
• 
T 

- fl>. . ' 

~''ı VESİKALARI . 
R 'I 

YENİ SERİ; J. CİLD 1 (16). SAY[ 



TAKRİR-İ SADR-I A'ZAMİ [6
] 

HATT-I HÜMA YÜN 

Benim vezfrim, 

İşbu takrfrin manzur ve me<ili ma'lum-i hüm<i
yunum olmuşdur; hav<is ile her türlüsü müz<ikere 
olunub hiç bir diyecek kalmamzşdzr. Sayd<i ey<ileti 
ibka-i vezaret ve afvz suretini ihtiyar ider ise pek 
uygunsuz olacağz zô.hir ise de hasbe'l-ic<ib müz<i
kere ve tensib olunan evamir ve tahrirat irsal olu
nub Mzszr vô.lfsine yazılacak ta'bir<it-i müessireye 
ziyade dikkat oluna. Acaba hafi olarak bey<iz 
üzerine bir kzt' a hatt-z hüm<iyurium dahi zsdar 
olunsa faidesi olur mu ve ne zeminde olmak mün<i
sibdir; b'unu dahf müzakere idüb arz idesin. 

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyy-i ni?metim, efendim 
padişahım, 

Sayda valisi sabık mağdfrb Abdullah Paşa'nın afviyle vezaret ve 
mansıbının ibkası iltimasına dair Mısır vallsinin Makam-ı Sadarete mu
harrer bir kıt'a kaimesiyle olbabda ba'zı tafsllatı mutazammın Kapu 
kethüdasına meb'frs şukkaları arz ve takdim olunduğunu Şamil merfı1'-i 
atebe-i ulya-i 'mülfrkaneleri kılınan takrir balasına şeref-efza-i sudur 
olan Hatt-ı Hümayfrn-i şevket-makrfrn-i şahanelerinde · maktfrl Halet'in 
mukaddem bir az tefeyvühatı olduğuna binaen müşarün-ileyh vehm ü 
vesveseye zahib olmuş anlaşılıyor. Mağdı1b-i merkümun afvini kal ü 
kaleme almış.,olduğundan adeı::p.-i müsaade sureti kendüye mucib-i züllü 
nakisa olacağını iş'ar ediyor. Ancak yine kal'a elinde· olarak afvi hu
susunda taraf-i şahanenize aid olacak nakisayı. düşünmüyor. Her ne 
ise müşarün-ileyhin zahib olduğu vesvesenin külliyyen izalesi ne süretle 
olursa istihsali lazimeden olmağla ana göre iktiza edenler ile müzakere 
ve etrafiyle mülahaza ve mütalea olunarak kararı taraf-ı hümayı1numa 
arzoluna deyü emr ü ferman buyurulmuş olmağla mantfrk-ı münifi 
üzere geçen pazar günü Kethüda-yi çakeri Ağa kullarının odasında 

· Reis Efendi ve Çavuşbaşı Ağa ve Darbhane-i Amireleri Nazırı ve Ter
sane emini efendiler kulları bi'l-ictima' zikrolunan takrir ve Mısır valisi 

[ 6] Başvekalet Arşivi, Sandık Nr, 73; Sıra Nr. 20343. 
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müşarün-ileyhin tahrirat-i mezküresi ve şeref-efza-i sudur· olan Hatt-i 
Hümayfın-i şahaneleri kıraat .ve iktiza-i halin müzakeresine mübaderet 
olundukda Mısır valisinin ibtida bu madde içün gönderdiği Selim Ta
tar müteveffa Halet Efendiye olarak gelmiş ve hi'n-i vürfıdunda anı 
bulamayub sonra şöylece istimzac sfıretiyle Bab-ı Ali'ye söylenmiş ve 
Bab-ı Aliden dahi keyfiyyet etrafiyle mülahaza ve hak-i pay-i Humayfın-ı 
şahaneden istizan olunarak tertib olunan cevab fakat Bab-ı Ali'nin mü
şarün-ileyh hakkında hayr-hahane re'yi olmak üzere hüsn-i suretine ko
nulup i'fade olunmuş olduğundan bu cevaba mukabil müşarün-ileyhin bu 
kene tahriren vaki olan iş'aratındaki şiddet sureti ba'zı ma'nalara mah
mur olup ezcümle çünki kendüsi öteden berü Şam-ı Şerif taraflarını tah
sile çalışması misillu ef'aline nazaran gittikçe teferrüd ve tevsi'-i hüku
met daiyesinde olduğu müstefad olarak galiba vakt-i fursatı gözetmiş 
olduğun.dan ve her ne ise bir vakt sırası gelinciye kadar taraf-i Dev
let-i Aliyye'den hakkında hakikati tecahül süretiyle daima te'min mua
meleleri gösterilmek ve halen ve kalen tevahhuş ve adem-i emniyyeti 
mfıcib bir nesne anlatılmamak lazım iken müteveffa Halet Efendi bu 
hususda doğrusu münasebetsizlik ederek müşarün-ileyh hakkında daima 
alenen türlü türlü tefevvuhata tasaddi etmesi cihetiyle müşarün-ileyh 

dahi gün-begün kuşkulanarak nihayet mağdfıb-ı merkumun kaziyyesi 
zuhuriyle vezirler ta'yini ve Mısır civarında böyle bir cern'iyyet-i as
keriyyenin vukuu misillu şeylerin ilerüsi yani mağdfıb-i merkumun gailesi 
bitdiği gibi kendü aleyhine dahl bir şey çıkanlur vehmine düşüp hal
buki şimdiki eyyamda Devlet-i Aliyye'nin etraf ü cevanibincie bin türlü 
gaile ve meşgfiliyyeti olduğuna mebni müşarün-ileyh dahi' bu vakti fursat 
ittihaziyle mağdub-i merkumu afv ettirüb de emeli olan mahalleri ken
düye bendetmek daiyesiyle merkum. hakkında olan tal_eb ve iltimasını 
ibtida Selim Tatarı Halet Efendi'ye gönderdiği vakitte dahi şiddetli gön
dermiş ise de galiba Tatar-ı merkum bu tarafa geldiğinde Halet Efendi'yi · 
def'olmuş bulup öteden berü bunların kuruntusu ise, guya Mısır valisine 
müzahim ve muarız olan yalnız Halet Efendi olarak sair vükela-i devlet 
bfr şey demezler, kolaylıklı biter hülyasiyle Bab-ı Ali'ye olan ifada.tını 
hafif söylemiş ve ana göre aldığı cevabı müşarün-ileyhe yazmış ise de 
garaz ve maksudu evvelki kuruntusunu tahsllden ibaret idüginden bu 
def'a dürlü dürlü mugalata ve ayak patırdılariyle mağdub-i merkumun 
beher hal afvi ve ibka-i vezaretiyle Sayda eyaletinin kemakan uhde
sine tevcihi süretine ısrar etmiş ve keenne müsaade buyurulmaz ise 

.kendüye kabail-i Urban ve asakir-i sergerdegan beyninde züll .ü nakisa 
ve şikestl-i nüfuzu mucib olarak ol halde kendüsi dahi şöyle böyle 
davranacağını yazmıf ve bu babda bayağı dikçe davranmış ve şiddet 
göstermiş· olmağla eğerçi müşarün-ileyhin bu gı1ne şiar ve mişvarınd~n 
dolayı diyecek pek çokdur ve hatır ve ezhana tebadür eden gunagı1n 
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mütaleat ve ihtimalata nihayet yokdur; lakin her ne ise mukteza-i vakt ü 
hal bunu yiiıe şöylece kullanmak ve Halet Efendi'nin tefevvühat-~ sa.bı
kasını külliyyen imha edecek derecelerde kemal mertebe te'mini çaresine 
bakılmak velhasıl tıbk-i emr ü ferman-ı şahaneleri üzere zahib olduğu 

vesvesenin külliyyen izalesi ne suretle olur ise istfüsal olunmak lazime
den olub zira fezleke-i iş'arına nazaran eğer · bu maddeye müsaade 
buyurulmaz ise gfi.ya taraH Devlet-i Aliyye'den hakkında· adem-i em
niyyet muamelesini kuruntusunda tahakkuk ettirerek ana göre davra
nacak, yani fi-ma~ba'd adem-i itaat ve isyan mesleğine girecek gibi 
gösterir. Halbuki bu suretdeki mahaz!r ve mazarrata nihayet olmayup 
ezcümle tecavüzü isyan etmez ise bile ba'd-ez-ln Dersaadete zahire 
ve erzak ve irsaliyye akçaları göndermemek ve Girid maslahatını ta'tll 
ve tarlk-i Hacc-i şerifi ihlal ·ve mağdub tarafına iane ve Dürzi ve 
Nusayri taifelerini tahrik ve ol havallyi bütün bütün ihlal etmek misillü 
şeyler elinden geleceğine binaen Devlet-i Aliyye'nin böyle vaktinde bu 
dahi böyle olmak lazım gelür ise maaza'llah sümme maaza'llah havsala-i ha-· 
yale sığmaz fenalıklar tekevvün edeceği aşikardır. Bina-ber-ln her ne hal 
ise bunun te'min ve tatmini çaresine bakılmak vakte göre ehemm-i meham
dan olub fe-amma bu maddede vaki' olan inhası vechile mağdub-i merkümun 
yine kal'a elinde olarak afv ü ibkası suretinde dahi taraf-i Devlet-i Aliyye'ye 
azim nakisayı müstelzim·olacağında şüphe yokdur. Eğerçi müşarün-ileyh 
tahriratında bu rnakülenin afv ü ibkası mesbukdur yollu tezkirden mak
sudu Vidinli Pasban-zade v~ İdrıs Paşa maddelerini sabık ve emsal 
addetmek ister ise de İdris Paşa Vidin'den çıkub Dersaadete · gelmek 
üzere afvolunmuş · ve fakat Pas ban-zade hakkında olvaktin hükmünce 
bu suretle vuküu olsa dahi zaman-i sa'd-iktiran-i hazret-i şehinşahide 
böyle bir mağdubun hem afvi ve hem mahail ii mansıbında ibkası 

sebkat etmemiş olduğundan başka bu suret hadd-i zatinde biraz ağır 

ve uygunsuzdur. Bu cihetle mağdub-i merkümun ihracına ısrar olunup 
da nihayet Mısır Vallsinin te'miniyçün Sayda eyaleti &nm re'y ü intiha
biyle ahar birine verilmek· be-gayet ehven görünür. Ancak şimdi böyle 
denilse ahar bir veziri re'y ü tenslb etmeyüb peşin mağdubun ihracina 
müstakillen beni me'mur etsünler diyerek Sayda'yı kendüsine tahsil 
etmiş olacağından bu da uygunsuzdur. Hatta mukaddem Tatar Selim 
vasıtasiyle olan inhası mağdub-i merkümun ya afv ü ibkası veyahud 
ihracıyçün müstakillen kendüsinin me'mı1riyyeti şıklarına şamil iken ken
düsinin me'muriyyeti suretini berüki suretden ağır görmüş ve Devlet-i 
Aliyye nihayet mağdubun afvını ihtiyar idüb de yine kendüsini müsta
killen me'mur etmeyeceğini anlamış olduğundan bu def'a inhayı yalnız 

mağdubun afv ü ibkası suretine hasr etmesi bundan iktiza edüb yogsa 
müstakillen me'mı1r olmak lazım gelse Sayda eyaletini kendüye virmek 
demek olacağından canına minnet olan şeydir ki yarın gallesi ve bu 
kadar mal ü menali ele koydukdan sonra giderek türlü türlü vesile 
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ve esbab-i. mucibe tedarikiyle Şam-i Şerif eyaletini dahi tahsile çalışa
cağında şüphe yoktur. Bu cihetle şimdi müşarün-ileyhe mağdub-i merkü
mun kal'ada ibkası Devlet-i Aliyyeye mucib-i nakisa olduğundan yalnız 

zaten afviyle te'min ve ihrac itmesi ve. nihayet kendüsinin me'muriyyeti 
icab ider ise ana göre iktizasına bakılmak üzere keyfiyyeti bu tarafa 
iş'ar eylemesi zemininde kendüye cevab tahriri hatıra gelir ise de böyle 
yazıldığı gibi oltarafları bütün bütün ele getürmek için müstakillen me'
muriyyeti suretini inha edeceğinden şüphe olmayub bunun ilerüsi dahi 
nereye varacağı aşikardır; ana binaen bunun bu vechile müstakil me'mu
riyyeti suretini kale almak her halde caiz değildir; hatta mağdubun 
bidaet-i isaetleri mücerred müşarün-ileyhin tahrik ve saniası şeylerden 
neş'et idüb de mağdub-i merküm sonra kendüsine ne [dolaplar?] çevi
receğini fikr etmeyerek hasılı bu babda münfail olması sureti dahi hatıra 
gelen ihtimalatdandır. Ve'l-haletü hazihi ma'hud Mir Beşir dahi Mısır'da 
olduğu istihbar olunduğuna nazaran Mısır'da olan asakir sergerdele
riyle ittifakları olmak dahi hatıra gelür'; velhasıl bu hususta dekayık-i 
fesad vadi!eri düşünülecek olur ise hatıra gelür şey çokdur ve mütalea 
pek uzayacaktır. Şimdi re's-i mes'ele şu Mısır valisinin külliyyen te'minini 
mucib olacak ve saltanat-ı seniyyeyi dahl nakisadan ·kurtaracak vec
hile bir hüsn-~ suretini bulmak lazımdır; lakin Mısır vallsirin bu davra· 
nışına göre mağdub-i merkumun be-herhal kal'adan çıkarılmasına ısıar 
olunmak ve-lev ahar mansıb verilecek olsa bile müsmir olur zannolmaz; 
nihayet bunda şu suret hatıra gelür ki çünki Mısır valisi müşarün-ileyh 
kendüsinin Devlet-i Aliyye'ye sıdk u istikametinden bahs edüb guya bu 
maddeyi mücerred beynel-Arab kendüyi zilli ü nakisadan ve nüfilzunu 
kesr ü halelden vikayet için istid'a ve ilhah eylediğini yazmış olmağla 
lakırdıyı burada tutarak ve buradan dahi ana mukabil davranılarak 

şimdi mağdub-i merkümun afv ve ibka-i vezaretiyle yalnız Sayda 
eyaletinin uhdesine tevcihini havi bir kıt'a ve yine afv ve ibka-i 
vezaretiyle Anadolu mansıblarından mesela Karaman eyaletinin tev
cihini mutazammın diğer bir kıt'a ferman-ı all mahfiyyen ısdar olu
narak Mısır vftllsi müşarün-ileyhe irsal ve yazılacak cevab-namede 
şöyle şöyle yazmışsınız, halbuki evvel ve ahar hakkınızda hüsn-i tevec
cüh ve i'timad-i cihanbani ve emniyy'et-i kamile-i cenab-ı. şehinşahi 
ne derecelerde olduğu re'yü'Vayn görmüş ve bilmişsinizdir; işte bu kerre 
dahi mücerred bu müddeayı te'yid ve sizin iltimas ve hatırınıza riayet-i 
seniyyeyi te'kid zımnında Abdullah Paşa'nın afvı ve ibka-i vezareti ile 
Sayda eyaletinin uhdesine tevcihiyÇün başka ve kezalik afv ve ibka-i 
vezaretiyle Karaman eyaletinin tevcih ve ihsan buyurulduğunu muta
zammın başka iki kıt'a ferman-ı all mahfiyyen ısdar olunµb tarafınıza 

gönderildi ve mağdub·i merkümun zaten her ne guna cürüm ve kaba
hati olmuş ise sizin islişfü'ınıza mebni işte afv-i sahih ile afv buyuruldu; 
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ancak siz bu maddeyi kal ü kaleme almanız takarrübiyle beyne'l-Arab 
bana nakisa oldu diyorsuz; lakin mağdub-i merkumun keyfiyyet-i isyanını 
ve Devlet-i Aliyyeye olan itaatsizliğini ve Devlet-i Aliyye dahi üzerine 
bu vechile me'murlar ta'yin eylediğini amme-i halfüktan başka bütün 
ecnebi devletler dahi vakıf olmalariyle şimdi merkumun afv ve ibka-i 
ve'.48.retinden başka yine kal'alar elinde olarak Sayda'da kalması suretin
de taraf-ı eşref-i hazret-i hilafet-penahiye beyne'd-düvel arız olacak şüphe 
ve nakisayı beyne'l-Arab size raci didiğiniz nakisa ile bir kerre muvazene 
eyleyüb şikkaynin kangısını mi'yar-i sıdk u istikametinize tatbik iderseniz 
anı icra idesiz; ya'ni ihtida cümlemizin veliyy-i ni'metimiz ve mülkün sahibi 
olan padişah-ı ali-penah efendimizin zat-i hümayunlarına raci' olan key
fiyyeti kendü nefsimizden kati çok evvel düşünmek uhde-i sadakat ve 
ubudiyyetine farz olduğuna ve mağdub-i merkumun 'kemakan Akka 
kal'ası elinde olarak kalmasının pek uygunsuz olacağına nazaran bunu 
mu tecviz idersiz yoksa mağdub-ı merkumun afvı ve ifa-i vezaretiyle 
uhdesine Karaman eyaletinin tevcih ve· ihsan. keyfiyyeti dahi zaman-i 
sa'd-iktiran-i hazret-i padişahfde kat'a misli sebkat etmemiş ve bu 
kerre hasren ve kasden sizin hatır ve iltimasınıza kemal-i riayetten 
naşi müsaade buyurulmuş ve mal ve canına hiçbir vakitde zarar ve 
ziyan gelmemek üzere re'y ü eman-i padişahf erzan kılınmış olduğuna 

nazaran beyne'l-Arab sizin vikaye-i nüffiz ve i'tibarınıza bundan büyük 
vesile-i celile olmıyacağından bu şıkkı mı icra idersiniz? işte bu iki 
suretten kangısını mişvar-i hüsn-i süh1künüze yakışdırır iseniz anı ihti
yar eyliyesiz diyerek etrafiyle ve ta'birat-i münasibe ile yazıldığı suretde 
me'muldür ki öteden berü ve hasbe'z-zahir tuttuğu tavr u usule naza
ran müşarün-ileyh bu. muameleden sonı:a mağdı1bun Akka'da ibkasını 

uyduramayıb ve belki Devlet-i Aliyye'nin bu ifadatını çekinüb de kendü 
didüğini yapmaklığında kendü asker sergerdelerini bu~un bu hareketi 
rıza-i Padişahiye münafi olduğunu derk ve iz'an ile. şayed içinden 
ba'zısı vakt-i fursat diyerek kendü aleyhine olması ihtimalatını -Oüşünüb 
nihayet mağdub-i merkumu Karaman eyaletine ihrac etdirmesi akreb ve 
melhuzdur; ma' -mafih ihtimaldir ki kendüsinin asıl meı:am ve muzmeri 
ne olursa olsun şu Sayda taraflarını ele almak fikrinden ibaret olub da 
ahar hiçbir şeyi düşünmiyerek ve devlet gücenip gücenmiyeceğine 

sarf-i zihn etmiyerek heman Sayda'nın mağdub-i merkuma tevcihi fer
manını i'lan ve icra etdirmesi dahi muhtemeldir; lakin zikrolunan zemin
ler ile yazıldığı suretde ba'd-ez-in mağdfib-i merkumun Sayda'da ibkasını 
uyduramayub Karaman- eyaletine çıkarması veyahfid ahar bir sı1ret vir
mesi zann-i galibdir ve her ne ise bu babda tezelden müşarün-ileyhi 
külliyyen te'min ve mümaşatdan gayri çaresi ol.mayub eğer b1:1 oluna
cak muamele-i riayetden müteessir olub da mağdub-i merkumu Kara~ 
man eyaletine çıkarır ise ma'el-mahzur ehven addolunmak ·ve eğer 



24 ŞİNASİ ALTUNDAG 

yine Sayda'da ibkasını icra edecek olur ise bu suretin ilerüde kati çok 
mazarratı ru-nüma olduğuna binaen ol vakt ilerüde ve sırasında hafi 
çaresi düşünülmek ve ezcümle bu ikinci sureti icra edecek olur ise 
dimağı fesadcia ol.duğu gereği gibi isbat etmiş olarak ba'd-ez-in mü-

. şarün-ileyhden emniyyet külliyyen meslub olacağından ve her ne kadar 
el-yevm Haremeyn-i Şerifeyn tarafları anın zabt ü idaresinde pulunmak 
cihetiyle fi'len hakkından gelinmek çaresi bulunamaz ise de sonra ha-
kimane tedblrler ile mesela derun-i Mısır'da bir ihtilal peydasiyle hak
kından gelinmek misillü şeylere muhtac olacağından her ne ise ol vakt 
düşünüb iktizasına bakmak üzere şimdiki halde işbu mütalea olunan 
suretle muameleden gayri münasib tedbir hatıra gelmediği cümle tara
fından beyan· ve tekrar olunduktan sonra otuz bin kese akça bedel-i 
afvın alınması hususunda iktiza-i hali lede't-teemmül meblağ-i mezkur 
hayli şey olarak vakte göre devletin işine yarar denilür ise de bu mi
sillü mesalih-i mülkiyyede ibtida mülkcesini ve nüffiz-i. padişahinin vika
yesini düşünmek ve akça maddesini derece-i saniyede bırakmak vaci
beden olmağla bu takdirce şimdi bu maddede akça alınmak lazım gelse 
mülkce ve saltanatca nakisayı müstelzim olur şeydir; ale'l-husus meblağ-i 
mezkur istenilmek lazım gelse Mısır valisi bunu devlet pek de benim 
hatırım için etmeyib akça için müsaade eyledi diyerek ve Karaman . 
eyaletine ihracı şıkkına sarf-i zihn etmeyerek bu ser-rişte ile mağdub-i 
merkümu yine Sayda'da ibka etmek isteyeceği nümayan ve bunu böyle 
yaptıktan sonra mağdub-i merküm dahi ben bu eyaleti akça ile aldım 

diyerek mülk bey'i gibi zu'm iderek ilerüsü bir kat dahi uygunsuz 
düşeceği vazıh ve ayan ve kezalik Karaman eyaletine ihracı takdirinde 
dahi akçası alınmak yine uygunsuz suret olub hasılı şu maddede şan ve 
şevket-i hazret-i cihandariyi vikayeten akça talebine tenezzül olunmaya
rak belki ma'raz-ı istiğnada ve gerek Mısır valisi gereği gibi kan
dırmak ve utandırmak zımnında yazılacak cevab-namenin iktiza iden 
mahallin.de mağdub hakkında bu vechile afv u ihsan muamelesi mücer
red kendüsinin riayet-i hatırına mebni olarak hatta bir akçası alız ü 
taleb olunmıyacağı sarahaten yazılmak mü.nasib olacağı cümle tarafın

dan ba'de'l-iş'ar kaldı ki zikrolunan iki nev' fermanların şimdiden ol vec
hile ısdar ve irsal veyahı'.ld iş'arat-i mezkure şimdilik yalnız mektub ile 
bildirilerek tekrar kangısını taleb ve ihtiyar idersiz yollu isti'lam olun
mak ve yahud şimdiden fermanlar tasdi'r ve tesyfr olunarak ve vech-i 
meşruh yazılacak cevab-namenin nihayetinde işte bu fermanlar mahfiy
yen isdar ve irsal olunmuş ve heD;üz Dersaadetde i'lan ve icra olunma
mış olmağla iki şıkkın kangısını ihtiyar edecek olur iseniz peşin bu tarafa 
yazup Dersaadetde ikti~a-i tevcihleri icra ve i'lan olunarak tarafınıza 

tekrar cevab yazıldıktan sonra siz dahi orada iktizasını icra idesii 
yollu yazılmak sureti mütebadir-i hatır olur ise de müşarünileyhin .bu 
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fuaddede ru-nüma olan inhimak ve ta'cfline nazaran b.u ş~kların cum
lesini yine kendüsinden emniyyetsizliğe gark (?) iderek maksud olan 
te'min sureti hasıl olamıyacağından başka imtidad-ı hal ahar suret
lerle müeddi-i kil· ü kal olması dahi melhiiz olduğuna nazaran işbu 

fermanların heman şimdiden isdar ve irsali ve ber-vech-i meşruh cevab
name tahriri icab-ı halden görünüb isdar olunacak fermanlardan Sayda 
eyaletinin tevcihi emr-i şerifinin meali fakat Mısır valisinin iltimasına 
mebni mağdubun afvı ve vezaretinin ibkası ile Sayda eyaletinin uhde
sine tevcihi beyandan olmak ve Karaman eyaletinin tevcihi zımnında 
tasdir olunacak ferman-ı alide mağdub-i µıerkum:hakkında hakiki afv 
ve safh-i şahane erzan buyularak ff-ma-ba'd mal ve canına kat'a zarar 
ve ziyan gelmiyeceğine ve mademki Karaman eyaletine gelüb sair 
vüzera-i izam misiHü icra-i hükıimet ve ibraz-i. measir.-i sıdk u isti
kamet eder ise hakkında tevcihaH hasene-i padişah! gün-be-gün müte
rakki olacağına dair ta'birat-i münasibe dere ve tezk!r kılınma!<. müna
sib ve belki Mısır valisi bunları okuyub da asıl merkez-i riza-i all 
kangı şıkta. olduğu bundan dahl anlıyarak mağdubu Karaman eyaletine 
ihrac etmekliğe meyl ve müsaraatını mucib olur gibi göründüğünden 

işbu fermanlar dahi. bu vechile kaleme alınıb ısdar olunması dahl ke-· 
zalik cümle kulları tarafından istihsan olunmuş ve bundan b~şka işbu 
fermanlar böylece ısdar olunub gönderildiği halde Mısır valisi dahi 
kangı şıkkı icra idecek olur ise el-h2letü hazihi Sayda valisi Mustafa 
Paşanın bu kaziyyeden haberi olmamak cihetiyle Mısır vallsi , tarafından 
kendüye haber vardığında kat'aii'timad edemiyeceğinden bu babda mü
şarün-ileyh Mustafa Paşa'yı hab!r itmek lazimeden ise de Mısır vallsi 
şıkkayhin kangısını icra ideceği meçhfil . olduğuna nazaran bu maddeyi 
şimdiden harice ifşa itmek münasib olmadığına binaen fakat bu babda 
taraf-ı çakeriden müşarün-ileyh Mustafa Paşa'ya olarak bir mektfib yazı
lıp mealinde Mısır valisi bu defa Abdullah Paşanın afvı."_hususu taraf-1 
hazret-i padişahlden istid'a etmiş ve müşarün-ileyh ise asdika-i Devlet-i 
Aliyye'den mesbuku'l-hizmet .ve şöyle böyle bir vezir olduğuna binaen 
mücerred anın hatır ve iltimasına riayeten paşa-i merkilrri.un afviyle 
ibka-i vezareti hususuna müsaade-i seniyye-i cenab-ı. cihandari erzan 
buyurulmuş olduğunu dere ü hikaye ile iktifa olunarak işbtı mektiib 
dahi Mısır vallsi müşarün-ileyhe yazılacak cevab-nameye matviyyen anın 
tarafına gönderilüb Abdullah Paşa hakkında kangı sfireti icra edecek 
olur ise olvakit işbu mektiibu müşarün-ileyh Mustafa Paşa tarafına tes
yir ve sfiret-i hali kendü tarafından dahi tahrir eylemesi tavsiye ve iş'ar 
kılınmak sureti münasib olacağı tezk!r kılınmış velha~ıl bu hususta 
cevanib u etrafı muma-ileyhim kulları beyninde biı:kaç saat duru dıraz 
müzakere ve mülahaza ve her biri tarafından fikr-i amik ile teemmül 
ve miitalea olunarak hiçbir tarafında mahzfir ve mazarrattan kurtarmak 
mümkin değil ise de nihayet şimdiki halde Mısır valisi müşarün-ileyhi has-
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be'l-vakt ve'l-maslaha külliyyen te'min ve tatmin ederek kullanılmaktan 
gayri çare olmadığı misillü bu hususta tezelden bu vechile tedöir ve icra 
olunmaktan başka sı1ret ve zemin bulunamadığına binaen şimdi ber-vech-i 
meşrı1h iki kıt'a ferman-ı ali tasdir ve ana göre cevab-name ve Sayda 
valisi Mustafa Paşa'ya dahi ber-vech-i bala bir kıt'a mektı1b tahrir olu
narak cümlesi Mısır valisi müşarün-ileyhe gönderilüb ilerüsini anın re'y ü 
ihtiyarına ve da'va eylediği sadakat ve istikametin iktizasına ihale 
ve tefviz etmek ve ba'dehu davranışına bakılıib eğer mağdı1bu Sayda'- . 
dan çıkarub Karaman eyaletine i'zam veyahut ahar suretle tesviyye su
retierini yapar ise denecek olmıyarak ve eğer yine Sayda eyaletinde 
ibkasını fora edecek olur ise ol vakt ilerüsinden çaresini düşünülmek 

ve Karaman eyaleti fermanını icra idecek olur ise Karaman valisi Reşid 
Paşa kullarına el-yevm açıkta olan Tırhala Sancağı virilüb ve eğer 
Sayda eyaletini mağdı1ba ibka edecek olursa olhalde Karaman eyaleti 
Mustafa Paşa'ya tevci!ı ile Tırhala Sancağı kezalik müşarün-ileyh Reşid 
Paşa'ya virilmek münasib düşeceğ~ ve ala-külli'Makadir Mısır valisi mü~ 
şarün-ileyh hakkında ta vakt-i merhfınu gelinciye kadar zinhar kalen ve 
halen emniyyetsizliği mı1cib olacak bir gı1na kavi ü muamele gösterilme
me~ ve daima te'min ve taltif muameleleriyle kullanmak ve bu müza- · 
kerat fakat me'mfırin kulları beyninde bilinüb hariçten ferd-i aferide 
vakıf olmamak üzere gayet mektı1m tutulmak fariza-i halden idügi ityan 
ve irad olunmuş olmağla husı1sat-ı merkümede her ne vechile emr ü 
irade-i isabet-ade~i zıllul'lahlleri sünı1h ve südı1r buyurulur ise aha 
göre mukteza-i münifi icrasına ibtidar olunacağı muhat-ı ilm-i allleri 
buyuruldukta emr ü ferman şevketlü kerametlü mehabetlü kudretlü ve
liyyü'n-niam efendim Padişahııp hazretlerinindir. 


