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RUS GENERALİ MURA VYEF'İN [1
] HUSUSİ ELÇİ OLA

RAK ÇAR'IN, MISIR MES'ELESİNE BİR SON· VERİLMESİ 
HUSUSUNDAKİ TALEBİNİ MEHMED ALİ'YE TEBLİG ET~ 

MEK ÜZERE iSKENDERİYE'YE GÖNDERİLMESİ 

Prof. Dr. ŞİNASİ ALTUNDAG 

II. Mahmud ile Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa arasında Suriye'de 
başlıyan mücadele, kısa bir müddet sonra, Mahmud'un, asi valisini tedi
betmek üzere Haleb ·Valisi Mehmed ve Ağa Hüseyin Paşalar ilmmanda
sında yolladığı iki ordunun HUIİls (Humus) (8 Temmuz 1832) ve Beylan 
(29 Temmuz 1832) 'da mağlJCıb edilmeleri üzerine, Anadolu'ya intiıkal et
mişti [2

]: 

II. Mahmud büyük bir tehlike geçirdiğini anfadı: ·bir taraftan yeni 
Sadr-ı a'zam Reşid Mehmed Paşa kumandasında büyük bir ord'u hazıda
nırken, diğer taraftan Avrupa'nın yardınıına da başvurdu. Yardım talebi 
önce İngiltere'ye yapıldı; bu y·ardımın temini için Namık Paşa, Kıralın 
şahsına maılı.sus bir Name-i Hümayfın ile Londra'ya · gönderiıldi. Mehmed 
Ali'nin Suriye'ye deniz yolu ile olan· irtibatını ke.imek amacını güden ve 
15 harb gemisi isÜyen bu talep, İngiltere tarafından "bazı mülahazat-ı 
azime" [ 3 ]. serdiyle reddedildi [ 4 ] • 

. [ 1 ] Muravyef (Murawieff, Mouravieff), bu sırada korgeneral ve Rus Çarının 
yaveri bulunmakta idi; şan ve Şeref sahibi bir aileden doğmuştu; enerjik bir karakter 
ve yüksek bir zeka ile muttasıftı; ilmi kabiliyeti ve askeri bilgisi büyüktü. Moskova'da 
asılzade gençlerine mahsus bir Harb Akademisi tesis etti ki bunda büyük muvaffakiyet
lcr ·kazandı; 1821-22 senesinde Türkistan'da Hive Hanlığına, .esirlerin tebdili hususunda 
. müzakerelere girişmek üzere, yaptığı seyahatte büyük tehlikeler geçirdi. Avdetinde, bu 
seyahatinde elde ettiği topografik ve istatistik malumatı ihtiva eden, dikkate değer bir 
eser neşretti. Muravyef miralay olarak Paskeviç'in komutasındaki İran seferinde vazife 
gördü ve seferde temayüz etti (Bk. Cadalven et Barrault, Histoire de la guerre de Me
hemet-Ali, s. 328, not 1; krş. Brocklıaus, Murawieff maddesi). 

[ 2 ] Ş. Altundağ, Kavalalı Melımed Ali Paşa hakkında kısa bir etüd. A.nkara Üni
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı 2 (1493) ·s. 33 vdd. 

[ 3 ] Bk. Tarih Vesikaları Dergisi, 12. sayıda neşrettiğimiz vesikalar. 

[ 4 ] . Ş. Altundağ, Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanı esnasında, Namık Paşa'nın 
yardım talep etmek Üzere 1832 senesinde memuriyet-i mahsusa ile Londra'ya gönderil
mesi· Belleten c. IV, 23-24 (19-t2), s. 229 vdd. 
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21 Aralık 1832 tarihinde Reşid Mehmed Paşa d'a :i!bra:him tarafından 
mağlup ve esir edilmiş olduğundaıi, ibu durum k0arşısında belki de :tstan- · 
bul'a doğru ilerliyecek olan Mısır kuvvetlerine karşı tahtını korumak ga
yesiyle, II. Mahmud'un, daha önce reddetmiş olduğu Rus yardımını kabul 
etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bununla beraber, Ruslar da yapmış 
oldukları yardım tekliflerinin peşini bırakmamışlardı; bilhassa Namık 
Paşa vasıtasiyle, İngiltere'den ıi.stenilen yardım talebinin reddi üzerine, 
İstanbul'a, Çar'ın hususi bir elçisi olarak General Murarjref'i gönderdiler. 
Muravyef, 0beraıberinde Çar'ın husUısi bir mektubunu da Padişah'a getir
mişti [5

]. 

Nesselrode [6
] İstanbul'daki Rus Elçisi Butenef'e gönderdiği bir tah

rirde, General Muravyef'in ne gibi bir gaye için İstanbul'a hareket etti
ğ'iııi 1.ıildirmişti: "Çar, Şark'da:ki isyana bir sonuç vermek fikrini ~tyice 

zihnine yerleştirdi ve Mısır Valisi üzerinde bütün manevi nüfuzunu kul
lanmağa karar verdi; ıbu maksatla General Muravyef, Mehmed Ali Paşa'
ya, Padişah ile barışmasını Çar naınına . tekili etmeğe memur edilmiş

tlı " [ 7
]. 

Muravyef'e verilen talimat-namede kısaca şunlar zikredilmekte 
iıdi [&]: "Mehmed Ali'nin mUıvaffakıyetlJeri, Devlet-i .Aliyye içi:n bir fela
kettir. Bu _durum, netice fübariyle Rusya'ya ıda müessir olaıcaktır. Bu 
suretle Rusıya'nın Edirne Muahedesiyle elde ettiği menfaatler tehliıkeye 
maruzdur. Çar, bu ıdu:rum ikarşısındia, Türkiye'ye ikarşı istemiyerek teh
dıitkar bir vaziyet alacaıktır; çünkü Meıhmed Aliı'nin muvaffaıkiyeti nisbe
tinde İsfanbul!'da Fransız nüfuzu artaca;k ve ibu şehir Rusya aleyib.ine lbir 
fesat ocağı haliıii alacaktır. Osmanlı İmparatorluğu yıkılır ve yerine 
Mehıned. Aliı Hükumeti geçe:rse, Rruıy.a zayıf bir komşu -yerıi.ne ıkuvvetli 
ibir komşu ile karşılaşa{!ak.tır. Eğer imkan varsa Padişaıhm sukutunun 
önüne geçmelidir ... " 

Ta11iınat-naınede durum bu suretle izah edildikten sonra, Mocavyef'iın 
memuriyetinin mahiyeti hakkında şunlar denilmektedir: General Muray
yef, Mehmed A1i'den muhasama.nın terkini istiyerek ve memuriyetiınin, ne 
bir tavassut, ne de doğrudan doğruya bir muavenet teklifinden ibaret ol
madığını Padişail:ıa resmen bildirecekti. 

Amiral Greigh, Karadeniz donanmasının techiziyle görevlendirilmiş 

ve Pa<liışaih yardım ister istemez derhal İsfanbul'a hareket etmek için emir 
almıştı. 

[ 5 ] Goryanof, Devlet-i Osmariiyye-Rusya Siyaseti (Türkçeye çevirenler: Macar İs-
kender ve Ali Reşad), s. 59. 

(6) Rusya Başvekili. 
[ 7 ] Goryanof, zikredilen eser, s. 59. 
(BJ Aynı eser, s. 60. .i 
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Konya Meydan Muharebesinin vukubulduğu gün (21~XII.1832), Mu
ravyef de İstanbul'a varı:rll§tı [9

]. Bab-ı ali ile Muravyef arasında o ayın 
son günlerinde başlıyan müzakereler, İstanbul'da J;ıus v:ı Fransız siyase
tinin. şiddetlıl bir mÜ<:!adelesine seıbeb oldu; bu mücadele esnasında İngil-
tere ekseriya Fransa'yı, Avusturya ise Rusya'yı tuttu [ 10]. · 

RU:Sya Elçisi Butenef, 23.XII.1832 tarihinde .Mura vy ef ile beraber 
Serasker Hüsrev Pa§a'yı ziyaret etmiş ve bu vesile ile l\~uravyef'in me-

. muriyetinin mahiyetini anlatmıştır. Rus elçisinin, bu mfüakat lıa..~kında 
Rusya Hariciye Nezaretine gönderdiği raporda, General Muravyef'in me
munyetine ve Rusya Earadeniz donanmasının ica:b.ında O~manlı İnıpara
torluğuna yardıma koşmağa hazır bulunmasına, 'İ'ürklerin çok sevindik
lerini bildirmektedir. II. Mahmud, Muravyef ile ilk mülakatinda, bu sır.ada 
mağlubiyet haberinin İıstanrbul'a erişilliş olmasına rağmen, yardım mese
lesini bahis meV.zuu etmemişti [ 11

] • Çünkü İngiltere' den idenilen yardım 
hakkında henüz menfi cevab gelmemişti.· · 

Londra'dan beıklenen cevap menfi ollarak geldi [12]. Bunun üzerine 
3 Oca;k 1833'te aıkdedilen ve II. Mahmud'un bizzat riyaset ettiği Divan' da, 
Mahmud, yardım' teklifinin zaruri olduğunu hazır bulunanlara iz.ah etmiş 
ve yapılan müzakere neticesinde şu noktalar karar altına· alınm1ştı [13]: 

1. General Muravyef'iın maiyetindeki adamlardan biri, Miralay Du
ha.mel, Kütahya;'ya gönderilecek, buralardaki Osmanlı· birliklerinin duru
munu tetkik ettikten sonra Konya'ya, İbralıim'e giderek babasiyle anla
şılacağını bildirecek, Rus Çar'ının bütüiı meşru hükümdarların iJı§.misi 
bulunduğunu ve Mısır ordusunun daha ilerilere .gitmesinin, Rusya'ya karşı 
bir meydan okumaısı Şeklinde kabul edileceğini söyliyecekti. 

2. Muravyef, Mısır'a gidecek ve Mehmed Ali'ye, Babıali ile olan 
anlaşamamazlığı süratle bertaraf ettiği takdirde, Çar'ın bundan çok mem
nun olacağım bildirecekti. 

3. Tophane-i Amire Müşiri Halil Paşa da Mısır'a hareket edecek ve 
Muravyef'in tavassutiyle Mehmed Ali ile, kendisine verilmiş olan eski 
eyaletlerden rbaşl,ra Akka Paşalığı (Suriye'nin dörtte biri), donanmasının 
Osmanlı İmparatorluğuna teslimi ve ileride az bir kuvvetle iktifa etmesi 
şartları dahilinde anlaşmağa çalışacaktı [14

]. 

Yalnız bu sonuncu kararın Ruslara bildirilmediği anlaşılıyor; çünkü 
Muravyef'in raporundan bu noktayı açıkça görmekteyiz. Bundan başka 

[9] Erııst Molden, Die Orientpolitik des Fürsten · Metternich, 1829-1833, s. 41, 
Goryanof, adı geçen ı:ser, s. 61; Rosen, Geschichte der Türkei, s. 164. 

(10) Ernst Molden, s. 42. 
[11] Goryanof, s. 61. 
(12) Şinasi Altundağ, Belleten c. IV, sayı 23-24, s. 246 vdd. 
(13) Rosen, s. 164-166. 
[14] Krş .. Lütfi Tarihi, c. IV, s. 183-185. Burada. da bazı maddeler eksiktir, bk. 

Başvekalet Arşivi, sandık N o. 73, sıra N o. 20364. 
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Mehmed Ali ile Muravyef ar.asında şiddetli münakaşaların .geçtiği de' doğ
·ru değildir. Yine Muravyef'in raporu bunu açıkça tekidetmektedir [15]. 

Kfilnil Paşa'nın, Tarllı-i Siyasi-i Devlet-i Allyye-i Osımaniyye (C. I, s. 
141) '-de verdiıği malilmat da müballagal1dır ve _hakikate uymamaktadır. 

Muravyef, mutavassıt, veyahut anlaşma lıUıSusunda müzakerelerde 
bulunmak üzere murahhas olarak değil, Çar'ın hususi bir elçisi sıfatiyle 
Mısır'a gidecek; Mısır ordusu ilerleyişine devam ettiği takdirde, isyan 
hareketlerfui.n düşmanı olan Çar'ın ·buna lakayt kalamıyacağını bildire
cekti [16]. Muravyef':io:ı. avdetinde Bab-ı aliye verdiği rapordan· da bunun 
doğru olduğunu çıkarabilmekteyiz. 

Her ne kadar Mehmed Ali'nin, .ordusuna "dur" emrini vermesi, Mu
ravyef'in ısrarı ve tazyiki üzerine gibi ·görünüyorsa da, bµııun hakiki se
bebi Rus Generalinin tehdit ve ısrarı değil, Mehmed Ali'nin arzularınm 
tamamiyle yer.ine gelmiş olmasıdır; çünkü Mehmed Ali, Halil Paşa'nın 
kendisiyle anlaşmak üzere M.ısır'a gönderildiğini haber alniıştı. Mehmed 
Al1, _Rus Generalinden memnun ayrılniıştır; çünlrü Rus GeneraJıi, anlaŞ'

manın .hangi şartlar içinde vuku bulacağı meselesinin Rusya'yı ilgilendir
mediğini ısaralıaten söylemiş ve -bu anlaşmada ecnebi tavassutunu kabul 
etmemek hususunda Mehmed Ali ile mutapık kalmıştı. 

Mehmed! Ali, daıha Konya Meydan Muhare!bes1 vııku buJbıadan ö:ı:ce, 
Osmanlı İmparatorluğunun yerine kaim olamıyacağını, böyle bir ıhadise_
nin Avrupa devletlerini silahlı olarak karşısına çıkaracağını anlam1ştı_. 

8 Eylfıl 1832 tarihinde üvey oğlu ve başkumandanı İbrailıim'e y.aidığı ibir 
mektupta şöyle demektedir: "Mektubunda b.utbe'nin benim ism'İm.e okun:., 
masını istiyorsun; oğlum, bil ki biz .bugünkü durumumuzu ancak feragat 
ve tevazu ile kazandık! Meh.med Ali adını, her türlü rü,tbe ve ziynett~ 
ari olarak taşımak ·bana yeter;' bu ad bana saltanatın ve'bükümdarlığın 
bütün i.ınvanlarından .daha büyüktür; çünlrü ibugün nail .olduğum şerefi 
yalnız bu aıd'a medYu.num. Şimdiı başka unvan için bu aıdı nasıl terk ede
bilirim? Hayır oğlum, ben Mebmed Ali, sen de İbrahim ismiill taşımakta 
devam edeceğiz." [11] · 

Mehmed Ali, Konya'da kazandığı büyü..lr galibiyete rağmen, arhk 
emellerini hudutlandırmış ve Kölemen İmparatorluğunu kurmayı gaye . 
edinmişti. Avrupa devletlerinin, istiklaline _de engel olacaklarılıı ibildiği 
için, yukardaki gayesini tahakkuk ettirınesine rağmen, bunu A vrupa'nın 
gözünden saklamasını bilmiş, tesirini hafifletmiştir. Muravyef'le yaptığı 
mülakatların birinde, ·Osmanlı murahhasları .ile kendisi arasında· hiçbir 
taıhrh'at vuku bulmıyaıcağını ve "tabi iıle metbu a;rasmda muahede ola-

(15] Krş. Ernst Molden, s. 44. 

(16] Ernst Molden, s. 44. 

[ 17] Davut Berekat, Al-Battal al-Fatih İbrahim Başa, s. 66-67. 
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mıyacağını, karar-ı şil;lıanenin Hatt-ı Hümayftn ile ihalka bildirileceğini" 
söylemiştir [18]. , . 

O halde, A vr'upa tarafından Mehmed Ali'ye karşı yapılan en kuv
vetli tazyik bile, muhasamata bir son verilmesini istemekten 1başka bir 
şey yapamadı. Bundan dolayı Osmanlı murahhasları, nihayet Mısır' da 
Mehmed Ali'nin ve ·bilahare Kütahya'da İbrahim'in tazyik, hatta tehdit
leri karşısında, Mehmed Ali'nin ağır şartlarını kabul etin.ek zorunda kal
dı1ar. Mısır meselesinin bir1nci safıhası ıbu suretle Kütahya Anlaşmasiyle 
sona ermişti (MayJ:S 1833). 

[ 18] Görülüyor ki, böyle bir muahj!denin mevcudiyetini en ziyade arzu etmesi ica
beden Mehmed Ali bile bunu reddetmektedir. Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Muahe
deleri ve Kapitülasyonlar adlı eserinde '.'Kütahya Muahedesi" diye geçen metin, Kü
tahya anlaşmasiyle hiçbir ilgisi olmıyan ve Fransız elçisi ile Reis Ef. arasında Mehmed 
Ali ile anlaşma hususund\1 karar altına alınan bir vesikadır. Reşat Ekrem burada tar 
mamiyle yanılmıştır. 



. . 
MüLAZiM CENERALi [1

] MURAVYEF'İN iSKENDERiYE'DE 
VAKİOLAN MUAMELAT VE HAREKATINA DAİR VERDİGİ 

VARAKANIN TERCEMESİDİR [2
] 

Rusya fırlkateyn sefinesinin İskenderiye'ye oohfilü: 

Etandart tesmiye olunur. Rusya fırıkateyn sefinesi şeihr-i Kanfı.n-i 

saninin ihtida.ki güni vakt-i zuhrdan üç saat sonraca İskenderiye liına
nına duhfil birle, Mehmed Ali'niri ıheman bi'l-cümle cenk sefineleri li
man-ı mezkfı.rde ·bulunmuş ve zikr olunan Rusya fırkateyn sefineleri ve 
kal' asına hıfz eylediği Osmanlı bayrağım selfumlamıştır [3

]. 

İskenderiye'ye vürlldumıdaaı evvel mütevatir olan havadis; 

Vürudumdan bir gün mukaddem İzm.ir'den İskenderiye'ye gelen bir 
tüccar sefinesi bir Rusya Ceneralinin bir [4

] kıt'a fırk.ateyn sefine ile 
Mehmed Ali nezdine ıme'muriyyet-i mahsfı.sa ile ıkariben vasıl olacağı; 
Ders·aadet'te harik zuhuriyle Tersane muhterik plmuş olduğu :havadisini 
virmiş ve bu havadislerin tarihlerini tatbik eyledikte, işbu iJ:ıarik hava
dis.inin aslıı. olmadığı ma'lfı.mum olmuşdur. Zira şehr-i Kanfı.n-i evvel'in 
yirmi üçüncü günü azim.ette Dersaadeti asayiş .üzre ·bırakmıştım; eğer 

ol vechi~e harik vuku bulmuş olsa şehr-i mezkurun yirmi ibeşinde İzmir'
de ma'lum olmak hayyız-i imkanda olmayıp hususiyle ziıkr olunan fır
kateyn Dersaadet kUI'bünde kain Ayastefano.s'ta lenger-endaz-ı tevak-

. kuf olar.ak şehr-i mezkurun yirmi dördüncü günü ~eheri 'hareket etmiş 
olduğıına nazaran, iddia olunan ıharik-i mezkur görünmek lazım 'geli
yordu; bu suretle merkumun kizbi tebeyyün eylemiştir. Bana kalsa iş
bu havadis-i kazibenin Dersaadet'te hin-i azim.etimde selamlamak için 
atılan toplıarın sedasını rfı.y-i deryada bulunan ve derununda ba'zı bed
hah eşhas olan .ba'zı sefine istima iderek eşhas-i mesffı.re zikr olunan 
topların sadasını taraf-ı Devlet-i Aliyye'ye muzırr oilmak manasiyle te'-
vil etmiş olmasıdır. · 

[1] Müliizim-General · ( = Generalleutnant, Lieutenant-general) 
Ferik. 

[ 2 ] Başvekalet Arşivi, sandık No. 72, sira No. 20119. 

[ 3 ] Cümlenin bu son kısmı biraz karışıktır; olduğu gibi bıraktım. 

[ 4 ] Metinde ( ) ) şeklinde ise de, her halde "bir" olacak. 

Korgeneral, 
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Mısır ordusu !havadisi: 

Sadr-ı a'zam'ın me'hfıziyyetine [5
] badi olan muharebeyi •ba'züar k.e

enne Sadr-ı a'zam karın içinde bulunarak bilinmiş ve alız olunmuş olmak 
üzere· söylenmiş. Ve İbrahiın'in ileriye tecavüzünü istihbar eylediğiınde, 

· tecavüz etmemiş ise de Sivas ve Kaysedye'ye asker sevk etdiği misillü 
cevab verilerek, Kayseriye ibr.ahiın'in aıskerinin veralarınin en yakını 
olduğuna mebni müşarün-iley;lı Osınan Paşa'mn ahvalini sual ile müşa
rün-ileyhin ahvali ma'lfım olduğu ve Kastamoni eyaleti ayaklanup aha-
11, asaltir-i şahaneyi eyalet-i merkumeden. çıkmağa icbar eylediği ve 
Sadr-ı a'zamm mağlfıbiyyetinden evvel Ahmed P.aşa'nın maiyyetinde 
buluııan Osmanlı askeriyle Konya kurıbünde bir muharebenin dahi vu
ku bularak asakir-i mezkfıre .bozulmuş idüği ve işbu ahvalin havadisna
nıe-i harbiyyesi kariben neşr olunacağı yol1u söylenmiıştir. 

Vürfidumıuın MehımEıd Ali Paşa tarafına resmeıi ihbarı: 

Vasıl olduğum gün ahşam üzeri tercüman Teodani'yi 1\iehıned Ali 
P.aşa'ya mülakat talebi z·mmnda irsal ile, mülakat-ı m:ezkure ferdası 
günü saat sekiz.de olmak üzere t·a'yin olunmuştur. 

Mellımed Ali Paşa ile mülakat keyfiyyeti: 

Şehr-i Kanun-~ sani'nin ikinci güni vakt-i muayyende Kapudan Mü
lazımı Serbiriyakof ve Aide le Camps'ım Havenski [6

] ve tercüman 
Teodıani ve Corci Griko'yu bi'l:istishah Mehmed .Ali Paşa tarafına var
dığımda, ba'zı hizmetinde ve müdir-i murahhası mesabesinde bulunan 
Bogos Yusif bezirgan-ı ermeni karşularrıış ve mülakat musamniem olan 
divan-ihaneye dahil olur olımaz Paşa, soffadan inüp li-ecli'-1-istikbaJJ ibir 
kaç adım ilerüye gelmiş ve çubuk ve kahve rüsfım-ı 8ıdiyesi icrasından 
sonra adamlarına 1taşra çıkmak üzere işaret etmiş ve l:>enimle beraber 
gelen zfiıbitan-ı askeriyye, divan-hane-i mezkur ittiSfilinde vaki' -odaya 
duhfıl b:iırle mecıiste fa:kat terceman Teodani ve Griko ve ermeni Bogos 
kalmıştır. 

Evvelki müMleme: 

Lede'l-mülıfukat söze agaz ile, İmparator cenabları tarafından. uh
deme .ihale ikılıI:.ru:İ. me'mfıriyyetiıni isterseniz şimdi ifa edeyim, didi
ğimde, Mehıned Ali Paşa, matlubatım tahriren beyan olunarak cevabı 
dahi tahriren vereceği m1sillü ifade etmekle; benim kendüsine oluna
cak hiQbir inatlO.batım ve tahriren verilecek şeyim olmıyarak; İmparator 

[ 5 ] Esaretine. 
(6] $'..J,,L> 
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c.enablanmn sadece me'muriyyet-i şifahiyyesi hamili olduğumu ve. me'
muriyyet-i mezkfıreden maksud dahi, İmparator cen3ıblanmn · sefk-i di
ma'ın ber~taraf olması ve :kendüsünün metbuu hakkında efkar-ı inkiyada 
rücu eylemesi müşahedesine dair dil-lıfilıına münhasır idüği cevabım 
verdiğimde, Melımed A1i Paşa: "Benim dahi dil-lı3.lıım şer'i metbuum 
tarafına daima inkiyad ve itaat etmek ise de, bu ümniyye ile mükerre
ren vaki olan ,istiftalıat ve ifadatım daima reddolunmuştur,, didiğüne 

binaen; İmparatorun dil-haruna muvafakat etmek ister ise taraf-ı Devlet-i 
Aliyye'ye ifüdat-ı vakıasını tecdid edebileceği yolllu lede'l"."ifade, Mehırned 
Ali Paşa, muvafakat irae ve ifadatım tekrar ederek, zat-ı şahane kendüye 
g·3.dr eylediğüni ilave birle, mükatebat ve muhaberatını ibraz ile kee.ıme 
mefı.li muhalefetini müeyyid olarak kendüsünün Devlet-i Aliyye ile ·olan 
masl3.lıatında hakim olmadığımı •beyan ve İmparator cenablarınin iade-i 
nizam ve intizama dair dil-lıalıı be~tekrar ityan eylediğimde, Melımed Ali 
Paşa, gazetelerde keyfiyyet-i ahval başka türlü .gösterilmişdir; ·eğerçi 

ben!m dahi söyliyecek sözlerim çoğ ise de, gazetelere cevab vermesini is
temem dimeğin, Rusya'da ahval-i haliyye gazetelerden bilinmemiştir, ha
vadisçiler kendi san'atların i'mfil ederler dememle Mebmed Ali Paşa, biraz 
vakt sükut edüp ba'de, "Ben bayağı bir adamım, lakin hakkaniyyeti se
verim" dedikten sonra kendüye 11-ecli'l-müJJ§Jhaza biraz va;kt verilerek 
truhrfren cevab vermek üzere va'd ettiğini mütealdb, "Bu maddey:iı :başka 
kerre müzakere ederiz, biraz afaki ıSohbet edelim,, dimiştir. 

Mehıned Ali Paşa ile .ba'de'l-mükaleme .olunan müsMıabet-i afakıyye: 

Melımed Ali Paşa, maksad-ı asliye zilini meşgul olmak mülabesesiyle 
işbu müsahabet-i afakıyye sırasında maksad-ı merkume dair ba'zı şeyleri 
sual etmemekte kendüsini zabt edemediğine mebni, "Bosna'da Hıristiyan 
taifesi ayaklanmış, işittiniz mi?,, deyü sual edicek, "Bu misillü şeyler 
mesmu'um olmuş ise-de, husus-ı mezkfır ha'zı Sırb karyelerine münhasır 
qlarak zikrolunan karyelerin reayaları Osmanlti: me'mfırları tarafından 

taaddi vukuuna mebni kalkmışlardır,, ·cevabı verilerek, ba'de, cenk sefine
leri inşa ettirdiği kereste maslahatından ibahs . açup, miıkaddema iıktiza 
eden keraste)ı:i Karamaıi Eyaletinden celb ederek sonraları men' olun
mağla işbu memnlıiyyet keyfiyyeti Avrupa'dan gali•baha ile kereste mü
bayaaısma kendüyi mecbur etmiş ve Karaman ahalisi işbu alış verişten 
meımiu'iyyet sebebiyle ziyade zarar ve ziyane· giriftar olmuş olduğu misillü 
ba'de'l-ifade, "Tarafeyn-i mübarizeyn askerleri ne mikdar zan ve tahmin 
olundu?." deyü sual ile, "Konya muharebesinde otuz bin Qsmanlu ve ol
mikdar Mısır askeri mevcud olmak tailimin olunmuşdur". cevabını ver
diğimde: "Hayır, benim ancak on ·beş bin piyade askerim vardı, oğlum 
İbr.ahim'e .gönder.iliğim imdad-ı askeri vasıl olmadan mukaddem Sadr-ı 
a'zamj üzerine lıücfım etmemek ve ol vakte kadıır Adana'ya çekilüp dur-
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mak üzere tahrir etmiştim; cevabında, yeni imdada ihtiyacı ·olmıyacağı 
ve Konya'dan ilerüye tecavüz edebileceği zannında olduğunu aşikar birle 
Konya'da kalmakta ısrar etmekte iken üzerine hüci'ı.m olun.arak galebeyi 
tahsil eyledi. Ve Trabzon Valisi Osman Paşa'nın ayaklanmış olan aha
lilere fi'l ... hakika galeyanı vukf:rbuldu" demiştir. Poros [7

] ceziresinden 
vüruduna müterakkı:b olduğum Brik sefine kariben İskenderıiye'ye vasıl 
olacağı ve Mehmed AJi kendü tskenderiye'den hareket ve askerine li
ecl'il-iltiıhak .azını.et edeceği misillü mukaddema lhavadıiıs işitmiş o1d'uğum
dan, Ifolonel Du:hamel'i Dersaadetten aynı memfı.riyyetime irsal etmek
liği münfiısib görmüş olduğum ve işbu havadisin adem-i sıhhati Duhaniel'in · 
ma'li'ı.mu ,olduğu gibi şayed Tarsus'tan bir tüccar gemisine binüp İstan
bulı'a avdet etmesi muhtemel idiğünü ·ba'de'1-ıbeyan, vereceği cevab Çok 
vakt uzamamasını rica ile ol dahi va'dederek, sefineye avdetimde Meh
med Ali Paşa tarafından bir adam gelüp kendüden matlfı.:bum ne ol
duğunu sufil etmekle, cevabımda, "Derhal. terk-i muhasama keyfiyyeti 
Mehmed Ali Paşa'nın efkar-ı itaatine delil olmak üzere ittihaz >Olunacak
tır; ve eğerçi zaman ve kefalet ve vesatet lakırdıları mesmuum olmuş ise 
de, ol vechile zaman ve kefalete bir gfı..ne ta'limatım olmayup mutavas
sıt dahi değ.ilim" miısillü ifade eylemişimdir. 

Mükaleme-i saniye talebi: 

Şehr-i Kanfı.ıH saninin üçüncü günü vaıkt-i zuhra kadar cevab zu
hur etmediğinden taaccüb eylediğime ve maslahatı bundan böyle uz.at
mak istemedıiğime mebni, mükaleİne-i san:iJye talebi zımnında terceman 
Teodani'yi irsal ile, ertesi günü ahşam üzeri. mülakat olunmak karar 
verilmiş ise de, şehr-i Kanfı.n-i saninin dördüncü günü sabahleyin h;eman 
ol saatte Mehmed Ali Paşa nezdine varılmak üzere da'veti mutazammm 
haber vürfı.diyle gitmişimdir. 

Mükaleme-i salise [8
]: 

Rüsi'ı.m-i adiyenin icraısından sonra meclis tahliye olunarak, meclis-i 
sabıkta bulunanlardan ·başka kimesne ·kallmadıkta söze .agaz ile, Mehmed 
Ali Paşaya; "Tarafından cevab alız etmediğimden evve1ki gün vaki olan 
ifadatımı tekrar etmek için mülakatı ta'cil etmiş olduğumu ve ifadatımın 
mülakat-ı sabıkada şayed 'iyüce tefhim olunmaması dahi muhtemel ol
duğuna ibinaen, İmparator cenablarının 1sefk-i dima'ın derhal indifaı ve 
Mehmed AJi Pag.a'nın metbuuna itaat ve inkiyadı müşahedesi dil-hah-1 
imparatoranesinden ibaret .Olan me'mfı.riiYYetimi be-tekrar beyan itmek
liği vazife;{ zimmet addeylediğimi ve İmparator cenahları İskendei·iye'-

[7] Poros, Splıaeria: llfora'llın doğusunda küçük adalardan biri. 

(B) "Mükaleme-i saniye" olacak. 
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deki Ko~olosu vekilinin celbinde~ sonra tahvil-i fikr ve mülahaza etmi
-yerek~ kendünhn tecavü.Zatı ne vec~ile olursa oLsun, velev İstanbul'u.dahi 
zabt eylesün, İmparator cenablarının metalibi tebeddül etmeyüp daima 

·bir merkezde s8ıbit ve müstakar ola.cağı" misillü ifade eylediğpnde,. bu 
lakırdı Mehm,ed Ali'ye te'sir ederek, kendisi ihiçbıir vaktte· bendelik sıfa
tiyle :µıuttasıf olmaktan feragat etmemiş olduğunu ve bunu sa.vt-ı bü
lend ile ,bütün aleme ıişaa eylediğinf ve İmparator cenablarının dil-hahına· 
muv8;f:ık,. piyyet-i hali~anesine delil olmak üzere ıharekat-ı hrusmaneyi 
derihil terk ettireceğini ıbeyan ve te'min etmiş ~e fi'l~vakıi' kati!biniı celb 
ile yamında :oğJJu İbra:him'e bu ib8ıbda ten:biıhat-ı lazfuneniııı tahrir ve iş' -
arını ısmarlrunış ve cüz'i zaman mürfırunda getürüp M~hmed Ali Paşa; . 
temhir ile der-'akab irısalini tenbilı etmiş ve taılıJdkime göre zikr-olunan 
tenbilı.:.name mahalline berren irsal ve ferdası günü nüsha~). ·saniyesi dahi 
irsal olunmuştur. Ba'de Mehmed Ali _Paşa, "İşbu tenbiliin askerim zab
tında bulunan mahallerin cümlesinde icrasiyçün ibugünden i'tibaren yirmi 
gün ;isterim; zira tenbihatım on beş günde oğlumun ma'lfımu olarak· sa
ir mahallerde ,olan askere bildirmek için birkaç gün· dahl lazımdır ve bu 
müddet zarfında vaki' olan şeylerden ·cenahları nezdinde mes'fil olmak~ 
lığımı istemem; lfiltln yirmi birinci günden ıSonra edna . hareket vuku' 
}>ulur ise :ınes'filiyyeti üzerime alırım" dedikde, "Hüsn~i niyyetiniz ibu 
b8:bda zamindir" deyü cevab etmişimdir. Lakin Mehmed Ali, eyalat-ı 
adide-i Osmaniyyede der-llrar olan hoşnu<lsuzluk keyfiyyeti, ahalisinin 
ba'zı hareketlerine sebeb olabileceği ve ol halde bu makule hareket aha
linin kendüye azvi ic8:b etmiyeceğini , ima ederek, kendüsi üzerine 18.zım . 
geleni eylediği hfilde maadası sehlen tanzim oluıiabileceği ve Rusya. İm
paratoru Zat-ı Şahanenin iSadLk dostu ve isyaın:n düşmeni idüğini ve 
Zat-ı Şahanenin, mesaliıh ve menafii İmparator cenablarinm mültezem-İ 
derfınu olup hatta Karadeniz donanmasını dahi arz v~ takdim ederek 
donanma-yi mezkfır, evvelki har.bde ibadban..;küşa olmak üzere müheyya-i 
sefer ve amade bulunduğunu lede'l-beyan, Mehmed AJıi Paşa, metbfı-i şer'
iyyesine itaate dfilr te'minatını tekrar ile, "Mehmed Ali'nin sözü mu'te
medün ileyh olmakla azizdir, uyuştuğumuz vakt tabi',i sad8ıkatkar olaca
ğım ve vergü vi:ririm ve oğlum ve oğlumun oğlunu ve yeğenimi ve Sadr-ı 
a'zamı arz-ı ita'at zımnında taraf-ı Şahaneye gönderirim; me'mfildür ki 
İmparator cen3ıbları beni terk etmez ve hakkımda gadr tertibini dahi is-

-temez,, <l,imesiyle; "Rusya İmparatoru, tanzimatınıza karışmaz ve karış
mak kendüye yakışmaz. İmparator cenahları ancak itaatinizi ister, fi'l
hakika arz-ı itaatinıiz lazımdır,, didiğin+de; "Ben, a'maI-i ihasmaneyi terk 
eyledim, bundan ziyade.nasıl itaat ıarz olunabilir?,, dedikte; "Ancak hulus 
ve safvet lazımdır, mücerred kendümden olarak size bir nasilıat verece
ğim: Taraf-ı Şahaneye itaat zımnında me'mfır irsalini,, söylediğimde, muz
tarih olarak, gfıya göndermeğe elverecek hiç:bir adamı olmayup adaı:i:ılan 
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bütün bayağı neferat olduğu ~illü ifade eyledikte, uyuşmak içlin· mu
rahhas taleb etmek üzere me'mfıren irsalini tekrar kendüye nasihat ey
lemiş isem de, bu lbabd:a tered.düd ederek ·gftya Zat-ı Şahane ile maslaha
tında kendüsi fehm olmak üzere me'b'us me'mfıru ·ilzam olunaoak mı? 
yollu ba'de'l-·beyan, -"Nasıl olur ise olşun, herhalde ma.Slahat tanzim olu
nur, görfu'.sünüz,, .demiş ve benimle musahabet-i mahsus etmek arzfısunu 
işaret etmiş olduğundan beraber bulunanların cü.rrilesi od~dan çıkup. yal
nız ben, ve tercümanlık eden Bogos, Mehmed A1i'niın yanında k0almışızdır. 

Mücavebe-i mahremane:. 

Mehmed Ali Paşa, İmparatora istinad ·eylediği yollu söz söyledikte, 
İmparator cen8ıblarına asla iS~inad etmesi lazım gelm!yerek İmparatorun 
hoşnudsuzluğu ancak keridüsünün metbuuna itaat ve inkJ.yadiyle ım.alıv 
olacağı cevabma,, zeylen "yaliıız terk-i husfımet kifayet eyler mi? eğerçi 
aiikeijinlz tenbihatınıza imtisalen . tıivakkuf . edeceğine şübhe yoğ ise de 
bunrum ne thrusıl olur?,, didiğime cev8:ben, "Ben, sakd.t durub -cevaba mun
tazır · o1urum,, demesinı;ı ·binaen, "Ne mahalden cev8ıba intizar· edeceksi
:ıiiz ?. Bffiıim size cevabım yoktur ve devletim taraf.ıİıdan dahi cev&b a'.ıız 
edeceği:ıilzde · şüphem var,· Zat-ı Şfuhane müzakerata 'ibtidft ·mu'ba.Şeretiı 
tecviz- edeceğin~ farz edemem" didiğimde, "Taraf-ı Şahaneden· mukad
demce bi'd-defaat me'mfırlar irsal .buyurulıri.uştu, yine' irsal buyuiulur'' 
deyüp sözlerini tel1Sib ~tinediğimi görerek biraz tefekkür ve mülahaza
dan :.Sonra "Ben, tarikını ·btilurum ve Sadr-ı a'zamı celb için buradan iki 
günde Tarsus'a sefine irsal ederim ve bu tarafa vürudunda müiıazaaniızın 
def'i babında kendüsünü tavzif eylerim" didiğine binaen, "mülahaza edi
yor musuz ki Sadr-ı a'zam sizin esirinizdir?" didp.ğimde, "Ben o nazarla 
bakmam, .besbelli tahliye ı0lunur ve mümkün olduğu mertebe i'zaz ve 
ikram ile muamele kılınur" derneğin, "Zat-ı Şahane Sadr-ı a'zamı mü
zakereye me'mfır buyuracak mı? Size kim söz verir?" yollu söylediğim
de; "Bunların cünilesini nizama ikorum, görürsünüz, Zat-ı Şahane dahi 
muvafakat buyurur diyerek lakırdı müsalemete m~i' olabilecek te'klifa
tın derecesi üzerine .geldikte, Mehmed Ali Paşa, ne·· Karaman ve ne de 
Şani'ı düşünmed'.iğine dair te'min ve uyu.şa;bileceği sözünü tekrar et
meğin; "KeY:fiyyet .böyle ise size i'fı1mad idem.em [9

] ve husfili esbabına 
sa!yi size terk eyledim, me'murıiyyetim tekmil olmuştur ve me'mftriy
yet-i mezkfıreyi müsmir olmuş addederim. ve İmparator cenabl.arına, 

. -Mehmed Ali Paşa, iradenizin ta'rif ve tebliğini hUrmetle ka:bfil eyledi 
ve izhar-ı riayet içlin derhal terk-i amal-i h8ısrıianeye mübaşeret ve mü
teakıben bila-ifate-i vakt, ta:iızimata şürfı~ birle k;ariben biteceği me'mfil-

[9] "iderim" olacak. 
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. dur, diyeceğimdİr, .böyle midir?" deyü iki def'a sual file, "Tarı:nam böyle: 
dir~' demiş ve_' ba'zı ·afaki sohbet cereyaniy]e avdet eylemiş:imqir. · 

~caz .maslahatları: 

Turfık-ı muhtelife ile aıhz eylediğim haJberlere göre, Meihmed Ali':nin 
semt-i Hicaz'da maslahatları uygunsuz olarak, memleketler ayaklanup 

· ve ittisalat ve muh8ıberat münkati' olup Mehmed Ali zaJbtında fakat Mek
ke ve Medirie ve Cidde şehirleri olup Anadolu semtinde zabt etmiş olduğıi 
eyaletler da~ kcndü me'mlirları tarafından zahire ve hayvanat ve amb~ 
tedarikinden dolayı olunan taaddiyat cihetleriyle teneffüre başlamiştır .. 

Havadis: 

Mehmed Ali, donanmasiy~ün kereste celb)ine dair iki nefer ecnebi 
efrenc bezprgan ile vaki' olan tanzim.atı ·tevkif etmiş olduğu havadisi söy
lenmiştir .. 

MuJiıalefet-i hava sebebiyle ikametim.in imtidadı: 

Me'mfutiyyetimi tekmil ederek İskenderiye'den ıazimet etmek istemiş 
isem de, hava mU:saiıd :olmadığına bin8:eri meks-ü tavaık:kuf eylediğim.de 
Mehmed Ali Paşa, bana ~zhar eylediği niyyetinde duruyor mu, . anl;ui:):ak 
içün bir kerre druhl kendüsiyJJe millakıat muroo ile şehr·i Kanfın-ı sam'nin 
beşinci günü nezdine varmışıni.dır. 

' 

Mükaleme-i salise: 

"Evvel-i emrde ~:fadr-ı a'zamın K!onya'dan İstanbul'a. gidecek yolda 
hazine.si cümleten gasb olunmuş, ma'lfımunuz mudur?" deyü sual iderek, 
"Bunu hırsıZıar etmişlerdir, lakin görürsünüz, ıbu lıusfis 've Anadoltı'da 
ale't-tevali vaki' olan ayaklanma keyf~yyeti bana azv olunur,, demekle; 
"Hakkınızda iftirayı def' içün itaat ve inkiyadı ta'cil eylemeniz ic8ıb-ı 
haldendir,, didiğimde, "Me'mfıl ederim ki İmparator dostumuz zihninde 
beni terbiye ve tasdik eder,' deyicek, Rusya İmparatoru, Zat-ı Şahane'ni:n 
sadık dostudur, cümleden evvel İmparator cenablarının İıoşnudsuzluğunu 
def' etmeniz lazimedendir,, mi:ı.kalesinde· cev8ıbında, "Bana hased ve istir
kaJb edenler çoktur, hakkımda g.adre sa'y ederler,, diyerek, ibiraz·vakt .sü
kut . ettikten sonra, "Bosna ve Arriam,ıdluk'ta tekrar ihtilal zulılir etmjş, 
ma'Iılmunuz mudur?,, demesine cevaben: "Bu ihtilal mümkin ise bundan 
ne olur? yine yatıştırılır,, dediğimde, nezdi. Devlet-i Aliyye'de !hakkında 
şefaat etmekliğimi taleb ·birle (bu) [10] yolda ta'limat olmadığı beyaniyle 
redd ile muka;bele ve "Siz söz verir.seniz i'timad ederim, mümkin mertebe 

(10] "bu" kelimesi tercümede yoktur.· 

/ 
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kariben uyuşulacağmC1an şüphem yoktur ve bunu temenni eylerim.,, yollu 
söylediğimde, "Bendm. ~özüm dinim g1bi azizdir" <lley.ü resmi favr ile ifade 
etmiş ve ·ba'de akrabasından ve Selanik Sancağı ahalisinden ~i .klşi }.fı
sır'a azimet murad etmişiken Zat-ı Şahane bunları e8ir gibi tevkif bu
yurmuş o~duğundan iştika eylemiş ve esna-yi mücavebede kendüsüne sinni· 
takribile efkar-ı müsalemeti telkiiıe sa'y ebruşimdir. · 

·.Pars [ 11 
]' tesmiye .olunur brik Rusya ceng s~finesinin vürudu: 

Amiral Yugurdof [12], talleb eylediğim Pars tesmiye olunur brik 
Rusya sefinesi şeılır-i Kanun-ı sam'nin altıncı günü İskeıideriye'ye vüriı.d 
eylemiştir. 

Halil Paşa~mn kariben iskeınderiye~;ye vmudu havaıdisi: 

Ba'de'z-zuhr, ibir kıt'a_ Rum tüccar sefinesi İzmir'den İskenderiye'ye 
gelerek Halil Paşa'nın müsalemet müzakeresi zımnmda karil:ıen vürUd 
edeceğini ihbar etmiş ve biraz vakt sonra Nemçe Konso1osu'na ta'limat 
getüren obir kıt'a Kor\ret .Nemçe sefinesi daihıi h~ber~i mezkuru tasdik ey
lemiş "ve Ko.nsolos--ı mersfım, beni:ill. ifadat _ve muamelatımı tervic ve te;jli-

. de me'mur ve Mebmed Ali Paşa dahi_ Halil Paşa'nın geleceğirii ve kendüsü 
fevke'l-gaye memnfın ve mesrur olduğumi ve ver~iği-ısözü ne vechile i_cra 
edec~ müşahed~ etmek içün iblı:az :dahi İskenderiye'de ımeks ve tevafk~ 
kufum mültemes idüğünü mutazammın bana gönderımişt_ir [13

]. 

Havadis: 

Mehmed Ali Paşa'ıım Anadolu tarafına beş· bin kadar asker irsal et
mek. ve Karaman Eyaletinde kain ormanlarda · kerestesini Mısır' a nakl 
içtin .keitirmek istediği misµIü ha.ber aldığıma ve işbu ıhavadiıse göre 
Mehmed Ali'nin hareketi ta'.ahhüdat-ı vakıasma uymadığına mebni yeni
den asker irsali maddesini istizMı içün mülakatı vazife-i zimmet addetmJi
şimdir. 

Mükaleme-i rabia: 

Şelır-i Kanun~ı sani'nin sekıizinc:iı günü · varup Iede'l-Ir1üla1ı:at peşin, 

İskenderiye'de. tavakkufumun sebebini ··beyan eylediğimde Mehmed Ali 
Paşa, "Bu tarafta ne kadar çok ikamet eyleseniz mahzliz olurum,, ; bu 
def'a İsikenderiye'ye vürfıd eden brik Rusya cell!g ·sefinesi vasıtasiyle ne 
havadi_ş alız eylediğ~ su§.ı eyle9Jikte, Yunan Kıralı Oton'un vürfıd ede-

[11]. ıJ'.;~ 

(12] .JJ'.),•t. 

(13) Her halde "bir. mekruh göndermi§tir" olacak. 
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ceği haberini VerdiJi:den Sonra, lazınılı havadiqi. .sizden SO!ffialı didiğimde, 
"Vakıa öyledir, Halil Paşa'nın vüniduna müterakkıblır:i: ve ol derece mem
nfmum ki sevinclınden saıbaha kadar uyumadım,, demekle, "Acaıb.a te'hi
rinin sebebi nedir?,, dediğim cevabında; "Mu'tad üzere tatarlar i'zamiyle 
ihbar .olunrtıadığma nazaran galiba Halil Paşa, kendiiye d.'tibar .ve mura
at-ı layıkanm ifasiyçün bana vusfı.lünü haber alacak kadar vakt vermek 
istemiştir" deyü lede'JJ-~ade, "Bu sfırette maslahatın tanzimi me'mil
lünüz olm~ gerektir,, denilerek, "Hiç şübhe etmem,, derrJ.eEiiyle, "Çünkü 
öyl~dir, niçün Anadolu'ya yeniden asker irsal ediy;orsunuz? Terk-i muha
samayı va'd ebrııiş olduğunuzdan ol vechile ·asker i'rsalinden ictinab etme
niz lazımdır; bu hareıketiİıizden sizi irca' etmem, dilediğıinıiz gibi} eyleyin, 
ben mücerred re'yd.n:ıji. .beyan ediyorum, lakin :bu hareketinize ne ma'na ve
reyim? bana izah idin,, dedikte, Melımed ·Ali, "İşbu asker, ne tabµr ve ne 
bölük olmıyarak, içlerinde bir küçük zabıit bile olmayup fakat ırnüteaddid 
alayların ba'zı esbaba mebni İskenderiye'de kalmış olan neferatı olmala-, 
riyle alaylarına iade olunuyor,, demiş ve mikdarı su'aline dahi, "İyice bil
miyorum, taıkriben i.ım ibin olmalıdır, lakin bunda be'ıS olmayup uyuş.aca
ğrmızı size .va'd eylentlşimdir ve sözümü ifa ıi.deceğiırndir,, demesjİ.lle bill"a
en, "Vakıa iki hin kişiyle askerinizi teksir etmiyeceğiniz der-kar olup, . 
bi'l-farz bunun on katı asker gönderselliz riıaslaıhat tebeddül etmez,· ben 
İmparator cenahlarına beyan eylediğiniz akval ve esbabı lfade ederlın, 
ifadatım nezd~i İmparatoride ne veclıile ist.ima' ve k~bfil olunacağım bil
mem, lakin itaat va'dinizi te'yid eylerlın,, dediğimde, "Ben itaat edeceğüm, 
ancak eğer benden çok şey taleb olunur ve ha~kımda unf ile muamele kı
lınur ise bir canım var, nihayet me'yilsiyyetle tehlikeye koyarım,, diyerek . 
ve . hararet ü hiddet ile söyliyerek, gençliğinde ba:şina gelen şeyleri hika
ye ve "Vakıa metbil'uıµa itaaıt etmekliği ihilisane arzu ederlın ve bu ar
zilmun uğurunda her şeyi edeceğlın,, deyü ifade eyledikte, "Ne vakte ka-

dar maıslahat biter?,, deyü sual eylediğlınde, "Bilmem, zira bu ibana mü
tevak!kıf değıildür, ben birini taleıb etmem, veli-ni'metim efendim her ne ld 
ilisan ·buyururlar ise razi ve .lıoşnud olurum,, demekle, "Husulü ne cihetle 
meczfun:unuzdur?,, dediğimde, "Benim me'millat-ı sahlham vardır,, dedik
ten sonra, "Şer'-i şerifin mesağı ·olmadığından bir güne vesatet ve mü
dahele-i ecnebiyyeyi ka;bfı.l edemem,, din:leğin, "Pek· güzel edersiniz, İm
parator cenahları kendü maslahatına aharin müdahales(ini dstemediğinden 

. taraf-ı Şahane ile tanzimatınıza dahi karışmaz, hiç bir devletin .tavassıı
tuna yarraşmayın, bu silk me'millüm olan uyuşulmak hususuna kefalet-ı 
kaviyyedjir, meczfımunuz olm·asını yine iltlınas ederlın ki ben mütevassıt 
değilim, mücerred İmparator cenablarınm ibeyan eylediğlın dil-halımı 
tebliğ zımnında gelmişİmdiİ',, dedjiğiırı:ıde, Melımed Ali P;:ışa, biraz süıkilt
tan sonra, "Halil Paşa'yı nasıl istikbal edeceğİrrl.İ. bilmek ıister misiniz? 
Osman Paşa'yı o gün bir .çaıvuş ile ve bi'l-cümle memilrin ve zabitan-ı balı-
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riyyeyi İskenderiye limanına irsal ve Halil Paşa ~imana dülıfil eyledikte 
Osman Paşa varup, ibi'l-cümle donanma mükerrer olarak karşuluk içfuı 
kendüsünü top endahtiyle seHlmlamasına müteraklnb olduklarını· ıifade 
edecektir ve Halil Paşa o} veclıiıle selam topu endalhtı eyfüdiği taikdlrde 
sefinelerin cümlesinden ve her taraftan toplar atılacaktır ve karaya çık-

. tıkta daıhi bir ta;bur asker merasim-i i'tibarat-ı har.biyyeyi müşarün-ileyhe 
ifa edüp ben dailıi nerdübanın üst başına kadar varup istikbal ve işbu 
görünen saraya müşarün-ileyhi ıiik.'M edıeceğimdir ve Sadr-ı a'z'amın vü
rftdunda kendü oturduğum daireyi tahsis ile ımüşarün-iley;hi danma gelüp 
ziyaret edeceğimdir,, d:imekle, "Sadr-ı a'zam hakkında esir muamelesi 
etmiyecek misiniz?,, didiğimde, "Bu nasıl şeyddr? oğlum. hala kendüye 
kaffe-i ımüraatı icra ve külli yevm ikıi kerre varup ziyaret eyliyor,, de
dikd~, "Bunların cümlesi ahval-i memdfıhadan olup lakin İmparator ita
atiniziı ıister,, dediğime cevaben, "Kariben vaki' olur ve siZ Dersaadet'te 
iken işidirsiniz, Halil Paşa mücavebatımızı Dersaadet'e serian iş'ar eyler,, 
demekle, "Halil Paşa'nın ruhsat-ı kfunıilesi yok mudlır?,, dediğimde, "Var
dır, lakin beyndmizde bir .gUn.e tahrirat vuıku' bulamaz, zira ımetbfı.' ile 
tabi' arasında muahede olmaz, karar-ı Şahane Hatt-ı Hümayftn ile işaa 
qlunur,, dedji.ği akabinde, "Halil Paşa ile muarefemiz vardır, lakıin Sadr-ı 
ı:ı,'zamı 0bilemem, zaman-ı sabıkta bir def'a ibana üÇ nefer esir memlfı.k ge
türmüşler idi, birisi Husrev Paşa'ya müteallık olduğu ma'lfımum oldukda 
derhal iade eylemiş'tjiın, halen Sadr-ı a'zam ol memluk imiş derler; böyle 
rütbe-i refiayı ihraz etmek kendüye azını iftihardır, eğerçi Sadr-ı a'zam 
cesfı.r ve bahadır ise de asker idare ve ıkumandasına ehlıiyyet ve kabfüyyeti 
yoktur,, ; . "Ben aksini rişittim,, dediğimde, "Cehlji. vardır,, demekle, "Tabii, 
dirayeti olduğu halde be's yoktur,, dedji.ğimde, Hüseyin Paşa ve Sadr-ı 
a'zam ile oğlu muharebe etmiş ve bozmuş olduğunu ve galebatını ve beş 
binden ziyade Osma.nlu askeri kalmamış idüğü ve ekseri kendü tarafına 
geçerek Mısır aıskerıi. elbise-i harbiyyeyi iksa ettirdiği ve Osmanlı ordusu
nun •baıkıyyesi İstanbul'a beş merhale mesafede bulunduğu misillü lede'l
beyan, taraf;ına firar eden Osmanlı askerinin mikdarını sual eylediğimde, 
biraz tavakkuf ederek, on bin beş yüze baliğ olduğunu ifade ;birle, müca
vebe biterek veda' olunmuş ve müsfild rftzgar estiği gibi avdet edeceğim 
beyaniyle bana bil' söyl~yeceği var mıdır, sual eylediğim.de, ifadat-ı vakıa
nın tekrarından başka söyliyeceği olırıadığını ifade etmiştir. 

Halil Paşa'run vıusfilü: 

Şehr-i Kanfın-ı sani'nin dokuzuncu günü Halil Paşa rfük:iıb olduğu 
Korvet sefine vürftd etmiş ise de rftzgar şedid olduğundan dış limanda 
demirlemeğe mecbfı.r olmuş ve İskenderiy;e kal'ası ve sefam ve ta.biyeler.: 
den ale'l-u.mfı.m top endahtı ve düvel-i adide bayrakları küşad ille selam, 
lanmıştır. Fakat Rusya ibayrağı olmayup ve zikr ollı;µıan k.ıcirvet sefineden 
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hiç bir top atılmamıştır. Mehnıed Ali'yi serian tanzime getürmek içün la
zım gelen harekatın icrasiyle me'mur~yyetim tekmil olmuş _ise de, hava 
muhalif olduğuna binaen sermede ahval-i vakıayı şöylece seyirct gibi te
vakkuf eyled\im ve tahklkıme göre ahval-i mezkure ber-vech-i ati vuku' 
bulmuştur. 

Halil Paşa.'mn istikbali: 

Halil Paşa ve güzergahında bir tabur aısker d.i:~ilüp, Halil Paşa ise 
binek taşma kadar varup Mehmed Ali kendüsü nerdübanm üst başında 
durarak, Halil Paşa andan lıımeği ta'cil eyledikte Mehmed Ali'., istikbal 
iç.ün nerdüban-ı mezkftrden altı kademe aşağı inmiş ve eğerç.i halvet ey
lemişler ise de, Halil Paşa Mehmed Ali'ye atlas k:ise derfuiunda bir kağıd 
i'ta ile, _Mehnıed Ali öpüp başına koymuş ve bir saat mikdan beynlerinde 
ba'de'l-müsah.abet, müf&rakat olunarak Mehnıed Ali yalnız kalup tefek
küre dalmış gibi görünüp ·ba'de kendine gelü:J? ellerini ibiribirine sürmekle . 
keenne maslahat bittiğ)i.ne işar~t eylemiş olduğu müşahede kılınmıştır. La
kin henüz hiçbir şey karar bulmadığı ve Mehmed Ali tedarikat-ı harbiyye
ye devam ederek otuz beş ibin kat asker ell:ı(isesi içün Mısır'm bi'l-cümle 
terzileriniı işlettiği v~ Say:da [14] içinde yeniden asker tedarük ederek .bu 
b8ıbda teahhur vukuunu mebni ·qn dairenin müdirlerlni i'dam etmek üze
re tehdid ·eylemiş ~düğü havadisi şeıhr.;i Kanun-ı sani'nin onunda söylen
miştir. 

Avdet hıususu: 

Şehr-iı Kanunı-ı sam'nin on birinci günü [15
] müsaid rftzgar esmekle 

· Meil:ımed Ali'nin taaill.hüdat-ı vakıası kuvveden file getürülmeksizin alJe
nen hoşnudsuzluk izharı vazife-i .zıimmetim olmadığı millab.azasına ve İm
parator cenablari İskenderiye'deki Rusya Konısolosuııu iade etmeksizin 
icraya salahiyyet olmadığına mebni, .top endah~i.yle selamlamıyarak İs
kenderiye linıanmdan hareket eylemişimdir. 

Hatime: 

Ber--vech-i bala ·beyan olunan ahval-ti meşrftlıa ve Mehnıed Ali tara
fından olunan taahhüdat-ı aleniyye ile kendüsünün tedarükat-ı har.biyye
ye devamına nazaran, şayed tecdid-ıi harekat-ı hasmaneyi ırnurad eylediği 
takdirde tedarüıksüz bulunmamak içün amade durulmak üzere, akl-ü ki
yasetin müsted'i olduğu kaffe-i vesaile bi'l-muka:bele :sür'at-i teşebbüs 
lazımdır, deyü muharrerdir. 

(14] Herhalde Said olacak. 

[ 15 ] Rapordaki tarihler Julye'iı. takvimine göredir; bugün kullandığımız Miladi 
tarihi, yani .Gregoryen tarihini bulmak için, bu tarihlere 12 gün ilİlve etmek gerekir. 

T. Vesikaları - 14 


