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MAHMUD il. DEVRİNDE HALEB ISY ANI 
[ C, J. sayı 4, Sahife 265 ten devam] 

1873- 7879 

Dergimizin dördüncü sayısında Haleb İsyanının 1813 - 1228 senesinde ceryan eden 
ilk safhasına ait vesikaları neşir etmiş ve mukaddemede isyanın daha sonraki safhasına 
kısaca temas etmiştik. 1228 (1813) senesinde Haleb. valiliğine getirilen Cebbar Zade CeHi
leddin Paşa aldığı tedbirlerle asayişi temin etmiş ve fakat çok geçmeden şehrin içinde 
ve dışında türeyen bir takım şakiler yine asayişi bozmuşlar ve bir fesat çıkarmıya hazır
lanmışlardı. 

İşte bu sırada Halebde vali bulunan eski Sadrıazam Hurşid Ahmed Paşa maiyetinin 
yolsuz hareketleri de Halebde yeniden bir isyanın çıkmasına sebep olmuştur. Bir gece 
ansızın Paşanın kethüdası Süleyman Beyle ve diğer bazı ağaların ve Paşa İmamının evle
rini basmışlar, kethüdayı öldürdükleri gibi diğerlerini, evlerinde «buldukları esbab ve alat-ı 
fısk u fucur ile beraber alarak mahkemeye götürmüşler» ve İmamı göstererek «Kadı Efendi 
İstanbula yalınız bunu ilan et, yetişir» demişlerdir. (Tarih-i Cevdet, ikinci tabı, c, XI. s. 
37, İstanbul, Matbaa-i Osmaniye 1309; Şani . Zade Mehmed Ataullah Efendi Tarihi, 
c. III. s. 75.) 

Bunun Üzerine Hurşid Paşa Halebin suyunu ve zahiresini kesmiş halkı sıkıştırmiya ve 
asker getirtmeye · kalkışmış ve Diyarbakırda bulunan silahdarını mayetiyle birlikte 
Halebe çağırmıştı. Bundan başka Lazkiye iskelesine çıkarılmak Üzere Selanik vali
sinden muvazzaf asker gönderilmesini istemiş ve hadiseyi de Bab-ı Aliye bildirmiştir. Devlet 
isyanın bastırılmasına yardım için bir taraftan Kayseri valisi Ebu Bekir ve diğer taraftan 
Cebbar Zade Celaleddin Paşaları memur ettiği gibi Halebin iskelesi olan İskerideruna çıka
rılmış olan topçu, arabacı ve humbaracı efradı da Bağdad meselesi hallolunduğundan Ha
leb valisinin emrine verdirmiş ve asilere yardımda bulunan Hadidi Aşireti reisi Hamud 
İbrahimin tecziyesini emr etmiştir. (Bak. Tarihi Cevdet, ikinci tabı, c. XI. s. 36 - 38. 
İstanbul 1309 Matbaa-i Osmaniye ve Şani Zade tarihi c. III. s. 74-77 ve: 91-94). 

Kısa bir surette anlattığımız bu ayaklanma ile ilgili Başvekalet Arşivinde rasladığı
mız belgeleri bu defa neşret~ekle Haleb İsyanının ikinci safhasının mümkün mertebe ten
vir edileceğine kani bulunuyoruz, 

Cemal TUKİN 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi 

Tarih doçentleri12den 

Mirimiran-ı kiramımdan halen Kayseriye sancağı mutasarrıfı 
Elhac Ebu Bekir dame ikbaluhuya hüküm 

Bu esnada Halebede bazı rbab·ı şekavet ve mefsedet ihtilas-ı fırsat 
ile firari eşkıyaya hafiyyeten haber irsal ve ber-takrib Halebe celb ü idhal 
birle bivech iş'al-i naire-i fesad ü ihtilal iderek halen valileri olan Sadr-ı 
esbak düstur-ı mükerrem vezir-i gayret-semirim Hurşid Ahmed Paşa <lame 
iclaluhunın dairesi halkından bazılarının sakin oldukları mahalle ve hanelere 
hücuma cür'et ve muharebeye tasaddiye cesaret eyledikleri ve ulema ve vü
cuhdan ekseri keyfiyeti bil-müşahede derhal canib-i müşarünileyhe varub 
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Mahmud U. devrinde Haleh isyanı 

herbiri Devlet-i Aliyyemin bende-i fermanberi ve çaker-i sadakat-güsteri ol
duklarını beyan ile isbat-ı müddea-yı rızacuyi etmiş oldukları ve el-haletü ha
zihi iç kal'a ve bazı kapu müşarüniJeyhin hıfzında olarak tarafeynden ceng ü 
cidal olunmakda idüği bil-ihbar vasıl-ı samia-i şehriyaranem olmağla müşa
rünileyh hamil-i mühr-i hümayunum olmuş ve bitahsis unvan-ı Serdar-ı ek
remi' ile kesb-i imtiyaz itmiş fukara-perver ve usul-i raiyet-perveriye vukufu 
cümle indinde bedihi ve azhar esdika-yi vükela- yi saltanatımdan olduğu 
malum ve müsellem ve vardığı mahallerde insaf u dadı kendüye pişe ve 
imar-ı memleket ve asayiş-i hal ve aramiş-i bal-i raiyyeti fikr ü endişe ide
geldiği ve hususiyle Halebe vürudundanberü kimesneye bila mucib bir 
gfina cevr Ü ezası işidilmediği emr-i gayr-i mübhem iken eşkıya-yı merku
menin bu vechile harekat-ı nabecaya ictisarları mücerred zatlarında mev
fur olan habaset ve mel'aneti icra garezinden ibaret olduğu zahir ve 
aşikar -olmakdan naşi eşkıya-yi merkumenin alaeyyihalin biavn-i Bari 
def' ü tenkilleriyle tahaddüs iden fesad ü ihtilalin külliyen izalesi irade-i 
katıa-i cihandaranem muktezasından olarak olbabda müşarünileyhe başka 
ve Haleb kadısı ve müftü ve ulema ve şürefa ve vücuh ve yeniçeri zabiti 
ve ocaklu ve bil-cümle ehl-i ırz güruhuna hitaben başka evamir-i şerif em 
isdar ve tisyar olunmuş ve sair lazımgelel). tedabir dahi tertib ve icra 
kılınmış olub sen ki mi'rimiran-ı mumaileyhsin Kayseriye sancağının Halebe 
oldukca kurbiyeti cihetiyle· senin bin-nefs müşarünileyhin imdadına irişmen 
lazımgelmiş olmağla vüsul-i emr-i celil-ül-unvanımda kapun halkı ve tez 
elden tedarük idebildiğin asakir ile bin·nefs hareket ve seyr-i seri ile 
müşarünileyhin maiyetine varub emr ü re'yi üzere amel ü harekete mübade
ret eylemen fermanım olmağın memuriyetini havi işbu emr-i celil-ül-kad
rim isdar ve .... ile tisyar olunmuşdur İmdi bu husus mevadd-ı saireye 
bir vechile maki's olmayub ehemm-i muham-ı vacib-ül-ihtimam-ı saltanat-ı 

seniyyemden olub bu babda iğmaz ve rehavet ve teenni ve betaet bir 
vechile caiz olmamağla mukteza-yı gayret ve sadakatin üzere tez elden 
tedarük idebildiğin asakir ile heman hareket ve serian ve acilen müşa
rünileyhin imdadına irişerek emr ü re'yine mütabeat iderek def' ü tenkil-i 
eşkıya hususuna seni ne vechile istihdam ider ise iradesine muvafakat 
iderek ibraz-ı hüsn·İ hizmete can-siparane sa'y ü gayret eylemen kat'ı 

matlub-ı mülı1kanem idüği ve hilaf-ı ferman ve münafi-i tenbihat-ı padişaha
nem vaz' u hareket vukuu hakkında vahamet ve nedameti mucib ola
cağı malfımun oldukda bervech-i meşruh amel ü harekete ve infaz-ı emrü 
irade-i tacidaranem ile ibraz-ı levazım-ı kar-güzarı: ve sadakate kemaliyle 
ikdam ve dikkat ve hilafından gayet-ül-gaye hazr- ü mücanebet eylemen 
babında. 

Evaszt-ı M. 235 (Muharrem 1235 ortaları=İkinciteşrirı. _1819 başları) 
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Halen Adana valisi ve · ilhakan Uzeir ve Beylan sancakları mu
tasarrıfı vezirim Mehmed Celalüddin Paşa dame iclaluhuya hüküm 

Bu esnada Halebde bazı erbab-ı şekavet ve mefsedet ihtilas-ı fırsat ile 
· firari eşkıyaya hafiyyeten haberler irsal ve ber takrib derun-ı Halebe celb ü 

idhal birle bivech iş'al-i naire-i fesad ü ihtilal iderek halen valileri olan Sad
r-ı esbak düstur-ı ekrem vezirim Hurşid Ahmed Paşa dame iclaluhunun dai
resi halkından bazılarının sakin oldukları mahalle ve hanelere hücuma cür'et 
ve muharebeye cesaret eyledikleri ve ulema ve vücuhden ekseri keyfiyeti 
bil-müşahede derhal canib-i müşarünileyhe varub herbiri Devlet-i Aliy
yemin bende-i fermanber ve sadakat-güsteri olduklarını beyan ile isbat-ı 
müddea-yı rizacuyf itmiş oldukları ve el-hal.etü hazihi iç kal'a ve bazı kapula
n müşarünileyhin hıfzında olarak tarafından ceng ü cidal olunmakda idüği 
bil-ihbar vasıl-ı samia-i şehriyaranem olmağla müşarünileyh hamil-i mühr-i 
hümayunum olmuş ve betahsis unvan-ı Serdar-ı Ekremi ile kesb.i imtiyaz 
itmiş fukara-perver ve usul-i raiyet-perveriye vukufu cümle indinde bedihi ve 
zahir esdika-yı vükela-yı saltanatdan olduğu malum ve müsellem ve 
vardığı mahallerde insaf ve dadı kenduye pişe ve imar-ı memleket ve asa
yiş-i hal ve aramiş-i bal-} raiyeti fikr ü endişe idegeldiği ve hususiyle 
Hale be vürudundanberu kimesneye hila mucib bir gfina cevr ü ezası işi

dilmediği emr-i gayr-i mübhem iken eşkıya-yi merkumenin bu vechile iş'al-i 
naire-i fitne ve fesada ictisarları mücerred zatlarında merküz olan hiya
net ve mel'aneti icra garezine mebni idüği bedihi ve bedidar olmakdan 
naşi eşkıya-yı merkumenin biavn-i Bari alaeyyihal def' ü tenkilleriyle tahad
düs iden fesad ü ihtilalin külliyyen izale ve imhası irade-i katıa-i cihanda
ranem muktezasından olarak olbabda müşarünileyhe başka ve Haleb ka
dısı ve müftü ve sair ulema şürefa ve vücuh ve yeniçeri zabiti ve ocaklu ve 
bil-cümle ehl-i ırz güruhuna hitaben başka evamir-i şerifem isdar ve tisyar 
olunmuş vesair lazımgelen tedabir dahi tertib ve icra kılınmış olub 
15en ki vezfr-i müşar_ünileyhsin bundan akdem Bağdad maslahatiyçün tehiye 
ve amade eylediğin asakiri kethüdan maiyetiyle Diyarıbekir üzerine irsal 
eylemiş isen de Adana eyaletinin Halebe kemaliyle kurb u civariyeti ci
hetiyle senin tez elden müşarünileyhe mühimmat ve cephane ve asker 
ve cihat-ı saire ile imdad ü ianetin lazımeden ve sen saire makis olina
yub vüzera-yi izamımın gayur ve namdar ve icra-yi irade-i şerifeme sa'y-ı 
bişümar iden esdikasından olduğun malum ve aşikar olmağla vüsul-i 
emr-i celil-ül-unvanımda gayret-i akraniyet-i vüzerayı bil-mütalaa mecbul 
olduğun kar-şinasi ve reviyet ve umur~aşinayi ve sadakat muktezası üzere 
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Diyarıbekire olan ianerie halel getürmiyerek müşarünileyh ile bil-muhabere 
tez elden müşarünileyhe cephane ve mühimmat ve asakir ve cihat-ı sai
re ile lazime-i İmdad ve ianetin icrasına kemaliyle ikdam ve müsareat ve 
led-el-iktiza matlub ider ise sen dahi bin-nefs azimete dikkat ve ihtimam 
eylemen fermanım olmağın memuriyetini havi işbu emr-i celil-ül-kadrim 
isdar ve icaleten . . . . ile irsal olunmuşdur İmdi senin Halebe kemal-i 
kurbiyetin hasebiyle müşarünileyhe tarafından cephane ve mühimmat ve as
ker vesair cihat ile lazime-i muavenet ve müzaheretin icrasına vufur-ı sa'y ü 
gayret ve led-el-hace matlub eder ise bin-nefs azimet itmek üzere hazır ve 
amade bulunmağa dikkat ve bu babda hatırhah-ı hidivaneme mürafaasından 
mesai-i cemile zuhuru· ile ibraz-ı hüsn-i hizmete müsareat eylemen kat'i 
matlub-ı mülukanem idüği ve iğmaz u rehavet ve teenni ve betaat vukuu 
bir vechile caiz olmadığı malumun oldukda göreyim seni ber vech-i muhar
rer amel Ü harekete ve infaz-ı emr ü irade-i padişa.hanemle ifa-yı mukte
za-yı kar-güzari ve reviyete ihtimam ve mübaderet ve hilafından ziyade 
tehaşi ve mücanebet eylemen babında . 

Evaszt-1 M. 235 (Muharrem 1235 oriaları=İkincite~rin 1819 baş/arz) 

III 

Halebe gitmek üzere esna-yi rahde olan dergah-ı muallam 
topcu ve arabacı zabitleri zlde kadrühüme hüküm 

Siz ki zabitan-ı mumaileyhimsiz bundan akdem Bağdad maslahatiyçün 
Deriseadetimden tertib ile ihrac olunmak üzere iken husus-ı mezbur re
hin-i hüsn-i suret olarak oltarafa azimetinize hacet kalmamış olduğuna 
binaen şimdilik Halebde ikamet itmek üzere olcanibe gönderilmiş ise
niz de el-haletü hazihi Haleb canibinde bazı ihtilal ve fesad tekevvün 
eylediği tahkik kılınmış olmakdan naşi hala Haleb valisi Sadr-ı esbak dus
tur-ı mükerrem vezirim Hurşid Ahmed Paşa dame iclaluhu maiyyetine 
memuriyetiniz hususuna irade-i seniyyei şahanem taalluk itmekle bu 
emrim esna-yi rahde her ne mahalde tarafınıza vasıl olur ise müstesha
biniz olan toplar ve mühimmat ile bir an akdem maiyet-i müşarünileyhe 
irişüb emr ü re'yine mütabaat ve istihdam eylediği hidematta sadikane 
sa'y ü gayret eylemeniz fermanım olmağın mahsusan işbu emr-i şerifim 
is'.:lar ve .... .ile irsal olunmuşdur İmdi bulunduğunuz mahalden bir gün eve! 
maiyyet-i müşarünileyhe vusule şitab ve müsareat eylemeniz kat'i matlub-i 
mülukanem idüğü ve. bu babda teenni ve betaet bir vechile caiz olmadığı 
malumunuz oldukda bervech-i meşruh amel ve harekete ve ibraz-ı hüsn-i 
hidmete dikkat ve hilafından tevakki ve mübaadet eylemeniz babında 

Evasıt-z M. 235 (Muharrem 1235 ortaları=İkinciteşrin 1819 başlan) 
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IV 

Haleb valisi sadr-ı esbak vezir-i gayret-semirim Hurşid 
Ahmed Paşa dame iclaluhuya hüküm [1] 

Sen ki vezir-i sadakat-mesir ve müşir-i müşteri-tedbir-i müşarünileyhsin 
bu esnada Halebde bazı erbab-ı şekavet ve mefsedet ihtilas-ı fırsat ile fi
rari eşkıyaye hafiyyeten haberler irsal ve ber-takrib derun-ı Halebe celb 
ve idhal birle bivech iş'al-i naire-i fesad ve ihtilal iderek dairen halkın
dan bazılarının sakin oldukları mahalle ve hanelere hucuma cür'et ve 
muharebeye tasaddiye cesaret eyledikleri ve ulema ve vucuhdan ekseri 
keyfiyeti bil-müşahede derhal tarafına varıb her biri Devlet-i Aliyyemin ben
de-i fermanber ve çaker-i sadakat-gesteri olduklarını ifade ile isbat-ı müd
dea-yı rizacuyi itdikleri ve el-haletü hazihi iç kal'a ve bazı kapılar hıfzında 
olarak tarafeynden cenk ve cidal olunmakda idüğü bil-ihbar vasıl-i samia-i 
şehriyaranem olub Haleb vucuhundan bu babda ibraz-ı sadakat ve se
nin emr ü re'yine mütabeat birle ülül-emre itaat idenler için dua-i hayr-ı 
şahanem mebzul ve sezavar ve muhaldet idenler haklarında inkisar-ı 
mülı'.lkanem derkar olmakdan naşi bunların meram-ı habaset-encamları 

mücerred daire-i inkıyaddan huruc ve zirve-i bağy u isyana vüh1c iderek 
fukara-yı sükkan ve kuttan-ı memleketi zir-i yed-i tagallı'.lblerine alarak icra
yı mefasid ve ifa-yı kar-ı kasidlerine fırsat bulmak daiye-i vahiyesine meb
ni idüğü ve bu suret aceze-i raiyet ve ehl-i ırz ve bilcümle sükkanı vi
layet haklarında ne derece muzir ve rızay-ı meyamin-irtiza-yı cihanda
raneme ne mertebe münafi ve mugayir olduğu beyan ve ber mukteza-yı 
diyanet ülül-emre itaat her halde mucib-i selamet ve hilafı harekete 
mübaderet dünya ve ahiretde muris-i peşimani ve nedamet olduğu key
fiyeti dermeyan kılınarak küçük ve büyük cümlesi bilittifak iradei hay
riyet-ifadene mütabeat ederek badi-i fesad olan gün1hi eşkıyanın def' ü 
ref'ine gayret ve şu ihtilal ve fesadın biran akdem hüsn-i teskinine ihtimam 
ve dikkat eylemeleri hususu Haleb kadısına ve müftü ve ulema ve şurefa
sma ve vucuh ve yeniçeri zabiti ve sair zabitan ve ocaklusun ave bil-cümle 
ahali ve ehl-i ırz güruhuna hitaben mahsus emr-i şerifim isdar ve tisya
riyle tavsiye ve tenbih kılınmış ve halen Adana valisi ve ilhakan Üzeir ve 
Beylan sancakları mutasarrıfı düstur-ı mufahham ve7irim Mehmed Celalüd
din Paşa dame iclaluhu seninle bil-muhabere asker ve cebhane ve mühim
mat vesair cihat ile lazıme-i muaveneti minküll-il-vücuh icraye gayret ve le
del-iktiza matlı1b ider isen kendusi dahi bin-nefs irişmeğe müsaraat itmek 
ve Kayseriye mutasarrıfı Ebubekir <lame ikbaluhu dahi kapısı halkı ve te-

l] Mühimme·i Mektume defteri No. 8 

116 



Maihmud II. devrinde Haleh isyanı 

darük idebildiği asker ile heman maiyetine irişmek üzere tayin olunmuş 
ve Bağdada gitmek üzere Halebe müteveccihen esna-yı rahda olan top
cuların dahi maiyetine memuriyetleri için ferman-ı celil- ül-unvanım gönde
rilmiş ve hala Selanik sancağı mutasarrıfı düstur-ı mükerrem vezirim Süley
man Paşa <lame iclaluhu tarafından bahren mat!G.b eylediğ·in iki bin nefer güzi
de piyade askeri acaleten erişdirmek üzere Sadr-ı Azam canibinden müşa
rünileyhe müekkeden yazılmış olub hamil-i mühr-i hümayunum olmuş ve 
betahsis unvan-ı Serdar-ı Ekrem! ile kesb-i imtiyaz itmiş esdika-yı vüke
la-yı seniyyemden olarak hakkında bil-vucuh hüsn-i zan ve itikad ve bihak
kin teveccühat ve itimad-ı hidivanem derkar ve kaffe-i umurunda müstakil
lün bir-re'y ve müstebiddün bil-emr vezir-i dirayetsemirim olmanla sana 
ez hercihet ı:uhsat-ı kamile-i tacdaranem mebzul ve b!dir!ğ idügi aşikar ol
mağla hakkında şükrü şikayet ve nik ü bed tahrir ve işaretin nezd-i Devlet-i · 
Aliyyemde müsmir ve müessir olduğu müstağni-i tarif ve iş'ar olmağla göre
yim seni mecbur ve meftur olduğun kemal-ikar şinas-i 've dirayet ve vefk-ı 
rüşd ü sadakat muktezası ve istiklal-i tamme ve ruhsat-ı kamilen lazımesi 
üzere bu babda lazımgelen tedabir-i sıyanet-i rekabeyi icra ve bir 
maddede namülayim vaz' u halet vukua gelmemesine dikkat ve itina 
iderek ve vucuh ve ehl-i ırz güruhunu taltif ve celb eyleyerek şu tekev
vün ve tahaddüs iden ihtilalin hüsn-i indifaına sarf-ı himmet ve badi-i fit
ne ve fesad olanlar kimler ise bihavl-illahi teala def' ü tenkilleriyle Hale
bin gereği gibi taht-ı rabıta ve nizama idhaline bezl-i celi-i miknet 

· eylemen fermanım olmağın kemal-i ruhsat ve istiklalini havi işbu emr-i celi
lül-kadrim isdar ve ..... ile tisyar olunmuş. İmdi senin şimdiye değin bunca 
hutur-i ceslmede vukua gelen hidemat-ı sadıkanen nezd-i inayet-vefdi di
laveranemde malum ve kaffe-i etvar ve harekat-ı dirayet-mendanen mak
bul idüğü emr-i gayr-ı · mevhum olmağla bu maddede dahi akılane 
hareket ve mukteza-yı rüşd ü fetanet ve mubtega-yı istiklal ve ruhsatın 
üzre biran akdem def' ü teskin-i fitne ve fesade ikdam ve gayret ve vucuh 
ve ehl-i ırz güruhunu tarafına celb ve istimale ile ihtilal-i merkumun 
zuhuruna sebeb olan şakavetkarın baavn-i Bari mürafaa ve tedmir ve 
tenkilleri hususuna vel-hasıl Halebin el-hak nizam ve intizamına sarf-ı 
vus' u kudret eylemen irade-i seniyye-i cihandaranem muktazasından idüği 
ve senin takviye-i bazu-yi iktidarını mucib olur kaffe· i vesail ve hala
tın istihsaline taraf -ı ·şahanemden !azım gelen himmetde tecviz-i ter ahi 
olunmayacağı ma!G.m-ı sadakat-melzumun oldukda ana göre amel ve hare~ 
kete ve senden memul ve bu ane değin meşhud-ı padişahanem olan 
muham-ı esbabı ve dirayet ve kardanayi ve şecaat levazımını bu babda 
dahi ibraz ve izhar ile hakkında derkar ve anen feanen tezayüdü bedi
dar olmakda olan teveccuhat-ı maahasin-ayat ve teattüfat-ı mekari-mgayat-ı 
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tacdaranemi teyide nisar-i cehd ü takat ve lazim-ül-inha olan ahval ve 
asarı peyderpey Derisaadetime tahrir ve inhaye müsareat eylemen babında 

Evasit-i M. 235 {muharrem 1235 ortaları=İkinciteşrin 1819 başları) 

v 
İşbu Emr-i Ali ledel-vurud emr u irade-i şahane mucebince istisal ve 

izale-i erazil ve eşkiya hususuna kemal-i ihtimam ve ikdam olunarak sa
ye-i meramhim-vaye-i hazret-i zillul-Iahide ber vefk-ı riza~yi cenab-ı şehinşahi 
erazil ve eşkıya tenkil ve izale ve tathir ve tasfiye-i memleket ile emr-i 
asayiş-i güruh-ı ehl-i ırz ve aceze ve mesakin ve fukara-yı raiyet istihsal 
ve istikmal olunmağla cenab-ı hazret-i padişah-i alem ve şehriyar-ı İsken
der-tev' em efendimiz hazretlerinin. deymumeti ed'iyesine ağaz ile saye-i 
adalet-vaye-i mülı1kanelerinde bil-cümle muhalifinin kalır u tedmir ol
malarım cenab·ı perverdigarden istid'a iderek maslahatın hitam bulmuş 
olduğunu natık müşarünileyhin varid olan tahriratiyle ilam-ı mazmunu ba 
Emr-i Ali şerh virildi 

27 Ca 35 (27 cümaziyelevvel 1235 = 12. lll. 1820) 

VI 

Haleb molla ve rnüfti ve sair ulema ve şürefa ve vucuh ve 
yeniçeri zabiti ve sair zabitan zide mecduhume ve ocaklu ve 

bil-cümle ehali ve ehl-i ırz güruhu zide kadrühüme hüküm 

Bu esnade Helebde bazı erbab-ı şekavet ve mefsedet ihtilas-ı fırsat 

ile firari eşkıyaya hufyeten haberler irsal ve ber takrib derun-i Halebe celb 
ve idhal birle bivech iş'al-i naire-i fesad ve ihtilal ederek hala valileri olan 
Sadr-ı esbak düstur-ı mükerrem vezir-i gayret-semirim Hurşid Ahmed Paşa 
dame iclaluhunun dairesi halkından bazılarının sakin oldukları mahalle ve 
hanelere hücum ve iktiham ve muharebeye ikdam eyledikleri ve ulema ve 
vucuhdan ekseri keyfiyeti bil· müşahede derhal canib-i müşarünileyhe varub 
her biri Devlet-i Aliyyemin bende-i fermanber ve çaker-i sadakat-güsteri 
olduklarını beyan ile isbat-ı müddea-yi rizacuyi itdikleri ve el-haletü 
hazihi iç kale ve bazı kapular ı. üşarünileyhin hıfzında olarak tarafından 
ceng Ü cidal olunmakda iduği bil-ihbar vasıl-ı samia-ı şehriyaranem olmağla 
müşarünileyh hamil-i mühr-i hümayunum olmuş ve betahsis unvan-ı Serdar-ı 
ekremi ile kesb-i imtiyaz itmiş fukara- perver ve usul-i raiyyet-perveriye 
vukufu cümle indinde bedihi ve azher, asdika-yi vükela-yi saltanatımdan 
olduğu malum ve müsellem ve vardığı mahallerde insaf ve dadı ken-
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duye pişe ve imar-ı memleket ve asayiş-i hal ve aramiş-i bal-i raiyyeti fikr Ü 

endişe idegeldiği ve hususiyle Halebe vurudundanberi kimesneye bilamu
cib bir gı1na cevir ve ezası işidilmediği emr-i gayr-i mübhem iken keyfiyet-i 
mezkı1renin vukuu bais-i istiğrab ve badi-i isti'cap ve bu babda Haleb 
vucuhunun ibaraz-ı sadakat birle valilerinin yanma gelüb mukteza-yi şime-i 
fermanberiyi icraye gayretleri mucib-i mahzuziyet-i b!hisab olmuşdur. 
Cenab-ı rabb-i muin o makule asdikayi her halde berhordar ve muhalifini 
karin-i kalır Ü demar eyleye. Hale bin bazı eşkiyası mukaddemlerde eyalet-i 
merkumeye istila ve emanet-i cenab-ı kibriya olan fukara ve zuafa ve raa
ya ve berayaya enva-ı cevr ü mezalime ictira itmiş ve bayağı ehl-i ırz 

olanlar ellerinde esir gibi kalmış iken li!Jah-il-hamd zaman-ı adalet-iktiran-ı 
cihandaranem her tarafdan erbab-ı taaddiyatın ref' ü def'i ile cümlenin 
refah ve emniyeti madde-i hayriyesi husule gelmiş ve eyalet-i Haleb dahi 
bunca himmet ve ikdam ile vucud-ı eşkiyadan tasfiye ve tathir kılınmış 

olduğuna binaen şimdi bunların meram-ı habaset-encamları yine evvelki 
gibi Halebi yed-i tegallüblerine almak daiye-i fasidesinden ibaret ve 
bu surete aceze-i raiyet ve ehl-i ırz ve bil-cümle sükkan-ı vilayet hak
larında ne derece muzir ve riza-yı meyamin-irtiza-yı cihandaraneme 
dahi ne mertebelerde münafi ve mugayir idüği vareste-i kayd Ü işaret 

olub eşkiya-yi merkumenin alaeyyihal def' ü tenkilleriyle taheddüs 
iden fesat ve ihtilalin külliyen izale ve imhası irade-i katıa-i cihan
daranem muktezasından olmağla siz ki mevlana ve müfti ve ulema 
ve vucuh ve zabitan vesair-i mumaileyhimsiz ber mukteza-yi diyanet 
ülül-emre itaat her halde mucib-i selamet ve hilafı harekete mübade
ret dünya ve ahirette muris-i peşimani' ve nedamet olduğu keyfiyetini et
rafiyle teemmül ve mülahaza ve selamet-i halinizi ve maslehatın netice-i 
müdhişesini küçük ve büyuk güzelce tefekkür ve mutalaa birle mukteza-yi 
sadakat ve diyanetiniz üzere cümle . bil-itifak valiniz· müşarünileyhin her 
halde emr ü re'yine mütabaat iderek badi-i fesad olan güruh-ı eşkiyanın 
def' Ü ref'ine gayret ve şu ihtilal ve fesadın bir an akdem hüsn-i teski
niyle tahsil-i riza-yi hümayunuma ihtimam ve dikkat ve olvechile isticlab-ı 

hüsn-i teveccühat-ı şahaneme mübaderet eylemeniz fermanım olmağın 
mahsusan işbu emr-i celil-ül-kadrim isdar ve ..... ile tisyar olun:nuşdur 
İmdi tekevvün iden ateş-i ·fitne ve fesadın bir gün evvel def' ü teskini mat
lı1b-ı hidivanem idüği ve bu babda iğmaz ve tesamüh vukua gelür ise 
sonra vehamet ve nedameti müşahede olacağı malumunuz oldukda ber
vech-i meşruh amel ve hareket ve ihtilal-i merkumun serian def'iyle 
irade-i mülı1kanemi icraye bil-ittifak şitab ve sür'at ve olvechile memleke
tinizi rehin-i hasar olmakdan ve bunca nisvan ve sıbyam ayaklar altında 
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kalmakdan vikayet ve hilafından gayet-ül-gaye tehaşi ve mücanebet ey
lemeniz babında 

Evahir·i M. 235 (Muharrem 1235 sonlarz =İkinciteşrin 1819 ortalarz) 

VII 

İşbu emr-i ali müşarünileyhe led-el-vürud derhal vali-i müşarünileyh 
Hazretleri tarafına ariza tahrir olunarak çifte tatar ihrac ve keyfiyet-i memu
riyetini beyan ile Haleb valisi müşarünileyh tarafından ne gı1na iane mu
rad olunur ise ana göre hareket kılınacağı ifade ve iş'ar olunmağla mu
kaddema arz ve beyan eylediği üzere Diyarıbekir gailesi bertaraf olarak 
kethüdası şimdilik irade-i seniyyeye intizaren tehir ve vali-i müşarünileyhin 
ol esnada asker matlı1b buyurduklarına mebni der'akab asker irsal ve 
tesyir olduğundan gayrı cephane matlubuna dair dahi emirnamesi varid 
olduğundan on yedi yük cephane ifraz ve seyr-i seri ile gönderilımiş ise de 
memuriyetinden sonra müşarünileyh tarafından dahi ne guna iarıet ve İm
dad irade buyurulur ise ol vechile infaz ve icrası hususuna bezJ.i mahasal-i 
vüs' u miknet kılacağını ve müşarünileyh Devlet-i Aliyyenin hendesi olarak 
ne guna irade buyurulur ise ana göre hareket fariza-i zimmeti idüğini 

na tık varid olan tahrirat mazmunu ba f erman-ı ali şerh verildi. 

15 safer 35 (3.XIl.1819) 

VIII 

Hala bil-istiklal Haleh valisi Sadr-ı esbak vezirim Hurşid Ahmed 
Paşa darne iclaluhuya ve dergah-ı rnuallam Kapuctıbaşılarından 

olub bundan akdernce meadin-i hümayunuma memur kılınan İbra-
him dame mecduhuye hüküm 

Sen ki Kapucubaşi-i mumaileyhsin meadin-i hümayunum emaneti bun
da~ akdemce düstur-ı mükerrem vezir Nurullah Paşa dame iclaluhunun 
uhdesinden sarf ve tahvil ile sabika Hudavendigar ve Kocaili sancakları 

mutasarrıfı düstur-ı müfahham :vezirim Seyyid Ahmed Paşa <lame iclalu
huya tevcih olunub s.en dahi müşarünileyh Nurullah Paşayı savb-ı memu
riyete izam ve irsal ve halef-i müşarinileyhin vürudüne kadar meadin-i 
hümayunumun sekte ve halelden vikayesi esbabını istihsal etmek üzre 
mahsus emr-i şerifimle memur ve tayin kılınmış isen de el-haletü hazihi 
muşarünileyh Nurullah Paşanın memuriyet-i mezküresine azimetine hacet 
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kalmamış ve halef-i müşarünileyhin vusuline kadar meadin-i hümayu
numda ikamet ve umur-i lazimeyi idare ve rüyet eylemesi hususu mah
sus emr-i şerifim isdariyle kenduye tenbih ve iş'ar olunmuş olmakdan 
naşi ba'dezin senin oltarafda ikametini mucib bir madde kalmadığı 

aşikar ve bu esnada Halebde tekevvün iden fesab ve ihtilale mebni 
Haleb valisi müşarüniley maiyetinde asakirperver ve işe yarar serger
deganının eşedd-i lüzumu olduğu zahir ve bedidar olduğuna binaen te
darük idebildiğin asakir ile bin-nefis Haleb valisi müşarünileyhin maiyetine 
memuriyetin hususuna irade-i seniyye-i padişahanem taalluk idüb olbabda 
Hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun-ı mülukanem şeref-paş-ı sahife-i sudur ol
mağla vusul-i emr-i celil-ül unvanımda oltarafdan heman hareket ve tedarük 
edebildiğin asakir ile serian ve acilen Halep valisi müşarünileyhin mai
yetine erişüb herhalde emr ü re'yine mütabaat ve tayin ve istihdam ey
lediği hidematın tediyesine sadikane sa'y ü gayret iderek icra-yi mukte
za-yi memuriyete ikdam ve mübaderet eylemen fermanım olmağın memuri
yetini havi işbu emr-i celil-ül-kadrim isdar ve .... ile tisyar olunmuşdur İmdi 
işbu emrim tarafına vardığı gibi mukteza-yi memuriyet ve sadakatın üzere 
tedarüki hayyiz-i imkanda olan asakir ile derhal hareket ve muaccelen 
müşarünileyin maiyetine irişüb herhalde emr Ü iradesi üzere icra-yi leva
zim-i kar-şinasl ve memuriyete layık dermiyan-ı gayret eylemen kat'i' mat
lfıb-ı mülfıkanem idüği ve bu babda iğmaz Ü rehavet ve teenni ve betaet 
bir vechile caiz olmadığı malumun oldukda bervech-i meşruh amel ve 
harekete müsareat ve hilafından ziyade hazer ve mücanebet eyleyesin ve 
sen ki vezlr-i müşarünileyhsin Kapucubaşi-i mumaileyh mukteza-yi memuri
yeti üzerine maiyyetle ledel-vusul hideınat-ı Iazimede istihdamı hususuna 
bezl-i cehd ü miknet eylemen' babında 

Evasit-i safer 235 (Birincikanun 1819 başlan) 

IX 

Selanik naibine ve vücuh-ı memleket zlde -
mecdühüme hüküm. 

El-haletü hazihi Haleb'de tahaddüs iden ihtilale mebni Selanik'den 
mahiyelu olarak iki bin nefer güzide piyade asker tertib ve sefine ile 
Lazkıye iskelesine irsal ve tesrib olunması hususu hala bil-istiklal Haleb 
valisi Sadr-ı esbak düstur-ı mükerrem vezirim Hurşid Ahmed Paşa 
dame iclaluhu tarafından bundan akdemce sabıka Se!anik sancağı 

mutasarrıfı düstur-ı müfahham vezirim Süleyman Paşa da.me iclaluhuye 
tahrir olunmuş ve badehu asakir-i merkumenin bir kadem akdem 
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müşarünileyh canibine irişdirilmesi için Sadrıazam canibinden mü
şarünileyh Süleyman Paşaya müekkid tahrirat gönderilwiş ise de 
müşarünileyh Selanik'e azimet itmek üzere esna-yı rahda iken tahri
rat ı merkume tarafına vasıl olmuş ve henüz Selanik'e vürud itmek
sizin bil-icab liva-i mezbur uhdesinden sarf ve tahvil ile kenduye Tırhala 
sancağı tevcih olunmuş olduğundan bahisle asakir-i mezkure hususunda 
ne vechile irade-i seniyyem sunuh ve sudur ider ise olvechile amel ve 
hareket edeceğini müşarünileyh bu defa der-i bar-ı şevketkarar-ı mülukane
me tahrir ve inha idüb müşarünileyh Hurşid Paşa asker-i mezkuru mü
şarüileyh Süleyman Paşadan taleb itmeyüb Selanik tarafından taleb itmiş 
olduğundan keyfiyet hala Selanik sancağı mutasarrıfı düstur-ı mükerrem ve
zirim Şerif Sırri Selim Paşa dame iclaluhuye yazılmış ise de müşarüileyh 
Selanik'e gelinceye değin vakit geçeceği zahir 'e bu husus.mevadd-ı saire
ye bir vechile makis olmayub Haleb valisi müşarüiley maiyetinde güzide· 
ve mutena külliyetlu asakirin eşedd-i lüzumu olduğu bedihi ve bahir 
olmağla siz ki naib ve vücuh-ı mumaileyhimsiz bu maddede müşarü

ileyh Selim Paşanın vusulüne bakılmıyarak zikrolunan iki bin nefer ma
hiyelu piyade askeri bu emrim vardığı gibi heman marifetiniz ile tedarük 
ve serian irsal eylemeniz hususuna irade-i seniyye-i padişahanem tealluk 
idüb olbabda hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun-ı tacdaranem şeref-paş-i 
sahife-i sudur olmağla bu babda asla ve kat'a vakit geçirmeyüb Haleb 
valisi müşarüileyhin Selanik'den matlubu olan iki bin nefer aylıklı piyade 
asakiri gayet güzide ve mutena olarak marifetiniz ile serian ve acilen 
tedarük birle sefine ile Lazkıye iskelesine ve andan bir kadem akdem 
maiyyet-i müşarünileyhe iriştirmeğe bil-ittifak vufur·i sa'y Ü gayret eyle
meniz fermanım olmağın tenbihen ve ikdamen mahsusen işbu emr-i celil-ül
kadrim isdar ve .... ile tisyar olunmuşdur. İmdi müşarünileyhin vusulüne talik 
olunmıyarak salif-ül-beyan iki bin nefer mahiyelu piyade askeri bir an 
akdem marifetiniz ile tedarük idüb sefine ile Lazkıye iskelesine ve andan 
maiyyet-i müşarüileyhe sevk ü irsale bigayet ikdam ve müsareat 
eylemeniz kat'ı matlub-ı mülukanem idügi ve bu maddede iğmaz ve · 
rehavet ve teenni ve betaet bir vechile caiz olmadığı malumunuz ol
dukda bervech-i meşruh amel ve harekete ve infaz-i emr u irade- i tacdara
nemle ibraz-ı hüsn-i hizmet ve sadakate bil-ittihad ıkdam ve mübaderet 
ve hilafından ziyade tehaşi ve mücanebet eylemeniz babında. 

Evaszt-ı S. 235(Safer 7235 ortalarz=Birincik<inun 7879 başlan) 
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x 
Bu hususa dair vurud iden ilm u haber zir-i defterde mukayyeddir. 
·İşbu emr-i ali beş yüz nefer alilfelu asker tedarüki ve beher nefere 

otuzar kuruş navul virilmek üzere kat'i pazar idüb sefine reisleriyle 
vaki olan mukavelesi vechile navul-ı mezkilrun nısfını Selanik mütesel
limi Ahmed Tevfik Bey tarafından bil-istidane bervech-i peşin ita ve nısf-ı 
aharı dahi asakir-i mezkilre iskele-i merkume ba'd-el-vusul müşarünileyh 
tarafından verilmek üzere .zikrolunan beş yüz neferi sefineye irkaben 
iskele-i merkume izam etmiş olduğunu mübeyyin mir-i mumaileyhin varid 
olan arizası rikab-ı mülilkaneye arz ile meşmul-i enzar.ı cenab-ı padişah! 
olmağla mazmunu virilen emrin kaydı balasına şerh virilmek mazmu
nunda sadır olan ferman-ı ali mucebince şerh virildi. 

25 rebiület•vel 35 (11. !. 1820) 

XI 

Ayintab naibine ve müfti ve sair ulema ve şürefa ve vucuh ve 
serdar ve sair zabıtan ve ocaklu ve bil"cümle ehaliye hüküm [1] 

Bu esnada Halebde bila - mucib fesad ve ihtilal tekevvün iderek Ha
lebin ülema ve vucuhu hala bil-istiklal Ha!eb valisi sadr~ı esbak dustur ve
zirim Hurşid Ahmed Paşa <lame iclaluhunun yanına gelüb Devlet-i Aliyyem 
kuliuğunda sabit - kadem olduklarını beyan birle izhar-ı sadakat eylemiş 
olduklarına mebni bu defa Ayintab vucuhu dahi keyfiyeti bil-istima der
h<J.l canib-i müşarunileyhe varub ıbraz-ı levazim-i fermaİıberi ve isbat-ı müd
dea-yı rıza-cuyi' itmekde olduklarını vali-i müşarünileyh bu def'a der-i ba
rı şevketkarar-ı mülilkaneme inha ve iş'ar idüb müşarünileyh hamil-i müh
r-i hümayunum olmuş ve bettahsis unvanı serdar-ı_ ekremi ile kesb-i 
imtiyaz itmiş, fukara - perver ve usul-i raiyyet-güsteriye vukufu cümle in
dinde bedihi ve azhar esdika-yı vükela-yı saltanat-ı seniyyemden olduğu 
malum ve müsellem ve vardığı mahalierde insaf ve dadı kendüye pişe ve 
imar-ı memleket ve asayış-i hal ve aramiş-i bal-i raiyyeti fikr ü endişe ide
geldiği ve hususiyle Halebe vurudundan beri kimesneye bivech bir 
guna cevr u ezası işidilmediği emr-i gayr-ı mübhem iken keyfiyet-i mez
kCırenin vukuu bais-i istiğrab ve badi-i isti'cab ve bu babda Ayintab vu
cuhunun ibraz-ı sadakat birle müşarünileyhin yanına varub mukteza-yı 
şime-i fermanberiyi icraya gayretleri mucib-i mahzuziyet-i bihisab olmuş
dur. Cenab-ı rabb-ı muin o mekule esdıkayı her halde berhordar ve mu-

[1] Mühimme-i mektume defteri, No. 8. 
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halifini karin-i kalır u demar eyleye. Halebin bazı eşkıyası mukaddem
lerde eyalet-i merkumeye istila ve emanel-i Cenab-i kibriya olan fukara 
ve zuafa ve raaya ve beniyaya enva-ı cevr u mezalime ictira itmiş veba
yağı ehl-i ırz olanlar ellerinde esir gibi kalmış iken leh-ül-hamd zaman-ı 
adalet-iktiran-ı cihandaranemde her taraf dan erbab-ı teaddiyyatın def' ü ref'i 
ile cümlenin refah ve emniyeti madde-i hayriyesi husule gelmiş ve eyb.
let-i 1-İaleb dahi bunca himmet ve ikdam ile levs-i vucfıd-ı eşkıyadan tasfiye 
ve tathir kılınmış olduğuna binaen şimdi bunların ineram-ı habas::t-en
camları yine evvelki gibi !"lalebi yed-i tegallüblerine almak daiye-i 
fasidesinden ibaret ve bu suret aceze-i raiyyet ve ehl-i ırz ve bil-cümle 
sükkan-i vilayet haklarında ne derece muzır ve rıza-yı meyamin-irtiza-yı 

cihandaraneme dahi ne mertebelerde münafi ve mugayır idüğü vareste-i 
kayd u işaret olub eşkiya-yı merkumenin alaeyyihal tenkilleriyle tehad
düs iden fesad ve ihtilalin külliyen izale ve imhası irade-1 katıa-i cihan
daranem muktazasından olmağla siz ki naib ve müfti ve ulema ve vucuh 
ve zabitan vesair-i mumaileyhimsiz ber mukteza-yı diyanet ulul-emre itaat 
her halde mucib-i selamet ve hilafı harekete mubaderet dünya ve ahiret
de muris-i peşimani ve nedamet olduğu keyfiyetini etrafiyle teemmül ve 
mülahaza birle mukteza-yi sadakat ve diyanetiniz üzere cümleniz bil-itti
fak müşarünileyhin her halde emr u re'yine mütabeat iderek badi-i 
fesad olan gürüh-i eşkiyanın def' u ref'ine gayret ve şu fesad ve ihti
lalin biran akdem hüsn-i teskiniyle tahsil-i rıza-yı hümayunuma ihtimam ve 
dikkat ve olvechile isticlab-ı hüsn-i teveccühat-ı şahaneme mubaderet ey
lemeniz fermanım olmağın şerefpaş-i sudur olan hatt-ı bümayun-i mevhibet-
makrun-ı mülukanem mucebince işbu emr-i celil-ül-kadrim isdar ve ....... ile 
tisyar olunmuşdur. İmdi Halebde tekevvün iden ateş-i fitne ve fesadın 
bir gün evvel def' u teskini emr-i kat'i-i mülfıkanem idüğü malumunuz olduk
da bervech-i meşruh amel ve harekete bil-ittifak ikdam ve müsareat ey
lemeniz babında 

Evahir-i safer 35 (Birincikrinun 1819 ortaları) 

XII 

Halen Adana valisi ve ilhakan Uzeir (Azir) ve Bilan sancakları muta
sarrıfı vezirim Mehmed Celalüddin Paşa dame iclaluhuya hüküm 

Sen ki vezir-i müşarüileyhsin Halebde vuku bulan ihtilal ve fesada mebni 
hala bil-istiklal Haleb valisi olan Sadr-ı es bak düstur-ı mükerrem vezir Hur
şid Ahmed Paşa dame iclaluhu tarafına asker ve zahire ve cephane ve mü-
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himmat cil\etiyle lazime-i muavenet ve müzaheretin icrasına dikkat ve bil-ik
tıza müşarünileyh taleb ider ise Derisaadetimden istizana hacet bırakmıya
rak bin-nefs ol canibe irişmeğe müsareat eylemek hususu bundan akdemce 
şerefriz-i sudur olan emr-i celil-ül-kadrimle sana tavsiye ve iş'ar kılınmış 

olmakdan naşi mukteza-yı fermanberi ve sadakat ve lazime-i imtisalgüsrl 
ve gayretin üzere derhal üç dört yüz mikdarı piyade ve süvari ile on 
yedi yük cephane gönderilmiş olduğundan bahs ile memur olduğun 

vechile bin-nefs hareketini müşarünileyh sana yazmış olduğunu bu def'a 
der-i bar-ı şevketkarar-ı mülukaneme inha ve tahrir idüb suret-i iş'arına na
zaran Heleb eşkıyası kemal-i galeyan üzere olarak müşarünileyhin takvi
ye-i bazu-yı iktidarım mucib olur vesait ve halatın istihsal ve istikmali · 
vacibattan ve bu cihetle senin bir an akdem ve bir saat mukaddem 
oltarafa vüsulün İcab ve iktıza eylediği vazıhattan olmağla eğer şim
diye kadar hareket itmemiş isen bu emrim vardığı <;ibi dakika-i vahide 
vakit geçirmeyüb kuşakdaşlık gayretini ve namus-ı vezareti bil-mülahaza 
haman asakir-i külliye istishabiyle bin-nefs hareket ve serian ve acilen 
oltarafa irişüb müşarünileyhin re'y ve tedbirine muvafakat birle şu Haleb 
eşkıyasının bir an evvel tedmir ü tenkilleriyle gaile-i merkumenin hüsn-i 
indifaına bil-ittihad vufur-ı sa'y ü gayret eylemen fermanım olmağın bu 
def'a celadet-riz-i sudur olan hatt-ı şerif-i şevket-redif-i padişahanem mu
cebince istical-i memuriyetini havi işbu emr-i şerifim isdar ve .... icalet 
ile itare ve tisyar olunmuşdur; İmdi senin şu günlerde asakir-i vefire ile 
bin-nefs Haleb tarafına vusulün irade-i katıa-i cihandaranem muktezasın
dan idügi ve bu emr-i ehemde batlane hareket ve imrar-ı vakt misillu 
vaz' u halet bir vechile caiz olmadığı malumun oldukda ona göre amel 
ve harekete ve icra-yi lazime-i memuriyetle ifa~yi mukteza-yı kar - şinasi 
ve. hamiyete bezl-i cehd ü miknet ve serian hareketinle müşarünileyh 

tarafına vasıl olduğunu der-i bar-ı übbühet-karar-ı hidivaneme tahrir ve 
işaret ve hilafından begayet ittika ve mücanebet eylemen babında. 

Evahir-i safer 235 (Birincikunun 1819 orta/arz) 

xm 

Bu dahi 

Halen bil-istiklal Haleb valisi Sadr-ı esbak vezirim Hurşid 
Ahmed Paşa <lame iclaluhuya hüküm 

Sen ki vezir-i gayret-maasir-i müşarünileyhsin Haleb'de tekevvün 
ve tahaddüs iden fesad ve ihtilale mebni Hudeydi aşireti şeyhi Hamud 
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El-İbrahim dimekle maruf leim Hama. tarafında mevcud olan firarileri alub 
ber takrib idhal eylediği tarafından tahkik ollınarak verasından asker tayi
niyle takib ve muharebe olunmuş ise de ele getürülemeyüb yine Hama cani
bine kaçmış ve bu vechile merkumun hiyaneti zuhur itmiş olduğundan 
bahisle vücud-ı mel'anet- alfidunun ruy-i arzdan izalesi lazimeden idügi bu 
def'a tarafından der-ibar-ı şevket-karar-ı mülfikaneme tevarüd iden tahrirat
da dere ve iş'ar kılınmış olub bu makule şakavet-pişenin idamı mukteza-yi 
mülkdariden olmakdan naşi tertib-i cezası hususuna irade - isabet-ifade-i 
tacdaranem taalluk idüb olbabda hatt-ı hümayun-ı mehabet-makrunum 
cel,§.detriz-i sudur olmağla mukteza-yı kar-şinasf vfi reviyet ve mübtega-yi 
umur-agahi ve dirayetin üzere merkumun izale-i vücudiyle ser-i maktuunu 
der-i bar-ı ibret-şiar-ı padişahaneme irsale ihtimam ve dikkat eylemen 
fermanım olmağın mahfiyen ve mestur en işbu emr-i şerifim isdar ve mem
huren ..... ile tisyar olunmuşdur. İmdi merkum ele getirilüb idam olunması 
ınatlub-ı şahanem idügi malfim-ı fatanet-melzumun oldukda beryech-i 
meşruh amel ve harekete ve icra- yı ferman- ı kaza-cereyanımla ifa-yı levazı

m-i reviyetkari ve sadakate bezl-i cehd ü himmet eylemen babında. 

Evahzr-z safer 235 (Birincikunun 7819 orta/arz) 

XIV 

İcra olunduğunu mübeyyin müşarünileyhin varid olan tahriratı şeref
yafte-i sudı1r olan hatt-ı hümayun mucebince ba ferman-ı ali şerh virildi. 

7 B. 35 (7 receb 1235 = 20.IV.1820) 

xv 

Halen bil-istiklal Haleb valisi Sadr-ı esbak vezırım Hurşid 

Ahmed Paşa dame iclaluhuya hüküm 

Halebde bir takım erazil ve eşhasın mütecasir oldukları fesad ve 
şekavet bazı habasetkaranın tahrik ve iğvalarından neş' et itmiş· idüği 
malum ve aşikar ve o makule mukız-i fitne ve ihtilal olanların itdikleri 
mel'anet yanlarına bırakılmak bir vechile caiz olmadığı müstağni-i beyan 
.ve aşikar olduğuna binaen nam habisin ihtilal-i mezkı1re sebeb ve 
bais olduğu ve lazım-ül-izale bir hain idügi tahkik olunub merkumun 
idam ve izalesiyle emsaline ibret kılınması hususuna irade-i seniyye-i mü
lukanem taalluk idüb olbabda hatt-ı hümayun-ı celadet-makrunum meha
betriz-i sudur olmağla sen ki vezir-i gayret-maasir-i müşarünilehysin vüsul-i 
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emr-i şerifimde merkumu ele getürüb ceza-yı layikını tertib ve icra keyfi
yeti der-i bar-ı übbühet-karar-ı padişahaneme tahrir ve inhaya müsareat ey
lemen fermanım olmağın mektiımen ve mahfiyen işbu emr-i celil-ül-kadrim 
isdar ve ..... ile tisyar olunmuşdur. imdi merkumun izale-i vücud-ı mefsedet
ah1du matlı1b-ı şahanem idügi malı1m-ı reviyet-melzumun oldukda ber
vech-i meşruh amel ve harekete ve icra-yı ferman-ı kaza-ceryanıma bezl-i 
cehd ü miknet eylemen babında. 

Evahır-ı safer 35 (Birincikanun 1879 ortaları) 

XVI 

Halen bil-istiklal Haleb valisi Sadr-ı esbak vezırım Hurşid 
Ahmed Paşa <lame iclaluhuya hüküm 

Bu def'a Halebde bir takım erazil ve eşhasın mütecasir oldukları 
fesad ve şekavet bazı habasetkaranın tahrik ve iğvalarından neş'et itmiş 
idügi malum ve aşikar ve o mkule mukız-i fitne ve ihtilal olanların it
tikleri mel'anet yanlarına bırakılmak caiz olmadığ'lnı beyan ve iş'ar ve 
maslahat hitam bulub eşkiya-yı Haleb'in bazıları alız ü girift ve cezaları 
tertib olunmuş ve bazıları dahi firar itmiş olduğundan işbu emr-i ali 
begalde hıfzolunmak içün Haleb valisinin varid olan tahriratı şerefyafte-i 
sudilr olan hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun ı şahane mucebince ba fer
man şerh verilüb emr-i a\i bagalde hıfzolunmuştur. 

7 B. 35 (7 receb 7235=20.IV.7820) 

XVII 

Kezalik 

İşbu emr-i ali mahalline led-el-vürud ser-i cumhur-ı eşkıya Kahpe oğlu 
nam mef sedetkar ismi tahririyle idam olunduğunu mübeyyin müşarüniley
hin varid olan tahrirat mazmunı şeref-yafte-i sudfir olan hatt-ı hümayun-ı 
şahane mucebince ba ferman-ı ali şerh ·virildi. 

7 B. 35 (7 receb 7235 ==- 20.IV.1820) 

(Ar kası fJar) 
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