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MISIR VALİSİ MEHMED ALİ PAŞA'NIN İSYANI ÜZERİNE 
ANADOLU VE RUMELİYE GÖNDERİLMİŞ 

OLAN .BiR EMİRNAME . 

Bu vesika, Kastamonu Şer'iye mahkemesinin halen mahalli adliye binasında muhafaza 
edilmekte olan sicillerinden 1256 ( 1840) yılına ait bulunan bir defterden ·.·istinsah olun
muştur. 

MalUm olduğu Üzere, Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın, Osmanlı devletine karşı 

·vuku bulan isyanı neticesinde, 1840 yılında Londra' da· bir konferans akdedilmiş ve neticede 
Mısır eyaletinin veraset, Beriyetüşşam'ıu, Mısır ile Siiveyş'ten Taberiye gölüne kadar olan 
sahadaki yerlerin ve Akka eyaletiyle kalesi muhafızhğının kaydıhayat şartiyle kendisine 
tevcihi ve diğer işgali albnda bulunan yerlerin tahliyesi kararlaşmışb. 

Karar Mehmed Ali Paşa tarafından reddedilince, İstanbul' da Bab-ı Fetva' da bir umumi, 
meclis akdolunmuş ve teklif edilen hususların mutlak olarak kabulünden başb yapılacak · 
birşey mevcudolmadığı ve bu İşte kimsenin de birşey söylemeğe hakkı bulunmadığı, ·hila
fında vukubulacak hareketlerin şiddetle cezalandırılması lazımgeldiği, bir mazbata ile 
tasdik edilmiş ve bu mazbata padişah Abdülmecid'e takdim kılınmıştı. [Bakınız: Lı1tfi tarihi, 
c. 6, s. 115-117]. 

Anadoluda ve Rumel'ide Mehmed Ali Paşa'ya taraftarlık edenlerin mevcudiyeti, mer
kezce malum olduğundan, kendisinin devlete k_arşı almış olduğ? uygunsuz hareketinin 
mahiyeti ve bunu terviç edecekler hakkında yapılacak muamele, bu emirname ile halka 
~efhim kılınmıştİr. . 

Talat Mümtaz YAMAN. 
Diyarbakır Maarif Müdürü 

B,ad-el-elkab, beyandan müstağni oldu:ğu üzere Mısır Valisi Mehmed 
Ali Paşa ile derk ar olen münazaat ve ihtilaf atın, ibtida-i zuhur, ve neş' e
tindenberu Avrupa devleUeri şan ü şükuh-ı Devlet-i Aliye ve hukuku me
nafi-i Saltanat-ı Seniyeme layık ve usul-i nısfet ü hakkaniyete muvafık ve 
.mutabık olacak suretle hüsn-i indifaı emel-i halisanesinde olduklarına ve 

· düvel-i müşarünileyhimin işbu arzu-yi dostaneleri Devlet-i Aliyemin Avri.ıpa 
kıt'asında memalik-i vesiası olarak bu cihetle masalih-i mülkiye-i şahaneme 
müteallik olan hususatın ve asayiş ü emniyet-i umumiyenin bilcÜmle 
Avrupa'ya dahi ait bulunmasına mebni geÇen sene vukubulan keyfiyat-i 
malume ve ahval-i nanıerdiyeyi müteakiben Derisaadetimde bulunan dü
vel-i mütehabbe-i fahlme elçileri tarafından Babıalimize müştereken takrir-i 
resmf takdimiyle ihtilafat-ı mezkürenin olvechile hüsn-i indifaı emrinde 
devletlerin ittifak ve ittihad üzere oldukları üzere ifad~ ve beyan olun
muş ve taraf-ı Devlet-i Aliyyemden dahi imtidad-ı muharebeden dolayı 
mülk ü millet ve din Ü devlet hakkında vukubulacak bir takım zarar ve 
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hasaratın önü kestirilmek ve arayerde sefk-i dima-i müslimin misilh1 balat-ı 
nameşruadan Saltanat-ı Sen iyemi vikaye eylemek niyet-i hayriyesiyle düvel-i 
müşarünileyhimin vesatat~i resmiyelerine izhar-i muvafakat kılınmış ise de 
Vali-i müşarünileyh· şimdiye kadar gerek taraf-ı mülı1kanemden şayan ve 
erzan b~yurulan müsaadat ve şifahen ve tahriren icra kılınan vesaya ve 
tenbihatın, gerek düvel-i müşarünileyhim ·caniblerinden icra olunan bunca 
nasayih ve ifadatın hiç birine ihale-i sem'-i itibar ef:meyerek kendu 
hülyasına göre nail-i meram olmak, yani filhal hiç bir şey yoğiken elha~ 
letübazihi nail olduğu ref' ü itibarı saye-:i Devlet-i Aliyemde tahsil eylediğini 
külliyen feramuş ile memalik-i mahrusa-i şahanemi bayağı taksim vadisine 

· sapup ve işbu niyyat ve tasmirhat-ı tamakaranesini setr için bazı kelimat-ı 
riyakarane ve ebleh-firibanesini" daima mukadCleme-i dava edüp ğerek 
evladı ve gerek kendusi için taleb ve iddia etmekte olduğu buncar·şeyle
rin keenne muhafaza-i İslamiyet garazına mebni olduğunu halka inandırmak 
efkar-ı mazarret-asarına zahibolup halbuki zat· ı hilafet-simat-ı · mülı1ka
nem sülale-i tahire-i şevket-bahire;i osmaniyeden imam-ülcmüslimfn ve 
hami-i din-i mübin ve muhafaza-i dürre-i beyza-yi İslamiyeti vikaye-i daire-i 
mülk ü millet hususu yed-i müeyyede-i padişa~aneme vedia-i cenab-ı 
rabb-ül-alemin olarak cülı1s-ı hümayun-ı meyamin makrun-ı mülı1kaneıİı ruz-ı 
madelet-efruzundanberu aksay-ı maarib ve mesai-i şahanem~bunun üze
rine masruf ve huzur ve rahat-ı mülükanemi bile aramıyarak kaffe-i evkat 
ve saatım himayet ve siyanet-i tebea ve millet ve hıfz-ı namus-ı devlet 
kaziye-i hayriyesine matuf olduğu herkesin riıalı'.lmu olan mevaddan. bu
lur.muş olduğuna binaen nihayet-ül-emr Paşa-yı müşarünileyh bu kere 
tebligat·ı muslihaneye muvafakat etmediği halde taril_<-i felah-refik-ı mü
taveatkarl vü ubudiyete salik olmaklığa bil-ittifak icbar I<ılınmak üzere bu 
defa Londra Meclisinde İngiltere ve Avusturya ve Prusya ve Rusya 
devletleriyle Devlet-i Aliyemiz beyninde bir muahede-i ittifakiye akd ü 
tanzim olunmuş ve muahede i mezkı1re iktizasınca taraf-ı eşref-i padişa

hanerhden Mısır eyaleti Vali-i müşarünileyhe veraset suretiyle ve Beriy~tüş
şam ve Mısır ile Bahr-i Süveyşten Taberiyye gölüne kadar mümted 
olan mahal ve mevakii ile Akka eyaİeti ve Akka kalesinin muhafızlığı 
kayd-ı hayat şartiyle ihale ve ihsan kılınacak olduğundan müşarüniley dahi 
elhaletü hazihi muhavvel-i uhde-i idaresi olan memalik-i saireyi cümleten 
tahliye ve taraf-ı Devlet-i Aliyeme teslim etmesi ve İskenderiye canibinde 
bulunan. donanma-yı hümayunu mu red ve iade eylemesi lazım geleceğin

den düveH müşarileyhimin akdetmiş oldukları usul-i tanzimiyenin kabulü 
için kendüye bir müddet-i muayyene ita olunarak keyfiyet-i halin tarafına 
tebliğ ve ihbarı zımnında mütehayyizan-ı rical-i Devlet-i Aliyemden h_alen 
Umur-ı Hariciye Müsteşarı iftihar'."ül-aail vel-aazım Rifat Bey dame ulı1vvuhu 
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taraf-ı eşref-i şahanemden mahsus canJb-i Mısıra meınur ve i'zam kılınmış 
ve işbu karar ve niyyatın hiç bir tarafı asla ve kat'a tezelzül ve tagayyür 
etmiyeceğinden Vali-i müşarileyh kabulünden istinkaf eylediği takdirde 

· hakkında zuhura gelecek fenalıklar mücerred kendi kusurlarındaf! neş'et 
etmiş, yani bu şeylere sebebiyet. kendü tarafında vaki olmuş olacağı be
dihiyattan bulunmuş, velhasıl müşarileyh Mehmed Ali Paşa ile menşe-i 
münazafıt arazi maddesi olarak müşarileyhin istediği gibi bu kadar me
maİik-i vesia evlad ve ahfadına veraset suretiyle verilmek lazımgelse me
malik-i mahrusa-i Devlet-i Aliyyem iki kıt'aya münkasim ·olup olhalde 
hasıl olacak rekabetten dürlü dürlü fenalıklar zuhura gelüp millet-i isla
miyenin takviyeti şöyle dursun belki bil'akis maazallahu ta§.Ja tezelzülünü 
mucibolacağın'dati başka bir Vali ve tabiin hukuk-ı mukaddese-i saltanata· 
müşarik suretinde olmaktır. Memalik.i vesia ve kuvve-i kesiresi bulunması 
hem usul-i devlete ve hem de kaide-i tabiiyyete tevafuk etmiyeceğinden 
olsuret hiç bir vakit tecviz olunmıyacağı ve müşarileyhin maksud ve 
.meramı evlad ve ahfadını kayırmak ise ana Mısır ayaletinin tevarüsü ki
fayet edeceği ve bu vechile kendüsü ve hanadanı haklarında erzan kı
.lınan müsaedat-ı seniyyemin kadir ve şü~krünü bilerek kanaat etmiş olsa 
bu kadar münazaata ve esbab-ı cebriye istimaline hacet kalmıyarak 
hemen mastahat bitmiş olacağı aşikar ve bu ana kadar irad eylediği 
bütün bütün tervc-ii mütaHb-i mestura meşruhasına müessir olmak için 
kelimat-ı muhtedia ve musannaa kabilinde nidüği bedidar olmak hasebiyle 
bu dakikayı fark ve iz'ana kuvve-i zekası gayr-i ml!tehammil ve nig ü bedi 
temyizden gafil.olan bazı cehele ve humaka makuleleri beyinlerinde mas
lahat-ı mezkftrenin esbab-ı maneviyesi zahire ihrac olunmayup da müşarün
leyhin işaatına aİdanarak Devlet-i Aliyyemin hukuk-ı sariha ve usul-i 
seniyyesine mugayir söz söylenür ve rizay· i hümayunumun hilafı ef'al ve 
ekvale cür'et ve cesaret olunur ise o misillular madem ki hukuk-ı bahire-i 
salta.nat-ı seniyemi münkir ve din ü devletime muzır olaçaklarından şer'an 
ve kanunen haklarında tedibat-ı şedide icra olunacağında şüphe olma
dığından mahsus-ı zat-i şevket-simat-ı mülilkanem olan merhamet v~ şefekat 
ve kaffe-i tabea-i saltanat-:ı seniyem haklarında ibzal olunagelen hüsn-i 
nazar ü re'fet-i şehriyaranem iktizasınca hakikat-i halin evvel.beevvel taraf .ı 
saltanat-ı seniyemden alelumum memalik-i mahrusa-i şahanem·ahalisinden 
beyan ve ilanı lazımgelerek olbabda tafsialt-ı ,muharrereyi havi mema
lik~i mahrusa-i Anadolu ve Rumeliye ·evamir-i aliyyem neŞr ü tisyariyle 
keyfiyet herkese ilan ve işaat olunmuş olmakla siz ki · Miriliva Paşa vesair-i 
mumaileyhimsiz, vusul-i ferman-ı alişanımda siz dahi . keyfiyeti zir-i ida
renizde kain mahaller ahalisine etrafiyle ifade ve ilan ve eğer bazı se
bük-mağzan ve cahil ve ahmak makuleleri bu d.akikaları fark u iz'an 
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etmeyüp de müşarileyhin kelimat-ı muhtedia ve iğfalat~ı musanniasına al
danarak hukuk ve usul-i Saltanat-ı Seniyyeme münafi söz .söyler ve 
tenbihat-ı meşruhanın hilafı vaz'a cür'et eder bulunur ise sonra bir vechile 
cevaba kadir olamayup haklarında beı muceb-i Kanunname-i Ceza Hlzım
gelecek mücazat-ı şedide bila imhal icra olunac.ağını herkesin gfış ti 
huşlarına gereği gibi telkin ve beyan birle mugayiri harekete cesaret 
eden tedibat-ı layikaları icra olunmak üzere isim ve şöhretleriyle serian 
bu tarafa inha ve iş'arı hususuna kemal-i ihtimam ve sarf-ı makdiret 
eylemeniz fermanım olmağın ikazen ve ihtaren ve tenbihen ve inzaren 
işbu emr-i celil-ül-kadrim isdar ve tisyar olunmuştur. İmdi keyfiyet ma
lumunuz oldukta berminval-i muharrer amel, ve harekete bilittihat mezid 
itina ve dikkat ve hilafından gayet-ili-gaye hazer ve mücanebet eyleme
niz babında ferman-ı alişanım sadır olmuştur; buyurdum ki .... 

Tahriren fievahiri şehr- i cümaziye 1 ahır 

senetü sitte ve hamsine ve mieteyni ve elf 

( Çümaziyeliihir 1256 sonları = A~ustos 1840 sonları) 
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