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MAHMUD il. NİN İZZET MOLLA VE ASAKiR-İ MANSURE 
.HAKKINDA BİR . HATTI 

Başvekil Sayın Dr. Refik Saydam'ın dergimizde neşrolunmak·üzere 
lı1tuf buyurdukları vesikalardan fotoğrafını neşretj:iğimiz hat, Mahmud II. 
tarafından Serasker Husrev Paşaya gönderilmiştir. Bu hattın ne gibi 
şartlar içinde seraskere gönderildiğini izah edelim : 

Rusların tecavüzüne. karşı harp açılıp açılmaması hakkında 1243 
zilkadesinin altıncı salı günü (20 mayıs 1828) İstanbulda Fetva Kapısında 
- eskiden fevkalade hallerde olduğu gibi - umurrii bir meclis toplanmıştı. 

Mecliste devlet adamlarının birçoğu, bunlar arasında Haremeyn mü
fettişi olan Keçeci Zade Şair İzzet Molla da vardı. Mesele mühimdi. 
Ruslar Moraya imtiyaz verilmesi için ısrar ediyor, daha birçok ağır tek
liflerde bulunuyordu. Yeniçeri ocağı kaldırılalı ancak iki sene çılmuş, 
yerine teşkilolunan Asakir-i Mansure gerek sayı, gerek keyfiyetçe henüz 
kafi dereceye gelmemişti. Bununla beraber meclisin ekseriyeti Rusların 
tekliflerini kabul etmedense harbe girmeğe taraftar görünüyordu. Eski 
şeyhülislamlardan Sıdk! Zade Efendi, mutlaka muharebeye girilmesi re
yinde itli. Sadrıazam Selim Paşa "Ah efendiler, bizim hep maksudumuz 
düşman ile muharebe etm~ktir. Lakin vakitsiz oldu. Biraz askerimizi daha 
teksir etmeliydik.,, reyinde bulundu. İzzet Molla "vallah efendim, çok fe
nadan az iyi iyidir.,, .diye ceva'p verdi [1]. Nihayet meclis, Ruslara harp 
ilan edilmesine karar verdi. Bu hususta hazırlanan beyanname her tarafa 
gönderildi. · 

Mecliste hazır' bulunanlardan Keçeci Zade İzzet Molla dilini tutmaz 
bir adamdı. Evvelce Mahmud II. ninen nüfuzlu adamı olan Halet Efendiye 
intisabı vardı. O münasebetle hükümdarın huzuruna girer, bazı şeyleri 
sarih veya zımni olarak tenkit ederdi. Mahmud II., Halet Efendinin hatırı 
için bu tenkitlere göz yumardı. Fakat Halet Efendi gazaba uğriyarak 

nefiy ve idam edildikten sonra İzzet Molla tenkit meslekine gene devam 
etti. Bir aralık sadrıazamı diline doladı. Bunun üzerine 15 cemaziyelahır 
1238 (28. şubat 1823) te Keşan'a nefyolundu. Bir sene sonra affedilerek 

· Mahmud II. den gene iltifat görmeğe başladi. Rütbesi İstanbul payesine 
yükseltildi. 4 şaban 1243 (21 şubat 1828) te Haremeyn müfettişliğine ta
yin olundu. 

[1] Lı'.itfi tarihi, cilt: 1, sa. 292 
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.fzah ettiğimiz veçhile 182-8.de -Ruslara harp ilan olunduktan ve hudutta 
ordular.harekete başladıktan ·bir-müddet sonra İzzet Molla, harbin memle
ketiı;ı başınaJelaket .getireceğinden, biran evvel düşmanla uyuşularak sulh 
yapmanın memleketin menfaati için zaruri bulunduğundan bahsederek, ar
kadaşı Defterdar Kesedarı ·.Ömer Rasim Efendi ile birlikte bir layiha hazır
ladı. Fakat layihayı hükümdara takdim etmeden önce şuna buna göstermek 
ve mündericatını ifşa.etmek ihtiyatsızlığında bulundu. Mahmud IL, ·layihayı 
haber aldı. Hekimbaşı Behçet Efendiye meseleyi sordu: O da layihayı 
gördüğünü ar.zetti [2]. Umumi meclisin ikararı üzerine açılan muharebe 
aleyhinde bulunmağİ bozgunculuk sayan .hükümdar, layihayı getirtip oku
yunca büsbütün gazaba -geldi. Serasker Husrev Paşa, Sadaret Kayma
kamı Hulusi Paşa ile Reisülküttap (Hariciye Nazırı) Pertev :Efendiyi ça
ğırtb. İlmiye tarlkinde bulunan İzzet Mollanın bu• hareketinden dolayı 
~damı icap ettiğinin Şeyhülislama tebliğ edilmesini Kaymakam Paşaya 
emretti. Bir taraftc;m da İzzet Molla layihasının yapacağı fena tesiri önle
mek .için layihada.ki fikirleri reddedici bir layiha hazıı::lanmasmı Reisül
küttap Pertev ,Efendiye tenbih etti. Bunun ü.Zerine Şeyhülislam Y asinci 
Zade Abdülvehhap Efendi, Silahtar Ağaya bir-tezkere ·göndererek ·İzzet 
Mollanın adının ·"tarikten hakkolunduğundan ba'hsile evlatlarına merh.a.:. 
meten,, idamdan affı için tavassutta bulunmasın1· rica etti. Fotoğrafını 
.neşrettiğimiz vesika Şeyhülislamın İzzet Mollanın .idamdan affı hususunda 
vaki olan bu müracaati üzerine Mahmud II. nin Serasker Husrev Paşaya 
gönderdiği hattır ki Mahmud II. ·nin el yazısiyledir. :Sureti aşağıya kayd
edilmiştir. 

Mahmud II. nim hattı -sure.ti 

Serasker Paşa, 
Dünkü gün sen ve Kaymakam Paşa ve Reis üçünüz .ha~ır olduğunuz 

halde mahut İzzet .ve refikz Rasim için ne veçhile_.müzakere olunduğu 
ve Kaymakam Paşaya Efendi daimize [3] emir ve irade-i şahanemizin 
ne gune ifade olunacağı taraf-ı humayunumuzdan sipariş .ve tenbih kzlzn
m~ş .olduğu maliimundur. Husus-u mezkureye dair .Ef endf-.i müşarünileyh 
daimizin .Silahtar Ağa tarafına şimdi bir tezkeresi v.ürut.etmiş ~erkumun 
tarzkten hakkolunduğundan bahsile evlatlarına merhameten idamı husu
sunda afjü merhamet kdznması niyaz eder. Ancak merkumun mütecasir 
.olmuş olduğu kabıı:hat ahar şey'e makl.s olmayıp şu günkü günde bun
dan büyük hıyanet ve idlG.l-i alemi. mucip olacak f azahat olmam.ağla 

[2] Tar.ih-i Osman\'. ,Encümeni mecmuasının 1 kanunuevvel 1332 (1 kanumievv.el 1916) 
ta;ri!ıli .41 İnci sayısında Keçeci Zade Reşad Fuad'm .~Keçeci Zade İzzet Molla» .başlıklı 
ro.ak~lesi. 

:L3J . Ya..ni .Şe_yhül.islam .Efend~ye 
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ınizam-ı alemin vikayesi için izalesi farz menzilesinde olduğu zahirdi~. 
Müşarünileyh daimizin evvelemirde tehevvür gösterip te sonra affolunması 
.suretini göstermeleri acep ,Kaymakam Paşanın ifadesinde kat'f. irademiz 
·olmamasından mı iktıza ediyor? Yoksa tarik beyninde bu husus için 
.Zevm ve mezemmetimde olurlar hulyasına sapmış olmalarından mı lazım 
geliyor? Velhasıl merkumanzn ileruki mütaleaya göre böylece durmala
rından, ise gerek sırran ve gerek alenen tertib-i cezaları iktzzay-i halden 
görünür. Maazallahü taala bunların tutmuş oldukları usul tefrikayı mucip 
·olacağzndmi başka, dahi nice nice fesadatz mustelziih olacağı edna mü
.lahaza ile maliimdur. Sen bu hususu Reis ile mahremane söyleşip taraf-ı 
humayunuma rey'ü kararınizı arzedesin. Bir de şu Asakir-i Mansuremizin 
gah öteye ve gah beriye nakil ve hareketleri cihetiyle zedelenmeleri Hu
da hakkı için zatımı dilhun etmektedir. Ve Serasker Kaymakf).mı Halil 
Paşanın Edirneye celbi hususunu emretmiş isem de bu gece mütalea ·ey
ledim. Sadrıdzam ordusu Şumnuda kışlıyacak olduğu halde müşarünileyh 
Halil Paşanın Edirneg.e nakli hu tarcı/tan gösterilmiş olsa memurin bey
ninde· bürodeti mucip bir keyfiqet · olaca.ğzndan -mücerret zat-i maslahatı 
hale/den vikayeten bu tarG./tan buna dair şey yazılmasını tensip etmedim. 
Bakalım anların rey'ü kararları ne veçhile olacak bilindikten sonra ana 
göre iktızasına bakılır. Rabbim taala Devlet-i Aliyyemiz hakkında hayırlı 
netice ihsan eyliye amin. 

? lkincite~rin 1828 

Keçeci Zade -Reşad Fuad Bey merhumun, yukarıda işaret edileri 
makalesinde izah ettiği veçhile Mahmud II. nin bu hattının aslı, Husrev 
Paşanın vefatında kağıtları arasında çıkmış ve terekesini yazmağa memur 
edilen (bir müddet sonra Kazasker olan) Necib Efendide kalmıştır. Necib_ 
Efendinin vefatında oğlu Şuray-i Devlet azalığından mütekait Nahid Beye 
intikal eden bu hattın fotoğrafisini Reşad Fuad Bey sağlığında aldırmış, 
suretini sOzii geçen makaleye zeylolarak neşretmiştir [ 4]. Hattın aslı 
Aksaray . yangınında Vahid Beyin evinde yanmış olduğundan Sayın 
Başvekilimizin yüksek müsaadeleriyle · neşrettiğimiz fotoğrafinin tarihi 
kıymeti bfr kat daha artmıştır. 

Mahmud. II.' hu hattında, İzzet Molla ile arkadaşı Rasim Efendinin 
kabahatleri büYfik oldı.iğllndan "gerek sırran ve gerek alenen tertib-i 

L 4] Reşad. Fuad Beyin neŞrettiği hat suretinde şu yanlışlıklar vardır: Üçüncü satır-
' daki «dilimize». kelimesi «daimi~>> yedi~cf satrındaki «gösterip te» kelimesi «g'Österdikten:ı> 

olarak istiiısah olunmuş, .dördüncü satırdaki «Silahtar Ağa» da «Silahdaran~ şekline konul
muŞtur. Onuncu. satırdaki «fesadatı:ı- .. kelimesi •hasaratı» olarak yazılmıştır. Sayın üstad 
İbnülemin Bay Mahmud Ke.mal, Son Asır Türk Şairleri adlı çok değerli eserinde, İzzet 
Mollanın tercümei hali sırasında bu Hattın Mollaya ait kısmını istinsah buyurduklari sırada 
Reşad Fuad merhumun yukarıda arzettiğimiz Üç zuhulünü tashih ·buyurmuşlardır.· 
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cezaları,, nın zaruri oiduğunu bildirimesi ve bu işi Reisülküttap ile 
mahrem olarak görüşerek arzetmesini Seraskere emretmesi üzerine 
Serasker Husrev Paşa ile Reisülküttap Pertev Efendi [5] İzzet Molla ile 
arkadaşının nefyini arzetmiş olacaklar ki evvelkisinin Kıhrı~a, ikincisinin 
Rodosa nefyine irade çıkh. [6] Bazılarının tavassutu üzerine İzzet Mol-
lanın menfası Sıvasa tahvil edildi. · ' 

İzzet Mollanın 25 rebiülahır 1244 ( 4 teşrinisani 1828) tarihinde 
nefyedildiği bir taraftan Hafız Hızır İlyas'ın "Letaif-i vakayi~i Enderun,, 
unda (Sa. 448), diğer taraftan Abdülhak Mollanın üstad İbnülemin Bay 
Mahmud Kemal'in · kıymetli kütüphanesindeki yazma hatıralarında [7] 
tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan İzzet Mollanın yazdığı layiha aleyhinde Beylikçi Akif 
Efendiye [8] bir reddiye yazdırıldı. Reddiyeye Pertev Efendi tarafından 
bazı ilaveler yapılmışhr. 

İzzet Mollanın Mahmud II. yi gazaba getiren layihası ile Akif Efen
dinin reddiyesini - Pertev Efendinin ilaveleriyle beraber - aşağıya aynen 
alıyoruz. 

· İzzet Molla layihasının başında Rusyaya harp ilanı için harp taraftarları 
tarafından ileri sürülen sekiz sebebi saymış, sonra bunlara ayrı ayrı ce
vap vermiş, Ruslara karşı harp ilanına karar veren umumi mecliste harp 
taraftarlariyle aleyhtarlarının zihniyetlerini ve harbe aleyhtar iken taraftar 
gibi görünenlerin düşüncelerini canlı olarak tebarüz ettirmiş, daha son
ra Ruslarla bir an evvel uyuşularak harbe nihayet verilmesi zaruri ol
duğunu izah etmiştir. 

Rusya harbinin felaketle neticelenmesi üzerine Mahmud II., İzzet 
Mollanın serbest bırakılmasını emretmişse de o sırada İzzet Molla ansı
zın vefat ettiğinden zavallı şair, bu aftan istifade edememiştir. (Şairin· 
Sıvasta hükümdar tarafından öldürtüldüğü hakkında da zayıf bir rivayet 
vardır.) · ' 

Mahmud II., yazısının sonunda başka bir meseleye geçerek o sırada 
asakir-i mansı1renin gah öteye, gah beriye nakolunarak hırpalanmalarından 
müteessir olduğunu bildirmiştir. Ruslara harp ilan olunduğu sırada ordu 
seraskerliğine tayin olunan Boğaz muhafızı Hüseyin Paşa, Dcı.vud Paşa-

[5] Bir müddet sonra Vezaret rütbesiyle Mülkiye İ'{azırı olan ve rakibi, Tabsire sahi
bi, Akif Paşanın iğvasiyle nefiy ve. idam edilen Pertev Paşadır. 

[6] Lutfi tarihine göre Rasim Efendinin nefyi hakkındaki fermanda «ehli İslam· beyni
ne tefrikayı müeddi kelimat-ı sahife tefevvühatına ibtidar eylemesi» nefyine sebep olarak 
gösterilmiştir. (Cilt: 2, Sa. 142) 

[7J Son Asır Türk Şaiı:leri, Sa. 731 
[8] Sonra Reisülküttap ve Vezaretle Hariciye ve daha sonra Dahiliye Nazırı olan 

Akif Paşadır. 
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dan Şumnu'ya hareket ederken orduyu teşyie gelen Mahmud II. ye ku
çük Çekmece'den Silahtar Ağa vasıtasiyle gönderdiği teşekkürnameye 
Mabeynden gönderilen cevapta Asakir-i Mansı1renin "muharebece henüz 
tecrübeleri sebkat etmediğinqen.... muhataralı mahallere ve ileriye sevk 
olunmamalan,, tavsiye olunmuştur. f9] Diğer taraftan Lı1tfi Tarihi, ordu 
seraskeri kaymakamlığına tayin olunan Halil Rifat Paşa ile Şumnu'ya. 
giden Asakir-i Mansfireden bahsederken yolda "piyadelerin bıtab olarak 
ayaklan sakatlanmış ve kimisi hastalanmış,, olduğunu yazıyor [10] Mah
mud II., bu halleri dikkate alarak Asakir~i Mansı1renin hırpalanmasına 

meydan verilmemesini Seraskere ihtara lüzum görmüştür. 

İhsan SUNGU 

İzzet Molla'nın Layihası [11] 

Evvela cezire-i Mora bitevabiiha Devlet-i Aliyyeye şimdilik tabi ola
rak imtiyazat-ı matlı1be giderek kesb-i vüs'at eyleyip külliyen Devlet-i 
Aliyye hükumetinden çıkacağı. 

Saniyen Rum milleti hangi memlekette zulüm ve taaddi görse ve 
kisb ü ticareti muradınca olmazsa refte refte Mora cümhuruna firar ede
rek Memalik-iı Mahrı1seden reayanın fokk-i rekabe-i raiyyet edeceği. 

Salisen Cezire-i Morada ve sair memalik-i Yunan denilen mahalde 
vaki mesacid-i ehl-i İslam kilise ve bunca hanuman-ı müslim1n, emkine-i 
nesara olacağı. 

Rabian cümhur-ü mezbur, gittikçe tevsi-i daire-i müknet eyleyip her 
adada bir sefine inşasiyle ticaret-i bahriyye külliyyen ellerine geçeceği. 

Ve hamisen Rusyalunun Memalik-i Mahrı1seden şimdiye kadar aldı

ğı mahaller kenar-ı havze-i islamiyyede olmağla Mora maddesi anlara ma
kis olmayıp bir camenin eteği muhterik olsa o miktar mahalli kat'olu
narak istimal olunabilir. Mora maddesi giribanından muhterik olmuş ma
hal gibi olmağla kabil-i tamir olmıyacağı. 

Ve sudisen Mora serbestiyeti Kinm serbestiyeti gibi olmayıp Rumun 
tüccar. gemileri amedşüdle ahali-i islam dağ ber dil-i ducret [12] ve ihfial 
olup beynelislam münazaalar vukuiyle müstashipleri olan düvel-i efrenciy
ye taraflarından perde birı1n tasahüpler olundukça bu serbestiyeti tasdik 
ettiğimize peşiman olacağımız. 

[9] Lfitfi Tarihi, cilt 1, Sa. 296. 
[lOf cilt 1, Sa. 292 
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, · Ve sabian sevahil-i Memalik-i Mahrı1seden bildikleri gibi erzak iş
tira eyleyip ve bildikleri gibi satarak dun gümrükler vererek akvat-i mil
let-i islaniiyye, yetlerine geçip Asitane-i Aliyye ve sair memalik-i islamiyye-
n.in duçar-ı zaruret olacağı. . 

Ve saminen arazi-i Yunan, Sırplı ve Ka~adağlı ile iltihak edip Rus
yalının da elinden çıkıp müstakillen bir devlet-i cesime-i cedide olarak 
tevsi-i daire-i memalik diiiyesiyle nice kal ve kaleme gelmez mekarihe 

_./ tasaddi edecekleri mülahazadan baid değildir. 

Bend-i evvele cevap 

Cezire-i Mora imtiyazab lakırdıları henüz başlamış ve daha muhare
be sadedleri [13] yoğiken Anavarin'de donanmamız muhterik olup bu 
mukaddimeden vehamet-i encam mutalea olunmıyarak sair cezair-i isla
miyyeye imdat eylemek dererece-i istihaleye varmış olup cümlesini asa
kir-i tevekküle ısmarlamak ve yirmi sekiz senede alınmış Giritli, Mora 
hatırı için feda etmek gibi muhataralar aşikar olup şimdilik olsun yedi
mizde kalacak Morayı evvel be ev\rel kat'ice teslim eylemek. 

Cevab·ı sani 

. Rum milleti badezin her ne mahalden olursa rıbka-i itaatten çıkıp 
Mora cü.mhuruna iltica ederler diyerek Rumelinin nısfından ziyade olan 
reayamızı evvel be evvel eyadi-i adc;ı.ya arzetmek. 

Cevab-ı salis 

Morada vaki mesacid-i müslimin kefere elinde kalmasın diyerek hu
-dı1d-i garbiyye ve şarkiyye ve belki şimaliyye ve cenubiyyede kain 
meabid-i mü'minini urza-i ayin-i nesara etmek istidadını vermek 

Cevab·ı rabi 

Cümhur-ı mezbur gittikçe tevsi-i daire-i müknet eder diyerek ve ge
miler inşa eder denilerek donanmamızı yakıp sair cezairi idareden kalıp 
şimdiden tevsi-i daire-i müknetlerine cezair-i saire ile İmdad eylemek. 

Cevab-ı hamis 

Rusyalunun sair aldığı mer:ı;ıalik damen-i memalik-i islamiyyede vaki 
olup bu Mora maddesi giribanında- bir rahnedir-diyerek bilcümle ca-

[13] Sadaları \Ata __ Tarihi) 
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me-i kişver-i islamiyyeyi ateşe atmak gibi suretlere tecasür ile bir kaç, 
defa tecrübe olunan mevadda ictisar olunmak. 

Cevab·ı sadis 

Mora serbestiyeti Kının serbestiyetine benzemeyip Yunanlıların ser
bestiyetle amedşüdlerinde ehali-i islam mükedder olur diyerek bilistiklal 
devlet olmaları, el'igazü billah muavinleri olan devletlerin cesametine 
göre mümkün olduğu surette dahi ziyade müşmeiz ve mükedder ola
cağımız. 

Cevab·ı sabi 

Sevahil-i Memalik-i Mahn1seden erzak alırlar, dun gümrükler verirler 
diyerek cemi-i sevahili, muhataraya ilka edip bilkülliyye bir sahilden 
diğer sahile bir çarnık [14] irsal edememek suretlerine teşebbüs olunmak. 

Cevab-ı samin 

Sırplı ve Karadağlı ile memalik-i Yunan iltisak edip bade bu'din [15] 
bir devlet-i cesime olurlar diyerek minel kadim devlet-i cesime olmuş 
üç devletten ihtiraz olunmıyarak varımızı bu uğura sarfetmek muhata
raları ve nice nice kal ve kaleme gelmez mevad tahaddüsü mülahaza
dan baid değildir. 

İptida Rusyalı Kırım serbestiyetine vaz'-ı asay-ı ısrar edip düvel-i saire
den muavinleri yoğiken Devlet-i Aliyyenin taassup ve bivukufluğu hen
gamında hah ve nahah tasdik ettirdiği o zamanın vükelasının haşa hiya
net ve habasetinden olmadığı bedihi olup zarar-ı anıdan zarar-ı hassı· 
kabul eylemişlerdir. Ve Kırım ahalisi bilcümle ehl-i İslam iken taassup 
olunmaları .o zaman dahi ahval i düvele ve vakt ü hale vakıf olmıyan

lar, Şama ve sair mahalle hicret. eylemişlerdir. 96 da Kırım Rusyalıya 
terkolunduktan üç yıl sonra hala serir aray-ı şevket ü şan, veliyyünni
met-i alemiyan efendimiz [16] tevellüt buyurup tecdid-i kavanin-i devlet 
ve bunun gibi nice şevketlere mazhar olmuşlardır. Bir devlet beş yüz 
sene bir halde olmıyacağı tevarih aşinayan-ı eslafa malumdur. Kar-ı akil 
oldur ki şerr-i cüz'iyi ihtiyar eyleyip adaya izhar-ı mülayemet ile kendi 
işine nizam verip vakten minel evkat ahz-i sare dideduz [17] olmak iktıza 
eder. Nemçe devleti iki bin senedenbeı.,-i bir kaç defa suret-i inkıraza 

[14j Çarnık, Bulgarcadan, iki başı çalık dalyan kayığı, ol biçimde küçük zahire kayığı. 
Carnıkın pek kücüğü petalya. (Lehce-i Osman!) [15] J~ .Lal [16] Mahmud II. [17] :,.,, .,,_, 
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yüz tutmuş iken düşmana mudara ve tedabir-i eshab-ı akl ü deha ile 
tahlis-i giriban eylemiştir. Vak'a-i Timuriyyede hangi devlet-i ahen sıfat 
Timuru bilip izhar-ı-mülayemet eylediyse rehayafte-i kibr ü kini olup 
ve badehu Timuruıi savle-i batılası inkızasından sonra mülklerine muta
sarrıf olarak Emir Timurun ihata eylediği memalike dahi berveçh-i suhu
let malik olmuşlardır. Bunun misali rişte ile seyftir. Acemi seyyaf, zur-ı bazlı 
ile rişteyi kah' da zahmet çeker. Eğer seyyaf mahir ise, o da rişteye arz-ı 

. mülayemet eder de kat' eyler. Bu suretle üç dane kelb-i akurun savle-i 
hinziranesinden mülay~met ile fekk-i gı.1ştpare-i sak-i memalik eyleyip 
bedel-i sulh olarak bir nanpareden [18] geçilmek ehvendir. Zira musale
hada mahazir beyan ettiğimiz mevad, mukatele ve müdafaa ile .tedenni 
edeceği meczum olmayıp eğer bilmuharebe tasdik ettirirler ise mekarih-i 
muharrere tezayüt edip mecburen kabul olunmakta nice fesad dahi 
runüma olur. "Taraf-ı islariıiyyeden bedel-i sulh verilerek musaleha olun
mak meşru değildir ya efendiler?,, deyu. istifta edenlerin fetvasiyle · altı 
malı mukaddem tazminat-ı vefire ile limaslahatin Akgerman musalehası 
tanzim olunmuş iken bu veçhile istifham-ı inkari-i kat'ı ile istifta olunmak 
şer'i midir?, İki yüz senedenberi devlet-i islamiyyenin müptela olduğu 
illet-i mekrı.1he-i dı.1dman-ı yezidiyye belasiyle kabul olunan mevadd-ı mus
liha acaba galibane midir ve bedel-i sulh alınarak mı musalemet olundu? 
Ezzarurat tübihül mahzii.rat [19] medlulünce ekl-i meyte caiz oldugu kabi
linden olarak ağlıya ağlıya kabul olunmuştur. Y ohsa zerre kadar din ·ve 
imanı ve taraf-ı şahaneden bir parelik nanı olan adam, Padişahın mül
künden geçmez. Sual varit olur ki "devlet-i cesime-i Ali Osman bu mer
tebede düçar-i za'f ü herem oldu mu ki hemen düşmanların her bir 
mutalebesine serfuru eylesin?,, Cevap verilir ki "haşa ve kella olmadı 

ve gene inşalltihü taalti olmaz. Lakin iki yüz senedir liilletin memalike 
bakılamayıp ve henüz asker tedarük olunduysa bile düşmanın keyfiye
tine nazaran akall-i kalil olup teksir-i asakir . oluncaya dek sabır ve 
sükun· [20] iktıza eder idi.,, 

Mesela Resul-i Ekrem Salltilahü Taalti Aleyhi ve Sellem Efendimiz, 
hin-i baislerinde Herkıl ve Kaysere name-i davet tahrir ve süfera tesyir 
buyurmadılar. Teksir-i daire-i islam ve tevfir-i memalike ihtimam buyurup 
badehu süfera irsal buyurdular. Her zamanın bir muamelesi vardır. 
Mesela Boğaz pişgahında vaki bir kaç kıt'adan ibaret olan sefaini 
Varna imdadına irsal, mutl~ka muhataradan ·ibaret olmağla irsaline 
cesaret olunamıyor. Masalihimizin bir cüz'ünde ihtiyata riayet edip ecza
y-ı sairesinde damen-i tevekküle sarılma tenakuz değil midir? Cemi-i 

(18] Yani Mora 'dan." [19] .:;ı.Jµı E':"!'- .:;1.J..ı_r2:.ll [20] Sükı1t (Ata Tarihi) 
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mamalik-i islamiyye ianesiyle sarf-ı Vüs' ü makderet eyleyip yalnız Morayı 
eyadi-i adadan tahlise· imkan bulunmadığı surette Mora maslahatına 
muavin bildiğitniz ve istimal ettiğimiz memalik-i hakaniyye, beş on ağız
dan müptelay-ı hücum-ı küffar olduğu takdirce Memalik-i Mahruse kendi 
maslahatlanndan Mora imdadına bakabilir mi? Sual varid olur ki : 
"Mora maslahatına vaktiyle ihtimam olunamadı.,, Cevap verilir ki: "ya 
şimdi ihtimam olunacağı neden malumdur?. Yalnız Moraya ihtimam. 
edemiyen. eşhas bizleriz: Bu ihtimamsızlıkla kaffe-i hudud-ı islamiyyeye 
ihtimam edeceğimiz memul müdür? Mesela akçe bunda, "memurlar· bun
da, gemiler bunda,· iki derya bunda iken hala Asitane-i Aliyyeye vafi 
zehair iştira olunmayıp alh kuruşa alef satılırken İbrail' e, T olçi'ya mik
dar-ı vafi zehair konulduğuna inanmak neden icap eder? Moskolunun 
elçisi Asitanede iken Boğazda üç vezir muhafız i.di. El'an Rusya gemi
leri külle yevmin [21] Boğaz taşrasında olta ururken kılfumızda mikdar-ı 
vafi asker olmadiktan sonra hala bir kargüzar, işe yarar muhafız yok
tur. Elimizin yetiştiği yerde bu adem-i teka:YYüdü görürken mehal-i bai
dede kıla' ve bikaa ihtimam olunduğuna inanıp mahzuru aşikar olan 
maddeye nice cesaret olunur? ,,Sual varid olur ki:" Bizim devletimiz 
akıl devleti değildir. Şeri' devletidir.,, Cevap verilir ki:" gah şeri' devleti, 
gah akı~ devleti olmak tenakuzdur. Eğer teşerru' edeceksek cemi-ime
vadda teşerru' lazımdır. ,, Taraf-ı dost ve düşmenden bazı cevapsız sual
leı: varid oldukça" arhk icab-ı maslahat böyle iktıza eder» cevabı müs
tedrek değil midir? Bazı hayırhahan-ı devlet gayret-i islamiyyeye mu
harebe tarafı şayan olduğundan ol semti ihtiyar eylediler. Mukatele 
fisebilillah vacip olduğundan biz de ittiba!eyledik. İnşaallahü taala ha
rik-ı ade suret-i musalehadan ziyade Devlet-i Aliyyeye hayr-ı azim olsa · 
dahi reyimizde muhti olarak mücerret merhamet-i ilahiyeden haiz-i nusret 
olmuş oluruz. Bazı kesanın kendini denize atıp sahil-i selamete çıktığı 
gibidir. Bu nusreti senet ittihaz eyleyip her şeyi ana tatbik edersek 
hatay-ı fahiştir. Çünkü imdad-ı ilahi bazan zuhı1r etmiyeceği tutar. Zira 
bize· tedbir vaciptir. Hak taalaya nusret vacip değildir. [22] Bu akvali 
mecalis-i şurada ityan etiniyenler, havf-i tadlil [23] ve tefsik ile sükı'.it 

etmişlerdir. Zira suret-i zahirede bu muharrerat htişa adein-i diyanetten 
neş'et etmiş sayılır. Maahaza hıfz-ı namus-ı devlet ve muhafflza-i eramil 
ve eytam-ı millet için re'y olunan husus, diyanettir. Lakin sureti, müstek
reh olduğundan avakıbbin [24] ve makulat ile kablelvuku' istidlal edip 
vasıl-ı ilmülyakin olmıyanlar, vehle-i ulada kabul etmeyip türlü türlü ifti-

[21] tY- J< [22] İzzet molla,. bundan sonra, kendisi gibi harp aleyhtarı olanların, 
ı müşavere meclislerinde fikirlerini açıkça söylememiş olmalarını mazur göstermek istiyor. 

[23] J:.l..::i' J,;. [24] <i.'! .,_,!ly- ' 
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ralara teşebbüs ederler. Binaenalô.zalik ukalamız ihtiyar-ı sabr. ü sü
kun [25] eylemişlerdir. Mukaddema Halet Efendi yalnız Rusyalu Üe muhare· 
beye tasaddi edeceği hengamda vükelay-ı Devlet-i Ali:}ryenin ekSerisi 
muharrir-i hüruf bu. abd-i bivukufa; "sizin efendi devleti mahvedecek; 
hiÇ bu günlerde Rusya seferi akla gelir mi? Bu ·mücerret hıyanettir,, 

diyerek beni, bicürm ü günah tekdir ederler idi. Beş sene zarfında 
bunlar unutulup herkese bir gayret-i diniyye zuhftr eyledi. Neden oldu 
bilmem, Halet Efendi mücerret tahlis-i nefs için kendi dairesinden muh
reç Eflak, . Buğdan voyvodalarının hıyanetini setrile "cemi Rum milleti 
aforozludur,, diyerek dünyaya aforoz etmiş ve Mosko seferi gibi emr-i 
azime kendi selamet-i nefsi için gitmişti. Cemi-i sadakat ve belki hayrat 
ve meberrqt ve oldukça zuhur eden hidematını desiseye hamledenler 
bu maddede isabet-i reyine itikad etmek taaccüp fermay-ı eshab-ı dira
yettir. Hfila ordu seraskeri Hüseyin Paşa" Benim aklıma kalsa ·şu sefere 
teşebbüs eylemem. Lakin karargir olmuş maddedir. Muhalefet etme 

.. deyu tenbih eylediler.,, diyerek şikayetkünan üç beş defa bu fa~ire 
yandı yakıldı. Ve ekser-i vükelay-ı Devlet·i Aliyye alimallhü taalô. hala 
bu itikattadırlar. Lakin derdest-i teamül olan maslahat, müdahanenin hilŞ.fı 
olduğundan bizimle dertleşip şuralarda şöyle kırarız ve böyle keseriz 
demeleri meclis-i şurada bir deli adam bulunup "Ya efendiler, dÜn 
gece böyle mi buyurdunuz ? ,, deyu maslahatı ortaya komadığındandır. 

Birazının da muharebeyi tercih etmesi, serbestiyet nam-ı mekruhu
nun Kırım vak'asından beri beynennas menfuriyetini bildiğinden "Şu 
emr-i mekruhta. reyim bulunmasın,, deyu Devlet-i Aliyyeyi gönülden 
çıkarıp kendi selametini düşünmeden iktıza etmiştir .. Bir takımının da 
mülahazası şudur ki Kırım vak'ası musaddıklarından bir fert, kenar-ı 
necata çıkamayıp cümlesi şikeste-i şemşir-i gadr ü hayf olduğundan bu 
lekeyi Devlet-i Aliyye kabul etmeyip sebep olanlara isnat ile bila mucip 
anlara benzemek havfidir. Ve bazılarının mütaleası mücerret "Bak, efendi 
hazretleri nasıl diyanetkar ki Devlet-i Aliyyenin bir karış yerinden 
vazgeçmiyor. İşte v~kaly-ı devlet böyle olmalı!,, diyerek bir.alay ahmağın 
mazhar-ı sitayişi olmaktan ibarettir. Elçiler bunda iken izhar-ı şecaat ve 
bahadır lığımız bundan yüz mertebe · ziyade idi. Sebep . şu idi ki elçiler 
aralıkta tekarir-i menhusalariyle samiamıza kuvvetlerini kar'. [26] ederler. 
Anlar gittikten sonra külliyyen Düvel-i Müttefikayı hatırdan çıkardık. 
Ramazan-ı şerifte guya anlar da bizimle oruç tutuyor gibi sergilerde el ele 
zevk ve sohbet ile vakit geçirdik. Tamam ilan-ı muharebe ettikleri vakit 
aklımız başımıza geldi. Ve birazı el'an gelmedi~ Evvelki gösterdiğimiz 
şiddete nazaran r&mazanı Edirnede tutmak iktıza eder idi. Bu surette 

[25] Sükut (Ata Tarihi) [26] t.i 
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bidayet-i muharebede su-i tedbirlerimiz numayan oldu. Bunları gören 
adem ne veçhile muharebeye razı olur? Ve lev süllim [27] biz de mulı,a
ripler tarafına geçelim ; eğer cenk edecek bizler isek beş on aceze etba'ı 
ne faidyeyi müntiç olur? Mesela hudutta yüz elli bin musalehacı on yük 
zahire ile hazır bulunup musal~haya·talip olursa onları iskat ile ml,lharebeçi 
etmek din, ve devlete hizmettir. Lakin acezeden birkaç adamı ihafe ile 
muharebeci etmek, zuhı1r etmiş ve edecek mahzurahn define çare eder 
mi? V allahil-azim, belki reyimiz hata ve bu bulunduğumz suret, şakk-ı 
asa [28] dır deyu re'y-i sabıktan udı11 ile . ezcan ü dil rouharebecilere 
iltihak etmiş idim. Sekiz malı miktarı sabreyledim. Gördüm ki muhare
becilerden bir nefer adam, bedeninden yüz adam yazıp "Beher hal işbu 
emr-i dine ben giderim,, der olmadi. Bundan tahmin eyledim ki bu mu
ameleler yalnız lisanen denilerek haiz-i fütı1hat-i celile olup aferin almadan 
ibaret imiş. Ayniyle yeniçerilerin "Padişahımızın kılı düştüğü yere kelle
mizi komuşumuzdur,, deyip seferler vukuunda azar-ı binamaza teşebbüs 
ile sefere gitmedikleri gibidir. Hala orduy-u humayı1n kethudası Hadi [29] 
Akgerman musalehasını yapandır ; reyinin hilafı sefere memurdur ve 
Çavuşbaşı Necip Efendi bizim itikadımızdadır. Ve ordu kadısı Esat 
Efendi bizimle yanup yakılanlardandır. Hala Varna seraskeri Kaptan Paşa 
ve Serasker-i Mansure kaymakamı Halil Paşa bizimle hemitikat olup 
anlar seferde ve erbab-ı sefer, hazardadır. Sual varid olur ki: "Bu ka~ 
·dar hazarcılar bilittifak açıktan itiraz eyleseler sefercilere galebe müm
kün değil midir?,, Cevap verilir ki: "bu maddeye mübaşeret esnasında 
Devlet-i Aliyyenin şu maslahat-ı cesimesinin cub-u siyeh ü sefid-i şatranc 
kadar kadri yokmuş ki tahta-i sulh ü harbi ortaya koyup şatranççıların 
sabaha kadar cerh ve tadilleri gibi söyleşip tarafeyn birbirini ilzam 
eyleyip birsurete karar vermeden hemen ilan-ı maslahat günü kat'ice 
ifade olunup "A'danın teklifleri kabul olunur şey değildir; olmekten 
gayri bize sela~et yoktur,, qiyerek herkesi müstağrak-ı bahr-i hayret ve 
kat'ice reylerini cl.ermiyan edip "muharebeden gııyri suret, Devlet-i Aliyye
ye elvermez ve biz bundan gayri suret bilmeyiz ve bilen var ise 
buyursunlar,, diyerek elçilere verilen cevaplaplar gibi cevap verilir iken 
hangi fikil kendini muhataraya ilka edüp hakkı söyleyüp ve söylese de 
mukavemet edebilir?,, Artık mefiid-ı mükalemata gereği gibi vukufu ol
mıyanlar, bu şiddet-i tabirah işitirken sulha razı olurlar mı? Hatta 
Şevketli Efendimize dahi takdim olunan takrirler iki şık üzere olmayıp 
kat'! beyan olunduğı,ından anlar da muktezay-ı diyanet ve bermucib-i
mesned-i hilafet, f emen yetevekkef alellahi fehüve hasbühu [30] kerimesiyle 
cevap tahrir buyurdular. Vakıa kat'iyyülmefad sadık bilinen adamın 

[27] f-' .h [28] cemaattan ayrılma = ~ .;;. [29] Hedi Efendi (Ata Tarihi ) 
[30] ~ ~ 'llllJ.,, J<?.. ~ 

172 



Mahmud İİ. nln BI~ IİattI 

arzettiği kağıtlardaki şeylere "Razıyım, musaleha olsun,, cevabı taraf-ı 
padişah-ı islamdan el'ıyazü billah mümkün olur mu? Fetvayı anladışa 

göre verirler meseli meşhurdur. Elçilere cevab-ı kat'ı veren bizler iken 
bizim bu derde çare görmemiz mutasavver değildir. Hatta "Bunların 

tasaddi eyledikler imtiyazat maddesi teşrih olunsa,, gibi sadetlere te
şebbüs edenlere "Maazallah, biz reayamızla mükaleme mi edelim?,, deyu 
cevaplar verdiler. Ve yedi sene utüVV:.. ü istikbar ile nbka-i raiyetten iba 
etmiş ve cizye on· iki kuruşa iken isyan eden . kefereye otuz allı kuruşa 
çıkmış cizyenin bir sene alınmaması ile ruy-ı ınüsaade arzolunmak 
ukala kan mıdır? Bir sene reaya muaf olup ertesi ·sene verecekleri 
cizye isyan ettiği hengamda verdikleri cizyenin üç sen.eliği olmağla bu 
surette üç seneliği birden vermiş olacaklarını acaba bu mekarihe cesaret 
edenler bilmez mi? Eğer derlerse ki "Sizin aklınız ermez,, biz de deriz 
ki: "aklın tarifi olan. celb-i menfaat ve def'-i mazarrat hususuna . bizim 

- müddeamız çesbandır.,, Sual ederler ki\ "Bunda celb-i menfaat nedir?,, 
Cevap verilir ki: "emsaline kıyasen muharebelerle elimizden bilkülliye 
çıkacak şeyin bir zaman olsun ucunu bırakmamak· celb-i menfaat değil 
midir?,, Sual varit olur ki: "Muharebe suretinde celb-i menfaat daha 
ziyadedir. Darb-ı dest ile elimize girerse mülkümüze malik olmuş 
oluruz.,, Cevap verilir ki: "Devlet-i Aliyyenin akçesi ziyade ve memaliki 
vasi' iken giden şeyler muharebe ile elimize geçmedi.,, Eger denirse ki: 
"O zaman dfıdman-ı mülga, [31] mani-i nusret idi.,, Filhakika bu söz 
yolundadır. Lakin cevap verilir ki: "henüz ocağ-ı mülganın [21] açtığı 
yara onulmadan ve yerine icat olunan Asakir-i mansure teksir olunup 
düşmana vafi olacak mertebeye reside olmadan mutlak ocak ref'oldu 
diyerek mevadd-ı azimeye ictisar, hata değil midir?,, Ocağın ref'i filha
kika mukaddime-i nusrettir. Lakin ayn-i nusret olmayup hemen kalktığı 
anda mansur olmak neden muktazidir? Mesela Nemçe devletinin mül
künde Yeniçeri askeri yoktur. Ve askeri kendine mutidir. Bu hal ile 
kendinden kavi bir devletin istid'asına lihikmetin müsaadeye mecburdur. 
Ocak ref'olduğu hengamda bu bir mukaddime-i fevz ve fütuhtur. Allah 
vereydi zaman· kazanıp şu askerimize gereği gibi nizam verilinciye 
kadar bir taraftan bir düşman zuhur etmeseydi diyenler biziz. İşte bu 

· müddeaya bu tavrımız münafidir. Eğer ocağın ref'i evvelbeevvel bir 
nusret-i azime olaydı Sultanahmettn [32] avdet günü artık ocak bitti 
deyip elçileri Y edikuleye hapsetmek iktıza ederdi. [33] Ve bu ise kal
dırdığımız ocağın muamelesidir. Zira anlar Etmeydanına kazanları çıkarup 

[31] Yani Yeniçeri ocağı. (32] Yeniçeri ocağı liiğvedildiği sırada Sultanahmet 
camiinde toplanılmış idi. (33] Eskiden yabancı bir devlete· harp ilan· olununca elçisinin 
y edikulede hapsi adet idi. 
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Kırımın anahtarlarını beklerler idi. Ayniyle bu cür'etler anın gibidir. 
Bunları bilip ifade etmiyenlere azv-i kusur olunmaz. Zira perverde i nan-ı 
padişah olan ehl-i iman,· Devlet-i Aliyyenin şimdilik müptela olduğu zaf ü 
fütfiru el'iyazü bil/ah alenen dermiyan edip haşa tercümanların söyle
dikleri şeyleri söylemek haric ezhadd-i edep değil midir? Layık olan 
odur ki kefereye vesair es(!.fil-i nasa izhar-ı vüs' ü kudret eyleyüp birbi7 
rimizle bildiğimizi söyleşmek lazım gelirken müşaverelerde izhar-ı kudret 
eyleyip evlerimizde "Allah encamını hayreyliye; Üsküdardan araba 
beygirleri toplayıp cebeli akçesiyle sefer açılır mı?,, demek hiyanet-i 
sarihadır. Bana kalırsa müşaverelerde "Tophan-i Amirede, mevcut beygir 
olmayup arefan~ beygir ile e'vvelbeevvel üsve-i tedbir [34] sanılup iki 
koltuk değnekli, iki canibi fıhklı, palanlı beygirli Yusuf Efendiyi 
Ahyoliı muhafızı ederek üç defa tecrübe olunmuş düşmana sefer 
açmak bir veçhile akla mülayim değildir,, · deyip açıldığı surette 
birisi hariçten bir itiraz irat eylese "Canım Anadolu ve Rumeliden 
riıekari beygiri istedikleri zaman Türkler niçin vermez diyenler 
siz değil misiz? Şimdi din-i muhammedi için bir senecik hintova [35] 
binmeseniz ne olur? Sizin asla gayret-i diniyyeniz kalmamış. Yusuf 
Efendi bir kar güzar adamdır,, deyüp tazfr-i ·şedit iktıza ederken 
rriecalis-i sairede bu itirazları kabul edüp mecalis-i müşaverede dermiyan 
olunmamak mahza birbirimize müdahaneden ibarettir. Bana kalırsa mü
şaverelerde düşmenane muamele olunup taşrada dostane muamele öhın
mak muktazay-ı diyanettir. El-haletü hazihi bunun aksi olduğundan kıylükal 
ve enva-ı eracif Ia.mehale peyda olmaktadır. Peygamberan-ı izam müdara 
ile emir buyurdular. Lakin makam-ı cerh ü tadilde olan müçlara yalnız 
elfazın mülayemetidir. Y ohsa müdara ile memuruz diyerek veliyyünni
riıeti olan devletini bergeşte etmek müdara değildir, hıyanettir. Bu sa
detlerden garaz-ı bilaivaz, hata ve savap şu sefer gailesi' mukadderat-ı 
ilahiyyeden ne hal ise zuhur eyledi. İnşaallahül mevla ve biinayetillahi 
taala, f emen nasrii illa min indillah [36] tebşiriyle devlet-i müeyyede-i 
ı::µuhammediyye bu nusret-i cüz'iyye ve külliyyeyi haiz olduğu takdirce şu 
maslahah ·sarıp sarmalayıp f ilhakikati velcid [37] vakit kazanup terfih-i 
memalik ve tanzim-i mesalike ihtimama himmet olunmak üzere bir ser., 
rişte-i cüz'iyye-i müsalaha ele geçtiği surette yaveri-i tevfik-i rabbani ile o 
riştepare vasatat-ı dest-i ukala ile hablül metin kılınarak taassubu terk 
ile bazı mahazire bakılmamak ikhza eder: Mesela bir tencere kaynarken 
kapağının bir tarafına vefa eder etmez hamur henüz namevcut iken ten
cerenin etrafını sıvamak mülahazası abes olup mikdar-ı vafi hamur teda
rük oluncıyade}<. altından ateşini almak ikhza eder. Yoksa mi_kdar-ı cüz'i 

[34] ..>Y.-"- ~;--1 [35] Yani arabaya. [36J <\.\l\.ı;.., ,:r :.il _,....:)\ ü [37] "41..ı ~ıJ 
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hamur. ile sıvanır diyerek elde olan hamuru dahi telef edip ellerimizi 
ya_kmak blhude değil midir? Lakin nahvet-i beşeriyyenin muktezası düş
mana müdara ettirmez ve mülayemeti, can istemez. Lakfrı Hazret-i Habi
bullah, name-i saadetlerinden lihikmetin lafz-ı "Resulullal.ı,,ı ve hazret-i 
Ali kerremallahü veclıeh kelime-i ''.Halifetulluh,, ı limaslahati'n terk bu
yurcİuklan [38] surette şimdilik bizler dahi terkedip giriba'n-ı ümmet-i 
Muhammedi dest-i düşmandan halas etmeliyiz. Sual varit olur ki; "Kefere,,. 
eleddül hisam'dır; [39] bu mes'ulleriyle de ·kanaat eylemezler, gene bil
diklerini icra ederler. Cevap verilir ki: "bu sual Hazret-i Fahr-i Alem 
sallallahü taalô. aleyhi vesellem'e de varit olur. Zira keferenin mü
salemet-i mahude-i Hüdeybiyye'den sonra · gene nakz-ı ahd edecekleri 
mehbit-i vahy-i ilahi olan ayine-i zamir-i enverleriyle ruşen iken zahir ile 
amel buyurdular. Bizler ise keferenin bade budin sözlerine durmıyacak
larma vakıf değiliz.;, Bu itiraz, cemi-i masebakta vaki olan müsalaha:larda 
da·variddir. Erbab-ı darb ü harb ile ve muharebe memurlc~riyle bir güzelce 
söyleşilüp benim gibi muharebe kaçkını şair makulesi adamlara itimat 
etmeyüp erbab-ı vukuf ve şüc'anın ukalasiyle müşavere eyleyip eyman-ı 
gılaz [ 40] ile tehdit ederek hulasa-i efkarlarını haber alup minba' d şu 
maslahat-ı cesimenin bir suretine bakılmak müntahay~ı efkar-ı bendega
nemdir. Erbab-ı harp, mukavemet edilemez derken bizim sebat edelim 
dememiz ne faideyi müntiçtir? "Bize ölmeden başka çare kalmadı,, di
yenlerden ,mevki-i cenkte ceng Ü cidalde bulunanlar icray-ı va'de müsareat 
etmediklerinden başka belki ar-ı firarı ihtiyar eylediler. Bu takdirce tarf-ı 

lisandan zuhur etmiş şecaatlere inanmamak iktıza eder. Ve levsüllim 
içinden biri nefsine bahadır imiş; o bahadır olan şahıs, cemi~i hududa 
kifayet eder mi? Esas-ı sefer, ölmek üzere mebni olup, "ölürüz,, diyenler 
Ölmediği takdirce esasa halel gelmekle arlık başka surete vaz'-ı esas 
etmek iktıza eder. Bazı memurlara türlü türlü müdahaneler cifirden ve 
fenn-i nücumdan istihraç ile puslalar verip "müeyyed min indilluhsınız,, 
diyenler derhal ric'at eyleyip "bunların yüzünden nusret yoktur,,. derneğe 
başladılar. Bu makule adamların teşvik ve iğrasiyle başlanmış şeyin ne
ticesinde hasbünallah ve nf'mlvekfl [41] .denilerek başka.surete bakilmak 
lazımgelir. Maslahat, cesamet kesbettikçe bu makulelerden hahra gelmez 
türrehatlar zuhur eder. Hulasa-i kelam, yalnız ukala, erbab-ı cah olmayıp 
biınca niamdidegan·ı saltaiı.at-ı seniyyeden her şeye aklı varır adamlar 
vardır. Her sınıfla bir iyice milzakere olunmak lazıme-i haldendir. Bu 

[38] İzzet Molla, burada, Hazret-i Peygamberin, karşı tarafın ısrarı üzerine Hu
deybiyye muahedesine, Önce yazılmış olan «Resulullah» unvanının kaldırılmasına müsaade 
ettiğine, Ali'nin de yine muhasımlarının ısrariyle muahededen «halife» kelimesinin kaldırıl
masına razı olduğuna işaret ediyor. [39] ı"k:l..i.ıll [40] .l;~li .:ı1.ı:J [41] JŞ')lriJ <\.\lll:.;->-
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perverde·i nan ü nimet-i Padişah olan . bende-i bireviyyet · ü dirayete 
sual olunursa mekruh ve . gayr.i mekruh bir müsaleha suretine 
bed' olunup< hitam-ı maslahatta Şevketli Veliyyünnimetimiz Efendimiz 
Edirne capil:;ıine sevk-i kümeyt-i izz ü ikbal buyurup tahrir-i bilad ve 
terfih-i ibad)çin Memalik-i Mahruse-i şahane müceddeden tahrir ve taharri 
olunarak Rumeliye ahsen hal ile bir nizam verip her ne kadar vücud-ı 

· nazenin-i hümayunlarına sıklet ise de bir iki malı dahi Bursada ikamet 
· buyurulup badehu vüzeray-ı izama ve hükkam-ı kirama verdikleri nizamın 
talimnameleri verilerek tarik~-i adalet ile bir kaç sene RJlmelide ve Ana.: 
doluda bir kaç Mora peyda olacağı akıldan baid değildir. Matlup olan 
imaret-i memaliktir. Yohsa idare olmadığı surette cihan memalikimiz olsa 
fa.ide etmez. Mesela Mora muhacirlerine memalik-i şahaneden verilen 
mahiyenin sekiz seneliği birden memalike tevzi olunsa idi ve anlar Çor
luda ve sair memalik-i haliyede iskan olunmuş olsa şimdiye kadar me
nafii görülürdü. ,Benim. bildiğim terfih-i memalik, tevsi-i memalikten şim
dilik hayırlıdır. Bu muharrerata ictisar, haric ezhadd-i ubudiyet olduğunu 
bilmez değilim." Mücerret ifay-ı hakk-ı nan ü nimet-i padişahi ve akl ü 
dirayet-i namütenahi-i hazret-i hilafetpenahiye itimaden hefevat-ı kümeyt-i 
kalem-i übeydanem, sevabıkı misillu damen-i merhamet'."i h4mayunlariyle 
mesrur buyrulmak babında lutf u merhamet, veliyyinimet-i biminnetimiz 
şevketli, kudretli, kerametli efendimiz hazretlerinindir. 

? Birinciteşrin 7828 

İzzet Molla layihasına karşı Akif Efendinin 
yazdığı cevap [ 42] 

(Üstüne çizgi konulan ibareler Pertev Efendi tarafından ilave ~dilmiştir) 

. Cümleye malumdur ,ki her devletin kıvain-ı imaret-i mülkiyye ve ni~ 
zam-ı hey'et-i içtimaiy~si. eğerçi bermuktazay-ı alem-i kevİ:ı Ü fesad, te
kallübat-ı edvar ile etvar-ı muhtelifeye tahavvül ve inkılaptan hali olma
yıp ancak üss ü esasının vehn ü halelden selameti her ne kadar meb
nay-i devlet itibar olunan erkan-ı erbaa-i malumenin [43]keyfen ve-kem
men usul-i mutedile üzere. vaz'-ı mahsus ve hadd-i muayyeni tecavüz 
etmesine mevkuf ise de ekseriya eshab-ı seyf ü kalemin itidal-i ahvali 
diğerlerinin I}izam-ı halini müstelzim ve müştemil ve bilhusus sunuf-ı as
keriyye devletlerin asabesi mertebesinde olarak dahilen hıfz-ı mülk ü 
raiyyet ve haricen def'-i mazarrat ve celb-i menfaate kuderet, bununla 
hasıl olageldiğine nazaran rükl}-Ü _r~kin itibariyle cümleden ziyade tava-

[42] Liitfi.Tarihi, cilt 1 (S. 402 - 409), Ata Tarihi cil~ 3 (S. 267 - 275). 
[43] Eskilerce devletin esasını teşkil eden dört unsura, yani rical, asker, mal ve raiy-

yeye işaret olunmaktadır, -
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if-i askeriyyeniİı istikmal-i ahval-i intizamiyesi beyyiİıüllüzum olup Dev
let-i Aliyye-i ebediyyüddevam ise fil' asıl kıivvet-i kahiresi şark ve garbi· 
ihata etmiş bir devlet-i.azime iken müddet-i medideden beri erbab-ı seyf 
ıtlak olunac.ak taife-i askeı:iyyesi bilkülliye inevzu-u aslisinden çıkarak 
nice kerre taklib-i devlet ve ihanet-i veliyy-i nimete ictiralan kendile; 
rine bais-i izdiyad-ı gavayet ve istila olmasiyle Devlet-i Aliyyeye bayağı 
bir düşmen-i dahili olmuş ve şecere-i şakı:ıvet semere-i vücud-i bed
budlarının her tarafta tekarrür ve inşiab~ı bih Ü ağsam [ 44] cihetiyle 
kal' ü kam'i [45] muhal derecelerine varmış iken hamden sümme hamda 
asr-ı bahirüniıasr-ı hazret i padişahinin muhasssep.at-ı bediasından ve 
zat - i humayun - ı şehinşahilerinin sahibi - i mie • i saniye olduk
larına [46] dal olan teyidat-ı celile cümlesinden olmak üzere taife-i 
mezbure hayal ü tasavvurdan biriin vech-i eshel ile esasından izale ve 
imha olunarak bitevlikihi taala.müceddeden tanzim-ikavanin-i askeriyyeye 
kudret - i kamile hasıl olmuş olup ancak arası çok geçmeksizin bir kaç . 
seneden beri arız ve mümted olan Rum rriaddesinin teverrüm ve teşen
nücü evvel emirde bazı . ezhanı tahdiŞ ile keenne Devlet-i Aliyye henüz 
kuvve-i askeriyyesini layıkiyle istihsale vakit olmadığından madd-ei mezkfi~ 
renin ilerisi gaile-i seferiyeyi müntiç olması takdir inde . zahiren mehuf 
görünmjiş ve hatta Akgerman muahedesi gibi müşkilül icra mevadd-ı 

kerihenin kabulü dahi ana mebni olmuş ise. de müteakiben canib· i ada
y-ı bedhahtan 1ptidaları alel ıtlak Rum serbestiyeti tabiriyle ve nihayet-i 
müzakeratta Mora ve havalisi ve bazı cezirelerden kinaye arz-ı Yunan 
kaydiyle arz ve ilhah olunan serbestiyet teklif-i kerihinin kabulü ki hadd-i 
zatında halen ve istikbalen hatar-ı azim ve mahzur-ı cesimi müstelzim 
olacağından maazallahü taala o makule vücud-ı mülk ü millete afet-i 
sırf ve hamiyyet-i islamiyyeye muhalif-i malız olan teklifin kabulüne kat'a 
ne cevaz-ı akli ve ne mesağ-ı şer'! olup belki bunun mazarrat-ı-acile ve 
acilesi [47] amme-i ehl-i İslama şamil olmak hasebiyle adem-i kabulllnün 
netice'si ceng Ü cidale müntehi olduğu halde millet~i islamiyye dahi bu 
uğurda mal ve canı meydana koyup her gı1na şedaid ve -mihan-i cihad 
ü gazayı gözüne alarak merkez-i sabr ü sebattan ayrılmamak üzere 
canib·i-adaye kemakan red ile cevab-ı kat'i verilmesinin vücubuna icma-i 
amme-i ülema ve ittifak-ı kaffe·i ukala, mün'akit ve mukarrer olmuş · 
ve maamafih biraz vakit kazanılmak için ihtiyar olunan enva-ı nıudara ve 
mümaşattan başka Mora reayası hakkında hadd-i raiyyetin nisab ü 

[44] ,_il.d.l..ı~ . ..,,L..!.iı L45] c!..ı e [46] Her yüz senenin başında müslümanların halini 
düzeltecek bir büyük adamın yetişeceğini haber veren hadis'e işaretle XIII. hicri asrın 
başlangıcına. doğru ,doğmuş olan Mahmud Il. yükseltilmektedir. [47] ·~T J ~\c 
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nihayeti derecesine kadar olabilecek· müsq.adata muvafakat gösterilmiş· 
. iken Moskolunun asıl maksad-ı fasidi başka olmak cihetile diğerlerini dahi 
ifsad ·ile kabul etmiyerek gene serbestiyet· inaddes(üzerine ısrq.rlan Vl,l~ 
kua gelmiş :olmaktan naşi canib-i saltanat-i seniyyeden· dahi ol 'veçhile 
müt~vekkilen alallô.hi taalô. teklif-i mezkı'.lrun cevab-ı redd-i kat'i~i v~ril
miŞ idi. Elha(etü hazih{ bunun üzerine açılan · Rusya seferi bcı.zılarına 
ağır görünerek guya Mora serbestiyetinde olan mahazir yalnız Morariİri 
mülkiyeti. elden çıkmak ve et~aftan sair reaya dahj_ iltihak etmek v~ 
Akdeni:?:emalikiyetle giderek Morada bir devlet-i cedide olmak misillu 
şeylerden ibaret olduğundan. ~u mahzurat ile Rusya seferinin· mehaziri 
muvazene olundukta serbestiyet-i mezkı'.lrenin kabulü ihtiyar-ı şerr-i cij.z'i 
kabilinden olacağından bahsile hemen şimdiı;len nasıl -olur ise -,olşun 
Rusya muharebesinin müsalemete- tebdiline sayolunup ta badehu tah~il·i 

kuvve-i askeriyye ile ahz-i sare fırsat gözetilmesi ve eğerçi bu surete 
nahvet-i beşeriyye mani ise de sulh-ı Hüdeybiyye'ye kıyasen mudara ve 
·mümaşat larikına gidilmesi taraf-ı Devlet-i Aliyyeye hayırhahlık suretinde 
_kal· ü kaleme. alınmış ve bir layiha-i acibe meydana konulmuş olup 
halbuki tefevvühat-ı mezkı'.lre mücerret nefs-i Mora üzerine baz-ı müla
hazadan ve cereyan eden tedabir-i Devlet-i Aliyyeye biga'yri hakkin itira
zattan ibaret olarak asıl maslahatın mütalea-i nefsül _emrisinden ·sarf~ı 

nazar olunmuş olduğundan akval-i mezkureye cevaben · şu vechile bast-i 
·maka! olu_~ur ki evvel§. cümleye malum olduğu üzere Yunan fesadmı 
meydana: çıkaran Moskolu olup ·iptida_ bu suretle . rriemalik-i islamiyyeyi 
kolayca ele almak; dfüyesine . düşmüş ve kaç senelerden beru kav.len . ve 
fiilen bu· madde iİe uğraşılarak nihagetül emir bu tarikle ırieraminı hod 
behod yürüte~iyeceğini cezin He İngiltere ve Fransaluyu dahi ne takı-ib 
ise kendisine. uydurarak . Londra muahedesini ~Ücude getirmiş ise de 
_bihamdihi süphanehu ve taalô. anınla dahi asıl kuruntusu olan matlubuna 
kolaylıkla destres olamıyacağını anlayıp bir taraftan yaveri-i teyidat·ı 
sübhariiyye ,ile·· zat-ı şevketsimat~i hazret-i sahipkiraninin aiı bean teksir-i 

ec'nad ve i'da_d-i esbab~ı cihada, mani ve mü~ahimsizce sarfı. himmet 

ve ikdam·ı şahanelerini göricek bunun_ sonu nereye varacağını ve inşaa/;. 

lô.hü taalô.. kazdığı kuyuya kendisi düşeceğiniihsas ederek şuna meyda!l 

vermemek ve daiye:.i mağruranesini bir yürüyüşle .fiile getirmek -fikrine 
düşmüş olduğUndan şunu bunu vesile· ederek ve -bilaqare. keµıal-i gurur u 
nahvetle nakz~ı ahd edüp Mema.Iik-i Mmahruseye yürümüş ve, evvel ü ahır 

178 



Mahmud. II. n.in Bir Hattı 

bunun ·asıl me:ı:amı ne idüği gün gibi meydana çıkmış olduğundan bunca 
senelerdenheri tarafı. Devlet-i Aliyyeden bu yola saı folunan rna.L ve telef 
ola'iı nüfus ve çekilen emekler ve dökülen ab-ı ruy-i ehl-i isiam cümleten heder 
ve heba olmak üzere akibet gene Moskolunun sözü ile Mora serbestiye~ 
tinin kabulünde mehazir-i n:ıezkı1reden başka bunun üzerine bundan sonra 
Dersaadete ve sair Meinallk-i MahrU:seye gelip gidecek Moralİlarin . ehl-i 
islama ~aki olacak tahkir ve _izdiraları ve davaları. zuhurunda ehl-iislamı 
mahkeme yerine Mosko elçisine ve konsolos.una götürmeleri misillu nice 
şeylere ki havsala-i islamiyye tahammül etmek değil tasavvuruna :Zihin müte
hammil olm.lya'cak nihayetsiz fe~alıkların tecvizi hakikatte mesela hariçte bir 
kiriıeshenin bilerek tenavül-i semrri-i-- muvakkat ile bakiye~i ·ömr ü zinde
ganiden berhordar olmamaklıgı ·ihtiyar etmesinden hiç farki olmadığın~ 

dan· m~ada serbestiyet maddesinin asıl dü.Şünülecek yeri nefs-i · Moranın 
inülkiyyet ve riayyeti olmayıp belki yarm Mora ve havalisi ve mülhak ola
cak cezire ahalisi istedikleri kadar . gemilerle ve serbestiyet bayrağiyle 
Karadenizde. amedşüd etmek 'üzere Dersaadete vürud ile Halic~i Kastan~ 
tiniyyede biaynihi sair Moskolu gibi diledikleri kadar yatıp ve biperva 
İslambul- içine yayılıp hemcinsleriyle üns ü ülfet ve evlerinde beytı'.ltet 

· ed,erek liimehale anlar bunları ifsada sfü ve bunlar dahi bittabi anlara 
mail olacaklarından ve bir . milletin Qirazı . serbest ve birazı taht-i_ raiyeUe 
mahkum olmak mümkin olmayip beher hal her ne veçhile olur ise iki 
seney·e varmaksızın serbestiyet maddesi bunlara dahi · sirayetle cümlesi 

baştan çıkacağından şüphe var mıdır? Ve eğerçi - ileride "şöy~e davra-

nırız, böyle y~parız,, yollu lakırdılar söylenir ise de şimdiki davranı~ı 

heba etmek istiyenler böyle sözleri eğlençe kabilinden olarak söyleyip 

her bar bizden evvel düşman davranmakta olduğu misi.Hu bilfarz bu 
kerre dahi istedikler~ serbestiyet yalnız dedikleri mahalle tahsis ve tahdit 

oluilllr hulyasiyle kabul olunup ta yarın bir kaç mahtan sonra iptida Ağ

riboz ve-_ badehu Selanik ve Aynaroz ve badehu Filibe ve Edirne ve bir 

aralık ta Bulgari.stan reayası haklarında dahi Moskolu. birer. birer. iddiaya 

teşebbüs ile mesel~ "Selanik valisi şöyle ediyor, -ehali-i islam şöyle ya

plyor, reaya ful,<arası imparatora arzıhal gönderip istirham ·.ediyorlar; 
Moraya nisbetle ·bun~ Devlet-i Aliyyenin müsaadesi bir şey demek·. değil

dir, şöyle' böyledir,, diyerek iptidası. suret-i recada ve giderek hayyiz i
ısrarda teklif eylediklerinde işte ol vakit biz dahi baş başa verip ıiıeş

veretimizde kullanacağımız akıl gene böyle olur ise cümlemiz "Mora ve 
bu kadar yerin serbestliğini kabul ve icra etmişken şimdi . böyle bir 
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küçük yer için sefer mi açalım?" diyere~ işte birer birer 'hô.h ve nahô.h 

gene böyle~e kabul olunacağı ve nihayet ucu nereye dayanacağı edna 
teemmül edene zahir ve hatta. sefer-i sabık akibinde yalnız afv-i cerayim 
zeminiyle Bükrcş ahitnamesine ithal olunan Sırp maddesi giderek 
ne suret kesbedip Akgerman muahedesi ise ne hey'ete girdiği bu
na delil-i balıirdir. İşbu şümul ve sirayet mehaziri şekk ü şüb
heden müO.erra olduğu takrirce tahassul edecek hükılmef- i cedide 
Morada · mı olmuş olur ve ol halde Devlet-i Aliyye· tahsil".'i kuvvetle 
ahz-i sar etmeğe meydan kalır mı ? ve bu suretle· bu maddenin kabulü 
ihtiyar-ı şerr-i cüz'i mi addolunmuştur ve Kırım se~bestiyeti fıkrası o ma,.. 
kule ınüddeay-ı sahifiri nakzına delil-i vazıh iken bilakis müddea maka-

- ırtında ityan olunması aya ne gılne tasavvurdan neş'et etmiştir ? 
Elhô.letü hô.zihi esbab-ı 'fevz ü galebe meydanda ve hamden lill<ihi taalô. 
her veçhile teyidat-ı rabbaniyye müŞaıiede olunmuş ve olunmakta iken 
şimdi bugünkü günde Devlet-i Aliyye Mora serbestiyeti gibi din ve dev
lete mazarrat-ı azimesi olan maddeyi kabul etmek üzere sulha yalvar
mağa neden muztar ve mecbur olmuştur ve bilfarzivettakdir müsale
mete rağbetle cerh ve tadil suretinde bazı şurılta raptolunsa bile Mosko

. !unun asıl meramı ne idüğü bilinmiş ve bu kadar dava ile meYdcilla 
çıkmış iken madameki avn ü inayet-i Hak ile taraf-ı Devlet~i Aliyyeden bir 

' batş-ı şedid görüp te kurduğu daiyeden na ümit olmadıkça aktolunacak 
Şllriftün faidesi olur mu? U.hfi.d ve şurfi.t dedikleri ancak ·her 'devletin 
kuvvet ve mükneti sayesinde mahfuz ve .me_r'iyyülicra olabilip yohsa 
iJiriblrini gözüne kestirdiği anda hiç kim esne kat' a ahid ve şart de
meyip elinden geleni icraya kıyam eyledikleri aşikar değil midir ve~ 
badi-i niza;,i .kül olan Rum maddesi ve buna müdahale etmek hangi 
devletin uhfi.d ve şurıltunda münderiç ve hangi ahidnamede mesağ 

mündemiç idi ve "bundan sonra Moskolunun bir gılna tasaddiyatı ol
mıyacağı neden malum? ı, denilerek keenne hüsn-i zan meslekine zihap 

· ve din ü devletleri yolunda can ve baş ile iltizaın-ı sıdk ü istikamet eden 
memurin-i muvahhidin hakkında sıl-i zanna şitap etmeklik neden _iktıza 

eylemiştir ve işbu sefer-i nusrat uğrunda ibtigaen limerdatillô.hi taalti 
. . 

hazine-i mekarim define-i hazret~i padişahi ve beytülmalden sarfolunan 
· akçe hakkında "telef,, tabiri irat olunmuş ise ·de acaba Moskolunun 

Akgerman muahedesi iktızasınca müddeası olan tazminattan başka ola-

180 



Mahmud II. ~in Bir Hattı 

rak işbu sefer için dahi· başkaca iddia edecği akçe bahsinden kailin 
haberi olmamış mıdır? Kaldı ki evail-i bi'set-i hazreti nebeviyyede Kaya.Sıra 
ve Ekasire'ye name-i devlet irsal buyrulmadığı misillu Ocağ-ı mülganın 
define istinaden ihtiyar-ı hçıtar caiz değildir demek ne demektir ? 
Devlet-i Aliyye Yeniçeri ocağının imhasından sonrn Moskoluyu dine davet 
zımnı!lda mı sefer açh, yohsa Moskölu memleket-i islamiyeyi kendi reayası 
yediyle istila etmek garazını tahsil için sefer açıp Devlet-i Aliyye dahi 
s~habet-i din-i riıübin için meşakkat-i cihadiyeyi ihtiyar etmek mi lazım 
geldi? Bu misillu kıyası-ı vehmi vesair buna müma.sil kelam-ı vahi ile 
Devlet-i Aliyyeyi azimet-i sabitesinden tahvile çalışmak ve bugünkü günde 
cümle ümmet-i Muhammed, Hak Taala Hazretlerinin nusret ve ihsanına 
gönül bağlamışlar iken «her zaman nusret-i Hak olacağı neden malum?» 
diyerek haşa ki Hazret-i Allaha su-i zan ile ehl-i i.slama yeis vermek ne 
veçhile caiz görülür? Dinimizde bir müslürİıanın iki düşmandan firarı ha
ram olup Moskolu bundan böyle q_evlet-i Aliyye aleyhine nihayet· iki yüz 
bin asker dahi imal edebildiği takdirde şer'-i şerif hükmünce Devlet-i 
Aliyye yüz bin asker cerri'ine muktedir değil midir ki o makule zarar-ı 
anımı müştemil olacak sulh-i kerihe izhar-ı riza etsin? Eğer «bizim aske
rimiz cümleten muallem değildin> . deı:ıilir ise vakıa mukabele bilmisil ·usu
lünün icabı müsellem ve inşaahllahü taala Cenab-ı Hak ol kudreti dahi 
ihsan etmesi ümid-i vasık ise de ne çare düşman fırsat vermemekle şimdi 
hakikat-i halde· düşmanın teklifine göre mevcutlarımızla mukabele ve mu
kavemete şer'an memur muyuz? Yohsa kıyamete kadar ahkam-ı şerifesi
nin bakasını mutekit olduğumuz Kur'an-ı .Azimüşşanın haşa bu hükmü ' 
muattal olmuştur derneğe mesağ var mıdır? Asker-i İslamın adem-1 sebat! 
ve ittihad-ı kulubun fikdanı sadedleri ise akval-i meşruhanın kail( misillu 
akıl ve dirayet erbabından madud olanlar hanelerinde oturup dururken 
mukaddemden icma-i ·amme ile ihtiyar olunan sefer-i humayun maslaha-
tında kendileri mücerret hevacis-i nefsaniyyeye ve guya kendi kuruntiila
rında aherin dahi şirketi vahimesine tebaiyetle kavlen bile sebat edeme
diklerini meydana koymakta iken avam-ı nanstan bazılarının fiilen muha
rebede adem·i sebatlarını ne veçhile tayip edebilirler? Tabakat-i nas 
mütefavit olmağla herkeste mertebe-i havas [481 üzere ittihat ·şar~ olmayıp 
avamın itaat ve inkıyatları ittihad-ı kalbe mabmUI olacağından başka 
belki anların sebatı havassın ittihad-ı kulupta sebatına mevkuftur. Ukul-i 
mücteİnia ve efkar-ı müteı'ahika ile cereyan eden re'yü tedbiri mücerret 
ağraz-ı nefsiyyeden naşi tahtie eden kimsenin acaba yalnız kendi· aklı ile 
yaptığı tedbirin isabetine itimat ne delil ile müspett,ir? Tedbir-i mülk 

. r4s1 ..ı"'r 
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maslahatının -tedbir-i menzildbn bilicmal · istidlali mümkün olmağla Rum 
serbestiyetinin cevaz-ı akli sini kail olan zat. acaba istihdam _eylediği ser-i 
abdarını bir düşmanının· ibramiyle kendi dairesin<;le serbest etmekliği 

. tecviz eder ve ol halde mal ve. canından emin ve rahat. olur mu.? Şura~ 
sı mutalea olunsa o makule tefevvuhata ne mahal ve mecal kalmıyacağı 
bedihidir. fafar-ı sabıkada Moskolu tarafından bu makule muzır teklifler · 
mapı1m ve Ocağ-~ mülganın düş~andan. bedter fesad-ı qahılileri malı1~ 
iken. ol vakitle_rde bile nasıl. olur ise olsun, denilmiyer~k. harp. ve sulht~n 
şan ü. şevket~i saltanat-ı seniyye gözetile gelip lillahil · hamdü. velm.inne 
Şimdi ·ise fesad-ı mezkur bertaraf ve Devlet-i Aliyyenin her tarafa emir ve 
i'radesi nafiz ve cari ve asakir-i islamiyye yaz ve kış fev:c · fevc. mütevarid 
iken ifay-ı fariza~i cihattan i'raz ile düşmanın dediğini yapmağa. özr-i 
şer'i v:e tevil-i sahlh~i akli nedir? Çünkü şimdiki l_ıalin emr-i ~ud~riida 
sünriet-i seniyye~i hazreti nebeviyyeye kıyası sahih olduğu surette gazve 
-i. Ahzab'ta bihikmetillfi:hi taala bir taraftan kalıt u gal~ ve bir taraftan 
berd. u serma ve bir taraftan şiddet-imuhaceme-i ada 1qerkar iken ol 
halde nusret-i ilahiye zuhuruna kadar on iki. bin müşrikine- ~ç bin za~ 
ile mukabelede sabr ü . sebat buyrulduğuna kıyasen taraf -ı saltanat-i se
niyyeden d~hi bu sefer-i humayı1nda asaki.~-i mevcude ile mütevekkilen 
alallfıhi, taala ·ve mütevessilen. bi rfı.huniyyeti resulihil mücteba sebat v_e 
seldnet ile dayanıp. durmak niçin .ıne.şru· ve sahih değildir? Bcahusµs-sulh 
-ü Hüdeybiyye Hazret-i Resul-i Ekrem sallallahü taalii aleyhi ve sellem 
efendimizin canib-i Mekke-i mükerremeye teşriflerine sanadid-i Kureyş~in 
mümanaatı sebebile vaki olup gazve-i Ahzab'ta ise ·gürı1h-ı müşrikin bil
ittifak izhar-ı kin ederek Medine-i münevverenin üzerine gelmiş oldukları 
gibi Şimdi dahi düşman-ıdin bizim üzerimize gelmiş olduğundan gazve
imübareke-i mezkfü ede icra buyrulmuş olan sünriet~i seniyyeye ittiba 
dahi ak.ya değil midir? Eğer anlar. hezimet~i Ahzab ile · mübeşşer idiler 
denilirse biz şimdi Moskolunun inhizamıll<;ian ye'sile mi memuruz? 

Maamafih harp ile sulh ikisi dahi meşru olduğundan din ve devletimize nafi 
v:e vakt Ü· hal ü maslahatımiza muvafık olabilecek musaleha-i hayriyy'e 

serriştesine destres olduğumuz halde elden çıkmamasına· sa'yü itina 

olunacağı aşikar iken bil'akis taassup ve istiğna azviyatı neden neş'et 

ediyor? Eğer meram'.'ı hakiki ifay-ı hukuk-ı nimet ve icray-ı şarita-i hayr 
endişi ve hamiyetten. ibaret ise bu günkü günde Devle.f-i Aliyye ve millet 
-i islamiyyeye hayır halılık elinde_n ve_ .dilinden geldiği kadar mücerret 
mµhafaza-i din-i mübin için olunan ittifak. ve ittihada . günden güne 
tak~iyet vermeğe himmet etmektir. Y ohs-a bir . takı~ akval-i 
mı1tarizane ile müslimin beynine tefrika-i kelime .ilka ve ittifak-ı ·amme 
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ile tl!-tulan . tedbiri tahtieye . kalkıp ta. teşviş-i ez hana sayetinek 'hadd~i 
zatında hayırlı.ahlık değildir. Velhasıl IVİoskolunun · sai~ kabulü ~ü
teazzir teklifat-ı anifesinden kat'-i nazar yalnız şu Rum serbestiyeti .madde
sinde evvel ve· ahir mutalea olunan. mahazir-i azime mücerret mazarrat-ı 
maliyye ve mülkiy:yedei:ı ibaret olmayıp maazallahü taala bunun ilerisi iŞbu 
Devlet-i Aliyye-i Muh'ainıiıediyyenin ve sayesinde mahmi ol.an din-i mübinin 
zevaHni. müeddi olacağında.n mukteday-ı ummet olan. Zat-ı Şevketsimat-ı 
Hazret.i Padişahı dame filhzfzzl'ild.hl efendimize lazime-i imamet ve hila
fet-i şehinşahileri üzere din~i islama iıusret ve sahabet etmek l)hde-i se
niyye-i zıllullahilerine · ·vacip .olduğuna· binaen Rabbimiz • taala hazretlerf 
tükenmez ömürler versin. Anlar muktezay~ı hamiyyet ve. salahet-i mülı'.ika
neleri üzere şan ve şevket-i islamiyenin yikayetinde tamam hakk-ı hilafet
i kü.braiannı yerini:! getii-ip ruh~ı alem ~!arı mübarek vilcud~ı humayfıpla
rına mücahedat-ı seferiyyeyi ihtiyar hı,ıyurdtılar. Perverde-i nimet-i bigayet
leri ölan bendegan-ı devlet-i- Aliyyeleri ve sair vazi' ·ve ·şerif ve sagir ve 
kebir bilcümle müminin ve muvahhidinin Üzerlerine dahi vacip •oJaiı, zıl
Iullah ve· padişah-ı alempenah efendimiz ile: beraber Hazret-i ·Allah ve 
Resulı11lah iÇin müslümarica davranıp bu. uğurda ınahasal-ı ·vüs'ü iktidari
mızı ·sarfeylemek ve üç günlük·dünyaya saadet-i ebediyyemizi feda· etme
mek üzere sıdk ile çalışmaktir ~ Ve valiahil azim bunun g~yeti ·ın.Üs!ümac~ 
bir davranıştan ibaret olup öylece tutuldukta havi ü kuvvet-i hazret-i Huda 
ile cihan bir fa.raf olsa gene ehl-i islam galip ve muzaffer olacağmda şel< ve 

şüphe yoktur ve madameki. ehl-i imanız; iİ:nan ve itikadımız bunun üze~ 
ririe müesses olmak lazımdır. Hemen Cenab~ı ':l~abbül alemfn zat-ı şaha
metsimat-ı hazret-i padişahiyi ömür ve şevket ve ikbal-i namütenahi' ile 
serfr..,isaltanat-ı seniyyelerinde ebedmekin ve seyf-ia~izülhayf-ikahru sat.: 
vet-i cihanbanil~riri sineŞikaf-ı aday-ı din eyleyip cümleyi rizay-ı huıriayfını
şahanelerine muvafık hidemata muvaffakıyetle saadet-i dareyrie mazhar 
eyliye amin. 

? lkinciteşrin 7828 

-183 


