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TÜRK - ~ NGILIZ MONASEBÂTINA DAIR VESIKALAR
Ord. Prof. ~. HAKKI UZUNÇAR,,S11.1
T. T. K. Üyesi, Bal~ kesir Milletvekili

Osmanl~ lardan evvel Ingilizlerle Türklerin ilk temaslar~~ 1097'de
K~ ral William'~ n o~lu Robert kumandas~ nda Anadolu'ya gelen
Ingiliz Haçl~~ kuvvetleri vas~tasiyle olmu~tur. O tarihte hemen hemen
bütün Anadoluya Büyük Selçuk Imparatorlu~u hâkim bulunmakta idi.
Osmanl~~ Türkleriyle Ingilizler aras~ ndaki ilk temas ise XIV.
yüzy~ l sonlar~ nda yani 1396 senesindeki Ni~ebolu muharebesiyle ba~ lar; Türkleri Rumeli'den (Balkan Yar~madas~ ndan) ç~ karmak için Macar k~ ral~~ Sigismund 'un kumandas~~ alt~ nda toplanan kuvvetlere bir de Lancaster dükünün o~lu John Beauf or t
veya IL Richard 'in genç biraderi, Huntington kontu John
Holand taraf~ ndan idare edilen bin ki~ilik bir Ingiliz kuvveti de
iltihak etmi~ti 1.
Bu tarihten sonra XVI. yüzy~l ba~lar~ nda Papa'n~ n gayretiyle
toplanan Midilli seferi gibi muvakkat hareketlerden sarf-~~ nazar
edilirse Ingilizlerle Türklerin münasebât~~ devaml~~ olarak XVI.
yüzy~l~ n son yar~s~ ndan itibarendir. Ingilizler'in ticari ve siyasi maksat takibiyle ba~lad~klar~~ bu son temaslar iki devlet aras~nda tedricen artmak üzere s~ k~~ bir dostluk temin etmi~~ve bu münasebât
XVIII. yüzy~ l sonlar~ na kadar müsbet ~ekilde devam eylemi~tir.
Ingilizlerle olan ilk münasebet Sokullu Mehmed Pa~a'n~ n
sadaretinde 985 H. 1577 M. 'de ba~lar. Osmanl~ lar~ n, Ispanyollara
kar~~~olan hasmane vaziyetlerinden istifade etmek isteyen Ingiliz
k~ raliçesi Elizabe t, hem dinen ve siyaseten müteneffir oldu~u Ispanyollara kar~~~Osmanl~~ dostlu~unu kazanmay~~ ve Türkleri Ispanyollarla tutu~turma~~ , kendisinin takip etti~i siyasete pek uygun
bulmu~tu 2.
Bk. Aziz Suryal Atiya, The Crusade in the later Middle Ages,
Loadon 1938, 8. 440 ve 447.
u~~ve
2 Kraliçe Elizabet (Elisabeth) VIII. Henri'nin k ~ z~ d~ r. 1533'<le dok~r~
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Elizabet, iptida göndermi~~oldu~u üç Ingiliz tüccar~~ vas~tasiyle
Türk limanIhr~ nda serbesti-i ticaret için müsaade istemi~~ve kendisine sureti a~a~~ da (1. Vesika) yaz~l~~ 987 tarihli (1579 Mart) bir
nâme-i mahsusla bu müsaade verilmi~~ve ayn~~ zamanda keyfiyet
bütün memlekette tamim edilmi~tir (2. Vesika).
Yukar~ da söyledi~imiz gibi resmi Osmanl~~ vesikalar~ nda görülen bu ilk ticaret müsaadesi Eli z a be t 'in ticari ve siyasi münasebetler hakk~ nda temadi eden nâmeleriyle daha geni~~bir ~ekil alm~~t~ r. Bu ilk nâmeden bir müddet sonra ~ ngiliz kraliçesine 17 Cemaziyelevvel 988 (1580 Haziran) tarihli muhtasar ve bundan üç ay sonra
da ayn~~ senede 12 ~aban ve 22 Eylül tarihli mufassal bir ahidnâme
gönderilmi~ tir (3. Vesika).
~~te ~ ngilizlere verilen ilk ahidnâme bu olup Mühimme defterinde noksan olan ahidnâme sureti aynen vesikalar aras~ ndad~ r
(4. Vesika).
Bu anla~ma münasebetiyle Osmanl~~ hükümdar~~ III. M ~~~ r ad ta
988 H. 1580 M. tarihinde bilmukabele Hassa-i Hümâyuna (Saraya)
1588'cle k~ z karde~i Marie Tudor'un vefat; üzerine hükümdar olmu
~tur. Bunun
zaman~ nda ~ ngiltere, siyasi, iktisadi ve fikri cihetlerden yükselme
~e ba~lam~~t~ r.
Prote tanl~~~ n bir ~ubesi olan Anglikan mezhebi Elizabet'in gayretiyle
ierin resmi* mezhebi olmu~tur. Bu s~ rada Avrupan~
n en kuvvetli bahri devleti
Ispanya idi. ~ spanya k~ ral~~ Il. Filip ayn~~ zamanda mutaass
~ p bir katolikti. Filip,

Ingiliz kraliçesiyle evlenmek istemi~~ise de m~ lvaffak olamam~~ t~
. Gerek bundan
ve gerek protestanl~~a kabulleri sebebiyle Ingilizlere hadlerini bildirmek isteyen
Filip, Papa V. Sixtus'un müzaharetiyle Britanya adas ~ n~~ zapta kalk~~ tlysa
da
SII1MAZ veya nfi ma~lûp armada [Invincible Armada] denilen
~nuazzam donanrnas~ n~ n f~ rt~ nadan da~~ lmas~~ ve bakiyesinin de Ingilizler taraf
~ ndan hat~ r~ lmas~~
iizerine arzusuna nail olamam ~~ t~~ (1588).
Elizabet, Osmanl ~~ hiikümdar~ na göndermi~~oldu~
u bir nâmesinde ~ spanya
kral~ n~ n putperest olup dini kendi dinine muhalif oldu
~undan bahseylemi~~ve
Osmanl~~ hükümdar~ n~ n taass~~ p gösterece~
ini ümit ile Türkleri, zaten muhas ~ m
bulunduklar ~~ II. Filibe kar~~~sevketmek istemi~ti. K~
raliçenin bu müracaat~~ ne
red ve ne de ~ n ~~ vafakat ile kar~~ lanm~~ , fakat tatl~~
dil ve ümit verici rnütalealar
ile cevap verilmi~tir. Verilen bu cevap merhum Saf vet Bey taraf
~ ndan Tarih-i
Osmani Enciimeni Mecmuas~ nda (Sene 3, s. 814) ne~redilmi~tir.
5 Hammer bu memurlar ~
n Vilyam Harebon, Edvard Elbon,
R i ~ ar Stapei isimlerinde olduklar ~ n~~
beyan ediyor (C. 7, s. 42). Bu isimlerle 987 Muharrem 1579 Mart tarihli a~a~~ da metinler aras~
nda sureti yaz~ laa

nâmedeki isimler birbirlerine tevafuk etmektedir. Bu vesikan ~ n foto~raf~~
makalenin sonundad~ r.
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laz~m olan baz~~ e~ya almak için Ingiltereye bir tüccar gönderiyor
ve bu tüccara teshilât gösterilmesi için Kraliçeye ~u nâmeyi yolluyor:
Iftihar- ül- muhadderat- il -Iseviyye muhtaret- ül-muvakkirati
fi'l-millet-il-mesihiy ye muslihü mesalih-it-taifet-in-nasraniyye
sahibetü ezyâl-il-ha~meti ve'l-vekar vilayet-i Ingiltere kraliçesi
Elizabet kraliçe hutimet akibetüha bilhay~ r ; tevki-i refi-i hümâyun (L:),),*
c-:«.
3 ) vas~l ol~ cak malfim ola ki hala hassa-i
hümâyunuma müteallik ol diyarlarda mevcut olan metâ ve gayriden baz~~ levaz~ m için Gar abet
nam tâcir
ol cânibe irsal olunmu~tur. Gerektir ki nâme-i hümâyunumuz
ile var~ p vusül buldukta Asitane-i saadet-a~iyan~m~za olan
vüfur-~~ sadakat ve ihtisas~n~ z mücebince tacir-i mezbur hassa-i
hümâyunumuza laz~ m olan metâ ve gayriden her ne ise
bahasiyle almak istedikte hüsn-i muavenetiniz diri~~olunmay~ p girü emin ve salim bu cânibe avdet ittirmek bab~nda
mesâi-i cemilenüz zuhura getürile °.
Ingilizlerle olan bu iktisadi münasebât Frans~zlar~ n tela§ ve
istirkab~n~~ mücib olmu~tu ; hatta bu yüzden Ingilizlere verilen
ticaret müsaadesi iki sene için sekteye bile u~ram~~t~~(1581). Henüz
bu tarihte Ingilizlerin Istanbul'da daimi sefiri yoktu. Ingiliz k~raliçesi derhal faaliyete geçerek Türkiyeye Hare bone ismindeki
ilk sefiriyle 15 Kanun-~~ evvel (aral~ k) 1582 tarihli nâmesini göndermi~ti. Yeni sefirin Padi~aha getirdi~i hediyeler aras~ nda be~~bin alt~n
k~ymetinde bir saat, alt~n yald~zl~~ üç gümü~~~amdan, iki kupa,
dokuz Ingiliz dog köpe~i vard~. Vezirlere de tül ve ince kuma~tan
hediyeler getirilmi~ti. Sefir 1583 Mart~n~n sonlar~nda Istanbul'a
gelmi~, devletçe mutat merasimle Divan-~~Hümâyunun fevkalade
içtima~ ndan sonra (Galebe divan~) Üçüncü Mura d'~~n huzuruna
kabul olunarak nâmesini vermi~ti. Nâmede ticaret serbestisi arsusundan ba~ka hem Osmanl~lar~n ve hem de Ingilizlerin hasm~~olan
Ispanya k~ral~~ Ikinci Filip ile harp edilmesi için te~vikatta bulunuluyor ve Fili p'in putperest oldu~u yaz~llyordu 2 .
Miihimme defteri, No. 43 s. 187, 221. Bundan evvel ayn~~ senede yani 18
Muharrem 988'de hükümdar için e~ya almak üzere ingiltereye Ahmed ve Nikola
isimlerinde iki tüccar daha gönderilmi~tir ki nâme sureti Tarih-i Osmani Enci].
meni Meemuas~, Sene 3, s. 820'da vard~ r.
2 Hammer, c. 7, s. 102.
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Osmanl~~ hükümdan ( 991 Rebifflah~r — 18 May~ s 1583) tarihli
bir fermanla Ingilizlere ticarete müsaadeyi hâvi ikinci ahidnâmeyi
vermi~tir. Bu ahidnâmede Osmanl~~ padi~ah~~ Ispanyollar taraf~ndan
al~n~p da ileride Osmanl~lar~ n eline geçecek olan Ingiliz esirlerinin
serbest b~rak~lacaklar~n~~ bildiriyor ve buna mukabil ayn~~ suretle
ele geçecek olan Türk esirlerin de Ingilizler taraf~ndan serbest!'erinin teminini isteniyordu ; bundan ba~ka nâmede Ingilizlerin
kendileriyle beraber Ispanya'ya kar~~~Osmanl~lar~ n da harp açmalar~~ teklifini, Iran muharebesi sebebiyle Osmanl~~hükümdar~~ kabul
etmiyordu ° .
Sultan Mura d'~n K~ raliçeye gönderdi~i bu nâmenin sureti
Ba~bakanl~ k ar~ivindeki defterlerde henüz görülmemi~tir. Yaln~z
Ingilizlere Türkiye'de ticaret için müsaade verildi~ine dair 991 H.
1583 M. tarihli di~er bir vesika vard~r. Bu vesika Ingilizlere
ticaret için müsaade verildi~ine dair sancak beyleriyle, kad~ lara,
kaptan, iskele eminleri vesaireye gönderilen tamimdir (5. Vesika) .
Fermanda, tüccarlar~ n ne derecede masun ve emin olarak
Türkiyede i~~yapmalar~na müsaade edildi~i ve yollarda ve menzillerde korkusuzca kalabilmelerinin temin edildi~i ve bununla
beraber Türkiyeden harice ç~kmas~ na müsaade edilmeyen e~ya
ve zahirenin de ne kadar dikkatli olarak kontrol edilmek istenildi~i görülmektedir 2 .
. ~~te bu 1583 tarihli fermanla Türkiyede tekrar ticaret yapmak
imtiyaz~ na nâil olan K~ raliçenin tatl~~ diller dökerek Türkiyeyi sevketmek istedi~i Ispanya ile muharebeye, Osmanl~lar yana~mam~~~ve
bundan ba~ka Sefir Harebon'un yerine gelen Edv ar d Bar t on'un da' Ispanyollann Hind denizlerindeki tüccar gemilerine kar~~~bir
donanma sevki için Osmanl~~ hükümeti nezdinde yapt~~~~te~ebbüs
de neticesiz kalm~~t~.
Hammer, c. 7, s. 134.
Türkiye haricine ç~ kmas~~ memnfi e~ya ve emtian~ n mikdar~~ her zaman bir
de~ildir. Bazen pek ziyade tahdid edilir ve bazen iktisadi ve siyasi vaziyetlere
göre daha geni~letilirdi. Vakit vakit bir lertf-~~ mahsus olarak, memnü e~ya ve
emtiadan bir mikdar~ n~~ harice ç~ karmalar~ na müsaade edilirdi ; fakat bu nadiren
olurdu. Belli ba~l~~ memnii e~ya ~unlard~~ : Gün, balmumu, me~in, kur~un, donya~~ ,
sahtiyan, yapa~~ , pamuk, zift, terke yani zahire ve at.
3 Bu sefirin Heybeliada'daki Latince mezar kitabesinde ad~~ «Edvardo Barton' diye yaz~ l~ d~ r.
1

2
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Türkiyeye ilk gelen Ingiliz elçisinin, K~ raliçe nâm~ na Osmanl~~
hükümdar~ na takdim etti~i hediyeler aras~ nda k~ ymetli bir saatin
bulundu~unu yukar~da söylemi~tim. El yazmas~~ Osmanl~~ menbalar~ na göre bu saat fevkalade sanatkârane yap~ lm~~t~~°.
Saatin boyu ve eni üçer zira yani iki buçuk metre idi. Saat
Istanbul'a geldi~i zaman Il!. M ur ad vefat etmi~~oldu~undan bu
k~ ymetli hediye yeni hükümdar III. Meh m e d'e takdim olunmu~tu.
Bu saat hakk~ nda Zübdet-üt-tevarih sahibi Mustafa Safi Efendi
Dar-üs-aâde a~as~~ M usta f a A ~~a'dan naklen ~öyle diyor:
"Diyar-~~ Freakten Loteran [Lüterciler] memleketine malik olan
k~ raliçe, pi~ke~~olmak için bir musanna saat ki tülen ve arzan üçer zira
mikdar~~ ve kaddi âdem kametinden ziyade olup ve anda e~kal ve
suver-i mütenevvia ki, baz~~ erganun-saz ve baz~~ nây ve baz~~
~e~tar-~~ nev-eser olup baz~~ tabi ve baz~~ tablbaz ve bunlardan
maadâ enva~~ saz tutup her bir saat devrettikçe ol suver ve e~kâlin her birinden bir nevi hareket ve bir gfina vaz'-~~ bâ-ibret zahir
olup ve ellerinde ve a~~zlar~ nda olan sazlar acibe ayaz verip acib
sadalar peyda ve garip savt ve edalar hüveyda olur idi ki ak~llar
vasf~ nda hayran ve akiller an~ n keyfiyet-i vaz'~ nda sergerdan
olurlard~~ •
Saat her çald~ kça muhtelif âletlerle çalg~~ çalan ve bir
bando heyetini gösteren bu ~aheser XVI. as~ r sonlar~ nda Ingiltere'deki ince sanat kudretinin bariz misalidir. Bu k~ymetli eseri
Osmanl~~ hükümdar~~ Hasbahçede bir kö~ke koydurmu~~olup her
geldikçe dinler ve seyreder imi~..
V il y a m H ar e bon 'dan sonra Istanbul'a gönderilen ikinci
elçi Ed v ar d Bar ton 'un gemi ile Istanbul'a geli~ini S e la n i ki
Mustafa Efendi ~öyle anlatmaktad~ r :
"Viiâyet-i cezire-i Ingiltere ki 3800 mil Istanbul'a uzakt~ r ;
hâkimesi olan avret milk-i mevrüs~ na ve devlet ve saltanat~ na
kudret-i tâmmesi ile hükmedip Loteranit milleti üzere ubudiyyet-i
tamme ve elçisi Asitane-i saadet-penâha pi~ke~~ve hedayay-i
lay~ kas~~ gelip çekildi; ol gün kalabal~ k divan olup 3 elçiye kanun-~~
Bu saat ihtimal ki sefirle beraber de~il daha sonra gelmi~~olacak. Çünkü
saat geldi~i zaman M. M ur ad vefat etmi~ti. Bunun için saatin geldi~i tarihin
tesbiti ~imdilik mümkün de~il, yahud sonradan ikinci bir saat daha gönderilmi~tir.
2 Ziibdet-üt-tevarih; Husus? kütüphânemizdeki notlar.
3

Galebe divan~~ veya kalabal~k divanda yeniçerilere ulüfe yani maa~~varil-

~ohm, C. A711, F. 37

578

~. HAKKI UZUNÇAR~IL1

kadim üzre ziyafet ve ikram olundu (Muharrem 1002 — 22 Birinci
te~rin 1593).
Yine S elâniki devam ediyor:
"Ve gemisi gibi turfe-nümüne gemi hergiz Istanbul liman~na
gelmemi~ti. 5700 mil deryadan sefer idüb ve seksen üç pâre
hemen top kullanur. Sair yaraktan gayri ate~-ef~an hey'et-i hariciyyesi ~ekl-i h~ nz~rlar idi, ucübe.i devran idi; görülmü~~de~ildi ki
sebtolundu„
Bundan sonraki münasebât iki devlet aras~ ndaki dostlu~u
artt~rm~~t~~ ; hattâ Osmanl~lar~ n Lehlilere kar~~~vaziyetini tadil
etme~e muvaffak olan Edvar d Bar ton eski Türk—Ingiliz muahedesini yenileme~e muvaffak olmu~tu. I~te Türkler taraf~ ndan
sevilmi~~olan bu elçi zaman~nda ve 1593 'de k~raliçeye gönderilen
nâme (6. Vesika) Ingilizlere kar~~~Osmanl~lar~n itimat ve sevgisini
göstermektedir 2.
Pek mültefitane ve müsait yaz~lan bu hükümde El izab e t 'i n
nâmesine cevap olarak ticari münasebâttan ba~ka siyasi i~lere de
temas edilmi~tir; çünkü Elizabe t'in gönderdi~i namecie hasm~~ olan
Ispanya k~ral~n~n putperestli~inden ve dini dinine muhalif oldu~undan, memleketlerine taarruzdan ve bundan ba~ka Ingiliz gemilerini Septe bo~az~ndan geçerken yakalad~klar~ndan bahisle ~ikayet
olunmu~~ve bundan ba~ka Ispanyada esir olan islamlar~n sat~n al~n~p serbest b~ rak~ ld~~~ndan, Ispanya k~raliyle di~er dü~manlar~ n~n
sözlerine itibar edilmemesinden ve tüccarlar~n~ n himayesiyle dâva
vukuunda bu davan~n Istanbuldaki Ingiliz elçisinin huzûriyle Divan-~~
hümayun da görülmesi hususundan bahsedilmi~ti. Eliz ab e t 'i n
~sa dinine muhalefet eden putperestlere kar~~~Osmanl~~ pâdi~ah~ n~~
hâmi-i din telakki etmesine kar~~~Vezir-i azam Sinan Pa~a, Ingiliz
elçisine "Ingilizlerin müslüman olmalar~~için parmak kald~r~p ~ahadet
getirmekten ba~ka bir ~ey kalm~yor., diye lâtife etmi~ti.
dikten sonra bu münasebetle herhangi bir sefirin merasimle buzara kabulü ve
kendisine divanda ziyafet çekilmesi âdetti. I~te Osmanl~ larda di~er idi günlerde
yap~ lan diyen ile bu merasimli diyen aras~nda fark oldu~undan ikineisine «galebe
divan~ » denilirdi.
Seldnikt nin ha:anlam:D k~s~ mlar~ , varak 186 b.
2 Miihimme defteri 71, s. 69. Ayn~~ hüküm mehaz gösterilmiyerek merhum
Saf v et Bey taraf ~ ndan Tarih Eneûmeni Mee~nuas~ nda da ne~redilmi~tir (Sene
3, e. 814).
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Bu nâmeye kar~~~Osmanl~~ hükümeti daha evvel 1580 tarihinde
verilen ilk ahidnâmede zikredilen hususlar~~ kabul ile (Ispanyaya
kar~~~olacak) ilkbaharda büyük bir donanman~ n denize ç~ kaca~~n~~
da bildirmi~tir.
*
* *
1004 H. 1596 M. 'da III. M ehme d, E~ri (Erlav) seferine hareket ediyordu; Kanuni zaman~ndan beri âdet oldu~u üzere Nemçe
seferlerinde Osmanl~ lar~ n o tarihte müttefikleri bulunan Frans~ z elçileri de beraber bulunurlard~ . Bu tarihte ~stanbulda Frans~ z sefiri
bulunmad~~~ ndan Frans~zlar~ n i~lerine Ingiliz sefiri bak~yordu °.
Bundan dolay~~ Ingiliz sefiri Edv ar d Barton, Frans~z sefirine
vekâleten E~ri seferine gitmi~ti. Seferden avdet eden Ed var d
Bar ton ayn~~ sene içinde vefat ederek Heybeliada'ya defnedilmi~tir 2. Bu de~erli sefir Ingilizlerin Frans~ z bayra~~~alt~ nda sefer
etmelerine dair olan usulü bir daha gelmemek üzere tamamen kald~ rtma~a ve ayn~~ imtiyazla Fransan~n yan~ nda yer alma~a muvaffak
olmu~tur.
Bundan sonra Osmanl~~ hükümdarlar~ n~n Nemçe üzerine yapt~ klar~~ seferlerde Ingiliz ve Frans~ z elçilerinin de beraber bulunduklar~ n~~ görmekteyiz. Ingilizler Osmanl~~ devletini memnun etmek
ve bu suretle kendi menfaatlerini temin eylemek için hiç bir f ~ rsat~~
kaçirm~yorlard~ . 1030 tarihinde Lehlilere kar~~~muvaffakiyetsizli~i
müteakip Osmanl~~ devleti Ingiliz elçisinin tavassutiyle sulh yapm~~t~ . Köprülüler devrinde Frans~zlarla aram~z~ n iyi olmamas~~ Ingilizleri birinci safa çekmi~tir. Iptidadan Itibaren müsait maddelerle
ehemmiyeti artan Ingiliz ahidnâmesi 1086 H. 1675 M.'de evvelkilere nisbetle daha müsait ve geni~~hükümleri ihtiva ediE~ri seferinden evvel ~ stanbuldaki Frans~ z sefiri Langosom ispanyollar a
casusluk yapt~ g~ ndan dolay~~ Maltaya sürülmü~~ve yeni Frans~ z sefiri de henüz
gelmemi~ti. Ingiliz sefirinin sefere i~ tirakini Selâniki ~öyle yaz~ yor
memalik-i Ongürüs fethine
« Selâtin-i Al-i Osman rahimehümullahü tel
seferlere gittiklerinde Françe elçileri sefere, bile gitmek kanun olmag~ n merhum
ve magfurünleh Sultan Siileyman Han Gazi seferlerinin hiç birisinden hâli olmamu~lard~~ ve defatir-i kadimede miriden verilen zahâir ve masarifleri mastur ve
mukayyeddir ve hâlâ dahi bu sefer-i zafer-rehberde (yani E~ ri seferinde) ~ngiliz
nam, Fra~~ çe eanibinden dahi kaymakam elçi olup maan hizmet
idüb sefer eylemi~ti..» (Selünikf tarihi, bas~lmam~ s nüsha, varak 357 b).
3, s. 819 'da Lâtince mezar
2 Tarih-i Osmanf Enciimeni Mecmuas~, Sene
elçisi

kitabesi sureti de vard~ r.
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yordu °. Bilhassa II. Sultan Ahmed 'in k~sa süren saltanat~~
zaman~ nda (1691-1694) Ingiliz sef iri Lord Page t'in kiyaset ve dirayeti sayesinde dostluk çok samimi bir ~ekle girmi~ti. Bu elçi Felemenk elçisiyle birlikte müteaddit tavassutlariyle on alt ~~ y~ldan beri
devam eden Avusturya ve müttefikleri sava~~ na son verdirme~e
muvaffak olmu~tu (1699).
Osmanl~~ - Ingiliz münasebetleri Karlofça muahedesinden sonra da kuvvetini muhafaza etmi~ tir; hattâ XVII. yüzy~ l sonlar~ nda
Istanbul'daki Ingiliz sefirinin, Osmanl~~ devletince fevkalade itibar
ve hörmete mazhar oldu~unu Ba~vekâlet ar~ivindeki vesikalarda
görmekteyiz 2. 1701 senesinde Ingilizlerle Frans~zlar aras~ ndaki
Ispanya veraseti dolay~ siyle vukua gelen muharebede, Osmanl~~
hükümeti Ingiliz donanmas~ na laz~ m olan zahire vesairenin verilmesine dair Akdenizdeki memurlar~ na emirler göndermi~ti 3. Keza
1718 Pasarofça muahedesinde de Ingilizlerin tavassut ettikleri
görülmü~tür.
XVIII. yüzy~ l~ n son yar~s~ ndan itibaren Frans~ zlara rakip olan
Ingiltere hükümeti, Ruslarla te~rik-i mcsaiyi siyasetine muvaf ~ k görmü~tü. Bununla beraber Osmanl~~ devletine kar~~~hiç bir zaman
muhalif bir cephe almam~~, fakat ehemmiyet vermemek suretiyle
Ruslar~ n nüfuzunun kuvvetlenmesine hi7met etmi~tir. I~te Ingiliz
ve Frans~z z~ ddiyeti yüzünden XVIII. yüzy~l~ n son yar~s~ ndan
Itibaren (1739 Belgrat muahedesinden) Frans~ z siyasetine iyice
meyletmi~~olan Türkiye bu rekabetin zarar~n' görmü~tür.
Ingiltere devleti muhtelif entrikalara alet olm ~ yarak Türkiye'de
elde etti~i siyasi mevkii dolay~siyle di~er devletlerden ziyade
Osmanl~~ hükümetinin itimad~ n~~ kazanm~~t~ ; hattâ 1174 H. 1760 M. senesinde ve Koca R a g ~~ b Pa ~ a sadaretinde Osmanl~ larla tedafiii
ve tecavüzl bir muahede yapmak istiy en Prusya k ~ ral~~ II. F r ederi k 'e kar~~~Türkiye hükümeti, Ingiltere devleti tavassut ederse
bir anla~ma mümkün olabilece~ini ileri sürmü~ tü. Ingiltere devleti
bu s~ rada Yedi sene muharebesinin (1759-1763) en heyecanl~~ devresinde bulunan Rusya ve Avusturyal~ lara kar~~~Prusya için tavasBa~bakanl~ k ar~ivi, Nâme-i Hümâyun defteri No. 1.
Ar~iv vesikalar~~ (Hariciye k~ sm~ ) ihn-iil-Emin Mahmud Kemal tasuifi,
Sene 1101-111.3 (1689 il â 1701); Vesika numaralar~~ 271, 283, 286, 298, 316, 327,
332, 334, 370, 383.
3
tasnifi (Hariciye k~ sm~ ), Numara 484 (Sene 1701).
2
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suta cesaret edemedi ; kendisi de Fransa ile muharebe ediyordu.
Ingiliz k~ ral~, Osmanl~~ devletinin 1768 seferine girmemesini ve
Rusya çariçesi ile iki devletin aras~ n~~ bulaca~~ n~~ bildirmi~~ve
gönderdi~i nâme, sefiri vas~ tasiyle hükümete verilmi~tir ki o zamanki
tercümesi vesikalar aras~ ndad~ r (7. Vesika).
Ingiltere devletine kar~~~olan itimad ve sevgi III. Selim 'in ilk
zamanlar~ nda da görülüyordu. Yirmi sekiz sene Türkiye'de sefir bulunan le nje I i, müstesna bir hürmet görmü~ tü; hatta 1208 H. 1794
M. Haziranda memleketine döndü ~ü zaman bir iltifat olmak üzere
gayr-~~ resmi surette Bab-~~ aliye gelmesine müsaade edildi~i zaman
kendisi ve maiy yetine a~~ r hil'atler giydirildi~i gibi ayr~ ca padi~ah
taraf~ ndan da s~ rma kesmeli ve gümü~~kemer rahtl~~ bir at
hediye edilmi~ti .
**
Osmanl~~ hükümdar~~ III. Sultan Selim zaman~ ndan itibaren
Avrupa devletlerinin yapt~ klar~~ gibi Türkler de Avrupa'da daimi
sefir bulundurmak usulünü tatbik ettiler 2 bu suretle Avrupa siyasetinden yak~ ndan haberdar olmak isteniliyordu ; bilhassa Fransa
ink~lab~ n~ n ba~ lamas~~ sebebiyle Avrupa'da siyasi muvazene bozulmu~tu.
Genç Osmanl~~ hükümdar~~ Nizcim-~~ cedid ismiyle ~slahata ba~lad~~~~zaman gerek mütehass~ s celbi ve gerek gemi ve barut
vesaire tedariki için Isveçliler ve Frans~ zlar gibi Ingilizlerden
de istifade eylemek istemi~ ti. Nitekim bu mütehass~slar~ n ve istenilen levaz~m~ n geldi~ine dair Ba~ bakanl~ k ar~ ivinde vesikalar
vard~ r. Burada bunlar~~ tekrarlama~a lüzum görmüyorum; yaln~z
Osmanl~~ hükümeti taraf~ ndan Ingiltereden gemi mübayaas~ na dair
Ingiliz elçisine verilen bir takrir ile elçinin buna verdi~i cevab~~ ve
bundan ba~ ka Amiral Nel son 'un tavsiyesiyle Mühendishâneye
tayin olunan bir mütehass~sa ait Padi~aha takdim edilen arIzayi
misal olarak buraya nakletmekle iktifa ediyorum:
Tesrif.~ t defteri, No. 676 Mükerrer, s. 71 (Kamil tasnifi).
Daimi
sefir tayininden evvel Dubrovnik [Raguza] cumhuriyeti, Erdel k~ ral2
Ilki ve Eflak voyvodal ~ fv vas~ tasiyle Avrupa ahvalinden söyle böyle haber
n, Türal~ n~ yordu. Bir de ticaret maksadiyle Avrupa'da bulunan baz ~~ tüccarlar~
kiye ile hemhudut devletlerin Türkiye hakk~ ndaki maksatlar~ ndan istihbar edilebilenleri gönderdikleri sifreli yaz ~~ ve resimlerin halli sayesinde ötrenilebiliyordu.
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Kalyon ve firkateyn mübayaas~~ve in~as~~Için hükümet taraf~ ndan ~ngiliz sefirine verilen takrir

Devlet-i aliyyeye sefâinin lüzumu oldu~undan bir kaç
k~ t'a kalyon ve firkateyn sefinelerinin ~ ngiltere elçisi ra~
betlû
dostumuz marifetiyle Ingiltereden akçesiyle celb ve mubayaas~~ matlup olup elçi bey dostumuz ile muhabere olundu
~u
üzere evvel-i emirde nümune olarak celbolunacak firkateyn
bu defa elçi bey dostumuza Itü olunan resim üzre el'an
Tersane-i âmirede müstamel olan ar~ un hisabiyle k~ rk yedi
buçuk veya elli zira' tülünde bilcümle tak ~ m~~ mükemmel
cedid ve bak ~ r kaplu ve alabandas~~ on dört veyahut
onbe~~toplu olmak ~ artiyle olup, ancak elhaletü hazihi Ingiltere'de haz~ r olarak o makule evsaf ile mevsuf firkateyn sefinesinin tedariki mümkün olmad~~~~surette mevcutlar~ ndan
celbolunacak firkateyn Tersane-i âmirede müstamel zira' ile
k~ rk be~~ar~~ n olup noksan olmamak ve tarih-i in~as~~ dahi iki,
nihayet üç sene mürûr etmi~~olup üç seneden ziyade mürûr
etmi~~olmamak ve bak ~ r kaplu oldu~undan maadâ nümune
olarak elçi beye verilen resme mehmâ emken mütekarip ve
mutab~ k olmak ve i~bu vas~ f ile mevsuf firkateyn geldikten
sonra elçi bey dostumuz ile bilmuhabere bahas~~ kat' ve
tü olunmak ve o makule sefine haz~ r bulunmad~~~~surette bu
minval üzre firkateyn in ~as~~ kaç mah zarf ~ nda tekmil olunabildi~i ve ba'd-el-in~a mükemmel toplar~~ ve bilcümle tak~miyle
masraf~~ ne mikdara bali~~olaca~~~elçi bey marifetiyle Ingiltere'ye yaz~ l~ p tafsilen cevab~~ celbolunmak ve cevab-~~ mezkûr
vürûdundan sonra elçi bey dostumuz ile muhabere ve tanzimi suret-i müzakere olunmak ve e~er firkateyn yerine kalyon
in~as~~ ve bâ'el-el-in~a Der-i aliyyeye celbi mümkün olabilürse
masarifi ne mikdara bali~~olaca~~~kezalik elçi bey dostumuz
taraf~ ndan Ingiltere'ye tahrirat irsali ile sual ve isticvab olunmak ve balâda mastur oldu~u üzre evvel-i emirde nümune
olarak celbolunacak firkateyn bahas~~ içün al'el-hisap bu defa
elçi bey taraf~ na yirmi be~~bin kuru~~teslim olunma ~la meblâ~-~~ mezburun kabzolundu~unu ve sefinenin matlup üzre
serian celbine elçi bey dostumuz muktezay- ~~ hay~ rhâhli~i üzre
sa'y ü gayret idece~ini bir k~ t'a takrir-i dostanesiyle i~'ar
eylemek Devlet-i aliyyeni~~~ dostane matlâbu idügi elçi bey
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dostumuzun malüm-~~ saf vet-melzumu ola. 29 Receb, Sene
1207 (1793 Mart)'.
Hükümetin bu müracaat~ na kar~~~ ~ ngiliz elçisi, istenilen kalyon
ve firkateynlerin serian getirilmesine gayret edece~ini ve bahalar~ na
mahsüben verilen paray~~ ald~~~ n~~ ve matlup evsaf~~ haiz gemi
bulunamazsa ald~~~~paray~~ iade edece~ini frans~zca olarak, a~a~~da tercümesi yaz~ lar~~ mektupla hilküm2t:: bildirmi~tir 2 :
~ngiliz elçisi dâilerinin tahvili suretidir 3

Taraf-~~ Devlet-i aliyyeden bu dâilerine bâs'olunan bir
k~t'a takrir-i Mide beyan olundu~u veçh üzre Ingiltereden zaman-~~ müstakbelde celbi irade buyrulan kalyon ve firkateynlerin nümunesi olarak evvel-i emirde takrir-i mü~ arünileyhde
me~ruh olan evsaf ile mevsuf bir k~t'a firkateynin haz~ r bulundu~u takdirde mehmâ emken serian celbi hususuna sa'y ü
himmet edece~imi ve ol makule firkateynir~~ bahas~ na mat~suben canib-i miriden yirmi be~~bin kuru~u ahz ve kabzeyledi~imi ve matlup olan evsaf ile mevsuf bir k~ t'a firkateyn
haz~ r bulunmayup müceddeden in~as~ na tevakkuf irade buyruldu~u surette salif-ül-beyan yirmi be~~bin kuru~u cânib i
mirlye red ve teslim etme~e teahhüd eyledikimi mü~'ir i~bu
mümzâ tahvilimiz verilmi~tir. 2 ~. (~aban) 207 4 .
Amiral N elson un tavsiye etti~i topçu mühendisi hakk~nda
Sadr-~~ âzam~ n hilkümdara arz tezkiresi ve tayini iradesi:
Üçüncü Selim'in Hatt~~ Hümayunu :
Tayin oluna

Padi~ah~ m,
evketlü,
kerâmetlü,
mehâbetlü,
kudretin,
velinimetim
~
efendim,
Mister 3 ^:"3.)(Jo~ru ?) nâm Ingilterelü Devlet-i aliyye hizmeNâme-i hümâyun defteri, Nr. 9, s. 292.
~ ngiliz elçisinin mektubu i!<; tercümesi Deftetdarl~k dosyas~ nda h~ fzedilni§ ve sureti Nâme-i hiimayun defterine yaz~ lm~~t~ r. Ben gerek hükümetin takririni ve gerek sefirin cevab~ n~~ Name <lefteriuden naklettim.
göste3 Name defterindeki bu kay ~ t, ta rlrin hilkümdara takdim edildi~ini
2

rir. Tahvil, senet demektir.
4

Nâme-i hiimayun defteri, 9, s. 293.
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tinde istihdama arzümend oldu~undan bu defa Malta ba~vekili N elson ve sair Ingiltere memurlar~~taraf~ndan mektuplar
ile Dersaâdete vârid olup mersiimun topçuluk ve e~kâl-i
muhtelif e resminde meharet-i tâmmesi oldu~unu beyan bine
hidemât-~~seniyyede istihdam~~ hususunu Ingiltere tercüman~~
Pizan i, elçisi taraf ~ ndan memeli-en bâ takrir iltimas itmekle
Mühendishâne-i Hümâyunda bu makule mühendisin lüzumu
derkâr olmak hasebiyle Defterdar efendi kullariyle lede'l-müzakere mühendisi merstima dörtyüz ve tercüman~na elli kuru~~
mahiye tahsisi tensip olunmaktan nâ~i takrir-i mezkür merfü-1
atebe-i ulyây-~~ mülükâneleri k~l~nd~ . Mersumun bu veçhile
mahiye tahsisiyle Mühendishâne-i Hümâyuna tayini muyaf ~ k-~~
irade-i seniyyeleri ise emr-ü ferman ~eyketlû, kerâmetlü, mehabetlü, kudretlü velinimetim efendim pâdi~ah~m hazretlerinindir
**
Yukar~ da söyledi~imiz gibi Osmanl~~ hükümeti hem dostluk havas~n~~ temadi ettirmek ve hem siyasi hâdiselerden vaktiyle haberdar
olmak üzere 1208 senesinde daimi olmak üzere divan-~~ hümâyun hacagân~ndan Yusuf A g âh ve onu müteakip Ismail F err uh
Ef e n d i'leri sefirlikle Londra'ya yollam~~t~. Daha sonra da M e hm ed S~ dk~~Ef e n d i maslahatgüzarl~ kla uzun müddet Londra'da
oturmu~tur.
Ilk daimi sefir Yusuf Agâh Efendi Londra'ya giderken kimadnâmesiyle beraber K~ ral III. Jorj ile 2 veliahd~na ve k~raliçe
ile veliahd~ n zevcesine ve Ba~vekil Pit t 'e ayr~~ayr~~mükellef hediyeler de gönderilmi~ti. Türkiye sefirinin götürdü~ü hediyelerin cins
ve nevilerini Divan-~~ Hümâyun kalemindeki kay~ t suretlerinden
alarak a~a~~ ya koydum; Nâme-i hümâyun sureti makalenin sonunda zikredilmi~tir (8. Vesika).
ji
~.:1c
Jü.)
,s4::ol
•-ja....y.
<A>.).
(S1?1 -L3,
L:r.1 J
)1 J J.,:t• 3;41
Dolap 2, Sand~k 40, Hatt-~~ hii~nfiyun numaras~~ 28.
Hanovr hanedan~ ndan olan Ingiliz kral~~ Üçüncü Jorj 1738 'de do~ mu~~ve
1760 'da Ikinci Jorrun vefat~~ üzerine k~ ral olmu~tur. Vefat~~ 1820 senesindedir.
Vefat~ ndan on sene evvel dimagi hastal~~~ na binaen büyük o~lu Dördüncü Jorj
babas~ na nâib olmu~tu.
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[Sûret-i defter-i hedayay-~~ mezkûrin an cânib-i Devlet-i
aliyye becânib-i k~ ral-~~ ~ ngiltere ve k~ raliçe ve veliahd vesaire
ki bâ yed-i Yusuf Agah Efendi an hacegan-~~ Divan-~~ Hümâyun be istaden becânib-i ~ ngiltere memur ve irsal ve in kadar
e~yây-~~ hedayay-~~ hümâyun becânib-i mumâileyh tesellüm ve
ahz ü kabz kerde el-vaki 5 R. 1208 hemçünin ferm~lde maa
dade mumaileyh ve bâ ferman- ~~ ~erif.]
K~ral-~~ mumaileyhe irsal olunan
(Sefir-i mumaileyhin kendi taraf~ ndan verilmek üzeredir)
Altun donatmal~~ eski Horasâni seyf
Kabza
1
Altun donatmal~~ Yanyakâri
pi~tov
Çift
Mumaileyh Prencin (Prensin)
zevcesine
Tüyleri ara ve ortas~~ p~rlanta
elmas ile masnû tu~ral~~ sorguç
Adet
1

K~ral-~~ mumaileyhin zevcesi
taraf~na
Kara kahvemsi
ferve [Üst elbisesi]
4
Tüyleri ara ve ortas~~ p~ rlanta
elmas ile masnû tu~ral~~ sorguç:
Adet
1

K~ral-~~mumaileyhin o~lu ve veliahd~~olan Prence hedaya :
Altun donatmal~~ eski Horasânt
seyf
Kabza
1
(Sefir-i mumaiieyhin keildu taraf~ ndan verilmek üzeredir.)

Bas bo~çaya vaz'olunan e~ya (K~ ral cenaplar~ na)
Istanbulkari Al
istanbulkari ara
Istanbulkari ala
~al
telli tamgahane
telli beten
Tâka
Tâka
Tâka 2
10
10
20
l~ yor.
Beten'in ne oldu ~ u bilinemedi. Kuyuddan bir nevi kuma ~~oldu~u anla~~
ince dall~~
Tka'n~ n umumi manas~~ kuma~~topu demektir. Sevaî denile ,~~
s~ rmal~~ kuma~~topuna da tâka denilir.
1

2
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Istanbulkâri âlâ
gezi
Tâka
10

Kuzguncukkâri âlâ
yemeni
Tâka
4

Telli bokça
Adet

Bokça-i sciniye vaz'olunan e~ya (Kira un zevcesine)
Istanbulkâri âlâ
telli beten
Tâka
4
Istanbulkari âlâ
~ali
Tâka
5

Istanbulkâri vasat
Istanbulkâri vasat
telli beten
t amgahâne
Tâka
Tâka
6
3
~ stanbulkâri âlâ
Kuzguncukkâri
Bo~ça
gezi
yemeni
Adet
Tâka
Tâka
5
2
Bo~ça-i sdlise vaz'olunan e~ya (K~ratl~? veliaharma)
Istanbulkâri âlâ
Istanbulkâri vasat
Istanbulkâri telli
telli beten
telli beten
tamgahâne
Tâka
Tâka
Tâka
2
8
2.
istaribulkâri âlâ
~stanbulkâri âlâ
Kuzguncukkari
Bokça
~ah i
gezi
yemeni
Adet
Tâka
Tâka
Tâka
5
5
2
Bo~ça-i nibia vazolunan e~ya (Pit nd~n ba~vekile)
istanbulkâri âlâ
Istanbulkari vasat
Istanbulkâri alâ
telli beten
telli beten
telli temgahâne
Tâka
Tâka
Tâka
2
8
1
istanbulkâri vasat
Istanbulkâri âlâ
istanbulkâri âlâ
telli tamgahâne
~ah'
gezi
Tâka
Tâka
Tâka
5
5
5
K uzguncukkâri
Bokça
yemeni
Adet
Tâka
2
1
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Bo~~ça-i hâmise vaz'olunan e~ya (Davel-i ~arkiyye umiiruna
memur Granvil nam vekile)
Istanbulkâri âlâ
telli beten
Tâka
2
Istanbulkâri vasat
telli tamgahâne
Tâka
3
Kuzguneukkâri
yemeni
Tâka
2

Istanbulkâri vasat
telli beten
Tâka
8
Istanbulkâri âlâ
~ah'
Tâka
5
Bo~-ça
Adet
1

istanbulkâri âlâ.
telli tamgahane
Tâka
2
Istanbulkâri âlâ
gezi
Tâka
5

Bundan sonra mükemmel tak~ mlariyle donanm~~~at gönderiliyor:
l~bu be~~tak~ m be~~re's esblerden iki re'si M~ sri esblerin
tak~mlar~ n âlâs~ ndan ikisi ile tezyin ve Ingiltere kral~ na itti ve
bir re's-i M~ sr bâki tak~ mlar~ n bir âlâsiyle veliahda ve bir
re's-i M~sri ve bâki tak~ mlardan ehveniyle Ba~ vekile ve bâki
tak~ m ile bul. re's esb-i Türkmani mersum Granvil nâm vekile
ita olunaeakt~ r. Malüm olmak için i ~aret verildi.
Nefti çuha üzerine yald ~zl~~ som sim kabaral~~ ve sim hunili
k~ laptan saçakl~~ kesimle ve sim hunili ve k ~laptan saçakl~~ yald~ zl~~ mü~ ebbek (kafesli) keser sim raht ma re~me (gem) ve
mü~ebbek yald~zl~~ sim gaddare ve yald ~ zl~~ sim M~s~ rkâri rikâb
ve yald~ zl~~ sim kaplama mü~ ebbek M~ s~ rkâri e~er ve ustufa
k~lab~~ ve Hasahurkâri s~ rma dizgin maa tabkur (ku~ak) ve M~s~ r? ve çuha gömlek.
kâri te~elti ve kolan ve zahme ve
Esb-i M~ sri
Tak~ m
Re's
1
1
Siyah kadife üzerine som pul s~ rma i~leme yald~ zl~~ stm
hunili ve k ~ laptan saçakl~~ kesme ve sim hunili ve k ~ laptan
saçakl~~ yald~zl~~ mü~ ebbek kebir sim raht maa re~me ve müUstufa, ~ talyanca olup ekseriya mefr~l~atta kullan~ lan kal ~ n ipekli s~ rma
veva klapdanl ~~ ensiz kuma~ t~ r.
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~ebbek yald~ zl~~ stm gaddare ve yald ~ zl~~ sim M~s~ rkâri rikâb
ve yald~ zl~~ sIm kaplama e~er maa te~elti ve kolan ve zahme
ve Hasahurkâri s~ rmal~~ dizgin ma tapkur ve J-1,. ve ustufa
k~ lab~~ ve çuha gömlek.
Tak~ m
Esb-i M~ srI
1
Re's
1
Beyaz ustufa üzerine yald ~zl~~ sim kabral~~ ve sim hunili
k~ lapdan saçakl ~~ çifte kesme ve sIm hunili ve k ~ lapdan saçakl~~
yald~zl~~ mü~ ebbek kebir sim raht maa re~me ve mü~ ebbek
yald~ zl~~ sim gaddare ve yald ~ zl~~ sim M~s~ rkâri rikâp ve
ustufa üzerine yald ~ zl~~ sim kaplama e~ er maa te~-elti ve kolan
ve zahme ve Hasahurkâri s~ rmal~~ dizgin ma tabkur ve
ve ustufa k~ lab~~ ve çuha gömlek.
Tak~ m
Esb-i M~srt
1
Re's
1
Çamgöbe~i çuha üzerine som s~ rma i~leme yald~ zl~~ sirn
hunili ve k~ laptan saçakl~~ kesme ve sim hunili ve k ~ lapdan
saçakl~~ yald~zl~~ mü~ ebbek kebir sim raht maa re~me ve
mü~ebbek yald~ zl~~ sim gaddare ve yald~ zl~~ sim M~ s~ rkâri rikâb
ve yald~ zl~~ s~ rr~~ kaplama mü~ ebbek M~s~ rkâri e~er ve tegelti
ve kolan ve zahme ve Hasahurkâri s~ rmal~~ dizgin maa tabkur
ve
ve ustufa k~ lab~~ ve çuha gömlek.
Tak~ m
Esb-i M~srl
1
Re's
1
Mavi çuha üzerine som s~ rma i~ leme yald~ zl~~ sim hunili
ibri~im saçakl~~ kesme ve sim hunili ve k ~laptan saçakl~~ yald~ zl~~ sim raht maa re~ me ve yald ~zl~~ slin gaddare ve yald~zl~~
sim rikâb ve yald~ zl~~ sim kaplama e~er maa tegelti ve kalan
ve zahme ve Hasahurkâri s~ rmal~~ dizgin ma tabkur ve
ve ustufa k~ lab~~ ve çuha gömlek.
Tak~ m
Esb-i M~sri
1
Re's
1
Bu defa Devlet-i aliyye taraf ~ ndan Ingiltere k~ ral~ na ve zevcesine ve veliahd ~~ olan prense ve prensin zeveesine ve Pit nâm
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ba~ vekile ve Granvil nam vekile hedayâ olmak üzere bâlâda
mezkür e~ya ve be~~adet bohça derûnuna yaz olunan akmi~e-i mütenevvia ile be~~tak~ m raht ve esbani, sefaretle memur Hâcegan-~~
Divan-~~ Hümâyundan Yusuf Agâh Efendi'ye teslim ve tamamen makbuz oldu~unu mübeyyin virdü~i memhur defter biibaretihi Ba~ muhasebeye kaydolunup bir sureti efendi-i mumaileyh taraf~ na ve di~er sureti dahi te~ rifata kay~ t içün Te~rifati
efendi taraf~ na itâ olunmak ferman buyrulma~~ n mucebince kaydolunup Efendi-i mumaileyhe suret verilmekle Te~rifatt efendi
taraf~ na dahi i~ bu suret verildi. Gurre-i Za. (Zilkade) 1208.
**
Frans~ z inkilâb~ na kar~~~bir müddet bitaraf kalan Ingiltere,
XVI. L u i 'nin idam~ ndan sonra ( 25 ikincikânun 1793 ) Fransa
Cumhuriyeti ile münasebat ~~ kesmi~~ve Fransa sefirini memleketine
göndermi~ti. Bundan sonra Fransaya kar~~~muharip vaziyet alan
devletler aras~ nda Ingiltere de vard ~ . Ingiltere, di~erleri — Prusya,
Ispanya ve Avusturya — gibi sulh yapmayarak mücadelesine uzun
müddet devam etti. Ingilizlerle boy ölçü~ebilece~ini kuvvetle ümit
eden General Bonapar t, Avusturyal~lar~~ ma~lûp edip Kampo Formiyo muahedesini akdettikten sonra Venedik cümhuriyetini ortadan kald~ rm~~, bunun Dalmaçya sahillerini Avusturya'ya terk edip
Arnavutluk sahillerindeki Preveze, Parga, Bütrinto ve Voniçe'yi
Fransa'ya ilhak ile Osmanl~~ memleketleriyle hemhudut olmu~tu.
Bu vaziyet tabii olarak Osmanl~ lar' korkutmu~ tu ; tam bu s~ rada
General Bon apar t 35 bin ki~ ilik güzide ve muharip bir kuvvetle Tulondan hareket ile Maltay~~ zapt ve oradaki Sen Jan ~övalye
ocak~ n~~ kald~ rd~ ktan sonra Iskenderiye civar~ na asker ç~ karm~~~ve
~ehri de zaptetmi~ti (1798).
I~te bu hâdise Osmanl~~ ve Ingiliz hükümetlerini B onap a r t
aleyhinde birle~ tirmi~tir. Osmanl~~ devleti bu s~ rada dahili ~slâhat
ile me~gul oldu~undan, ordusunda yapmakta oldu~u Nizâm-~~ cedid için ço~u Fransadan olmak üzere mütehass~s celbeylemi~~ve
eylemekte bulundu~undan bu âni darbe Frans~zlara teveccühkâr
olan III. Sultan Seli m'i pek ziyade müteessir etmi~~ve Fransa
aleyhine olarak Türkiye, Ingiltere ve Rusya aras~ nda üçlü bir
ittifak vücude gelmi~ti.
Ingilizlerle ittifak muahedenâmesinin imza tarihi 1213 Receb'i
(1798 Birinci künun) olup Osmanl~~ murahhaslar~~ esbak ~ stanbul ka-
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d~s~~ ve Rumeli kazaskeri pâyesinde olan Ibrah im Ismet
Bey 1 ile Reis-ül-küttab Ahmed At ~ f Efendi ve Ingiliz murahhaslar~~ da Ingilterenin Istanbul sefiri Yohan S penser Smit
ve Ingiliz asakir-i bahriye kumandan ~~ Vilyam Sidney idiler.
Bu ittifak~ n akdi için Rumeli kazaskerli~i payesiyle birinci murahhas tayin olunan ~ brahim Ismet Be y'e ve ikinci murahhas
Ahmed Ât ~ f Ef en d i'ye saiâhiyet-i tâmme verildi~ine dair
ferman suretleri Nâme-i hümayun defterinde vard ~ r. Bunlardan ba~~
murahhasa verilen ruhsatnâme sureti vesikalar aras~ ndad~ r (9. Vesika). Ayn~~ mealde di~er bir ferman da ikinci murahhas olan Reis-ülküttab Ahmed At ~ f Ef en di'ye verilmi~ tir. Murahhaslar aras~ nda
tekarrür eden esaslar hükümete takdim edilmi~~ve ba~ ta Sadr-~~
âzam olarak te~ kil olunan devlet ~ûras~ nda müzakere ve kabul
edildikten sonra pâdi~aha arzolunmu~~ve muvafakat hatt-~~ hümâyunu al~ nm~~t~ r (10. Vesika).
On üç madde ve bir hatime ile tesbit edilen ittifaknâme 28
Receb 1213 senesinde neticelenmi~ tir. Sûrada bulunan zevat ~unlard~ r:
Vezir-i âzam El-hac Yusuf Ziya Pa ~~a,
islam
Mustafa Â ~ ir Efendi,sab~ k Rumeli kazaskeri Mehmed
Efend 1, bilfiil Rumeli kazaskeri Ahmed Esad Ef end i, sab~ k
Rumeli kazaskeri Ömer I-1 ulûsi E fend i, sab~ k Rumeli kazaskeri ve birinci murahhas Ibrahim ismei Ei, sab~ k Rumeli kazaskeri Mehmed Arif Ef end i, bilfiil Anadolu kazaskeri Mehmed Salih Efend i, sab~ k Anadolu kazaskeri
Ahmed Semseddin Efendi, Valide kethüdas~~ Yusuf A ~- a,
Kethüday-~~ sadr-~ 'ah ~ brahim Nesim Ef end i, Yeniçeri
a~as~~ Ömer A ~~a, Defterdar El-hac Ibrahim Ef end i, Reisül-k üttap Ahmed Ât ~ f Efendi (Ikinci murahhas), S~ kk-~~ sâni
I

Ibrahim ~ smet Bey, reis-ül-küttab ve sonra vezir olan
~ smail Raif Pa ~an~ n
o~ludur. Babas~~ Ismial Raif Pa ~ a, III. Mustafa ve o~
lu Selim mensuplar ~ ndan
olup, I. Abdülhamidi hal'ederek o~ lu Selimi hükümdar yapmak isteyen Sadr~~
âzam Halil Hamid Pa ~a ittifak ~ na dahildi. Fakat bunlar arzular
~ na muvaffak
olam~ yarak te~ ebbüsün duyulmas~~ üzerine katledilmi~
lerdir. Selim hükümdar
olunca babas~ n ~ n ve kendisinin taraftarlar~ n~~ veya onlar
~ n evlât ve damatlar ~ n~~
istihdam eylemi~~ve mühim hizmetlere tayin etmi~ti ; i~
te Halil Hamid Pa ~an ~ n
damad~~ Sadr-~~ âzam Safranbolulu ~ zzet Mehmed Pa~a ile
~ smail Raif Pa~an~ n
o~lu ~ brahim ~ smet Bey bunlardand ~ r.
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defterdar~~ Mus t a f a Re ~ id Ef e nd i, Baruthâne-i âmire naz~ n
Mehmed ~~erif Ef e ndi, ~~ kk-~~ sâlis defterdar~~ Mehmed
Emin Firdevsi Efendi, Defter emini Mehmed Emin
Efendi,Tersane-i âmire emini Mustafa Efendi, ~ehremini
Ahmed Cav id Ef e nd i, sab~ k ~~ kk-~~ sâlis defterdar~~ Ahm e d
Az mi Efendi,sab~ k ~~ kk-~~ sâlis defterdar~~ Mustafa R asih
Ef end i, Çavu~ba~~~(serçavu~an-~~ divan-~~ hümâyun) Osman
A ~~a, Tevkii-i divan-~~ hümâyun Isma il Ismet! Ef en d i.
Muahede metni ittifakla kabul edildikten sonra bir sureti
Ingiltere k~ ral~ na gönderilmi~tir. Bu ittifak muahedesi mukaddimesi
vesikalar k~sm~ nda gösterilmi~tir. (11. Vesika) de
I~bu ittifak ahidnâmesinin bir sureti ~ ngiliz k~ ral~~ taraf~ ndan
tasdik olunarak Istanbul'a gönderilmi~~ve muahede maddeleri
malüm oldu~undan yaln~ z mukaddimesiyle hatimesi tercüme olunup
Pâdi~aha arz ve takdim edilmi~tir. Bu hususa dair Sadr-~~ âzam
kaymakam~ n~ n arizas~~ ve hükümdar~ n hatt-~~ hümâyununun sureti :
.•

Hatt-~~ 1-111m4un :
Manzurum olmu~tur.

Padi~ah~ m

~eyketlü kerâmetlû mehâbetlû kudretlû veli~~ imetim efendim
Dünkü gün Ingiltere Büyük elçisiyle mübadele olunan
tasdiknâme, tercümesiyle maan huzur-~~ meyâmin - mevfûr-~~
~ahanelerine arzolunaca~~~i~'ar olunmu~tu. Zikrolunan tasdiknâmenin maddeleri tercümesi laz~ m olmad~~~ ndan fakat mukaddine ve hatimesi tercüme ettirilip asliyle maan maruz-~~
huzur-~~ feyz - gencür-~~ mülükâneleri k~ l~ nma~la nazar-~~ mekar~ m - eser-i ~ehriyarileri taallükundan sonra bermûtad divan-~~
hümây unlar~~ kaleminde h~ fzettirilmek laz~ m geldi~i karin-i
ilm-i âlem-~ümul-i tâcdartleri buyruldukta ferman ~evketlû
kerâmetlû mehâbetlû kudretlû velinimetim efendim pacli~ah~m
hazretlerinindir.
~ngiltere tasdiknamesinin mukaddimesi tereümesi

Biz ki avn ü inayet-i bâri ile Büyük Britanya ve Françe
ve Irlanda'n~ n k~ ran ve ayin ve mezheb hâmisi ve Bronsüvik
ve Lüksemburg dükas~~ ve Emperyüsün ba~~hazineciar~~ ve Prenç
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herse~i ve memalik-i malüme-i sâirenin dahi hâkimi Ü ç ü ne ü C o r ciyoz 'uz. I~bu tahririmiz ile lâz~ m gelenlere ifade
ederiz ki hisab-~~ cedid-i frengi üzre i~bu bin yedi yüz doksan
dokuz sene-i lseviyyesinin mah-~~ kânun-~~ sânisi be~inci günü
iktizas~~ üzre terhis k~ l~ nan murahhaslar marifetiyle ~evketlû azametlü Pâdi~ah-~~
Osman Sultan Selim Han Hazretleri
ile bizim beynimizde Asitane-i saadette tedafüi ~urütu havi bir
ittifaknâme akd ve imza olunma~la ittifak-~~ mezkür ~urütu
zirde mastur veçhile lâfz belâfz zikr ve irad olunur.
Tasdiknâme-1 mezkfirun hatimesi tereilmes1

I~bu tedafui ~urutu havi mâr-ez-zikr ittifak senedini nazar-~~ dikkat ile mütalea ve gerek bizim ve gerek a'kab ve ahfad
ve veliahdlerimiz içün kâffeten ve münferiden her bir ~art ye
maddesini yegân yegân istisvab ve kabul ve tasdik eyledi~imize binden sened-i mezkürda münderiç her bir maddenin
muktezas~ na s~ dk-~~ niyet ve hulüs-~~ taviyyet ile kâffeten riayet ve tamamiyle icra ve ifas~ na dikkat olunaca~~~ve kâinen
min kân taraf~ m~ zdan nakz~ na ra~bet ve yahut vechen min-elvücuh hilâf~~ bir hareket taraf~ m~zdan bir veçhile tecviz olun' miyaca~~~kirall~~~ m~z taahhüdü hürmetiyle vâ'd ve teahhüd
olunma~la tasdikan lilmakal ve te'kiden lilhal i~ bu tasdiknâme
Ingiltere'de Büyük mührümüz ile temhir ve kendi yedimiz ile
ile imza olunmu~tur.
I~bu bin yedi yüz doksan dokuz sene-i iseviyyesi mah-~~
haziran~ n~ n on üçüncü günü k~ rall~~~ m~ z~ n otuz dokuzuncu
senesi kortemizde (Saray~ m~ zda) temhir olunmu~tur °.
Bu üçlü ittifak ~ n safahat~ na ait gerek bizim tarihlerimizde ve
gerek ecnebl menbalar~ nda oldukça bol malümat vard~ r; ben burada
bunlardan bahsedecek de~ilim. Yapaca~~m ~ey, M~s~ r'~~ kurtarmak
için tekarrür eden bu anla~ ma esnas~ nda ~ ngiliz K~ ral' III. J o r j'un
sefirlerin tebdili vesair hususlar hakk~ nda Osmanl~~ hükümdar~ na
gönderdi~i nâmelerle bu ittifaka ait bilmukabele Osmanl~~ pâdi~ah~n~ n da k~ rala yoilad~~~~nâmelerden bahs ile aradaki dostlu~a
dair Ba~bakanl~ k ar~ivindeki baz~~ vesikalar~~ ne~retmek olacakt~ r.
K~ ral J orj 'un göndermi~~oldu~u nâmelerden birincisi 1214 H.
Name-i Hiimayun defteri, Nr. 9, s. 400.
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1799 M 'de Büyük eiçilik ile ~stanbul sefirli~ine tayin olunan L or d
Elgin 'in itimadnâmesidir. ~timadnâmenin asl~~ maalesef ar~ivde
yoktur; yaln~ z tercümesi Padi~aha takdim olunmu~tur.
Osmanl~~ tarihlerinde görüldü~ü üzere herhangi bir devletin
sefiri ~ stanbula geldikten sonra hükümdarlar~ ndan getirdikleri nâmeyi takdim için merasim yap~l~ r ve sef ir hükümdar~ n huzuruna
kabul olunarak getirdi~i nâmeyi verirdi.
Yusuf Agâ ir Ef e n di 'den sonra ' sefir tayin olunan Ismail
F e r ruh Ef e n di Istanbul'a yeni Ingiliz sef iri tayin olunan L or d
Elgin 'in vürüdul~ clan evvel Londrada kendisiyle görü~mü~~ve ~ ngiliz
k~ ral~ n~n, pâdi~ah ile baz~~ ricale gönderece~i hediyeler ile Avrupa
ahvaline dair hükümete icap eden malümat~~ vermi~tir. Ismail
F er ruh Ef en d i 1214 tarih ve 39 numaral~~ olan bu tahrirat~ nda
~ öyle demek teair :
tl
. bu defa L or d Elgin vesatetiyle Asitane-i aliyyeye irsal
olunaeak derdest-i imal mücevherat~~ bundan bir hafta mukaddem
L or d Gr an v il (Hariciye nâz~ r~) cenaplar~~ ha~metlû K~ ral cenaplaiçin kulunuza göndermekle mesfur,
r~ n~ n cevahirciba~~ siyle,
(yani cevahirciba~~) alâ ~ nerâtibihim verilecek saat ve kutu ve
zarf vesair mücevherat ~~ ve bundan ba~ ka Cezair be~ine gönderilecek mücevher yatagan b~ ça~~~ve otuz iki adet mücevher saat
ve hokka gibi e~yalar ~~ yegân yegân irae eyledi. Bâ'dehû L o r d
Elgin cenaplar~~ dahi geiüp bir buçuk saat mikdar~~e~lendi. Brest'den
ç~ kan Françe donanmas~ ndan henüz bir haber gelmemekle sahih
„
haberi geldi~i gibi gidece~im dedi
Ismail F er r uh Efendi gönderdi~i ~ifreli bir mektubunda da
k~ ral~ n cevahirciba~~ s~ n~ a tekrar yan~ na gelerek Pâdi~aha gönderilecek elmas~ n etraf~n~ n ne suretle tezyininin zevke uygun gelece~ini sordl~~ ur~ u ve kendisine verilen resmi gönderdi~ini beyan
etmi~tir 4.
Lord Tomas Elgin ~ skoçyada do~mu~~ve 1841'de Paris'te vefat etmi~ tir.
tamamiyle
siyasi memuriyetle geçen Elgin, esasen asker olup General
Hayat~~
rütbesinde idi. 1799'dan 1803 senesi ilk aylar ~ na kadar ~stanbul sefirli~inde
bulunmu~tur.
2 Yusuf Agâh Efendi 1212 H. 1798 senesine kadar alt ~~ sene Londra sefirli~inde bulunmu~tur.
.
3 Dolap vcsikalar~ , Dolap 1, Sand~ k 39, dosya
4 Dolap vesilcalar ~ , Dolap 1, Sand~ k 36, dosya

Ifolloten, C. XIII., F, 33
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Lor d Elgin Istanbul'a gelmi~, getirmi~~oldu~ u hediyeleri ve
itimadnâmesini merasimle takdim ey lemi~tir.
M~s~r~ n i~gali dolay~ siyle âni bir darbe ile kar~~la~an Osmanl~~
devleti Ruslar ve Ingilizlerle ittifak yapm~~~ve derhal faaliyete
geçmi~ti; fakat devletçe yap~lan ~ slahata çok para sarfedilmekte
oldu~'undan dolay~~ mali vaziyet harbi devam ettirme~e müsait
de~ildi. Bunun için iptida gayri resmi surette Ingiltereye müracaat edilerek
istikraz talebinde bulunuldu ( Aral~k 1799 )
Ingiltere hükümeti gümrük has~ lat~ ndan ödenmek ~artiyle ve
yüzde alt~~ faizle Nemçe ( Avusturya ) devletine verildi~i gibi
Türkiyeye bir milyon lira istikraza muvafakat etti; Reisülküttab
yani Türkiye hariciye bakan~ , Lor d Gr an vil ile görü~erek bu
paran~ n elli bin keseye yani o zaman~ n rayicine göre yirmi be~~
milyon kuru~ a ibla~~n~~ Londra sefiri Ismail Ferruh Efendi'ye
yazm~~t~~ i.
•
Ingiltereden yap~ lacak olan istikraz dolay~ siyle Osmanl~~ hükümdar~n~ n hususi olarak 11 Rebiulevvel 1215 (A~ustos 1800)
tarihiyle Kral III. Jorja yazd~~~~nâme müsveddesinde ~öyle
denilmektedir:
Ha~ metlû mehabetlü Ingiltere devleti kral~~ ulu dostumuz
Corciyos-~~ sâlis cenaplan ; gayr ez tekellüf-i resmiyye peyâm-~~
muhalesat-encam ibla~iyle istifsar-~~ hat~ rdan sonra dostane
ifham olunur ki, devletlerimiz beyninde ez kadim zaten ve
tab'an bilâ tegayyür derkâr olan rab~ta-~~ kaviyye ve musafât-~~ mer'iyye bundan akdemce hayr üzre in'ikad-pezir olan
ittifak muktezas~ nca esas-~~ kavi üzre kat ender kat tesis ve
tahkim olunal~ dan beri"' cenab-~~ ha~metmeab~ n~za hulüs ve
itibarl~= derece-i kemâle reside oldu~unu üsl~lb-~~ mahsus
üzre tahrir ve i~'ara vesilecü iken bundan akdemce taraf-~~
ha~ metlerine tahrir ittirilen istidane [istikraz] maddesi bu defa
min gayri tekellüf nâme-i mahsus tahririyle zat-~~ muhalesat-s~fat~ n~ za derkâr olan hürmet ve itibar~m~z~~ ibraza ni'm-ez-zeria
( 4,,,..Ay ) ittihaz olunmu~tur.
Bir kaç seneden beru memâlik-i hâkaniyyemizde bunca
k~la ve bukâ'~n istihkâm~ na ve mahzen ve ambar ve baruthane
ve havuz ve tophâne ve humbarahâne misillu nice nice ebni1

Dolap 1, Sand~ k 36, Dosya -I-, Nr. 4.
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ye-i külliyenin müceddeden ihyas~ na ve müddet-i kalile zarf~ nda vâfir sefâin-i hümâyun in~as~ na ve muallem askerin
vezaifi tertibine ve tanzim ve tathiri lâbüd olan baz~~ mahallerin hüsn-i nizam ve intizam~~ esbab~~ istihsaline ve zuhurat
kabilinden nice nice mevadd-~~ saireye vakt-i yesirde def'aten
külliyetlû mebali~~sarf olunmu~~oldu~u malümdur. 01 esnada
vakt-i hazar olmak takribiyle birbirini müteakib külliyetlû
masarife muhtaç olan mevadd-~~ mezkûrenin cümlesine sarf-~~
himmet olunmak laz~ m geldi. Bimennihi tela devletimizin
canib-i âhara bir akçe deyni olmayup yaln~z ter tibat-~~ merkurna de~il belki masraf~~ tertip üzre gördürülerek bir o kadar~~
bile bilâ zaruret idâre olunmak avn ü inayet-i cenab-~~ ehadiyyet
ile devletimize göre emr-i sehil idü~i bâhirdir ; ancak mevadd-~~
mezküreyi müteakip masarif-i laz~ mesi tertibine vakit olmaks~z~ n Frausalu aleyhine ilan-1 sefer laz~ m gelmek hasebiyle
mahall ~~ bâideye def'aten orduy-~~ hümâyunumuzun irsali ve
mahal bemahal tayin oluumak için donanmay-~~ hümayundan
sefain-i kesire teçhizi ve masarif-i müteaddide-i sairenin dahi
rüyeti velhas~ l alel~ tlak bir seferin mühtaç oldu~u bilcümle
mevadd~ n idaresi külliyetlû mebali~e mütevakk~ f olan halktan
idügi zâhir ve betahsis Françelu gibi bir milletin üzerine
olan muharebede bugünkü gün icra olunmak üzere tedbir
olunan harekat-1 harbiyye ne ise ferdaya talik olunmas~~ münasip olmayup i~ bu tertib ve germiyet ise nükud-1 lazime
mevcut olmay~ nca takviyet bulmayaca~~~bâhirdir.
Bu suretle dü~ man-~~ mü~ terekimiz olan Françelu aleyhine
m
laz~ gelen germiyyet ile müdavemet-i harbe medar olmak
için kaide-i câriyy e-i mer'iyye üzre müddet-i kalile zarf ~nda
taraf-1 hulüsveriye biledâne irsal olunmak laz~ me-i halden olmakla hem beynenada ez kadim derkar olan hulûs ve safvete
mebni revab~ t-~~ ekide levaz~ mina ve hem dü~man-~~ mü~terek
aleyhine olarak hayr üzre in'ikad - pezir olan ittifak ve ittihat
muktezas~ na riayeten canib-i ha~metmenak~b~ n~zdan husus-~~
mezburun bir ar~~ akdem ber vefk-~~ dilhah peziray-~~ hitam olmas~ na sarf-~~ himmet olunaca ~~~memuliyle teklifsizce i~bu
name-i vedad-alâme tahrir olunmu~ tur. Bimennih-il- mevlâ
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cevab-~~ bâ sevab~ na himmet-i ha~ met - menkabetiniz memul-i
hâlisanemizdir °.
***
Iki devlet aras~ ndaki ittifak, hükümdarlar aras~ ndaki samimiyeti çok ilerletmi~tir. Merasim ve te~rifat hususunda pek titiz olan
Osmanl~~ hükümeti o zamana kadar nâmelerinde "K~ ral,, diye hitap
etti~i Ingiliz hükümdar~na Pâdi~ah~ n emriyle bundan sonra Rusya
Nemçe ile daha evvel Fransa'ya oldu~u gibi "Padi~ah„ denilmesini
münasip görmü~~ve keyfiyet sefir vas~ tasiyle Londra'ya bildirilmi~ti. Gelen cevap, böyle bir tevcihin ~ngiliz hükümetince memnuniyeti mucip olaca~~~zemininde idi. Harict müdahalelerden ürken
Osmanl~~ hükümeti Ingiltere k~ ral~ na pâdi~ah denilmesinden dolay~~
Rusyal~ n~ n itiraz etmemesi için Reis-ül-küttab Efendiyi Rusya elçisinin fikrini istimzaca memur etmi~~ve bu ünvan~ n verilmesinin
esbab-~~ mucibesi olarak ta, Ingiltere k ~ ral~ n~n Irlanda'y~~ istirdad
etmi~~oldu~u ileri sürülmü~tü.
Rusya elçisi, kendi devletinin de müttefiki olan Ingiliz k~ ral~ na
padi~ah denilmesine kar~~~muvafakatini bildirmi~, fakat ayn~~ zamanda bu ünvan dolay~ siyle Ingiliz sefirinin di~er elçilere tekaddüm iddias~ nda bulunmamas~ n~~ ve sefirlerin tertip s~ ras~n~ n yine
evvelki gibi olmas~n~~ temin için Ingiliz sefirinden bir senet al~ nmas~ n~~ gizlice Reis-ül-küttab~ n kula~~na f~s~ldam~~t~ r. Bu hususa
dair Sadr-~~ âzam kaymakam~ n~ n hükümdara takdim etti~i arz
tezkiresinde ~öyle deniliyor.
Hatt-~~ Hümayun :
FY ma ba'd bu elkab yaz~l~m~.
efendim.
Pâdi~ah~n~~
Sevketlil, kerâmetlû, mehabetIti, kudretlû velinimetira
Cânib-i-meâli menak~ b-~~tâcdarilerinden ~ ngiltere k~ ral~ na
yaz~ la gelen nâme-i hümâyunlar~~ elkab~ na baz~~ münasip elfaz
ilâve k~l~ nmas~~ bundan akdem emr-ü ferman buyrulmu~~oldu1 Dolap 2, Sand~ k 40, evrak numaras~~ 5 ; bu istikraz te~ebbüsünün ne netice
verdi~ine dair malilmat~ m~ z yoktur ; Osmanl~~ devletince akdedilen ilk istikraz~ a
1854 tarihinde yap~ ld~~~ na göre ingilizlerle yap~ lmas~~ istenilen bu istikraz~ n sonradan ç~ kan siyasi meseleler dolay~ siyle neticelenmedi~i anla~~ l~ yor.
2 Sadr-~ *Lizam Yusuf Ziya Pa~a M~s~ r seferinde oldu~ undan Istanbul'da
sadaret kaymakam, olan vekili vard~.
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~undan Reis Efendi kullar~~ Der-i aliyyede mukim Ingiltere
elçisini istimzaç eyledikte "bakay~ m mütalea ve Ingilterede baz~~
dostlar~ mla dahi muhabere edeyim, badehe~~ cevab~n~~ veririm„
deyüp bu defa itay-~~ cevap etmekle bu veçhile iki üç mak~~
mürûrundan sonra cevab vermesinden keyfiyeti devletine yazm~~~ve haber getirtmi~~oldu~u münfehim olup verdi~i cevapta
dahi nâme-i ~ahane elkab~ na zam ve ilave Ingiltere devletine
bais-i mahzuziyet-i tâmme olaca~~n~~ beyan ve inha ve ilave
olunmak üzere baz~~ elfaz ifade ve ini:A etmek hasebiyle kral-~~
mumâileyhe kadimden yaz~ la gelen nâme-i hümayunlar~~ elkabina zam bine bir k ~t'a ka~~ da terkim ve öteden beri Françe
padi~ah~ na ve Rusya ve Roma Imparatoruna (Avusturya) vesaire
berveçh-i mütad yaz~ la gelen nâme-i hümayunlar~~ elkaplar~~
dahi kayd~ ndan bir ka~~ da ihraç ettirilip manzür-~~ cihanbanileri
buyrulmak içün arz ve takdim k ~l~nd~ . Zikrolunan elkab bundan böyle Ingiltere k~ ral~ na tahrir oiundukta Rusya bir güna
~~
k~ l ü kal etmemek içün Reis Efendi kullar~~ Rusya elçisine iktizas
olan
veçhile haber gönderip Ingiltere kral~~ zir-~~ zapt~ ndan ç~ km~~~
Irlanda ceziresini elhaletü hâzihi zapt ve taht-~~ rab~ taya idhal
~na
etmi~~olmas~~ ve Devlet-i aliyye ile olan ittifak~~ cihetiyle elkab
m
gelmekle
bu
veçhile
~
imparator ve padi~ah tabiri ilavesi laz
tanzim olunacakt~ r yollu ifham eyledikte elçi-i mersum muhalefet göstermeyüp suret-i tasvib irae etmi~~ise dahi Devlet-i
aliyyede ikamet eden Ingiltere elçileri bu vesile ile bundan
sonra tekaddüm ve teahhur iddialar~ na te~ebbüs etmemek içün
Ingiltere elçileri Der-i saadette ~ imdiyedek ne suret ikamet
ettiler ve haklar~ nda ne güne muamele olundu ise yine öylece
münasip
olmas~ n~~ ~amil Ingiltere elçisinden bir takrir al~ nmas~~
~olaca~~n~~ mahremâne irad itmekle bundan böyle Ingiltere kral
n
bu
defa
tertip
olunna yaz~ lacak nâme-i ~ahaneleri elkab~ n~
du~ u üzre tahriri muyaf ~ k-~~ irade-i seniyye-i cihandarIleri olur
~ p ile bir
ise veçh-i me~ ruh üzre Ingiltere elçisinden hüsn-i üsh
takrir al~ nmak laz~ m gelece~i muhat-~~ ilm-i alileri buyruldukta
emr ü ferman ~ev ketlû, kerametlii, mehabetlû, kudretlû velinimetim efendim padi~ah~ m hazretlerinindir °.
***
Ar'dme-i Hii~n4un defteri, 9, s. 423, 424.
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Bundan sonra ~ ngiltere k ~ ral~ na yaz~ lacak nâmelerde a~a~~daki
elkab yaz~ lacakt~~:

„~31
_~ b,j13

-1,1

A311

e L.11.1„..1

z._:.11
L5s.13_,

jr...) Ii113 3 J-Lal 3

~.J_ I rt.11 j
[~ftiharü ümerâ-il- izâm-il- isevigye muhtar-~~
küberâ-il- fehâmil- mesihiyye muslih-i mesâlih-ü
nasrânillye
sâhib-i ezyal-il-hasmet-i ve'l-vakar sâhib-ü delail-ül-lmecd-i
bar Büyük Bretanya ve Irlanda devleteyn-i müctemiateyn'in ve ana
icibi nice nice vilayetlerin pâdisah~~ hasmetlâ ulu ragbetlâ kading dost-~~
ehabb-ü-esdak ve vefadar~m~ z Corciyos-~~Sâlis hutimet avak~bühi2
bilhayr-~~ver'resad ve iilhime ileyhi sebil-üs• savab-~~
ves's-edâcll
1216 Za [zilkade] 12 tarihinden itibaren kabul edilen (1802
Mart) bu yeni tarz Elgin'in sefirli~i zaman~ na tesadüf eder.
Rusya elçisinin gizlice telkini üzerine Ingiliz sefirinin evvelden
beri devam ede gelen merasim ve te~ rifata riayet ile tekaddüm
ve teahhur gibi mütalea serdetmiyece~ine dair hükümete verdi~i
mektup sureti:
Hatt-~~ Hümâyun
Manzfirum olmu~tur.

Cânib-i saltanat-~~ seniyyeden, geçen mâh- ~~ Mart~ n iptidas~~
tarihiyle mumaileyh dâilerinin itâ buyrulan bir k~ t'a takrir-i
âli ve taraf- ~~ hazret-i ~ ehriyariden ha~metli~"'~ Ingiltere k
~ ral~~
ihlâskâr~~ hakk~ na derkâr olan itibar ve hürmet-i mahsüsan
~n
i~'ar~~ z~mn~ nda k~ ral-~~ mü~arünileyhin elkab~ na ilâve k
~ l~nan
baz~~ tebdilat~ n suretini hâvi takrir-i mezküre terfik olunan
~ukka, mumaileyh dâileri taraf ~ ndan gayet memnuniyet ile kabul olunup cânib-i hazret-i cihandarIden sünuh eden bu güne
muamele-i dilnüvazânenin keyfiyeti mumaileyh dâIleri evvel
beevvel irsal olunacak tahrirat ile devleti taraf ~ na ifadeye tecviz-i kusur etmiyece~ini ve k~ ral-~~ mü~arünileyh hakk~ nda derkâr
olan vedd-ü muhabbet ve itibar ve hürmetin bir eser-i cedidi
olmak üzre nezd-i mü~ arünileyhte
mahzuziyet olaca~~~
~imdiden cânib-i âlilerine ifadeden ba~ ka elkab maddesinde
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vukua gelen tebeddülât-~~ müstelzimet-il-mürâat ve bâhusus padi~ahl~ k lakab~ n~ n kabulü Dersaadette mukim elçilerine bu .ne
kadar icra olunagelen rüsûm ve te~vikat~ n asla tegayyürünü
icap itmiyece~ini ve itmek laz~ m gelmedi~ini milmaileyh claIleri
ilan ve beyan eyleme~i deruhde eyledi~ini tahrir eder .
Vesikalar~ n foto~rafileri aras~ nda görülece~i üzre bu takririn
sol kenar~ nda mâilen yaz~ lm~~~olan Sadri âzam kaymakam~ mn ~u
derken ar~~ vard~ r:
"Ingiltere elçisinin takririnde Asitane-i Saadette mukim
düvel elçileri haklar~ nda icra olunan rüsûmda Fransa elçileri
öteden beru cümleye tekaddüm edegeldi~inden bu defa Ingiltere k~ ral~ na ita buyrulan "pdcli~ahl~k„ ünvan~~ hasebiyle bu
tarafta bulunan Ingiltere elçileri sairine tekaddüm dâiyesinde
ve bu veçhile Fransalu beyninde muaraza tehaddüs etmek
ihtimaline mebni elkab-~~ cedIde Ingiltere elçisine kabl-el-Ita
baz~~ tabirat-~~ lay~ ka ile keyfiyet ifham ve dostane irza ve
ilzam olunarak rüsûm hususunda bir veçhile tegayyür gelmemek taahhüdünü havi yedinden memhur ve mümzâ resmen i~bu
takrir ahzolunma~la Divan-~~ hümâyun kalemine kaydolunaca~~~
muhat-1 ilm-i alileri buyuruldukta emr ü ferman hazret-i men
leh-ül-emrindir„.
***
M~s~ r'~ n Frans~ z'lardan istirdad~ ndan sonra baz~~ yerlerde Ingilizlerin yerle~ece~i hakk~ nda vaki ~üphe ve bu ~üpheyi körükleyen
propagandalardan müteessir olan Osmanl~~ hükümdar~~ III. Sultan
Selim, Londra maslahatgüzar~~ S~ tk~~ Efendi vas~tasiyle buna dair
Ingiliz k~ ral~ na bir nâme göndermi~ ti. Bu nâmenin asi~ n~~ görmedik;
fakat K~ ral III. Jorj'un bu nâmey e verdi~i cevaptan bu anla~~ lmaktad~ r. K~ ral taraf~ ndan Osmanl~~ hükümciarma teminat verilmi~,
dü~maniar~ n ihdas ettikleri bu sözlerin asl~~ olmad~~~~bildirilmi~tir.
Ingiltere k~ ral~ n~ n gönderdi~i cevabi nâmenin sureti Vesikalar k~sm~ ndad~ r (Bk. 13. Vesika).
Ingiltere devletinin sef iri Lord Elgin de~i~mi~~ve yerine Vilyam
Drummond fevkalade olarak gelmi~ ti ; bunun geli~i daimi sefaret
Name-i Hiimayun defteri, Nr. 9, s. 425 ve Dolap vesikalar ~ , Dolap 2,
Sand~ k 40, Hat numaras~~ 45.
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gibi olmay~ p Türkiye'nin Ittifak-1 müselleste sebat~ n~~ temin içindi.
D r umm o n d bundan evvel Sicilyaleyn k~ rall~~~ nda Ingiltere'nin orta
elçisi idi. Drummond 'un 1218 H. 1803 M. tarihli itimatnâmesinde
K~ ral Jorj dostluk ve ittifak~ n temadisini temenni ediyordu. Osmanl~~
hükümdar~~ M~s~ r'~ n istirdad~ ndan sonra ihsas edilecek surette yine
Frans~ z politikas~ na meyleylemi~ ti. Yine M~ s~ r'~ n istirdad~ ndan
sonra harpte devam etme ~i faydas~ z gören Ingiltere ile Fransa
Londra müzakeresiyle esas itibariyle ania~m~~lar ve bu anla~mada
Türkiye'nin tamamiyet-i mülkiyesini de esas itibariyle kabul etmi~ lerdi. Bundan sonra sulh maddeleri Fransa'n~ n ~imalindeki
Amyen (Amiens) ~ ehrinde tesbit olunacak ve Türkiye de buraya
murahhas gönderecekti. Bu s~ rada birinci konsül olan Bo na pa r t
Türkiye'yi Ingiltere'den ay~ rmak istedi~inden Amiens'de Osmanl~ larla Ingilizleri birle~ tirmek istemiyordu ; bu ihtimalleri daha evvelden sezmi~~olan Ingiltere, rnurahhas g,önderilmedi~i veya gecikti~i takdirde Amiel~ s'de Türkiye'nin Ingiliz murahhaslar~~ taraf~ ndan
temsiiii~ i Osmanl~~ hükümetinden istemi~, fakat hükümet buna muvafakat etmiyerek be~~seneden beri Paris'te sefir bulunan Se y y i d
A I i Efendi'yi murahhasl ~ kla müzakereye memur eylemi~ti. Buna
kar~~~Bonapar t, az evvel söyledi~imiz gibi Amiens'de Türklerie
Ingiliz'leri temas ettirmek istemecliginden murahhasl~~~ n~~ kabul
etmedi~ i A ii Efendi'nin Amiens'e girmesine müsaade etmemi~ti ;
Londra ahidnâmesinde Ingilizler taraf~ ndan Türkiye hakk~ nda tamamiyet-i mülkiye vesair kay~ tlar konmu~~oldu~undan S ey yid Ali
Efendi'nin Amiens'de mü~kilâta tesadüf etmiyece~i ve Ingilizler
taraf~ ndan müzaheret görece~i tabii idi.
Devlet siyasetini idareden ziyade zevkine dü~kün olan
Seyyid Ali efendi, Bonapart ve Taleyran'~ n ~ srarlariyle
Ingilizlerin Londra ahidnâmesindeki ~ekilde Pariste Fransa ile
bir muahede imzalad~ ; bu muahede münasebetiyle Taleyra n,
Reis-ü!-kiittab Efendiye gönderdi~i mektubureda, muahedenin
Türkiye hükümeti taraf~ ndan tasdikinden bahsederek Devlet-i
aliy ye ile Fransa aras~ n2 ba~ ka hiç bir devletin girmesine
Iii711111 olmad~~~ n~~ bildirmi~ ti. Bu müsalehan~ n bir netice vermiyece~ini bilen ~ ngiltere ise Londra karar~ n~ n esas tutulmas~ nda ~ srar eyliyerek Türkiyeyi Frans~ zlar~ n cazibesine tutulmaktae menetmek istiyordu. I~ te bu iki devletin siyasi aleti olan
Osmanl~~ hül, ümeti iki cami aras~ nda kalm~~~beynamaz vaziyetine
dönmü~ tü. 111. Selim, Bonapar t '~ n kendisini i~fal için döktü-
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~ü tatl~~ dillere meclüp oldu~u gibi Osmanl~~ ordusunu tensik için
de o tarihte Fransadan daha ziyade askeri varl~~~~ve kültürü yay ~ lm~~~bir devlet mevcut olmad~~~ ndan dolay~~ teceddüt hareketlerini seri hamlelerle ~slaha ba~lam~~~olan Türk hükümdar~ n~ n Fransaya meyli bir dereceye kadar zaruri idi. Bunlardan ba~ka Ingilterenin Iskenderiyeden ve Ruslar~ n Yedi-adadan ç~ kmamalar~, Türkiyeyi müttefikleri hakk~ nda hakl~~ olarak ~tipheye ciii~ürmü~tü.
Nihayet Osmanl~~ hükümeti hem müttefiki olan Ingiltere'yi
gücendirmemek ve hem de Paris muahedesi tasdik edilmemekle
beraber Frans~ zlar' memnun etmek için murahhas olarak Fransa'ya
Âmedi Galib Efendi'yi gönderdi. Galib Efendi'nin gitmesi
gecikti~inden o daha Paris'e varmadan evvel Amiens musalehas~~
yap~ lm~~~olup Türkiye murahhas~~ Paris'te Frans~ zlarla münferiden
anla~maktan ba~ka çare görmemi~ti. Suretini buraya koydu~um ~u
telhis has~l olan siyasi buhra~ n tasvire kâfidir san~ r~ m :
Hatt-~~ Hiimayun
[Kaym. andrn Pa~a,
Vak~ a gitmeden gayri tedbir yoktur. Geçen gün At ~ f
E f e r~~ d i'riin gitmesini lisana alm~~ t~ m ; sonra mülâhaza eyledim,
münasip göremedim ; uymaz. Amedi Efendi ashnd an mükâleadammelerde bulundu ve hala maslahat içindedir.
d~ r, gayet münasiptir. Murahhas tâyin eyledim. Münasip paye
ve harc~ rah verilüp üç günedek azimet eylesiin. Hak teala
tevfik. vi~sün. Maddenin ne kadar cesim oldu~unu ve nezaketini kendi bilür. Göreyim an~~ ingiltereli bu varn~ ca müsalehalar~ n' tekmil ederlerse mülâhazasiyle tasdiknâme ve ruhsatnâme misillü iktiza eder zannolunur senedat var ise hafiyyen
Galibe (yani murahhas tayin olunan Galib Efendi'ye) verilirse
iktiza eder ise ibraz eder idi. I
Padi~ah~ m
~eyketlû, kerâmetlû, kudretiü velinimetim efendim
Paris esas maddesine (Es-seyid Ali Efendinin Paris anla ~mas~ ) dair Ingiltere elçisinin takdim eyledi~i takriri Ismet Beyefendi &Ileri ve defterdar-~~ ~~ kk-~~ evvel ve seni ve sâlis
efendiler kullar~~ celb ile kethüda bey ve reis efendi ve çavu~ba~~~ a~a bendeleri dahi haz~ r oldu~u halde k~ raat ve geçenki meclis müzakeresinden sonra elçi i mersumla ~ifahen
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vaki olan muhaberat beyan olundukta huzzar-~~mumaileyhim
bir az teemmülden sonra Ingiltere elçisinin bu güne ~iddetli
takrir vermesi ve hususâ, neticesinde e~er Devlet-i aliyye Paris
esas~ n~~ tasdik eder ise Ingiltere k ~ ral~~ kendisini ukud-~~ ittifaktan âzâde bilece~ini ve kendü dahi müttefik elçiligi suretinden
istifa edece~ini dere ve i~'ar etmesi devleti taraf~ ndan memuren olmak melhuz de~il ise dahi Ingiltere devleti memurlar~~
ve hususâ Parlamento tak~ m~~ serbest ve mesalih-i vak~ ada cesur olduklar~ ndan bu takririn suretini devletine gönderdikte
güzel cevap vermi~sin diyeceklerini istidlalen olsun h~ssetmezse
bu güne muameleye cesaret edemez zannolunur.
Mukaddemce müzakere olundu~u veçhile Paris esas~~
tasdik olunup Fransalu mazarrat-~~ âcilesi defolunduktan sonra
hakikat-~~ hal etrafiyle Londra'da olan maslahatgüzara yaz~ l~ p
Ingiltere devletine tefhim ettirilse insaf ve kabul etmeleri
melhuz oldu~u misillu elçinin bu takririne ve betahsis ~srar~ n~~
ba~a ç~ karmak için devletine âher suret yaz~ p ifsad etmek
ihtimallerin
( dört, be~~kelime y~ rt~ k) olma~la vakte göre
iki taraf~ n dahi tebridi câiz olmad ~~~ ndan ortas~~bulunmak iktiza
eder. Ingiltere elçisinin muhaberat~ nda
(dört be~~kelime
y~ rt~ k) dahil olan Devlet-i aliyy e maddelerini saltanat-~~ seniyye
kabul ve sulhuna esas ittihaz etmemi~~olmayup hala makbul
ve musaddak iken Fransalu ol maddeleri Devlet-i aliyye esas~~
addetmeyüp Ingilterelu ile mü~ terek madde itibariyle Londra
esas~ na idhal etmi~~olduklar~ n~~ siyak-~~ kelâmlar~ nda ifham etmi~~
olmalariyle Ingilterelu esas nizam~~ Devlet-i aliyye ile etmezden
evvel Fransaludan iddia etmek ve ~ srar ile kabul ettirip
Londra esas~ nda Devlet-i aliyyeye müteallik münderiç olan iki
~art, saltanat-~~ seniyyenin Fransalu ile müsalehas~~ esas oldu~unu mü~'ir Fransa taraf~ ndan bir senet al~ vermek iktiza eder
idi. Buna mümasil gerek söylenmi~~ve gerek derhat~ r olmu~~
delâil-i kesire ve devle.tçe ilzam derkâr ise elçi-i mersumun
devletçe mülzim cevab~~ olmayup her kelâmda cevab~~ "Paris
esas~~ tasdik olunursa Ingiltere k~ ral~~ mu~ber olur„ inad~ ndan
ibaret ve hususâ rüberü mükâlemede kaide üzre ecvibe-i müskitesi olmad~~~ ndan mülâkattan müctenip olmakla ftmaba'd
mübahasen~ n faidesi olmad~~~~zâhirdir.
Bu takdirde Ingilterelüyi k~ rmamak için Paris esas~ n~~ tas-
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dikten sarf-~~ nazar olundu~u halde Fransaluyu k~ rmak mazarrat~~
bundan ziyade ve acil oldu~undan ana dahi ihtimam olunmak
mühim olma~~ n Ingiltere elçisinin mukaddemce re'y etmi~~oldu~u veçhile taraf-~~ Devlet-i aliyyeden birisi Fransaya tayin
olunup mahallinde esas maddesini müzakere etmesi sureti mülahaza olunur ; ancak bunda dahi baz~~ halk mütehadir-i hat~ r
olur; ~öyle ki gidecek memur mahalline vard~ kta ibtida Bonaparta Paris esas tasdiknamesini sual idüp hamil olmad~~~n~~
fehm eyledi~i gibi müzakereye ra~bet etmeyüp iâde eder ise
Ali Efendi bâ ruhsatnâme alenen murahhas nasbolunmu~ken
kabul olunmamas~~ züllünden ziyade bu madde nakiseyi mucip
olur. Kald~~ ki Bonaparta'n~ n vech-i rne~ruh üzere suâlinde memur-1 mezkür tasdiknâmeyi hâmil olup olmad~~~ n~~ anlatm~ yarak
baz~~ husus müzakeresine geldim didikte reddolunmayup müzakereye ra~bet olunursa memur-~~ mezkür "Devlet-i aliyyenin
müsalehaya hahi~i berkemaldir; lakin Ingiltere devletiyle ittifak~~
olup beraber müsaleha olmak me~rut oldu~undan ~imdi Londra
esas~ ndan ba~ka esas akdi ittifaka mugayir olur. Londra esas~nda Devlet-i aliyyeye müteallik münderiç olan maddeleri akd
ve rapteden sizin murahhas~ n~ z de~il mi?„ yollu baz~~ kelimât irad
eyledikte Fransalu dahi "müttefikinizin birisi yani Rusyalu ile
müsalehay~~ münferiden itmam ettik, Ingilterelü ile dahi esas-~~
sulhu münferiden tanzim ve Devlet-i aliyyeye müteallik dedi~iniz iki ~art Devlet-i aliyye sulhu esas~~ olmayup M~s~ r maddesi Ingiltpelü ile mü~terek oldu~undan tahrir ve Cezair-i seh'a
hususu dahi baz~~ taraftan ve Ingilterelüden musaddak oldu~undan biz dahi kabulünü tastir eyledik ve elyevm Ingiltere
sulhunu münferiden söyle~ürüz, Devlet-i aliyye dahi musaleha
olacak ise bâ ruhsatnâme memur olan elçisi Ali Efendi imza
eyledi~i esas~~ tasdik eylesün; etmez is'e cevap versün„ dedi~i
halde memur-~~ mezkür "sizin Amiens'de olan murahhas~ n~z
( üç kelime y~ rt~ k ) muvacehesinde Ingiltere murahhasiyle
müzakere edeyim„ dese Bonapart raz~~ olur ise Amiens'e
varup söyle~ürüz. E~er Fransa murahhas~~ dahi Paris esa
( üç kelime y~ rt~ k) davac~~ olur ise Ingilterelü dahi Fransay~~
k~ rmak istemedi~inden ya kabul eder yahut Lond~ radan
istizan edüp bir suret verir yahut Fransalunun vech-i muharrer
üzere cevab~ nda ( bir kelime y~ rt~ k ) mezkür dahi Paris esa-
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s~ nda M~ s~ r'da âhar bir devlete olacak müsaade Fransa hakk~ nda dahi cari olmas~~ ~art~ ndan Ingilterelü istinkâf eyledi~ini
izhar etmek laz~ m gelse Fransalu iltizam edüp, bizim bu ~arttan bir murad~ m~ z ve bir güna matlubumuz yoktur, sizin
meram~n~z oldu~undan m~~ istinkâf ediyorsunuz? Bir taraftan
talep olunmad~~~~halde bu ~arttan bir nesne laz~ m gelmez
ve bu Ingilterelüye söylese belki cevap vermeyüp kabul ederler; lakin anla~~ kl~~~ na göre Fransalunun meram~~ Devlet-i
aliyye ile münferiden sulh olmak idügi ve Paris esas~ nda
mezkür ~urut münderiç olmad~ kça akd-i sulh etmiyece~i
mukaddem Sebasti'ninin (Sebastiyani'nin) ekvalinden dahi nümay an oldu~u haysiyetiyle Ingilterelüye davac~~ olmak ve
sual ve cevap itmek taraflar~ na hiç sarf-~~ zihin itmeyiip
"Benim bunlar vazifem de~il, müttefikinizi irzâ edin etmeyin;
an~~ bilmem; tasdik-i esas edecek iseniz cevap verin„ deyu memur-~~ mezküra kat'iyyetle ifade eder ise ol dahi hodbehod
Ingiltere murahhasiyle muhabere etse bu tarafta elçinin ~srar~~
misillü murahhas-~~ mersum dahi Paris esas~ n~~ menedece~i zahir
olmakla ol vakit yine bir netice olmayup memur-~~ mezkür
keyfiyeti Asitaneye yazmak iktiza eder. 01 aral~ kta Fransalu
ne muamele ve ne güne tertibata te~ebbüs eder, bu dahi meçhuldür. Bundan ba~ka memur-~~ mezkür Paris'e .var~ ncayadek
~ ngiltere sulhu dahi hitam-pezir olursa Devlet-i aliyye sulhu
külliyen aç~ kta kalup ol zaman Paris esas~~ dahi elden ç~ kup
Fransalu ra~bet eder ise yeniden esas akdine yahut bilâ esas
musaleha müzakeresine müba~eret laz~ m gelür ; ancak ol vakit
Bonaparta ~imdiki ~ uruta kanaat etmeyüp bir az ilavelere
dahi beherhal ~srar eder; kald~~ ki Ingiltere elçisi takriri serkâtibi ve tercümaniyle gönderdikte "Paris esas~~ tasdik olunmayup maslahat ne suretle ifra~~olunmak mülâhaza olundu~u
ledessual, tercüman-~~ mersum Paris esas~~ reddolunup Devlet-i
aliyye müsalehas~~ külliyyen Ingilterelüye ihale olunsun, elbette
rab~ ta verirler„ deyu inhâ ve Londra esas~~ reddolunup devlet-i
aliyye maslahat~ n~n dahi ~ ngiltere murahhas~ na ihalesi Ingiltereden yaz~ lm~~~olmakla bunu tekrar inbâ itme~in faraza bu
surete izhar-~~ r~za olunup devlet-i aliyye sulhunu ber vefk-~~
dilhah Ingilterelü raptedece~ini mübeyyin taahhüt senedi talep
olunsa verüp vermiyecekleri me~kük ve verseler dahi Fransalu
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iptida Ingiltere murahhas~ ndan ve Devlet-i aliyye maslahat~ na
dair akdedece~i mevad makbul olaca~~n~~ nât~k bâlâs~~ hatt-~~
hümâyun ile muanven ruhsatnâme talep ider. Böyle ruhsatnâme yani rab~ ta-i mülkiyyeye dair olan maslahat-~~ cesimeye
ruhsat, âher devlet murahhas~~ yedine verilemiyece~i dahi bahirdir. Velhas~ l ~imdiki halde Fransalu belki k~r~ lmaz ve bir
iki ay vakit kazan~lur. Hem ~ayet netice bulur mülâhazasiyle
Fransaya bir memur irsali iâz~ m geldi~i halde Fransa maslahatgüzar~~Rüfen (Ruffin) cevab~~ tacilde oldu~undan i~te mahsus
birisi gönderilüp mahallinde rab~ta verilecek cevab~~ verilmek
iktiza eder. I~ bu tedbir-i zaifden gayri suret hat~ ra gelmez demeleriyle bu babda ne gûna irade-i seniyye- i ~ehriyarileri sânih
olur ise emr ü ferman ~evketlû, kerâmetlû, mehübetlil, kudretlû
velinimetim efendim pâdi~ah~m hazretlerinindir
I~ te bu telhiste'n anla~~laca~~~üzre Osmanl~~ devleti iki taraf ~ n
siyasi menfaatlerinin çarp~~ mas~~ yüzünden kat'i ve kestirme bir
cevap vermekten âcizdi ; Ingilterenin, Fransa taraf ~ ndan cezb edilmekte oldu~unu gördü~ü Türkiyeyi sal~ vermek hesab~ na gelmiyordu; filhakika M~s~ r~ n istirdad~ ndan sonra her gün geçtikçe
Osmanl~~ pâdi~ah~ n~n Fransaya temayülü art ~ yordu; maamafih
Osmanl~~ hükümeti Ingilterenin dostiu~unu devam ettirmek arzusunda idi ve bir k~s~ m devlet ricali ve bu meyanda Sadr-~~ âzam
Yusuf Ziya Pa ~ a, Sebastiyani'nin s~ k s~k tehdit ve
tazyikinden usanarak Ingiltere siyasetine taraftar idi.
Türkiyeye Ingiltere dostlu~ unu kuvvetlendirip temadi ettirmek
için Elgi n'in yerine D r ~~~ m mond gönderilmi~ ti. Bunun selefi Lord
El g in sefaretten ayr~ l~ p Ingiltereye giderken gayr-~~ resmi surette
bir eser-i teveccüh olarak Osmanl~~ hükümdar~n~n huzuruna kabul
edilmi~~ve bunun vas~ tasiyle Ingiltere k~ ral~ na ve veliahd~ na ve
k~ ral~ n küçük o~luyla ba~vekil ve ba~generale hediyeler gönderilmi~tir (14. Vesika).
Filvaki fevkalâde olarak alt~~ ay müddetle ~stanbula gönderilen Dr umm on d, burada Türk ve Ingiliz dostlu~unun temadisine
çal~~mak, Osmanl~~hükümdar~ n~ , Birinci konsül Bon ap ar t 'in tesirinden kurtarmak için bütün kiyaset ve dirayetini sarfetmi~tir
2

Dolap 2, Sand~ k 40, Hat numaras~~ 24.
V. D r u rn m o n d. 1760 senesinde do~mu~tur. De~erli muharrirlerden olup
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Drummond 1803 senesi Kas~ m ay~ na kadar ~stanbulda
bulunarak Türk—~ ngiliz dostlu~unu kuvvetlendirmi~ti ; çünkü Sadr-~~
âzam Yusuf Ziya Pa~a ile baz~~ rical bu dostlu~un temadisine
ehemmiyet veriyorlard ~ . Dr umm on d, ~stanbulda i~ ini bitirdikten
sonra yerine orta elçi s~ fatiyle vekil olarak Istraton'u b~ rakarak
Ingiltereye dönece~ini 20 Receb 1208 tarihli takririyle ' Bab-~~ âliye
bildirmi~~ve selefi Lord Elgin gibi kendisinin de veda için gayr-~~
resmi surette huzura kabulünü rica eylemi~ tir. Filhakika hareketinden
evvel vermi~~oldu~u bir takrirle devlete baz~~ vesayâda bulunan ve
ayni zamanda Reisülküttab Efendi ile görü~mek isteyen Dr u mm o n d'un Padi~ah~ n huzuruna kabulüne müsaade edilmi~tir.
(15. Vesika).
Sadr-~~ âzam~ n bu telhisinden bir az müddet sonra a~a~~ daki
arz ve müsaade üzerine Dr u mm o nd hükümdar taraf ~ ndan
gayri resmi surette Topkap~~ saray~ nda kabul edilmi~tir:
Benim Vhzirin~,

Hatt-~~ hümâyun

Pazar gilnil geliip Topkap~ya götiiresin

Padi~ah~ m
~evketlû, kerâmetlû, mehabetki, kudretlû velinimetim
efendim,
D :.'rsaadette mukim Ingiltere büyükelçisi Drummond
devleti taraf~ na avdete mezun oldu~una binaen selefi hakk ~ nda
erzan buyruld~~~~misillü min gayr-i resm atebe-i ulyây-~~ ~ahânelerine rûmal olmak ~ erefine mazhariyyetini mahsusça niyaz
ve istida etmi~~ve keyfiyet hakipây-~~ mülûkânelerine takrir-i
çakerânem ile arz ve istizan olunup gün tahsisiyle tekrar
istizan olunaca ~~~dahi terkim k~l~ nm~~t~.
Elçi-i mersum i~ bu pazar günü
südde-i seniyyeleriyle nâil-i iftihar k ~l~ nmasin~~ tercüman~~ vas~ tasiyle istida
itmekle selefi Lord Elgin hakk~ nda sünuhu misillu Topkap~ da
m~~ olur yoksa âhar mevkide mi irade buyrulur, pazar günü
ba'd-ez-zuhr elçi-i mersumun cephe-sâyi-i hâkipay-~~ hüsrevaneleayn~~ zamanda arkeolog idi. 1828 senesinde Roma'da vefat etmi~ tir. Ansiklopedide 1801 'de Istanbul sefiri gösterilmi~se de yanl~~~olup do~ rusu 1803 'dedir.
Alt~~ ay kadar fevkalade sefir olarak gelmi~~ve Türkiye'nin Ittifak-~~müsellesten
ayr~ lmamas~~ için çali~mi~t~ r.
Bu takrir tercümesinin fotografisi vesikalar aras~ ndadir.
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riyle müftehir k~l~ nmas~~ irade buyrulur ise sab~k~~misillü ça~ehriyarileriyle
ker-i kemineleri evvelce tebdilen
te~errüf bine elçi-i mersum dahi vakt-i mev'ud-~~ mezkûrda
celbettirilece~i maltim-~~ âlileri buyruldukta emr ü ferman ~evketlû, kerâmetlû, mehâbetlii, kudretlû velinimetim efendim pâdi~âh~ m hazretlerinindir
Vilyam Drummond'un kendi yerine gelece~ini söyledi~i General
Lisoti gelmemi~, onun yerine Ar but not [Arbuthnot] gö nderilmi~tir. Drummond 'un memleketine avdet ederken yeni sefir
gelinceye kadar yerine Aleksandr Istraton 'u vekil b~ rakm~~~
oldu~unu evvelce söylemi~tik.
Drummond Istanbuldan ayr~ld~~~~s~ rada 22 Recep 1218 tarihiyle (1803 lkincite~rin) Ingiliz sefareti tercüman~~ Pi zani 'ye yazd~~~~
uzunca bir mektubunda Tiirklerle dostluktan bahsederek Ingiltereye
gittikten sonra da Türkiye ile Ingiltere aras~ nda münasebât~ n daha
s~ k~~ olmas~ n~~ temine çal~~aca~~ n~~bildirmi~~ve bu mütaleas~ n~~ Reisül-küttab Efendiye (Türkiye Hariciye Vekili) söylemesini istemi~tir.
Yine ayn~~ mektupta Dr ummon d, Fansa siyasetinden ve Birinci
konsül Bonapar t'~ n Türkiye hakk~ ndaki kanaatlerinden ve Ingiliz
k~ ral~ n~ n samimiyet ve dostlu~undan ~öyle bahsetmektedir :
"K~ ral cenaplar~n~ n bizi bu cânibe (yani Türkiyeye) ba's
ve tayininden maksad memâlik-i hakaniyyenin yümn ü rahat
ve asayi~~ve refahiyeti hususunda mü~arünileyh cenaplar~ n~ n
arztly-~~ deruni ve iltizam-~~ hâlisâne-i mümteni'-üt-tegayyüri, ne
derece oldu~ unu müeeddeden isbat niyyeti olup bundan
akdemce Fransada Ingiltere elçisiyle cereyan eden muhwerede ba~konsolosun irad etti~i ecvibei nâsezâ ve memâlik-i
~âhâne-i Osmaniyyeye dair ayn-~~ garaz ve husûmetten ibaret
sevk ve tasrih eyledi~i teklifat-~~ nâbercân~ n muldezas~ na nisbet
Françe cümhurunun mekas~d-~~ tama'-engizinden... saltanat-~~seniyyeyi âgâh ve müteyakk~ z itmek mü~ arüniley h cenaplar~ n~ n lâz~me- i kaide-i hultis ve istikameti olmu~tur.... Diyar-~~ Italyan~n
sevahil i ~arkiyyesinde Bon pa arta 'n~ n tedbiriyle bunca kuvvet-i müfrita tecemmuu memâlik-i Osmaniyyenin taarruz ve izmihlâli sevday-~~ dalâlet-intimas~ ndan kinaye bir alâmet-i reddiye
olmak ulülelbab nezdinde maznun ve müstedel oldu~una binaen
Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Dolap 2, Sand~ k 40, Hat 42.
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bu kadar alim-i kevniyyeden rasad ve tevehhümü zâhir olan
böyle saded-i merdude dair bizden bundan ziyade tezyil-i
kelâma sülük abes kabilinden olup hIn-i vedâda ~ u itikad-~~
sahih-ül-mefad beyan~~ ile iktifâ olunur ki Devleti seniyyede
serkârda olan erbâb-~~ me~veret ve erkân-~~ kârdân-~~ vâlâ-menziletin ârâste olduklar~~ hilye-i dirâyet ve rezanet ve meziyyet
ve gayret ve cür'et hayyiz-i kernalde olmakla Françalunun ne
desayis ve bahanelerine ferifte ve ne salâbet-i asliyye-i Osmaniyye levaz~ m~ na münafi bir güna müsaade irtikâb~ na r~ zâdâde
olma~~~saltanat- ~~ ebed-müddete göre reva görürler.
„
Görülüyor ki Ingiltere Türkiyeyi elden kaç~ rmayarak B o n apar t 'in karars~ z politikas~ na kapt~ rmama~~~mefaatine muvaf~ k görmekte ve bunun temini için çal~~ makta ve icap eden cemileleri de
göstermekten çekinmemektedir. A~a~~daki misâl de buna delildir.
Osmanl~~ hükümeti M~s~ r seferinde himetleri görülen kumandan, zabit ve memurlara rütbelerine göre dört derece üzere
yaln~z ~ah~slar~ na mahsus olarak samur kürk yani a ~~ r hil'atla beraber mücevher ~ems ve hilâl ni~anlar~~ ve tu~ral~~ ~eritler vermi~ti.
Ni~an ve ~eritler ~övalyelik rütbesinin alâmeti oldu~undan kendi
hükümetleri vermedikçe ba~ ka devletler taraf~ ndan herhangi bir
hizmet sebebiyle verilmi~~olanlar~ n icab~ nda memleketlerinde bu
ni~anlar~~ takmalar~ na müsaade edilmez ve bu ~övalyelik ni~an ve
~eritleri muteber tutulmazd~. Halbuki ~ ngiltere devleti, Türkiyeye
kar~~~bir cemile ve dostluk eseri olarak bunlar~ n kabul ve talikine
müsaade etmi~tir. Bundan dolay~~ Türkiye hükümeti ~övalyelik rütbesini kime vermi~~ise ~ ngiltere hükümeti taraf~ ndan müteber tutulrnu~tur. Bu hususa ve teferruat ~ na dair Sadr-~~ âzam~ n bir arizas~~ ve
hatt-~~ hümâyun sureti vesikalar k~ sm~ ndad~ r (15. Vesika).
Bunlardan vesikadaki listede ismi geçen Lord Kayan 'a da
alt~ n levha üzerine elmasl~~ hilâl ni~an~~ verilmi~~ve bu ni~an Kaptan
pa~a vas~ tasiyle kendisine gönderilmi~ ti. Lord K a va n, bu ni~an~ n
Itas~ ndan bir müddet sonra Ingilizlerin M~s~ r ordusunda serasker
vekâletine tayin edilmi~~oldu~undan ve bu defa M~ s~ r~ n tahliyesiyle
memleketine gidece~inden dolay~~ bir teveccüh eseri olarak kendisine
seraskerlere mahsus murassa ~ems derünunda elmash hilâl ni~an~~
ve tu~ral~~ alt~ n vaz'olunmu~~al ~erit 1tas~ n~~ istirham ve bundan
Dolap 2, Sand~ k 40'da 44 numaral ~~ hatt~ n melfr~ fu
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ba~ka M~s~ r~ n tahliyesi münasebetiyle avdet eden yüz bir nefer
zabitten her birinin rütbesine göre yirmi dört zabite on dörder
dirhemlik ve yedi zabite dokuzar ve yetmi~~ki~iye de be~er dirhemlik alt~ n ni~anlar ttas~ n~~rica etmi~tir.
Generalin, Kaptan Pa~a vas~tasiyle vaki bu müracaat~~hükümdara arzolunarak .Yap~l~p verile» hatt-~~hümâyunuyla müsaade edilmi~tir'.
***
Drummon d'un avdeti üzerine Ingilterenin Türkiye sefirli~ine
Charles Ar b ut hn o t 'un tayin edildi~ini yukar~ da söylemi~tik.
Sefir tayin olunan Ar b ut hno t'un getirdi~i 5 Temmuz 1804 tarihli
nâmenin orijinali Ba~bakanl~ k ar~ivindeki vesikalar aras~ ndad~ r ;
bundan ba~ka Ingiltere k~ ral~ n~ n ayn~~ tarihle Sadr-~~ âzam Yusuf
Ziya Pa ~ a 'ya hitaben ayr~~ bir mektubu vard~ r; par~ömen üzerine Ingilizce yaz~ lm~~~olan bu iki vesikadan birisi yani k~ral~ n Osmanl~~ padi~ah~ na gönderdi~i nâme vesikalar aras~ na konmu~tur.
Ar buthnot ~stanbula geldikten sonra Sadr-~~ azam~~ ziyaret için
Bab-~~ aliye gelerek merasimle kar~~ lanm~~~ve hükümdar~~ taraf~ ndan
gönderilen mektubu Sadr-~~ azama vermi~~ve Sadr-~~ âzam taraf~ ndan
te~rifat kaidesi üzere elçiye samur kürk ile bir donanm~~~at ve
maiyyetindeki mûteber adamlar~na da hil'atler verilmi~tir. Elçi, getirdi~i itimadnâmesini takdim için bir gün tahsisini istedi~inden bu
ziyareti müteakip gelecek sal~~ günü sefirin huzura kabülü tekarrür etmi~tir 2. S,w1r-~~ âzam kendisine gönerilen bu mektubu Türkçeye tercüme ettirerek asliyle beraber hükümdara takdim etmi~tir.
Sefirin Sadr-~~ azam~~ ziyaretine ve gün tayinine dair Yusuf
Ziya Pa ~ a'n~ n arz tezkiresi :
Hatt-~~ Hümayun : Galada«
Padi~ah~m,
~e~rketla, kerâmetlû, mehabetlû, kudretlû velinimetim efendim
Malt~m-~~ übbehet-melze~m-~~ ~ahaneleri buyuruldu~u i~cre
bu defa Der-i saadete vürud eden Ingiltere elçisi, devleti taraDolap 2, Sand~ k 40, Hat numaras~~14.
Elçilerin huzura kabulleri yeniçerilere ulüfe [maa~] verilmesi mütad olan
sal~~ gününe tesadüf ettirilirdi.
2

Belleten, C XI, F. 39
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f~ ndan cânib-i çâker1ye olan mektuplar~ n~~ teslim için bugün
Bâb-~~ âlrye vürud itmekle merasim-i mûtâde bâ'd-el-icra ber
~nt~cib-i te~rifat kendüye samur kürk iksa ve bir re's donanm~~~esb ke~ide k~l~ n~ p yan~ nda olan mûteber adamlar~ na ferve
ve hil'atler ilbas bine memnûnen ve mutayyiben iade olundu~u
ve Ingiltere k~ ral~ n~ n hâkipay-~~ kimya-sây-~~ ~âhânelerine olan
nâmesini takdim içün bimennihi tealâ gelecek sal~~ günü dahi
divan-~~ mü~eyyid- ül- erkân-~~ hüsrevâneleri tertibiy le atebe-i
ulyây-~~ ~ehriyar1lerine rû' say olmas~~ musammem idügi malûm-~~
âlileri buyruldukta emr ü ferman, ~evketlû, kerâmetlû, mehâbetlû,
kudretlû velinimetim efendim pâdi~ah~ m hazretlerindir
Bu telhisin üzerine .Gelsfin. diye hükümdar~ n muvafakat~~ al~ nd~ ktan sonra sefir Ar but hnot sal~~ günü hükümdar taraf~ ndan
kabul ol~~ narak itimadnâmesini takdim etmi~tir. Merasimden sonra usulen nâme divana gönderilerek Ba~tercüman'a tercüme
ettirilir ve sonra asliyle beraber tekrar pâdi~aha takdim olunurdu.
Hatt- ~~ Hümâyun
Manzurum olmu~tur.
Pâdi~ah~ m
Seykethl, kerâmetlû, mehâbethl, kudretlû velinimetim efendim
Bu defa vürud iden ~ ngiliz elçisinin taraf-ü vazih-i~~~eref-i
mülûkânelerine k~ ral~~ taraf~ ndan getürüp divan-ü mü~eyyid-ilerkân-~~ cihandarllerine takdim eyledi~i nâme ile mukaddemee
cânib-i çâkerâneme teslim eyledi~i mektup tercüme ettirilüp
manzur-~~ ~âhâneleri buyrulmak içün as~ llariyle beraber mâruz-~~ huzûr-~~ hümâyunlar~~ k~ l~ nma~la emr ü ferman ~evketlû
kerâmetlû, mehâbetlû, kudretlii, velinimetim efendim pâdi~ahim
hazretlerinindir 2 .
K~ ral Üçüncü Jor run gönderdi~i ~ ngilizce nâmenin orijinalinin ayn~~ makale'nin sonundaki vesikalar aras~ ndad~ r. Nâmenin
tercüme edilmi~~k~sm~~ da mâkalenin sonundad~ r (16. Vesika).
K~ ral~n Sadr-~~ âzama gönderdi~i mektup, Divan-~~ Hümâyun

2

Dolap 3, Sand~k 40, Hat numaras~~ 35.
Dolap 2, Sand~ k 40, Hat numaras~~ 50 ve 47.
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tercüman~~ ' taraf~ ndan Türkçeye çevrilmi~~olup asliyle beraber Ar~iv
dairesinde mahfuzdur. Bu mektupta, Isveçte orta elçisi bulunan
Ar but hn ot 'un büyükelçilikle Türkiye sefaretine tayin edildi~i
ve kendisinin mutemedi olan bu sefir hakk~ nda hüsnü kabul gösterilmesi, gerek devlete ve gerek tüccar ve Ingiliz tebaas~na ait
i~lerde elçiye itimat edilmesi beyan olunmaktad~r. Mektubun sureti
için bk. 17. Vesika.
K~ral~ n Yusuf Ziya Pa ~ a 'ya gönderdi~i bu mektubun tercümesinde isim yeri aç~ k b~rak~lm~~t~ r. Bu ismin yaz~lmamas~~ iki
~~ktan ileri gelmektedir: Ya Sadr-~~âzam mektup tercümesini takdim
ederken ismini teeddüben yazd~rmam~~~veyahut o s~ rada Sadr-~~ âzam
Yusuf Ziya Pa~a infisal etmi~tir. Ar but hnotun getirdi~i nâme 5
Temmuz 1804 tarihli olup Hicri 1219 Rebi-ul-evveline tesadüf eder;
fakat sefirin ~ stanbula vürudunun hangi aya tesadüf etti~i maltim
de~ildir. E~er sefir 1805 senesi Nisan~nda gelmi~~ise—ki zannetmiyorum — Yusuf Ziya Pa~a bu tarihte sadaretten çekilmi~ti; fakat
Sadr-~~ âzam~ n, telhislerinde, yani hükümdara takdim etti~i arizalarda elçinin "Cânib-i çakerâneme olan mektuplar~ „ diye mütalea
yürütmesine nazaran bu mektubun Yusuf Ziya Pa~a sadarette iken
geldi~i ve teeddüben ismini yazmad~~~~muhtemeldir. Buna kar~~~
k~ rala verilen cevap ise Yusuf Ziya Pa ~ a 'ya halef olan
Ismail Pa ~ a 'n~ n sadaretine tesadüf etmektedir.
Ingilterenin daimi büyükelçisi Elgin 'in Istanbul sefaretinden
ayr~l~p 2 yerine yine daimi sefaretle gelen Ar buthnot 'un getirmi~~oldu~u nâmeye (Setirin itimadnâmesine) III. Sultan Selim
taraf~ ndan verilen cevap için bk. 18. Vesika.
**
Yukar~ ki k~s~mlarda yazd~~~ m~z gibi Osmanl~~hükümeti Avrupada daimi sefir ve maslahatgüzar bulundurmak suretiyle Avrupa
ahvaline oldukça vukuf peyda ediyordu. Bu sefir ve maslahatgüzarlar~ n gönderdikleri raporlar~ n bir k~sm~~ ~ifreli ve bir k~sm~~ da
~ifresizdir. Içlerinde ~âyân-~~ dikkat ve o tarihte Türkiyece malüm
I Bu gibi Frans~ z lisan~ ndan gayri yaz~ lan nâmeler sefaret tercümanlar'
taraf ~ ndan F~ rans~ zcaya çevrilerek sonra da Divan tercüman~~taraf ~ ndan da Fraus~ zcadAn Tiirkçeye tercüme edilirdi.
2 Elgin ile Arbuth~~ ot aras~ nda fevkalâde elçi olarak gelen Drummond daimi sefir olmad~ g~ ndan nâmed• Arbuthaot'un Elgiu'e halef oldu~u gösterilmi~tir.
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olmayan ~ ngilteredeki parlamento usulüne dair mahimat ta vard ~ r.
Ben bu bahsi kapamadan evvel Londra maslahatgüzar~~ olan M e hmed S ~ dk ~~ Efendi 'nin iki mektubunun suretini ne~rediyorum.
S~ dk~~ Efendi 27 Rebi-ul-ahir 1220 tarihli ( 1805 Temmuz) bir
raporunda o zaman Ingilteredeki siyasi ve askeri vaziyeti beyan etmekte ve buna leffetti~i bir mektubunda da ~ ngiltere parlamentosunun tatili hakk ~ nda maliimat vermektedir; bu rapor
Sadr-1 âzama yaz~ lm~~~ve o da sol tarafa yaz~ lan bir derkenarla
pâdi~aha arzetmi~~ve hükümdar da okuduktan sonra iManztlrum
olmu~tur. derkenariyle iade eylemi~tir
Hatt-~~ Flümayun
Mauzurum olmu~tur.

Sadr-~~ azam~ n derkenar~~
Ingilterede maslahatgdizarl~ k ile ikamet eden
S~ dk Efendi kollar~ n~ n havadise dair arizas~d~ r. Ferman hazret-i

Devletlû, inayetlü, mezid-i ~ efekat ve merhametlû velinimetim EfendimSultn
â ~m
Hazretleri devlet ü ikbal
ile sa~~olsun.
Arz-~~ hal-i kullar~ d~ r ki, i~ bu sene-i mübarekede dahi Parlamento meclisi kapanm~~~olmakla di~er ka~~ t (yani bu raporun melfufu) ~ ngiltere devleti taraf ~ ndan gönderilen K ~ ral kelam~ n~ n gazetesi (Resmi gazete) tercümesidir ; ancak beher
sene ha~ metlû Ingiltere k~ ral~~ cenaplar~~ binnefs kendü gelüp
meclis-i mezkûr~~ açt~ r~ r ve kapat~ r idi; lakin bu sene k~ ral-~~
mü~arünileyhin gözlerine perde inmi~~olup bir veçhile rüyet-i
umura mecali olmama~la taraf~ ndan mühürdat ~~ makam~ nda
Lord Sansöliyeri gönderüp meclis-i mezkûr ~~ kapatm~~t~ r ve
k~ ral-~~ mü~ arünileyh cenaplar~~ beher sene misli-ad ~~ olan Veymut
( Weymouth ) liman~ na gitmi~~olma~la tebdil-i hava ile gözleri
iyi olmakta idü~i itikad~ ndad~ rlar ve Mösyö Addin kto
(Addington) Lord olup ve Lord Sidmos mans~ b~~ uhdesine ihale
olunmu~tu ; lakin Ba~ vekil Mösyö P it ile miyaneleri ~ekerab
oldu~undan mans~ b~ ndan azlini talep ile hiç bir hususa kar~~1 Ba~hakânl~ k

ar~ivi, Dolap 2, Sand~ k 40, Hatt-~~ hümâyun numaras~~ 11.
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mamak üzre hânesine çekilmi~ tir ; bundan bir kaç gün mukaddem Hind canibinde gest ü güzar iden Ingiliz donanmas~~ seraskeri Lord Nelson 'dan Ingiltere devletine varid olan bir k~t'a
mektupta, Françe ve Ispanya donanmalar~~ do~ru Martinikaya
(Küçük Anti! adalar~ ndan Martinique) varup ve Martinikan~n
kar~~s~ nda kâin Veyman... nam bir hali ada üzerine Ingiltereiller bir kale in~a etmi~~olup Françelulara hasaretten hali
almazlar imi~ ; bu defa Françelular ada-i mezkûru zabt ve
derûnunda olan Ingilterelüleri esir etmi~ler; ancak Françeluya
bir sar~~ humma hastal~~~~müstevli olup üç bin nefer mikdan
soldat ve bir kaç yüz nefer gemici taifesi helal< oldu~undan
ada-i mezkûrda ikamete mecalleri kalmayup avdet eylemi~ler
oldu~undan avdetlerini mumailey h Lord N els o n be~~gün sonra
haber ald~ kta veralar~ ndan gidüp ve Françelu donanmas~ nda
hasta çok olup cenge iktidarlar~~ olam~ yaca~~~itikadiyle mumaileyhin mikdar-~~kalil donanmasiyle Françelunun külliyeti donanmas~n~~ müzmahil ve harap edece~inde i~tibah~~ olmad~~~n~~ ifade
ve tahrir etmi~~oldu~u ve ~eb ü rûz devam-~~ eyyam-~~ ömr ii
devletleri ed'iyesinde kusur-~~ çakerânem olmad~~~~beyan~~ siyak~ nda arz~ hal-i abtdânem terktmine ictisar merfu-~~ pi~gâh-~~
devlet-kararlar~~ k~l~ nd~. In~aallahu tealed-e~-~eref-il-vus~ll bâ'dezin dahi hakk-~~ abtdânemde cari buyrulan ahsen-i teveccühat-~~ veliyy-ün-niamâneleri bldiri~~ve mebzul buyrulmak bâb~ nda emr ü ferman, lütuf ve ihsan devletlû inâyetlû
~efekat ve merhametlû velinimetim efendim sultan ~ m hazretlerinindir. 27 Rebt-ul-Ah~ r 1220.
Bende
Mehmed S~dk~~
Maslahatgüzar-~~ Ingiltere
Ingiltere parlamentosu hakk~ nda Maslahatgüzar Mehmed
S ~ d k ~~ Efendinin muayyen tabirleri bilmeyerek ve sebk ü rapta
riayet etmeyerek gönderdi~i bir mektubundan aynen:
"Mütad-~~ kadim-i Ingiltere olan beher sene Parlamento
meclisi kapand~~~ ndan ha~metlu Ingiltere k~ ral~~ cenaplar~ n~n
ahali-i meclis- i mezkürda (yani meclis azalan huzurunda) ifade
eyledi~i kelâmlar~~ n~ n tercümesidir :
Yukar~~ odan~ n ahalisi (Lordlar kamaras~~ 'azalan) olan
lord ve mösyölere hitaben:

614

t. HAKKI UZUNÇAR ~ILI

"Biz, k~ ral~ m~z taraf~ ndan size ifade ve beyan eyleme~e
memuren geldik ; bu senenin zarf~ nda k~ ral~ m~ z~ n tac~ n~ n ~ rz~~
(~ erefi) ve memleketimizin himayet ve s~ yaneti için etti~imiz
gayret ve metanet ve andan mâadâ bu kadar mal ve asker
peyda eylemi~siniz.
"A~a~~~odan~ n (Avam kamaras~ n~ n) ahalisi olan mösyölere hitaben:
"Ve size dahi k~ ral~m~ z taraf~ ndan müstakillen te~ekkür
etme~e geldik; zira sizin kemal-i hamiyyet ve inâyetiniz ile
k~ ral~ m~z~ n devletinin tekmil-i ~ rz~~ içün (Devletin ~eref ve haysiyyetini muhafaza içün) ~~ir azim salyâneyi (vergiyi) ahali-i
beldeye kabul ettirmi~siniz„.
"Yine yukar~~ odan~n ahalisi olan lord ve mösyölere
hitap:
"K~ ral~ m~ z nihayet-ül-emir etrafta olan devletler ile müttefik olaca~~n~~ size ifade ve beyan itme~e mecbur oldu ve
sahihan k~ ral~ m~ z düvel-i âhardan olarak bir cemiyet tedarik
ve peyda itmekte bir hatve girüye kalmayacakt~ r ve öyle bir
cemiyet ki umumen Avrupa ahalisine daimi rahatl~ k vermek
idebilsün ve bundan mâadâ zikrolunan düvel-i âhar cemiyeti
e~er iktiza iderse Françe devletinin nâhemvar hareketlerini
meks eyleme~e imdad ve i~ne eylesün zira France devletinin
nâhemvar hareketleri gün begün bilcümle Avrupa devletlerinin müsellemliklerine [ ba~-~ ms~zl~ klar~ na I teaddi ve gadretmektedir.„
"Ha~metlû K~ ral cenaplar~~ taraf~ ndan bâlâda mezkûr kelâmlar~~ ifadeye memur Lord ~ansöliyer yani K~ ral mühürdar~~
makam~ nda olan kimesne kendü taraf~ ndan ifade eder ki:
"Ben k~ ral~ n ~ansöliyeri vesair lordlar ile gelüp k~ ral~m~z~ n emrini size ifade ve beyan eyledik ve biz k~ ral~ m~ z~ n
her bir emrine mutt ve münkad oldu~umuz ecilden bu Parlâmento meclisi ~imdi kapan~ p mah-~~ A~ustosun (1805 senesi)
yirmi ikinci günü yine açt~ r~ r~ z 2. „
1 ~ ngiliz k~ ral~ n~ n hasta oldu~u maslahatgiizar~ n yukar~ ki mektubunda yaz~ l~~
olup K~ ral~ n bizzat gelememesi bundan dolay~ d~ r.
2 Ba~bakanl ~ k ar~ivi, Dolap 2, Sand~ k 40'da 11 numaral~~ Hatt-~~ hiimâyunun
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1. Vesika
ingilizlerle ticarete milsaadeyi havi Osmanl~~vesikalar~~
aras~ nda görülen ilk nâme

Eglitar ( ~ ngiltere ) vilâyetinin kraliçesi olan Elizabet'e hüküm
ki' [ atlas kese].
Astane-i
saadet â~iyan~ ma adamlarunuz gelüp gitmek ve ol
»
cevânibin tacirleri ve bazirgânlar~~ memâlik-i mahrusam~za gelüp
ticaret eylemek hususlar~n ilâm eylemi~sin. ~ mdi eyvân-u âliy et-ilâyân~m~ z dosta dü~ mana meftuh ve mek~ uf olup hulüs-~~ taviyyet
ile arz-~~ ubudiyyet eyleyenlere men ve red olmadu~~~ecilden memâlik-i mahrusam~ zda olan beylere ve kad ~ lara ve deryada yürüyen
kaptanlara ve gönüllü reislerine ve iskelelerde olan eminlere
ahkâm-~~ ~erife yaz~l~ p anun gibi Eglitar vilâyetinden deryada
barçalariyle ve gemileriyle adamlar~~ ve bazirgânlar~~ gelürse ol
taraftan dahi kimesne asla rencide eylemeyüp atebe-i ulyâm~ za
sadakat üzere olan Françelü ve Venediklü ve Lehlü gelüp ticaret
eyledikleri gibi Eglitar vilâyetinin dahi bazirgânlar~~ gelip gidüp,
gelürken ve giderlerken ve memâlik-i muhrusam~zda ticaret tarikiyle gezerleriken kimesne asla mani olmaya deyu muhkem tenbih
ve yasak olunmu~tur. Gerektir ki vusul buldukta Astanemize olan
vüfür-~~ sadakat mucebince muhabbet ve dostlu~un~ z eksik eylemeyüp e~er deryadan gemilerünüzle ve e~er karadan araba ve
davar ile adamlarunuz ve bazirgânlarunuz meta ve esbablariyle
gelüp ticaret eyleyüp gitmekten hâli olmaya. (sene 987 Muharrem)'
II. Vesika
Dergâh-~~ muallâdan Eglitar vilâyetinin serhaddine var~nca
karadan memâlik-i mahrusada vaki beylere ve kad~ lara ve reislere
ve iskele eminlerine hüküm ki
i J-4. J, 33i 1 J J—,
Hâlâ Eglitar vilâyetinden darendegân
nam
tacirler
gelüp
mezkürlar Eglitar
(r jULI j L j j ,:),j.j,11>) 3
Bu nf~ me müsveddesinin üstünde ve sa g kenar~ nda ~u derkenar vard~ r:
(Atlas kiseye ko~~ ulup gümü~~kozaiak ile baglanip tercüman Mustafaya verildi).
2 Mühimme defteri 36 s. 120 Hammer Kraliçe için istenilen name-i mahsus
tarihini (Mart 1579) olarak gösteriyor ki (c. 7 s. 42) Mühimmenin kaydiyle
tevafuk ediyor.
l.rin birinde adlar~~
3 Bu isimler Hammerin yazd~~~~ve meti~~ deki hami~
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vilayetinden k~ raliçesi izni ile Françe ve Venedik ve Leh tacirleri
emn ü aman üzre gelüp ticaret eyledikleri gibi bunlar dahi ticaret
tariki ile deryadan barçalariyle ve gemileriyle ve karadan arabalariyie vesair davar yükleriyle ticaret için meta ve esbab ile gelür
iken ve giderken dahi eylememek içün emr-i ~erifim talep eyleme~in buyurdum ki, vüsul buldukta mezburlar her kang~s~ n~ n taht-~~
hükümetine dahil olurlarsa veyahut deryadan ,ç,~ elür iken ve giderken gemilere rasgelinürse gemilerinin ve yüklerinin içinde yat ve yarag tereke vesair memnû olan metâ olmayup vaki olan metâ ve esbablar~ n~ n kanun üzre gümrüklerin edâ eylediklerine ellerinde mühürlü
temessük ibraz eylediklerinden sonra gemilerine ve metâ ve esbablar~ na ve adamlar~ na ve karadan gelüp giderken arabalar~ na ve
ahmal ve adamlar~ na bir fert dahleylemeye ( 987 Muharrem) °.
Bu tâmimin bir sureti divan tercüman ~ na ve bir sureti de ellerine verilmi~tir.

III. Vesika
~ngiliz k~ raliçesine nan~ e-i ~Ayan ki
Atebe-i Aliyye-i Osmaniye ve südde-i seniyye-i hâkaniyemiz ki
melüz- ~~ salâtin-i zaman ve melce-i havakin-i cihand ~ r ; Mekup gönderüb bundan akdem Astâne-i
•
saadet a~iyamm~ zda olan
J
_;;
) 2 dinmekle mâruf ada m~n~ z iki nefer yolda~lariyle e~er karadan ve e~er deryadan gelüp gitme~e ve metalar~ n iledüp götürme~e icazet-i hümâyunum~ z verilmek ile Françe
ve Venedik ve Leh k~ rallar~ na verildi~i üzre ol cânipten memâlik-i
mahrusaya metâ getirüp ve memâliki mahrusadan ol cânibe metâ
al~ p gitmek içün dahi icazet-i hümâyunum ~ z verilmek rica eyledü~ünüz ecilden hüsn-i icazet-i hümayunum ~ z erzan buyrulup gerektir ki vusul buldukta Leh ve Françe ve Venedik bazirganlan
gelüp gittü~i üzre sizin vilâyetinizin bazirganlar~~ dahi memâlik-i
ge çen Harebon ve di~er tüccarlard~ r. Gerci isimler iyi okunarniyorsa da baz~~
harf/erin yard~~ iyle karine ile bu üç tüccar ~ n isimleri olmas~~ çok muhtemelair.
1 Miihimme defteri 36 s. 120.
2 Bu isim defterde aynen böyledir, ortadaki kelime (Harebon=y.,;-) okunabilir. Bu ilk memurlar Hammeriu yazd ~~~~ gibi üç ki~idir. Sokullu'nun sadaretinde
ba~layan temas an~ n vefat~ nd,n az sonra müsbet ~ekil alm~ ~~demektir. Mühimme

defterini~~No. 43. s. 29 da ve 988 Rehiulâh~ rd
(111,Tiltereden südde-i saadete
gelen elç iye adet iizre yol hükmü verildi) kaydina göre ~ ngilizlerle münasel~at~ n
ilerledi~i anla~~ l~ r.
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mahrusam~ za metâ getürüp ve metâ alup gidüp mademki ol cânipten Astane-i saadetimize arz~~ ubudiyet ve sadakat oluna berü
cânipten dahi kimesnenüze dahi ve taarruz olunmavup yolda ve
izde kimesne rencide itmeyüp ne zamanda ister ise gelüp ticaret
üzre olalar ve siz dahi südde-i saadetime itaat ve inkiyadda
sabit kadem olup ol caniplerde vaki ve muttali oldu~unuz ahbar~~
7 ca. 998
alettevâli arz ve ilâm etmekten hali olmayas~z.
IV V esika
ingilizlere verilen ilk ahitname (12 ~aban 988) 2

Ni~an-~~Hümayun oldur ki
Elhaletü hâzihi Ingiltere ve Françe ve Hib'arida 3 Vilâyetlerinin
k~ raliçesi k~ dvet-ün-nisvan-il-millet-il- mesihiyye hutimet avakibüha
bilhayr ; dergâh-~~ adalet penah ve bargâh-~~Izzet destgâh~ m~ za ki
melâz-~~ ve melce-i salâtin-i cihan ve mefad ve mence-i havâkin-i
nam ademdevrand~ r. Müdir olan beylerinden ve j-J).,:v& j-r•
leri ile mektuplar gönderüp âdemleri sab~ ka Astane-i saadet i~iyan~m~ za gelüp izhâr-~~ ubudiyet ve ihlâs ve i~'ar-~~ ruk~yyet ve
ihtisas eyleyüp ol taraftan ademlari ticaret içün memâlik-i mahrusam~ za gelüp gitmek bâb~ nda isticaze eyleme~in olbapta icazet-i
hümayunumuz mukarin olup menâzil ve merahilde ve meabir ve
benaderde deryadan ve karadan kimesne rencide ve remide eylemeye deyu ahkâm-~~ ~ erifemiz vermekle dergâh-~~ mâdelet penah~m ~za
hulüs-~~taviyyet ve safây-~~ akidet üzre arz-~~ ubudiyet eyleyüp
Françe ve Venedik ve Leh vesair atebe-i ulyâm~za arz-~~ ihlâs eyleyen K~ rallar ile mabeynimizde mün'akit olan müvalât ve musafat
muktezas~ nca mü~arünileyha ile dahi dostluk üzre olup adamlar~~ vesair tacirleri memâlik-i mahrusam~ za emnü aman üzre metâlalariyle
gelüp ticaret eyleyüp kendü hallerinde ve kâr-ü kisblerinde olup ve
mukaddema adamlar~ ndan olup (isim yeri aç~ k) nam mahalde esir olup
bilfill mahbus olan (isim yeri aç~ k) nam ademleri ~tlak olunmak ve mü~arünileyhim k~ rallara dostluk muktezas~ nca verilen ahitname-i hümâMühimme 43 s. 96 da yine müsaadeyi havi ayn~~ tarihli ba~ka bir hüküm
de vard~ r
2 Mükimme defteri 43 s. 246.
3 Romal~ lar taraf~ ndan irlandaya (Hiberniya) denilirdi, bizim vesikada Hibarida yaz~ lm~~t~r.
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yun-~~ izzet makrunum~ z ve ahkâm-~~~erifemiz mucebince mü~arünileyha
cânibine dahi verilmek bâb~ nda istiday-~~ ât~ fet eyledü~i pâye-i serir-i
saadet masir i pâdi~âhanemize arz ve takrir olunma~~n mü~arünileyhan~ n istidas~~ izz-ü huzur-~~ lâ mi' in-nurumuzda hiz-i kabulde vaki
olup i~bu ahitnâme-i hümayun-~~ adalet makrun~ m~ z~~ inâyet idüp memâlik-i mahrusam~ zda vaki olan Be~lerbe~iler ve Bekler k ullar~ m~za
ve kad~lara ve umümen iskele eminlerine ahkâm-~~ ~erifemiz irsal
olunup ferman-~~ kaza cereyan~ m~z bu veçile sad~ r oldu ki madem
ki mü~arünileyha taraf~ ndan ~erait-i ahd ü peymâna riayet ve kavâid-i sulh ve aman kema yenbagi s~ yanet oluna bu taraftan dahi
kendü mallar~~ vesair esbab ve metâlar~~ ile e~er deryadan gelen
kalyonlar vesair gemileri ve içlerinde olan adamlar~d~ r ve esbab
ve metâlar~ d~ r ve e~er karadan gelen adamlar~~ ve dayanan~~ ve
esbap ve mallar~~ ve metâiar~d~ r asla bir fert dahl ve taarruz eylemayüp kendü hallerinde ve kâr ü kisplerinde olalar; E~er memâlik-i
mahrusam~ za ve e~er âhar vilâyetlere giderken ve gelürken rencberliklerinde iken bir tarikle esir olurlarsa ol as~llar girü halâs ola
ve kalyonlar~~ vesair levaz~m~ nda haz~ r bulunan e~er hassa gemiler
halk~d~ r ve e~er gayr~d~ r muavenet eyleyüp . ve akçe ile Z'ad ve
zevadelerin tedarikinde kimesne mâni ve müzâhim olmiya ve e~er
deniz gemilerin karaya atarsa beyler ve kad ~lar ve gayr~lar muavenet eyleyüp kurtulan esbab ve emval girü kendülere virile,
dahlolunmaya. E~er denizde ve e~er karada kendü hallerinde
yürüyan Ingilterelülere kimesne mani olmayup dahi ve taarruz
k~ lmaya ve ol diyar tacirleri ve tercüman vesair adamlar~~
deryadan ve karadan memâlik-i mahrusam~za gelüp bey'u ~irâ ve
ticaret idüp ~öyle ki ol~ gelen âdet ve kanun üzre rüsum-~~ âdiyelerin verdüklerinden sonra geli~ te ve gidi~te kaptanlardan ve
deryada yürüyen reislerden ve gayr~ dan ve asker halk~ ndan kimesne mâni olmaya; kendülerine ve adamiar~ na ve esbab ve davarlar~ na dahi ve taarruz eylemiye. E~er Ingilterelünün biri medyun
olsa deyn, borçludan talep olunup alma; kefil olmay ~cak âhar
kimesne tutulup talep olunmaya ve e~er biri mürd olsa esbab ve
emvâlini kime vasiyyet ider ise ana verile (bilâ) vasiyet mürd olsa
konsoloslar~~ marifetiyle evvel yerlü yolda~~ na virile kimesne dahleytemeye ve Ingiltere ve ana tabi olan yerlerin bazirgânlar~~ ve
tercümanlar] ve konsoloslar~~ memâlik-i mahrusam~ zda bey'u ~irâ
ve ticaret ve kefalet hususlar~ nda vesair umur-~~ ~er'iyye oldukta
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kad~ ya varup sept-i sicil ittürüp veya hüccet alalar, sonra niza
olursa hüccet ve sicille nazar olunup mucibi ile amel oluna ; bu
ikisinden biri olmayup mücerred ~ahid-i zor ikamet eylemekle
hilâf-~~ ~ er'i olan dâvâlar~~ istimâ olunmaya ve baz~~ kimesneler bize
~etm eyledünüz dey ü iftira idüp ~ahid-i zor ikamet eyleyüp mücerret celp ve ahz içün hilâf- ~~ ~ er'i kavim rencide eylemek istediklerinde men olunalar ve bunlardan biri medyun olsa veya bir
veçhile müttehem olup gaybet eylese an ~ n içün kefaletsüz âhar
kimesne tutulmaya ve Ingilterelüye müteallik esir bulunursa ki
konsoloslar~~ talep idüp Ingilterelü idükleri zahir olup ~ üphe olmak
ihtimali olmazsa al~ nup Ingilterelüye vireler, Ingiltere ve ana tabi
olan yerlerde memâlik-i mahrusam~ zda mütemekkin olanlar e~er
evlü olsun e~er ergin olsun rençberlik ideler, anlardan haraç
talep olunmaya. Iskenderiyye ve ~am Trablusu'na ve Cezâir ve
Tunus ve Trablusgarp ve M~s~ r iskelelerine ve gayra tayin eyledükleri konsoloslar~ n tebdil eyleyüp yerlerine ol hizmetin uhdesinden gelür adamlar tayin idüp gönderdikte kimesne mani olmaya.
E~er tercümanlar~~ mühim maslahat üzre ise gelince [gelinceye
kadar] tevakkuf oluna ; amma anlar dahi taalliil eylemeyüp tercümanlar~ n ihzar ideler ve e~er It~ gilterelünün birbiri ile niialar ~~ olsa
mezbûr elçileri ve konsoloslar~~ âdetlerince fasledeler, kimesne mani
olmaya; ~öyle ki levend kay~ klar' deryadan varup Ingilterelüleri
ahitnâme virüldü~i tarihten sonra esir idüp götürüp Rumelinde
ve Anadoluda satalar [satarlarsa] anun gibiler bulduklar~ nda geregi
gibi dikkat ve ihtimam ile tefti~~olunup her kimin elinde bulunursa
kimden aldug~ n bulduralar ; ol esir müslüman olmu~~ise alan
kimesneye akçesi andan al~ virilüp âzâd olup sal~ verile, Ingilterelüye teslim oluna memâlik-i mahrusam~ zda derya yüzüne ç~ kan
(akitnâme burada bitiyor, alt taraf ~~ yaz~ lmam~~.)

V. Vesika
Yal~ larda vaki olan beylere ve kad~ lara ve dizdarlara ve
deryâda yürüyen kaptanlara ve iskelelerde olan eminlere hüküm ki:
Hâlâ Ingiltere ceziresinin k ~ raliçesi Astane-i saadetime arz-~~
ubudiyyet ve ihlâs eyleyüp vilâyet-i mezburede vaki tüccar ve
nda isticaze
bazirgânlar~~ memâlik-i mahrusama gelüp gitmek bâb~
eyleme~in olbapta icazet-i âli nehmetim inâyet olunup ahitname-i
hümâyun verilmi~tir. Hâlâ vilâyet-i mezbureden gemileri ve kal-
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yonlar~~ emnü aman üzre memâlik-i mahrusama gelmek üzre
olup gelürken ve gider iken deryada yürüdükleri yerlerde ve
yahlarelz-. ve iskelelerde ve anun gibi deryada rüzgar muhalif olup
metalar~ n karaya ç~ karup karadan ~stanbul'a ve gayri yerlere
getürmek istediklerinde yolda ve izde ve menazil ve merâhilde
ve meâbir ve benderlerde kimesne dahl ve taarruz eylememek
bab~ nda hükmi ~erifim talep eyleme~in buyurdum ki mü~ârüniley haya müteallik vaki olan kalyonlar~~ vesair gemileri deryada
gelür iken . ve gider iken siz ki kaptanlars~ z, ahd-ü âmane muhalif
gemilerine, esbab ve metalar~ na ve ademlerine ve yat ve yaraklar~ na ve barutlar~ na asla dahl ve taarruz eylemiyesiz ve memâlik-i mahrusamdan her kang~ n~ z~ n taht-~~ hükümetine dahil olursa
yolda ve izde ve menazil ve merâhilde ve meâbir ve benderlerde
ve iskelelerde ve kalelere u~rad ~ klar~ nda kadimeden ol~ gelen adet
ve kanun üzre baç ve gümrüklerin eda eylediklerinden sonra
gemilerine ve esbab ve metalar~ na ve yat ye yaraglar~ na asla bir
ferdi dahl ve taarruz ittirmeyüp men ve def eyleyesiz ; bununla
memnü olmayanlar' yazup bildiresin ve an ~ n gibi taht-~~ hükümetinizde akçeleriyle zad ve zevade almak istediklerinde ~er-i ~erif
(mucibince) kimseye dahl ve taarruz ittirmiyesiz, mernnû olan
metal alup gittiklerine r~ zay-~~ ~erifim yoktur, memnû olan metal
alup gitmekten hazer eyleyesiz °.

VI. Vesika
Muhtaret- ül-muhadderat-il- Iseviyye mümtazet- ül- müvekkarat-i
fil- millet-il-mesihiyye maslahat-ü mesalih-it-tayifet-in-nasraniyye
sahibet-ü izyal-il-ha~ meti vel-vekar mükemmilet-ü namus-i erbab-innâkus vez-zünnar vilayet-i ingilter k ~ raliçesi ~ lizabet hutimet avakibüha bilhayr.
hümayun vasil ol~ cak malüm ola ki hala
südde-i seniyye-i saadetmedar ve atebe-i aliyye i gerdun iktidar~m~ z ki melaz-~~ selatin-i alimakam ve meaz-i havâkin i zevil-ihtirarr~d~ r.
Mekt~lb-~~ sadakat mashubunuz vârid olup ~spanya kral~~ putperest
olmakla dini dinimize muhalif oldu~ undan maada kadimden adavet
üzre olup dery adan ve karadan vilâyetlerimize ve memâlik-i islâmiyyede ticaret üzre olan bazirganlar~ m~ za daima zarar ve ziyan kasdin
idüb ve memâlik-i mahrûsa-i padi~ ahiye varub gelen gemilerimizin
1 Mühimme defteri No. 49 s. 30.
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yollar~ n~~ kesmek içün Sebte bo~az~ nda Ma~rib caniblerinde olan
limanlarda kad~ rgalar tâyin idub lâkin k~ ral-~~ mezburun tedarikine
itibar ve iltifat olunmayub gen~ ilerimizi memâlik-i islâmiyyeye gönderib biinayetillâhi taalâ emn ü Aman üzre varub gelürler ve Ispanya vilâyetinde esir olan müslümanlardan nicesin akçemizle
halâs idüb kimin âstane-i saadete ve kimisin dahi vilâyetlerine
gönderüb ve dâima halâs itme~e çal~~ub zikrolunan hizmetimiz ve
dostlu~umuz mukabelesinde Ispanya k~ ral~ n~ n vesair dü~manlarun~z~ n sözüne itimad olunmayub memâlik-i mahrusada olan tacirlerimize riayet olunub ahidnâme-i hümüyü.la mugayir kimesneye
rencide ittiriimeyüb huzur-~~ hal ve fera~-~~ bâl ile ticaret etmeleriçün be~lerbe~isi ve ümeraya müekkid ahkâm-~~ ~erife irsal olunub
ve tüccar~ m~ zdan birinin davas~~ vaki oldukta Astane-i saadetten
gayri [yerde] davas~~ istimâ olunm~ ya, elçimiz marifetiyle divan-~~
hümâyünda murâfaa olub kazaskerler istima eyliye deyu bildirmi~siz ve dahi bundan gayri hulüs-i fuad ile ülfet ve vedada müteallik her ne takrir ve tahrir olunmu~~ise alâ veçh-it-tafsil pâye-i
serir-i âlem mas~ r-~~ husrevânemize arz ve takrir olundukta ilm-i
~erif-i âlem~ümul-i pâdi~âhânemii muhit ve ~âmil olmu~tur.
Madam ki virilen ahidnâme-i hümây'ün- ~~ saadet makrunumuz
muktezas~ nca dostumuza dost ve dü~man~m~ za dü~man olub ~erait-i
ahd ü âman~~ kemâkân riayet idesiz. Sizin memâlik-i mahrusam~zda olan konsoloslar~ n~ z~ n vesair adamlar~n~z~ n hakk~ nda Ispanya
k~ ral~ n~ n vesair dü~manlar~ n~z~n kelimat-~~ beyhüdelerine kat'â iltifat
ve itibar ve sözleri isga olunmayub tâcirlerinize ahd-ü âmane
mugayir zulüm ve teaddi eylemezler ; ve memâlik-i mahrusam~zda
kendü hallerinde ticaret, al~~~veri~~iden bazirgânlar~ n~za ve adamlar~ n~ za kimesne dahl ve taarruz idemeyüb ve istedikleri yerde bey'
ve ~ ira idüb anun gibi memâlik-i mahrusamada Ingilterelü tâifesi
ile müslüman ve kefere taifesinden birinin ticaret ve aher hususa
müteall~ k dâvâs~~ olub ahvali görilüb sicil ve hüccet olunduktan
sonra tekrar ~erri mü~'ir dâvâ ikame idenlerin davâs~n~~ siz anda
istimâ' itmeyüb südde-i saadatime havale eyliyesiz ki gelüp divan-~~
hümây &kumda mürafaa olup kazaskerlerim huzurunda ~er' ile
davalar~~ görilüb fasl-~~ husumet oluna deyü be~lerbe~ilere ve sancakbe~ilere ve kad~ lara müekkid ahkâm-~~ ~erife yaz~ lub elçinize
teslim olunmu~tur.
Mâbeyinde olan dostluk muktezas~ nca tüccar~ n~z ve adamla-

622

~. HAKKI UZUNÇAR ~ILI

r~ n~ za ahd ü peymâna muhalif kimesne zulüm ve teaddi eylemek
ihtimali yokdur ; gerekdir ki vusül buldukda siz dahi ~imcliyede~in yüce 'Astâneinize nice dostluk ve sadakat arz idegelmi~~
isenüz min bâd dahi câdde-i ihals-~~ ihtisasta sabitkadem ve râsih
dem olub mabeyinde olan sulh ve salah ve alidü peymân~~ kemâyenbagi mer'i ve mûteber tutub südde-i sidre makam~ m~ za arz
ve ham ve laz~ m olan ahval ve asari ahyânen ihbar-~~ saire-i selâmetiniz ile i~'ar olundu~unda i~tibah olunmiya ? Ve mademki sizin
tarafin~ zdan nakz-~~ ahd-ü iman~~ mü~'ir bir yaz~' sudur itmiye, dahi
sulh ve sâlaha muhâif vaz'a r~ za gösterilmez; ana göre ~erait-i
ahdü âman~~ gere~i gibi riayet eyliyesiz ve mernalik-i mahrusam~ zda kendü hallerinde ticaret üzre olan bazirganlar~ n~ za ve
adarnlar~ n~ za bir ferd ~er' ve kanun ve ahidnâme-i hümâyuna
mugayir dahi ve taarruz eylemek ihtimali yoktur ve kadimden
ecdad-~~ izâm ve âbâ-i kiram~ m~ zla dostluk idegelenler husul-i
mekas~ d ve matalibleriyle ne veçhile riayet ve himayet ol~ nugelmi~ ler ise siz dahi olveçhile riayet olunup yevmen feyevmen
esas-~~ mehabbet ve vedad, müstahkem ve müeyyed olub hiç bir
veçhile halelpezir olmak ihtimali yoktur; ~öyle malûmunuz ola ve
Ispanyada vesair kefere ilinde esir olan müslüman tutsaklar~ n
halâs itmek Astane-i saadetimize kemal-i sadakat ve ihlas~ n~ za
hamlolunur, ana göre ol hususta mesai i cernileniz zuhura götürile
ve mü~ arünileyh elçinizle irsal eyledii~iinüz mektilb-~~ mergubunuzda donanmây-~~ hümâyünuma müteallik her ne inha olunmu~~
ise ol hususda bittemam malam-~~ hümâyunum olmu~tur. ~ n~aallahül-melik-il-gaffar evvel bahar-~~ huceste âsârda azim donanmay-~~
hümâyunum ihraç olunmak mukarrerdir. Hak taâlâ fetih ve nusretlere makrun k~ l~~ vire bimennihi ve keremihi. F~~ 29 Muharrem sene
1002 [ 1593 Ekim].

VII. Vesika
~ngiliz k~ral~~Yorginin (Georg III) 1768 Kas~m
tarihli namesi tecümesi
Bu def'a mübarek rikab-~~ müstetab-~~ hazret-i cihanbani'ye
takdim olunmak ümniyesiyle ~ ngiliz k ~ ral~~ Yorgi (Georg) taraf ~ ndan
vü~ ûd iden nâmenin suret-i tercümesidir. fi 12 ~~( ~aban ) sene
1182.
Emin i tasnifi, Üçüncü sultan Mustafa devri vesikalar ~ , No. 29368.
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~evketlû kudretlû azametlû kerâmetlû pâdi~âh-~~=M? destgâh
ve hâkan-~~ fermanran sultan Mustafa Han hazretlerinin pi~gâh-~~
hümâyun-~~ ~ehr;yârilerine, Biz ki biinâyetillâhi taalâ Ingiltere ve
Françe ve Irlanda memleketlerinin kral~~ ve Bronsvik ve Luneburg
dukas~~ ve Roma Imperatorlu~unun Pirenç Herse~i ve arhitezorin
âyin-i nasârân~ n hâmisi Yorgi-i sâlisiz.
Taraf-~~ hâlisanemizden istidâme-i azamet ve ~evket ve istizâde-i saltanat ve devletleri deavât~~ takdiminden sonra hulüsâne
arz ve ilâm olunur ki devleti aliyye-i islâmpenâhlariyle Ingiltere
devleti beyninde mü'akid olan hüsn-i musafat ve merasim-i
müvalât-~~ d~rtne sinin-i kesti-eden berü tatarruk-~~ halelden masun
ve vikaye olunarak bu âne gelince bilâ infisâl derkâr ve üstüvar oldu~una binaen bu esnada cenâb-~~ ~ey ketmeâblariyle Rusya imparatoriçesi haherimizin beyninde sulh ve sâlâh~~ sâlib ve muharebe birle
tarafeynden nüf~ls-~~ vefirenin itlâf~ n~~ câlib ve ifat~~ müstelzem bazi
münâzaat hudus eyledi~i deri aliyyelerinde mukim elçimiz datleri
vesatetiyle taraf~m~za inha olundukta terk-i münazaa birle illet-i
gaibe-i âferini~-i hazreti Hâliki mekal olan sulh u salâh ve emn ü
âman-~~ âlemiyan~~ icra ve 'ifaya tergip z~ mn~ nda zat-~~ hümâyûnlar~nda merkf~z-~~ envâr-~~ ~efekat-~~ seniyyeleri lâmias~ nca bundan
mukaddem canib-ü seniyy-il-menâk~ b-~~ mülûkânelerinden düvel-i
nasarâ taraflar~ na ibraz-~~ âsar-~~ hay~ rhâht olund~~~~misillû taraf~m~ zdan dahi bu defa fesh-i sulh~~müeddi münazaât~n dertle ~slah-~~
zatülbeyne kemal-i germiyyet ile hüsn-i tavassuta ikdam olund~~~~
arz ve beyan ve Rusya Imparatoriçesi hâherimiz nush ve pendimiz
ile amel ve arazi-i islâmiyyede Rusyalu taraf~ ndan vukubulan zarar
ve ziyan veçh-i lây~k~~ üzre tazmin olunaca~~~ve fimâbâd dostâne
harekette bulunmak üzre taahhüd idece~i indimizde bilâ i~tibah
olma~la taraf-~~ bâhir-i~-~eref-i husrevânelerinden dahi Rusyalunun
lâ-ligarezin bu bapta vaki olan hareketlerini afiv birle gerek tazmin-i
zarar ve gerek tekeffül-i halisânemiz ile Imparatoriçe-i mumaileyhân~ n arzidece~i taahhüdat~~ rey'-i hayriyyet mansusumuza Itibâren
kabul ve ~sga buyurulmak memuliyle i~bu nâme-i muhaleset allâme tahrir ve irsaline mübaderet olunmu~tur. In~aallahu tâalâ led-e~~eref-il-vüsül Asitane-i devlet â~iyanelerinde muktm elçimiz datleri
bu bapta arz ve takdim idece~i mevada müsaade-i mülükâneleri
erzani ve azamet ve n~sfet ve adalet ile me~hur-~~elsine-i âlemiyân
olan ecdâd-~~izân~lar~~ hazerât~na iktidâen terk-i münafese ve mu-
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hasamaye himmet-i seniyye-i hümâyûnlar~~ mas'rf~f buyurulmas~~ rica
ve niyaz olunur Milâd-~~ hazret-i Isa'n~ n bin yedi yüz altm~~~sekiz
senesi mah-~~ te~rin-i sâninin on ikinci gününde ( Veymut ) nâm
~ehrimize tahrir olunmu~dur deyû.
VIII. Vesika
Taraf-~~ Devlet-i Aliyyeden bu defa ~ ngiltere devletine Büyük
elçi tayin olunan hacegân-~~ divan-~~ hümâyundan Yusuf Agâh
Efendi ile gönderilecek name-i hümâyunun müsveddesidir fili
Safer sene 8 (1208).
4;j,
j 4:.1 31 :.>1.)1
_31,1
(

.)41

, J1:7_

)
41:)

L11:11

4.4.11

L5)
,}.1

41

. 3 („1...

Çün hazret-i hüdavend-i lâyezal ve cenab-ü
ven-nevval celle ~anühü ani~~ebih-i yel-misal tekaddeset zatühû ve
s~fatühû an tetarruk-iz-zevâl vel-intikalin irade-i ezeliyye ve inâyet-i bi gaye-i lem yezeliyyesi ve seyyid-ül-enbiya ve mesned-ülasfiya iki cihan güne~i ulu Peygamberimiz Muhammed-ül-Mustafa
ves-selâm~ n sümüvv-ü
aleyhi ve alâ âlihi ve eshabihi
mucizat-i kesir-il-berekâtiyle.
Ben ki E~raf-ül-büldan-~~ vel-emâkin ve ebrek-ül-medâyin-i yelmesâkin k~ ble-i cümle-i âlem ve mihrab-~~ teveccüh-i âmme-i ümem
olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ve harem-i Mescid-i aksa ve Kuds-i ~erif-i mübarekin hâdim ve hâkimi ve Anadolu ve Rumeli ve Bahr~sefid ve siyah ve Hicaz ve ~ rakta vaki
salâtin-i cihan olan nice aktar ve eyalât ve
re~k endaz-~~
k~ l â ve husun ve buka ve büldan'~ n hâlife-i âzam ve pâdi~ah-~~ mâdelet ~iyem ve ~ehin~ah-~~ ~evket alemi es-sültan-ü ibn-is-sultan velhâkan-ü ibn-il-hâkan es-sultan Selim Han ibn-is- sultan elgazi Mustafa
Han ibn-i~-sultan Ahmed Han'~m. Taraf-~~ hümayun-~~ hilâfetmakrun~ m~ zdan iftihar-ül-umâra-il-iseviye muhtar-ül-kübra-il-fiham ilmesihiyye müslih-ü mesalih-i cemahir-it-taifet-in-nasraniyye
sahib-ü ezyal-il-ha~met-i velvakar
sahib-ü delâil-il-mecd-i
yel-Itibar hâlâ ~ ngiltere ve Irlanda ve Iskoçya ve ana tâbi vilâyetlerin
k~ ral~~ ha~metlû dostumuz Kiyor giyo~~hutimet avak~ bühû bil-hayr-~~
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verre~ad, tevk-i refi-i hümayun~m~ z vas~ l ol~cak malûmunuz ola ki
Devlet-i aliyye-i ruz efzun-~~Osmânt ve saltanat-~~ seniyye-i ebed
makrun-~~cihanbanimiz ile Ingiltere devleti beyninde min kadim-il
-eyyam paydar ve istüvar olan hulüs-~~fuad-~~ vedad-~~ itibar ruz
beruz pezirây-~~ izdiyad olmak ehemm-i metalib-i canibeyn olarak
bu ânedek ~ erait-i mihr ü mehabbet ve zavabtt- ~~vedd ü müsâlemet
tarafeynden kemâ yenbagi mer't ve muteber tutulmak mülâbesesiyle merayay-~~safvet-i meveddet bilutfihi taâlâ bir vakitte kabul-i
gubar-~~ keduret itmedi~i vâreste-i kayd-ü beyand~ r. Binaenaleyh
bu veçhile revnak efzây-~~ Asman i~tihar ve ârayi~-i künkere-i
âfak-u aktar olan afitab-~~ saf vet nisab-~~ musafat ve muvalat cilâsazi-i tevfik-i girdigâri ve himem-i cânibeyn-i vilâ ~iâri ile evvelkiden ziyade ~â~aa pâ~-~~ müvalefet yani beyn-ed-devleteyn vesile-i
tezayüd-i germiyet-i muhabbet ve zeria-i tevafür-~~alâka-i mihr
meveddet olacak mergube tehab ve tevad ki icras~~ ve hususâ ma
tekaddemden berû tarafeynden makbul ve muhterem olan uhut ve
mevastk~ n semeresi olan emr-i ticaretin tervic ve teksirine medar-~~
itina olur vesâil ve hâlât~ n istihsali ve tarafeyn reâyâs~n~ n canibeyn
memâlikinde ticaret ve seyahate kemal-i refahiyyet ile ge~t ü güzarlar~~ fürûat ve levaz~ m~ n~n istikmali ve bunlara dair ve beyn-eddevleteyn evvelkinden bir kaç kat ziyade takviye-i rab~ta ve tahkim- i habl-i metin-i alây~k ve zavab~t~~mütetebbi olacak esbaba
mütedair ve mebaninin temhid ve tesisi taraf-~~devlet-i aliyyemden
Ingiltere devletine bir mutehâyyiz ve kâr dânâ elçi tayin ve ikamet ittirilmesi ve bu vesiyle ile devha-ü zat-il agsan-~~ mihrü müvâlat~n isale-i mizab-~~hüsn-i himmet ile mültefet-ül-lisan tezayüd ve
taravet olmas~~ hususlar~~bir müddettenberu caygir-i zamir-i velâ
semir-i pâdi~ahanemiz olma~~ n mücerret irade-i hayriyet ifade-i
mezkiireye mebni hacegân-~~divan-~~ muallâ erkân ve milteberan-~~
hademe-i devlet-i madelet ünvarum~zdan olup bu ânedek süpürde-i
uhde-i liyakat ve istidad~~ k~l~ nan umur-~~müham-~~ devlet-i aliyyemizde kemal-i sadakat ve vüfür-i dirayet ve istikameti mücerrep
ve me~hud-~~ hüsrevânemiz olan Yusuf Agâh dâme mecdühû büyük elçilik ile kadr ve itibar~~ terfi birle cânib-i musadakat meab~n~za tayin k~l~nma~la i~bu name-i hümayun-~~ mulâtafet me~hun~n~z ~ sdar ve mûmaileyh ile irsal olunmu~tur. In~aallahülmevlâ
led-el-vüsul tarafeynden tarika-i enika i hubb- ü müvafakat ilâ ma~aallah-ir-rahman süluk ve ebrir-ü halis-il-yesar-~~ vedd-ü muvalefet
Bolleten,

C. Xl~~t, F, 40
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ilelebed hüsnü sülük üzre mesbuk olmak meram ve maksud-~~ canibeyn idügi her ne kadar vareste-i kaydü i~'ar ise dahi elçimiz
mümaileyhin müddet-i ikametinde muktezây~~ memuriyyeti üzre
ifay-~~ ~erait-i uhud-~~ kadime ve icray-~~ revab~ t-~~ müvalat-~~ müstedimeye dair ve sair mühâm ve halat-~~ laz~meye müteklair arz ve
iblag eyledi~i mevadd-~~ musadekat mütad karin-i kabul olarak
lay~ k-~~ ~an-~~ devleteyn oldug~~ veçhile tesviye ve tensiki husus~ na
sarf ~~ himmet k~ l~nmak memul-i ~ehin~ahanemiz idügi malüm-~~ dostaneniz oldukta bâde ezin taraf~ n~zdan dahi icray-~~ merasim-i vedad ve Ifay-~~ levaz~ m-~~ hüsnü ittihat ile bis-i inbisat-~~ tarafeyn
olan adimi dostlu~un asar~ n~~ izhar ve K~z berûz fevaid-ü kesir-il-avaid-i mütezayit ve bi~il~nar olmas~~ z~mn~nda elçimiz mümüileyhin
ol tarafta ikametine ve devlet-i aliyyemize lay~ k ve ahrâ veçhile
tetmirn-i levaz~ m-~~ müraat~ na sarf-~~ himmet olundukça nice nice
fevaid-i gayr-~~ mahsuresi ânen fe ânen ezyed ve evfer ve kemâ
filevvel memâlik-i mahrusam~ za iyab-ü zihap iden tüccar ve davar~n~ z her veçhile mahmi ve müteber olacaklar~~ muhakkak ve
mukarrer idügi melhuzunuz ola vesselam.
IX. Vesika
Hatt-~~ Hümâyun :
Mucebinee ruhsat-~~

~ahanem erzan~~ k~l~nm~~t~r I

j
‘).)rj1 jy:L.

L

,4•<
e bl

j.

1

r-2.411.1

Devlet-ü aliyye-i de-dm-il-karar~= dost-~~kadim ve muhibb-i
samimi olan Ingiltere Devletiyle miyanede öteden beru cari olan
çesmesar-~~saffet-ü meveddet bir veçhile kabul- ~~gubar-~~kiiduret
itmedi~inden ~niiada yevmen feyemen ti~e-i hüsn-ü niyet-i tarafeyn
ile kühsar-~~yegânegi e ittihaddan icra olunan ziilâl-i saf ender
saff-i meveddet ve selsal-i safa ittisaf-~~mihrü mehabbeti isale-i
mizâb-~~hüsn-ü himmet ile mezâri-i âmâl-i canibeyne vas~ l ve nihâl-i
vifak-ü
esmar ve âsar~~kema hüvelmemul
Nâme-i Hiimayun defteri No. 9 s. 394.
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has~l olmak ahass-~~metalib-i tarafeyn idigi beyandan miista~ni ve
ber muktezay-~~vakt-ü hal tarafeynin emiyet ve asayi~ini mücib
olacak veçhile bu defa akd-~~revab~t-~~ittifak ile ~erait-i hübb ü
miivalât ve zevâb~t-~~vedd-ü musafat~n bir kat dahi karin-i istihköm
ve istikrar olmas~~murat ve matlub-~~ tarafeyn oldu~u ze~hir ve
celi olmaktan mi~i hâlâ ~ngiltere ve ilran'da ve ana tâbi vildgetlerin k~ral~~olan iftihar-ül-izam-il-isevigye muhtar-ü küberâ-il- fihamil-mesihiyye muslih-ü mesâlih-i cemahir-it-taifet-in-nasraniyye sahib-ü ezyal-il-ha~met-i velvakar sahib-ü delâil-il-mecd-i veritibar
Ha~metlâ menziletlâ hörmetlâ forj-~~sâlis hatemallal~ii teâla avak~biihu bilhayr-~~ver-re~ad ve ülhime ileyhi sebil-üs-savab-~~vessedad'~n bahri asâkir kumandan~~k~dvet-ül-ümera-il-millet-il-mesihhiye
umdet-ü kübera-it-tâifet-il-isevigye Go~sl~ m Sidney lsmit ve Der-isaadette mukim murahhas orta-elçisi Yühan ~spenser ismit hutimet
avah~bühümâ bilhayr k~ral-~~mü~urünileyh taraf~ndan terhis olunmu~~olduklar~ndan bir an evvel ~erait-i ittifak~n miizakeresine
R~yam olunmak lâz~m geldi~i ~tihir ve sen ki mevlaniiy-~~miisarünileyhsin hanedan-ü muhalled-il-erkiin-~~saltanat-~~seniyye ve dudmân-u ras~n-il-biinyan-~~Devlet-i âliyyemin perveri~yafte-i nidm-i
celilesi olup s~gar-~~sinninden beru memur ve müstahdem oldu~un
serair-i umur-~~ devlet-i aliyye ve hafayay-~~muham-~~saltanat-t
seniyyemde hiisn-i siret ve s~dk-~~ taviyyet ile mesbuk olan sadakat
ve istikametin malüm-~~hüsrevânem olarak hizmetin nezd-i ferd-i
mül~kânemde makbul ve me~kür ve emek ve sâ'y~n pesendide ve
mebrur idügi bedihi ve bâhir olmaktan nâ~i devlet-i aliy.ye-i ebediyyül istimrar~m~n ~an ve ~iikühuna löyrk ve sezâ ve namus-t
~evket me'nus-~~cihandaraneme cesban ve ahrâ oldu~u vech-i vecih
üzre k~ral-7 mü~arünileyh taraf~ndan mükâlemeye memur ve muayyen olan murahhas-1 mumâileyhima ile canibeynin tahsil-i emniyet
ve asayi~~ve taha/tuzu z~mn~nda esas-~~hasene üzre ~urut-~~ittifâk~n
akdii tanzim ve tensik ve tetmimine cânib-i celilülmenak~ b-~~ ~âhânemden izn-i tam ve ruhsat-1 kâmile-i malâ kelâm ile memur
k~l~nm~~s~nd~ r.
~mdi senin hüsn-i akidet ve sadakatn mücerreb ve malâm, ve
memur ve müstahdem oldu~un umur-~~azime ve hutiib-~~ cesimede
viicuhla izhâr-~~ dirayet ve ibraz-~~ löz~me-i hamiyyete ikdam ve
dikkatin me~hud ve meczum oldu~una binden bu emr-i ehemde
ruhsat-, kâmile ve izn-i tamm-~~~âmile ile mezun ve murahhas oldu~un
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vechile k~ral-~~ mii~arünileyhin murahhaslar~~ mumaileyh ima ile
akd-i meclis idiip kaidei davet üzere bil-müzakere ~an-~~ devlet-i
aliyyeme lây~k ve merasim-i ~âhâneme muvaf~k vech-i vechih
ile akd-i ittifak~ n itmam ve illtitâm~na müteaallik vesair
revab~t-~~muktaziyyenin tesviye ve tanzimine ve senetle~iliip vaz-q
imzâ ve temhir olunmasma dair umurda devlet-i aliyye-i ebediyy-iil-karar~mda ruhsat-~~ tamme ile reisülküttab~ m olan iftihar-ü
mihret-il-küttap cami-ül fünun-~~velâdab zül-kadr-il-etem vel fahriil'
e~em el-muhtas bi mezid-i inayetil melik-il-vehhâb Ahmed Âtif
dâme ulüvvühii ile maiyyet üzre itti/akan istihsan ve istisvab
eyledi~iniz mevad taraf-t hümâyun-~~pâdi~âhanemden dahi makbul
ve müteber tutulaca~~~ve tayin olunacak müddette tasdiknamesi
dahi itâ k~l~naca~~~muhakkak ve mukarrer idü~i maliimun oldukta
mevadd-~~ ittifak ve ~eraiti lâzimeyi suret-i mergubeye ifrag ve
hüsn-i hitâme isal ile senetle~me~e ve vaz'~~imzâ ve temhire taraf-~~
Hümâyunumdan ruhsat-~~kâmileyi muhtevi ferman-~~ âli~ân~m sadir
olmu~tur; buyurdum ki,
Vüsul buldukta veçh-i me~ruh üzre ~eref efzây-~~ sudur olan
ruhsatname-i hümâyun-~~mekremet makrun~m~ n mefhum-~~ miinifi
ile amel ve hareket eyleyesin, ~öyle bilesin. alâmet-i ~erife ihmal
k~las~n. Tahriren fi evâil-i cemadelâh~r sene selâse a~ere ve
mieteyn ve elf. [1213 H 1798 M]

X. Vesika
Hatt-~~ hümâyun sureti:
ittifak-1 ara ile istihsan olundu~u iizre makbui-i
h~lmayunum olmakla bu veçhile elçi ile senetleri
mfibadele oluna
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Bais-i tahrir-i kitab-i s~hhat nisab ve sebeb-i tenmik-i sahife-i
hakikat intirap oldur ki ötedenberü devlet-i aliyye ile ~ngiltere
devleti beyninde bilâ infisal baki ve ber karar olan hiisn-i vifaka
mebni ve Fransalunun lâyenkati nak~-i ahd ile birer tarafa &kuma
tasaddilerinden nâ~i gerek devlet-i aliyye ve gerek ~ngiltere devleti
el'an muharebe üzre bulunduklartna müpteni te~did-i revab~t-~~muhabbet-i kadimeye tarafeynden ra~bet-i tamme zuhura gelme~in ve
bu defa devlet-i aliyye ve Ingiltere devletinin dostu ve müttefiki
z~man-~~tamamiyet-~~memâlik-i
olan Rusya devleti aras~nda
tarafeyn ile asayi~in istihsal ve i~timrârt ve düvel-i sairenin h~ fz
ve harâseti esas~~üzre akdolunan tedafüi ittifakta Ingiltere devleti
dahi davet olunaca~~~ ~art k~l~nmag~n ~evketlü, kudretlâ mehâbetlii
azametld velinimetimiz pâdi~dh-~~ dl-~~Osman ve ~ahin~âh~~&ir â
derban Sultan Selim Han-: sâlis efendimiz hazretleri ve ha~metl~l,
meknetlû menziletlü Ingiltere kira!: Corciyos-~~sâlis cenablar~~kezalik
emniyet ve refah-~~hal-i reâyay-~~canibeyni ve asâyi~-i âmmey-i müstelzim olacak vesâilin tahsili icün beyn-ed-devleteyn akd-~~revdb~t-~~
ittifaka karar vermeleriyle bizki devlet-i aliyye-i ebediyy-iid-devam
ve saltanat.: seniyye-i mâdelet irtisam~n imzam~zda sutur-~~meratib-i
celilesini hâiz ve bu hususa murahhas~y~z k~ral-~~mü~arünileyhin murahhaslar~~olan rütbetlâ asaletlû Order dinite tabir olunur tarik-i krali
ve harbinin rütbe-i ulas~ nda Kavalyesi ve donanma ba~bu~u ve ~ark
denizlerinde Ingiltere asâkir-i bahriyyesinin kumandan~~Vilyam Sidney
1smit ve dsitane-i saadette murah has ve elçisi Yuhan Ispenser ismit
hutimet avak~ bühü bilhayr ile akd-i mecalis-i mükâleme ve ruhsatndmelerimiz birbirimize irâe ile müzakere olunup zikr-i dti ~urut
üzre iki devletin ittifak~n: akdeylemi~izdir.
XI. Vesika
Taraf-1 Hümayun-~~ hazreti cihandariden Ingiltere kral~na
verile cek tasdikname-i hümayunun müsveddesidir.
Pancebince taraf-~~~f~htinemden tasdik oluamu~tur.
Mahall-i tu~ral

Burada k~rm~z~~kalemle fertnana ait olmayan ~u kay~t vard~r: «Büyük
Britanya ve Irlanda devleteyn-i miietemiateyn kral~~ Coreiyos-~~ ag~ lis* fitnabüd
ingiltereye tahrir olunaeak name-i hümâyun bu veçhile yaz~ lmak için i~aret
olundu.
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Benki e~ref-ül-büldan-~~ vel-emakin ve es'ad-ül-emsar-~~vel-medayin k~ ble-i cümle-i âlem ve mihrab-~~ teveccühat-~~ ümem olan Mekke-i
mükerreme ve Medine-i münevvere ve harem-i Mescid-i Aksa ve
Kuds-i ~erif-i mübârekin hâdim ve hâkimi ve Anadolu ve Rumeli
ve Bahr-i sefid ve Siyah ve Hicaz ve Irakta vaki re~kendaz-~~
kulfib-~~ salâtin-i cihan olan nice aktar ve eyalat- ~~ vesian~ n ve
k~la ve husun ve buka ve büldan ~ n Halife-i âzam ve ~ehriyar-~~ saadet disar-~~ muazzam~~ es-sultan ibn-is- sultan ve!-hakan ibn-il-hakan
es-sultan Selim han ibn-is-sultan Mustafa Han ibn-is-sultan Ahmed
Han~ m, Taraf-~~ Hümâyun-~~ hilafet makrunumazdan iftihar-ü ümera-ilizam-il.iseviyye, muhtar- u kübera- il- fiham-il- mesihiyye, musl~ h- ü mesalih-i cemahir it-taifet-in-nasraniyye, sahib-ü ezyal-il-ha~met-i ve!vakar sahibü deli!-il-mecd-i vel ilibar hala Ingiltere ve Irlanda ve skoçya ve ana tabi vilayetlerin k ~ ral~~ ha~metlü dostumuz Corciyos-~~
salis hutimet avakibühu bilhayr verre~ad ve ülhime ileyhi sebil-is-savab-~~ vessedad. Tevki-i reft-i hümâyunumuz vasil ol~cak malüm ola
ki ötedenberû devlet-i aliyyem ile Ingiltere devleti beyninde bilâ
infisal bâki ve berkarar olan hüsn-i vifaka mebni ve Fransalunun
layenkati nakz-i ahd ile beru tarafa hücûma tasaddilerinden na~i
gerek devlet-i aliyyem ve gerek Ingiltere devleti el'an muharebe
üzerine mübtent te~did-i revab~t-~~ muhabbet- i kadimeye tarafey nden
ra~bet-i tâmme zuhura geldi~i ve bu defa devlet-i aliyyem ve
Ingiltere devletinin dostu ve müttefiki olan Rusya devleti aras~ nda
z~ man-~~ tamamiyyet-i memâlik-i tarafeyn ile âsayi~in istihsal ve
istimrar~~ ve düvel-i sairenin h~ fz ve haraseti esas~~ üzre akdolunan
tedafüi ittifakda Ingiltere devleti dahi davet olunaca~~~ ~art k~ l~ nd~~~~hesabiyle kezâlik emniyet ve refah-~~ hal-i reayay-~~ canibeyn
ve asayi~-i âmmeyi müstelzim olacak vesaili ~~~ tahsili içün beyn- eddevleteyn akd-i revab~ t-~~ ittifaka karar virilmekten na~i akd-i
meclis-i mükâleme ve tanzim-i mevadd- ~~ ittifakiyye Rumili kazaskerl~~ i payesi olan âlem-ül-ulema-il mütebahhirin efdal-ül- fuzala-ilmüteverriin, yer~ bu- ul-fazli yel. yakin, ke~~ af-ül mü~kilât-id-diniyye,
miftah-ü künûz-il-hakay~ k, misbah-ü
rümuz-id-dakayik el-mahfuf bisunuf-i avat~ f-il-melik-il-ala Mevlana
mir es-seyyid Ibrahim ~ smet edâm Allahü taala fazailehu ve bilfiil
reis-ül-küttab olan iftihârü mihret-il-kiittab cami'-ül- fünun-~~ velâdab
zül-kadr-il- etemvel-fahr-ül-e~em elmuhtas
inayet-il-melikii-vahhab Ahmed At ~ f dâme ulûvvuhû ruhsat-~~ kâmile ile ta'yili birle
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yedlerine ba~ka ba~ka hutut-~~hümâyun-~~ pâdi~âhânemle muanven
ruhsanâme-i hümâyunum ila olunup Ingiltere devleti taraf ~ndan
dahi k~ dvet-ü ümera-il-millet-il-mesihiyye umdet-ü kübera-it-taif et-ilordr dinite tabir olunur, tarik-i k~rali-i harbinin
seviyye c-A-3
nda
kavalyeri
ve donanma ba~bu~u ve ~ark denizlerütbe-i ulâs~
rinde Ingiltere asakir-i bahriyesinin kumandan~~ Vilyam Sidney
Ismit ve Asitane-i saadetimizde murahas~~ elçi Yuhan Ispenser
Ismit hutimet avask~ buhüma bilhayr bâ ruhsatnâme, i~bu ittifak~n
müzakere ve akdine tayin k~ l~nm~~~olmalariyle tarafeyn murahhaslar~~ mahruse-i Kostantiniyyede bid-defeat bâd-el-mükâleme teradi-i
canibeyn ile ittifak-~~ mezkür~~ zikri âti on üç madde üzerine akd
ve rapt ve tanzim ve tesis idüb hicret-i nebeviyye alâ sah~biha
efdal-üt-tahiyyenin bin iki yüz on üç senesi Recebi ~erifinin yirmi
sekizinci günü ~erefyâfte-i sudur olan hatt-~~hümâyun-~~ ~evketmakrunumuz mucibince hatm ve imza ve mübadele eyledikleri muahede
temessüklerinde mastur ~erait-i merkumenin kabulünü hâvi bu
defa Ingiltere devletinin tasdik-~~ tammesi vurud eyledi~i düstur-~~
mükerrem mü~ir-i mufahham nizam-ül âlem müdir-ü umur-il-cumhür
bilfikr-i-sâk~ b mütemmim-ü meham-il-enâm bi-rey'-is-sâib, mümehhid-ü bünyân-id-devlet-i velikbâl mü~eyyid-ü erkân-is-saadet-i veliclâ1 el-mahfuf bisunufi avât~f-~ l-melik-il-â'lâ halâ rikâb-~~hümâyunum
kaymakam~~ Ebubekir Pa~ a edâm Allahü taalâ iclâlehü taraf ~ ndan dergâh-~~ sipihri~tibâh-~~ ~âhânemize arz ve telhis olunma~la i~bu mevadd-~~ ittifak taraf-~~ mülûkânemden dahi mukarrer ve müteber
tutulub makbul-i hümâyunumuz olma~~n i~bu maddelerdir ki
aynile zikr-ü beyân olunur °.
XI1 Vesik
Bu defa Ha~metle~~Ingiltere Kral~~taraf~ ndan Büyük Elçilik ile
gelen Lord Elgin nâm elçinin yediyle savb ~~ ~evketmeâb-i hilâfetnisab-~~ cihandarlye gelen itimatnâmenin tercümesidir.
Hatt-~~ Hümâyun:
Manzurum olmugdur ; h~fzoluna.

~evketlü, mehabetlü, kudretlil, azametlü Pâdi~ah-~~hilâfetpenah
Bu muahedeuin maddeleri Cevdet tarihi ile (e. 7. s. 307 Matbaa-i âmire
tab'~~, Mecmua-i muahedatta ne~redildig nden yukar~ da gayr-i mathil mukaddimesinin
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Sultan Selim Han-~~ salis hazretlerinin ki memalik-ü vesiat-il-mesalik-i
Osmaniyyenin hüdavendigâr- ~~ lcâmkâr ve ~ehriyar-u bahir-ü~-~evket-i
vel-iktidar~s~ n~ z. K~ bel-i saltanat intisab-~~ azamet nisab.1 hümâyunlar~ na bilûtfillâhi taalâ halen Ingiltere ve Françe ve Irlanda kral~~
hâmi-i din-i Isevi Bronsvik ve Lüneburg eyaletlerinin Dükas~~ ha~metlû Roma Imparatorlar~ n~ n müntehab-~~ ziemareti ve umde-i nigehdaran-~~ hazain-i Çasari ve gayriha Corciyos-~~ sâlis muhiblerinden
daavat-~~ cemile ve ömr-i âfiyet ve tahiyyat- ~~ cezile-a ferv-ü saltanatlar~~ takdtmiyle dostâne inha olunur ki ~eykethl, azametlü, mehabetlû pâdi~ah-~~ âl-i Osman dostumuz hazretleri avn-i ilahi ve me~iyyet-~~ cenab-~~ lem yezelt tevfiki ile kadim-ül-eyyamdan beru tarafeynin eslâf-~~ kiram ve ecdad- ~~ izam~~ beyinlerinde lâyenkati cart
ve pâydar olan revab~t-~~ muvalât ve mehabbet ve bu defa devleteyn aras~ nda in'ikad pezir olan miyane-i ittifak-~~ pür saf vetin
bundan böyle ve cemi-i ahyânda tekid ve riayet ve tezyid
ve resanet-i aksay-~~ meram ve eazz-i âmal-i hulüs irtisam ~ m~z
olmakla geçen büyük elçilik pâyesiyle Der -isaadetinizde ikamet
iden elçimizin yerine k ~ yama liyâkati zahir olup kemâl-i sa'y ve
dirayet ve tayb-i himmet ve sadakat-i cihettle beynimizde ebedülâbâd rüsuh ve istihkâm~~ etemm-i murad-~~ hult~s itibar~ m~z olan
musafat-~~ kâmile ve dekayik-~~ dirinenin bundan böyle vikayet ve
i~tidad~ na ve ez kâdtm tarafeyn ahalisi aras~ nda müteyemminen
câri olan emr-i ticaretin h~ fz ve tezyidine ve ezcümle dü~man-~~
tarafeynin mekas~d-~~ faside-i hiyânetâmizinden canibeyn memalikini
s~ yanet ve temin hususuna vesile olmaka salih bir elçi tesyiri
caygir-i zamir-i hulûs semirimiz oldu~una binaen bundan akdemce
kar~ nda~-~~ azizim Prusya k ~ ral~~ nezdinde fevkalade ve bâ ruhset-~~
kâmile orta elçilik rütbesiyle ikamet eden ehl-i emanet ve manzur-~~
nazar-~~ ra~betimiz olal~~ricâlden müste~ar-~~ devlet ve erkân- ~~ bülendmenziletimiz Tomas Elgin nâm atebe-i seniyyede fevkalade ve
murahhas elçilik rütbesiyle ikâmet eylemek üzre taraf ~ m~ zdan elçi
nasb ve ihtiyar olunup sadakat ve dirayet ve nasfet ve marifetle kemâl-i itimad~ m~ z derkâr olup umurdide ve kârâzmilde bir zat-~~
memduh- ~ s s~ fat oldu~u bedidar olmakla bimennihi taalâ beynimizde
muhkem ve üstüvar olan hukuk ve muhabbet-i kâmile ve uhud-~~ meiktifa olundu; yaln~ z Cevdet Pa~a ~iire huzurunda okunup kabul edilen
ahidnameilin mukaddimesini muahedenin ba~~ na koymu~ tur. ~ ngiliz kral~ na gönderilen tasdiknamenin mukaddimesi ba ~kad~ r.

~~akliyle
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veddet-i kadtme muktezas~ nca mumaileyhi lütfen ve rakbeten rütbe-i
mersûmede kabul buyurmalar~~memül ve mütevakki-i kalb-i saf vet~ümulümüz oldu~una binanen bâdezin taraf-~~ dostânemizden her ne
madde arz ve inhâ iderse savb-~~ hümâynlannda vusük-i tam ile muamele buyrulmak mültemes olup mernalik-ü vesiat-il-mesâlik-i saha~ me-i asayi~~
nat-~~celilenizde vaki züvvar ve tüccar ve ademlerimizin laz
za-i
gadr
ü
hasaretleri
istidasiyla
ve s~ yanet ve led-el-iktiza izale-i ar~
za
niyaz
ve müravükelay-~~ izam ve erkan-~~ devlet ebed devam~n~
zda
ötedenberü
payidar
ve
caat~~ vaki' oldukça ve bususa aram~
ber karar olan müvalat-~~ samimenin ve bu defa berpâ olan akd-i
ittifak~ n bundan böyle tekid ve istikmali emrine vesile olarak
huzur-~~ adalet mevfur-~~ husrevânenizde sair her güne umur ve
mesalih arz~ na tekayyüdü laz~ m geldikçe maruzat ve mültemesat~ na savb-~~hümâyunlar~ ndan teveccüh-i ayn müsaade buyrulmak~~
ve devlet-i aliyyeniz ile mün'akid olan ahidnâme-i hümâyunmeymenet makrun ~urut~~ lazimesince memalik-i seniyyenizde
ticaret ile mukim olan tüccar ve tevabiimizin ilahazihil'an hisse~n
mend olduklar~~ emn ü aman ve sunuf-i muafiyyet ve ihsanat
hümâyunlan
buyzay-~~
asla karin-i tezelzül ve halel olmas~ na r~
rulmayup müceddeden ve müekkeden merl ve mukarrer tutulmas~ na irade-i kudretvâye-i ~ehriyârileri derkâr buyrularak farazâ
~urut-~~ mersümeye dair ar~ za-i ibham ve usret anz olmak hâletleri
vaki olur ise evfak veçh üzre tefsir ve izah ve mucebince tenfiz
ve incah hususunda emr-i hümâyun ve tenbih-i ~evket makrunlar~~
kile dikkat ettirilmekle her
~erefbah~-i sudür buyrulup ref'i mü~
~l~ nmak ve emr-i
güne ~ikayet ve tazallüm muhtemelât~~ bertaraf k
dad-ü sitad nef'-i ahali-i tarafeyn ve faide-i hazine-i memlekeruh memalik-i seniyyenizde
teyni müçtemic olmakla berveçh-i me~
mukim tüccar ve müteallikat~m~z~ n teshil-i emr-i ticaret ve tezyid-i mâyei-i emn ve istirahatleri içün savb-~~ beynel-azeme-i
husrevanelerinden yevmen feyevmen âsar- ~~ cedide 'Cid ve müsaade izhar~ na r~ zay-~~ ~ehin~ahâneleri bidirik buyrulmak mülteme~tur.
sat-~~ dostânesly le i~ bu nâme-i hulûs allâme tahrir olunmu
~~ salihânemiz
~n~aallahü taalâ led- e~-~eref-il-vüsul mes'ulâtehriyarilerinden
memul olan
~
malüm-~~hümâyunlan oldukta savb-~~
~ m~ zdan
hulûs
ittisaf
~~
i~bu teveccühat-~~cemtle mukabelesinde tarafsa'd
dahi bundan böyle saltanat-~~ seniyyenizin teveffür-i esbab-~~
ve übbehet ve tezeyyüd-i vesail-i hayr ve meymeneti hususuna
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ve hâlâ cemi-i âdab-~~ düvel ve kâffe-i edyan ve milel dü~man~~
olan aduvv-i nekbet cüy-i h~ yanet arzünun aleyhine derkâr olan
himemi seniyye-i hümâyununuzun karine-i hüsn-i husul olmak
emrine râcl her umur ve hususta kusur ve müsamaha olunm~yaca~~~
ind-i hümâyunlar~ nda müsellem ve mütehakkak olmak merciiy-i
dostanemizdir. Bâld hemvâre taheni~in-i s~ hhat ve saltanat ve
ziyafezây-~~ serk-i devam ve istirahat olalar. Cây-i karar-~~
ha~ met
medar~ m~ z olan San Cems (Sel~cems) saray~
ndan tarihi Mesihiyyenin bin yedi yüz doksan dokuz ve ahd-i cülüsumuzun otuz dokuzuncu senesi ~ehr-i a~ustosunun yirminci günü tahrir olunmu
~tur °.
Mür
Grenvil

2

Halis-ül-Fuat
Corciyos
K~ ral

XIII. Vesika
Atabe-i allyye-i millfikaneye takdim olunmak için Ha~metla
Ingiltere K~ral~~taraf~ ndan cevab~~
havi tevarildiden
mektubun tercilme~sidir 3 •

Bâdelelkab-~~ muhlisane inha olunur ki,
~ehr-i Te~ rin-i saninin yirmi üçüncü günü tarihIle ( yani 1801
senesi Kas~ m) tahrir buyrulan nâme-i hümâyunlar
~~ Londrada
muklm maslahatgüzar kullar~~ yediyle vas~ l ve mealinden mahzuziyyet-i derün has~ l olmakla taraf-~~ muhlisanemizden bilâ resim ve
tekellüf ~ u veçhile dostane tahrir-i cevaba ibtidar olunur ki cenab~evketmeableriyle bu muhlisleri beyninde teyemmünen câri olan~~
müvalat ve ittifak~ n teyid ve tezayüdünde derkâr olan kemal-i
ra~bet ve hulüs-i niyetimizden kat ~~nazar herhalde umur~~ saltanat-~~ seniyyelerinin yusr ve hay~
r üzre husuli emrinde iltizam-~~
vefa irtisam~ m~ z müteayyen ve mütehakkek oldu~
u ecilden bundan evvelce ittifak-~~ asâkir-i canibeyn berekâtiyle husule gelen
fütuhat~ n semeresi olarak arazi-i M~ sriyyenin ba
~teten istilâ
edenlerden istihlâs~~ ne rütbe bâdi-i mahztiziyet oldu~
u ganiyyün
anilbeyan ve tarafeynin kuvvet ve askerine vesile i tezayüd-i
Dolap 2, sand ~ k 90, Hatt- ~~ Hümâyun numaras
~~ 51.
Lord Grenville o tarihte Hariciye Naz ~ r~ d ~ r.
3 Bu sat~ r~ n i~
stünde (Name-i mahsusaya cevap olmakla asl ~~ Am
edi Efendi
taraf ~ nda ~ nukayyeddir) kayd ~~ vard~
r.
2
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~an ve iftihar olmu~~i~bu hatitab-~~ cesimin bu def'a icray-i resm-i
tehniyesine ezcân-ü dil mübaderet olunub memleket-i mezkûre
fimabad tasallut-~~ âdadan mem~~ n ve kemal-i selm ve meymenete
makrun olarak sâye-i saltanat-~~ seniyyede mahfuz kalmak ed'iyyet-i halisünesi merfu-~~ barigah-~~ Ce nab-~~ Rabb-i müstean k ~l~ nd~.
Kald~~ ki diyar-~~ mezkürda ber minval-i muharrer zuhura gelen bu
makule asar-~~ celile-i hayriyyeye müteakib ar~z olan baz~~ ahval
bu defa maltimumuz olup nâme-i hümâyunlar~~ dahi bu maddeden
ibaret olmakla mahzuziyet-i tâmme-i sab~ kam~ z rehin-i tagayyür
oldu~u ve halet-i markume takribile derun-i muhliside mâye-i
~st~ rab tekevvüaüne mebni Der-i aliyyede ikamet üzre olan elçimiz
dâilerine bil â avk ve tehir mufassal talimat tesyir olunub i~bu
nâme-i hulûs allâmemiz vusülünden mukaddem mumaileyh elçimiz
dileri tenbihimize imtisalen vükelay-~~ devlet-i aliyyelerine buna
dair mütaleat-~~ dostane ve halisânemiz ne veçh üzre oldu~un'
i~'ar itmi~~oldu~~~melhuz-~~ halisanemiz olma~ la bu def'a tekrar~~
ind-i hümayunlar~ nda abes addolunmak iktiza eyledi~-i ve taraf-~~
vazihü~~ eref-i hümayunlar~ndan bir gfina i~aret ve inha henüz
zuhur etmezden evvel alâ veçhilmüsaraa rey ve mülâhazam~z~~
ifadede ihtimam~ m~ zdan bir kat dahi kemal-i hultis ve saf vetimiz
istidlal olunmak memul idfi~i zâhir ise dahi diyar-~~M~sra dair
keyfiyet-i merâm ve maksad~m~ za dair zümre-i bedhahan ilkasiyle
hilaf-~~ vaki ve menafi-i dosti vesavis ve zunfine zehaplar~~ ihtimalinden ihtirazen bundan akdem elçimiz marifetiyle vaki olan ifadat~m~ z i~ bu nâme-i dostanemiz ile tekid ve tasdik ve iklim-i
M~sr~ n umur-~~ dahiliyyesine müdahale niyeti asla hat ~ rgüzar-~~
muhlisânemizden olmad ~~~~alettekrar beyan ile bu bapta ifade-i
sab~ kam~ z teyid ve tevsik olunur ; ~öyle ki taraf-~~ muhlisiden vaki
olmu~~taahhüdat~ n incaz~~ haletinden maada herhalde iklim-i mezküru tamamen ve mutlaka zir-i tasarruf ve irade-i seniyyelerinde
terk itmek rneram~ nda oldu~umuz kayd~~ i~ tibahtan muarra olub
hala meram~ m~ z bu minval üzre oldu~~~ve memâlik-i mahrusalar ~r ~ n~ n bir k~ t'a-i zi k~ ymet-i olan ülkay-~~mezbur mamur ve müteyemmen olarak saye-i saltanat- ~~ bahirü~~evket ve ztr-i tasarruf ve
hükmet-i müstelzim-üs-saadetlerinde zaman- ~~ medid baki ve berkarar olmak ehass- ~~memulat-~~ halisanemiz idii~i der kard~ r ; heman
cânib-i husrevanelerinde hulus ve safvet~ mizr tegayyürden masun
ve devam ve istikrara makrun olub bekay-~~ ferr-ü übbühet-i
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devlet-i aliyyeleri daavat~ na i~ tigalimiz nezd-i hümâyunlar~ nda
meczum ve müteyakktn olmak mültemes ve mütevekk-~~ hâlisanemizdir.
FI 15 ~ubat, Sene, 1802
Derkayd, tarih ft 4 ; ( Zilhicce ), Sene 216.

Halis ül fuad
Jorj K~ ral

Vesika
Hdtt-~~ Hümâyun :
~rsal oluna

Pâdi~ah~ m
~evketlü, Kerametlü, Mehabetlü, Kudretlû Velinimetim Efendim,
Malüm-~~ hümâyunlar~~ buyruldu~u üzre taraf-~~ saltanat-~~ seniyyelerinden Ingiltereye gitmek üzre tertip olunan hedâyâdan tekmil
olanlar~~ Ingiltere elçisi Lord Elgin'nin hin-i avetinde elçi-i mersume teslimen irsal ve Ingiltere Kral~ n~ n kendüye ve veliahd ~ na
gönderilmek üzre muahharen tekmil olan bir kabza murassa seyf
ile bir k~ ta mücevher meç dahi bir k ~ ta ~ ngiltere firkateyni ile
yine veras~ ndan elçi-i mersum taraf ~ na irsal olunmu~ du. Kral-~~ mü~arünileyhin küçük o~lu için yapt~ r~ lan bir k~ ta mücevher seyf ile
Ba~ vekil ve ba~~generale gidecek murassa ni~an ve ~eritler dahi
bu defa tekmil ittirilmi~~oldu~undan elçi-i mersumun bunlar~~ irsal
için Der-isaâdette tevkif etmi~~oldu~u âdemine hedâyây-~~ merkume
teslim ve mahallerine yegân yegân !ta ~le cevab~ n~~ bu tarafa irsal
eylemesi için elçi-i mersume bu defa taraf ~~ çakiriden mahsus mektup tahrir olunaca ~~~mâlüm-~~ mülükâneleri buyruldukta emr ü ferman ~evketlû, keramet-ü, mehabetlû, kudretlû, velinimetim efendim
Pâdi~ah~ m Hazretlerinindir 1.
Vesika
Lord Elgin'in yerine gelen ve Türk - ~ ngiliz dostlu~unu takviye ve temadi ettirmek isteyen Drummond'un 1803 ~ubat 9 (1217
~evval) tarihli itimatnâmesinde de bundan bahsedilmektedir. Bu
hususa dair Kral~ n nâmesini aynen yaz~yorum:
Name-i Hümâyun defteri 9, s. 424.
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Biz ki bilûtfillâhi taalâ Büyük Bretanya ve Irlanda devleteyn-i
mücterniateyn kral~~ve hâmi-i din-i Isevi ve Bronsvik ve Lüksenburg Dükas~~ ve Emperyüs devletinin naz~ r-~~ hazâini ve Prenc
(prens) ve Herseki Üçüncü Corciyosuz. Sevketlû kudretlf~, PâdiOsman Sultan Selim Han Hazretlerine temadi-i s~hhat
•
~ah-~~ Al-i
ve âfiyet-i mülûkâne ve füzûni-i ~evket ve ikbal-i pâdi~ahâneleri
muhlisânemizdir
ed'iye-i hayriyyesi takdiminden sonra münye-i
beyninde
kadim-ül-eyyamdan
berü
derkâr olan
ki tarafeyn eslâf ~~
la
vikayesine
ve
betahsis
bundan
hubb ü meveddetin bilâ fas~
n
esbab-~~
ittifak~
~
t-~~
akdemce beyneddevleteyn istikrar bulun revab
tektd ve te~didi istihsaline hah~~~ve ra~betimiz berkemal oldu~una
binâen sab~ k elçimize halifeten bilvücuh liyakat ve salâhiyeti
maruf ve beynenâda mü~eyyidül erkân olup bimenniht taalâ bundan böyle dahi ilâ mâ~aallah temadi ve vikayesine hahi~ger oldu~umuz esas meveddet-i kâmile ve hüsn-i imtizaç ve muvafakat-~~
camilenin kat ender kat tekid ve tesisi ile sinin-i kestreden berû
memalik-i tarafeynin reayâs~~ beyninde cari olan emr-i ticaretin
terviç ve vikayesi z~ mn~ nda iktiza eden hüner ve dirâyet ile
mevsuf di~er bir elçinin tayini karargtr-i hâlisanemiz olma~la
bundan akdemce dâder-i eazzimiz Sicilyeteyn k~ ral~~ nezdinde
fevkalâde orta elçimiz olan sad~ k ve mûteberimiz Vilyam Drummon nâm dâi-i ~evkethâhlan bu defa der-i aliyyelerinde fevkalâde murahhas ve büyük elçimiz olmak üzere intihap olunup
elçi-i mumaileyh s~ dk ve liyâkai ve vukuf ve rüyeti mücerrep bir
dâ'-i devlethâhlar~~ oldu~u vareste-i kayd ve i~kâl ve hakk~ na emniyet ve itimad~ m~ z berkemâl olmaktan nâ~'i zikrolunan memuriy.etinde taraf-~~ Pâdi~âhanelerinden dahi hüsn-i teveccüh ve müsaade
ile kabulü ve her halde taraf ~ m~ zdan olmak üzere biliktiza arz ve
takdim eyliyece~i b~ lcümle mevad ve hususat~n husulü velhas~ l gerek
reâyamiz haklar~ nda bazen taarruzat ve mevanic zuhur ittikçe de'f-i
taarruz ve ihkak-~~ hak misillû mevad ve hususta dair betahsis
beynenâda rt~egir-i istikrar olan hübb ü vifak ve hüsn-i itilâf ve
ittifak~ n teklid ve te~yidini müstelzim esbap ve tertibata mütedair
niyaz ve mes'ulü herbalde karin-i müsafafa-i ~ehin~âhâneleri olaca~~~
beynimizde müstakar kemal-i hübb ü meveddete nazaran memul-i
hay~ rhânânemiz oldu~u beyandan gayri devleti aliyyeleriyle derkâr
olan muahedat-~~ lâzimesince memâlik-i mahrusalannda icrây-~~ emr-i
ticaret iden Ingiltere tüccar~ n~ n vesair reâya ve tebam~z~ n dahi
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~imdiye kadar kâmiyap olduklar~~ istihkakat ve müsaedat ve imtiyazat~ n kemâ fis-sab~ k vikayesine ve muahedat-~~ mezidirenin icras
~~
iktiza ittikçe mefhum ve muktezas~ nda ~ek ve ~ üpe ve mahall-i
~ikâye ( ~ikâyet ) kalmamak ve her türlü usret ve sue~
bet bertaraf
olmak için led-el-hace etrafiyle izah ve tefsirtyle bitemamihâ tediyesine ve bundan maada memalik-i tarafeyne menfaat ve faidesi
a~ ikâr olan emr-i ticaretin dahi ziyade terviç ve tevâlisine medar
olcak esbap ve vesail-i mukteziyye ne ise vakit bevakit ezser-i nev
istihsal ve tesviyesine müsaade-i ~âhâneleri hassaten mültemes-i
halisanemiz oldu~u ve i~ bu dostlu~un âsar~~ mukabelesinde saltanat-) seniyyelerinin izdiyad-~~ hüsn-i hal ve ikbalini müstevcib esbap
ve vesail ne ise beherhal tahsil ve istikmâlinde taraf ~~ hay~ rhahânemizden dahi ser-i mü tecviz-i kusur olunm ~ yaça~~~beyaniyle i~bu
nâme-i dostanemiz tahrir olunmu~tur. Bâki s~ hhat ve âfiyet-i mülûkâne verrvü ~evket-i pâdi~âhâneleri berdevam ola.
l~ bu bin sekiz yüz üç sene-i Iseviyyesi ~ehr-i ~ubat~ n~ n dokuzuncu günü ve K~ rall~~~ m~z~ n k~ rk üç senesi Sen Jan ( Sen Cems )
ta'bir olunur saray~ m~ zda tahrir olunmu~tur
Elmuhlis
Haksbori
Corciyos-~~ Sâlis
Hatt-~~ Hümâyun :
MallImum olmu~tur

Padi~ah~ m

~evketlû, Kerametlû, Mehabetk~ , Kudretlû, Velinimetim Efendim
Der-isaâdette muklm Ingiltere büyük elçisi Drummond'~ n as~l
memuriyeti devlet-i aliyyelerinin ittifaf- ~~ müselleste sebat ve metanetini tekid ve Ingiltere devletiyle rab~ ta-i muhalasat~~ teyid garaz~ na mebni olma~~ n ol memuriyetini ila etmi~~ve avdetfçün bu defa
sirkâtibi muavedetiyle devleti taraf ~ ndan ruhsat gelmi~~olmaktan
nâ~ i avdetidi istizan itmi~~oldu~u geçen gün rikab-i müstetâb~~
~âhanelerine tafsilen i~'ar ve olbapta elçili mersum takrir dahi takdim idecek olma~la vürudunda maruz-~~ huzur-~~ âlileri k~ l~ naca~~~
terkim ve tizkâr k ~ l~ nm~~t~ . Bu defa elçi-i mersum takrir- ~~ mezkûr~~
Bab-~~ âlfye irsal itmekle atebe-i aliyyelelerine ref' ve takdim k ~ l~
n&
Kald~~ ki devleti taraf ~ ndan bu elçi-i mersuma gelen tahriratta
maslahat-~~ saltanat-~~ seniyyeye enfa' olacak baz~~ husus ve mukadJ. Dolap 2, sand~ k 40, Hatt.~~ hümayun numaras~~ 49.
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Res. 7 — Âmedi Galib Efendi'nin inurahhakilikla
Fransa'ya gönderilmesi hakk ~ nda telhis 'hatt-~~ hiimayun.
<. XIII
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dem gönderilen mektubun ecvibesine dair hay~ rhâhâne ve dostâne
baz~~ ifadat münderiç ve mezkûr olmakla anlar~ n bilmü~afehe
müzakeresi için Bebek kasnnda mükâleme akdini elçi-i mersilm
iltimas eyledi~inden maâda sefâretle diyar-~~ saltanata vürudundanberû mazhar oldu~um telettufat-~~ seniyye-i ~âhâne ve hüsn-i teveccüh-i mülûkânenin Ifay-~~ vâcibe-i ~ükür ve senas~~ haric-i havsala-i
iktidar~md~ r ve devleti aliyyenin Ingiltere devleti hakk~ nda derkâr
olan hüsn-i niyet ve ihlas~~ meczumum olmakla Ingiltereye vürudumda kendimi devleti aliyye memuru addederek maslahat-~~ saltanat~~ kemaliyle iltizam ve beyn-ed-devleteyn derkâr ve miitezâyid
olan ittifak ve muhalesat~~ peyderpey tekid ve tahkime sarf-~~ ikdam
idece~im makim-~~ âlt buyrulmak ricas~ nday~m ve müsta~rak oldu~um telettufat-~~seniyye-i mülûkâneye zamime olarak selefim hakk~nda erzan buyruldu~u misillû hin-i avdetimde min gayri resim
atebe-i ulyây-~~ husrevâneye râmal olmak ~erefine nâil olur isem
ilâ ahirilömür vesile-i iftihar~ m olacak bir inay et addederim„ deyû
tercün~an~~ Pijani vesatetiyle elçi-~~ mersum Reis Efendi kullar~ na
inba ve kendunün Londraya avdetinden sonra yerine Der-isaâdette
sefâretle ikamet itmek için bundan akdem bir buçuk iki sene
mikdar~~ derbâr-~~ Devleti Aliyyede Ingiltere elçili~i iden Lisoti
nam muteber ceneral tayin olunaca~~~devleti taraf~ ndan i~rab
olunmu~~olma~~n resmen ifadesine memuriyeti yo~ise de dostâne
ihbar eyledi~ini inha idüp makim-~~ âlileri buyruldu~u üzre hasbelvakti vel-maslaha Ingilterelünün celb ve taltifi mukteziyat-~~ hâliyeden ve selefi Lord Elgin hakk~ nda erzan buyrulan musaidat-~~
seniyyenin bu defa elçi-i mersum hakk~ nda kasr ve diri~i kaziyye-i telife münafi olaca~~~bedihiyattan olmakla elçi-i mersumun
hâkipay-~~ ~âhânelerine bilâ resim rûmal olmas~~ rehin-i müsaade-i
aliyyeleri olur ise bundan sonra gün tahsisiyle keyfiyet huzur-~~
âltleri buyruldukta
âblerine ar~~ve isti'zan olunaca~~~
emr-ü ferman ~evketlû, kerametlû, mehabetlû, kudretlii, velinimetim
efendim Pâdi~ah~ m Hazretlerinindir °.

Dolap 2, Saatlik 40, Hat 43.
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XVI. Vesika
Hatt- ~~ Hümâyun:
Takrir mueibince tanzim olunup mahalline
kayd ve takrir verile

~evketlû, kerametlü, ilh
Bundan akdem M~s~ r seferinde bulunan Ingiltere memurlar~ n~ n
vukua gelen hizmetlerini tahsin ve kendülerini taltif z~mn~ nda
taraf-~~ e~ ref-i cihândartlerinden memurin-i mumaileyhimin rütbelerine k~ yasen samur kürkler ve mücevher ~ems ve hilâl ni~anlar~~
ve tukral~~ ~eritler ila olunup salifüzzikr ~ems ni~an~~ ve ~erit serkerderlere ila k~l~nmakla i~bu ni~an ve ~erit kavalyerlik rütbesinin
alâmeti ve rütbe-i mezkûre Avrupa devletinin rütüb-i mûteberesinden olmakla âhar devlet taraf ~ ndan bir serkerdeye !ta k~ l~ nan
ni~an~~ kendü memleketinde taklide ruhsat virmeyüp ve rütbe-i mezkûreyi mûteber tutmamak Avrupa devletinin kaidelerinden gibi ise
de Ingiltere devletinin saltanat.' seniyyelerine derkâr olan fart-~~
hürmet ve itibar~ ndan nâ~i ni~an-~~ mezkûrun kendü memleketlerinde tâlikine ruhsat ttasiyle i~ bu kavalyerlik rütbesi taraf-~~ saltanat-~~
seniyyelerinden her kimse ihsan olunmu~~ise Ingiltere devleti kabul
ve Itibar eyledi~i malüm-1 hümâyunlar~d~ r. Zikrolunan ni~anlar~ n
eshab~~ her ne kadar rütbe-i mezküreye nâil olmu~lar ise de
bir mahalde kayd~~ bulunmayup ve devletçe rasmen bir sened'e
raptolunmak zab~tas~~ dahi istihsal olunmam~~~olmakla i~bu ni~anlar~ n taraf-~~ hümâyunlar~ ndan !ta buyrulmu~~oldu~unu mübeyyin
bir takrir ita ve Ingiltere devletinde iktiza iden mahalle kayd ve
devlet-i aliyyede dahi aklamdan birine septolunmak hususu
Ingiltere Maslahatgüzar~~ taraf~ ndan dostâne ihtar olunmakin bu
surette ~u mikdar nefere savb-~~ savabnümây-i ~âhâneden kavalyerlik rütbesi Ita olunmu~~olmakla devleteyn miyân~ nda derkâr
ve pâydar olan ittifak ve muhalesat ve tarafey nden yekdiker
hakk~ nda mer'i olan riayet-i lâz~ mesi rüteb-i mezkûre Ingiltere
devleti indinde dahi aleddevam mer'î ve mûteber tutulmak ve
rüteb-i mezkûre kaç nefere ila buyrulmu~~ise adedi mahdud
olup vakten minelevkat kesb-i tegayyür itmemek ve i~bu kavalyerlerden biri hâlik (2.111.4) ve kavalyerli~i mahlül oldukta hamil oldu~u
ni~ân~ n âhâra !tas' yine irade-i devlet-i aliyyede olmak ve her
kime na olunur ise tekrar ni~ an yapt~ r~ lmayup hâlik-i merkumun
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~erit ve ni~an~~terekesinden ahzile cedidine Ita olundukta ol
dahi rütbe-i mezkûreyi itiraz eylemek üzre Divân-~~Hiimâyunlar~~
kalemine ve bu veçhile resmen takrir Itas~~ maslahatgüzar-~~
mumaileyh ile müzakere olunmu~~olmakla ni~an virilen serkerde
ve ceneral~ n puslas~~ manzur-~~ mülûkâneleri buyrulmak içim
merfuc-~~ atebe-i ülyây-~~ tâcdarlleri k~l~ nd~. Taraf-~~ devlet-i
aliyyeden virilen rüteb-i mezkûreye devlet-i mû~arünileyhân~ n
bugüne Itibar~ , saltanat-~~ syniyyelerine ve betahsis zât-~~ ~evketsimat-~~ ~ehriyârilerine Ingiltere kral~n~ n kemal-i hulüs ve fart-~~hürmetinden nâsi idüki ve düvel miyan~ nda ~an-~~ saltanat-~~seniyyelerini miistelzim olocak~~zahir olmakla izn-i sâmi'-i cihandarileri erzâni
buyrulursa ~urut-~~ mezkûr ile bir k~ t'a takrir kaleme al~n~ p devlet-i
mü~arünileyha taraf~ na ila ve dIvân-~~hümâyunlar~~kalemine kaydettirileceki mâlüm- ~~ âIlleri buyruldukta emr-ü ferman ~evketlû
kerâmetlû muhâbetlû kudretlû velinimetim efendim Pâdi~ah~m
Hazretlerinindir.
Osmanh hükümeti ni~anlar~~ba~l~ca ~u kumandan ve siyasi
devlet adamlar~ na verilmi~tir°

Lord Nelson Amiral; Lord Kit Amiral; Bakerton Amiral;
Sircan Varn, Amiral; An~ef Hacinson Ceneral ; Bro Ceneral ; Lord
Kayan Ceneral ; Ba~ vekil (hâriciye nâz~ r~) Havves Buriy ; Amigen
mükâlemesine memur Cornwallis murahhas; Dersaâdette elçi-i
esbak Lord Elgin; Istuvart Ceneral ; Ingiltere sab~k büyük elçisi
Drummond ; Fraduk Ceneral ; Lord Voley; Lord Grenville.
Bu ni~anlar hakk~ nda Osmanl~~hükümetinin Ingiltere
hükümetine verdi~i takrir sureti

Ingiltere devleti taraf~ ndan memuren bundan akdem M~s~r seferinde bulunan mazbu-tü-lesami An~ef ve General ve Oficiyal (officiel) zâbitan~ n vukua gelen hizmetlerini tahsin ve kendülerini taltif
z~mn~ nda taraf-~~ e~ref-i cihandarlden dört derece olarak sikke-i
hümâyun ni~anlar~~ ila olunmu~~olmakla içlerinden mücevher ~ems
ve hilâl ni~anlar~~ve tukral~~ ~eritler ila olunanlara nazaran i~ bu ni~an
ve ~eritler kavalyerlik rütbesinin alâmeti ve rütbe-i mezkûre Avrupa devletinin rütüb-i muteberesinden olmakla âhar devlet taraf~ ndan bir sergerdeye ita k~l~nan ni~ân~~ kendû memleketinde tak1

Name-i Hümâyun defteri, 10. s, 1.
13•11•16n, C. XIII, F. 41
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Iide ruhsat virmeyüp ve rütbe-i rnezkûreyi müteber tutmamak
Avrupa devletinin kaidelerinden gibi ise dahi Ingiitet-e devletinin
saltanat-~~ seniyyeye'derküar olan fart- ~~ hürmet ve itiba;•~ ndan nâ~i
ni~an-~~ mezkilrun kendü memleketlerinde talikine ruhsat itasiyle
i~bu kavalyerlik (~övalyelik) taraf- ~~ saltanat-~~ seniyyeden her kime
ihsan olunmu~~ise ha~ metlû Ingiltere k~ ral~~ cenâblar~~ kabul ve itibar
eyledi~i malûrn ve zikrolunan ni~ anlarm eshab; her ne kadar rütbe-i mezke~ reye nâil olmu~ lar ise de devletçe resmen bir senede
raptolunmak zab~ tas~~ dahi istihsal olunmas~~ lâz~ meden idü~i bedihi
ve meczum olmakla devleteyn miyaninda derkâr olan ittifak ve
muhalesat ve tarafeyien yekdi~er hakk~ nda mer'i olan riayeti
lâz~ mesince rütbe-i mezkûre Ingiltere devleti indinde dahi tileddevam mer'i ve milleber tutulmak ve rüteb-i mezkûre kaç nefere ita
olunmu~~ise aded-i mahdud olup vakten minelevkat kesb-i tegayyür itmemek ve i~ bu .icavelyerlerden biri hâlik ve kavelyerli ~i mahk~l oldukta hâmil oldu~u ni~ ainn âhara 1tas~~ yine devlet-i mü~arünileyha taraf~ ndan ledettenslb irâde-i aliyye munzam olmak ve her
kime tta olunur ise ol dahi rütbe-i mezkûrey-i ihraz eylemek üzre
Divân-~~ Hümâyun kalemine kaydolunma~la Ingiltere devletinde
dahi iktiza iden mahalle sebt ve kayt birle aleddevam mer'i ve
müteber tutulmas~~ içün resmen i~ bu takrir tahrir ve irr~ta ve devlet-i mü~arünileyha taraf~ na 1ta olundu. 27 ra (Rebiulevvel sene
219 °.

XVII. Vesika
Huzur-~~faiz-iin-nur-i tftedAr-~~gerdun iktidara
Ha~metlil ~ngiltere K~ral~n~ n namesi tereiimesidir
Biz ki bilûtfillâhi teâlâ Büyük Britanya ve Iranda &vleteyn-i
müctemiateyn k~ ran ve hâmi-i din-i isevi ve Bronsvik ve Lüttenburg dükas~~ ve Imperyüs devletinin naz~ r-~~ hazaini ve Prenç ve
Herseki Üçüncü Corciyosuz.
Sevketlü Kudretlii Pâdi~ ah-~~ 'AH Osman Sultan Selim Han
Hazetierine temadf-i s~ hhat ve âfiyet-i mülûkâne ve füzûni-i
~evket ve ikbal-i pâdi~âhaneleri ed'iye-i hayriyesi takdiminden
sonra münhay-~~ muhlisânemizdir ki tarafeyn eslaf ~~ beyninde
kadimilleyyamdan berû derkâr olan hübb ü meveddetin bilâ
Nârr~ e 1 Hümayt~ n defteri 10, Ba ~~tarafta sifrromeale sahife Il. de.
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fas~ la vikayesine ve betahsis bundan akdemce beyneddevleteyn
istikrar bulan revab~t-~~ ittifak~n esbâb-~~ tekid ve te~yidi istihsaline hâhi~~ve ra~betimiz berkemal oldu~una binen sab~ k elçimize
halifeten, bilvücuh liyakat ve salahiyeti maruf ve beynenâde mü~eyyidül-erkân olup bimennihi tealâ bundan böyle dahi ilâ mâ~aallah temadi ve vikayesine hâhi~ger oldu~umuz esas suret-i kâmile ve hüsn-i imtizaç ve muvafakat4 câmIlenin kat ender kat
tekid ve tesisi ile sinin-i kesimden berû memalik-i tarafeynin reayas~~beyninde câri olan emr-i ticaretin terviç ve vikayesi z~mn~nda iktiza iden hüner ve dirayet ile mevsuf di~er bir elçinin tayini
karargIr-i halisanemiz olmakla bundan akdemce birader-i eazzimiz
Isveç K~ ral) nezdinde fevkalâde orta elçimiz ve müste~ar-~~ devletimiz olan sad~ k ve mateberimiz ~arl Harbutnot nam devlethâhlar~~ bu defa der-ialiyyelerinde fevkalâde murahhas büyük elçimiz
olmak üzre intihap olunup elçi-i mûmaileyh s~dk ve liyakati ve
vukuf ve reviyyeti mücerreb bir dal-i devlethâhlar~~ oldu~u vâreste-i
kayd-~~i~kâl ve hakk~ nda emniyet ve itimad~ m~z berkemal olmaktan
nâ~i zikrolunan memuriyetinde taraf-~~ ~âhânelerinden dahi hüsn-i
teveccilh ve müsaade ile kabulü ve herhalde taraf ~m~zdan olmak
üzere takdim idece~i mevad ve hususat~ n husuli, velhâs~l gerek
reâyâm~z hakk~ nda bazen taarruzat ve mevani zuhur ittikçe def'-~~
taarruz ve ihkak-~~ hak misin mevad ve hususata dair ve betahsis
beynenâde ri~egir-i istikrar olan hübb-i vifak ve hüsn-i itilâf ve
ittifak~ n tekid ve te~yidini müstelzim esbab ve tertIbata mütedair niyaz ve mes'uli herhalde karin-i müsaafe-i ~ehin~âhâneleri olaca~~~beynimizde müstakar olan kemal-i hüb ve meveddete nazaran memul-i
hay~rhâhânetniz oldu~u bey an~ ndan gayri devlet-i aliyyeleri ile derkâr olan muahedet lâz~ mesince memalik-i mahruselerinden icrây-~~emri
ticaret iden Ingiltere tüccar~ n~ n vesair reâya ve tebaam~ z~n dahi
~imdiye kadar kâmyab olduklar~~ istihkakat ve imtiyazat~ n kemafissab~ k vikayesine ve muahedat-~~mezk~renin icras~~ iktiza ittikçe
mefhum ve muktezas~ nda ~ek ve ~üphe ve mahall-i ~ikâye (~ikâyet) kalmamak ve her türlü usret ve suûbet bertaraf olmak için
ledelhace etrafiyle izah ve tefsiriyle bitemamihâ tediyesine ve
bundan maadâ tarafeyne menfaat ve faidesi a~ikâr olan emr-i
ticaretin dahi ziyade terviç ve teysiinq,medar olacak esbap ve
vesail-i mukteziyye ne ise vakit bevakit ezser-i nev istihsal ve
tesviyesine velhas~ l zümre-i mezkûrenin bilvücuh himâyesine mü-
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saade-i ~ahaneleri hassaten mültemes-i halisânemiz oldu~u ve i~bu
dostlu~un asari mukabelesinde saltanat-~~ seniyyelerinin izdiyad
ve hüsn-i hal ve istikmalinde taraf-~~ hay~ rhahanemizden dahi
seri mü tecviz-i kusur olunm~yaca~~~beyaniyle i~bu nâme-i dostanemiz tahrir olunmu~tur ; bâki s~ hhat ve âfiyet-i mülükâne ve
ferv-ü ~evket-i ~ehinsahaneleri ola.
l~ bu bin sekiz yüz dört sene-i Iseviyyesi mah-~~ temmuzunun
be~ inci günü ve Kraliyetimizin k~ rk dördüncü senesi Sen Jan
tabir olunur saray ~ m~zda tahrir klunmu~tur deyu masturdur
Harebi

Elmuhlis
Corciyos-~~
Sâlis
XVIII. Vesika

Taraf-~~mf~ctecemi'-ii~-~eref-i Hazret-i Saddretpenahlye
Ha~metld ~ngiltere Kral~~taraf~ndan tahrir olunan
namenin terch'~nesidir

Biz ki bilûtfillahi tealâ büyük Bretanya ve Irlanda devleteyn-i
müçtemiateyn kral~~ ve haml-i din-i Isevt ve Emperyüs devletinin
naz~ r-~~ hazaini ve Prenç (prens) ve Herseki Üçüncü Corciyosuz.
Devletlü, At~lfedü, ah' himmetlü vezir-i mükerrem (vezir-i âzam
Yusuf Pa~a) Hazretlerine hemvare s~ hhat ve âfiyet ve ikbal-i ebed~ müddet ile berdevam olmalar~~ ed'iyesi ve hüsn-i itilaf ve meveddet ve kemal-i Itibar ve hususiyetimiz merasim-i meriyyesi
takdiminden sonra i~ bu nâme-i kraliyetallâmemiz ile münhây-i mühibbanemizdir ki; bundan akdem Ha~metlû Isveç kral~~ dostumuz
nezdinde sab~ kan feyka:ade orta elçimiz olan sad~ k ve muteberimiz
ve müste~ar-~~ devletimiz ~anl Harbutnot nam deylethahlar~~ bu defa
Der-i aliyyelerinde fevkalade murahhas büyük elçimiz olmak üzre
hemen bu taraftan hareket ve laz~ m gelen gayret ve ikdam ile Astane-i saadete azimete memur oldu~una binâen her vakit huzur-~~
hüsrevâneye ve savb-~~ âsafanekrine dahi J, mesüli ve herhalde
bit-teveccüh yel-müsaade kabulü ile gerek hizmet ve maslahat~ m~ za
dair ve gerek memaliki mahrusada ticaret vesair reâyâ ve tebaam~z~ n
umur ve hususat~ na mütedair taraf~ m~ zdan olmak üzre hasbeliktiza
Dolap 2, Sand~ k 40, Hatt-~~ hümâyun n. 40, ve di~er sureti Nâme-i hümâyun defteri 10, s. 19 'dad~ r.
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takdim-i maruzat ittikçe Itimad-~~ tamm-~~ asafâneleri tecviz buyrularak bilvücuh mesulât~ na himmet ve müsaade-i düstürlieri
bildiri~~ve ötedenberû beyneddevleteyn ri~egir-i istikrar olan
revab~t-~~ ~ürut ve muahedat~n iktizas~~ üzre zikrolunan tüccar ve
tebaam~z~ n kâmyap olduklar~~ istihkakat ve muafiyat ve imtiyazattan ba~ ka kadimüleyyamdan berü tarafeyn memâlik ve reayas~ na
faidesi derkâr olup hay~ r üzre câri olan emr-i ticaretin bundan
böyle dahi ziyade terviç ve tevslini mutetebbi imtiyazat-~~ muktaziyyeye mazhariyetlerine müsaafa-i seniyyeleri teshil buyrulmak
iltimas~ ndan gayri Izmir ve Halep ve mahall-i sairede bulunan
tüccar~m~ z üzerine her kimin taraf ~ ndan olur ise olsun dava zuhurunda mademki zümre-i tüccardan biri veyahut Der-i aliyyede
elçimiz rüyet-i madde ve fasl-~~ dava olunmak içün vekalet ve
marifetini arz eyliye emr-i ticaret ve ~iraze-i i~gal ve maslahatlar~ n~~ tehir ve tatilden s~ yaneten mahall-i yerlerinden Astane-i sa~>3)
dete ihzar ittirilmemelerine himmet-i asafâneleri taallüku
ve
Ingiltere
beylik
sefineder hast-~~ muhibbanemiz idü~inin Imas~~
lerinden veyahut reyâ ve tebaam~ za müteallik teknelerden birine
hotbehot rükup ve emval ve e~yas~ n~~ vaz ve tahmil eden ehl-i
islam~ n nüfüs ve emvali tazmini fimabâd hiç bir vakitte taraf ~ m~zdan laz~ m gelmeyüp iltizam olunmamak üzre karardâdemiz olup
hemen o makule bizim Ingiliz sefinelerine kenduyi ve emvalini
tefviz iden kimesne herkim olur ise olsun bâdezin deryâ hali olan
vekay-i bahriye iktizas~ na bittevekkül r~ za virüb bir türlü iddia
~l salkayd~ na dü~memek iktiza eyledi~inin ilan ve inhas~, velhas
tanat ~~ seniyye ile Ingiltere devleti beyninde matekaddemdenberü
derkar olan meveddet-i kadtme ve hüsn-i ünsiyet-i müstedime
laz~ mesince ve betahsis beynenâda hay ~ r üzre ri~eglr-i istikrar
olan ittifak ve revab~t~ n iktizas~ nca mumaileyh elçimiz devlethahlar~~ aleddevam teveccühat-~~ seniyyeleriyle dostane mültefit ve
kâmran ve hakk~ nda muamele-i bilmücamele tecvIzine müsaade
ve müsaafe bine herhalde ~adan buyrulmak iltimas~nda oldu~umuzun inbasiyle i~ bu nâme-i dostanemiz tahrir olunmu~tur ; baki
hemi~e kadirül-mutlak~ n vikaye-i samedaniyyesiyle mahfuz ve
~~
masun olalar. ~~ bu bin sekiz yüz dört sene-i iseviyyesi mah-
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temmuzunun be~inci günü ve k ~ rall~~~ m~z~ n k~ rk dört senesi Sen
Jan tâbir olunur saray~ m~ zda tahrir olunmu~tur deyû masturdur
Elmuhlis
Corciyos-~~
Salis

XIX. Vesika
K~ ral III. Corc'un all~neeinin cevab~~

Taraf-~~ Hümâyun-~~ Hazret-i tac~ dartye Ingiltere K~ ral~~ taraf~
ndan vürud iden elçinin getirdi~i nâmeye cevab~~ havi ve elçi-i sab~ k~ n avdetini muhtev~~yaz~ lacak nâme-i hümâyun müsveddesidir.
Sene gurre-i b (receb) 1220.
Ba~~k~sm~~ cenab-~~ hakka Hamdü sena ve Hazret-i peygambere salavattan sonra.
Mahall-i Tu~ra
Ben ki e~ ref-ül-büldan vel-emakin ve es'ad-ül-emsar-~~vel-medâyin
k~ ble-i âmme-i âlem ve mihrab-~~ teveccüh-i e~ ref-i ümem olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ve Harem-i Mescid-i Aksa ve
Kuds-i ~erif-i mübarekin hâdim ve hakimi ve Anadolu ve Rumeli ve
Bahr-i sefid ve Siyah ve Hicaz ve Irakta vaki re~ kendâz-i kulub-i
Salâtin-i cihân olan nice aktar ve eyalât~ n ve k~ la' ve
husun
ve L1;, buka ve büldan~ n Halife-i azam ve ~ehriyar-~~
saadetdisar-~~ muazzam~ .
Es-sultan Ibn-üs-sultan vel-hakan Ibn-ül-hakan es-sultan-ül-gazi
Selim Han Ibn-üs-sultan-il-gazi Mustafa Han Ibn-üs-sultan-il-gazi
Ahmed Han~ m.
Taraf-~~ hümâyunumdan iftihar-ü ümerâ-il- izâm -il- iseviyye muhtar-u kübera-il-fiham-il-mesihiyye muslih-i masalih-i cemahir-üt-taifet-in-nasraniyye sahib-ü ezyal-il-ha~ meti vel-vakar sahib-ü
delâil-il-mecdü yel-itibar Büyük Bretanya ve Irlanda devleteyn-i
müctemiateynin ve ana tabi nice vilayetin padi~ah~~ ha~ metlû,
ulu ra~betlû kadim dost-~~ ahab ve asdak ve veradar~m~ z Corciyos-~~ sâlis hutimet avak~ bühu bilhayri verre~ad ve ülhime ileyhi
bissavab-~~ vessedad. Tevki-i ref1i hümâyunumuz vas~ l ol~
cak ma'
lûmunuz ola ki mültecây-i havakin-i Mem ve muktedây-i selattn-i
Dolap 2, Sand~ k 90, Hatt-~~ hilmâ.v ~~ n numaras~~
40.
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fiham olan südde-i seniyye-i adalet rehin ve atebe-i aliyye-i hilâfet karinimize vüfûr-i sadakat ve ihlâs ve kemal-i müsalemet ve
ihtisas~ n~z muktezas~~ üzre teyid-i musafat ve te~yid-i müvalât
z~mn~ nda ~kstâne-i saadet a~iyânemizda Büyük elçilik rütbesiyle
ikamet üzre olan k~dvetü ümerail - milletil -mesihiyye Elgin
hutimet avak~bühu bilhayr taraf ~n~ za avdet ve insirafa mezun
olub yerine umur-~~ mesalih-i sefâreti idare ve rüyete, ~straton
hutimet avak~bühu bilhayr memur k~l~nd~~~n~~ mi~~'ir taraf In~ zdan irsal olunan nâme-i mehabbet rasimeniz vâs~ l ve tercümeleri kaide-i saltanat-~~ seniyye ve didene-i devlet-i aliyyemiz
üzre ol esnada paye-i serir-i âlâm~ za arz ve telhis ile mefhum-i
meveddetmersumu karin-i ilm-i âlem ârây-~~ ~âhânemiz olup elçi-i
mumaileyhin derbâr-~~ ~evketkarar~m~ zda ikametine izin ve rühsat-~~
~ehriyârânemiz erzan k~l~nm~~t~ . Elhaletühazihi mumaileyhin yerine
derbar-~~ mâdelet karar-~~husrevânemizde ikamet itmek üzre Büyük
elçilik pâyesiyle tâyin ve tisyar olunan müste~ar-~~ devletiniz k~dvetü ümera-il-milletilmesihiyye Carle Arbutnod hutimet avak~bühu bilhayr makarr-~~saltanat-~~ seniyyemiz olan mahrusa-i Kostantiniyye sânihallahü teâlâ anilâfat velbeliyyeye gelüb sudür-i izn
ve ruhsat-~~ ~âhânemiz ile pi~gâh-~~ serir-~~saadet masir-i mülükânemizde J, mesul ile ~erefyâb-~~ izn-i huzur-~~faizünnür-i hüsrevanemize ve te~rifat-~~ mülükanemize mazhar olduktan sonra getürüp
teslim eyledigi nâme-i sadakat allâmenizin asl~~ve tercümesi kaide-i
Osman! ve didene-i müstedime-i cihanbâni üzre düstur-i ekrem,
mü~ir-i efham, nizam-ül-âlem nâz~ m-u menâzim-il-ümem, müdir-ü
umur-il-cümhur bilfikr-is-sâkib miltemmim-ü meham-il-enam birrey'is-sâib mümehhid-ü bünyân-id-devleti vel-ikbal mü~eyyid.ü erkânis-saadeti vericlâ1 mükemmil-ü nâmus-is-saltanat-il-uzmâ, mürettib-ü merâtib-il-hilafet-il-kübrâ el-mahfüf bisunuf-i avat~f-~l-melik-il-Ala vezir-i â'zam-~~ âsaf~iyem ve vekil-i sadakat ilmim Haf~z
~smail Pa~a edâmallahü tealâ iclâlehu ve dâafe bitteyid-i iktidarihi
ve ikbalihi vesatetiyle pâye-i serir-i ~evketmasir-i mülükânemize
arz ve telhis, ve mefhum ve müeddây-~~ safvet rüsâmu bilcümle
muhat-~~ ilm-i âlem Aray-~~ Pâdi~âhânemiz olub devlet-i aliyye-i
daim-ül-karar~m~z ile ecdad~n~ z beyninde sinin-i kesireden beru
mürtebat ve müstahkem olan müvalât ve müsafat~n ber
ahdnâme- i hümâyun kemayenbagi icras~~ hususuna ve emr-i ticaretin izdiyad ve menafiine ve tüccar~n s~ yânet ve himayetlerine dair
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ve mâbeyinde paydar ve üstüvar olan dostluk ve musafat'~ n
istikrar ve istihkam~~ na reayay-~~ tarafeyn beyninde emn ve
~ tm~ nan üzre ticaretin cereyan~ na müteallik elçiniz mumaileyhin taraf~ n~ zdan olarak arz idece~i hususat karin-i itimat ve
müsaafe k~l~ nmas~~ iltimas ve taraf ~ n~zdan dahi bilmukabele
devlet-i aliyyemize nafi ve dostlu~una sayan olacak cemi)-i
esbab ve vesaile te~ebbüsten hali olunm~ yaca~~~vait ve taahhüt
olundu~u yad ve tezkar olunma~~ n iltimas ve istidân~z üzre elçiniz
mumaileyhin ikstâne-i saadetimizde ikametine ruhsat-~~ Padi~ah'anemiz masruf ve bidiri~~olup ve Astâne-i saadeta~ iyanemizde
müddet-i medtdenberu meks üzre olan elçi-i sab~ k~ mz ve mutemediniz mumaileyh dahi merasim-i hizmet-i sefareti müddet-i
ikametinde kemal-i âdab ve ihlas ile eda ve ~erait-i s~ tk ve
müsafat~~ kemayenbagi riayet ve icra ile r~zay- ~~ tarafeyne muvaf~ k
veçhile ifay-~~ hizmet-i meraure ide~~ ek tekmil-i vezaif-i risalet birle
taraf ~ n~za mezun-~~ avd ve ric'at olma~in ilam•I hal-i siyak~ nda
i~bu nâme-i hümayun-~~ mülâtafet makrunumu~~tastir ve elçi-i sab~ k
mumaileyh ile tesyir olunmu~tur. In~aallahülmevla led-el-vürüd
müddet-i medid ve ahd-i baidden beru miyânede câri ve
derkar olan ~ erait-i selm ve saf vet ve küdürat ve tedenniden masun ve asar-~~ mihr-i muhabbet yevmen feyevmen
mütezayid ve ve efzun olma~la ftinabad dahi devlet-i aliyye-i
ebedpeyvendimiz olan dostluk ve müsafat-~~ kâmilenin ~eraitin
icrâya ihtimam ve taraf-~~ devlet-i aliyyemizden maslahat güzarl~ k ile hala ol tarafta ikamet üzere olan hacegan-~~ divan-~~
muallâ erkamm~ zdan Mehmed S~tk~~ ztde mecdühu'nun muktezay-~~
memuriyeti üzre taraf~ m~ zdan ?rad ve beyan eylediyi ahval ve
ifadesine vücuhla ttimat ve itibar olunarak beyneddevleteyn rüyet
ve tem~iyeti muktazi hususat~ n ber t~ bk-~~ memul tensik ve tanzimiyle merasim-i vedad ve levaz~ m~~ safvet ve hüs~~ -i ittihad~~ ifaya
bezl-i cell-i himmet ve mabey nde murtab~t selm ve müvalat-~~ kadimey-i müekkid ve mü~ eyyid olup memalik-i mahrusam~ za âmed,
-ü-~üd iden tüccar ve züvvarm~z berm~lcib-i ~urüt-~~ ahidnâme-i hümâyun mahmi ve rner'i olmalar~~ zâhir ve bedihi ve ila ma~âallahü
tealâ semere-i secere-i müsafat~ n menâfi ve fevâidi tarafeyne râci
olaca~~~vaz~ h ve celi idii~i melhuzunuz ola vesselam alâmen-ittebealhüdâ °.
Nâme-i Hiimâyun defteri, Na. 10.

