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ÖNSÖZ

Coðrafî olarak Afrika'nýn kuzeydoðusunda, Nil Havzasý üzerinde bulunan Mýsýr,
Akdeniz üzerinden Afrika içlerine ve Kýzýldeniz üzerinden Hint Okyanusu'na açýlan bir
kapý olmasýndan kaynaklanan jeo-stratejik konumu ile tarih boyunca deðiþik kavimlerin
hakimiyet mücadelesine sahne olmuþ bir bölgedir.
Eski çaðdaki "Firavunlar" devri sona erdikten sonra sýrasýyla; Persler, Romalýlar, Büyük
Ýskender ve Bizanslýlarýn hakimiyetine girmiþ olan Mýsýr, 639 yýlýnda Müslümanlar tarafýndan fethedilmiþ ve bu hakimiyet uzun yüzyýllar sürmüþtür. Müteâkýben Tolunoðullarý,
Ihþîdliler, Fatýmîler, Eyyübîler ve Memlûklular Mýsýr'da hüküm sürdükten sonra, 1517'de
Osmanlý Devleti'nin Mýsýr'ý Memlûklulardan alarak topraklarýna katmasýyla Mýsýr tarihinde, yaklaþýk 400 yýl sürecek Osmanlý hakimiyeti devri baþlamýþtýr.
Mýsýr'da Osmanlý hakimiyeti iniþli çýkýþlý bir seyir takip etmiþtir. Merkezden uzak bu
eyaletin yönetiminde merkezî idarenin etkisi bazen azalmýþ, bazen yerel bir güç ve otorite
olma özelliðini fetihten sonra da kaybetmeyen Kölemen Beylerinin nüfûzu yüzünden sathî
kalmýþ, bazen de valilerin isyanlarý ile kopma noktasýna gelmiþtir. XIX. yüzyýl ile baþlayan
ve I. Dünya Savaþý'na kadar devam eden süreç ise; Osmanlý Devleti için Mýsýr'ýn tedricî
olarak kaybedilmesi sonucunu doðurmuþtur.
Ayný zamanda bu süreç -ki Mýsýr'daki Osmanlý yönetiminde deðiþikliklere yol açan bir
dönemdir- biri kalýcý olmak iddiasýyla baþlayýp geçici olan Fransýz; diðeri geçici olarak
baþlayýp kalýcý hale gelmiþ olan Ýngiliz iþgalleri dönemini ortaya çýkarmýþtýr.
Bilindiði gibi Fransa'nýn 1798'de Mýsýr'ý iþgal etmesi ile ilk defa yabancý bir devlet
tarafýndan Osmanlý Yönetimi'ndeki bu topraklar tehdit edilmiþtir. Ne var ki Mýsýr'ý ele
geçiren gücün Suriye ve Filistin'i de elde bulundurmasý gerektiði inancýyla çýktýðý Filistin
Seferi'nde Napolyon, Akka'da Osmanlý ordusuna maðlup olunca Fransa'nýn Mýsýr üzerindeki hakimiyetini sona erdirecek geliþmeler baþlamýþtýr. Fransýzlar 1801'de üç senelik iþgal
macerasýný sona erdirerek Mýsýr'ý terk etmiþlerdir.
Fransýz iþgalinden sonra Mýsýr, siyasî açýdan karmaþýk bir döneme girmiþ ve Mehmet Ali
Paþa 1805'te Mýsýr Valiliði'ni ele geçirmiþtir. 1805-1830 yýllarý arasýnda Mýsýr, Osmanlý
Devleti'ne baðlý bir mümtaz eyalet olmaktan öte Doðu Afrika'da hakimiyet saðlayan bir
güce dönüþmüþtür. Bu güçten cesaret alan Mehmet Ali Paþa, baðlý olduðu Ýstanbul'daki
padiþahla mücadeleye giriþmiþtir. 1831-1841 yýllarý arasýnda devam eden bu mücadele
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sonunda; Ýngiltere ve Rusya gibi uluslararasý güçlerin de devreye girmesiyle Mýsýr, 1841'de
özerk bir vilayet haline gelmiþtir. Mýsýr'ýn yönetimi ise yýllýk vergi vermek þartýyla Mehmet
Ali Paþa hanedanýna býrakýlmýþtýr.
1867 ve 1873 tarihli fermanlarla Mýsýr valileri Hidiv unvanýný alarak Mýsýr'da yarý baðýmsýz bir idare tesis etmiþlerdir. Ne var ki bu durum, 1882'de Urabî Paþa hareketini bahane
eden Ýngilizlerin Mýsýr'ý iþgalleriyle farklý bir nitelik kazanmýþtýr. Ýngilizler, Hidiv'in
otoritesini güçlendirmek ve iç güvenliði saðlamak amacýyla Mýsýr'ý iþgal ettiklerini ilân
etmiþlerdir. Ýngilizler Osmanlý Devleti'ni askerî ve malî açýdan son derece olumsuz þartlar
içinde yakalamýþ, Osmanlý Devleti askerî güç kullanarak mücadele imkâný bulamamýþ ve
yalnýzca siyasî kanallardan Mýsýr üzerindeki hukukunu korumaya çalýþmýþtýr.
Osmanlý Devleti'nin mühim bir parçasý olan ve asýrlarca kanun ve adaletle yönetilmeye
çalýþýlan Mýsýr'daki Osmanlý idaresi ve varlýðýný yine devletin resmî vesikalarýna dayanarak
ortaya koyan "Osmanlý Belgelerinde Mýsýr" isimli bu eser, 1559-1920 yýllarý arasýndaki
döneme ait belgeleri kapsamaktadýr. Beþ bölümden oluþan eserde, 95 belge ve bu belgelere
ait görüntüler ile 3 harita yer almaktadýr.
"Yönetim" adýný taþýyan birinci bölümde; Mýsýr'ýn yönetilmesinde adalete ve kanunlara
riayet edilmesi, halkýn refah ve güvenliðinin saðlanmasý, memleketin imarý için gerekli tedbirlerin alýnmasýna dair valilere ve mahallî idarecilere gönderilen emirler ile ilgili belgeler
bulunmaktadýr. Bunun yaný sýra Mýsýr'daki Osmanlý idaresinin ve hakimiyetinin zaman
içinde gösterdiði deðiþikliklerin belgelere yansýdýðý görülmektedir. Mehmet Ali Paþa ile yeni
bir statü kazanan Mýsýr Valiliði'nin hidivliðe dönüþmesi; Mýsýr'da Mehmet Ali Paþa'ya verilen verâset imtiyazý gibi konularla ile ilgili belgeler de bu bölümde yer almaktadýr.
"Bayýndýrlýk ve Ýmar" adýný taþýyan ikinci bölümde; Mýsýr'ýn imarý ve ticaretin geliþmesi
için idarecilere gönderilen emirler yer almaktadýr. Bunlar arasýnda; Nil suyunun kanallarla
tarým arazilerine akýtýlmasý, su yollarý inþa edilmesi, sarnýçlarýn temizliðine dikkat edilmesi,
yol, köprü, kale ve su bendlerinin tamir edilmesi, vakýflarýn kanuna uygun þekilde idaresi,
cami, medrese ve bunlara ait vakýf eserlerinin tamir ve bakýmýnýn yapýlmasý, ulaþým ve
nakliyeyi kolaylaþtýrmak için Mýsýr dahilinde demiryollarý inþasý ile ilgili belgeler bulunmaktadýr.
"Eðitim" isimli üçüncü bölümde; Mýsýr'da inþa edilecek okullar için vergi gelirlerinden
ayrýlan tahsisat, medreselerde tahsil gören öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, Mýsýr
ileri gelenlerinin çocuklarýnýn Ýstanbul'daki aþiret mektebine alýnmasý, Ýngiliz iþgali esnasýnda eðitim dilinin Ýngilizce'ye çevrilmesine karþý çýkýlarak Arapça'da ýsrar edilmesi, Mýsýr'da
bulunan okullara I. Dünya Savaþý'na kadar maddî yardýmda bulunulmasý gibi konular
hakkýndaki belgelere yer verilmiþtir.
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"Fransýz Ýþgali" adýný taþýyan dördüncü bölümde; Fransýzlarýn iþgaline karþý halkla
beraber Mýsýr'ýn savunulmasý ve yine Mýsýr'ý savunmak üzere Rumeli ve Anadolu'dan gönüllü asker toplanarak gönderilmesi, iþgalci Fransýz askerlerinin Mýsýr'daki zulüm ve tecavüzleri, Mýsýr'ýn tahliyesi hakkýnda Fransýzlarla varýlan anlaþma ile Fransýzlarýn Mýsýr'dan
çýkarýlmasýnýn törenlerle kutlanarak padiþaha gazi unvaný verilmesi ile ilgili belgeler mevcuttur.
"Ýngiliz Ýþgali" isimli beþinci ve son bölümde ise; Mýsýr'da Urabî Paþa öncülüðünde ortaya
çýkan karýþýklýðýn mahiyeti, bu karýþýklýðý bahane edip Mýsýr'a asker çýkaran Ýngilizlerin
faaliyetleri, Ýngiliz iþgaline karþý Osmanlý Devleti'nin Mýsýr üzerindeki hukukunu koruma
çabalarý ile ilgili belgeler bulunmaktadýr.
Mýsýr'ýn 400 yýllýk tarihine ýþýk tutacak belgelerden oluþan "Osmanlý Belgelerinde Mýsýr"
adýný taþýyan bu eserin hazýrlanmasýnda emeði geçen Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü
çalýþanlarýna ve ayrýca Arapça tercümelerin yapýlmasýnda yardýmlarýný esirgemeyen Doç.
Dr. Galip Yavuz'a teþekkür eder, ilgililere faydalý olmasýný temenni ederim.
Saygýlarýmla…
Doç. Dr. Uður ÜNAL
Devlet Arþivleri Genel Müdürü
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KISALTMALAR
Hicrî Aylarýn Rumuzlarý
M.
S.
Ra.
R.
Ca.
C.

Muharrem
Safer
Rebîülevvel
Rebîülahir
Cemâziyelevvel
Cemâziyelâhir

B.
Þ.
N.
L.
Za.
Z.

Receb
Þaban
Ramazan
Þevval
Zilkade
Zilhicce

ARÞÝV FON KODLARI
A. DVNS. MHM. d.
A. DVNS. MSR. MHM. d.
A. DVNS. NMH. d.
A. E. SAMD. III
A. E. SMHD. I
A. E. SMST. II
A. MKT. MHM
C. AS
C. BH
C. BLD
C. DH
C. EV
C. MF
C. ML
C. MTZ
C. NF
DH. ÝUM
DH. ÞFR
HAT
HR. SFR (3)
Ý. MTZ (05)
MF. MKT
Y. A. HUS
Y. E. E
Y. PRK. ASK
Y. PRK. AZJ
Y. PRK. MK
Y. PRK. MYD

Divan-ý Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri
Divan-ý Hümayun Sicilleri Mühimme-i Mýsýr Defterleri
Divan-ý Hümayun Sicilleri Name-i Hümayun Defterleri
Ali Emiri Ahmed III
Ali Emiri Mahmud I
Ali Emiri Mustafa II
Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evraký
Cevdet Askeriye
Cevdet Bahriye
Cevdet Belediye
Cevdet Dahiliye
Cevdet Evkaf
Cevdet Maarif
Cevdet Maliye
Cevdet Eyalet-i Mümtaze
Cevdet Nafia
Dahiliye Nezâreti Ýdare-i Umumiye Evraký
Dahiliye Nezâreti Þifre Evraký
Hatt-ý Hümayun
Hariciye Nezâreti Belgrad Sefareti
Ýrade Eyalet-i Mümtaze Mýsýr
Maarif Nezâreti Mektubi Kalemi
Yýldýz Sadaret Hususi Maruzat Evraký
Yýldýz Esas Evraký Defterleri
Yýldýz Perakende Evraký Askeri Maruzat
Yýldýz Perakende Evraký Arzuhal Jurnal
Yýldýz Perakende Evraký Müfettiþlikler ve Komiserlikler
Tahriratý
Yýldýz Perakende Evraký Yaveran ve Maiyyet-i Seniyye
Erkân-ý Harbiye Dairesi
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OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Mýsýr'da kâþiflerden, Þeyhü'l-Arablardan1, emin ve mültezimlerden halkýn
þikâyette bulunmasý üzerine Mýsýr beylerbeyinin bölgede huzur ve
refahýn teminine gayret etmesi

1

Yazýldý
Derviþ Kethüdâ'ya verildi
Gurre-i Rebîülevvel 967

Mýsýr beylerbeyisine hüküm ki
Hâliyâ südde-i saadetime mektub gönderip ol diyar-ý celîlü'l-itibarda olan
reâyâ ve berâyâdan nice kimesneler gelip kâþifler ve þeyh[ü'l-] Arablardan ve
ümenâ ve mültezimînden þekvâ edip altý seneden beri bazý karyeler mal irtifâ‘a
mütehammil deðil iken, irtifâ‘dan ziyade olup ve irtifâ‘dan noksan üzere olup
ve mallarý maktû‘ olan köylerin dahi hemîþe alýnagelen mal-ý mukata‘adan mallarý ziyade olmaðla bize zulm ü ta‘addî ederler dediklerinde, Hýzâne-i Amire'de
olan mukata‘a defterlerine nazar olunup görüldükde fi'l-vâki maktû‘ olan nice
karyeler hemîþe veregeldikleri mal-ý mukata‘adan hayli mal ziyade olunmuþ
bulunup ve bazý karyelere dahi irtifâ‘-ý kadîmden elli keseden ziyade mal ziyade
olunup ve bazý ummâl-ý mukata‘ât dahi kararýndan ifrâtla ziyade olmaðla
reâyânýn ekseri zaîfü'l-hâl olup kut-i yevmiyeye kâdir olmayýp ve bazý kurânýn
reâyâsý bi'l-külliye perâkende olup yerlerin ve mezra‘alarýn keþþâf ve þüyûh-ý
urbân ve mültezimîn ziraat edip haracýn verirler imiþ ve ziraate kâdir olan fellâhlar dahi ol ziyade sebebi ile zebûn olup ve vâki olan þerâkî ve ekl-i dûd dahi
hakk üzere görülmeyip on bahþdan bir bahþý ancak aþaðý verilmiþdir deyu ýzhâr-ý
acz ü tazallüm etdiklerinde: "Hele bu sene üzerinizde maktû‘ olan malý eda edin;
sene-i âtiyede aþaða verilmesi lâzým olan ziyadeler ber-vech-i adalet görüle deyu
1
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MISIR

istimâlet verilmekle reâyâ mütesellî-i hâtýr oldular" deyu arz eylemiþsin. Ýmdi; mal
ahvâli ve reâyâ ve berâ[yâ]nýn istirahatleri hususu ehemm-i mühimmâtdandýr.
Eyle olsa buyurdum ki; vardukda bu bâbda gereði gibi basîret üzere olup
eðer mal-ý mîrî ahvâlidir ve eðer reâyâ ve berâyânýn refahiyet ve istirahatleri
hususudur, kemâ-yenbaðî riâyet edip bir vechile hüsn-i tedarik eyleyip
mukayyed olasýn ki, ne mala gadr ve ne reâyâya hilâf-ý þer‘ ve kanun zulm ü
ta‘addî olmak lâzým gele. Ol diyar-ý celîlü'l-itibarýn cumhur-ý umûrý senin re’y-i
isabet-karînine tefvîz olunmuþdur. Eðer malýn tevfîr ü teksîridir ve eðer reâyâ
ve berâyânýn refahiyet ve itmi’nânlarýdýr ve memleket ve vilâyetin ma‘mûr ve
âbâdân olmasýdýr, vech ve münasib olduðu üzere amel edip envâ‘-ý mesâî-i
cemîle zuhura getirip muhtac-ý arz olaný yazýp bildiresin.
Gurre-i Rebîülevvel 967 / 1 Aralýk 1559
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A. DVNS. MHM. d. 3, hüküm no: 541
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Mýsýr beylerbeyinin, halkýn refahý ve memleketin korunmasý hususunda
bundan sonra da gerekli gayreti göstermesi

2

Yazýldý
Kethüdâsý Ferhad Kethüdâ'ya verildi
13 Rebîülevvel 975

Mýsýr beylerbeyisine hüküm ki
Mektub gönderip; "Bu sene-i mübarekede hüccâc emn ü emân üzere varýp
hacc-ý mebrûrý eda edip ve Nil-i mübarek dahi vefret üzere gelip cemî‘ hubûbât
vüs‘at üzere olup buðdayýn erdebi yüzde iken elli paraya inip sairi dahi ol kýyâs
üzere olup reâyâ ve berâyâ refahiyet üzere olduklarýn ve hazine dahi cem‘ ve tahsil
olunup irsâl olunmak üzere idüðün" bildirmiþsin.
Buyurdum ki; vusûl buldukda min-ba‘d hýfz u hýrâset-i memleket ve
refahiyet ve itmînân-ý ra‘iyyet bâbýnda envâ‘-ý mesâî-i cemîle zuhura getiresin.
13 Rebîülevvel 975 / 17 Eylül 1567

27

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

12:02

Page 28

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

A. DVNS. MHM. d. 7, hüküm no: 217
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Kahvehânelerin sayýsýnýn artmasý kul taifesinin buralarda oturarak görevlerini
aksatmasýna sebep olduðundan Mýsýr'a kahve satmamalarý hakkýnda
tüccara tenbihte bulunulduðu

3

Surre Emini Faik’e verildi
20 Rebîülahir 975

Mekke-i Mükerreme þerifine hüküm ki
Mýsýr beylerbeyisi mektup gönderip; "Vilâyet-i Mýsýr'da kahvehâneler günden
güne ziyade olup Mýsýr kullarý hidmetlerin terk edip gece ve gündüz kahvehânede
cem‘iyyet edip oturmak ile bir yere kul yazýlmak lâzým gelse kahvehânelerden
çýkarýlmakda ziyade usret çekilir." deyu arz etdiði ecilden taht-ý hükûmetinizde
beriden varanlardan bir ferde kahve bey‘ etdirilmemek için hükm-i þerifim irsâl
olmuþdur. Gerekdir [ki;]
Ol cânibde olan tüccara gereði gibi tenbîh ve te’kîd eyleyesin ki, min-ba‘d
Mýsýr cânibine kahve satdýrmayalar. Þöyle ki; çýkara, girift olunur.
20 Rebîülahir 975 / 24 Ekim 1567
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A. DVNS. MHM. d. 7, hüküm no: 389
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Portekizlilerin Hint Okyanusu’ndaki faaliyetlerine engel olacak ve sahiller ile
Hac yolunun emniyetini saðlayacak Akdeniz Donanmasý’nýn bu bölgeye
geçirilmesi için Akdeniz ile Kýzýldeniz arasýna bir kanal açýlmasýnýn
mümkün olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý

4

Yazýldý
Paþa hazretlerine verildi
17 Receb 975

Mýsýr beylerbeyisine hüküm ki
Bundan akdem hânedân-ý cihâd-âmâl ve dûdmân-ý gaza-nevâlimizden
geçen ecdâd-ý a‘zâm ve âbâ-i kirâmým nevvera'llâhü merkadehüm eyyâm-ý nusret-encâm ve evân-ý saadet-fercâmlarýn cihâd ü gazaya sarf edip magârib ve
meþârýkdan nice iklimler ve memleketleri þirk [ü] dalâletden þemþîr-i zaferte’sirleri ile feth ve teshîr [ve] Memâlik-i Mahmiye-i Osmaniyye'ye muzâf
kýlmýþlar. Selâtîn-i nâmdâr ve havâkîn-i âlî-mikdarýn tefâhur ve tefâzuli hâdim-i
Haremeyn-i Þerifeyn ile olup el-hamdü li'llâhi Teâlâ ol saadet bana mukadder ü
müyesser olup ol cevânibin ahvâl ü etvârý hüsn-i intizâm üzere olmak aksâ-yý
muradýdýr. Eyle olsa; Portugal-i la‘în memâlik-i Hindistan'a tegallüb cihetinden
(
) müstevlî olup ol cânibden ziyaret-i Haremeyn-i Þerifeyn'e gelen
Müslümanlarýn yollarý münsedd olup andan gayri ehl-i Ýslâm küffâr-ý hâksâr-ý
dûzeh-makamýn taht-ý hükûmetinde olmak revâ görilmeyip Hak Teâlâ'nýn
ulüvv-i inâyet[in]e tevekkül ve hazret-i risâlet-penâhýn aleyhi efdalü's-salavât
mu‘cizât-ý kesîre[tü]'l-berekâtýna tevessül olunup diyar-ý Hindistan'ýn küffâr-ý
hâksâr elinden istihlâsýna ve Haremeyn-i Þerifeyn'in dahi etraf u eknâfýnda bazý
fýrka-i dâlle olup onlarýn dahi ol cevânibden izâleleri lâzým olmaðýn inân-ý
azîmet-i hüsrevânem ol taraflara munsarif kýlýnmaða niyyet ü azîmet olunmuþdur. Eyle olsa; ol husus için küllî Donanma-yý Hümâyûnum ihzâr olunmak
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tedarik olunup Donanma-yý Hümâyûnum denizden Süveyþ deryasýna geçmek
için bir hark kesilmek gâyet sezâ-vârdýr.
Buyurdum ki; vusûl buldukda, asla te’hir ü terâhî etmeyip ol yerin tamam
ehl-i vukûf mimarlarýn ve mühendislerin cem‘ edip dahi yarar âdemler koþup
irsâl eyleyesin ki, varýp Akdeniz ile Süveyþ deryasýnýn mâbeynlerin tetebbu‘
edip ol berriye mahallinden hark olmaða kâbil midir ve tûlü ne mikdar olur ve
yanaþýr kaç gemi gitmeðe kâbil hark olur; tamam malum edinip arzeyleyesin ki,
âna göre tedariki görülüp kesdirilip inþâallahu'l-Azîz tamam oldukda inâyet-i
Hakk celle ve alâ ile ol diyara cihâd-ý fî-sebîli'llâhi Teâlâ müyesser olup eðer
Haremeyn-i Þerifeyn'in etrafýn fýrka-i dâlleden tathîr ve eðer diyar-ý
Hindistan'ýn küffâr-ý Portugal'den feth ü teshîridir; müyesser olup divan-ý
a‘mâlimizde mestûr ola.
17 Receb 975 / 17 Ocak 1568
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A. DVNS. MHM. d. 7, hüküm no: 721
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Kahire’nin doðudan görünüþü
34

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

12:20

Page 35

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Azaplardan2 olup serdengeçti olarak Mýsýr’da bulunan askerlerin tam silahlý
genç yiðitlerden oluþtuðu ve yapýlan yoklamalarýnda hepsinin
mevcut bulunduðu

5

Ýzzetlü defterdar efendi
Bunlarý yoklayýp mevcutlarý arz edesin deyu buyuruldu
Kâ‘ime-i beyan-ý serdengeçtiyân der mahrûse-i Mýsýr ez-zümre-i azebân
müceddeden
Aða
Mikail
Abdullah
Üsküdarî
Yevm
25

Bayraktar
Derviþ
Ali
Tokat
Yevm
10

Çavuþ
Ahmed
Ýsa
Ereðli
Yevm
10

Onbaþý
Abdullah
Mustafa
Rumeli
Yevm
10

Kâtip
Mahmud
Mehmed
Kasýmpaþa
Yevm
10

Abdurrezzak
Mehmed
Antakya

Süleyman
Ahmed
Rumeli

Abdullah
Ali
Bursa

Recep
Mustafa
Bolu

Þahin
Ahmed
Mýsrî

Musa
Mustafa
Erzurum

Mustafa
Ahmed
Mýsrî

Hüseyin
Ýbrahim
Yeniþehir

Ali
Hüseyin
Bosna

Mehmed
Ývaz
Teke

Mehmed
Hüseyin
Köprü

Osman
Mehmed
Tokat

Mustafa
Mehmed
Ereðli

Abdullah
Abdurrahman
Ýzmit

Ýsa
Ahmed
Trablus

Ali
Mustafa
Ýstanbul

Ýbrahim
Osman
Bosna

Murad
Osman
Mýsrî

Mustafa
Osman
Türkmen

Nasuh
Ali
Aydýn

Cafer
Ýbrahim
Ýstanbul

Abdullah
Mehmed
Uyvar

Abdülcevad
Mustafa
Resendi

Abdullah
Mehmed
Girit

Abdullah
Yusuf
Adana

2 Osmanlý taþra askerî teþkilatýna mensup olup bekârlardan oluþan askerî sýnýf. Mýsýr'da kale muhafazasýnda görevlendirilmiþlerdir.
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36

Ýbrahim
Mustafa
Tokat

Ahmed
Ali
Mýsrî

Mahmut
Ali
Kazdaðý

Ahmet
Mehmed
Ýstanbul

Mehmed
Ahmet
Yenipazar

Ali
Mehmed
Mýsrî

Recep
Ali
Ýstanbul

Abdullah
Yusuf
Rumeli

Abdullah
Ývaz
Macar

Ömer
Ahmet
Mýsrî

Abdurrahman
Ahmet
Üsküdar

Ahmet
Mehmed
Ürgüp

Osman
Ali
Mýsrî

Ýbrahim
Osman
Erzurum

Bayram
Ýsmail
Prevadi

Ali
Mehmed
Mýsrî

Abbas
Osman
Mardin

Mehmed
Ahmet
Karadeniz

Fazlý
Mehmed
Ýstanbul

Ahmet
Mehmed
Mýsrî

Yusuf
Hasib
Sofya

Halil
Mustafa
Menteþe

Salih
Mehmed
Mýsrî

Abdullah
Ali
Kýrýmlý

Hasib
Abdullah
Baðdat

Ömer
Süleyman
Mýsrî

Dilaver
Hasib
Kayseri

Mehmed
Mustafa
Urla

Hüseyin
Mustafa
Týrnovi

Mehmed
Ömer
Mýsrî

Mehmed
Mustafa
Bosna

Sefer
Hüseyin
Yalova

Hicazî
Hasan
Mýsrî

Abdullah
Yusuf
Rumeli

Veli
Hasib
Rumeli

Ömer
Ali
Týrnovi

Bekir
Ýsmail
Kazdaðý

Ömer
Hasib
Yenipazar

Abdullah
Bilal
Mýsrî

Abdullah
Yusuf
Ýstanbul

Ahmet
Mustafa
Ýstanbul

Mehmed
Ahmet
Mýsrî

Seydi
Mustafa
Kozan

Ýbrahim
Hüseyin
Selanik

Sefer
Aydýn
Avlonya

Yusuf
Ahmet
Resendi

Ali
Mehmed
Kazdaðý

Veli
Mehmed
Kasýmpaþa

Hüseyin
Mahmut
Baðdat

Þehabeddin
Ömer
Mýsrî

Ahmet
Mustafa
Ýstanbul

Hüseyin
Ali
Gelibolu

Hasib
Mustafa
Resendi

Ahmet
Mehmed
Ayntab

Süleyman
Mustafa
Kuþadasý

Ali
Þaban
Resendi

Halil
Hasib
Bosna

Ýbrahim
Süleyman
Erzurum

Yusuf
Abdullah
Mýsrî

Ali
Ýbrahim
Resendi

Abdullah
Kasým
Mýsrî

Abdullah
Beþir
Habeþî

Ahmet
Mehmed
Þehr-i Zol

Ahmet
Mehmed
Tokat

Mehmed
Þeyh
Tantavî

Hüseyin
Mehmed
Rumeli

Ahmet
Veli
Himmet

Recep
Ali
Engürî

Hamza
Mustafa
Ýstanbul

Ýbrahim
Salih
Cezairî
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OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Aðalarýna yirmi beþ akçe ve dört nefer zabitlerine onar akçe ve sair neferâta
beþer akçe olmak üzere ruuslarý tahrir ve inþâallahu Teâlâ sefer-i hümâyûna gelecek Mýsýr askerinin vâki olan mahlûlâtýndan ruuslarýna derkenar ve evâmiri tahrir
olunmak buyuruldu

Arz-ý bende-i bî-mikdar budur ki
Fermân-ý âlîleri buyurulduðu üzere neferât-ý mezbûre yoklanýp cümlesi
tâmmü’s-silah ve tüvana yiðitler olmak üzere mevcud olup isbat-ý vücut eyledikleri malûm-ý devletleri buyuruldukda fermân devletlü ve saadetlü sultaným
hazretlerinindir.
25 Þaban [1]107 / 30 Mart 1696
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MISIR

A. E. SMST. II, 271
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OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Mýsýr'dan Ýstanbul'a ve ülkenin diðer yerlerine gönderilecek kahvenin Müslüman
gemileri ile taþýnmasý, gümrüklerde muntazam bir þekilde kayýtlarýnýn tutulmasý ve kanuna aykýrý olarak yabancý gemilere kesinlikle yüklenmemesi

6

Buyruldu
Mýsýr valisine ve kadýsýna ve defterdarýna ve ümerâ-yý Mýsýr'a ve Yedi Ocak
zâbitlerine hüküm ki
Diyar-ý Yemen'den Mýsr-ý Kahire'ye gelen kahve kadîmü'l-eyyâmdan beri
Reþid ve Dimyat ve sair sevâhil-i Mýsriyye'de vâki iskelelerden kadimden
nakloluna gelen tüccar gemileri ve zehâir sefînelerine vaz‘ ve tahmîl ve Ýstanbul'a ve Memâlik-i Mahrûsemden sair bilâda sefâyin-i mezkure ile nakloluna
gelüp diyar-ý küffâra kahve nakli men olunmuþ iken hatt-ý hümâyûn-ý þevketmakrûnumla mu’anven verilen emr-i þerifimle hâlâ Ýskenderiye Gümrükçüsü
olan Mühtedî Ýsmail ile Reþid Gümrükçüsü Yumurcak Yusuf birbirleriyle
yekdil ve muvâza‘a tarîkýyla tüccardan bazýlarýný sahil çýkarýp bilâd-ý Ýslamiye'ye
götürmek üzere ol tâcirlerin sefînelerine kahve tahmîl ve deryaya çýkdýkdan
sonra yarar mahalde Efrenç sefînelerine nakledip ve bazý müste’minîn gemilerine vaz‘ olunan kahvelerin ashâbýný dahi sefîne ricâlinden olan küffâr yarar
mahalde gemiden iz‘âc ve ihrac etmeleriyle bu iki tarîkle diyar-ý küffâra bu sene
altý bin kýrk dört riyâle kahve gitdiði alâ-vechi't-tayîn haber alýnýp ve bu sebeb
ile diyar-ý Mýsýr'dan eðer Âsitâne-i Saâdetime ve eðer Memâlik-i Mahrûsemden
sair bilâda kahvenin ekall-i kalîl geldiðinden gün be-gün bahasý izdiyâd ve
kahvenin kýlleti iþtidâd ve imtidâd olup gümrük malýndan dahi kesîr ve noksanýna bâ‘is olmaðla bu hususda zuhur eden tehâvün ve tekâsülünüz hasebiyle cümlenüz müstehakk-ý it‘âb olup ve tenbih ve inzâr için iþbu emr-i þerifim ýsdâr
olunmuþdur.
Ýmdi; sen ki vezir-i müþârunileyh ve siz ki mümâileyhimsiz, müste’men
sefînelerine kahve ve sair metâlarýyla giden tüccarý sefîne ricâlinden olan küf40
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OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

fâr vakt-i fýrsatda minvâl-ý meþrûh üzere gemilerinden ihrac ve bir yerde býrakýp
ve eðer kahve ve eðer sair emtia ve eþyalarý diyar-ý küffâra götürüp hýyanet ve
ihanet etdiklerinden mâ-adâ müste’menlerden Ýngiltere ile Felemenk taifesinin
Françeli ile el-yevm adâvetleri olduðundan rû-yý deryada birbirlerine müsâdif
olduklarýnda muharebe edip ve galib maðlubu ahz etdikde ol sefînede bulunan
bâzergânlarýn nüfus ve emvâllerine hasâret isabet edip bu iki vecih ile zarar ve
hatarý mukarrer olmaðla fîmâ-ba‘d Mýsýr Ýskelelerinde küffâr sefînesine kahve
vaz‘ ve tahmîl olunmamak üzere cümleniz kemer-bend-i ittifak olup iktizâsý
olan mahallere gereði gibi tenbih ve te’kîd ve daima basîret ve intibâh ile
hareket ve bir tarîk ile küffâr sefînesine kahve vaz‘ etdirmeyip ve kazalik
Müslüman sefînelerine vaz‘ olunan kahveler dahi mikdarýyla Reþid
Gümrüðü'nden tahrir ve ashâbýnýn isim ve resimleriyle sefîne reisleri yedlerine
birer mühürlü kâime verilip ve bi-tevfîkýhî Teâlâ bu tarafa sefer etdiklerinde
eðer Ýstanbul'a gelirler ise gümrük emini ve eðer sair iskelelere yanaþýrlar ise ol
diyarýn ümenâ ve hükkâmý yedlerinde olan Reþid Gümrüðü kaimesiyle sefînesinin mahmûlü olan kahveyi yaklayýp ve ashâb-ý sefayin bu vechile ibrâ-i zimmet eylemek üzere tenbih-i ekîd ile tenhib ve te’kîd ve Mýsýr Ýskeleleri
Gümrüðü gibi zabt ve daima tecessüs ve tafahhus olunup ve her kimden hýyanet
sudûr eder ise bilâ-tereddüd te’dîb ve terhîb ve fermân olunduðu üzere kahve
hususuna suret-i nizâm vermeði cümleniz dikkat-i tam ve ziyade ikdam ve
ihtimâm eyleyesiz.
Þöyle ki; bundan sonra Mýsýr Ýskelelerinden müste’men gemilerine kahve
tahmîl olunduðu veyahud bir tarîkle küffara kahve füruht olunduðu istimâ‘
olunur ise hýyanete cesaret edenler ile siz dahi þerîk olmuþ olursuz ve bir vechile
özür ve cevabýnýz ýsgâ olunmayýp herbiriniz muâheze ve muâteb olmanýz
mukarrerdir. âna göre ziyade basiret ve intibâh ile hareket eylemeniz bâbýnda
fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâhir-i Zilhicce 1120 / 11 Mart 1709
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C. ML, 3013
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MISIR

Mýsýr Valiliði'ne Hasan Paþa yerine Ýbrahim Paþa'nýn tayin edildiði ve görev
mahalline ulaþtýðýnda kendisine ait gelirin devir tesliminin yapýlmasý

7

Mûcebince amel oluna deyu hatt-ý
þerif sâdýr olmuþdur.

Hâlâ Mýsýr Valisi olan Vezir Ýbrahim Paþa'ya ve Mýsýr kadýsýna ve ümerâ-yý
Mýsýr'a ve yedi bölük aðalarýna ve zâbitleri ve ihtiyarlarýna hüküm ki
Sen ki vezir-i müþârunileyhsin, Mýsýr Eyaleti bin yüz yirmi bir Receb'inin
dördüncü gününde dahil-i tevet ibtidâsýndan zabtetmen üzere avâtýf-ý seniyye-i
mülûkânemden sana tevcîh olundukda sen Âsitâne-i Saâdet'imden kalkýp ve
mahrûse-i Mýsýr'a varýp vâsýl olunca kaymakam nasbýna muhtac olmamak için
selefin Hasan Paþa'ya vekâleten makam-ý hükûmetde müstakar olmak üzere
emr-i þerifimle tenbîh olunup ve sen dahi yol tedârikini tekmîl ve deryâdan
savb-ý maksûda azimet edince biraz zaman mürûr eylediðinden gayri deryada
hava dahi müsâ‘id olmamakla eyalet-i mezkûre sana tevcîh olunduðu tarihden
beþ ay mürûrunda varýp Mýsýr'a dahil olduðunda müddetine düþüp tarafýna aid
olan beþ aylýk irâd selefin müþârunileyh tarafýndan kabz olunup ve sene-i cedideden bazý emvâl dahi sene-i atîka takas olunmaðla kaide-i kadîme-i Mýsriyye
üzere tarafýna aid olan irâdý müþârunileyhden taleb eylediðinde edâda ta‘allül
ve tereddüd üzere olduðun tarafýndan memhûr kâime ile der-i devlet-medârýma i‘lâm olunup ve müþârunileyhin kaide-i Mýsriyye'ye mugayir bu gûne ta‘allül
ve tereddüdden kat‘â rýza-yý hümâyûnum olmamakla imdi emr-i þerifim
vusûlünde vali-yi sâbýk selefin müþârunileyh ile iktizâ eden hesâb ve kitablar
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OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

cümle muvâcehesinde görülüp kaide-i kadîme-i Mýsriyye üzere tarafýna edâsý
iktizâ eden akçe ile sene-i cedîdeden alýp sene-i atîka takas eylediði emvâl her
ne ise müþârunileyhden tahsil ve ahz u kabz edip hesâb ve kitâbýnýza mizân-ý
adl ile bir gün evvel faysal vermeðe ihtimâm eyleyesin ve siz ki Mýsýr kadýsý ve
ümerâ-yý Mýsýr ve yedi bölük aðalarý ve ihtiyarlarýsýz, vali-yi sâbýk ile lâhýk
beyninde iktizâ eden hesâb ve kitab cümle muvâcehesinde gereði gibi görülüp
kaide-i kadîme-i Mýsriyye muktezâsýnca sâbýkdan lâhýka reddi iktizâ eden akçe
ve kezâlik sâbýkýn sene-i cedîdeden alýp sene-i atîka takas eylediði irâd her ne
ise cümle ittifakýyla lâhýk için kendisinden tahsil olunup beynlerinde olan nizâ‘a
bir gün evvel faysal verilmeði her biriniz takayyüd-i tâm ve ziyâde ihtimâm eylemeniz bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâil-i Safer 1122 / 10 Nisan 1710
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A. E. SAMD. III, 1764
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MISIR

Mýsýr Valisi Ýbrahim Paþa'dan Mýsýr'da ortaya çýkan karýþýklýðý gidermesi, her
alanda kanun ve nizâmýn öngördüðü düzenlemeleri yapmasý ve memleketi
en iyi þekilde idare etmesinin istendiði

8

Mýsýr valisine hüküm ki
Diyâr-ý celîletü'l-âsâr Mýsr-ý Kahire'nin nizâm-ý kadîmine bazý avârýz ve esbâb
hasebiyle halel târî olduðu mesmû‘-ý hümâyûnum olup ve sen ki vezir-i müþârunileyhsin, bilâd-ý Mýsriyye'nin yine nizâm-ý kadîmine ifrâð ve ircâ‘ý ve kâffe-i umûrunun tanzim ve tevsîki senin uhde-i kifâyetine havale olunup ve senden rýza-yý
hümâyûnuma muvâfýk me’ser-i hamiyyet ve mesâ‘i-i pesendîde-i matlûb olmaðla
imdi iþbu emr-i þerifim vusûlünde fermâným olduðu üzere bilâd-ý Mýsriyye'nin
kâffe-i umûrunun tanzimine kemâl-i ihtimâm ile kýyâm edip bâis-i ihtilâl-i vilâyet
olan keyfiyyâta kat‘a ruhsat göstermeyip ve sergerde olanlardan azl ü nasb iktizâ
edenleri azl ve nasb edip eðer hazâin-i Mýsriyye ve eðer ahvâl-i bilâdiyyeye
müte‘allik umûr ve hususlarýn küllîsine nizâm-ý tâm vermeðe dikkat ve ikdâm
eyleyesin.
El-hâsýl bilâd-ý Mýsr-ý Kahire'nin umûr-ý cumhuru senin uhde-i ihtimâmýna
ta‘lîk ve esbâb-ý nizâmý senden matlûb ve muntazardýr ve her halde þükr ü þikâyetin
müsmir ve müessirdir. Sen dahi âna göre emrinde müstakil olup bilâd-ý
Mýsriyye'nin zuhûr eden mefsedâtýný ref‘ ve iktizâsýna göre maslahatýný tertîb ve azl
ü nasb iktizâ edenleri azl ü nasb ile her hususuna nizâm verip ol diyâr-ý celîlede pey
der-pey âsâr-ý cemîle vücûda getirip isticlâb-ý rýza-yý hümâyûnuma bezl-i tâb ü
tüvân eylemen bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâil-i Safer 1122 / 10 Nisan 1710
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A. E. SAMD. III, 1749
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MISIR

Mýsýr Valiliði'ne tayin edilen eski Özi Valisi Abdi Paþa'ya bir an önce
görevinin baþýna gitmesinin bildirildiði

9

Mûcebince amel oluna deyu hatt-ý þerif sâdýr olmuþdur
Sâbýka Özi valisi olan Vezir Abdi Paþa'ya hüküm ki
Sen ki vezir-i müþârunileyhsin, avâtýf-ý aliyye-i hüsrevânemden hatt-ý
hümayûn-ý þevket-makrûnumla Mýsýr Eyaleti iþbu bin yüz yirmi altý senesi
Þaban'ýnýn yirmi dokuzuncu gününde vâki tevet ibtidâsýndan zabtetmek üzere
sana inâyet ve ihsâným olup ve senin bir gün evvel menzîline azimetin için
mu‘accelen bulunduðun mahalden hareket eylemen iktizâ etmekle imdi iþbu
emr-i þerifim vusûlünde kat‘a bir an meks ve tevakkuf etmeyip ve Hotin Kalesi
muhafazasýnda olan yerli neferâtdan ve sair tavâif-i askerden yanýna bir ferdi
almayýp ve kale-i mezbûreden ihrâc etmemek üzere ancak eskiden kendine
mahsus olan kapýn halkýyla muhafaza-i mezbûrdan kalkýp ve esna-yý râhda ve
menâzil ve merâhilde kimesneye ta‘addî ve tecavüz olunmamak üzere tarîk-i
câddeden bir gün evvel ve bir saat mukaddem savb-ý memure azimet eylemen
bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâil-i Receb 1126 / 11 Temmuz 1714
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A. E. SAMD. III, 12373
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Mýsýr'da çýkan karýþýklýkta terkedilip, daha sonra baþkalarý tarafýndan
kanunsuz bir þekilde el konulan arazilerin gelirleri ile birlikte
gasýplarýn elinden alýnarak sahiplerine iade edilmesi

10

52

Mýsýr Valisi Vezir Abdi Paþa'ya ve Mýsýr mollasýna hüküm ki
Bundan akdem mahrûse-i Mýsýr’da bazý avârýz-ý esbâb hasebiyle vâki olan
ma‘reke esnasýnda terk-i diyar eden kimesnelerin ve etbâ‘larýnýn üzerlerinde olan
kurâlarýn yine ashâbýna ibkâ ve kendi taraflarýndan vekil-i þer‘îleri zabt ve faizlerini ahz u kabz ve evlâd ü iyâllerin anýnla ta‘ayyüþ eylemeleriçün emr-i þerifim sâdýr
olmuþiken mahrûse-i Mýsýr’dan ol makûle terk-i diyar edenlerin etbâ‘larýnýn
karyeleri el-yevm vekil-i þer‘îlerinin yedlerinde olmayýb beþ seneden beri her biri
mütegallibeden bazý kimesnelerin zabtýnda olduðu ve faiz ve hâsýlýndan evlâd ü
iyâlleri tarafýna katý þey kalîl gösterilip ol vechile periþan-ý ahvâl ve füls-i ahmere
ve leyle-i aþâya muhtaç olduklarý ihbar olunub ve eyyâm-ý adalet-encâmýmda
Mýsýr’da olup mukaddema esna-yý ma‘rekede terk-i diyar edenlerin ve
etbâ‘larýnýn karyelerine hilâf-ý þer‘-i þerif icabýndan dahl ü taarruz olunduðuna
kat‘a rýza-yý hümâyûnum olmayýp Mýsr-ý Kahire’den ol makûle terk-i diyar edenlerin ve etbâ‘larýnýn üzerlerinde olan karyeleri elbette ve elbette vekil-i þer‘îleri
olanlarýn tarafýndan zabt ve hâsýl olan faizi her ne ise ketm ü ihfâ olunmayýp
kendileri ve evlâd ü iyâllerinin ta‘ayyüþleriçün taraflarýna teslim olunup ve tagallüben zabtedenlerin beþ senede makbuzlarý olup zimmetlerinde kalan faiz-i kurâ
dahi þer‘le teveccüh edenlerden tahsili fermâným olmaðýn imdi;
Sen ki vezir-i müþârunileyh ve mevlâna-yý mûmâileyhsin, iþbu emr-i þerif-i
vâcibü’l-imtisâlim vusûlünde mukaddema vech-i meþrûh üzere mahrûse-i
Mýsýr’da esna-yý ma‘rekede terk-i diyar edenlerin ve etbâ‘larýnýn karyelerine hilâf-ý
þer‘-i þerif ecânibden bir ferdi dahl ü taarruz ettirmeyip fermâným olduðu üzere
yed-i tagallübden nez‘ ve tahlîs ve elbette ve elbette taraflarýndan vekil-i þer‘îlerine zabtetdirip ve hâsýl olan faizleri her ne ise ketm ve ihfâ olunmayýp kendileri
ve evlâd ü iyâllerinin cihet-i maaþ ve vücûh-ý inti‘aþlarý için vekil-i þer‘îlerine teslim olunup ve beþ senede tagallüben kabz olunan faizleri her ne ise ol dahi þer‘
ile teveccüh edenlerden bi’t-tamam tahsil ve kendileri için vekil-i þer‘îlerine teslim ettirip emr-i þerifime muhalif bir ferde ta‘allül ve muhalefet ettirilmemek
bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâil-i Receb 1127 / 12 Temmuz 1715
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A. E. SAMD. III, 262
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Memleket ve halkýn korunmasý, düzen ve asayiþin saðlanmasý ve huzuru
bozanlarýn cezalandýrýlmasý hakkýnda Mýsýr Valisi Abdi Paþa'ya
gönderilen emir

11

54

Mýsýr Valisi Vezir Abdi Paþa'ya hüküm ki
Sen ki vezir-i müþârunileyhsin, sýgar-ý sinninden beri Devlet-i Aliyyemin nân
ü nemeki ile neþv ü nema bulup ve zâtýnda olan rüþd ü sedâd ve ferâset ü kiyâset
muktezâsýnca nice nice hidemât-ý pesendîde vücuda getirmekle bi'l-istihkâk
rütbe-i vâlâ-yý vezâret ile hâl ü þânýn terfî‘ ve vali olduðun eyâletlerde ve muhafýzý
olduðun serhâdd-i mansûre kýlâ‘ýnda dahi din ü Devlet-i Aliyyeme lâyýk ve ýrz ve
namus-ý Saltanat-ý Seniyyeme muvâfýk harekât-i mebrûre ve mesâ‘i-i meþkûre
zuhûra getirip rýza-yý yümn-i iktizâ-yý mülûkâneme sâ‘î olduðun eclden bundan
akdem eltâf-ý seniyye-i Padiþahanemden Mýsýr Eyaleti sana tevcîh ve ihsâným
olup ve vilâyet-i Mýsriyye'nin zabt u rabtý ve muhafaza ve muhâresesine ve kâffe-i
umûrunun nizâm ve intizâmý alâ-vechi'l-istiklâl senin uhde-i kifâyetine tefvîz ve
ihale olunmuþ idi. Memur olduðun vechile zabt u rabt-ý memleket ve himayet ve
sýyânet-i ahali ve ra‘iyyet ve icra-yý hükûmet ve salb u siyâsetde ve bâ-husus
serkeþlik edip baðy u tuðyanlarý zâhir olanlarýn cezalarýn tertibinde zâtýnda
muzmer olan kuvvet ü himmet ve gayret ü hamiyyetine kat‘a imhâl ve ihmâl ve
tehâvün ve tekâsülü reva ve seza görmeyip vech-i lâyýký üzere hareket ve senden
me’mûl-i tab‘-ý hümâyûnum olduðu üzere hidemât-ý meþkûre ve mesâ‘i-i mevfûre
vücuda getirmekle dua-yý hayr-ý icabet-eser-i Padiþahaneme mazhar olmuþsundur. Ber-hurdâr ve nân ü nemekim sana helal olsun, göreyim seni, fîmâ-ba‘d dahi
din ü Devlet-i Aliyyeme lâyýk olur nice hidemât-ý pesendîde zuhûra getirmeðe ve
memur olduðun umûr ve hususlarýn küllîsinde müstakil ve müstebid ve ol aktâr-ý
celîletü'l-âsârýn zabt u rabt ve nizâm ve intizâmýna müteferri‘ ahvâlde mücidd ve
sâ‘i olup mazlumlara re’fet ve þefkat ve zâlimlere ihanet ve siyaset olunmakta
kat‘a imhâl ve ihmâli cevaz görmeyip nizâm-ý umûr-ý memleketde alâ-vechi'listiklâl hareket ve nev‘an-ma‘ sana muhalefet eder olur ise ol makûlelerin haklarýndan gelinmek için keyfiyet-i hâllerin der-i devlet-medârýma arz ve i‘lâm kaydýna düþmekle tefvît-i vakt eylemeyip bilâ-te’hir cezalarýn tertîb ve cism-i urûk-ý
mefsedetleriyle memleketi levs-i habâsetlerinden tathîr ve tanzîfe bezl-i cidd-i
evfâ ve cüz’î ve küllî umûr ve hususlarda vech-i lâyýký üzere hareket ve istirzâ-yý
yümn-i iktizâ-yý Padiþahaneme mübâderet eylemen bâbýnda fermân-ý âlîþâným
sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evahir-i Safer [1]128 / 23 Þubat 1716
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A. DVNS. MSR. MHM. d. 1, hüküm no: 423
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Mýsýr Valiliði'ne tayin edilen Osman Paþa'ya bir an önce görevinin baþýna
giderek memleketi iyi idare etmesi ve bu hususta elinden gelen gayreti
göstermesi hakkýnda emir

12

Sâbýka Trablusþam Eyaleti'ne mutasarrýf olup hâlâ Mýsýr valisi olan Vezir
Osman Paþa'ya hüküm ki
Sen ki vezir-i müþârunileyhsin, Eyalet-i Mýsr-ý Kahire avârif-i þâmile-i
Þehinþahanemden þerefrîz-i sudûr olan hatt-ý hümâyûn-ý inâyet- meþhûnum
mûcebince sana tevcîh ve ihsâným olup icâleten mahall-i memure vusûlün
mühim ve muktezi olmakdan nâþi bulunduðun mahalden ale'l-acele nehzat ve
hareket ve aðýrlýðýn geriden varýp eriþmek üzere kendüne mahsus âdemlerinle
kemâl-i sür‘at ve þitâb ile bir gün evvel Mýsýr'a vusûlüne ibtidâr ve varýp
mesned-i hükûmete kýyâm ile uhdene müterettib olan umûrun temþîyet ve
edâsýna bezl-i iktidâr eylemen fermâným olmaðla imdi iþbu emr-i þerifim (°°°°°)
ile vusûlünde sen ki vezir-i müþârunileyhsin kat‘a tevakkuf ve ârâm eylemeksizin bulunduðun mahalden fermâným olduðu vechile icâleten hareket ve aðýrlýðýn geriden varýp eriþmek üzere sen kendine mahsus âdemlerinle kemâl-i
sür‘at ve þitâb ile bir gün evvel Mýsýr'a vusûle mübâderet ve varýp mesned-i
hükûmete kýyâm ile hüsn-i nizâm-ý memleket ve sair uhdene mufavvaz ve
müterettib ve lâzým ve lâzib olan umûr ve hususun vech-i vecîh üzere temþîyet
ve edâsýna bezl-i vüs‘ ve kudret ve sarf-ý sa‘y ve miknet edip batâet-i azimet ve
rehavet üzere hareketten be-gayet hazer ve mücânebet eylemen bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâsýt-ý Safer 1146 / 2 Aðustos 1733
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A. DVNS. MSR. MHM. d. 5, hüküm no: 14
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Babü'z-Zuveyle (Zuveyle Kapýsý) ve Memlûk Minareleri, Kahire
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Sultan Selim'in Mýsýr'ý fethi zamanýnda mahsulat ve vergilerin tespit ve
toplanmasý, asayiþin saðlanmasý ve gerektiðinde düþmanla savaþýlmasý
þartýyla oluþturulan, fakat zaman içerisinde bozulan Yedi Ocak
askerlerinin baðlý olduklarý usullere uygun hareket etmelerinin
saðlanarak, karýþýklýk çýkmasýna izin verilmemesi

13

Mýsýr Valisi Vezir Osman Paþa’ya ve sâbýka Anadolu Kazaskeri olup hâlâ Mýsýr
kadýsý olan Abdullah Efendi’ye ve Devlet-i Aliyye’nin ricâl-i bâ-iclâlinden olup
ekalim-i Mýsriyye’de cizye tahrîr ve cibayetine memur sâbýka Þýkk-ý evvel Defterdârý
Ali zide ulüvvuhûya ve ümerâ-yý Mýsriyye ve Yedi Ocak zâbitân ve ihtiyarlarýna
hüküm ki
Cedd-i ekber-i übbehet-güsterim cennet-mekân Firdevs-âþiyân Sultan
Selim Han aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufran hazretleri aktâr-ý Mýsriyye’yi feth ü
teshîr eylediklerinde ber-vefk-i þer‘ ve kanun mezâri‘ ve kurâdan hâsýl olan
mahsûlât ve rüsûmâtý tahrîr ve badehû hýfz ve hýraset-i bilâda ihtimâm ve hîn-i
iktizâda a‘dâ-yý dîn-i mübîn ile gaza ve cihada kýyâm eylemeleri þartýyla salifü’zzikr ocaklarý vaz‘ ve ricâline kifâyet mikdarý ulufeler tayin ve onlardan ma‘ada
imtidad-ý eyyâm-ý devlet-i pür-savletleri da‘avâtýna muvâzabat ve iþtigâl
etmeleri hususiçün dahi muhtaç olan fukara ve eramil ve eytâma sadakât-ý
Padiþahîyelerinden duagûy vazifeleri tertip ve ihsân ve bu üslub üzere Mýsýr’ýn
mahsûlât-ý arziyyesini tanzim ve tensîk edip bu hâlet ahd-i karîbe gelince mer‘i
ve düstûru’l-âmel tutulmakdan nâþi ahvâl-i bilâd ve ibâd hadd-i intizâmda berkarar ve asâkir-i Mýsriyye dahi þeca‘at ve besalet ve metânet-i heyet ile elsine-i
enâmda þöhret-þi‘âr olagelmiþ iken Mýsýr valileri bulunanlarýn te‘ami ve tegâfülleri ve vaktiyle kaymakam olanlarýn tama‘ ve tesâhülleri takrîbi ile o gûne izhâr-ý
59

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

13:52

Page 60

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

revnak-dîde ve ifâ-yý þevket-i devlet-i ebed-kârîn için mukâtele olmak üzere
tahsis olunan esâminin aðýrlarý ocaklarýndan ihrac ve ifraz ve mütekaid zümresinden olan kiþilere ve civan ve eytâm aklâmýna nakil ve idhal ve mutlaka
tasarrufuna mümanaat olunmayýp ve mahlûl olmamak hilesinden nâþi ve sahibinin vefatýndan sonra ehl ü iyâl ve müte‘allikâtý müebbeden mutasarrýf olmak
hilesine binâen ihrac olunan esâminin bazýsýna kayd-ý evlâd ü iyâl ve bazýsýna
dahi suret-i zâhirde birer sebil ve mektep bina ve iktizâ eden masârýfýna sarf
olunmak üzere müretteb ismin vaz‘ ve bu bidâ‘-ý reddiye hilâf-ý þer‘ ve kanun
bir emr-i kabîh olduðundan gayrý beytülmâli’l-müsliminin kýlletine ve hîn-i
iktizâda muhafaza ve muharebe ve sair hidemât-ý hümâyûn için tertip ve tayin
olunan asâkirin fütûr ve rehavetine ve kendileri için tedarik olunacak
mahlûlâtýn usretine ve mukaddema birkaç sene Mýsýr valisi olanlar bade’l-azl o
mukabelede nice müddet serhadler hizmetinde bulunmak adet iken bu yakýnlarda azl olanlarýn kadîme mugayir düyûna giriftâr olmalarýna ve fi’l-hakika bu
mevâddýn vehâmeti hakk-ý mukâtele olan irsâliye hazinesinin izmihlâline bâ‘is
belki giderek Haremeyn-i Muhteremeyn’in ve sair aktar-ý Hicaziye ve
Mýsriyye’nin küllî ihtilâlini sebep ve bâdî olacaðý melhûz olup avn-i Melik-i
Kâdir ile nizâm-ý mülk ve millet-i hey’ât-ý ulâsýna vaz‘ ve takrir ve ahvâl-i ibâd
ve bilâd þer‘ ve kanun üzere temþiyyet ve tesyîr olunmak mühtehâ-yý irâdet-i
Padiþahanem olmaðla askeri olan Yedi Ocak ulûfelerinden bir akçe bade’lyevm müretteb nâmýyla ve evlâd ü iyâl kaydýyla mütekâidîn zümresinden olan
aklâma kaydolunmamak ve el-hâletü hâzihî bu âna dek evlâd ü iyâl kaydýyla
çýkanlar fîmâ-ba‘d mahlûl oldukca merhameten yine tevcîhi iktizâ edenlere
askerîlik kaydýyla verilmek fermâným ve bu nizâm düstûru’l-amel tutulmasý
matlûb-ý hümâyûnum olup ve muharrir-i mûmâileyh anda oldukca bu hususa
dahi nezâret üzere olmasý kendiye tenbih-i hüsrevânem olmaðla iþbu emr-i þerifim ýsdâr ve mûmâileyh ile irsâl olunmuþdur.
Ýmdi, vusûlünde siz ki vezir ve mevlânâ-yý müþârûnileyhima ve muharrir-i
mûmâileyhsiz, iþbu emr-i þerifimin tenfîz ve icrasý avn-i Bâri ile istimrârý olmak
için evvel emirde ayný aynýyla ruznâmçe ve aklâm-ý saireye ve fîmâ-ba‘d
düstûru’l-amel tutulmasýna kuzât-ý Mýsriyye dahi ihtimâm eylemeleriçün sicill-i
mahfûza kaydolunup sen ki vezir-i müþârûnileyhsin bundan böyle sâbýkü’z-zikr
seferber Yedi Ocak esâmîsi ulûfelerin ocaklarýnda ibkâ ve esâmi-i merkûmenin
bir akçesini müretteb ve evlâd ü iyâl nâmýyla aklâm-ý saireye nakil ve o gûne
tevcîhten kemâl-i mertebe mücânebet ve ittikâ ve bu bâbda bir ferdi himayet ve
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sýyânetten ve tama‘-ý ham tayin ile hilâf-ý emr-i âlî hareketten ihtirâz-ý evfâ edip
bu âna dek mugayir-i kâdim evlâd ü iyâl kaydýyla çýkanlar fîmâ-ba‘d mahlûl
oldukca merhameten yine tevcîhi iktizâ edenlere askerîlik kaydýyla tevcîh olunmaða mübâþeret ve siz ki mevlânâ-yý müþâr ve muharrir-i mûmâileyhimasýz siz
dahi ânda oldukca bu emr-i þerifimin mazmûn-ý münîfini tenfîz ve icraya
nezâret eyleyesiz ve siz ki ümerâ-yý Mýsriyye ve Yedi Ocak zâbitân ve ihtiyarlarýnýn ashâb-ý diyânet ve kiyasetleri olan mumâiliyhimsiz bu gûne mevâddýn
nizâm-ý kadîme irca‘ýna ihtimâm ve dikkat mahzâ gayret-i diniye ve hâmiyet-i
Ýslâmiyeden neþ’et eder bir hâlet olup kadîmi üzere temþiyeti cümlenin muktezâ-yý Ýslâmlarý iken iyâzen billahi Teâlâ tama‘-ý hâmm-ý vehâmet-encâma
tayin ile bundan böyle bir ferdin evza‘-ý muhdese-i kabîhaya ýsdârý ihbar olunmak lâzým gelir ise sonra siz bilirsiz âna göre basiret üzere hareket ve hilâf-ý
emr-i âlî vaz‘ ü hâletden kemâl-i mertebe havf ve haþyet olunmak bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâsýt-ý Rebîülevvel [1]147 / 20 Aðustos 1734

61

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

14:04

Page 62

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

62

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

14:14

Page 63

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

C. DH, 3474
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Mýsýr limanlarýndan gemilere yüklenen pirinç, kahve gibi Mýsýr emtiasýnýn
yükleme iþinin bir nizâm dahilinde yapýlmasý ve emtia yükleme iþinde
Ýstanbul’a yük taþýyan gemilere öncelik tanýnarak, Ýstanbul’un
yiyecek sýkýntýsý çekmemesine itina gösterilmesi

14

Mûcebince amel oluna deyu buyuruldu
Mýsýr Valisi sadr-ý sâbýk Vezir Mehmed Emin Paþa’ya ve kadýsýna ve ümerâ-yý
Mýsriyye ve Müstahfâzân Kethüdasý Ýbrahim ve azebân kethüdasý Rýdvan ve Ýskenderiye kadýsýna ve Yedi Ocak zâbitân ve ihtiyarlarýna hüküm ki
Mýsýr tarafýndan sefînelere tahmîl olunan kahve ve pirinç ve sair emtia-yý
Mýsriyye’nin keyfiyet-i (...)* ve tahmîlleri taht-ý zâbýtaya rabt ve idhal olunmak
için zehair-i merkûme evvel emirde Âsi[tâne]-i Saadetime âmed þüd eden tüccar kalyonlarýna verilip tüccar kalyonlarý tamamen hamûleleri (
) alarga
etmedikçe üç direklilere ve müste’men sefînelerine bir habbe zahire ve emtia
tahmîl olunmamak ve onlar hamûleleri tekmil ile alarga etdikten sonra yine
Âsitâne-i Saadetime gelecek üç direkli sefînelere tahmîl olunup onlar dahi
tamam olup alarga etdikten sonra kefere limanýna vürud eden müste’men
sefînelerinden Âsitâne-i Saadetime doðru gelmek þartýyla ol tarafta konsoloslarýndan kavî sened ahz olunarak müste’men sefînelerine dahi vaz‘ u tahmîl ve cümlesi Dersaâdetime tesyîr olundukdan sonra Ýzmir ve Sakýz ve Selanik
iskelelerine naklolunmak üzere müste’men sefînelerine ve sefâin-i saireye tahmîl olunmak hususlarýna müsaade-i hümâyûnum erzân kýlýnmaðla bu vechile ol
tarafta nizâm verilip ale’d-devam Âsitâne-i Saadetime zehair-i merkûmenin
kesret üzere irsâline ihtimâm ve dikkat olunmak için emr-i þerifim þeref-bahþayý sudûr ve birkaç gün mukaddem ol tarafa irsâl olunmuþ idi.
* Belgenin orijinalindeki çürüme ve yýrtýlmadan dolayý okunamayan kelimeler (...) ile gösterilmiþtir.
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Emr-i þerifimle verilen nizâm-ý müstahsenenin hilâfýna harekete cesaret
olunduðu bu defa ihbar olunup ve bu nizâmdan maksûd-ý aslî zehair-i
merkûmede Âsitâne-i Saadetimde olan kuttân-ý ibadullahýn zaruret ve ýztýrab
çekmeyip safa-yý hâtýr ile ta‘ayyüþleri irâdesine mübtenî olmaðla mukaddema
sâdýr olan emr-i þerifim mantûku hilâfýna kimesneyi hareket ettirmeyip nizâm-ý
merkûmun idâme ve muhafazasýna ale’d-devam nezâret ve ihtimâm olunarak
pey der-pey Âsitâne-i Saadetime zehair-i merkûmenin kesret ve vefret üzere
vürûduna sa‘y ü dikkat olunmak fermân-ý hümâyûnum olmaðýn te’kîden ve
ihtimâmen iþbu emr-i þerifim ýsdâr ve ( ) ile irsâl olunmuþdur.
Âsitâne-i Saadetimde olan ibadullahýn pirinç ve kahve ve emtia-i saire-i
Mýsriyye hususunda zarûret ve muzâyakalarýna rýza-yý hümâyûnum olmayýp
min-külli’l-vücûh tevsî‘-i maaþlarý matlûb-ý þahanem idüðü malumunuz olmaðla
husus-ý mezbûra siz ki vezir-i müþâr ve sair mûmâileyhimsiz bi’l-ittifak ihtimâm
u dikkat ederek nizâm-ý merkûmun muhafazasýna kemâl-i ihtimâm ile cânib-i
Mýsýr’dan zehair-i mezkûrenin matlûb olan nizâm-ý merkûm üzere bi-tarîki’lmünâvebe tahmîline ve Âsitâneye gelecek sefâin tamam-ý hamûlelerin almadýkca ahar mahallere gidecek sefînelere bir habbe zahire verilmeyip bu hususa
ziyade takayyüd ve itina olunmak ve mazmûn-ý emr-i þerifim düstûru’l-amel ve
mer‘i ve mu‘teber tutulmak için keyfiyet-i mezbûre Ýskenderiye’de olan irsâliye
aðasý ve gümrük ümenasý ve sair [tenbîh] iktizâ edenlere müekked ve müþedded buyuruldular ile tenbih ü te’kîd ve mütenebbih olmayanlar zecr ü men‘e
mübâderet olunup nizâm-ý mezbûrun devam ve ibkâsýna an-samimi’l-fuad sarf-ý
tâb u tâkat eyleyesiz.
Þöyle ki; emr-i þerifime muhalif ba‘de’l-yevm husus-ý mezbûrda iðmaz ve
tesâhülünüz mesmu‘ olmak lâzým gelir ise türlü cevaba kâdir olamazsýz. Âna
göre hareket ve ser-i mû hilâfýndan gâyetü’l-gâye tehâþi ve mücânebet olunmak
bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur.
Evâsýt-ý Þevval 1166 / 20 Aðustos 1753
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A. E. SMHD. I, 12287
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Mýsýr Valisi Hasan Paþa'ya, Haremeyn'e ait olup, önceki senelerden eksik
kalan gelirlerin bir an önce toplanarak yerine ulaþtýrýlmasý ve Haremeyn
halkýnýn þikayetlerinin önlenmesine dair emir gönderildiði

15

Buyruldu
Mýsýr Valisi Vezir Hasan Paþa'ya ve Mýsýr kadýsýna ve ümerâ-yý Mýsriyye'ye ve Yedi
Ocak zâbitân ve ihtiyarlarýna hüküm ki
Arazi-i mukaddese-i Haremeynlere mukim ve mutavattýn olan sükkân ve kuttânýn erzak-ý yevmiyeleri Kahire-i Mýsýr tarafýndan gönderilen gýlâle mevkûf ve
munhasýr olduðuna binâen irsâli mu‘tâd olan gýlâl ve deþâyiþ ve levâzým-ý saire
yerli yerlerinden tahsil ve gayet pâk ve a‘la ve aynen olmak üzere bir saat evvel
taraflarýna irsâl ve vusûllerini müþ‘ir hücec-i þer‘iyeleri Deraliyyeme îsâl olunmak
üzere bundan mukaddemce emr-i þerifimle te’kîd ve isti‘câl olunmuþ idi. Bu
hýlâlde Emir-i Mekke-i Mükerreme tarafýndan Deraliyyeme vârid olan kaðýdlarda ve ahali-i Mekke-i Þerife'nin mahzarlarýnda bu seneye gelinceye dek taraf-ý
Mýsýr'dan cânib-i Haremeyn'e gönderilen müsemmen ve aynî gýlâl yetmiþ beþ senesine vefâ eylemediðinden baþka bender-i Süveyþ'den vürud eden hüccetler mantuklarýnca yetmiþ altý ve yetmiþ yedi seneleri gýlâlleri bi-tamamihâ ahali-yi Mýsýr
zimmetlerinde kalýp ve Haseki ve Deþâyiþ vakýflarýndan gönderilecek gýlâl külliyen ferâmuþ ve münsî olup ve bunlardan gayri Haremeyn-i Þerifeyn'e irsâli
mu‘tâd olan zeyt yaðý ve kanâdil ve þem‘-i aselin ücret-i nakliyeleri mahallerinden
verilmediðine binâen bir mikdarý Süveyþ Ýskelesi'nde hanlarda ve bir mikdarý
mahallinde kalmaðla gerek iskele-i mezbûrede ve gerek sinîn-i sâbýkada noksan
gelip mahallinde bâki kalan mühimmât-ý mezkûrenin icab edenlerden tahsil ve
bir gün evvel sefâin-i Mýsriyye'den birine vaz‘ ve mahalline nakl [ve] îsâl olunmak
için emr-i þerifim sudûru ve mahsus mübâþir tayini tahrîr ve istid‘â-yý inâyet olunmuþ sükkân-ý Beytu'llâhi'l-Haram ve cirân-i seyyidü'l-enâm zâdehüme'llâhu Teâlâ
þerefen ve ta‘zimen ilâ-yevmi'l-âhirenin teksîr-i akvâtlarýyla tevsî‘-i bâl ve terfîh
hâlleri aksâ-yý merâm-ý Hidivânem olduðundan kat‘-ý nazar her hâlde tevsî‘-i
erzaklarý ve indifâ‘-ý zarûretleri emrine mezîd-i sa‘y ve dikkat olunmak âmme-i
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mü’minîne hususen kilâr-ý Haremeyn olmak takrîbiyle ahali-yi Mýsýr'ýn sýgâr ve
kibârlarý üzerlerine vâcibe-i zimmet-i ubûdiyetleri olduðu kazâyâ-yý müsellemeden olmaðla yetmiþ beþden kusur kalan ile yetmiþ altý ve yetmiþ yedi seneleri gýlâlleri ve Haseki ve Deþâyiþ vakýflarýndan mu‘ayyenü'l-irsâl olan gýlâl ve mürettib
olan zeyt yaðý ve kanâdil ve þem‘-i asel ve mühimmât-ý saire her kimlerin zimmetlerinde ise bir habbesi ve bir vukiyyesi ve bir adedi geriye kalmamak üzere cümlesinin mahallerinden bi't-tamam tahsiline ve mu‘accelen sefînelere tahmîl ve
teshîn ve bir an evvel mahallerine müteâkiben ve mütevâsýlen irsâl ve ve tesyîrlerine ihtimâm ve dikkat ve bezl-i vücûd ve gayret eylemeniz fermâným ve bu
emr-i lâzýmýn eda ve itmâmý cümlenizden matlûb-ý þahanem olmaðýn te’kîden ve
ihtimâmen ve isti‘câlen ve ikrâmen iþbu emr-i þerifim dahi ýsdâr ve ( ) ile irsâl
olunmuþdur.
Vusûlünde sen ki vezir-i müþâr ve siz ki mûmâileyhimsiz, bu mühimm-i
cemilde cümleniz ittifak-ý derûn ve ittihâd kulûb ve diyânet-i meþhûn ile hareket
ederek sinîn-i mezbûreden mîrî ve evkaf ve deþâyiþ gýlâllerinden ve gerek revgan-ý
zeyt ve kandil ve ve þem‘-i aselden ve mühimmât-ý saireden Süveyþ'de ve Mýsýr'da
kusur kalan her ne ise defterlerine bakýlarak müsta‘inen-bi'llâhi Teâlâ cümlesi
mübâþir-i müþârunileyh ma‘rifetiyle bi't-tamam aynen mahallerinden tahsil ve
evvel be-evvel aynî olmak üzere sefinelere nakil ve tahmîl ve ýcâleten ve
müsâra‘aten mahallerine irsâl ve tesyîre sa‘y ve kûþiþ ve aynî gýlâlin ve levâzýmât
ve mühimmât-ý sairenin naklolunmasý hususuna her biriniz fevka'l-had ihtimâm
ve verziþ ile tahsil-i rýza-yý hümâyûnuma ve edâ-yý vazife-i ubûdiyetinize sarf ve
sa‘y ve miknet eyleyesiz. Mukaddemâ olan taahhüd ve misâkýnýza ve verdiðiniz
hüccet-i þer‘iyeye mugayir sinîn-i mezbûrenin matlûb-ý hümâyûnum üzere bir
saat mukaddem gýlâlini ve mühimmât-ý saireyi göndermeyip ma‘âza'llâhu Teâlâ
sükkân-ý Haremeyn-i Mükerremeyn'in zarûret ve ýztýrablarýna mûcib olur iðmâz
ve rehavet ve hâlât-ý gayr-ý marziyeye cesaret olunmak takrîble Haremeyn'den
tekrar þikayet kaðýdlarý gelmek lazým gelir ise min-tarafi'l-Kahhâr hakkýnýzda
nâzil olacak nikâl-i þedîde-i uhreviyeden mâadâ iltihâb-ý gazabý't-tesyâr-ý hüsrevânemden nâþi þe’âmet-i elîme ve vehâmet-i dünyeviyesini çekeceðinizi tefehhüm ve iz‘ân edinip âna göre bu hatb-ý azim ve emr-i mühim ve cesîmin husûlüne
cümleniz gönül birliðiyle teþmîr-i sâk-ý gayret ve serî‘an ve âcilen itmâm-ý tâm ve
temþiyetine bezl-i küll-i vüs‘ ve makderet ve ser-i mû hilâfýndan ve ednâ rehavetden gâyetü'l-gâye ihtirâz ve mücânebet eylemeniz bâbýnda.
Evâil-i Þevval [1]178 / 2 Nisan 1765
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Kana'da bulunan Hüseyniye eþrafýna, Sultan Selim Han tarafýndan tayin
edilen vergilerin toplanmasý için ihdas edilen nezâret etme görevine
yapýlan müdahalenin önlenmesi

16

Derkenarý mûcebince hüküm buyuruldu
24 Cemâziyelevvel [1]192
Devletlü inâyetlü merhametlü sultaným hazretleri devlet [ü] ikbâl ile sað olsun
Bu dâ‘ileri Mýsýr tevabi‘inden Kýna nâm mahalde sâkin eþraf-ý
Hüseyniye’den ve sülâle-i Ankâviyye’den olup ol havalide vâki Benderü’lKasirü’l-Þamî arasýnda mütevattýn ve ziraat eden Fellâhîn ve ahaliden hîn-i fetihte ecdadýmýza merhum Sultan Selim Han erfedehu’llahu fi-gurefi’l-cinân
hazretlerinin kaide-i Mýsriyye üzere ibkâ ve tayin buyurduklarý rükûbe ve
nezâret ve ca‘liye tabir olunur rüsumu sinnen kübera-yý kavmimiz olanlar tahsil ve kabz eylemek ve arazi-i merkûme üzerinden olmak mülâbesesiyle üzerine
nezâret etmek üzere meþrût olduðuna binâen bu âna dek nezâret-i mezkûreye
sülalemizden sinnen ekber olanlar mutasarrýflar olup kimesne tarafýndan
müdahale olunduðu yok iken bu esnada yine kendi zümremizden bazýlarý
sâbýku’l-beyân nezâret ve rüsûm-ý rükûbe ve ca‘liyeye haklarý olmayarak
kadîme mugayir fuzulî ve bilâ-sened müdahale ve zaleme ve cebâbireye istinaden bi’l-eslâf duacýlarýna gadre cesaret ve merhum-ý müþarûnileyhin küberayý kavmimize ibkâ eylediði rüsûm-ý mezkûreyi fuzulî ahza mübâderet
etmeleriyle mercûdur ki Mýsr-ý Kahire’nin kavanin-i mu‘teberesi muktezâsýnca
keyfiyet-i maðduriyetimiz tefahhus ve hak bizlerin olduðu zâhire çýktýktan
sonra kanun-ý kadîme ve þart-ý vâkýfa münâfi müdahale ve tasallut edenlerin
men ü def‘leri ve þart-ý vâkýf mûcebince kavmimizin ekberi olduðumuz cihetten
bâlâda mezkûr rükûbe ve ca‘liye ve nezâretin kemâ-fi’s-sâbýk bizlere zapt etti-
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rilmesini hâvî Mýsýr valisine ve kadýsýna hitâben emr-i âlî ihsân buyurulmak
bâbýnda emr u fermân devletlü inâyetlü merhametlü sultaným hazretlerinindir.
Bende Þerif Abdullah ve
Þerif Abdullah Sebâti ve
Þeriatü’l-Heykel Hüseyin
Kaide-i Mýsriyye üzere bu makûleye ne vechile emir
verilegelmiþdir. Divan'dan derkenar oluna

Arazi-yi merkûme fâtih-i müþârunileyh tarafýndan ashâb-ý arzuhalin cedlerine ba‘de’t-temlik ol dahi mârü’z-zikr yerleri vakf ve kaide-yi Mýsriyye üzere
hâsýlâtý olan rüsûmât-ý merkûmeyi sinnen küberâ-yý kavmine þart ve tayin
eylediði vakfiye-i ma‘mulün-bihâsýnda mukayyed ve ashâb-ý arzuhal dahi þart-ý
vâkýf üzere sinnen küberâ-yý kavimden olduklarý cihetden rüsûmât-ý
merkûmeyi ber-mûceb-i þart-ý vâkýf bu âna dek kanun-ý kadîm ve kaide-i
Mýsriyye üzere ahz edegelmiþler iken bu esnada küberâ-yý merkûmdan olmayan
bazý kimesneler mugayir-i þart-ý vâkýf rüsûmât-ý merkûmeye fuzûli ve bilâ-sened
müdahale eyledikleri vâki ise bade’s-sübût þart-ý vâkýf mûcebince amel olunup
þart-ý vâkýfa ve kanun ve kaide-i Mýsriyye’ye mugayir bi-vech ve bilâ-sened
müdahale ettirilmemek için þer‘a havale ile emsaline emr-i þerif verilegelmiþdir.
Fermân devletlü Sultanýmýndýr.
24 Cemâziyelevvel [1]192 / 20 Haziran 1778

72

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

14:48

Page 73

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

C. ML, 26441
73

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

14:48

Page 74

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Mýsýr þeyhü'l-beledine, deftardarýna, Cedavi Hasan Bey ve diðer idarecilerine;
asayiþ ve huzurun saðlanmasý, gelirlerin düzenli olarak toplanmasý ve asilerin
bölgeye girip, karýþýklýk çýkarmalarýnýn engellenmesi için el birliði ile
çalýþmalarýnýn tenbih edildiði

17

Mûcebince amel oluna deyu buyuruldu

Emr-i þerif unvanýnahatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn
keþîde buyurulmuþdur

Þeyhü'l-Beled Osman Bey ve Defterdar Ali Bey ve Cedavî Hasan Bey ve ümerâ-yý
saire dâme izzühum[a] hüküm ki
Kahire-i Mýsýr'ýn idare-i mehâmm-ý lâzýme ve tahsil-i emvâl-i mîrîye ve
tesviye-i kâffe-i hususâtý tevliyet-i Mýsr-ý Kahire'ye mutasarrýf olan vüzerâ-yý
izâmýn re’y ve ma‘rifetiyle rü’yet ve tanzime mevkûf ve bu bâbda Þeyhü'l-Beled-i
Mýsýr bulunan ümerânýn dahi vülât-ý Mýsýr ile levâzým-ý ittifak ve ittihâda riâyet
ve emr u irâdelerine muvâfakat ederek ümerâ-yý saire ile bi'l-ittifak kâffe-i
mehâmmýn kavânîn ve kavâid-i Mýsriyye üzere temþiyet ve te’diyesine dikkat ve
kâffe-i umûrlarýný kýstâs-ý þer‘-i müstakîme tatbik ve rýzau'llâh ve rýza-yý ulü'lemre tevfîk birle bir maddede ednâ mertebe kusur ve rehavet vuku‘unda ittikâ ve
mücânebet eylemelerine menût idüðü zâhir ve sen ki þeyhü'l-beled-i mîr-i mümâileyhsin, selefin Ýsmail Bey’in fevtinden sonra senin cümle ittifakýyla þeyhü'l-beled
nasbolunduðunun ve Mýsýr'ýn kilârý mesabesinde olan Said ve havalisi firarîler
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yedlerinde olup bilâd ve kurânýn ekseri ahaliden tehî ve ummâl ve hukkâmýn dahi
inkýrâzlarý hasebiyle usât-ý ümerânýn bu esnada izhâr-ý þekâvete müterassýd-ý fýrsat olduklarý ve idare-i umûr-ý Mýsr-ý Kahire el-yevm seninle mümâileyhimâ
Defterdar Ali Bey ve Cedavî Hasan Bey'in ikdâm ve gayrete ve el-yevm vusûllerine menût olup ancak miyânenizde hayyizân-ý ittifak ve ittihâd levâzýmýna riâyet
mefkûd olduðundan iktizâ eden mehâmm-ý matlûbleyi idare ve tesviyede birbirinize ihale ederek izhâ[r-ý] suret-i tekâsül ve imrâr-ý vakte ibtidâr olunmakda
idüðü ve bu keyfiyet ittifakýnýzdan neþ’et etmiþ olduðu erbâb-ý vukûf ihbârlarýyla
derece-i tahkîka resîde olan hâlâtdan idüðü bedîhî ve bâhir olmaðla bu suretde
sizin birbiriniz ile beynlerinizde adem-i muvâfakat ve ittifak mehâmm-ý Devlet-i
Aliyyemin pesmânde-i ukde-i te’hir olmasýný mûcib olacaðýndan baþka usât-ý
ümerâ taraflarýndan derûn-ý Mýsýr'a duhûl-ý su‘ûblarý rû-nümûn olur ise bâlâda
Mýsýr ahvâline usât-ý mezkûre müdafaasýndan su‘ûbeti mûris olacaðý mülâhazadan ba‘îd olmadýðý ve tevliyet-i Mýsr-ý Kahire bundan akdem avâtýf-ý aliyye-i
Mülûkânemden kendüye tevcîh ve ihsân-ý Mülûkânem olan vezirim Ýzzet
Mehmed Paþa iclâlehû vüzerâ-yý ýzâmýmýn a‘kal ve ercümendi ve vükelâ-yý
fihâmýmýn sahib-i dirayet ve hoþmendi olup kendüden vücûhla hâtýrhâh-ý
Padiþahaneme muvâfýk hidemât-ý pesendîde-i pür-ferî me’mûl ve muntazýr-ý
Mülûkânem olmak mülâbesesiyle gerek bundan akdem hýtta-i Mýsr-ý Kahire'de
ve kýta-ý Mýsýr'da zuhur eden veba hastalýðýndan fevt olan þeyhü'l-beled ve ümerâ
ve sairelerin cânib-i mîrîye aid olan muhallefâtlarýnýn bi't-taharrî zâhire ihrâcý
hususunda ve gerek hil‘at ve irsâliye ve ceyb-i hümâyûnum mallarýnýn yerli
yerinde tahsil ve tanzimlerinde ve sair kâffe-i mehâm ve matlûbât-ý Devlet-i
Aliyyemin ber-vefk-i rýza te’diye ve tesviyelerinde ve firarî ümerânýn cânib-i
Mýsýr'a bir vechile uðradýlmamalarý hususunda sizinle bi'l-ittifak sarf-ý liyakat için
kendüye istiklâl ve ruhsat-ý þahaneme erzâni kýlýndýðýný muhtevî bu def‘a ýsdâr ve
irsâl olan evâmir-i aliyyemden iktizâ eden vasâyâ ve tenbihât-ý þahanem
müþârunileyhe ale't-tafsil beyân ve iþ‘âr olunmuþ olmaðla bu suretde Divan-ý
Mýsýr'da emniyet husûlünün esbâbý ve nüfûzunuzun icrasý ve mehâmm-ý mukteziyenin ber-vefk-i matlûb idaresi ve usât-ý ümerânýn derûn-ý Mýsýr'a duhûllerine
vaz‘ olacak esbâbýn istihsâli cümlenizin cism-i vâhid nice birbiriniz ile merâsim-i
ittifak ve ittihâda riâyet ve müþârunileyhin her halde re’y ve irâdesine muvâfakat
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ederek mezâmin-i ahkâm-ý münîfenin tenfîz ve icrasýna ikdâm-ý dikkat olunmak
menût ve merbût idüðü âþikâr olmak hasebiyle sen ki þeyhü'l-beled-i mümâileyhsin, fîmâ-ba‘d defterdar ve Cedavî Hasan Bey ve sair ümerâ-yý Mýsrýyye
dâme izzühum ile min-külli'l-vücûh resm-i ittifak ve ittihâda ale'd-devam riâyet ve
ale'l-husus vezir-i müþârunileyhin re’y ve irâdesine muvâfakat ederek kâffe-i
matlûbâtýn ber-vefk-i meram yerlü yerince idare ve tesviyelerine ve bir maddenin
gerüye ve te’hire kalmamasý emrine ve hakkýnda derkâr olan hüsn-i zan ve vüsûk-ý
Padiþahanemin te’yidini mûcib harekât-ý mergûbe vücûda getirmeðe ve usât-ý
ümerâ taraflarýna sýrren ve alenen ferd-i vâhidin meyl ve mutabaatý vuku‘a
gelmemesine dikkat ve her kimden mugayir-i rýza o makûle harekât-ý reddiye
zuhur eder ise mukaddemâ sâdýr olan evâmir-i aliyyem mûceblerince bi'l-ittifak
ahza ve tertib-i cezalarýna mübâderet eylemen fermâným olmaðýn tenbîhen ve
ihtimâmen Rikâb-ý Hümâyûnumdan hâssaten iþbu emr-i þerifim ýsdâr (

) ile

irsâl olunmuþdur.
Ýmdi; sen ki þeyhü'l-beled-i mîr-i mümâileyhsin, keyfiyet malum-ý dirayetmelzûmun oldukda ber-vech-i meþrûh emr-i þerifimin mûceb ve muktezâsýyla
amel ve harekete ikdâm ve müsâraat, ve cümle ile hüsn-i imtizâc ve ittifak emrine
ve Mýsýr valisi müþârunileyhimin her halde emir ve irâdesine min-külli'l-vücûh
muvâfakat ederek hidemât-ý makbûle ibrâzýna dâmen-i dermiyân-ý gayret ve ser-i
mû tekâsül ve taksîrden ve bir madde de münâfî-i rýza-yý hümâyûnum vaz‘ý tecvîzden ve usât-ý ümerâ taraflarýna meyl ve mutabaat edenler haklarýnda mazmûn-ý
irâde-i hümâyûnumun icrasý hususunda kusur ve rehavet vuku‘a gelmekden
gâyetü'l-gâye tehâþî ve mübâ‘adet eyleyesin ve siz ki, defterdar ve Cedâvî Hasan
Bey ve sair ümerâ-yý mümâileyhimsiz, mazmûn-ý emr-i þerifim sizin dahi malumunuz olarak þeyhü'l-beled-i mîr-i mümâileyh ile her bir hususda levâzým-ý ittifak
ve ittihâda riâyet ve Mýsýr valisi müþârunileyhimin mecmû‘-ý umûrda re’y ve
emrine mutabaat birle kaffe-i matlûbâtýn ber-vefk-i rýza te’diye ve tanzimine bi'littifak teþmîr-i sâid-i miknet ve her biriniz mazhar-ý mükâfât olacak sâdýkâne ve
müstakîmâne harekât ibrâzýna sa‘y ve gayret ve zinhâr ve zinhâr ednâ mertebe
kusur ve rehavetden ve adem-i ittifak ve muvâfakati tecvîz ile mazhar-ý itâb-ý
Padiþahanem olmakdan gâyetü'l-gâye tehâþî ve mübâ‘adet eylemeniz bâbýnda...
Evâil-i Rebîülâhir 1205 / 17 Aralýk 1790
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Buyruldu
Buna dahi

Bir sureti yazýldý
Mýsýr valisine (

) ilâm-ý hâl siyâkýnda ve mûmâileyhimi lâyýký üzere birbirleriyle

te’lif ederek hidemât-ý mühimmenin te’diyesine ve firarîlerin bir vechile derûn-ý
Mýsýr'a nihâde olamayacak esbâbýnýn istihsâline müsâraa eylemesi derc ve te’kîd olunarak iktizâsýna göre.
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Sultan III. Selim'in, Mýsýr’da huzur ve asayiþin saðlanmasý, halkýn adalet ve
merhametle yönetilmesi için el birliðiyle çalýþýlmasý hakkýndaki emrinin
askerî, mülkî idareciler ile ulemaya bildirilmesi

18

Suret-i Hatt-ý Hümâyûndur
Sen ki Mýsýr Valisi Vezirim Ýzzet Mehmed Paþasýn; Mûcib-i emr-i þerifimle âmil
olasýn. Çünkü böyle taahhüd etmiþler. Fîmâ-ba‘d sadakatden ayrýlmayýp ifa-yý taahhüdde ihtimâm ve emrim mûcebince harekete ikdâm ederler ise nüvâziþden gayrý
muamele görmeyecekleri beylere beyân birle icra-yý evâmir-i Padiþahaneme bi’l-ittifak ikdâm ve hilâfýndan ittikâ-i tâm eyleyesin. Bunlar haklarýnda ve sair hususlarda þükr ve þikâyetin müsmir ve tahrirâtýn mu‘teberdir. Âkilâne hareketden ayrýlmayasýn.
Hâlâ Mýsýr Valisi Vezirim el-Hâc Ýzzet Mehmed Paþa iclâlehu ve ümerâ-yý
Mýsriyye'den Ýbrahim Bey ve Murad ve ümerâ-yý saireye ve ulema-yý Ezheriyye
ve sâdât-ý Bekriyye ve Rufâiye ve Yedi Ocak zâbitâný ve bi'l-cümle mütekellimîn-i Mýsýr’a hüküm ki
Sen ki vezir-i müþârunileyhsin, ümerâ-yý Mýsriyye'de haricde olan mûmâileyhimâ Ýbrahim Bey ve Murad Bey ve müte‘allikâtlarýnýn bundan akdemce
kendi istid‘âlarý ve senin mûmâileyhimâ haklarýnda vâki olan þefâat ve iltimasýna binâen bazý þerâit ile afvlarý re’y-i rezînine havale olunmaðýn ol bâbda þerefyafte-i sudûr olan hatt-ý hümâyûn-ý inâyet-makrûnum mûcebince derûn-ý
Mýsýr’a celb ve dahlleri zýmnýnda bir kýt‘a ve ba‘dehû mûmâileyhim sâlifü'l-
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beyân emr-i þerifimin vusûlünden mukaddem Mýsýr’a duhûl etmiþ olduklarý
mesmû‘ olmak hasebiyle mukaddem sâdýr olan emr-i þerif-i mezkûrda mestûr
þerâite riâyet ve tahsil-i rýza-yý yümn-i iktizâ-yý þahaneme ihtimâm ve dikkat ve
hilâfýndan tehâþî ve mücânebet eylemelerini kendülere ifadeye mübâderet eylemen bâbýnda dahi mu‘ahharan baþka bir kýt‘a sana hitaben evâmir-i þerifem
sâdýr olmuþ idi. Bundan akdemce tarafýndan ve ümerâ-yý mûmâileyhim ile
ulema ve silahdar ve ocaklý ve sair câniblerinden tahrirât ve mahzar ile meb‘ûs
çavuþlar kethüdâsý sâbýk Salih Kâþif zîde mecdühû Deraliyyeme vâsýl olmaðla
getirdiði tahrirât ve evrak ve kâþif-i mûmaileyhin lisanen verdiði takrîrin hulâsa-i
meâli ümerâ-yý mûmâileyhim mukaddemâ kendilerden sünûh eden taksîrâtýna
vücûhla peþîmân ve nâdim olmalarýyla bundan böyle gýlâl-i Haremeyn-i
Muhteremeyn ve irsâliye hazinesi ve tertibât-ý Tersane-i Amire ve mürettebât-ý
kilâr ve matbah-ý ma‘mûre kâffe metâlib-i Devlet-i Aliyyemi vakt ü zamanýyla
oraya taahhüd eylediklerini ve fîmâ-ba‘d rýza-yý yümn-i iktizâ-yý Padiþahaneme
muvâfýk hidemâta ez-dil-i can sa‘y ü ikdâm edeceklerini ve mukaddemâ her ne
kadar cürmleri zuhur etmiþ ise dahi taraf-ý bâhirü’l-þark-ý mülûkânemden afv ve
inâyet ümidinde idiklerini ve el-hâletü hâzihî derûn-ý Mýsýr’a duhûl etmiþ
bulunmalarýyla ne gûne emr-i hümâyûnum sünûh eder ise ol vechile amel ve
harekete mübâderet kýlacaklarýný ve hususât-ý saireyi beyândan ibaret olup
ba‘d-ezîn rýza-cûyâne hareket ve meslek-i sýdk-ý sedâddan hatve-i vâhide inhirâf
etmemek üzere beynlerinde kavl ü karar ve bu vechile muvâfýk rýza-yý sülûka
cezm ve niyet etmiþ olduklarýný iþ‘âr eylediklerinden baþka mukaddema
afvlarýný þâmil sâdýr olan emr-i þerifimle cânib-i Mýsýr’a gidip bu defa avdet
eden kaymakam-ý âlî-makamým tatarlarýndan Ali zide kadrühunun getirdiði
tahrirâtda dahi mukaddemce kâþif-i mûmâileyh ile tevârüd eden tahrirâtýn
mefhûmunu müeyyed taahhüdatlarý muharrer ve mestûr olmaðla mukaddem
ve muahhar vârid olan sâlifü’z-zikr tahrirâtlar manzûr ve mefhûmlarý mû-bemû malum-ý padiþahanem olmuþdur. Madem ki cünha ve kusurlarýný itiraf ve
ba‘d-ezîn rýza-cûyâne ve sâdýkâne hareket ve Devlet-i Aliyyeme hizmeti iltizâm
edenler haklarýnda öteden beri taraf-ý Devlet-i Aliyyemden muamele-i afv ve
safh olsa ve mûmâileyhim misillü hevâ-hende-i merâhim-i eþfâk olanlarýn
cehre-i ümid ve emellerine ebvâb-ý eltâf ve inâyet-i Saltanat-ý Seniyyem küþâdesi olmak hasebiyle ümerâ-yý mûmâileyhim dahi madem ki taahhüdleri üzere
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rýza-cûyâne ve müstakimâne hareket ve matlûbât ve mürettebâtý vakt ü
zamanýyla yerli yerine te’diyeye dikkat eyleyeler. Taraf-ý þahanemden lutf ve
nüvâziþ ve hüsn-i muameleden gayrý muamele müþâhede etmeyecekleri âþikâr
olmaðla mûmâileyhimin bu defa dahi þeref-yafte-i sudûr olan hatt-ý hümâyûn-ý
izzet-makrûnum mûcebince þerâit-i mezkûre ile sahife-i cerâim-i sâbýkalarýna
kalem-i afv ve safh-ý þahanem keþîde buyrulmuþ olduðunu her birine ifade ve
iþ‘ârdan mübâderet ve kâþif-i mûmâileyh ile vârid olan mahzarda ceyb-i
hümâyûnuma mahsus akçenin afvý istid‘â olunmuþ olmaðla ceyb-i hümâyûnuma
mahsus olan meblaðýn tenzîli istid‘âsý mugayir-i þerâit-i ubûdiyet ve istikâmet
idüðünü dahi ümerâ-yý mûmâileyhim ve ulema ve ocaklý ve sairlerden iktizâ
edenlere beyâna müsâra‘at eylemen için rikâb-ý kâm-yâbdan hâssaten iþbu emr-i
þerifim ýsdâr ve hitâm-ý muslihiyetle iade olunan kâþif-i mûmâileyh ile tisyâr
olunmuþdur.
Ýmdi sen ki vezir-i müþârunileyhsin, keyfiyet malumun oldukda ber-vech-i
meþrûh amel ve harekete ihtimâm ve dikkat ve mazmûn-ý emr-i þerifimi her
birine ifade ve iþ‘âra ve mürettebât ve matlûbâtý kâffeten te’diyeye ve fukarâ ve
zu‘afa üzerlerine bast-ý cenâh-ý re’fet ve neþr-i me’ser-i þefkat ve merhamet ile
âsûde mazalle-i emn u istirahat olmalarý vesâilini istihsâle mübâderet eyleyesin
ve siz ki ümerâ-yý mûmâileyhimsiz mefhûm-ý emr-i þerifim sizin dahi malumunuz olarak göreyim sizi. Bundan böyle âkýlâne ve rýza-cûyâne harekete bezl-i
makderet ve muktezâ-yý taahhüdâtýnýz üzere irsâliye malý ve hulvan akçeleri ve
Tersâne-i Amire ve Kilâr ve Matbah-ý Amire mürettebâtý ve mürettebât-ý
sairenin ve ale’l-husus gýlâl ve hedâyâ-yý Haremeyn-i Muhteremeyn’in vakt ü
zamanýyla yerli yerine irsâl ve tesyîrlerine ve hüccâc-ý Mýsýr'ýn te’diye-i levâzýmlarýyla ihracýna ve esbâb-ý refah ve istirahatleri istihsâline ve'l-hâsýl cem‘-i
metâlib ve mürettebâtýn birisinde kat‘a kusur vuku‘a gelmemesine ve te’hire
kalmamasýna cümleniz bi’l-ittifak sa‘y ve gayret ve ber-vefk-i me’mûl hidemât-ý
ber-güzîde izhârýyla tahsil-i rýza-yý þahaneme sarf-ý cell-i miknet ve Mýsýr valisi
müþârunileyh ile her bir raddede levâzým-ý yegânegî ve ittifaký icraya min-külli’l-vücûh re’y-i rezînine inkýyâd ve mütâba‘ata müsâra‘at ve hilâf-ý me’mûl
mezâlime cesaret ve mugayir-i taahhüd bir gûne rehavet ve Mýsýr valisi
müþârunileyhe adem-i itaat ve tenfîz evâmir-i þerifimde ednâ mertebe batâ’et
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ile müstahakk-ý i‘tâb olmakdan be-gayet tehâþî ve mücânebet eyleyesiz ve siz ki
ulema ve ocaklý ve sair mûmâileyhimsiz siz dahi kâffe-i mehâmm-ý Devlet-i
Aliyyemi te’diyede vali-i müþâr ve ümerâ-yý mûmâileyhim ile ittihâd ederek
muktezâ-yý sadakat ve istikâmeti ifaya nussâr ve sa’y ve tâkat hilâfý hareket
vuku‘undan mübâadet eylemeniz bâbýnda...
Evâhir-i Rebîülâhir [12]20 / 27 Temmuz 1805
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Kahire Kalesi'nin giriþi
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Tanzimat Fermaný’nýn can, mal ve namusun korunmasý gibi esas maddeleri
çerçevesinde ceza kanununun da yeniden düzenlenerek; suçlarýn öncelikle
mahalli mahkemelerde görülmesi ancak merkezin onayý olmadan verilen
cezalarýn uygulanmamasý, suçu sabit olmadan kimsenin cezalandýrýlmamasý, halkýn huzur ve asayiþinin ihlaline müsamaha gösterilmemesi, yöneticilerin hiçbir þekilde halkýn mal ve emlâkýný müsadere etmemeleri, idareci
ve memurlarýn devlete ve halka karþý iþleyecekleri adam kayýrma,
hýrsýzlýk, rüþvet ve zimmet gibi suçlarýnýn cezalandýrýlmasýna dair
hükümlerin Mýsýr’da uygulamaya konulmasý

19

Ýþbu hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn-ý hazret-i þahanede menhûs olan
mevâdd-ý selâse ki, emniyet-i can ve mal ve mahfûziyet-i ýrz ve namusdur bunlar
esas-ý adîmü’l-indirâs-ý þer‘-i þerif üzerine mebnî ve Tanzimât-ý Hayriye'nin dahi
mevâdd-ý esasiyyesi olmaðla bunlara müteferri‘ olup ittifak-ý ârâ ile vaz‘ ve
te’sis buyrulmuþ ve muahharen bi'l-icab yine ittihâd-ý efkâr ile zeyl ve ilâve kýlýnmýþ olan mevâdd-ý cezâ’iyeyi þâmil tanzim ve tab‘ olunan kanunnâme-i hümâyûnun Memâlik-i Mahrûse-i cenâb-ý þehriyârîde icrasýna sunûf-ý memurîn-i
Saltanat-ý Seniyye memur olduklarý misillü bundan akdem sahîfe-pîrâ-yý sudûr
buyrulmuþ olan verâset fermân-ý âlîþâný mantûk-ý münîfi üzere kanunnâme-i
hümâyûn-ý mezkûrun sâye-i þevket-vâye-i hazret-i Padiþahîde Mýsýr Eyaleti’nde
dahi icrasý þeref-efzâ-yý sünûh buyurulan emr u fermân-ý cenâb-ý hilâfet-penâhî
muktezâ-yý âlîsinden bulunmaðla ihsân buyrulmuþ olan verâset imtiyâzýnýn þerâit-i
asliyyesine müretteb olduðu Mýsýr valisi bulunan zât dahi mevâdd-ý esasiyye olan
emniyet-i mal ve can ve mahfûziyet-i ýrz ve namus kaziyelerinin kâmilen icrasýyla
beraber kavânin ve nizâmât-ý mevzû‘anýn fermân-ý hazret-i padiþahîde mestûr
bulunduðu vechile eyalet-i mezkûrenin iktizâ-yý mevkiine tatbikan ve usul-i adl ve
insâfa tevfîkan hüsn-i ifasýna taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'den memur olup þu kadar
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ki; Mýsýr Eyaleti'nin tabâyi‘-i mevkiiyesi icabýnca mevâdd-ý esasiyenin gayrý
nizâmât-ý mevzû‘a ahkâmýndan bazýlarýnýn yani Mýsýr arazi-yi harâbiyeden bulunduðu cihetle tapu senedâtý ve idare-i umûr-ý evkaf-ý mahalliye misillü þeylerin
mevzû‘ün-lehi oraca nâ-mevcud ve fermân-ý âlî-yi mezkûr mefâdý vechile Mýsýr'ýn
vergi malý müretteb ve mukannen ve mal memurlarýnýn usul ve harekâtý muayyen
ve mahdûd olduðu gibi eyalet-i mezkûreye mahsus felâhat ve ziraat maddelerinden dolayý vuku bulan bazý cinâyât için þimdiye kadar mahallince icra olunan muâ‘melâtýn Tanzimât-ý Hayriye usul-i âdilesine tevfîkan ta‘dîli dahi mizâc-ý
maslahat icabýndan görünmekle gerek mevâdd-ý esasiyye-i mezkûre ve gerek âna
müteferri‘ olan kavânîn-i mevzû‘a ve zeyl olunan keyfiyât-ý nizâmiyyeden ber
minvâl-i muharrer mevzu‘ün lehi nâ-mevcud ve zikrolunan fermân-ý âlîde münderic ve meþrut olandan mâadâsý oraca dahi mer‘î olmak üzere icra olunacak
ahkâm-ý cezâ’iye yine üç fasýl olarak terkîm ve fakat eyalet-i merkûmeye mahsus
ameliyâtdan zuhur eden cinâyâtýn tahrîren arz kýlýnan bend bend muamelât-ý
cezâ’iyesi dahi Kanunnâme-i Hümâyûn'un ahkâm-ý sarîhasýna tatbikan ve iktizâyý mevki‘e tevfîkan bi't-ta‘dîl onlar da iki fasýl olarak ve talimât-ý seniyye-i umumiye ve nizâmât-ý mevzû‘adan münasib maddeler dahi kezâlik eyalet-i merkûmenin ahvâl-i mevkiiyesine göre ilâve kýlýnarak zeyline tahrîr ve tastîr ve iþbu
mecelle-i kanuniye tertib kýlýnýp icraâtý Mýsýr valisi bulunan zâtýn uhdesine ihale
ve tefvîz kýlýnmýþdýr.
Fasl-ý Evvel
Birinci Madde- Bilâ-istisnâ tebaa-i Devlet-i Aliyye'den olanlarýn metbû‘-ý
þer‘îsi olan Devlet-i Aliyye ve ihsân buyurulan verâset fermân-ý âlîsi mûcebince
Mýsýr valilerine muhavvel olan hükûmet-i mahalliye ve bi't-tevârüs vali bulunan
zât ile memurîn aleyhine ikaz-ý fitneye cesaret ve katl-i nefse cür’et misillü bir
hareket vuku bulup da þer‘an ve kanunen ve alenen ve tahkikât-ý lâzýme ve tedkîkât-ý mukteziye ile kirâren ve mirâren davasý görülerek bilâ-garaz cünhasý
bade's-sübût hükm-i þer‘îsi terettüb etmeksizin hafî ve celî katilen ve tasmîmen ve
gerek her türlü suver-i mümküne ile hiç kimesnenin canýna kasd olunmaya ve
kasd vuku‘unda bizzat etsin veya etdirsin her kim olur ise olsun hakkýnda kýsas ve
hükm-i þer‘î icra oluna velev ol maktûlün veresesi diyet ahzýyla razý olmak
veyahud ol katili bütün bütün afv etmek suretinde olsalar bile iþbu idam madde-i
kabîhasýna cesaret eden memur beher-hâl siyaseten ve nizâmen idam kýlýna ve'lhâsýl iþbu katl-i nefs maddesinde büyük ve küçük müsâvi tutula.
Ýkinci Madde- Nefs-i þehr-i Mýsýr'da vuku bulan katl maddesi Mýsýr'ýn kadý
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veyahud nâib ve müftüsü efendiler hazýr bulunduklarý hâlde Meclis-i Ahkâm-ý
Mýsriyye'de görülerek tevâtüren sabit olup veyahud þahidler kemâl-i dikkatle
tezkiye birle hakîkat-ý hâl tahakkuk etmedikçe ve badehu ilâm-ý þer‘îsi
Dersaâdet'e irsâl olunarak taraf-ý Fetvâ-penâhîye takdim ile tasdik olunup andan
sonra hâk-i pây-ý hümâyûna arz ile fermân-ý âlî sâdýr olmadýkca icrasý caiz
olmaya.
Üçüncü Madde- Ekalim-i Mýsriyye'de vuku bulan katl ve idam maddeleri
iklim meclisinde ma‘rifet-i þer‘le tevâtüren isbat olunup veyahut þâhidler kemâl-i
dikkatle tezkiye birle davasý görülüp badehu ilâm-ý þer‘îsi ve meclis mazbatasý
Meclis-i Ahkâm-ý Mýsrýyye'ye ve orada tedkikât-ý lâzýme icrasýndan sonra divan-ý
valiye gönderilip andan kezâlik Dersaâdet'e bi'l-irsâl taraf-ý Fetvâ-penâhî'ye
takdim ile tasdik olunup andan sonra dahi hâk-i pay-ý hümâyûna arz ile fermân-ý âlî
gönderilmedikçe icra olunmaya.
Dördüncü Madde- Devlet-i Aliyye'nin her sýnýfýnda bulunan memurlardan
birisi ber-vech-i meþrûh muhakemesi memleket meclisinde sebkat ve murafaasý
ma‘rifet-i þer‘le rü’yet olunarak katl madde-i fazîhasýna ictisârý sâbit ve kýsasýna
hükm-i þer‘î lâhýk olan þahýs hakkýnda suret-i muhakemeyi mutazammýn tuðralý
fermân-ý âlî-i sarîh bulunmaksýzýn icra-yý kýsas hususu kanunen men‘ olunmuþ
olduðundan usul-i meþrûhaya riâyet ve itina etmeyen memur hilâf-ý kanun
harekete cesaret etmiþ olacaðýndan hakkýnda nizâmen mücâzât-ý lâzýme icra
oluna.
Beþinci Madde- Sâ‘y-ý bi'l-fesad olanlar iki nev‘ ve suretden hâlî olmayýp birisi
kavlen ve diðeri fi‘len olacaðýndan mesela bir adam diðer bir adamý veyahud bir
takým adamlarý celb ile Devlet-i Aliyye ve verâset fermân-ý âlîsi mûcebince Mýsýr
valilerine muhavvel olan hükûmet-i mahalliye ve bi't-tevârüs vali bulunan zat ile
memurîne karþý ve kavânîn ve nizâmâta mugayir harekete tergîb vadisinde fesadlý
sözler söyledikleri ve fesada dair mukâvele ve muâhede ve mükâtebeleri
tahakkuk eder ise bir seneden beþ seneye kadar vaz‘-ý kürek ve pranga oluna.
Altýncý Madde- Fi‘len olduðu hâlde yani bir kimesneyi veya bir takým
adamlarý bâðî ve isyana davet ile cemiyet etmek ve onlara esliha ve barut vermek
gibi þeylere tasaddi edecek olduðu takdirde bu makulelerin cünhasý pek azîm olacaðýndan bu misillüler on seneden on beþ seneye kadar limana vaz‘ veyahud
bilâd-ý ba‘îdeye nefy ve tagrîb kýlýna ve ehl-i fesadýn cemiyetlerine dair
hizmetlerde bulunanlar ve keyfiyeti bilerek cebren olmayýp da kendi rýzalarýyla
cemiyet-i mezbûreye esliha ve mühimmât-ý harbiye verenler ve ehl-i fesadýn
temekkün ve ihtifa ve tecemmü‘leriçin yer tedarikinde bulunanlar dahi kabahat89
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lerinin derecesine göre ba'de'l-muhakeme bir seneden beþ seneye kadar vaz‘-ý
kürek ve pranga oluna.
Yedinci Madde- Fesad-ý kavlî ve fi‘lîye cesaret edenler Mahrûse-i Mýsýr'da
bulunduklarý takdirde davalarýnýn rû’yeti ve tevâtüren isbatý Meclis-i Ahkâm-ý
Mýsriyye'ye münhasýr ola.
Sekizinci Madde- Fesad-ý kavlî ve fi‘lîye cesaret edenler ekalimde olduðu
takdirde muhakemeleri evvel emirde iklim meclisinde ber-vech-i hak fasýl ve
rü’yet olundukdan sonra mufassal jurnali ve mazbatasý ile ma‘an Meclis-i Ahkâm-ý
Mýsriyye'ye ve andan divan-ý cenâb-ý valiye bildirilerek beþinci ve altýncý maddelere tatbikan icabý icra kýlýna.
Dokuzuncu Madde- Kuttâ‘-ý tarîk olanlar eðer itlâf-ý nüfus-ý beþeriye etmeyerek fakat adam soyma kaziyesine cesaret etmiþ ise yedi sene müddet için vaz‘-ý
kürek oluna ve o misillüler adam telef etdikleri hâlde bi’t-tahkik sâbit oldukdan
sonra iktizâ-yý þer‘îsi vechile idam kýlýna.
Onuncu Madde- Müsellah olan erbâb-ý fitne ve isyan ve kuttâ‘-ý tarîk
takýmýnýn beher hâl kuvve-i müsellaha ile üzerlerine varýlacaðýndan ol hînde
maktûl olanlar için kýsas lâzým gelmez ise de hayyen tutulan eþhâsýn bilâmuhakeme idamý caiz olmayacaðýndan buna cesaret edenler hakkýnda dahi
hükm-i kýsasî icra oluna.
On Birinci Madde- Muceb-i kýsas olup sonradan bazý veresenin afvýyla veya
sulh ile diyete ve mala münkalib olan ve muceb-i ibtidâ diyet bulunan madde-i
katlin iktizâ-yý þer‘îsi icra olundukdan sonra Mýsýr'ýn mesafe-i ba‘îde olmasý
cihetiyle bu misillü mahall-i ba‘îdede olan katil hakkýnda cârî olduðu vechile þahs-ý
kâtil icabýna göre beþ seneden on beþ seneye kadar Ýskenderiye Limaný’nda
veyahud mahall-i münasibde vaz‘-ý kürek oluna.
On Ýkinci Madde- Maktul diyar-ý âharda olur veya veresesi taþrada bulunur
ise zuhuru melhûz olan veresenin vürûduna kadar þahs-ý kâtil mahbûsen tevkîf
olunup fakat veresesi bulunmayan maktûlün davasý taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'ye
isabet edeceðinden ba‘de't-terâfu‘ sabit oldukdan sonra o misillü katilin kýsasen
idam veyahud Beytülmâl için diyet ahzýyla mücâzât olunmasý re’y-i ulü’l-emre
mufavvaz bulunduðundan ol vechile icra oluna.
On Üçüncü Madde- Madde-i katl amden olmayýp hataen olduðu takdirde o
makûle hataen olan maktûlün katli kendisinden o misillü ef‘âl vuku bulmamýþ
kimesne olduðu ve sâbýkasý olmayýp hakkýnda hüsn-i þahâdet olunarak mazanne-i
sû’ olmadýðý inde'þ-þer‘ tebeyyün eder ise yalnýz icab-ý þer‘îsinin icrasýyla iktifa
olunup mazanne-i sû’ olduðu hâlde nizâmen bir sene müddet için küreðe veya
prangaya dahi vaz‘ oluna.
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On Dördüncü Madde- Bir adam diðer adamýn canýna kasd ile fakat bizzat icra
etmeyerek baþka bir þahsý akçe veyahud sair cihetle itmâ‘ ve iðfal edip de onun
vesâtetiyle idam etdirecek olur ise asýl kâtil hakkýnda þer‘an ve kanunen iktizâ
eden hüküm icra oluna.
On Beþinci Madde- Nisâdan kâtil zuhurunda kâtil ve kâtile hakkýnda diyet ve
kýsas muktezâyý þer‘-i þerif üzere bir raddede olduðundan o makûle kâtile hakkýnda zükûr hakkýnda olan kanun icra olunup fakat muayyen kâtil nisâdan ise taife-i
nisâya mahsus meclisde ýslâh-ý nefs edinceye kadar haps ile müddet-i mahbûsiyetinde infâk ve iksâsýna icbar olunacak veli ve akrabasý olmadýðý hâlde
cânib-i Beytülmâl'den infâk ve iksâ oluna.
On Altýncý Madde- Umûr-ý zabtiye ve rabtiye memurlarýna karþý durup silah
çekmek misillü hâlât-ý reddiyeye cesaret edenler iþ bu kabahatden mâadâ zâbite
adem-i itaat töhmetiyle dahi müttehem olacaðýndan derece-i cünhasýna göre iki
aydan iki sene ve silah boþaltmýþ olduðu hâlde üç aydan üç sene ve gerek kurþun
ve sair alât-ý câriha ile cerh etmiþ olduðu suretde iltiyâmýna kadar masârýfý andan
alýnýp kendisi beþ aydan beþ seneye kadar tayin-i müddetle vaz‘-ý pranga olunarak
hidemât-ý süfliyede istihdam oluna ve mecrûh olan adam cerîhan vefat etdiði
hâlde artýk madde-i katl meselesine intikal edeceðinden iktizâ-yý þer‘î ve kanunîsi
icra oluna.
On Yedinci Madde- Ale'l-ýtlak nâsdan birisi diðerine silah çekdiði hâlde
derece-i cünhasýna göre bir aydan bir sene ve silah boþaltmýþ ise iki aydan iki sene
ve cerh etmiþ ise kezâlik iltiyâmýna kadar masârýfý alýnmak üzere cerhin derecesine nazaran üç aydan üç seneye kadar prangaya konula ve cerhden müteessiren
vefat vuku‘unda icab-ý þer‘î ve kanunîsi icra oluna.
Fasl-ý Sâni
Birinci Madde- Kâffe-i tebaa-i Devlet-i Aliyye emniyet-i can ve mal ve mahfûziyet-i ýrz ve namus hukuk-ý þer‘iyesine nâil olduklarýndan serbestiyet derecesine varmayarak ber-muktezâ-yý hürriyet-i þer‘iyye küçük ve büyük herkes kendi
hukukunu iddiaya muktedir olup ýrz ve namusu dahi kiþinin caný gibi aziz ve
muhterem olarak muhafaza ve vikâyesi muktezâ-yý insaniyetden olmaðla farazâ
bir adamýn itibarýna dokunacak söz söylemek ve bilâ-mucib döðmek veya söðmek
anýn namusunu hetk etmek olduðundan o makûle hetk-i namusa mütecâsir olan
kesanýn cünhasý þer‘an sabit olup hadd-i þer‘î lâzým geldiði hâlde hadd-i þer‘îsi icra
oluna.
Ýkinci Madde- Bu misillü madde Mahrûse-i Mýsýr'da vuku bulduðu ve cünhasý
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yalnýz ta‘zîrde kaldýðý suretde ta‘zîr dahi herkesin hâl ve þânýna göre olduðundan
ol kimse ulema-yý fihâmdan ve sâdât-ý kirâmdan ve zî-rütbe zevâtdan ise Meclis-i
Ahkâm-ý Mýsriyye'ye celb ile ta‘zîr kýlýna ve evsat-ý nâs ve ehl-i sûk ve bu raddelerde olanlar iktizâsýna göre ihzâr ve haps ve nefy oluna ve ahâd-ý nâs makûlesi
kezâlik ihzâr ve haps ve nefyden baþka vech-i þer‘î üzere üçden nihayet yetmiþ
dokuz adede kadar deðnek darbýyla te’dîb kýlýna taþralarda dahi bulunduðu
mahallin müdürü ma‘rifetiyle bu vechile icra oluna ve bu misillü mevâd
vuku‘unda kavl-i mücerred ve kuru iftira ile hüküm olunmayarak tahkik ve tedkîkine bakýlýp müfterinin iftirâsý tebeyyün eylediði hâlde müfteri olan þahýs
te’dîben beþ günden kýrk beþ güne kadar haps oluna.
Üçüncü Madde- Meclis-i Ahkâm-ý Mýsriyye meclis-i dikkat ve hakkaniyet olacaðýndan bu misillü mevâddýn tasahhub ve garaz maddelerinden ârî olarak fark
ve temyîzine kemâl-i dikkat ve hilâfýnda vâki olacak mes’uliyetden mübâ‘adet
eylemek ve doðruyu çekinmeyerek söyleyip ihzârda kusur eylememek meclis-i
mezkûrun vazife-i zimmeti ola.
Dördüncü Madde- Zâbitân-ý askeriye ve neferât ve sair umûr-ý zabtiye
memurlarý hod be hod kimesneyi döðemeyip ve bir lakýrdý söylemeyip fakat
onlarýn memuriyetleri sokaklarda ve kavga ve nizâ‘ vuku‘unda ve bazý erbab-ý töhmetin zuhurunda tutup hiçbir þey yapmaksýzýn doðruca iktizâ eden zâbit
mahalline getirip teslim etmesi ve getirilecek olanlar dahi özr-i þer‘îsi olmadýkca
zâbite itaatle istenilen mahalle gitmeðe müsâra‘at eylemesi lâzým geleceðinden o
misillülerden zâbite adem-i itaatle huysuzluk edenleri bulunur ise hakkýnda icabý
vechile muamele-i cebriye icrasý caiz görüle.
Beþinci Madde- Bazý esvâk ve mahall-i sairede þuna buna sarkýntýlýk eden
sekrânýn ber-nehc-i þer‘î lede's-sübût hadd-ý þer‘îsi icra olunup fakat naðrazen
olan edepsizlere ve alâmetiyle tutulan kumarbazlara dahi cünhalarýna göre
mesâð-ý þer‘î olduðu vechile öldüresiye olmayarak kâimen üçten nihayetü'nnihâye yetmiþ dokuz adede kadar deðnek darbýyla ta‘zîr kýlýna ve bu suretde bulunan edebsiz ve kumarbazlarýn bir-iki defaya kadar tutulur ise yine haklarýnda
ta‘zîr-i mezkûr icra olunup ondan sonra fazâhat-ý mezkûreyi ihtiyar eyler ise ýsrar
demek olacaðýndan ol vechile ýsrarý takdirinde kendi de nedâmet ve tövbe-i
sahîha hâsýl oluncaya kadar kürek veya prangaya vaz‘ oluna.
Altýncý Madde- Gerek ehl-i Ýslâm ve gerek millet-i saire kýzlarýný akrabasýnýn
haberi olmaksýzýn akdetmek zu‘muyla âhar iklime kaçýrmak veyahud memleketden harice çýkarmak misillü va‘z-ý nâ-marzîye cesaret edenler olur ise tutulup
keyfiyetleri ol memleket müdürü ma‘rifetiyle tahkik olundukdan sonra evrak-ý
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mukteziyesiyle ma‘an mensûb olduklarý ekalim meclisine gönderilip anda davasý
rû’yet olunarak cünhasý sabit oldukda o makûleler li-ecli't-te’dîb mahallinde nizâmen altý mâh hapsle mücâzât oluna ve böyle akraba ve ta‘allukâtýnýn haberi
olmaksýzýn kaçýrýlan kýzý âhar iklimde bir imam veya fakîhin yanýna veyahud
mahkemeye getürdüklerine akdetmeyip keyfiyeti derhal hâkim-i beldeye bildire
ve hâkim dahi mahalline göndere.
Yedinci Madde- Âlet-i cârihadan ma‘dûd olmayan þeyler ile birbirlerini darba
cesaret edenlerin kabahatleri derecesine göre on beþ günden üç mâha kadar haps
ile ta‘zîr olunacaklarý misillü kezâlik suret-i þer‘iyesine tatbikan bu makûlelerin
yine derece-i cünhasýna göre üçden yetmiþ dokuz adede kadar deðnek darbýyla
dahi ta‘zîrleri caiz ola.
Fasl-ý Sâlis
Birinci Madde- Taraf-ý Devlet-i Aliyye'den ve verâset fermân-ý âlîsi mûcebince Mýsýr valilerine muhavvel olan hükûmet-i mahalliye ve bi't-tevârüs vali
bulunan zât ile memurîn taraflarýndan kimesnenin mal ve emlâkine vaz‘-ý yed
olunmaya ve büyük ve küçük bir kimesne diðer birisinin mal ve emlâkine bi-gayr-i
hakkýn taarruz ve tasallut ve müdahale etmek veyahud cebren almak veya satdýrmak için bizzat veyahud bi'l-vasýta icbâr eylemek misillü þeyler vechen mine'lvücûh caiz olmaya ve eðer bu misillü madde-i memnû‘a ve mekrûhaya cesaret
eden olur ise faraza birinin mal ve emlâkine tasallutu vuku‘unda men‘ ü def‘
olunup þâyed bir takrîb ile zabtetmiþ bulunur ise mazbût olan mal ve emlâk
mevcud ise aynen deðil ise semenen sahib-i evveline red etdirildikden sonra ol
þahsýn hilâf-ý kanun harekete cesaretine binâen erbâb-ý menâsýb ve memuriyetden ise hizmetinden tard ve ihrac olunup bu takýmdan olmadýðý hâlde memleketinden âhar mahalle bir sene durmak üzere nefy ve tagrîb kýlýna.
Ýkinci Madde- Mesâlih-i mîrîyede müstahdem sigâr u kibâr memurînden
birisi taht-ý idaresinde olan veyahud kendisine emânet ve teslim olunan mebâlið
ve emvâl veya eþya-yý saireden ihtilâsa yani ahz u ketme cesaret etmiþ olduðu alenen muhakeme olunarak sübût olduðu hâlde kendisinden tahsil oluna ve
idaresinde suret-i usret gösterir ise mâ-meleðinden ol mikdarý füruht olunarak
ba‘de’t-tahsil bir dahi hidemât-ý mîrîyede istihdam olunmamak üzere tard kýlýna
ve ihtilâs etdiði mebâliði tamamen ifa ve sed edecek mevcudu olmadýðý takdirde
nefy ve tard ile muamele oluna.
Üçüncü Madde- Umum divaný tabir olunan mevâki‘-i memuriyete müteferri‘
olan mahallerden umum divanlarýna ve onlardan dahi Divan-ý Maliye'ye takdim
93

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

15:25

Page 94

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

olunacak hesabâtýn rû’yetinde ve rec‘a ve senedât-ý lâzýmesiyle mukabelesinde ve
umumen defâtir ve muhasebât ile mahzen ve þûnelerin ve mesâlih-i sairenin hîn-i
teftîþinde mevcudât ve makbûzât ve medfû‘âtdan bir gûne irtikâb tebeyyün
eylediði hâlde irtikâb eden adamdan istirdâd olunup tedîbi sirkat cezasýna
tevfîken icra kýlýna ve asýl memur olan zât dahi bu kazi-yeye vâkýf oldukdan sonra
iðmâz etmiþ olduðu tahakkuk eder ise azl ve tard ile te’dîb oluna ve bir memur
kendisine emânet ve teslim olunan emti‘a ve eþya ve âlât ve edevâttan birini
adem-i dikkat ve ihtimâmdan nâþi telef ve zâyi ettiði tahakkuk eder ise ol eþyanýn
bahasý cezaen kendisine tazmîn etdirilmesiyle bu misillülerin maslahattan azl ve
tardý dahi caiz ola.
Dördüncü Madde- Çünkü her bir memur makbûzât ve medfû‘âtýndan dolayý
meclisce mes’ul ve zararýna zâmin olacaðý misillü maiyyetlerinde istihdam olunacak adamlarýn dahi mu‘temed ve mü’temen olmasý lâzým geleceðine binâen
ba‘dezîn o makûle hizmetlerde hiçbir tarafýn hatýriçin adam is-tihdamý caiz
olmaya.
Beþinci Madde- Taraf-ý eþref-i hazret-i þahaneden mevzû‘-ý cemî‘-i kavânîn ve
nizâmât-ý müessesenin Meclis-i Ahkâm-ý Adliye hâmî-i kavîsi olduðu gibi bi'ttevârüs Mýsýr valilerine ihsân buyrulmuþ olan verâset fermâný mûcebince taraf-ý
Saltanat-ý Seniyye'den vaz‘ ve te’sis buyrulmuþ olan iþbu kavânîn ve nizâmâtýn
Mýsýr'da dahi vali ile Meclis-i Ahkâm hâmî-i kavîsi olacaðýndan mecmû‘-ý ulema
ve ümerâ ve mesâlih-i mîrîyyede kullanýlan kâffe-i memurîn ve müstahdemîn
umûr-ý memurelerine dair her bir ef‘âl ve harekâtlarýndan dolayý mes’ul olduklarýndan birisinin maslahat-ý memuresinde tekâsülü rû-nümâ olur ise ekalim
meclislerinde veyahud Ahkâm-ý Mýsriyye Meclisi'nde davasý görülüp bi'lmuhakeme cünhasý sâbit olur ise hakkýnda ber-mûceb-i kanun muamele-i
cezâ’iye icra oluna.
Altýncý Madde- Mýsýr'da ahkâm-i þer‘iyeye dair olan mevâd hükkâm-ý þer‘
efendiler ve umûr-ý mülkiye ve maliyeye dair bulunan mevâd müdür ve sair
memurîn ma‘rifetleriyle rû’yet olunmakda olup bazý kaziyeler de hükkâm-ý þer‘
ile mülkiye memurlarý akd-i meclis ederek þer‘-i þerife ve kanun-ý münîfe tatbikan
icra-yý ahkâm eylemekde olduklarýndan icabýna göre birbirlerine muâvenet
etmeleri iktizâ-yý memuriyetlerinden ise de birinin haberi olmaksýzýn onun
umûruna diðerinin müdahale etmesi kat‘â caiz olmaya ve þâyed müdahaleden ve
cihât-ý saireden dolayý beynlerinde münâkasa zuhuruyla iþtikâ vâki olur ise
tahkikât-ý lâzýme ve tedkîkât-ý mukteziye ile bade'l-muhakeme töhmet ve kabahat her kangý tarafda tahakkuk eder ise onun te’dîbine bakýla.
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Yedinci Madde- Verâset fermân-ý âlîsi mûcebince Eyalet-i Mýsriyye'nin
mukannen olan vergi malý vaktiyle te’diye olunduðu misillü ahali dahi vergilerini
vakt ü zamanýyla te’diye eylemeleri lâzýme-i zimmetleri olmaðla bu hususda
ta‘annüd ve muhalefet eden olur ise ahz u haps ile icbar kýlýna.
Sekizinci Madde- Ýrtaþâ maddesi þer‘an ve kanunen emr-i münker olmaðla
iþbu irtiþâ’ fi‘l-i mekrûhuna hiç kimse tarafýndan cesaret olunmaya ve buna
cesaret edenlerin aldýðý rüþvet Beytülmâl'e teslim olunmak üzere alýnýp mürteþî
bulunan adam dahi erbâb-ý memurînden bulunduðu hâlde menâsýb ve
memuriyet-i Devlet-i Aliyye'de kullanýlmamak üzere hizmetinden ihrac ve
rütbesinden hazz ve tenzîl ile þahsýna göre te’dîb kýlýndýklarý misillü hidemât-ý
mîrîye-i Mýsriyye'de bulunanlar haklarýnda dahi bu vechile icra oluna ve bir gûne
memuriyet ve hizmet erbâbýndan bulunmadýðý suretde hiç mesâlih-i mîrîyede istihdam olunmamak üzere kezâlik tedîb kýlýna.
Dokuzuncu Madde- Râþî olan þahýs hakkýnda dahi mürteþî hakkýnda mukarrer olan ceza ve muamelât aynýyla icra olunup fakat râþî olan adam þâyed kendi
emel-i mahsusunu tervîc ümidiyle ve kendi rýzasýyla vermeyip de mücerred
mürteþînin icbâr ve ihâfesiyle vermiþ ise ol hâlde mazlum olacaðýndan
mecburiyeti müsbet olduðu takdirde vermiþ olduðu þey kendisine reddetdirile.
Onuncu Madde- Cerîme maddesi külliyen memnû‘ olduðundan buna cesaret
eden eþhâs hakkýnda dahi mürteþî hakkýnda mukarrer olan ceza kamilen icra kýlýna ve tecrîm olunan kimesne mazlum ve acezeden bulunacaðýndan vaktiyle haber
veremediði hâlde ma‘zûr ise te’dîbinden sarf-ý nazar oluna.
On Birinci Madde- Sübût-ý þer‘î bulunmayan madde-i sirkatde nisâb-ý sirkat
bulunup da birkaç yüz kuruþluk þey ahz edenlere ziyade müddet tahsisiyle
mücâzât olunmasý usul-i adle tevâfuk etmeyeceðinden ahz olunan eþyanýn
kýymetine nazaran âhiz olan þahýs üç aydan bi't-tefâvüt nihayet üç seneye kadar
pranga-bend olarak hidemat-ý süfliyede istihdam oluna ve üç kere sâbýkasý olup
mücâzât olunan sârik ýslâh-ý nefs etmemiþ olacaðýndan bu misillüler bilâd-ý
Sudan'a nefy ve ta‘zîb kýlýna.
On Ýkinci Madde- Taraf-ý Devlet-i Aliyye'den verilen evâmir-i aliyye ve
memurîn-i Saltanat-ý Seniyye taraflarýndan i‘tâ olunan evrak-ý resmiye ve
senedât-ý þer‘iye ve mürûr tezkirelerine ve vali bulunan zatýn mührüne ve mîrî
mühürleriyle memhûr mîrî divanlarýndan verilen evrak ve rec‘a veya yafta kaðýdlarýna taklîd ve bazý mahallerini hâk ve taðyîr ile sahtekârlýða cesaret eyleyen
þahýs mertebe-i töhmetine göre dört aydan dört sene ve sair nâsýn evrakýna taklîd eden üç aydan üç seneye kadar kürek ve pranga ve þahsýna göre nefy ve tagrîb
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ile te’dîb kýlýna ve sikke-i Sultaniye ve evrak-ý nakdiyeye taklîd eden kalpazan
eþhas dahi derece-i sû-i imâline göre altý mâhdan dört seneye kadar prangaya
konula ve kalp sürücülerin haklarýnda dahi derece-i cürm ve kabahatlerine
nazaran kalpazan cezasý ayniyle icra oluna.
On Üçüncü Madde- Þerîr makûlesinden yani bazý cihetle uygunsuzluklarý
tebeyyün ederek kendisinden emniyet hâli meslûb olduðu hâlde te’dîb ve terbiyeleri iltimas olunanlar þahsýna göre bir sene müddetle nefy ve tagrîb ve pranga-bend olunup eðer ki bu misillü eþhas müddet-i merkûme içinde ýslâh-ý nefs edip
kendisinden emniyet hâsýl ettirderek ahaliden kefil verebilir ise sebîl-i tahliye ve bu
suretle hâlâsý zâhir olmadýðý takdirde salâh hâli zâhir oluncaya kadar müddeti
temdîd kýlýna.
On Dördüncü Madde- Arazinin cânib-i mîrîye müretteb olan maktû‘unu vermemek için mahsulâtýný kaldýrýp ketm ve ihfâ edenler, vergisini vermeyenler misillü ahz u haps ile icbâr oluna.
On Beþinci Madde- Ekalimde zuhur eden erbâb-ý cünhadan kâtil ve sâ‘y-i bi'lfesad olan büyük kabahatlilerden mâadâ yine ber-mantûk-ý kanun-ý ceza vaz‘-ý
kürek ve pranga olunmalarý lâzým gelen eþhâsýn mahallerinde ber-mûceb-i kanun
mücâzât-ý lâyýkalarýnýn icrasý emsalinin terhîbine sebep olacaðýndan o makule
ashâb-ý cünhanýn iklim meclislerinde icra-yý muhakemeleriyle töhmet ve kabahatleri sâbit olduktan sonra keyfiyetleri bâ-mazbata divan-ý validen bi'l-istîzân
kanun-ý cezaya tatbikan vuku bulacak iþ‘âra göre cünha-ý vâký‘a ve müddet-i
muayyenelerini mübeyyin yedlerine tezkire i‘tâsýyla icab eden mevki ve mahalde
pranga ve küreðe konula ve göz ve karakol ve riyâzet hapslerine ve kanun üzere
cilde darbýna mahkûm olanlarýn dahi mahallerinde icra-yý cezalarýyla fakat
ilmuhaberleri Meclis-i Ahkâm-ý Mýsriyye'ye isrâ oluna ve bâlâda beyân olunduðu
vechile kâtil ve sâ‘y-i bi'l-fesad olanlar ekalim meclislerinde muhakemeleri bi'licra mazbatalarýyla ahkâm-ý Mýsriyye'ye gönderile.
On Altýncý Madde- Ale'l-ýtlak mahbûs olanlardan aðýr hasta olanlarýn kavî
kefîle rabtýyla tahsil-i bürû’-ý tâm edinceye kadar hânelerinde ikamet ve tedavi
eylemelerine ruhsat verilip eyyâm-ý hastalýklarý müddet-i muayyene-i mahbûsiyetlerine mahsûb oluna ve bu vechile hasta olduðu cümle indinde tebeyyün
ederek ruhsat verilen mahbusun kesb-i afiyet edip etmedikleri on beþ günde bir
tahkik olunmasýna ol beldenin umûr-ý mülkiyesine memur tarafýndan dikkat
oluna.
On Yedinci Madde- Li-ecli't-te’dîb haps olunmuþ olan fukara-yý ashâb-ý cünhadan müddet-i mahbûsiyetlerinde infâk ve iksâsýna icbâr olunacak veli ve
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akrabasý bulunmayanlarýn nafakalarý bulunduklarý mahallin emvâl-i mertebe-i
mîrîyesinden verilerek ancak mikdar-ý kifâyeden ziyade sarf ile emvâl-i
mezkûrenin itlâfýndan ittika ve mücânebet oluna.
On Sekizinci Madde- Çiftçi hizmetkârlarýndan suret-i sirkatde töhem ahz
edenlerin sirkatle müttehem olan eþhas hakkýnda muharrer bulunan mücâzât ile
te’dîbi ziraat maslahatýnýn ta‘tîlini mûcib olacaðýndan bu makulelerin dahi
me’hûzlarý tebeyyün eylediði hâlde me’hûzu olan töhem bahasý ücretinden mahsûb olundukdan sonra bulunduðu mahallin hâkimi ma‘rifetiyle te’dîben on ikiden
yetmiþ dokuza kadar cilde darb ile iktifa oluna.
On Dokuzuncu Madde- Bakkal ve kasab ve hubbaz ve sair bu misillü esnafdan dirhemi noksan olanlar veyahud narhdan ziyade füruht edenlerin haps ile
te’dîbinde dükkanlarý kapanýp bir nev‘ ahz ü i‘tâsýnýn ta‘tîlini müstel-zim olacaðýndan bunlar haklarýnda suret-i þer‘iyesi üzere derece-i cünhasýna göre kâ’imen üçden yetmiþ dokuz adede kadar hapishâne önünde deðnek darbýyla icra-yý
te’dîb kýlýna ve fakat ýsrarlarý takdirinde dahi hapsleri caiz ola ve bu makûle esnaf
üç defa kabahatle tutulub icabýna göre haps ve darb ile te’dib olunduktan sonra
def’aten rabi‘ada yine bir suretle habâsete cür’et eder ise ol hâlde alýp vereceði
Ýhtisab Nezâreti ve esnaf kethüdâlarý ma‘rifetleriyle tesviye etdirilerek kendisi
fîmâ-ba‘d çýkarýldýðý esnaflýkda olmamak üzere memleketine tard ve def‘ kýlýna.
Yirminci Madde- Gulam ve câriye haklarýnda lede'l-iktizâ hudud-ý þer‘iyenin
ikamesi taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'ye ta‘zîr ve tedîblerinin icrasý efendilerine aid ve
cârî bulunduðundan efendilerinin bazýlarý te’dîb ve ta‘zîr hususunda ifrâd ile
gulâm ve câriyelerine zulüm ve ta‘addî ve bazýlarýnýn tefrît ile ihmal ve müsâmaha edip veyahud hemen bey‘ ile mefsedet-i vâký‘asýný âhara sirâyete bâdi ve bu
vechile nizâm-ý umumîyi ihlâle müeddî olmalarýyla fîmâ-ba‘d bittab‘ âþikâr olacak
vechile mûcib-i ta‘zîr cünhalarý vuku ve sübûtunda hem aceze-yi abîd ve âmâyý
ber-vech-i muharrer ta‘addîden ve hem dahi nizâm-ý umumîyi halelden vikâye
niyet-i hayriyesiyle sair nâs haklarýnda cereyân etmekde olan kanuna tatbikan
gulâm ve câriyeden katl-i nefs sudûrunda verese-i maktûl afv edip de kýsas veya
diyet sâkýt oldukda gulâm bir seneden beþ seneye ve cârih zuhurunda üç aydan üç
seneye kadar iktizâ eden müddetle pranga-bend ve vaz‘-ý kürek olunmak ve
câriye dahi kezâlik müddet-i mezkûre için nisaya mahsus meclisde haps
etdirilmek deðnek darbýyla ta‘zîri lâzým gelenler dahi aded ve keyfiyet-i darbý
malum olan vech-i þer‘î üzere deðnek darbýyla ta‘zîr kýlýnmak mer‘î ola.
Yirmi Birinci Madde- Katl-i nefs ve kat‘-ý uzv maddelerinde âmir iki nev‘
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olarak evvelkisi mükreh-i mücbir tehdîdini îkâ‘a muktedir olup bu nev‘i ayný kâtil
hükmünde olacaðýndan verese-i kýsasdan afv eylediði hâlde derece-i kabahatine
göre beþ seneden on beþ seneye ve bu misillü âmirin emri kat‘-ý uzv için olduðu
takdirde cârih cezasýna kýyâs olunmayarak üç seneden altý seneye kadar temdîd
olunmasý ve ikinci nev‘i gerek katl-i nefs ve gerek kat‘-ý uzvun âmiri olan tehdîdini îkâ‘a muktedir kabîlinden olmadýðý hâlde bu makule âmir-i gayr-ý mücbirin
dahi iki seneden beþ seneye kadar ve âmir-i gayr-ý mükreh ile katl-i nefs ve kat‘-ý
uzva mücâseret eden þahýs için dahi kâtil ise kezâlik beþ seneden on beþ ve kat‘-ý
uzv ise bir seneden üç sene tahsis kýlýna ve muâvin-i kâtilin dahi beþ seneden yedi
seneye kadar müddet-i mücâzatlarý temdîd kýlýna.
Yirmi Ýkinci Madde- Kâtil nisâdan olduðu hâlde beþ seneden on beþ sene- ye
ve amire-i mücbire olduðu suretde kezâlik beþ seneden on beþ seneye ve amire-i
gayr-i mücbirenin dahi iki seneden beþ sene ve muayyen kâtil nisâdan zuhurunda
beþ seneden yedi seneye kadar nisâya mahsus meclisde haps ile müddet-i mahbûsiyetinde infâk ve iksâsýna icbâr olunacak veli ve akrabasý olmadýðý takdirde
cânib-i Beytülmâl'den infâk ve iksâ oluna.
Evâhir-i Cemâziyelevvel [12]56 / 30 Temmuz 1840
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Mýsýr’da çeþitli bölgelerde görevli idarecilerin; halkýn refahý ve asayiþin
saðlanmasý, tarým arazilerinin düzenli bir þekilde sulanmasý için gerekli
tedbirlerin alýnmasý, taþkýnlarýn halka zarar vermemesi için Nil üzerine
bentler ve köprüler inþa edilmesi, sulama kanallarýnýn temizlenmesi,
tartý ve ölçü birimlerinin nizâmlar çerçevesinde olmasýna dikkat
edilmesi, ziraat ve ticaret yapanlara gerekli kolaylýðýn
gösterilmesi gibi hizmetlerden sorumlu olduklarý

20

Ekalim Müdürlerinin Hizmet ve Hareketleri
Birinci Bend- Ýdaresine memur olduklarý ekalimin zabt u rabtýna ve ahalinin her türlü refah ve istirahatini istikmâle dikkat eyleyeler ve hiçbir nâm ve
vesile ile ahaliye ýzrâr etmeyeler.
Ýkinci Bend- Ýmar-ý bilâd ve refah-ý ibâd arazinin feyezân-ý Nil'de rýyyolunmasýyla ber-vech-i lâyýk zer‘ olunmasýna menût olduðundan ityânýn kemâ hiye
hakkuhâ rýyyolunmasý için beher sene imali lâzým gelen ameliyâtýn levâyih
mûcebince vakt ü zamanýnda icrasýna sarf-ý makderet edeler.
Üçüncü Bend- Nil evânýnda sedler ve cisirler kesr ile ahaliye ziyan ve
hasarât vâki olmamasiçin cisirlerin ve sedlerin muhafazalarý cihetiyle lâzým
gelen tertibinin levâyih mûcebince icrasýna ihtimâm birle kemâl derecelerde
intibâh üzere olalar.
Dördüncü Bend- Ýnhitât-ý Nil vaktinde pamuk ve pirinç ve dürre ve simsim
misillü esnafýn sakyesiçin hafr olunmuþ olan sayf-ý tür‘a ve musakkalarýnýn
usulü vechile vaktiyle tathîrine ve mezkûr tür‘a ve musakkalardan su taksiminden sonra herkes mikdar-ý mezrû‘âtýna nisbeten alýp bir tarafa ziyade verilerek
öbür tarafa gadrolmamasýna kemâl-i dikkat eyleyeler.
Beþinci Bend- Ýklimde imalleri zarûriyâtdan olup menâfi‘i-i âmm ve hass
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olan ameliyâta enfâr ihracýnda her bir karyeye isabet eden enfâr hakkýyla
çýkarýlýp bu bâbda hiçbir tarafa müsaade ve gadrolmamasýna ve ameliyât-ý fellâhýn iþgal-i hususiyeleri olan tahfîr ve hatem-i avânýna tesadüf etdirilmemesine
mezîd itina oluna.
Altýncý Bend- Kantar ve terazi ve dirhem ve arþýn ve kile misillü evzân ve
ayarlarýn tam ve sahîh olmasýna ve icâr ve isticâr hakkýnda karargîr olan kontrato nizâmýnýn harf be harf icrasýna Ýskenderiye ve mahrûsede zabtiye
memurlarý tarafýndan nezâret ve dikkat olunduðu misillü ekalimde ve benâdir-i
sairede müdür ve hükkâm taraflarýndan dahi dikkat oluna.
Yedinci Bend- Vergi malýndan zimmetlerine bir þey geçirilmeye.
Sekizinci Bend- Ýltizâmât ve mukâvelâtda kapatma usulü misillü harekât-ý
nâ-marziyeye cesaret etmeyeler.
Dokuzuncu Bend- Müdür olduklarý ekalimin hâvî olduðu karara meþâyih ve
köy sarraflarý taraflarýndan ziyade akçe tevzî‘iyle ahaliye ta‘addî vuku bulmamasýna dikkat edeler.
Onuncu Bend- Civar müdüriyetde þâyed bazý sârik ve kýtta‘-ý tarîk misillü
eþhâs zuhurunda men‘-i ta‘addî ve mazarratlarýna bakýla.
On Birinci Bend- O makûle eþhâs-ý muzýrranýn zabtiye enfârý sevkiyle ele
geçirilmeyeceði anlaþýldýðý takdirde ol cihetin umum müdürüne keyfiyeti
etraflýca inhâ ve müdür dahi müdüriyâtýn muvazzaf zabtiye enfarýyla ol
mazarratýn def‘i mümkün olmayacaðý takdirde usul-i câriyesi üzere seyr-i seri‘
ile vali bulunan zat tarafýna iþ‘âr birle iktizâsýna göre asker sevkiyle def‘-i
mazarrata ibtidâr kýlýna.
On Ýkinci Bend- Emniyet-i turuk maddesi pek dikkat edecek þey olup
ekalim müdürlerinin vazife-i mahsusalarýndan olduðundan zîr-i idarelerinde
olan yollarda bir uygunsuzluk zuhur eder ise mes’uliyeti kendilerine râci‘ olacaðý cihetle ona göre te’min-i tarîk maddesinin hüsn-i istihsâli ile ebnâ-yý sebîlin
emnen ve sâlimen gelip gitmelerine dikkat ve ihtimâm eyleyeler.
On Üçüncü Bend- Bulunduklarý ekalimde bir katl maddesi vuku‘unda bi'ttaharrî beher-hâl kâtili buldurup kâtil ile verese-i maktûlün davalarý ol cihete
karîb ekalim meclisinde rû’yet olunmak üzere tefahhusât-ý ibtidâiye evraký ile
maan kendilerini meclis-i mezkûra irsâl ve isbâl eyleye ve kâtilin yanýna asker
dahi terfîk ederek yolda muhafazasýyla firar edememesi esbâbý lâyýkýyla istihsâl
kýlýna.
On Dördüncü Bend- Ahalinin ziraat ve ticaret ve sair ahz ü i‘tâya dair
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muamelâtýnda teshîlât-ý mümküne ve muâvenet-i mukteziyeyi icra ile istikmâl-i
esbâb-ý ma‘mûriyete bir kat dahi dikkat ede.
On Beþinci Bend- Bu hususlarda ihtârý lâzým gelecek ve sair ma‘mûriyet-i
memleket ve asayiþ-i tebaayý müstelzim olacak þeyleri mensub olduðu umum
müdür ve müfettiþine bildire.
On Altýncý Bend- Zehâir ve esnâf-ý saire hakkýnda yed-i vâhid usulünü
icradan hazer ede. El-hâsýl her bir hâl ve hususda hak ve adaleti elden býrakmayarak muhassesât-ý zâtiyelerinden baþka kimesneden zaid nesne almayarak
ahali ve tebaayý her yüzden himâyet ve emvâl-i mîrîyyeyi telefden vikâyetle
umûr-ý memurelerine güzelce dikkat ve sarf-ý makderet edeler.
Evâhir-i Cemâziyelevvel [12]56 / 30 Temmuz 1840
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Mýsýr Valisi Mehmet Ali Paþa’ya; "verâsetin erkek evlatlarýndan Osmanlý
padiþahýnýn seçeceði birine, erkek evladýn olmadýðý durumlarda merkezin uygun bulduðu bir baþkasýna intikali, baþta Gülhane Hatt-ý Hümâyûnu
olmak üzere devletin bütün kanun ve nizâmlarý ile yabancý devletlerle
yapýlan anlaþmalarýn Mýsýr için de geçerli olmasý, vergilerin toplanmasýnda halka zulm edilmemesi, Mýsýr’da bulunacak askerin sayýsýnýn
sabit tutulmasý ancak savaþ zamanlarýnda merkezin belirleyeceði
miktarda arttýrýlmasý, Mýsýr halkýnýn daima huzur ve refahýnýn
saðlanmasý ve asayiþe de son derece önem verilmesi"
þartýyla verâset imtiyâzý verildiði

21

Ýþbu emr-i âlîþâným mûcebince amel ve hareket ve hilâfýndan hazer ve mücânebet oluna deyu bâlâ-yý emr-i âlîye hatt-ý hümâyûn-ý mevhebet-makrûn-ý þahane-i levh-i
dýraz sudûr buyurulmuþdur
Bu hususa dair muahharan sudûr eden emr-i âlî mahalline gönderilerek
iþbu emr-i âlî gelip Beylik Sandýðý'nda hýfzolunmuþdur.
Battalý muahharan yeni tutulan Mýsýr
torbasýna vaz‘ olunmuþdur
Numara: 2

Bu defa zikr-i âtî þerâit ile uhdesine maa't-tevârüs Mýsýr Eyaleti ibkâ ve
takrîr kýlýnan Vezirim Mehmed Ali Paþa'ya hüküm
Bu defa ibrâz ve izhâr etdiðin itaat ve gerek zât-ý hümâyûn-ý þahaneme ve
gerek menâfi‘-i Devlet-i Aliyyem hakkýnda arz eylediðin sadakat ve ubûdiyet ve
niyyât-ý hulûs ve istikâmet karîn-i ilm-i âlem-ârâ-yý þahanem ve bu husus bâ‘is-i
mahzûziyet-i Padiþahanem olduðuna ve mecbûl olduðun þîme-i gayret ve
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reviyyet ve tûl müddet Mýsýr valiliðin hengâmýnda ahvâl-i Mýsriyye hakkýnda
kesb etdiðin tecrübe ve vukûf ve malumâtýn cihetiyle taraf-ý eþref-i mülûkânemden hakkýnda mebzûl ve sezâvâr olan inâyet ve itimada kesb-i istihkâk edeceðine yani kadr ü þükrünü bileceðine ve bu hasâil-i mahsusanýn evlâd ve
ahfâdýna dahi intikali esbâbýnýn istihsâline gayret edeceðine delâlet eylemesine
binâen bilfi‘l sadrýazamým tarafýndan memhûren gönderilen haritada meþrûh
hudud-ý kadîme-i malume ile mahdûd olan Eyalet-i Mýsriyye uhdende imtiyâz-ý
verâset ilâvesi ve þerâit-i âtîye ile ibkâ olunmuþ olmaðla bundan böyle hâl
vuku‘unda evlâd-ý zükûr-ý mevcudeden içlerinden her kangýsý nezd-i
þahanemde tercîh ve intihâb olunur ise eyalet-i mezkûre ona ihale olunup
onlarýn evlâd-ý zükûru hakkýnda dahi kezâlik bu usul cârî olarak hasbe'l-kader
evlâd-ý zükûrun inkýrâzý vuku‘unda eyalet-i mezkûrenin taraf-ý Devlet-i
Aliyyem'den âhara tevcîh ve ihalesi lâzým geleceðinden evlâd-ý inâsdan mütevellid olan zükûrun bu bâbda bir gûne istihkâk ve salâhiyetleri olmamasý ve
bundan böyle evlâdýn beyninde Mýsýr Valiliði’ne her kim intihâb olunur ise bizzat Dersaâdetime gelip memuriyetinin burada icrasý ve Mýsýr valileri her ne
kadar imtiyâz-ý verâsete mazhar olmuþlar ise de rütbe hususunda ve kýdem-i
vezârete göre takaddüm ve teehhür maddesinde sair vüzerâ ile musâvât üzere
bulunacaklarýndan Devlet-i Aliyyemin vüzerâsý haklarýnda her ne vechile
muamele olunmakda ve nasýl elkâb ve unvan yazýlmakda ise Mýsýr valisi olanlarýn dahi ol muamelât ve elkâb ve unvana nâil olmasý ve Gülhâne Hatt-ý
Hümâyûnumuzun ahkâm-ý nâfi‘asý Devlet-i Aliyyemin te’sis olunmuþ ve olunacak kâffe-i kavânîn-i nizâmiyyesi ve düvel-i mütehâbbe ile yapýlmýþ ve yapýlacak cemî‘ muahedâtý Mýsýr Eyaleti'nde dahi kâmilen icra olunmasý ve eyalet-i
mezkûrenin kâffe-i vergi ve vâridâtý ism-i þahaneme olarak tahsil ve istifâ
olunup fakat Mýsýr ahalisi dahi tebaa-i Devlet-i Aliyyemden olmalarýyla haklarýnda vakten mine'l evkat bir gûne zulm ü ta‘addî vuku‘a gelmemek için orada
tahsil olunacak a‘þâr ve rüsûmât ve sair verginin sair memâlik-i Devlet-i
Aliyyemde cârî olacak usule tatbîk kýlýnmasý ve Eyalet-i Mýsriyye'nin gümrük ve
â‘þâr vergi ve sair her türlü vâridâtý beher sene ne mikdara bâlið olur ise evvel
be-evvel yani hiçbir masârýf tenzîl olunmaksýzýn rub‘u taraf-ý Devlet-i Aliyyem
için ahz ve istifa birle diðer üç rub‘unun tesviye-i masârýf-ý tahsiliye ve dahiliye
ve askeriye ve Mýsýr valilerinin idare-i mahsusasý ve beher sene Haremeyn-i
Muhteremeyn'e Eyalet-i Mýsriyye’den aynen irsâl ve i‘tâsý mu‘tâd olan zehâ’irin
bahâsý için býrakýlmasý ve iþbu taraf-ý Devlet-i Aliyyeme aid olan verginin mik-
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dar ve suret-i istifasý elli yedi senesinden itibaren beþ sene müddetde cârî olarak
andan sonra Mýsýr'ýn ahvâl-i âtîyesine ve icabât-ý vakt ü hâle göre baþka bir
suret-i haseneye kullanýlabilmesi ve çünkü vâridât-ý seneviyyenin hakîkati ve
ahaliden alýnacak a‘þâr ve sair verginin tahsili keyfiyeti lâyýkýyla bilinmek
Devlet-i Aliyyeme vazife-i zimmet olduðundan bu ise eyalet-i mezkûrede bir
memuriyet-i tedkîkiye te’sisine mütevakkýf bulunduðundan bunun dahi sünûh
edecek irâde-i seniyyeme tatbikan iktizâsýna bakýlmasý ve muamelât-ý nâsýn
mizân-ý hakikîsi olan meskûkatýn tashihi hususuna nezd-i Saltanat-ý
Seniyyemde karar verilerek bundan böyle ne ayar ve ne fiâtýnýn tagayyürü
mümkün olamayacak suretle tanzim olunacaðýndan Mýsýr'da nâm-ý nâmî-i
þahaneme olarak kat‘ ve darbýna ruhsat-ý seniyye-i mülûkânem erzân kýlýnan
altýn ve beyaz akçenin dahi gerek ayar ve fiyatca ve gerek þekl ve hey’etce
buranýn meskûkâtýna muvâfýk bulunmasý ve Mýsýr Eyaleti’nin hengâm-ý sulhde
muhafaza-i dahiliyyesine on sekiz bin nefer asker kâfi olacaðýndan bu adedi
tecavüz etmesi caiz olmamasý ve fakat Mýsýr'ýn kuvve-i berriye ve bahriyesi dahi
hizmet-i Devlet-i Aliyyem için müretteb olduðundan hengâm-ý muharebede
askerin taraf-ý Devlet-i Aliyyemden tensîb olunacak suretle tezyîd-i mikdarý
caiz görülmesi ve memâlik-i Devlet-i Aliyyemin sair mahallerinde müstahdem
olan neferât-ý askeriyenin beþ sene müddet hizmet etdikden sonra neferât-ý
cedîde ile istibdâl olunmasý usulü karargîr olmuþ olduðundan Mýsýr'da dahi
usul-i mezkûrenin icrasý lâzým geldiðine binâen asâkir-i mevcude-i Mýsriyye’nin
en sonra askerliðe giren neferâtýndan badehu tarih-i duhûlleri usul-i münâvebeye uydurulmak üzere yirmi bin nefer asâkir tefrîk olunup on sekiz bini berminvâl-i meþrûh Mýsýr'ýn hidemât-ý dahiliyyesinde ve iki bin neferi dahi burada
istihdam olunmak ve iþbu yirmi bin askerin her sene humsunun istibdâli lâzým
geleceðinden beher sene kur‘a-yý þer‘iye ve kemâl-i insaniyet ve mezîd-i bîtarafî ve dikkat ile Eyalet-i Mýsýr'ýn nüfus-ý mevcudesinin kavânîn-i askeriyede
musarrah olan þerâite mutâbýk olanlarýndan dört bin nefer taze asker alýnýp üç
bin altý yüz neferi orada tevkîf ile dört yüz neferi buraya gönderilmek ve bu
cihetle gerek buradan ve gerek oradan en ibtidâ askerliðe duhûl edip de beþ
sene hizmetlerini tekmîl eden neferât memleketlerine iade kýlýnmak ve bir kere
müddet-i münâvebesini çýkaran neferât bir dahi askerliðe alýnmamak üzere icra
etdirilmesi ve orada istihdam olunacak asâkirin iklim münasebetiyle elbiseleri
kumaþýnda fark olabilir ise de resm ve hey’et ve niþanlarýnda ve bayraklarýnda
Devlet-i Aliyyemin sair asâkirinden hiç fark bulunmamasý ve süfün-i
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Mýsriyye'de kullanýlacak zâbitân ve neferâtýn elbise ve niþanlarý ve süfün-i
mezkûrenin sancaklarý dahi buranýn ayný olarak yapýlmasý ve berrî ve bahrî
zâbitândan kolaðalýðý rütbesine kadar Mýsýr valisi bulunanlarýn re’y ve intihâbýyla tayin olunup ol rütbeden yukarýda bulunan zâbitânýn memuriyetleri
mutlaka bu tarafdan istîzân ile irâde-i seniyyem sudûrunu mütevakkýf tutulmasý
ve ba‘dezîn Mýsýr valisi bulunanlara taraf-ý Devlet-i Aliyyemden istîzân ile ruhsat-ý sarîha-i kat‘iye ile olmadýkca süfün-i harbiye yapýlmamasý ve iþbu þerâit-i
müessesenin her birisi imtiyâz-ý verâsete merbût ve müte‘allik olduðundan bunlardan birinin adem-i icrasý takdirinde ol verâset imtiyâzýnýn fesh ve nez‘ kýlýnmasý hususlarýna irâde-i seniyyem þeref-sudûr buyurulmuþ olmaðla sen ve gerek
evlâd ve ahfâdýn bu inâyet-i aliyye-i þahanemin kadr ü þükrünü bilerek ona göre
þerâit-i müessesenin müdekkikane icrasýna ve Mýsýr ahalisinin her hâlde cevr ü
i'tisâfdan vikâyeleriyle emniyet ve asayiþleri istihsâline mübâderet ve hilâfý
hareket vuku‘undan hazer ve mücânebet olunmak ve ol havalinin mesâlih-i
mühimmesi pey-â-pey bu tarafa iþ‘âr ve istîzân kýlýnmak bâbýnda bâlâsý hatt-ý
hümâyûn-ý þahanemle muvaþþahen iþbu emr-i celîlü'l-kadrim ýsdâr ve e‘âzým-ý
ricâl-i Devlet-i Aliyyemden hâlâ Divan-ý De‘âvî nâzýrý iftihar-ý sa‘id-i muhibb
dâme ulüvvuhû ile tisyâr olunmuþdur. Ýmdi keyfiyet malum-ý reviyyet-melzûmun oldukda ber-vech-i meþrûh amel ve harekete itina ve dikkat eylemen
bâbýnda.
Evâhir-i Cemâziyelevvel [12]56 / 30 Temmuz 1840
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A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no: 7
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Mýsýr Valisi Mehmet Ali Paþa
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Mýsýr’ýn Osmanlý Devleti tarafýndan belirlenen þartlar çerçevesinde -halkýn
güvenliðinin saðlanmasý, adaletle yönetilmesi, yapýlacak icraâtlarýn Osmanlý
kanun ve nizâmlarýna uygunluðu- valiliðin en büyük erkek evlada
geçmesi þeklindeki verâset usulüyle yönetilmek üzere
Mehmet Ali Paþa’ya býrakýlmasý

22

Zikr-i âtî þerâit ile uhdesinde maa't-tevârüs Mýsýr Eyaleti ibkâ ve takrîr kýlýnan
Vezirim Mehmed Ali Paþa’ya hüküm ki
Bu defa ibrâz ve izhâr etdikleri itaat ve gerek zât-ý hümâyûn-ý þahaneme ve
gerek menâfi‘-i Devlet-i Aliyyem hakkýnda arz eylediðin sadakat ve ubûdiyet ve
niyyât-ý hulûs ve istikâmet-i karîn-i ilm-i âlem-ârâ-yý þahane ve bu husus bâ‘is-i
mahzûziyet-i padiþahanem olduðuna ve mecbûl olduðun þîme-i gayret ve
reviyyetin ve tûl müddet Mýsýr valiliðin hengâmýnda ahvâl-i Mýsriyye hakkýnda
kesb etdiðin tecrübe ve vukûf ve malumâtýn cihetiyle taraf-ý eþref-i mülûkânemden hakkýnda mebzûl ve sezâvâr olan inâyet ve itimada kesb-i istihkâk edeceðine yani kadr ve þükrünü bileceðine ve bu hasâ’il-i mahsusiyenin evlâd ve
ahfâdýna dahi intikali esbâbýnýn istihsâline gayret eyleyeceð[in]e delâlet
eylemesine binâen bilfi‘l sadrýazamým tarafýndan memhûren gönderilen haritada meþrûh hudud-ý kadîme-i malume ile mahdûd olan eyalet-i Mýsriyye
uhdende imtiyâz-ý verâset ilâvesi ve þerâit-i âtîye ile ibkâ olunmuþ olmaðla bundan böyle hâl vuku‘unda doðrudan doðruya evlâd ve ahfâd-ý zükûrunun büyükden büyüðüne intikal ile suret-i nasblarý taraf-ý Devlet-i Aliyyemden icra kýlýnmasý vâcibü’l-kadr evlâd-ý zükûrun inkýrâzý vuku‘unda eyalet-i merkûmenin
taraf-ý Devlet-i Aliyyemden âhara tevcîh ve ihalesi lâzým geleceðinden evlâd-ý
inâsdan mütevellid olan zükûrun bu bâbda bir gûne istihkâk ve salâhiyetleri
olmamasý ve Mýsýr valileri her ne kadar imtiyâz-ý verâsete mazhar olmuþlar ise
de rütbe hususunda ve kýdem-i vüzerâta göre takaddüm ve teehhür maddesinde
sair vüzerâ ile müsâvât üzere bulunacaklarýndan Devlet-i Aliyyemin vüzerâsý
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haklarýnda her ne vechile muamele olunmakda ve nasýl elkâb ve unvan yazýlmakda ise Mýsýr valisi olanlarýn dahi ol muamelât ve elkâb ve unvana nâil
olmasý ve Gülhâne Hatt-ý Hümâyûnumuzun ahkâm-ý celîlesi iktizâsýnca
emniyet-i can ve mal ve mahfûziyet-i ýrz-ý namus mevâdd-ý þer‘iyye-i mukteziyesi ve Devlet-i Aliyyemin düvel-i mütehabbe ile yapýlmasý ve yapýlacak cemî‘
muâhedâtý Mýsýr Eyaleti’nde dahi kâmilen icra olunmasý ve Saltanat-ý
Seniyyemin te’sis olunmuþ ve olunacak kâffe-i kavânin-i nizâmiyesinin dahi
eyalet-i mezkûrenin iktizâ-yý mevkiine tatbikan ve usul-i adl ve insafa tevfikan
hüsn-i ifa kýlýnmasý ve eyalet-i mezkûrenin kâffe-i vergi ve vâridâtý ism-i
þahaneme olarak tahsil ve istifa olunup Mýsýr ahalisi dahi tebaa-i Devlet-i
Aliyyemden olmalarýyla haklarýnda vakten mine'l-evkât bir gûne zulm ü ta‘addî
vuku‘a gelmemek için orada tahsil olunacak a‘þâr ve rüsûmât ve sair verginin
Devlet-i Aliyyemin mültezem olan usul-i adliyesine tatbik kýlýnmasý ve Eyalet-i
Mýsriyye’nin gümrük ve cizye ve â‘þâr ve vâridât ve hâsýlat-ý sairesinden diðer
fermân-ý âlîþânýmda münderic ve musarrah olan mikdar vergi-yi senevînin vakt ü
zamanýyla te’diyesine dikkat olunmasý ve beher sene Haremeyn-i
Muhteremeyn’e Eyalet-i Mýsriyye’den aynen irsâl ve i‘tâsý mu‘tâd olarak
þimdiye kadar irsâl oluna gelen zehâir ve saire her ne ise kâmilen baþkaca
mahalline irsâl olunmasý ve muamelât-ý nâsýn mîzan-ý hakikîsi olan meskûkâtýn
tashihi hususuna nezd-i Saltanat-ý Seniyyemde bundan böyle ne ayar ve ne fiyatýnýn taðyîri mümkün olamayacak suretle tanzim olunacaðýndan Mýsýr’da
nâm-ý nâmi-i þahaneme olarak kat‘ ve darbýna ruhsat-ý seniyye-i mülûkânem
erzân kýlýnan altýn ve beyaz akçenin dahi gerek ayar ve fiyatca ve gerek þekl ve
hey’etçe buranýn meskûkâtýna muvâfýk bulunmasý ve Mýsýr Eyaleti’nin hengâm-ý
sulhde muhafaza-i dahiliyesine on sekiz bin nefer asker kâfi olacaðýndan bu
adedi tecavüz etmesi caiz olmamasý ve fakat Mýsýr’ýn kuvve-i berriye ve bahriyesi dahi hizmet-i Devlet-i Aliyyem için müretteb olduðundan hengâm-ý
muharebede askerin taraf-ý Devlet-i Aliyyemden tensîb olunacak suretle
tezyîd-i mikdarý caiz görülmesi ve memâlik-i Devlet-i Aliyyemin sair mahallerinde müstahdem olan neferât-ý askeriyenin beþ sene müddet hizmet etdikden sonra neferât-ý cedîde ile istibdâl olunmasý usulü karargîr olmuþ olduðundan Mýsýr’da dahi usul-i mezkûrenin icrasý lâzýmeden ise de müddet-i istihdam
bahsinde ol tarafýn isti‘dâd-ý ahalisine ve usul-i hakkâniyete göre icra-yý iktizâsýna bakýlmasý ve istibdâl-i asâkir için beher sene Dersaâdetime dört yüz nefer
asker gönderilmesi ve orada istihdam olunacak askerin niþanlarýnda ve sancak-
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larýnda Devlet-i Aliyyemin sair asâkirinden hiç fark bulunmamasý ve süfün-i
Mýsriyye’de kullanýlacak zâbitânýn niþanlarý ve süfün-i mezkûrenin sancaklarý
dahi buranýn ayný olarak yapýlmasý ve berrî ve bahrî zâbitândan miralaylýk
rütbesine kadar Mýsýr valisi bulunanlarýn re’y ve intihâbýyla tayin olunarak ol
rütbeten yukarýda bulunan yani mirliva ve ferik paþalarýn memuriyetleri mutlaka bu taraftan istîzân ile irâde-i seniyyem sudûruna mütevakkýf tutulmasý ve
bâ‘d-ezîn Mýsýr valisi bulunanlara taraf-ý Devlet-i Aliyyemden istîzân ile ruhsat-ý
sariha-i kat‘iyye olmadýkca süfün-i harbiye yapýlmamasý ve iþbu þerâit-i müessesenin her birisi imtiyâz-ý verâsete merbût ve muallak olduðundan bunlardan
birinin adem-i icrasý takdirinde ol verâset-i imtiyâziyenin derhâl fesh ve nez‘
kýlýnmasý hususlarýna irâde-i seniyyem þeref-sudûr buyrulmuþ olmaðla sen ve
gerek evlâd ve ahfâdýn bu inâyet-i aliyye-i þahanemin kadr ü þükrünü bilerek
ona göre þerâit-i müessesenin müdakkýkâne icrasýna ve Mýsýr ahalisinin her
hâlde cevr ü i‘tisâfdan vikâyeleriyle emniyet ve asayiþleri istihsâline mübâderet
ve hilâfý hareket vuku‘undan hazer ve mücânebet olunmak ve ol havalinin
mesâlih-i mühimmesi pey-â-pey bu tarafa iþ‘âr ve istîzân kýlýnmak bâbýnda
bâlâsý hatt-ý hümâyûn-ý þahanemle muvaþþah iþbu emr-i celîlü’l-kadrim ýsdâr ve
e‘âzým-ý ricâl-i Devlet-i Aliyyemden hâlâ divan-ý de‘âvî nâzýrý iftihar-ý sa‘id-i
muhibb dâme ulüvvuhû ile tisyâr olunmuþdur. Ýmdi keyfiyet malum-ý reviyyet
melzûmun oldukda ber-vech-i meþruh amel ve harekete itina ve dikkat eylemen
bâbýnda.
7 Rebîülâhir [12]57 / 29 Mayýs 1841
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HR. SFR (3), 1/62
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Osmanlý Devleti’nin hukuku muhafaza edilmek ve mevcut nizâmlara aykýrý
olmamak þartýyla Mýsýr’a iç iþlerinde ve maliyesinde düzenleme
yapma hakký verildiði ve yönetim þeklinin "Valilik"ten
"Hidivlik"e dönüþtürüldüðü

23

Atûfetlü efendim hazretleri
Mýsýr Vilâyet-i Celîlesi'nin mukaddemce vuku bulan bazý müsted‘iyât üzerine bi’d-defaât Encümen-i Mahsus-ý Vükelâ'da cereyân etmiþ olan müzâkerâtýn hulâsatü'l-hulâsasý olarak hukuk-ý mukaddese-i Saltanat-ý Seniyye'yi
muhafaza ile beraber verilen kararý mutazammýn tanzim ve temhîr olunan mazbata manzûr-ý ma‘âlî-mevfûr-ý hazret-i padiþahî buyrulmak için arz u takdim
kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý isabet-unvan-ý cenâb-ý
mülûkâne þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ý münîfine tevfik hareket
olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
5 Safer 1284 / 8 Haziran 1867

Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki
Hâme-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mârü'lbeyân mazbata manzûr-ý ma‘âlî-mevfûr-ý cenâb-ý þehinþâhî buyrulmuþ ve mazbata-i mezkûrede beyân olunan suret münasib ve yolunda göründüðünden ol
vechile iktizâsýnýn icrasý ve Devletlü Ýsmail Paþa hazretlerinin kemâ-kân bilfi‘l
Sadâret pâyesi ve paþalýk unvaný bâki olduðu hâlde vali tabirinden sarf-ý nazarla
ba‘d-ezîn Hidiv-i Mýsýr denilmesi þeref-sünûh ve sudûr buyrulan emr u fermân-ý
lütf-i beyân-ý hazret-i cihan-dârî muktezâ-yý celîlinden olarak sâlifü'z-zikr mazbata yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iade kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
5 Safer 1284 / 8 Haziran 1867
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*****
Mýsýr Vilâyet-i Celîlesi'ne imtiyâz-ý verâseti hâvî i‘tâ olunmuþ olan fermân-ý
âlîde dahi münderic olduðu vechile Devlet-i Aliyye'nin memâlik-i sairesinde
câriye ve mer‘iye olan kavânîn-i esasiyenin Mýsýr'da dahi oranýn ahalisinin emzice ve tabâyi‘ine ve adl ve hakkâniyete tatbikan cereyâný mukarrer ve kavânîn-i
esasiyeden murad ise Gülhane Hatt-ý Hümâyûnu'nda münderic olan kavâ‘id-i
külliye olup fakat Mýsýr’ýn idare-i dahiliyesi ve o cihetle memleketin menâfi‘-i
maliye ve maddiye ve sairesi Mýsýr Hükûmeti'ne muhavvel olduðundan iþbu
menâfi‘in muhafaza ve tevsî‘i için lüzum görünen tanzimât-ý mahsusa-i dahiliye
suretinde nizâmât yapmaða me’zûn olduðu gibi Devlet-i Aliyye'nin kâffe-i muahedâtý kemâ-kân Mýsýr'da dahi mer‘îyyü’l-icra olmak üzere münhasýran gümrük
ve ecânibe müte‘allik zâbýta ve transit ve posta muamelâtýna dair memurîn-i
ecnebiye ile tanzimât-ý mahsusa yapmaða dahi murahhas olup fakat iþbu tanzimât bir gûne muâhede ve mukâvele-i düveliye þeklinde ve senedât-ý politika
sýfatýnda olamayacak ve bâlâda tayin ve beyân olunan esaslara ve Saltanat-ý
Seniyye'nin hukuk-ý asliye-i mülkdârîsine muvâfýk olmadýklarý hâlde keen-lemyekün hükmünde tutulmak lâzým geleceðinden mezkûr esaslara muvâfakat ve
adem-i muvâfakatinde Mýsýrca iþtibâh olunan hususlarda kable't-teferrüd taraf-ý
Devlet-i Aliyye'ye müracaat olunacakdýr ve Mýsýr'da gümrüklere dair ber-vech-i
meþrûh tanzimât-ý mahsusa yapýldýkda Bâbýâli’ye arz ve ihbar olunup Devlet-i
Aliyye ile düvel-i saire beyninde akdolunacak ticaret muâhedâtýnýn müzâkeresinde Mýsýr'ýn menâfi‘-i ticareti gözedilmiþ olmak için idare-i Mýsriyye’nin
dahi mütâlaasý istihsâl kýlýnacakdýr.
Mýsýr Vilâyet-i Celîlesi'nin müsted‘iyât-ý malumeleri miyâne-i acizânemizde
bi’d-defaât tedkik ve mütâlaa olunarak bâlâda muharrer suret-i hukuk-ý
mukaddese-i Saltanat-ý Seniyye'yi muhafazaya kâfi görünmekle cümlemiz
tarafýndan bi’l-ittihâd tensîb ve kabul olunmuþ ve devletlü fehâmetlü Ýsmail
Paþa hazretlerinin kemâ-kân bilfi‘l Sadâret pâyesi ve paþalýk unvaný bâki olduðu
hâlde vali tabirinden sarf-ý nazarla ba‘d-ezîn hidiv-i Mýsýr denilmesi mutlaka
emr u fermân-ý isabet-beyân-ý hazret-i mülkdârîye menût mevâddan bulunmuþ
olmaðýn ol bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emr
efendimizindir.
3 Safer 1284 / 6 Haziran 1867
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Mýsýr Hidivi Ýsmail Paþa’dan; memleketi imar etmesi, halkýn huzur ve refahýný
saðlamasý, vergilerin ancak ihtiyaç duyulduðunda arttýrýlarak halkýn vergi
yükü altýnda ezilmemesi ve toplanan vergilerin ihtiyaçlar dýþýnda
harcanmamasý hususlarýnda dikkatli olmasýnýn istendiði

24

Bu hususa dair muahharan emr-i âlî yazýlmýþdýr
7 Receb [1]289

Der-zaman-ý sadr-ý sudûrü'l-vüzerâ Hazret-i Mehmed Emin Âlî Paþa ve
Nezâret-i Celîle-i Hariciye dahi yine müþârunileyhaya ilâve-i memuriyet buyrulmuþdur.
Gurre-i Zilkade 1285
Bilfi‘l Sadâret rütbe-i celîlesiyle Hidiv-i Mýsýr olup murassa‘ Niþan-ý Âlî-i
Osmanî ile Mecidî Niþan-ý zî-þânýnýn birinci rütbesini hâiz ve hâmil olan vezir-i
ma‘âl-i semîrim Ýsmail Paþa iclâlehu ve zâ‘afe bi't-te’yid iktidarehu ve ikbâlehuya hüküm
Mýsýr vilâyet-i mühimmesinin tezâyüd-i umrân ve saadeti ve bi'l-cümle sekenesinin teksîr-i esbâb-ý refah ve te’min-i asayiþ ve emniyeti nezd-i hümâyûnumda fevka'l-gâye mültezem olduðu tarifden müstaðnîdir. Mýsýr idaresine ihsân
buyurulan imtiyâzât-ý malume-i dahiliyenin halelden vikâyesine dikkatle
beraber idare-i mevzû‘anýn gerek Saltanat-ý Seniyyeme ve gerek ahali-i memlekete karþý muayyen olan vezâifinin kemâ-yenbaðî cereyânýna nezâret mütehattim-i hizmet-i padiþahanem bulunduðuna binâen iki yüz seksen altý senesi
þehr-i Rebîülâhiri'nin on sekizi tarihinde vekâlet-i mutlakam canibinden emr-i
hümâyûnumla tarafýna irsâl olunan tahrirâta cevaben ve sene-i mezbûre
Cemâziyelevvelisi'nin onu tarihiyle müverrahan vârid olan mektubunda esliha
ve süfün-i harbiye ve muamelât-ý hariciye üzerine verdiðin izahât ve etdiðin
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taahhüdât makbûl-i þahanem olup fakat tafsile hâcet olmadýðý vechile umûr-ý
maliye her memleketin rûhu mesâbesinde olmaðla tekâlif mükellefînin iktidarýný tecavüz etdiði ve emvâl-i müstahsile masârýf-ý müsmire ve ihtiyacât-ý
sahihanýn gayrýna gitdiði hâlde hâsýl olacak mehâzir ve mazarrat belki mehâlik
ve muhâtarât haric-ez hesab ve kýyas olacaðý þek ve iþtibâhdan vâreste olmasýyla buna dahi dikkat, hukuk-ý sariha ve mukaddese-i mülkdârînin en mühimlerinden bulunduðundan ba‘d-ezîn bunda dahi bir gûne yanlýþlýða mahal kalmamak zýmnýnda izahat-ý âtîyenin tarafýna tefhîm ve cümleye ilaný tensib-gerde-i
þahanem olmuþdur. Þöyle ki, idare-i Mýsriyye'nin esasý olan þerâit-i malume-i
mer‘iye iktizâsýnca kâffe-i tekâlif nâm-ý hümâyûnuma olarak tarh ve tahsil olunageldiðinden bunlarýn sarfý lüzum-ý sahihin haricinde olmasýna ve ihtiyac-ý
meþrû‘ ve sahih tahakkuk etmedikçe tezyîd-i tekâlif ile bâr-ý ahalinin ziyade
aðýrlaþtýrýlmasýna rýza-yý þahanem olmadýðý cihetle ol bâbda bizzat tarafýndan
bezl-i ikdâm ve gayret olunarak tebaa-i þahanemin mahzar-ý garamet olmasý
matlûb-ý kat‘i-i þahanem olduðu misillü istikrazât-ý hariciye dahi memleketin
vâridât-ý müstakbelesinin nice seneler için âhara rehin demek olup böyle bir
hâlin tafsilâtý yani istikrâzâ müracaatýn esbâb-ý hakikiyesi üzerine evvel emirde
Devlet-i Aliyyeme malumat-ý kâmile verilip taraf-ý hümâyûnumuzdan ruhsat
alýnmadýkca Mýsýr'ýn vâridâtýndan karþýlýk tahsis olunmasý tasdik ve kabul olunamayacaðýndan vakten mine'l-evkat istikrâza lüzum tahakkuk etdikçe kemâkân beyân-ý esbâbýyla istîzân bulunmasý dahi irâde-i þahanem icabýndan
olmaðýn ol bâbda hukuk ve vezâif-i muayyeneye ve sâbýklara mutâbýk ve
muvâfýk olunarak iþbu fermân-ý âlîþânýmla beyân olunan karar-ý kat‘i-i þahanem
malum-ý reviyyet-melzûmun oldukda mûceb ve muktezâsýyla amel ve harekete
mübâderet eyleyesin. Þöyle bilesin alâmet-i þerifeme itimat kýlasýn.
Tahrîren el-yevmü's-sânî ve'l-ýþrîn min þehr-i Þabanü'l-muazzam sene sitte
ve semânin ve mieteyn ve elf.
22 Þaban 1286 / 27 Kasým 1869

129

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

17:34

Page 130

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

130

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

17:41

Page 131

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no: 37
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Mýsýr’da yerli halk ile yabancýlar arasýnda ortaya çýkan anlaþmazlýklarýn konsoloshanelerde görülmesi Osmanlý Devleti ile diðer devletler arasýnda yapýlan anlaþmalara aykýrý olduðundan ve bu durum ayný zamanda yabancý devletlerin mahkemelerin ýslâhý konusunu, Osmanlý Devleti’nin iç iþlerine
müdahale sebebi olarak kullanmasý anlamýna geleceðinden;
Mýsýr halký ve idaresinin haklarýnýn korunmasý amacýyla,
karma mahkemeler kurulmasý

25

Atûfetlü efendim hazretleri
Malum-ý âlî buyurulduðu üzere Mýsýr'da tebaa ve tüccar-ý ecnebiyenin
ziyade kesreti ve ahali ve hükûmet ile muamelelerinin vefreti olup bunlardan
birinin ahaliden biriyle davasý zuhurunda Dersaâdet ve Memâlik-i Mahrûse'nin
sair yerlerinde olduðu misillü tercümaný hazýr olduðu hâlde yerli mahkemelerde rü’yet olunmak lâzým gelir iken bilakis konsoloshanelerde görülmesi
oraca bir hayli vakitden beri âdet hükmüne girmiþ ve böyle hilâf-ý uhud bir suistimâli def‘ ile hükkâm-ý ahdiyenin icra etdirilmesine dahi yol bulunamamýþ
olduðundan giderek hükûmet ve ahali ile ecânib beyninde pek çok müþkilât
tekevvün eylemiþ olmasýyla taraf-ý Hidivîden vuku bulmuþ olan tebligât üzerine
devletler cânibinden mahallinde tahkik-i ahvâl etmek ve ýslâh-ý hâlin çaresini
taharrî eylemek için muhtelit bir komisyon akdine karar verilmiþ ve çünkü bu
husus Devlet-i Aliyye ile düvel-i saire beyninde mün‘akid olan muahedâta
dokunur mevâdd-ý mühimmeden olduðundan komisyonun hitâm-ý
memuriyetinde hâsýl olacak netice doðrudan doðruya hidiv hazretleriyle kararlaþtýrýlmayýp Devlet-i Aliyye’ye müracaat olunmasý lâzým geleceði kabinetolara
tefhîm olunarak kendilerinden matlûba muvâfýk söz alýnmýþ idi. Mezkûr
komisyon geçende iþini bitirmiþ ve cânib-i Hidivîden arz olunmuþ olan suret-i
tesviyeyi ma‘a't-tadîl mazbatasýna derc eylemiþ ve keyfiyeti bu tarafa arz ve
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ifade etmek üzere mazbata-i mezkûre ile saadetlü Nubar Paþa Dersaâdet'e gönderilmiþ olduðundan iktizâ-yý hâl beyne'l-vükelâ bi'l-etraf mütâlaa ve müzâkere
olundukda Hidiv Paþa hazretlerinin esas teklifi ve komisyonun gidiþi Mýsýr’da
ekser âzâsý ecnebiden mürekkeb mahkemeler tertib olunup gerek ecânib ile
olan de‘âvî-i muhtelite ve gerek ahali beyninde olan mürâfa‘ât kâffeten ol
mahkemeler ma‘rifetiyle fasýl ve hükmolunmasýndan ve bundan baþka tâ hidivden en aþaðý hükûmet memuruna kadar her kangýsýnýn umûr-ý mevkûlesinde
tekâsülüne dair iþbu mahkemelere bir þikâyet vuku bulur ise aný doðrudan
doðruya celb ve muhakeme birle vereceði hükmü yine kendisi icra edebilmesinden ve mehâkim-i mezbûrenin ilâmâtý bundan böyle tanzim ve devletlere
takdim olunacak kanunnâmeye müstenid olmasýndan ibaret ve mazbatanýn
ahkâm-ý sairesi iþte þu esaslarýn fürû‘u demek olup bütün memleketin ve ahali
ve hükûmetin zimâm-ý hukuk ve umûrunu böyle ekser âzâsý ecnebiden olan bir
mukâvele-i düveliye tahtýnda bulunan mahkemelere teslim etmek hakikaten
pek muzýr ve muhâtaralý þey olmasýyla bu esasý kabul eylemek ne Mýsýrca ve ne
de Devlet-i Aliyye'nin sair memâlikince kat‘a kâbil ve caiz olmadýðý misillü
taraf-ý Hidivîden nasýl tecvîz olunabilmiþ olduðuna dahi akýllar eremeyip ve bu
meselede asýl tarîk-i cadde ve vücudundan þikâyet olunan suistimâlâtýn oldukca def‘ine imkân ve çare muahedât-ý Saltanat-ý Seniyye'nin memâlik-i saire-i
hazret-i þahane misillü orada dahi tamamî-i cereyâný ise de çe faide ki, maslahatýn o derecelerden çýkmýþ ve ecnebîlerin mehâkim-i Mýsriyye'den emniyetsizlikleri mertebe-i gayete varmýþ olmasý bir tarafdan ve Hidiv hazretlerinin suret-i
kabulde görünmüþ olduðu sâlifü'z-zikr komisyon mazbatasý diðer cânibden
Devlet-i Aliyye’ye bütün bütün def‘ ü red yolunu sedd ü sadd etmiþ ve bir a[har]
tarîk aramanýn lüzumunu göstermiþ olmaðýn bu bahisde dahi deverân eden
müzâkerâtýn fezlekesinde mehâkim-i muhtelite-i mutasavverenin Hidiv hazretlerinin teklifi ve komisyonun tensîbi vechile bütün Mýsýr'a ve ahali ve idaresine
ta‘mîm-i ahkâmý bir vechile uyamayacaðý müsellem olduðuna ve iþin bu parçasýna devletlerin müdahale ve tavassuta bir gûne hak ve salâhiyetleri olamayacaðýna binâen buna dair olan teklif külliyen ve kat‘iyyen bertaraf edilip fakat yalnýz
ve münhasýran idare ve ahali ile ecânib beyninde zuhura gelecek davalarý rü’yet
etmek üzere muhtelit birkaç mahkeme yapýlmasýna muvâfakat olunduðu hâlde
çünkü gerek Dersaâdet ve gerek bütün vilâyetlerde ve baþlý[ca] ticaret mahallerinde olan ticaret mahkemelerinde de‘avi-i muhtelite için sefâretler ve konsoloslar taraflarýndan müntehib âzâ-yý ecnebiye dahi bulunduðundan hem
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tamamýyla usul-i umumî dairesinden çýkýlmamýþ ve hem de Mýsýrca olan müþkilât mündefi‘ olmuþ olacaðýndan ve bir de ber-vech-i muharrer ticaret
mahkemelerinde olan âzâ-yý ecnebiyeyi elçiler ve konsoloshaneler intihâb edip
halbuki iþbu mahkemelerin ecnebi hâkimlerini Mýsýr idaresi intihâb ve nasb
edip bunlar yalnýz tâbi olduklarý devletlerin kabul-i hizmete iznini istihsâl edecekleri cihetle bir nev‘ ehveniyet dahi olduðundan bu suretin ihtiyarýyla beraber
ez her cihet ehemmiyeti ve muahedât-ý Saltanat-ý Seniyye'ye az çok ta‘alluku
derkâr olan böyle bir mesele-i hariciyenin kararý Devlet-i Aliyye ile düvel-i
mütehâbbe miyânýnda ve Mýsýr’ýn iþbu kararý ihsân buyurulacak ruhsat-ý
seniyye mûcebince icraya münhasýr olmasý lâzým geleceðinden bu nokta-i
mühimmenin dahi gözetilmesi müttehiden tensîb olunmak ve iþbu tasavvurâta
tatbikan kaleme aldýrýlan nizâmnâme ve süferâ-yý Devlet-i Aliyye'ye gönderilecek talimât müsveddeleri tercümeleri manzûr-ý hakâyýk-nüþûr-ý hazret-i
þehinþâhî buyurulmak için leffen arz u takdim kýlýnmýþ olmaðla gerek müzâkerât-ý meþrûha ve gerek müsveddât-ý ma‘rûza haklarýnda her ne vechile emr u
fermân-ý isabet-beyân-ý cenâb-ý cihan-bânîye müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulur ise muktezâ-yý münîfi üzere harekete mübâderet olunacaðý beyânýyla
tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
16 Muharrem 1287 / 18 Nisan 1870
Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki
Hâme-pîrâ-yý tekrîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr tercümeler manzûr-ý dakayýk-nüþûr-ý hazret-i padiþahî buyurulmuþ ve müzâkerât-ý
meþrûha ve müsveddât-ý ma‘rûza yolunda ve icab-ý hâl ve maslahata muvâfýk
göründüðünden tensîb ve istîzân olunduðu üzere icra-yý iktizâlarý þeref-sünûh
ve sudûr buyurulan emr u fermân-ý isabet-unvan-ý cenâb-ý cihan-dârî muktezâyý celîlinden olarak sâlifü'z-zikr tercümeler yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
17 Muharrem [12]87 / 19 Nisan 1870
*****
Mýsýr'da de‘âvî-i muhtelite için teþkili musammem olan
mehâkime dair lâyiha
Birinci Madde- Ýskenderiye ve Kahire ve Zagazik veyahud Ýsmailiye'de birinci derecede üç mahkeme teþkil olunacakdýr.
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Ýkinci Madde- Ýþbu mahkemeler yerliler ile Avrupalýlar veyahud milliyeti
muhtelif Avrupalýlar beyninde hukuka ve ticarete müte‘allik zuhur edecek
kâffe-i de‘âvi ve münâza‘âtý rü’yet ve tesviye eyleyecekdir.
Üçüncü Madde- Hükûmet ve mahallî idareleri ve Hidiv-i Mýsýr hazretlerinin daireleri ve hânedâný âzâsý tebaa-i ecnebiye ile olan iþlerde mezkûr
mahkemelere tâbi olacaklardýr.
Dördüncü Madde- Mehâkim-i mezkûre umuma aid emlâk hakkýnda i‘tâ-yý
hüküm ve karara ve idareye müte‘allik ittihaz olunacak tedâbîr hakkýnda dahi
beyân-ý re’ye veyahud onu te’hir ve tevkîfe muktedir olamayýp kavânîn-i
mülkiyede tayin ve tasrîh olunan ahvâlde bir ecnebînin hukuk-ý müktesebesine
hükûmetin icraâtýyla getirilecek halel ve zarar keyfiyetini rü’yet edebilecek ve
kezâlik hükûmet ile efrâd-ý ecnebiye beyninde yapýlmýþ olan kontratolarý hükmeyleyecekdir.
Beþinci Madde- Efrâd-ý ecnebiyenin ma‘bede aid arazinin istimlâkine
müte‘allik vûku‘ bulacak müsted‘iyât ve mütâlebâtý mezkûr mahkemelere
havale olunmayacakdýr.
Altýncý Madde- Sahib ve mutasarrýfý her kim olur ise olsun arazinin bir
ecnebiye terhîni maddesi mezkûr mahkemelere rehinin ahvâl ve netâyici üzerine i‘tâ-yý hükme ve emlâk-i merhûnenin cebren füruhtuyla akçenin reddetdirilmesine kadar gitmeðe hak ve salâhiyet verecekdir.
Yedinci Madde- Bu mahkemelerin her biri üçü Avrupalý ve ikisi yerli olarak
beþ nefer hâkimden mürekkeb olacak ve Avrupalý hâkimlerden biri reis vekili
nâmýyla riyâset edecekdir. Ticarete müte‘allik mesâlihde biri yerli ve diðeri
Avrupalýdan intihâb olunmuþ iki tâcir müzâkerede hazýr olacakdýr.
Sekizinci Madde- Ýskenderiye'de bir divan-ý istînâf ve bir de iþbu divan-ý
istînâfda tesviye olunan umûru be-tekrar rü’yet ve tedkik etmek üzere diðer bir
divan yapýlacak olup bu divana birinci derece mahkemelerinin divan-ý istînâfda
mâ’ili ibtâl olunan ilâmâtý havale olunacakdýr. Ýlâmâtýn bu suretle havalesi
icrasýný te’hir edecekdir.
Dokuzuncu Madde- Bu divanlarýn her biri dördü Avrupalý ve üçü yerli
olarak yedi nefer hâkimden mürekkeb olacak ve Avrupalý hâkimlerin biri reis
vekili unvanýyla riyâset edecekdir.
Onuncu Madde- Mürâfa‘ât alenî icra olunacak ve muhafaza-i hukuk maddesi serbest olacakdýr. Yedinde avuka[t] diplomasý olanlar divanlar ve
mahkemeler huzurunda tarafeyne vekâlet etmek ve hukukunu muhafaza eyle-
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mek için kabul olunacaklardýr.
On Birinci Madde- Hükkâmýn tayin ve intihâbý Mýsýr Hükûmeti'ne aid olup
hükûmet dahi intihâb olunacak zevât hakkýnda kendisince itminân ve emniyet
hâsýl etmek için Avrupa de‘âvî nezâretlerinden min gayr-ý resmin isti‘lâm-ý keyfiyet edecek ve daire-i intihâba tâbi olduðu hükûmetin muvâfakat ve rýzasýný
almýþ olan zevâtdan baþkasýný kabul eylemeyecekdir.
On Ýkinci Madde- Hâkimlerin terfî‘-i merâtibi ve bir mahkemeden diðerine
geçmesi hey’et-i hükkâmýn teklif ve tensîbi üzerine olabilecekdir.
On Üçüncü Madde- Bu divan ve mahkemelerin âzâ-yý mürekkebesi olan
hâkimler azl ve tebdil olunamayacaklardýr.
On Dördüncü Madde- Usul-i Muhâkemat Nizâmnamesi'nde hükkâmýn
âdâb ve nezâket-i hükûmete ve iffete dokunur ahvâlinden dolayý muhakemesi
jüri denilen tahlîf olunmuþ bir hükkâm komisyonunda mý yoksa muhakemede
mi rü’yet olunacaðý gösterilecekdir.
On Beþinci Madde- Mýsýr Hükûmeti tarafýndan hükkâma rütbe ve niþan verilmeyecekdir.
On Altýncý Madde- Her divan ve mahkemede tahlîf olunmuþ bir mahkeme
kâtibi ve kâtib muâvinleri bulunacak ve bu kâtib muâvinlerini mûmâileyh istihlâf edebilecekdir.
On Yedinci Madde- Kezâlik her divan ve mahkemede tahlîf olunmuþ tercüman ile mürâfa‘a hizmetlerine ve ilâmâtýn tebliðiyle icrasýna memur mikdar-ý
kâfi muhzýr bulunacakdýr.
On Sekizinci Madde- Mahkeme kâtibleriyle muhzýr ve tercümanlar ibtidâ
taraf-ý hükûmetden nasb ve tayin olunacak ve bunlar mensûb olduklarý
mahkeme tarafýndan azl olunabilecekdir.
On Dokuzuncu Madde- Hâkimlik ve mahkeme kâtibi ve kitâbet muâvinliði
ve tercümanlýk ve muhzýrlýk hidemâtý ticaret veya âhar ücretli bir hizmetle
beraber icra olunamayacakdýr.
Yirminci Madde- Bir prokürör[procureur-avukat] general yani umum deâvî
vekilinin taht-ý riyâsetinde bir hey’et-i hükkâm teþkil olunacakdýr. Ýþbu dava
vekilinin kendi taht-ý idaresinde ve divan-ý mehâkimde zâbýta-i muhakeme ile
hidemât-ý mürâfa‘âtý edaya kâfi vekilleri bulunacakdýr. De‘âvî vekili divanlarýn
ve mahkemelerin kâffesinde ve bi'l-cümle cinayet divanlarýnda ve divan ve
mahkemelerin her bir ictimâ-ý umumîlerinde bulunabilecekdir. De‘âvî vekili ve
onun vekillerinin azl ve tebdil olunur memurîn sýnýfýndan olacak ve bunlar hidiv
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tarafýndan tayin kýlýnacakdýr.
Yirmi Birinci Madde- Mehâkimden verilecek ilâmât ne hükûmet-i mahalliye ve ne konsoloslar ve sairenin te’sirâtý altýnda olmayarak yalnýz mehâkimin
emriyle mevki‘-i icraya konulacakdýr. Ý‘lâmât-ý mahkeme muhzýrlarý ma‘rifetleri ve icabâtý halinde hükûmet memurlarýnýn bilâ-müdahale inzimâm-ý
muâvenetleri ile icra etdirilecekdir. Þu kadar ki mahkeme cânibinden ilâmý
icraya memur olan muhzýr yevm-i icrayý ve saatini konsolosa ihbâra mecbur
olup aksi takdirde muamelâtý keen-lem-yekün hükmünde tutulacaðý gibi bunun
zarar ve ziyaný dahi muhzýra râci‘ olacakdýr. Bu suretle kendisine malumât verilen konsolosun vakt-i icrada bulunmaða salâhiyeti olacak ise de gýyâbý hâlinde
icraât te’hir etdirilmeyecekdir.
Yirmi Ýkinci Madde- Sâlifü’z-zikr divan ve mahkemeler hilâf-ý nizâm
hareket edecek ve hükûmet yerliler ve milliyeti muhtelif Avrupalýlar aleyhinde
irtikâb-ý kabahat ve cinayet eyleyecek olan ecnebileri te’dîb ve mücâzât olunmak üzere muhakeme eyleyecekdir.
Yirmi Üçüncü Madde- Bu misillü muhakemât neþrolunacak Ceza
Kanunnâmesi ve Mevâdd-ý Cezâ’iye Usul-i Muhakemesi Nizâmnâmesi ahkâmýna tevfîkan icra olunacakdýr.
Yirmi Dördüncü Madde- Bu vechile teþkil olunmuþ olan divan ve
mahkemeler her ne suretde olur ise olsun yerlilerin kendi beynlerinde zuhur
eden veyahud hükûmet ile vuku bulan davalarýný rü’yet eylemeyecekdir.

*****
Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Celîle-i Hariciye
Tercüme Odasý
Nezâret-i Celile-i Hariciye'den süferâ-yý Saltanat-ý Seniyye'ye
yazýlacak tahrîrat-ý umumiyenin tercümesidir
Mehâkim-i Mýsriyye'nin ýslâhý meselesi ve bunun bidâyetinden beri Devlet-i
Aliyye'nin müttehiz olan mesleði malum-ý sefirâneleridir. Ýþbu mesele üzerine
her türlü teþebbüsât-ý resmiyenin icrasý ol bâbda doðrudan doðruya Devlet-i
Aliyye ile düvel-i ecnebiye beyninde husul-i ittifaka menut olduðu hakkýnda
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olan mütalaa ve ifademizde evvel ve âhir devam etmekdeyiz. Bizce de efkâr-ý
bî-tarâfâne ashâbýnca müsellem olduðu vechile böyle bir ittifakýn evvel emirde
istihsâli Saltanat-ý Seniyye'nin hukuk-ý müselleme-i politikiyesi icabýndan
olmaðla bunun hem Mýsýrca ifrât-ý sû-i istimâlâtý cihetiyle devamý tecviz olunamayan bir hal-i müþevveþi ýslâh için devletlerce icrasýna baþlanýlan müzakerâta
bir hüküm ve kuvvet vereceði ve hem de zât-ý þevket-simât-ý hazret-i
Padiþahînin hukuk-ý hükümdarîlerini halelden vikâye edeceði derkârdýr. Ve'lhâsýl sairlere dahi tehlikeli bir misâl olacak yolda uzun uzadý bir takým teþebbüsât-ý politikiyeye mahal býrakmamak ve meseleyi bu misillü suret-i tesviyelerde tesirât-ý meþru‘asý münker olmayan menâfi‘i umumiyeye tevfîkan hâl ve
tesviye etmek için bâlâda beyân olunduðu üzere bir ittifak istihsâlinden baþka
müesser bir tedbir dahi olmadýðý bî-iþtibâhdýr. Meselenin bidayetinden þimdiye
kadar kesb etmiþ olduðu suver-i günâ-gûnun burada be-tekrar bahs ü beyânýna
giriþmekden sarf-ý nazarla yalnýz zât-ý meselenin suret-i ihdâsýnda tutulan
usulün hâsýl etmiþ olduðu sû-i te’siri maa’t-teessüf beyân etmekliði lâzýmeden
addederim. Þöyle ki, Tunus Valisi dahi bu fýrsatdan istifade ile Hidiv-i Mýsýr'ýn
eserine iktifaya kalkýþmýþdýr. Þu hâlde metbû‘-ý mufahhamýmýzýn hukuk-ý
hükümdarîsi ve Devlet-i Aliyyelerinin þâný ve mevdû‘-ý yed-i sýyâneti olan
menafî‘-i mühimme iktizâsýnca þu aralýk min-gayr-ý me’mûl mevki‘-i bahs ve
müzâkereye konulmuþ olan iþbu ýslâh-ý mehâkim-i Mýsriyye meselesinin bizce
kabulü nâ-kâbil müdâhâlât-ý ecnebiyeye bir bahâne ittihaz edilmemesini
gözetmeðe mecbur olduðumuzdan bir meslek-i hareketimize yanlýþ manalar
verilmemek için mübhem kalmamasý mültezem bulunduðundan bu bâbda ne
yolda hareket etmek tasavvurunda bulunduðumuzu açýktan açýða þimdiden
beyân ederim. Þöyle ki, hidiv hazretleri bundan birkaç sene evvel birinci defa
olarak Nubar Paþa ma‘rifetiyle ýslâh-ý mehâkime dair olan lâyihasýný Avrupa
kabinetolarýna arz ve teblið etdiði esnada müþârunileyh hazretlerinin Mýsýr'da
mukim konsoloslarýn mehâkim-i mahalliyenin hukuk ve vezâifine tahattiâtýndan dolayý dermiyân eylediði iþtikâsýna hak vermiþ ve böyle nizâmsýz usulün
def‘ ve ilgâsýyla anýn yerine Mýsýr'da mukim ecnebîlerin mehâkim-i mezkûre
tarafýndan bî-tarafâne ihkâk-ý hukukunu te’min edebilecek diðer bir usul ittihâzý lüzumunu tasdik etmiþ isek de Nubar Paþa'nýn esasen vaz‘ etmiþ olduðumuz kuyûd-ý ihtirâziyeye muhalif ve zât-ý ma‘âlî-simât-ý hazret-i padiþahînin
hukuk-ý hükümdarîlerini muhil olarak esna-yý mükâlemâtda ittihâz eylediði
tavýr ve meslek bizi itirazât-ý þedîde icrasýna mecbur etmiþdir. Ýþte bu suretle
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iþin içinden hukuk-ý Saltanat-ý Seniyye'ye taarruz þa’ibesi zuhur edip bunun
reddi vâcibeden olduðuna ve Mýsýr Eyaleti ise Devlet-i Aliyye'ye birtakým vezâif
ile merbût bulunduðuna binâen ecânibe memleketimizde kuvve-i kanuniye
icrasý selahiyetini vermekliði intac edecek teþebbüsâta nazar-ý bî-kaydî ile bakamayacaðýmýz âþikârdýr. Bâbýâli'nin hareket-i muslihâne ve metânet-kârânesiyle
muhâtara ber-taraf olarak Hidiv-i müþârunileyh hazretleri tasavvur-ý mezkûrun
terki zýmnýnda Nubar Paþa'ya emir vermiþ ise de revîþ-i hâle nazaran bu
tasavvur muvakkaten metrûk olmasýyla be-tekrar tervîcine kýyâm etmiþ olduðu
anlaþýlmýþdýr. Maksad Hidiv hazretlerinin suret-i hareketini tayin olmayýp
Hükûmet-i Seniyye'nin kararýný taðyîr etmeyeceðini beyândýr. Zât-ý mesele
hukuk-ý düveliyeye müte‘allik mevâddan olmasýyla yalnýz Bâbýâli'nin doðrudan
doðruya düvel-i muazzama ile müzâkere etmesi lâzým gelir ve bir de her nasýl
kanun olur ise olsun mademki ecnebi elinden çýkýyor aný kabul etmek istiklâl-i
Hükûmet-i Seniyye'yi inkâr demek olmasýyla bizce müstehildir. Kavânin-i
Mýsriyye'nin menþe’ ve me’hazý Devlet-i Aliyye'nin kavânin-i umumiyesi
olmaðla onlarca iktizâ eden ýslâhâtý yapmak ve Saltanat-ý Seniyye ile düvel-i
saire beyninde mevcud olan muahedâtý ta‘dîl etmek mücerred Devlet-i
Aliyye'ye aid mevâddandýr. Vâký‘a böyle bir hâl-i bî-intizâmýn ýslâh ve imhasý
muktezâ-yý menâfi‘imizden olduðuna ve muahedât ise asr ve zamanýmýza kýyâs
kubûl etmeyen zamanlarda yapýlmýþ þeyler olmasýyla ihtiyacât-ý hâzýra-i
Mýsriyye'ye kâfi olmadýðýna ve eslâf-ý selâtin-i a‘zam taraflarýndan ecânibe vaktiyle verilmiþ olan imtiyâzât ve muafiyât envâ‘-ý suistimâlâta alet edilmekde
bulunduðuna binâen þu hâllere bir nihayet verilmek arzu olunur ise muahedât-ý
kadîme yalnýz Mýsýr ve Memâlik-i Mahrûse-i Þahane’nin her tarafýnda ilgâ olunacak olsa yine Saltanat-ý Seniyye hukuk-ý mu‘azzeze-i hükümdarîsinden birini
terke muvâfakat göstermeyeceði müsellemdir. Memâlik-i Þahane'nin bir eyaletinin ýslâh-ý muamelâtý için âna hasren muahedât-ý düveliyece bazý ta‘dîlât
icrasýný kabul etmek Devlet-i Aliyye'nin ittihâd-ý idare-i politikiyesinin
müstenid olduðu kavâ‘id-i esasiyenin cümlesini zîr ü zeber eylemek demek olacaðýndan Bâbýâli böyle bir usule muvâfakat edemeyeceðini cümle âlem teslim
eder. Efkârýmýzca mesele biraz vâsi‘ dairede mevzû‘-ý bahs edilip usul-i hâl ve
tesliyesi dahi baþka bir yolda aranýlmak daha münasibdir. Þöyle ki, mehâkimce
yalnýz Mýsýr veya Tunus'un deðil bi'l-cümle eyâlât-ý þahanenin bulunduðu hâl-i
müþevveþi ýslâh etmek lâzýmdýr. Bu maksadý istihsâl için hükûmet-i seniyye
mehâkimin ýslâh ve tayini ve kavânin-i Devlet-i Aliyye'nin terakkiyât-ý asriyyeye
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tevfikan bi'l-ýslâh tedvîni hususlarýna bezl-i mesai etmekde olduðundan bunu
ikmâl-i faaliyâta hâlinde muâhedât-ý kadîme usulü bittab‘ kendi kendine cümlenin nazar-ý itibarýndan sâkýt olur. Bu teþebbüs her ne kadar müþkil ise de
Hükûmet-i Seniyye yine bir hüsn-i netîceye îsâline muvaffakiyetinden mutma‘in
olup her hâlde hâl-i hâzýrýn bir müddet daha devamý âdât-ý milel-i mütemeddineye münafi bir muamele-i istisnâiyeyi tercih eder ve vukuât-ý müstakbele
hakkýnda þimdiden bast-ý mütâlaât etmeksizin bu bâbda hukukunun
meþrû‘iyetine göre ileride ittihâz edeceði tedâbîrini mukteziyât-ý vukuât-ý âtîyeye havale eyler. Ýþte bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî nezdinde bulunduðumuz devletin Hariciye nâzýrýna bu yolda idare-i lisan eylemeðe memursunuz.
17 Muharrem [12]87 / 19 Nisan 1870
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Mýsýr Valisi Mehmet Ali Paþa’ya 1841 tarihinde verilen verâset imtiyâzýnda
belirtilen þartlarýn aynen devam ettiði ve Sevakin ile Musavva Kaymakamlýklarýnýn Mýsýr Vilayeti'ne baðlandýðýna dair ferman

26

Ýþbu emr-i âlî ile imtiyâzât-ý saireyi hâvî tevârih-i muhtelife ile diðer sudûr
eden evâmir-i aliyyenin cümlesini bi't-ta‘dîl mü’eyyed olmak üzere muahharan
emr-i âlî yazýlmýþdýr.
13 Rebîülâhir [1]290 /10 Haziran 1873
Ruhsata dair muahharan emr-i âlî yazýlmýþdýr
2.Safer [12]83

Mûcebince amel oluna deyu bâlâsýna hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn-ý cenâb-ý
padiþahî keþîde buyrulmuþdur
Sadâret rütbe-i celîlesiyle bilfi‘l Mýsýr valisi olup murassa‘ Niþan-ý Osmanî ile
Mecidî Niþan-ý zî-þânýnýn birinci rütbesini hâiz ve hâmil olan vezir-i ma‘âlîsemîrim Ýsmail Paþa edâma'llâhü Teâlâ iclâlehü zâ‘afe bi't-te’yîdi iktidarehû ve
ikbâlehuya hüküm
Mýsýr Eyaleti'nin bâ-þart-ý tevârüs uhdesine ihalesini hâvî ceddin Mehmed Ali
Paþa merhûma hitaben ve 1257 senesi Rebîülâhiri'nin 2'si tarihiyle müverrahan ve
bâlâsý hatt-ý hümâyûn-ý þahane ile muvaþþahan sâdýr olmuþ olan fermân-ý âlîde
tayin olunmuþ olan usul-i tevârüs-i vilâyetin ta‘dîliyle bâ‘d-ezin valilerin hizmet-i
celîlesinin evlâd-ý zükûrunun büyüðüne ve ileride anýn ekber evlâdýna tahsis ve
tevcîh olunmasý yani vali bulunan zevâtýn doðrudan doðruya evlâd-ý zükûrunun
ekberine münhasýr tutulmasý Mýsýr Eyaleti'nin hüsn-i idaresini ve sekenesinin
istikmâl-i saadet-hâlini mûcib olacaðý zât-ý reviyyet-simâtýn tarafýndan bu kere
cânib-i hümâyûnuma arz ve ifade olunduðuna ve Devlet-i Aliyyemin en mu‘tenâ
eyalâtýndan olan Hýtta-i Mýsriyye'nin valiliðine memuriyetin tarihinden beri istihsâl-i memuriyet ve refahýna masrûf olan mesâî-i hasene ve cânib-i Saltanat-ý
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Seniyyeme ibrâz etmekde bulunduðun âsâr-ý müsâdakat ve hulûs nezd-i
þahanemde kemâliyle takdir olunarak hakkýnda hüsn-i teveccüh ve vukûf ve itimadým resîde-i serhadd-i kemâl olduðuna mebnî bunun delil-i alenîsi olmak
üzere ifade ve istid‘ân vechile muhavvel-i uhde-i reviyyetin olan Mýsýr Vilâyeti'nin
mülhakât ve idaresinde bulunan cihât-ý malumesiyle ve muahharan ilâve kýlýnan
Sevakin ve Musavva Kaymakamlýklarýyla sâlifü'z-zikr fermân-ý âlînin þerâiti
kemâ-kân ve ile'l-ebed mer‘iye ve câriye olmak ve her birine müstemirren ve dâimen dikkat ve riâyet olunup bunlarla tasdik olunan imtiyâzýn bekâsý tayin
eyledikleri vezâifin her birinin tamamî-i ifasýna mu‘allak bulunmak ve fakat mikdar-ý asâkirin otuz bine kadar iblaðý ve orada nâm-ý hümâyûnuma darb olunan
sikkenin ayarýyla meskûkât-ý saire-i Devlet-i Aliyyemin ayarý beyninde olan farkýn
ibkâsý ve vali-i Mýsýr olanlarýn merâtib-i divaniyemden rütbe-i sâniyeye kadar
verebilmesi caiz olacaðýna dair sonradan Devlet-i Aliyyemin göstermiþ olduðu
müsâ‘adât kemâ-kân bâki kalmak þartýyla bundan böyle ber-vech-i muharrer
senin evlâd-ý zükûrunun ekberine ve andan sonra dahi bu kaideye tatbikan vali
bulunanlarýn büyük oðluna tevcîhi ve vali bulunan zevâtýn hâl vuku‘unda evlâd-ý
zükûru bulunmadýðý suretde büyük karýndaþýna ve karýndaþý olmadýðý hâlde
büyük karýndaþý oðullarýnýn ekberine intikali usulü müstemirren bundan böyle
verâset-i vilâyet hususunda kanun olmasý ve evlâd-ý inâsdan mütevellid olan
zükûra adem-i intikal kaidesinin dahi kemâ-kân mer‘i ve mu‘teber tutulmasý ve
vâridât-ý eyaletden senevî maliye hazinesine i‘tâ olunmakda olan seksen bin kese
verginin seksen iki senesi Martý'ndan itibaren beher mecidî altýný yüz kuruþ
hesabýyla yüz elli bin keseye iblâðý yani beher sene yedi yüz elli bin mecidî altýný
ifa ve i‘tâ olunmasý nezd-i mekârim-vefd-i þehriyarânemde bi't-tensîb ol vechile
icra-yý iktizâsýna irâde-i inâyet-âde-i mülûkânem müte‘allik ve þeref-sudûr olarak
Divan-ý Hümâyûnumdan mahsusen iþbu emr-i celîlü'l-kadrim ýsdâr ve bâlâsý hatt-ý
hümâyûn-ý þahanemle bi't-tevþîh tarafýna i‘tâ olundu. Sen dahi mecbûl olduðun
þîme-i mergûbe-i istikâmet ve gayretin ve ol havali ahvâline kesb etdiðin vukûf ve
malumatýn muktezâsý üzere eyalet-i mezkûrenin her hâlde hüsn-i idaresiyle ahali-i
mutavattýnasýnýn vikâye-i asayiþ ve emniyetleri esbâbýnýn istihsâl ve istikmâline ve
hakkýnda bu vechile zuhura gelen lütf ve inâyet-i aliyye-i þahanemin kadr ü
þükrünü bilerek âna göre þerâit-i mukarrerenin hüsn-i icrasýna bezl-i celîl-i himmet eyleyesin, þöyle bilesin, alâmet-i þerifime itimad kýlasýn.
Tahrîren fî-yevmi's-sâni aþer min-þehr-i Muharremü'l-harâm li-sene selâse ve
semânin ve mieteyn ve elf.
12 Muharrem 1283 / 27 Mayýs 1866
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Osmanlý Devleti’nin bir parçasý olarak kabul edilen Mýsýr’da; halkýn huzur ve
güvenliðinin saðlanmasý, adaletle yönetilmesi, ülkenin bayýndýr hale getirilmesi
ve verâset imtiyâzýnda belirlenen kaidelere uyulmasý hakkýnda
hidivlik adýna çýkarýlan fermân sureti

27

Bâb-ý Âlî
Sadâret-i Uzmâ
19 Þaban [1]296 / 8 Aðustos 1879 tarihinde tasdîr buyrulmuþ
olan fermân-ý âlî suretidir
Ba‘de’l-hitab
Mýsýr Hidivi Ýsmail Paþa’nýn iþbu 1296 senesi Recebi'nin altýncý gününde
infisâli vuku‘una mebnî hudud-ý kadîme-i malume ve Mýsýr idaresine verilen
arazi-i munzama ile mahdûd olan Hidiviyet-i Mýsriyye gerek zât-ý hümâyûn-ý
þahaneme ve gerek menâfi‘-i Devlet-i Aliyyem hakkýnda derkâr olan hizmet ve
sadakat ve istikâmetin ve ahvâl-i Mýsriyye hakkýnda olan vukûf ve malumâtýn ve
bir zamandan beri Mýsýrca zuhur eden bazý ahvâl-i gayr-ý marziyenin tesviye ve
ýslâhý hususunda müsellem olan kifayetin cihetiyle 1283 senesi Muharremi'nin
12. günü tarihli sâdýr olan fermân-ý âlîþânda büyük oðlundan büyük oðluna hidiviyetin tevcîhi için ittihâz olunan kaideye tevfikan sen ki paþa-yý müþârunileyhin
ekber evladýsýn uhdene tevcîh olunmuþ ve Hidiviyet-i Mýsriyye'nin tezâyüd-i
umrân ve saadeti ve bi’l-cümle ahali ve sekenesinin refah ve te’min-i asayiþ ve
istirahati nezd-i þahanemde en ziyade müstelzim ve matlûb olan mevâdd-ý
mühimmeden olup bu makâsýd-ý hayr-mersâdýn teshîl-i usuliçin geçenlerde
Mýsýr'ýn kadîmen hâiz olduðu imtiyâzâtý mübeyyin sadýr olunan fermân-ý
âlîþânýn bazý ahkâmý meþhûd olan ahvâl-i müþkile-i hâzýrayý intâc eylemiþ
olduðu bedîhi bulunmuþ olmaðla imtiyâzât-ý mezkûrede ta‘dîli lâzým gelmeyenleri te’kîden ve tashih ve tebdili iktizâ eyleyenleri ta’dilen ve ýslâhen bu defa
karar tahtýna alýnan mevâdd ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur. Þöyle ki; hýtta-i
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mezkûrenin kâffe-i vâridâtý ism-i þahaneme olarak tahsil ve istifa olunup Mýsýr
ahalisi dahi tebaa-i Devlet-i Aliyyemden olmalarýyla haklarýnda vakten mine'levkat bir gûne zulm ü ta‘addî vuku‘a gelmemek þartýyla memleketin idare-i
umûr-ý mülkiye ve maliye ve adliyesi Mýsýr Hidiviyeti'ne aid olduðundan bunlara müte‘allik olan nizâmât-ý lâzýme-i dahiliyyeyi suret-i âdilede vaz‘ ve te’sis
etmeðe ve hýref ve sanâyi ve ticaretin terakkî ve tevsî‘i ve ecânibin umûr-ý zâbýtasýyla gerek hükûmet ve gerek ahali ile ecânibin arasýnda olan muamelât-ý
sairenin tesviye ve temþîyeti zýmnýnda Devlet-i Aliyyemizin muahedât politikasýna ve Mýsýr üzerinde olan hukuk-ý metbu‘iyetine halel getirmeyecek suretle düvel-i ecnebiye memurlarýyla gümrük ve ticaret ve memleketin cümle umûr-ý
dahiliyesi hakkýnda mukâvelenâmeler akd ve tecdîd eylemeðe Hidiv-i Mýsýr
bulunan zât mez’ûn olacak ve fakat ecânib ile bu suretde akdolunacak
mukâvelât Hidiviyet tarafýndan ilan olunmazdan evvel Bâbýâlimize takdim olunacakdýr ve umûr-ý maliyece tasarrufât-ý kâmileyi hâiz olacak ise de bundan
böyle istikrâz akdine vechen min el-vücûh me’zûn olmayacak ve fakat usul-i
maliye-i hâzýranýn tesviyesine mahsus ve münhasýr olmak üzere dâyinîn-i
hâzýranýn veyahud resmen tayin olunmuþ vekillerinin muvâfakatiyle istikraz
akdine me’zûn olacakdýr ve çünkü Mýsýr’a verilen imtiyâzât Devlet-i
Aliyyemizin hukuk-ý tâbiiyyesinin bir cüz’ü olup Hidiviyet’e muhtass ve mevdû‘
olduðundan imtiyâzât-ý mezkûrenin cümlesinin veyahud bazýsýnýn ve arazi-i
Mýsriyye'nin hiçbir parçasýnýn hiçbir sebep ve vesîle ile baþkasýna terki caiz
olmayacakdýr ve mukarrer olan yedi yüz elli bin lira-yý Osmanî vergi-yi
senevîsinin vakt ü zamanýyla te’diyesine dikkat olunacakdýr ve Mýsýr'da darb
olunacak meskûkât nâm-ý nâmi-i Padiþahaneme olarak darb kýlýnacakdýr ve
Mýsýr Eyaleti'nin hengâm-ý sulhde muhafaza-i emniyet-i dahiliyesine on sekiz
bin nefer asker kâfi olacaðýndan bundan ziyade asker celb ve cem‘ edilmeyecekdir ve fakat Mýsýr’ýn kuvve-i berriye ve bahriyesi dahi Devlet-i Aliyyem için
müretteb olmasýyla Devlet-i Aliyyemin muhârib bulunduðu hâlde askerin tensîb olunacak suretle tezyîd-i mikdarý caiz olacakdýr ve asakir-i berriye ve
bahriyenin sancaklarý ve zâbitânýn rütbece alâmet-i fârikalarý asâkir-i þahanem
sancak ve niþanlarýnýn ayný olarak yapýlacakdýr ve berrî ve bahrî zâbitândan
miralaylýða ve rüteb-i divaniyemden rütbe-i sâniyeye kadar hidiv-i Mýsýr bulunan zât tarafýndan verilebilecekdir ve hidiv-i Mýsýr bulunanlara kemâ fi’s-sâbýk
taraf-ý Devlet-i Aliyyemden istîzân ile ruhsat-ý sâriha-i kat‘iye i‘tâ olunmadýkca
zýrhlý sefâin yapýlmayacakdýr ve sâlifü’z-zikr þeraitin tamami-i vikâyesiyle
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muhalif hareketden ictinâb olunacakdýr. Mevâdd-ý mezkûrenin icrasýna irâde-i
seniyyem þeref-sudûr buyrulmuþ olmaðla bâlâsý hatt-ý hümâyûn-ý þahanemle
muvaþþah iþbu emr-i celîlü’l-kadrim ýsdâr ve e‘azým-ý ricâl-i Devlet-i
Aliyyemden Mâbeyn-i Hümâyûnum baþkâtibi ve Osmanî ve Mecîdi niþan-ý
zîþânlarýnýn hâiz ve hâmili iftihar Ali Fuad Bey dâme uluvvühû ile tisyâr olunmuþdur.
Kaydýna mutâbýkdýr.
Divan-ý Hümâyûn Kalemi
19 Þaban [1]296 / 8 Aðustos 1879
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Mýsýr’da görev yapan kadýlar eskiden beri merkezden tayin edilirken, idarî yapýnýn hidiviyet þekline dönüþmesinden sonra bu uygulamada bir takým usulsüzlükler meydana geldiði; kadýlarýn görev mahallerine gitmeyip, yerlerine naib
tayin ettikleri, kadýlar tarafýndan tayin edilen naiblerin ise siyasî kaygýlarla
ve ehliyete önem verilmeksizin Hidivlik tarafýndan atandýklarý, þeri hukukun
uygulamasýný tehlikeye düþüren ve Hidivliði de zor durumda býrakan bu durumun düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý

28

Bâb-ý Fetvâ
Daire-i Meþihat
Mýsýr Kadýlýðý'nýn tarihçesi olarak tanzim ve takdimi fermân buyurulan
muhtýra tahrîr ve leffen savb-ý âlîlerine tesyîr kýlýnmaðla südde-i seniyye-i
mülûkâneye arzý mütemennâdýr efendim.
30[29] Zilhicce 1326 / 22 Ocak 1909
Þeyhülislâm
Mehmed Cemaleddin
*****

Bâb-ý Fetvâ
Daire-i Meþihat
Taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'den mine'l-kadîm Mýsr-ý Kahire'ye ricâl-i
ilmiyeden her sene bir zât bâ-fermân-ý âlî kadý nasb ve tayin buyurulduðu gibi
Hýtta-i Mýsriyye'nin hâvî olduðu yirmi altý kazaya dahi Anadolu kazaskerleri
tarafýndan bi’t-tanzim arz-ý huzur-ý âlî kýlýnan ve bâlâsý mübarek hatt-ý
hümâyûn-ý mülûkâne ile tevþih buyurulan defter mûcebince kadýlar gönderilir
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iken Mýsýr idaresinin tahavvülü üzerine mezkûr kadýlar bizzat azîmet etmeyerek senevî bir meblað-ý muayyen vermek üzere taraflarýndan münasiblerini
nâib tayin etmeðe baþlamalarýndan dolayý Mýsýr Valiliði’nde bulunan Said Paþa
iþbu mülhakât nâiblerini Mýsýrca intihâb ve tayin ve tahtabaþý tabir olunur
memur vesâtatýyla kadýlarýn aidâtýný Dersaâdet’e bi’l-irsâl taraflarýndan birer
mürâsele-i þer‘iye istihsâlini usul ittihâz etmiþ ve Ýsmail Paþa zamanýnda
mürâsele celbi dahi terk edilerek yalnýz her sene nakden irsâl olunan aidât-ý
mezkûrenin kazaskerler tarafýndan ashâbýna tevzi‘ ile iktifa olunmuþdur.
Müþârunileyh Ýsmail Paþa þu misâlden bi'l-istifade yazýyla 1292 tarihinde bâfermân-ý âlî Mýsýr'a kadý nasb buyrulan Abdurrahman Nafiz Efendi'nin devam-ý
memuriyetini iltizâm ederek Bâbýâli'ye vâki olan iþ‘âr ve iltimas üzerine her
sene suret-i tevkitde Mýsýr Kadýlýðý'na nasb olunacak mevâlînin Dersaâdet'de
tevkîfiyle Mýsýr Mahkeme-i Þer‘iyesi hâsýlâtýndan bunlara þehrî iki yüz elli
Osmanlý altýný maaþ verilmek ve ileride indel-iktizâ ecille-i ricâl-i ilmiyeden
hidiv-i Mýsýr'ýn tensîbiyle intihâb olunacak nâibin memuriyeti cânib-i meþîhatden vuku bulacak arz ve istîzân üzerine fermân-ý âlî ile buradan icra ve isrâ
kýlýnmak hususu bi'l-muhabere kararlaþdýrýlarak ol merkezde þeref-sâdýr olan
irâde-i seniyye makam-ý Sadâret'de bulunan Mahmud Nedim Paþa tarafýndan fî
4 Safer 1293 tarihli telgrafnâme ile hidiv-i müþârunileyh Ýsmail Paþa'ya teblið
olunmuþ ve o tarihden itibaren her sene Mýsýr Mevleviyeti'ne nâil olup
Dersaâdet'de tevkîf olunan ricâl-i ilmiyeye muhassas maaþ-ý mezkûr ile Mýsýr'a
mülhak kazalar muhassesâtý olan altmýþ üç bin kuruþ sâl be-sâl Mýsýr'dan Bâb-ý
Meþîhat'e gönderilerek usulen ashâbýna tevzî‘ edilmekde bulunmuþdur.
Tevfik Paþa'nýn hidiviyeti zamanýnda kadý-yý müþârunileyh Abdurrahman
Nafiz Efendi'nin irtihâli vuku bulmaðla yerine diðerinin serî‘an tayin ve i‘zâmý
lüzumu Mýsýr Fevkalâde Komiserliði'nde bulunan Gazi Ahmed Muhtar Paþa
tarafýndan Mâbeyn-i Hümâyûn'a arz ve iþ‘âr kýlýnmasý üzerine evsâf-ý lâzýmeyi
câmi‘ bir zâtýn hemen istîzân-ý memuriyeti fermân buyurulduðu fî 13 Receb
1308 tarihli tezkire-i hususiye ile Makam-ý Meþîhat'e teblið olunduðundan
sâlifü'z-zikr telgrafnâme-i Sadâret'in muhtevî olduðu tensîb-i hidivî kaydýndan
iðmâz-ý ayn ile ol vakit Þarki Rumeli Cemaat-i Ýslâmiyesi nâzýrý olan reviyyet ve
iktidarý mücerreb bulunan Bereketzâde hafîdi Cemaleddin Efendi'nin
memuriyeti bi'l-istîzân makrûn-ý müsaade-i seniyye olarak müþârunileyh Mýsýr
umûr-ý þer‘iyyesi memuru unvanýyla Kahire'ye i‘zâm ve on sene mürûrunda
müþârunileyhin dahi vuku‘-ý vefatýna binâen kadý-yý lâhýk Yahya Reþid Efendi
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taraf-ý acizîden vâki olan arz ve istîzan üzerine fî 17 Þevval 1318 tarihinde þerefmüte‘allik buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý hilâfet-penâhî mantûk-ý celîli
üzere Mýsýr Kadýlýðý'na tayin olunmuþdur.
Mýsýr Hey’et-i Nüzzârý Mýsýr'a mülhak kazalara tayin olunacak memurîn-i
þer‘iyenin Hakkâniyet Nezâreti'nin tensîbiyle Said Paþa zamanýnda olduðu gibi
taraf-ý Hidivîden tayini emrinde bir lâyiha-i kanuniye tanzimi ile Þûrâ-yý
Kavânîn'e tasdik etdirmek teþebbüsünde bulunmasý üzerine müþârunileyh
Cemaleddin Efendi tarafýndan þeyhü'l-Ezher ve müftü-i Mýsýr bi'l-iknâ birlikte
icra edilen mübahesât ve müdafa‘ât netîcesinde teþebbüs-i vâki hükümsüz
kalmýþ ve ahîren tecdîd-i müzâkerât olunarak kadý-yý lâhýk Yahya Reþid Efendi
tarafýndan dahi müdafa‘ât-ý lâzýme bi'l-ifa buraca da iktizâ-yý hâlin ifasý lüzumuna dair müþârunileyhden vârid olan tahrirât fî 21 Þaban 1323 tarihinde bâtezkire-i hususiye arz-ý hâk-i pây-ý âlî kýlýnmýþdýr.
Geçende Mýsýrca hey’et-i nüzzârýn tebeddülü üzerine Hakkâniyet nâzýr-ý
cedîdi tensîk-i mehâkime ibtidâr ederek nefs-i Kahire'de Mýsýr kadýlarýnýn bizzat icra-yý ahkâm-ý þer‘iye etdikleri mahkemeden baþka Hýtta-i Mýsriyye'de
bulunan diðer on yedi mahkemenin sekize tenzîl ve bunlara tayin olunacak
zevâtýn Mýsýr kadýsý ve þeyhü'l-Ezher ve müftü-i Mýsýr ve teftîþ-i mehâkime
memur olan zevatdan mürekkeb bir encümen ma‘rifetiyle ulema-yý mahalliyeden bi'l-intihâb Hakkaniyet Nezâreti'nin iþ‘ârý üzerine taraf-ý Hidivîden tayin
olunmasý suretini teklif etmiþ ve Yahya Reþid Efendi ise mehâkim-i mülhakanýn
hâl-i sâbýkýnda ibkâsýyla memurin-i þer‘iyyenin hakk-ý kaza icabýnca kendi
tarafýndan tayini hususunda ýsrar edip ancak þeyhü'l-Ezher ile müftü-i Mýsýr bu
defa Hakkâniyet nâzýrýnýn fikrine mütemâyil olarak kendisine müzâheret
etmedikleri cihetle meselenin halli kesb-i müþkilât etmiþ olduðu kadý-yý
müþârunileyhin iþ‘âr-ý vâki‘inden anlaþýlmýþtýr.
Bâlâda arz u beyân olunan tafsilâtdan karîn-i ilm-i âlî buyurulacaðý vechile
vaktiyle Hýtta-i Mýsriyye'de bi’l-umum mehâkim-i þer‘iyyeye buradan muktedir
kadýlar gönderilir iken kaza-yý þer‘iyyenin bir ma‘iþet hükmüne ifrâðýyla emr-i
intihâbda þart-ý ehliyete riâyet olunmamasý ve bilâhare kadýlar tarafýndan
muayyen bir aidât-ý seneviyye mukâbilinde emr-i mühimm-i kaza mahallince
talib olan nâiblere ve nihayet bu tayin-i hükkâm vazifesi de Mýsýr valilerine terk
edilerek her sene gelen aidat ile iktifa edilmesi gibi maa't-teessüf vuku bulan
müsâmahât iþi bu hâle getirmiþ ve taraf-ý eþref-i Hilâfet-i Kübrâ'dan bâ-fermân-ý
âlî Mýsýr'a tayin buyurulan kadýlar dahi ber-minvâl-i muharrer Ýsmail Paþa
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zamanýnda nâib þekline ifrâð ile maâzallahü Teâlâ âtiyen Hýtta-i Mýsriyye'de
hakk-ý kaza-yý þer‘iyyenin düçâr-ý muhâtara olmasý ihtimali hazýrlanmýþ iken
mahzâ himemât-ý seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhî ile mukaddemâ Cemaleddin
Efendi umûr-ý þer‘iyye memuru unvanýyla mu‘ahharan Yahya Reþid Efendi bilfi'l kadý-yý Mýsýr olarak bâ-irâde-i seniyye doðrudan doðruya tayin ve i‘zâm
buyurularak hukuk-ý mukaddese-i hazret-i Padiþahîden olan taklîd-i kaza emr-i
mu‘tenâ bahâsý esasen muhafaza buyurulmuþdur. Binâenaleyh bunun
mehâkim-i mülhakaya da þümûlünü te’min edecek tedâbîrin ittihâzý lâzýmeden
ise de Yahya Reþid Efendi'nin tarz-ý iþ‘ârýyla istihbârât-ý mevsûkiyeye nazaran
kendisiyle Hakkaniyet nâzýrý beynindeki münâferet gitdikçe kesb-i þiddet
ederek hidiviyeti dahi mevki‘i müþkile îsâl ve araya izzet-i nefs meselesinin inzimâmý da devam-ý müzâkereyi iþkâl etmekde olduðu anlaþýldýðýna mebnî Yahya
Reþid Efendi'nin tebdiliyle kadý-yý cedîde bu hususa dair tâ‘limât-ý lâzýme i‘tâ ve
cânib-i Bâbýâli'den dahi hidiviyet-i müþârunileyhâya vesâyâ-yý mukteziye icra
olunduðu takdirde meselenin matlûb-ý âlîye muvâfýk bir suretle halli kâbil olabileceði vârid-i hâtýr-ý kâsýr olarak bu iþe dair tezkire-i Sadâret'in takdimiyle
hâk-i pây-ý âlîye arz-ý keyfiyet olunmuþ idi. Maa-hâzâ iþin mahiyet-i siyasîyesini
hakkýyla tayin ve takdir ve icab-ý hâl ve mevki‘e göre ittihâz-ý tedbir hususlarý
Bâbýâli'ye aid olmaðla tebdil-i kadý te’min-i maksada gayr-i kâfi ise Yahya Reþid
Efendi'nin takviye-i mevki ile bu bâbda vesâil-i siyasîyeye tevessül zarurî ve icra-yý
icabý her hâlde emr u fermân-ý isabet-niþan-ý cenâb-ý tâc-dârîye vâbeste idüðü
ma‘rûzdur.
30[29] Zilhicce 1326 / 22 Ocak 1909

Þeyhülislâm
Mehmed Cemaleddin
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Sultan Mehmed Reþad'ýn; Mýsýr'ý Ýngiliz iþgalinden kurtararak eski serbest ve
özerk idaresine kavuþturmak için bir ordu gönderdiði (Birinci Kanal Seferi)
ve bu ordunun baþarýlý olmasý için Mýsýrlýlarýn gerekli yardýmý yapacaklarýndan emin olduðuna dair Mýsýr halkýna hitaben yayýnladýðý beyanname

29

Bâb-ý Âlî
Dâire-i Sadâret
Vilâyât-ý Mümtâze ve Muhtâre Kalemi
270
Tezkire-i hususiye suretidir
149 numaralý ve 22 Rebîülevvel sene [1]333 tarihli tezkire-i hususiye-i
Sadâret-penâhîlerine cevabdýr.
Taraf-ý eþref-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî'den Mýsýr ahalisine hitaben kaleme
alýnan beyanname-i hümâyûn müsvedde-i ma‘rufesi rehin-i tasvîb-i âli olarak
imza-yý hümâyûn-ý cenâb-ý Padiþâhî ile tevþîh buyrulmakla leffen savb-ý sâmi-i
dâver-i a‘zamîlerine iade kýlýnmýþtýr. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
23 Rebîülevvel [1]333 / 8 Þubat 1915
Ser-Kâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Ali Fuad
*****
Bâb-ý Âlî
Dâire-i Sadâret
Vilâyât-ý Mümtâze ve Muhtâre Kalemi
Mýsýrlý Evladlarýma
Ýngiltere'nin Mýsýr'a ne suretle ayak bastýðý ve hilekâr bir usul-i hulûl ile
yavaþ yavaþ memleketin idaresini nasýl taht-ý tahakkümüne almýþ olduðu cüm163
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lece malumdur. Hýrs ve zulme istinad eden bu müdahalâta karþý vakt-i merhûnuna intizâren ihtiyâr-ý sükût ediliyor idiyse de çekmekde olduðunuz azab
hiçbir zaman nazar-ý þefkat-i þahanemden dûr kalmýyor ve daima teessürümü
mucib oluyor idi.
Azîm bir kitle-i Ýslâm'ýn meskeni olan güzel ve feyzdâr Mýsýr'ý tahlîs için bu
defa ordularýmdan birinin sevkine bahþ-i fýrsat eyleyen cenâb-ý Hakk'a hamd u
senâlar ederim. Müsteniden bi-tevfikâne-i Teâlâ Ordu-yý Hümâyûnumun maksad-ý þahanem dairesinde memleketinizi tesirât ve teþkilât-ý ecnebiyeden halâs
eyleyerek idare-i mümtâzenizi ve serbestinizi iadeye muvaffak olacaðýndan ve
Mýsýrlý evladlarýmýn muktezâ-yý hamiyetleri olan fedakârlýkla bu mücâhede-i
mukaddeseye iþtirak eyleyeceklerinden eminim.
Nasrun minallahi ve fethun karîb
Mehmed Reþad
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I. Dünya Savaþý sýrasýnda Ýstanbul'da bulunan Hidiv ailesi fertlerine,
maaþlarýný alamayan Mýsýrlý memurlar ile emekli, dul ve yetimlere
Harbiye Nezâreti tarafýndan avans olarak
para yardýmý yapýldýðý

30

Vilâyât-ý Mümtâze ve
Muhtâre Kalemi
Harbiye ve Dahiliye Nezâret-i Celilelerine
Ýstanbul'da bulunarak maaþlarýný alamayan memurîn ve mütekâidîn-i
Mýsriyye'nin maaþlarý ile âile-i Hidivîden dûçâr-ý zarûret olanlara þehrî münasib mikdar muâvenet îfâsý tasvîb edildiðinden nezâret-i celilelerinden / Dahiliye
Nezâreti Celilesi'nden verilecek pusula mûcebince mikdâr-ý muayyen-i þehrînin
nezâret-i celileleri / Harbiye Nezâret-i Celilesi masârýf-ý harbiye tahsisâtýndan
avans suretiyle tesviyesi hususunun nezâret-i müþârunileyhâya / nezâret-i
celilelerine teblîði ve nezâret-i müþârunileyhâya / nezâret-i celîlelerine
malumât i‘tâsý Meclis-i Vükelâca karargîr olmaðla bi'l-muhâbere icabýnýn
icrâsýna himmet.
2 Cemâziyelevvel [1]333 / 18 Mart 1915

*****
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Dahiliye Nezâreti
Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti

Maliye-i Mýsriyye'den maaþ alan memurîn
Nýsf maaþ
mikdarý
Para Kuruþ

30

Tam maaþ
mikdarý
Esâmi

Vezâif

8100

Celaleddin
Paþa Ferid

Kapý kethüdasý

7692

Mehmed
Arif Paþa

1080

Abdülaziz
Ahmed
Efendi

756

Hüseyin
Vasfi
Efendi

""

351

Abdüsselam
Tafer
Efendi

""

1230

Ýhsan Hakký
Efendi

Maiyyet-i
Hidiviye
Eczacýlýðý

780

Mehmed
Mehmed
Efendi

Maiyyet
Yüzbaþýsý

Lira/Aded

16200

600

Prenses
Fatma Haným

Divân-ý
Türkî Reisi

15 15384

400

Prens Ýbrahim
Hilmi Paþa

Kapý
Kethüdalýðý
Katibi

2160

50

Prens
Osman Fazýl
Bey

1512

50

Prens Osman
Fazýl Bey
validesi Pakize
Hanýmefendi

702

50

Prens Ali Fazýl
Bey

2461

50

Prens Fazýl
Bey validesi

1740

100

Prenses
Þivekâr
Hanýmefendi

100

Prenses Ýffet
Hanýmefendi

"Mütekâidîn ve Eytâm ve Erâmil"

168
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07

7692

Remzi Tahir
Paþa

Mirliva

15384

50

Prenses
Bedia
Hanýmefendi

20

3132

Hamdullah
Emin Paþa

Antakya
Mebusu

6265

60

Muhiddin
Celal Bey

15

4615

Yusuf Ziya
Paþa

Ferik

9230

20

Mehmed Genc
Bey

923

Mahmud
Þükrü Bey

1846

20

Mehmed
Þekib Bey

307

Abbas
Efendi
Osman

615

10

Þadiye
Haným

25

30

10

15

297

Þerif Efendi
Ali

30

594

20

Mehmed
Tahir el- Ömerî,
Mehmed Ali
el- Ömerî
valideleri

07

169

Hamide
Haným

15

338

10

Hasan Hilmi
Bey

42

Dilber
Haným

35

83

5

Fatma
Hikmet
Haným

45

Remziye
Haným

90

40

Mehmed
Ýmadüddin
Vehbi Bey

10

51

Meleknaz
Haným

20

102

35

101

Hatice
Haným

30

203

30

44

Hasan
Abdullah

25

89
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Mýsýr'ýn Osmanlý ülkesinin bir parçasý olduðu hem Ýngiltere ve hem de diðer
bütün devletler tarafýndan kabul ve tasdik edilmesine raðmen, Ýngiltere'nin
Osmanlý Devleti'nin Mýsýr'a müdahalesine olumsuz bakmasýnýn devletler
hukukuna aykýrý olduðu, Osmanlý Hükümeti'nin Mýsýr'daki hukukundan
hiçbir þekilde vazgeçmeyeceði, bütün devletlerce kabul edilmiþ olan
bu hakkýn Ýngiltere tarafýndan da kabul edilmesine çalýþýlacaðý ve
bu amaçla Mýsýr hidivinin yaverine yapýlan muamelenin Ýngiliz
binbaþýsýna da aynen yapýlmasý hakkýnda Baþkumandanlýk'ýn
Hariciye Nezâreti'ne yazýsý

31

Osmanlý Ordu-yý Hümâyûnu
Baþkumandanlýðý Vekaleti
Numara
2424
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri
16 Mayýs sene [13]32 tarihli ve 651/82779 numaralý tezkire-i devletleri cevabýdýr.
Mýsýr'ýn eczâ-yý Memâlik-i Osmaniyye'den ma‘dûd olduðu Ýngiltere ve sair
bi'l-cümle hükümetlerce tasdik ve kabul edilmiþ iken Ýngiltere Hükümeti'nin þu
aralýk Hükümet-i Seniyye'nin Mýsýr zâbitâný lehindeki müdahalesine hüsn-i
nazarla bakmamasý hukuk-ý düvel ahkâmýyla gayr-ý kabil-i te’lif görülmektedir.
Hükümet-i Seniyye, Mýsýr hakkýndaki hukukundan hiçbir vechile ferâgat
edemeyeceðinin ve bi'l-umum hükümâtca kabul edilmiþ þu hakkýn Ýngiltere
Hükümetince de kabul edilinceye kadar Hidiv-i Mýsýr Abbas Hilmi Paþa hazret173
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lerinin yâveri Binbaþý Mehmed Emin Hilmi Efendi'ye tatbik edilen muâmelenin
ayný tatbik edilmek üzere elyevm Afyon Karahisarý garnizonunda bulunan
Ýngiliz "E-20" tahtelbahir kumandaný Binbaþý Klilford Þarl Varen "Cylilfort
Charles"in maaþ i‘tâ edilmemesi lüzûmu icab edenlere yazýlmýþ olduðunun
Amerika Sefareti'ne iblâð buyrulmasý rica olunur. Ol bâbda emr ü fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
8 Þaban [1]334 / 10 Haziran 1916
Baþkumandan Vekili
Enver
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175

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

19:48

Page 176

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

19:50

Page 177

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

19:50

Page 178

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Hac güzergâhý üzerinde bulunan ve boþ olduðu için eþkýyalýðýn merkezi haline
gelen Ariþ’te, hac yolu emniyetinin saðlanmasý için
bir kale inþa edilmesi ve yerleþime açýlmasý

32

Yazýldý
Dervîþ Kethüdâ'ya verildi
2 Rebîülevvel 967

Mýsýr beylerbeyisine hüküm ki
Mektub gönderip Ariþ nâm mahal ki Haleb ve Þam ve Gazze câniblerinden
gelen hüccâc ve tüccar kafilesinin uðraðýdýr, hâlî ve beyâbân olmaðla ekseriya
Arab müfsidlerinin mecma‘ý olup ol yoldan geçen hüccâc ve kafileye arkurý
varýp hayli hasâret etmekden hâlî deðillerdir. Ol mahalde bir kale bina olunup
içinde bir mikdar âdem komak ile mahall-i mezbûr þenelüp ziraat olmaða
mümkün olduðundan gayrý Arab müfsidlerinin mazarratýndan emin olup ol
mahalden geçmeðe âsân olup kafile dahi dört ve beþ nefer âdemle geçmeðe
mümkün olduðýndan gayrý mal-ý mîrîye dahi nef‘i mülâhaza olunur deyu arz
eylemiþsin. Eyle olsa buyurdum ki;
Varýcak arz etdiðin üzere mahall-i mezbûrda kifâyet mikdarý bir kale bina
etdirip dahi isrâf ü itlâf olmakdan ihtiyât eyleyüp hemen hýfz u hýrâset-i ebnâ’-i
sebîl için lâzým olduðu mikdarý yapdýrýp hýfz u hýrâset etdiresin.
2 Rebîülevvel 967 / 2 Aralýk 1559

178

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

19:55

Page 179

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR
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Mýsýr'da köprülerin tamiri iþinde kullanýlacak mirî öküzlerin, bakýmlarýnýn iyi
yapýlarak baþka iþlerde çalýþtýrýlmamasý ve daha önce Yavuz Sultan Selim
zamanýnda halkýn tâbi olmak istediði Kayýtbay Kanunlarý gereðince
vergilerden muaf tutulmasý

33

Yazýldý

Mýsýr beylerbeyisine ve defterdarýna hüküm ki
Diyar-ý Mýsýr'da kadîmü'l-eyyâmdan Çerâkise zamanýndan beri vâki olan
cisirlerin termîmi için mîrî cânibinden verilegelen cerrâfe madem ki müstahdem ola, alîklarý mîrîden verilip Nil taþdýðý eyyâmda -ki amel-mânde olalarbeslenmek için nevâhî-yi vilâyete tevzî‘ olunup her karye bir öküzü dört ay
besleyip iþ zamanýnda kâþiflere getirip teslim edegelmiþler iken vaz‘-ý kadîme
muhalif vilâyet halký cerrâfeyi kahtdan beslemeðe ýzhâr-ý acz itmeleri ile cüsûr
tamir olunduðu gibi fürûht olunmak tedarik olunduðu istimâ‘ olundu. Ýmdi;
yedi-sekiz ay iþ içinde olan öküzler beher-hâl bir mikdar za‘f üzere olup bey‘
olunduðu takdirce ednâ bahâya gidip vakt-i hâcetde yeniden öküz almaða küllî
mal telef olunmak lâzým gelir. Hususâ, vilâyet-i mezbûreyi merhûm ve
maðfûrun-leh babam Sultan Selim Han aleyhi'r-rahmetü ve'l-gufrân bi-ýnâyeti'llâhi'l-meliki'l-müste‘ân kuvvet-i kâhire ile fethetdiði zamanda vilâyet-i
mezkûrenin ekâbir ü ayânýn ve þeyh-i büldânýn ve fukarâ ve zu‘afâsýn cem‘ edip;
"Ecdâd-ý ýzâmumun kanun-ý kadîm ve mikyâs-ý müstakîmi mâ-beyninizde cârî
olduðun mý istersiz, yohsa Kahire-i Mýsr'a selefden hâkim olanlarýn cârî olagelen
âdet-i kadîmelerin mi murad edinirsiz?" deyu fermân etdiklerinde Kayýtbay
kaidesin ihtiyar edip cerrâfe mukâbelesinde gayri hizmet etmeyip tekâlîf-i
divaniyyeden muaf olagelmiþlerdir, buyurdum ki;
Hükm-i þerifim varýcak, reâyâya âdet-i me’lûfeleri muktezâsýnca beslemeðe
verilegelen öküzleri yine tevzî‘ etdirip ve tevzî‘ olunan öküzün her birine mîrî
tamga etdirip veresin ki, reâyâya kem öküz verilip yerine iyisi taleb olunmaya
180
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ve reâyâya iþden çýkarýlýp verilen öküzün bahâsý ancak bir-iki altýn bahâya
mütehammil olur. Tebdil etdirilip yerine iyisi alýnacak, reâyâdan onar altýnlýk
öküz alýnmak lâzým gelir. Ol bâbda hayf olmakdan sakýnýp ve reâyâya beslemeðe verilen öküzün mürdeleri yerine dörder-beþer altýn bahâlý öküz aldýrasýz
ve reâyâdan bazý kâþifler iyi öküz alýp kendi çiftliðine gönderüp yerine amelmânde öküz vermek ihtimali vardýr. Reâyâyý sýyânet ve malýna gadrolmamak
için cümle cerrâfe öküzüne tamga urulup min-ba‘d mîrî öküzden tamgasýz bir
re’s öküz komayup tamga etdirmeyince olmayasýn ve vilâyet-i mezbûre halký
kâþiflerin cerrâfe havlîsinden ve nâyib gaybesinden mutazaccýr olurlar imiþ.
Zira, bazý keþþâf ve âdemleri cerrâfe tahtýnda helâk olaný ve yürümeðe kudreti
olmayan öküzleri "Biz size teslim eyledük." deyu üzerlerine yazdýrýp sair reâyâdan cerrâfe taleb olundukda; "Sizin üzerinize dahi cerrâfe öküzü kaydolunmuþdur" deyu kâþifler ve âdemleri zulm ü hayf ederler imiþ. Reâyânýn ol bâbda olan
hayflarý men‘i için her karyeye verilen öküzü ayný ile aldýrýp ol mukâbelede dahi
yerine beþ-altý altýnlýk öküz taleb etdirmeyesin ve reâyâdan kimesne gelip; "Bize
cerrâfe öküzü verilmemiþdir; gâyibâne kaydolunmuþdur" dediklerinde kâþif ve
âdemleri þer‘le üzerlerine isbat ederler ise alýna; mücerred onlarýn gâyibâne
hilâf-ý vâki‘ yazdýrmakla reâyâyý rencide etdirmeyesin ve kâþifler ve havlîsi ve
nâib gaybeleri tarîk-ý âmmda satýlmaða giden öküzleri cebren çekip cerrâfeye
koþup bi-gayrý hakkýn istihdam edip helâka karîb olacak salýverip rencber tâ’ifesine küllî ta‘addî ve tecavüz ederler imiþ. Min-ba‘d mîrî öküzden gayri reâyânýn
öküzlerin istihdam etdirmeyip reâyânýn ol bâbda olan mezâlim ü mehâyifin
gereði gibi men‘ ü def‘ edip kâþiflerden ve nâib gaybelerinden ve gayriden þer‘-i
þerife ve olagelen âdet ü kanuna muhalif kimesneye ta‘addî ve tecavüz
etdirmeyip reâyâ cânibine adalet ile nâzýr olup âsûde-hâl olmalarýna ve malýnýn
irtifâ‘ ve izdiyâdýnda ve tevfîr ü teksîrinde envâ‘-ý ikdâm ve hüsn-i ihtimâmýn
vücuda getiresin þöyle bilesin.
[10 Cemâziyelâhir 972] / [14 Aralýk 1564]
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Mýsýr'da yýkýlmýþ ve yýkýlmaya yüz tutmuþ olan camiler, medreseler ve
bunlara vakfedilen binalarýn tamir ve ihyâ edilmeleri

34

[Yev]mü's-sebt, fî 3 Cemâziyelâhir 972, Kostantiniyye
Yazýldý, kethüdâsýna verildi
3 Receb 972
Kethüdâsýna vermiþler

Mýsýr Beylerbeyisi Ali Paþa'ya ve Mýsýr kadýsýna ve defterdarýna hüküm ki
Sen ki beylerbeyi ve kadýsýn, Dergâh-ý Mu‘allâma mektup gönderip;
"Mahmiye-i Mýsýr'da vâki olan cevâmi‘ ve medâris ve bunlara vakfolan
müsakkafât bir kaç yýldan beri mütevellîler tamirine mukayyed olmamaðla bazýsý
bi'l-külliye münhedim olup ve bazýnýn ekser yeri harâba müþrif olup þöyle ki; bir
kaç yýl ihmal oluna, cümlesinin ismi ve resmi münderis olup hususâ, ekseri büyût
ve dekâkîn olmaðýn harâb olduðu mukarrer olduðu ecilden evkâf-ý mezbûre küllî
tamire muhtac olmuþdur ve zevâyid-i evkâf mukaddemâ bazý kimesnelere vazife
tarîkiyle tevzî‘ olunmuþ bulunup hâlen cümlesi rakabe olunup tamir olunmasý
lâzým olduðun" arz eylemiþsin. Buyurdum ki:
Hükm-i þerifim vardýkda, evkâf-ý mezbûre harâba müþrif olmuþ ise
müsaadesi olan evkâfdan harâb olan yerleri tamir ve ihyâ edesiz. Rakabe olmak
lâzým olanlarý rakabe edip tamam tamir olmayýnca kimesneye vazife vermeyip
vilâyet-i mezbûrenin evkâfýn tamir ve ihyâ etmek bâbýnda envâ‘-ý ikdâm ve
hüsn-i ihtimâmýnýz zuhura getiresiz ki eyyâm-ý saadetimde tamir ve ihyâ olunmaðla ahali-i evkâf devam-ý devlet ve sebât-ý kýyâm-ý haþmetim ed‘iyesine
iþtigâlden hâlî olmayalar, þöyle bilesiz.
3 Cemâziyelâhir 972 / 6 Ocak 1565
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Hububat fiyatlarýnýn artmasýna sebep olan kuraklýðýn giderilmesi için
Nil etrafýnda bulunan tarým arazilerine su taþýyan
kanallarýn tamir edilmesi

35

Yazýldý

Mýsýr beylerbeyisine ve defterdarýna hüküm ki
Bu sene Nil-i mübarek müstevfî üzere gelmeyüp cüsûr dahi nâ-ma‘mûr
bulunmaðýn bazý memleket þerâkî kalýp, es‘ar galâya müteveccih olduðu istima‘
olunmaðýn ma‘mûr olunan cüsûr ne mahalde olup mukaddemâ tamiri kimlere
ýsmarlanýp ve senin ihmalin sebebi ile harâb bulunup ve hububatdan bir cinsin
hâliyâ bahâsý si‘r üzeredir ve anbarda ne mikdar tereke vardýr? Malum olmak
lâzým olmaðýn buyurdum ki:
Bu bâbda mukayyed olup harâb olan cisirler ne mikdardý[r] kimler tamir
etmiþdir? Onat ihtimâm olmayýp, bu asýl tamir olunup harâb olmaða bâ’is nedir
ve hububatdan bir cinsin si‘ri ne üzeredir ve der-anbar ne mikdar tereke vardýr?
Yoklayýp mufassalan yazýp arz eyleyesiz. Harâb olup þerâkî olmaða bâ‘is olan
cisirleri kimler tamir etmiþdir? Ol cisirler harâb olmak sebebi ile þerâkî olan
yerler ne mikdardýr ve Nil-i mübarek noksan üzere gelmesi sebebi ile þerâkî
olan vilâyet nedir? Onlarý dahi mufassal yazýp bildiresiz ve þerâkî olan yerleri
tereke henüz göð olup gelmedin yoklayasýz ki kimesnenin hile itmeðe mecâli
olmaya. Ekin kalkup sonra bu arz þerâkî idi deyu ümenâ ve ummâl te‘allül itmeye, sýhhat üzere malum ola.
[25] Cemâziyelâhir 973 / 17 Ocak 1566
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Arafat’a getirilmesi emredilen su yolunda çalýþacak taþçý ustalarýnýn
Mýsýr’dan, orada bulunamadýðý takdirde Halep ve Þam taraflarýndan
gönderilmesi ve Cidde ve Mýsýr gelirlerinin bir kýsmýnýn bu iþe
tahsis edilmesi hakkýnda Mýsýr beylerbeyine hüküm

36

Yazýldý
Ýbrahim Bey Kethüdâsý Keyvan'a verildi
10 Þevval 973

Mýsýr beylerbeyisine hüküm ki
Bundan akdem sana Arafat'a gelmesi emr olunan suyolu mühimmâtýnýn
levâzýmý ýsmarlanýp cemi‘ mühimmâtýnýn tedarikine mütekeffil olmuþ idin
hâliyâ hizmet-i mezbûreye memur olan Ýbrahim Bey mektub gönderip, taþçýya
ziyade ihtiyac olduðun bildirmeðin Mahmiye-i Mýsýr'da taþçý kifâyet kadar
bulunmamak ihtimali ile bu bâbda Haleb ve Þam beylerbeyilerine dahi ahkâm-ý
þerife yazýlýp sana irsâl olundu. Buyurdum ki:
Vusûl buldukda bu bâbda bizzat mukayyed olub mahmiye-i mezbûrede
bulunan taþçý taifesinin hizmete kâdirlerinden kifâyet kadar tedarik edip bu
bâbda bizzat mukayyed olur mu‘accelen müþârunileyhe irsâl ve îsâl eyleyesin.
Þöyle ki; Mýsýr'da kifâyet kadar taþçý bulunmaya, zikrolunan hükm-i þerifi
müþârunileyhimâya gönderip taleb edip kifâyet kadar taþçý getirdip emn ü sâlim
müþârunileyhe ulaþdýrasýn ve ol cânibden kaçýp gelmiþ taþçý dahi varsa buldurup yine gönderesin ve Mýsýr ve Þam emîr-i haclarýna dahi ol cânibden beriye
taþçý getirmeyesin deyu ahkâm-ý þerife yazýlmýþdýr. Sen dahi mezkûrlara
muhkem tenbih ü te‘kid eyliyesin ki emr-i þerifime mugayir ol cânibde hizmetde
olan taþçýlardan ve sairden bir ferdi getirmeyip ziyade basiret üzere olasýn.
Þöyle ki emrime mugayir taþçý gaybet edip huccac ile geldiði istima‘ oluna, özürleri makbûl olmaz. Bilmiþ olasýn bi'l-cümle husus-ý mezbûrun cümle-i umûru
188

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

20:16

Page 189

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

sana tefvîz olunmuþdur. Eðer olunan, eðer kifayet kadar çelik ve taþçý göndermekdir ve eðer sair lâzým ve mühim olan hususlardýr taleb olundukda asla te‘hir
ü terâhi etmeyip Mýsýr ve tevâbi‘inde bulunan[ý] ondan, bulunmýyaný Þam ve
Haleb ve gayri yerden tedarik edip mu‘accelen irsâl eyliyesin. Þöyle ki bir
hususda nev‘an ihmal oluna, senden bilinir âna göre mukayyed olasýn ve bazý
hizmete kâdir yarar taþçýlarý bazý kimesneler himâyet ile anda kalýp hizmete
kâdir olmýyanlar gönderilir imiþ. Bu bâbda mukayyed olup ânýn gibilere
himâyet etmeyip gönderesin ve zikrolunan taþçýlar ile mimar Yahya nâm kimesneyi bile gönderesin. Ýkdâm u ihtimâmýn sebebi ile [i]tmâm-ý maslahat etmek
bâbýnda sa‘y-i-meþkûr zuhura getüresin zikrolunan mühimmâtý Mýsýr’dan mý
göndermek münasibdir? Tûr'dan mý gönderilmek evlâdýr? Her kangý tarafdan
isterse ol cânibden mu‘accelen irsâl eyliyesin ve bundan akdem ne mikdar akçe
taleb ederler ise veresin arz eyliyesin. Bunda alýna deyu emrim olmuþ idi.
Hâliya kýrk bin altýn taleb etmiþler. Yirmi beþ binin Cidde mahsulünden on beþ
bin altunu Mýsýr'dan eðlendirmeyip, gönderip teslim eyliyesin.
10 Þevval 973 / 30 Nisan 1566
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A. DVNS. MHM. d. 5, hüküm no: 1495
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Mýsýr’da Hiþare Nahiyesi’nde bulunan ve Nil sularýyla
yýkýlan köprünün tamir edilerek, etrafýnýn bataklýk
olmaktan kurtarýlmasý

37

Buyruldu
Mýsýr valisine hüküm ki
Diyar-ý celîlü'l-itibar-ý Mýsriyye'den Vilâyet-i Manfalutiyye'ye tâbi ve Hiþâre
Nahiyesi'nde vâki olan kantaranýn rasînleri kesret-i miyâh-ý Nil'den münkat‘ ve
münhedim olmaðla tamir ve termîmi ziyade lâzým ve mühim olup ve mu‘accelen tedariki görülmez ise vilâyet-i mezbûre þerâkî kalýp reâyânýn mutazarrýr
olmalarýna ve mal-ý mîrîye kesr ve noksan tertibine bâis olduðu Vilâyet-i
Manfalutiyye tarafýndan divan-ý Mýsýr'a arz ve mahzar birle ilâm olundukda sen
ki vezir-i müþârunileyhsin bu husus için tarafýndan mahall-i mezbûra tayin ve
irsâl olunan mühendis el-Hâc Mehmed vilâyet-i mezbûrede mustahfazân-ý serdarî olan Mehmed Odabaþý ve azebân-ý serdarî olan Ahmed Odabaþý ve sair
ehl-i hýbre ve ashâb-ý vukûf ile kantara-i mezbûrenin üzerine varýlýp ma‘rifet-i
þer‘le keþfolundukda kantara-i mezbûreden münhedim olup lâzýmü'l-iade olan
binasýnýn mesâhasý be-hesabi't-terbî‘ tûlen ve arzen ve irtifâ‘en dokuz bin yüz
on zirâ‘ olduðu müte‘ayyin ve ehl-i hýbrenin tahmin ve ittifaklarýyla me’unet ve
masârýfýna on sekiz bin yüz otuz para iktizâ eylediðini müþ‘ir cânib-i þer‘den
verilen keþif hücceti der-i devlet-medârýma irsâl ve keyfiyet-i hâl tarafýndan
dahi arz ve ilâm olunmaðla minvâl-i meþrûh üzere kantara-i mezbûrenin münhedim ve lâzýmü'l-iade olan mahallerinin binasýna müsaade-i hümâyûnum
erzân kýlýnmýþdýr. Ýmdi iþbu emr-i þerifim vusûlünde keþif ve hüccet olunduðu
üzere on sekiz bin yüz otuz parayý sâbýkan büyük mirâhorum olup hâlâ Mýsýr'da
olan Ýpþir Hüseyin dâme-mecdühu ma‘rifetiyle tahsil olunan Hulvan kurâ
malýndan aldýðýn ve senden icab eden terakkiyât için verdiðin yüz altmýþ altý
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kese akçe ile yirmi dört bin paradan verip kantara-i mezbûrenin münhedim
olan mahallerini tarafýndan gereði gibi nezâret ve dikkat ve ihtimâm olunarak
alâ vechi'l-istihkâm bina ve tamir etdirip vali-yi müþârunileyh kavli itmâmý
müyesser oldukda kâmilen bina ve tamir olunduðunu müþtemil-i hüccet etdirip
hücceti der-i devlet-medâra irsâl ve keyfiyeti arz ve ilâm eylediði bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur, buyurdum ki.
Evâsýt-ý Cemâziyelevvel [1]125 / 14 Haziran 1713
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Ýskenderiye'deki kale ve köprünün tamir edilerek masraflarýnýn
Mýsýr Ýrsaliye Hazinesi'nden karþýlanmasý

38

Baþmuhasebe'ye kayd ve keþif defterleri
dahi kayd ve hýfz ola

Mahrûse-i Mýsýr'da vâki Bender-i Ýskenderiye'nin cânib-i bahrîsinde olan
burc-ý kebîrin tarafýnda vâki cisrin muhtac-ý tamir olan mahallerini yüz kýrk
dört senesine mahsûben Mýsýr'ýn irsâliye hazinesinden verilen yirmi beþ Rûmî
kese akçe ile Ýskenderiye Dizdârý Mehmed zîde kadrühû tamir ve tekmîl
etmekle kendi ilâmý üzere kale-i mezbûrenin sair tamiri muktezî olan mahallerini dahi on beþ Rûmî kese akçe masraf ile tamir ve tekmîl eylemesine irâde-i
aliyye-i hidivane ta‘alluk edip meblâð-ý mezbûr Kahire-i Mýsýr'ýn kýrk beþ senesi irsâliye hazinesinden verilmek için bundan akdem hatt-ý hümâyûn-ý þevketmakrûn ile mu‘anven emr-i þerif-i âlîþân ýsdâr ve irsâl kýlýnmýþ idi. Fermân olunduðu üzere kale-i mezkûrenin terbi‘î hesabýyla muhtac-ý tamir olan kýrk bir bin
beþ yüz elli zira‘ mahallerini dizdâr-ý merkûm yirmi bir buçuk Rûmî kese ve
dört bin yedi yüz yetmiþ sekiz para masraf ile bilâ-kusur tekmîl eylediðini sâbýka Mýsýr Valisi Vezir Osman Paþa ve sâbýka Anadolu Kazaskeri olup hâlâ
Kahire-i Mýsýr kadýsý Mevlana Ubeydullah baþka baþka ilâm ve gerek mukaddem tamir olunan cisrin ve gerek bu defa tekmîl olunan kale tamirâtýnýn
masârýf ve zýra‘a ve mevâki‘i tasrîhiyle dizdâr-ý merkum memhûr ve mümzâ iki
kýt‘a suret defterleriyle irsâl eyleyip akçe baþý ve enkâz-ý mevcude bahâsýndan
otuz bir bin beþ yüz para hâsýl olmaðla masârýfdan aþaðý varýldýkda tamirât-ý
kale yirmi Rûmî kese akçe ile üç bin iki yüz yetmiþ sekiz paraya kalýp Mýsýr
irsâliye hazinesinden mukaddem havale olunan on beþ Rûmî kese akçe meblâð-ý
mezbûrdan füru-nihâde olundukda beþ Rûmî kese akçe ile üç bin iki yüz yetmiþ
sekiz para dahi iktizâ etmekle meblað-ý mezbûr Mýsr-ý Kahire irsâliye hazi-
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nesinden havale olunmak için dizdâr-ý mezbûr arzý ile istedi ve ahali-i kale dahi
mahzarlarýyla istirhâm edip mûcebince meblað-ý mezbûrun irsâliye hazinesinden verilmesiçin fermân olunmaðla gelen iki kýt‘a mümzâ defterleriyle arz ve
ilâmlar Baþmuhasebe'ye kayd ve hýfz olunup sudûr eden fermân-ý âlî mûcebince
meblað-ý mezbûr beþ Rûmî kese akçe ile on bin iki yüz yetmiþ sekiz para kýrk
altý senesi Mýsýr irsâliye hazinesinden ikrâz ve dizdâr-ý merkûma teslim
etdirilmek için Divan-ý Hümâyûn tarafýndan emr-i þerif tahrîr ve
Baþmuhasebe'ye ilmuhaber kâimesi verilmek için bilfi‘l baþdefterdar olan iftiharü'l-ümerâ ve'l-ekâbir izzetlü el-Hâc Halil Efendi dâme ulüvvuhûya ilâm
etmeðin ilâmý mûcebince Divan-ý Hümâyûn tarafýndan Mýsýr Valisi saadetlü
Bekir Paþa'ya ve kadýsý müþârunileyhe hitaben emr-i þerif tahrîr olunmaðla asl-ý
fermâný Divan-ý Hümâyûn Kalemi'nde hýfz ve Baþmuhasebe'ye kayd için iþbu
ilmuhaber kâimesi verildi.
Evâsýt-ý Þevval [1]147 / 15 Ocak 1735
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Nehir ve pýnar gibi kaynaklarý olmayýp sadece su sarnýçlarý bulunan
Ýskenderiye'de susuzluðun giderilmesi için sarnýçlarý besleyen
Eþrefiye halicinin temizlenmesi

39

Kaydoluna
Tarih-i kayd 28 Þevval 1150

Kahire-i Mýsr-ý Mahrûse'nin iskelesi olan Bender-i Ýskenderiye'nin dahil ve
haricinde enhâr ve uyûn misillü âb olmayýp ol mahalde sâkin altmýþ-yetmiþ bin
mikdarý nüfusdan mâadâ Dersaâdet'den ve mahall-i saireden sefâin ile tevârüd
eden ibadullah ve sairlerinin þürb ve isti‘mâle iktizâ eden sularý nefs-i Ýskenderiye'de vâki eser-i kadîm olan iki yüz on aded kebîr ve sagîr sahrýnçlara münhasýr olup lâkin zikrolunan sahrýnçlarýn Rahatiye nâm karye kurbünde vâki
Eþrefiye tür‘asý demekle ma‘rûf halici ezmân-ý sâbýkada gereði gibi tathîr ve
tanzîf olunduðundan naþî Nil-i mübarek on altý zira‘a bâlið olduðu gibi halic-i
mezbûr dahi cereyân ve mârü'z-zikr sahrýnçlarý bâliðan mâ-beleða isti‘âb ve
havali-i Ýskenderiye'de vâki kurâyý irvâ ve iskâ eder iken fâtih-i Yemen merhûm
Sinan Paþa'dan sonra bu hususa kat‘a mühimm olunmadýðýndan mürûr-ý eyyâm
ile meskâ-yý mezbûr rîk ve turâb ile dolup el-yevm Nil-i mübarekin yirmi iki
zira‘dan ziyadece olmadýkca halic-i merkûmdan bir katre su cereyân eylemek
adîmü'l-ihtimal olduðundan baþka sene-i sâbýkada Nil-i mübarekin yirmi iki
zira‘ hududuna resîde olmuþ iken zikrolunan sahrýnçlara bir mikdar su gelinceye dek bender-i mezbûr ahalisine müzâyaka-i azîme târî olup tüccar ve âyâný
sularý cerime tabir olunur sefineler ile bender-i Reþid'den celb ve ihzâr ve
fukâra ve acezesi Kahire-i Mýsýr'a gelip istiksâ etmeleriyle mecrâ-yý mezbûr alâhâlihî terk olunup ýyâzen billâhi Te‘âla Nil-i mübarekin ber-vefk-i dil-hâh
gelmeyecek olur ise bender-i Ýskenderiye ve kurâsýna bir katre su gitmeyip ahalisi müteferrik ve periþan ve sefâin ve ebnâ-i sebîlin âmed-þüdleri münkatý‘ olacaðý zâhir ve nümâyân olmaðla makarr-ý halic-i mezbûr cümle ma‘rifetiyle keþif
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ve eb‘ad-ý selâsesi mesâha olundukda elli dört kere yüz bin ve altmýþ yedi bin
beþ yüz zirâ‘a bâlið olmuþ iken hâlâ Mýsýr valisi vezir-i mükerrem saadetlü
Mustafa Paþa hazretleri mücerred cânib-i mîrîyi külli siyânet etmekden nâþi
keþf-i evvele itibar etmeyip bender-i mezbûr kalesi dizdârý Mehmed Efendi
nâm kimesneyi ihzâr ve istintâk ve keyfiyeti kendisinden istifsâr eyledikde her
beþ zirâ‘iyeti bir Divanî paraya tathîr ve tanzîf etdirmeðe müteahhid olmaðla
dizdâr-ý merkûmu emin nasb ve tayin ve hesab-ý mezbûr üzere cümle-i masârýfý
için lâzým gelen kýrk Mýsrî keseyi merkûma teslim edip ve meblâð-ý mezbûr ile
mecrâ-yý merkûmu gereði gibi tanzîf ve tathîr ve ziyade bir akçe mutâlebe eylemeyip fazlasý kalýr ise cânib-i mîrîye reddeylemesi þürûtunu muhtevî dizdâr-ý
merkûmdan memhûr temessük alýp Mýsýr Rûznamçesi'ne kayd etdirmekle
zikrolunan kýrk Mýsrî kese akçe bin yüz elli senesi Mýsýr irsâliyesi malýndan verilmek için izn-i hümâyûnu müþ‘ir emr-i þerif verilmek ricasýna bi'l-cümle
ümerâ-yý Mýsýr ve Yedi Ocak zâbitâný ve ihtiyarlarý mahzar etmeleriyle zikrolunan kýrk Mýsrî kese akçe elli senesi Mýsýr irsâliyesi malýndan verilmek için
Divan-ý Hümâyûn tarafýndan emr-i þerif tahrîri bâbýnda iftiharü'l-ümerâ ve'lekâbir bilfi‘l baþdefterdar olan izzetlü Âtýf Mustafa Efendi dâme mecduhûnýn
ilâmlarý mûcebince Divan-ý Hümâyûn tarafýndan emr-i þerif tahrîr ve
Baþmuhasebe'ye ilmuhaber olmak için iþbu kâime verildi.
28 Þevval 1150 / 18 Þubat 1738
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Feyyum’da Nil üzerinde bulunan Arak seddinin yarým kalan tamirinin
bitirileceði ve ayrýca Mýsýr Kalesi’nin yýkýlan kule ve
surlarýnýn da onarýlacaðý

40

Benim devletlü inâyetlü mürüvvetlü re’fetlü veliyy-i ni‘am
efendim sultaným hazretleri
Mevsim-i feyezân-ý Nil-i saidde vilâyet-i Feyyum'a cereyân eden mâ-i Nil'in
mecrâsýnda kadîmü'l-eyyâmdan beri mebnî olup Cisr-i Arak tabir olunan sedd-i
azîm ve bina-yý cesîm cebeleyn miyânýnda vâki olmaðla cereyân eden mâ-i
Nil'den mahall-i merkûmda bir buhayre-i azîme hâdis ve sedd-i merkûm
buhayre-i mezkûreyi etrafýna intiþâr ve inþi‘âbdan mâni ve hâciz olmaðla yine
vakt-i tezâyüd-i Nil'e dek sene-i kâmilede ahali-i Feyyum'un saky-ý mezrû‘ât ve
mâye-i menâfi‘ ve meþrûbâtlarý buhayre-i merkûmeden tedrîcle imal ve icra
eyledikleri suya münhasýr olup lâkin bundan akdem cisr-i mezbûrun bir mikdar
mahalli münhedim olmaðla cereyân-ý Nil'e gereði gibi hazýr ve mâni olamayýp
buhayre-i merkûmenin kýllet üzere müctemi‘ olmasýndan nâþi ahalinin zarûretlerine ve mal-ý mîrînin tedennîsine bâ‘is ve bâdî olduðundan mahall-i merkûmun binasýna ihtimâm olunmadýðý suretde cisr-i mezbûr refte refte kesret üzere
münhedim olup feyezân-ý Nil mevâsiminde vilâyet-i mezbûreyi külliyen gark
edeceði nümâyân olduðu ecilden bundan akdem selefimiz Vezir-i mükerrem
saadetlü el-Hâc Mehmed Paþa hazretlerine ahali taraflarýndan mahzar birle
hakîkat-ý hâl ilâm olundukda taraf-ý þer‘den keþif nâibi ve mühendisîn ve
mimârân ve taraflarýndan mahsus mübâþir tayin ve tesyîr olunup münhedim
olan mahalli keþif ve mu‘ayene olundukda cisr-i merkûmun tûlen ve arzen ve
umkan be-hesab-ý terbî‘î yüz altmýþ bin altý yüz zirâ‘ mahalli muhtac-ý bina
olduðu ve beher zirâ‘ý on beþ paradan seksen yedi Mýsrî kese ile dokuz bin
paraya husule geleceði tahkik ve tedkîk olunmaðla ol vakit keyfiyet müþârunileyh taraflarýndan Dersaâdet'e arz ve ilâm olundukda müsaade-i hümâyûn-ý
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hazret-i cihan-dârî erzânî buyurulup meblâð-ý mezbûrun elli beþ hazinesi
irsâliyesinden mahsûbiyeti için hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn þeref-yâfte-i
sudûr olup ve bina-yý merkûme müþârunileyh hazretleri tarafýndan mübaþeret
olunduðu malum-ý çâkerî olduðu ecilden "emr-i merkûm beher-hâl hitâm-pezîr
olmuþdur" mülâhazasýna binâen müþârunileyh hazretleriyle beynimizde ona
dair bir türlü müzâkere sebkat etmemiþdi. Müþârunileyhin Ýskenderiye'den
hareketlerinden sonra iklim-i merkûmdan tekrar arz ve mahzar vârid olup
hulâsa-i mefhûmunda selefimiz müþârunileyhin keþfeyledikleri mahall-i
mezbûr tamamen bina olunmayýp bir mikdarý tekmîl ve keþf-i merkûma dahil
bir mikdarý dahi alâ-hâlihî terk olunduðundan mâadâ bu sene-i mübarekede
mâ-i Nil kesret üzere mütezâyid olmak hasebiyle cisr-i mezbûrun bir mikdar
mahallini dahi hedm edip ve binasýna ihtimâm olunmadýðý suretde sene-i
âtîyede feyezân-ý Nil-i Said'de müceddeden bina olunan mahalli dahi münhedim olacaðý tahrîr ve iþ‘âr olunmaðla keyfiyet ricâl-i Divan-ý Mýsrîden sual olundukda fi'l-hakîka müþârunileyh hazretleri binasýný keþfetdirdikleri mahalli
tamamen bîna eylemeyip bir mikdarý alâ-hâlihî kalmaðla bina etdirdikleri
mahalli tekraren keþfetdirdiler ve seksen Mýsrî kese sarf olunduðunu nâtýk yedlerinde hüccet-i þer‘iye vardýr. Lâkin meblâð-ý merkûm seksen yedi keseyi tamamen hesablarýna mahsûb etmiþ bulunmalarýyla ber-minvâl-i meþrûh masrûflarýndan ziyade zimmetlerinde fazla iktizâ eden yedi Mýsrî kesenin
taraflarýndan Divana reddi iktizâ eylediði kendilere irâd olundukda "meblâð-ý
mezbûr benim zimmetimdir taraf-ý Devlet-i Aliyye'ye eda ederim" deyu cevab
verdiklerin takrîr ve beyân eylediler. Ba‘dehû kullarý dahi taraf-ý þer‘den mahsus keþif nâibi ve mühendisîn ve mimâran-ý Mýsýr kullarýyla ma‘ân mu‘temed ve
müte‘ayyen bir kullarýn tayin ve mahalline irsâl ve tesyîr edip bi'l-cümle ahali ve
hükkâm ile bi'l-maiyye cisr-i mezbûrun üzerine vardýklarýnda müþârunileyhin
bina eyledikleri mahalli baþka ve mukaddema seksen yedi keseye keþfetdirdikleri mahalden henüz bina olunmayýp alâ-hâlihî terk olunan mahalli dahi baþka
ve ba‘dehû bakýyye-i merkûmeden sonra münhedim olan mahalli dahi baþka
keþif ve muayene edip zirâ‘larý tasrîhiyle defter eylemeleriyle defter-i merkûm
nâtýk olduðu üzere müþârunileyhin bina eyledikleri mahal tûlen ve arzan ve
umkan be-hesab-ý terbî‘î seksen dokuz bin altý yüz on zirâ‘ olup ve keþflerine
dahil ve hesablarýna mahsûb iken binasýna itina olunmayýp alâ-âlihî terk olunan
mahalli dahi kezâlik be-hesab terbî‘î kýrk altý bin üç yüz altmýþ iki buçuk zirâ‘
olmaðla kendi keþf-i sâbýklarý üzere beher zirâ‘ý on beþer paradan altý yük dok-
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san beþ bin dört yüz otuz yedi para etmekle bazý mühimmât-ý lâzýme-i bina için
takdir ve tahmin olunan yirmi bin para ile ma‘ân mahall-i metrûk-ý mezbûrun
masârýf-ý binasý ki seksen yedi kese keþf-i mezbûrun dahilindedir. Be-hesab-ý
kese-i Mýsrî yirmi sekiz kese ve on beþ bin dört yüz otuz yedi küsûr paraya muhtac olduðu ve bakiyye-i merkûmeden sonra müceddeden münhedim olan
mahall dahi kezâlik be-hesab-ý terbî‘î yirmi bin yirmi beþ zirâ‘ etmekle takdir
olunan fiyat hesabý üzere üç yük üç yüz yetmiþ beþ para edip bazý mühimmât-ý
lâzýme-i bina için iktizâ eden on beþ bin para ile min-haysü'l-mecmû‘ on iki kese
ve on beþ bin üç yüz yetmiþ beþ paraya bâlið olduðun keþif ve tahkik etmiþlerdir.
Lâkin minvâl-i muharrer üzere müþârunileyhin keþiflerine ve hesablarýna
dahil olup binasýna tasaddî olunmayan mahall-i bâki için muktezî olan yirmi
sekiz kese-i Mýsrî müþârunileyh taraflarýndan sual ve mutâlebe buyurulsa gâlib
ihtimal onlar dahi keyfiyet-i hâli emr-i merkûmun binasý üzerine tayin eyledikleri bendelerinden sual ve ol dahi kendini tasdîk ve zimmetini tebri’e zýmnýnda
"bina-yý merkûmdan ya emr-i cüz’i kalmýþdýr veyahud hiç kalmayýp seksen yedi
keseye keþfolunan mahalli seksen keseye yaptýrdýk" deyu izhâr-ý sadakat ile cevab
verecekdir. Bu suretde kullarýnýn hakîkat-i hâli tahrîrimiz müþârunileyh tarafýndan tasdîk olunmayýp celb-i menfaat mülâhazasýna haml buyrula. Binâen alâzâlik kullarýnýn bu tahrîrimi þâibe-i garaz ve tama‘a mahmûliyetden tebri’e ve
keyfiyet-i hâli tahkik zýmnýnda müþârunileyhin keþflerinden bâki kalan mahall
kalîl ve kesîr her ne mikdar ise ve az çok her ne ile vücuda gelir ise mukaddem
keþiflerine dahil ve hesablarýna mahsûb olduðu üzere yine müþârunileyh
taraflarýndan bir bendeleri tayin olunup ma‘rifet ve mübâþeretiyle bina ve tekmîl olunmak hususu mu rey buyurulur veyahud el-yevm bu tarafda olan
mu‘temedân-ý Devlet-i Aliyye kullarýndan Kapýcýbaþý Mustafa Aða bendelerinin uhde-i sadâkâtýna mý tefvîz buyurulur ve'l-hâsýl ne vechile rey ve
irâdeleri ta‘alluk eder ise emr u fermân devletlü inâyetlü ulyâü'n-ni‘am efendilerimizindir.
Fi'l-hakika cisr-i mezbûrun binasý iklim-i mezbûrun ihyâsýný müeddî olduðu
gibi ihmali dahi harâbýna bâdî olacaðý takrîr-i sâbýkdan nümayân olmaðla gerek
müþârunileyhin keþfinden bakiye-i mahallin rey ve irâde buyurulan vechile tekmîl-i binasýna ve gerek müceddeden münhedim olup binasý iktizâ eden mahalli için lâzým gelen on iki Mýsrî kese ile on beþ bin üç yüz yetmiþ beþ paranýn elli
altý senesi irsâliyesi malýndan mahsûbiyetine mübarek hatt-ý hümâyûn-ý þevketmakrûn ile mu‘anven bir kýt‘a emr-i âlî ýsdâr ve irsâli hususuna kerem ve inâyet
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buyurulmak bâbýnda emir efendimindir ve bundan baþka Mýsýr Kalesi'nin
Yeniçeri Kapýsý semtlerinden bazý kuleleri harâb ve sûrundan bazý mevazi‘i dahi
münhedim ve rahne-dâr olmakdan nâþi ekseriya çok leyâlîde sârik ve
haramzâde misillüler derûn-ý kaleye duhûl ve ibâdullaha hasâret eyledikleri
bundan akdem ocað-ý mezbûr tarafýndan cânib-i bendegîye ilâm ve her divanda
tamir ve termîmi hususu irâd ve istirhâm olunduðuna binâen ma‘rifet-i þer‘ ve
mimarbaþý ve sair ehl-i vukûf ma‘rifetleriyle keþfolundukda kale-i mezbûr ceste
ceste cânib-i merkûmdan münhedim olan mahalleri be-hesab-ý terbî‘î altý bin
altý yüz elli zirâ‘a bâlið olup beher zirâ‘ý otuz paradan bir yük doksan dokuz bin
beþ yüz ve mühimmât-ý bina için dahi on bin para ki min haysü'l-mecmû‘ iki yük
dokuz bin beþ yüz para ve be-hesab-ý kese-i Mýsrî sekiz kese ile dokuz bin para
iktizâ eylediði zâhir olmaðla keyfiyet taraf-ý þer‘den ilâm olunmaðla meblâð-ý
mezbûrun dahi mahsûbiyeti bâbýnda hatt-ý hümâyûn-ý mevhebet-makrûn-ý
cihân-dâri ile mu‘anven bir kýt‘a emr-i âlî ýsdâr ve irsâli bâbýnda müsaade-i
aliyye-i veliyy-i ni‘amâneleri istidâ ile kâime-i çâkerâne tahrîr ve merfû‘-ý
pîþgâh-ý devlet-masîrleri kýlýnmýþdýr.
Ýnþaâllâhu Teâlâ ledâ þerefi'l-vusûl keyfiyet karîn-i ilm-i âlîleri buyuruldukda ebniye-i merkûmeden taraf-ý kullarýndan bina olunacak mahallerin evâmir-i
aliyyeleri cânib-i bendegîye ve müþârunileyh cânibinden tekmîli iktizâ eden
mahall-i mezkûr-ý bâkînin dahi minvâl-i meþrûh üzere emr-i þerif müþârühileyh
hazretleri taraflarýna hitab ile ýsdâr ve irsâl buyurulmak bâbýnda emr u fermân
devletlü inâyetlü mürüvvetlü re’fetlü âtýfetlü veliyy-i ni‘am efendim sultaným
hazretlerinindir.
9 Rebîülevvel [1]157 / 22 Nisan 1744
Mýsýr Valisi
Mehmed
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Nil sularýndan zarar gören Feyyum Köprüsü bir an önce tamir edilmediði
takdirde tamamen yýkýlacaðýndan, gerekli tamiratýn vakit
geçirilmeden yapýlmasý

41

Hâlâ Mýsýr valisi vezir-i mükerrem saadetlü Kâmil Ahmed Paþa hazretleri
tarafýndan bu defa vâride olan tahrirâtýnýn hulâsasýnda iþbu sene-i mübarekede
Nil'in þiddet-i cereyânýndan cisr-i Feyyum sedleri mütezelzil olmaðla beþ altý
aya dek tamirine mübâþeret olunmadýðý halde külliyen münhedim olacaðýný ve
bi'l-külliye inhidâmý masârýf-ý kesîre icab edeceðini Feyyum ahalisi gelip
müþârunileyhe inbâ ve ihbâr edip lâkin bilâ-izn sarf-ý emvâl memnû‘ olduðundan tamirine ictisâr olunmamaðla tamirine izn-i âlî erzânî buyurulmasýný tahrîr
eyledikleri münderic olmaðýn hulâsa-i mezkûre merfû‘-ý atabe-i ulyâ kýlýndýkda
þeref-rîz-i sudûr olan emr-i hümâyûn mûcebince cisr-i mezbûrun muhtac-ý
tamir olan mahallerinin beher-hal tamiri lâzýme-i hâlden olduðuna binâen
cânib-i mîrî sýyânet olunarak tamirine mübâþeret ve icab eden masrafý Mýsýr'ýn
yetmiþ üç senesi cizyesi malýndan sarf ve ba‘de'l-hitâm kemâl-i dikkat ve taharrî ile keþif ve mikdar-ý masrafý ve tamir olunan mahallin kemiyet-i zirâ‘î
beyânýyla defter ve ilâm ve mahzarý Dersaâdet'e irsâl olunmak üzere müsaade-i
hüsrevâne buyurulduðunu mutazammýn Divan-ý Hümâyûn'dan emr-i þerif
tahrîri telhîs olunmak bâbýnda fermân-ý âlî sâdýr olmaðýn sudûr eden emr-i
hümâyûn ve fermân-ý âlî mûcebince cisr-i mezbûrun muhtac-ý tamir olan
mahalleri masârýfýnda taharrî ve dikkat ve canib-i mîrî izâ‘atdan sýyânet olunarak ma‘rifet-i þer‘ ve müþârunileyh hazretlerinin re’y ve ma‘rifetleri ve umûr-ý
binaya vâkýf kimesnelerin keþif ve tahminiyle masârýfý tahrîr ve defter olundukdan sonra ber-vech-i istihkâm bir mahalli nâkýs kalmamak vechiyle tamirine
mübâþeret ve icab eden masrafý yetmiþ üç senesi cizyesi malýndan sarf ve
ba‘de't-tekmîl kemâl-i taharrî birle tekrar keþif ve muayene olunup Hazine-i
Amire defterlerinde irâd ve masraf kaydolunmak üzere tamir olunan mahallerin kemmiyyet ve zirâ‘ý ve mikdar-ý masârýfýyla taharrî ve memhûr ve mümzâ
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defterleri hitâmý ilâmýyla ma‘an Dersaâdet'e irsâl olunmak üzere Divan-ý
Hümâyûn'dan emr-i þerif tahrîr ve Baþmuhasebe'ye ve Cizye Muhasebesi'ne
ilmuhaberleri verilmek bâbýnda iftiharü'l-ümerâ ve'l-ekâbir bilfi‘l baþdefterdar
olan izzetlü el-Hâc Abdi Efendi ilâm etmeðin ilâmý mûcebince Divan-ý
Hümâyûn'dan emr-i þerifi tahrîr olunup Baþmuhasebe'ye ve Cizye Kalemi'ne
ilmuhaberleri verilmek bâbýnda fermân-ý âlî sâdýr olmaðýn sudûr eden fermân-ý
âlî mûcebince Divan-ý Hümâyûn'dan emr-i þerifi tahrîr ve asl-ý fermân-ý âlî
Divan-ý Hümâyûn Kalemi'nde hýfz olunmaðla Baþmuhasebe'ye iþbu ilmuhaber
kâimesi verildi.
Evâhir-i Þevval 1174 / 5 Nisan 1761
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Ýskenderiye ile Reþit arasýnda bulunan büyük seddin dalgalardan dolayý
yýkýlmasý, halkýn tarým arazilerine ve ekinlerine zarar verdiðinden
biran önce tamir edilmesi

42

Baþmuhasebe'ye kaydoluna
Evâil-i Ramazan 1175

Bender-i Ýskenderiye ile Reþid beyninde Kale-i Ebukýr ile Ma‘adiye nâm
mahallin tarîkleri vasatýnda öteden beri taraf-ý mîrîden tamir olunagelen sedd-i
kebîr telâtum-ý emvâc-ý bahrden bazý mahalli münkesir ve münhedim olmakdan nâþi âb-ý deryâ mahall-i mezbûrdan cereyân ile Buhayra kazasý kurâsýnýn
arazi ve mezrû‘âtlarýn basýp itlâf ve izâ‘at ve ahali ve reâyâya hasâret etmekle
sedd-i mezbûr icâleten keþif ve tamir olunmaz ise emvâl-i mîrîyesine dahi
mûceb-i kesr ve noksan olacaðý bedîhî olduðunu Mýsýr kadýsý efendi baþka ve
iþbu sene-i mübarekede Donanma-yý Hümâyûn kalyonlarýyla Ýskenderiye
cânibinde olan kapudâne-i hümâyûn kaptaný ve Ýskenderiye kadýsý baþka
arzlarýnda tahrîr ve inhâ ve ebniye-i mezkûreye bir gün akdem mübâþeret
lâzýme-i hâlden iken masârýfý cesîmce olmak hasebiyle bilâ-izn-i hümâyûn
cânib-i mîrîden tamiri münasib olmadýðýna binâen sýyâneten li'l-mîrî bir an
akdem tamirine izin ve müsaade-i aliyye-i erzâni buyurulmasýný hâlâ Haleb valisi olan Mýsýr kaymakamý vezir-i mükerrem saadetlü Mustafa Paþa hazretleri
memhûr kâimelerinde tastîr ve inbâ etmiþler.
Cânib-i mîrî sýyânet olunarak sedd-i merkûmun tamiriyçün umûr-ý ebniyeye
vâkýf ricâl-i Devlet-i Aliyye'den mu‘teber bir kimesnenin memuriyeti iktizâ
eylediðine binâen hulâsasý pâye-i serîr-i a‘lâya ba‘de'l-arz sâdýr olan fermân-ý âlî
mûcebince ricâl-i Devlet-i Aliyye'den umûr-ý binaya vukûf ve þu‘ûru olan (
)
bina emini tayin ve memur kýlýnýp bi-avnihî Teâlâ ol tarafa lede'l-vürûd kaide-i
mîrîye üzere evvel emirde ma‘rifet-i þer‘ ve erbâb-ý vukûf ma‘rifetleriyle sedd-i
merkûmun muktezî-yi tamir ve bina olan mahalleri gereði gibi keþif ve muayene
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olundukdan sonra ber-vech-i istihkâm tamir ve binasýna mübâderet ve iktizâ
eden tamirâtý masârýfi ahali-i Haremeyn'in yetmiþ ve yetmiþ dört seneleri gýlâllerinin bundan sonra aynen naklolunacaklarýnýn navlýyçün yetmiþ üç ve dört
senesi Ýrsâliye Hazinesi'nden ifrâz ve ahz ve ruznâmçe-i Mýsýr'da tevdî‘ olunup
diðer evâmir-i aliyye müfâdlarý üzere gayr-i ez-mahsûb Deraliyye'ye iktizâ eden
akçelerden verilip ve ne mikdar masraf gider ise ba‘de't-tekmîl tekrar keþif ve
hüccet-i þer‘iyye olunup memhûr ve mümzâ keþif defteriyle Dersaâdet'e irsâl
olunmak üzere Mýsýr valisine ve Mýsr-ý Ýskenderiye kadýlarýna ve bina eminine
ve ümerâ ve sair iktizâ edenlere hitaben Divan-ý Hümâyûn'dan iktizâsýna göre
emr-i þerif tahrîr ve Baþmuhasebe'ye ilmuhaberi verilmek bâbýnda bilfi‘l baþdefterdar olan saadetlü el-Hâc Abdi Efendi dâme ulüvvuhû ilâm etmeðin ilâmý ve
sâdýr olan fermân-ý âlî mûcebince vezir-i müþârunileyh ve sair mûmâileyhe
hitaben Divan'dan emr-i þerifi tahrîr ve asl-ý fermân-ý âlî kalem-i mezbûrda hýfz
olunmaðla Baþmuhasebe'ye iþbu ilmuhaber kâimesi verildi.
Evâil-i Ramazan [1]175 / 4 Nisan 1762
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Mýsýr fatihi olan Sahabeden Amr bin el-As tarafýndan Mýsýr’ýn fethi
sýrasýnda yaptýrýlan ancak daha sonra yýkýlan mescidin, masraflarý
padiþah tarafýndan karþýlanmak üzere yeniden yaptýrýlmasý

43

Buyruldu
Mýsýr valisi vezir Kethüdâ Mehmed Paþa'ya ve Mýsýr kadýsýna ve ümerâ-yý
Mýsriyye'ye ve Yedi Ocak zâbitân ve ihtiyarlarýna hüküm ki
Ashâb-ý Kirâm-ý Seyyidü'l-Kevneyn'den fâtih-i Mýsýr olan Amr ibnü'l-Âs
radýyallâhu anh hazretlerinin Mýsr-ý kadîmi hîn-i feth ve teshîrlerinde bina ve
ihyâ buyurduklarý mescid-i þerif ilâ-yevminâ hâzâ tamir ve termîm olunmadýðýndan mürûr-ý eyyâm ile ebniyesi mütezelzil ve cevânib-i erba‘asý münhedim olup derûnunda þe‘âyir-i Ýslâmiyye'nin ikameti mümkün olmadýðýna
binâen ne mikdar masraf ile vücuda geleceði malum olmak için beyne'l-ahali
icârât-ý amele ve ve mühimmât-ý sairesi tahmin-i sahîh ile keþfetdirildikde gönderilen müfredât-ý defter mûcebince elli kese-i Mýsriyye'ye bâlið olmaðla
meblâð-ý mezbûr taraf-ý hümâyûnumdan i‘tâ olunmak ricasýyla Arabiyü'l-ibâre
mahzar ve defter irsâl olunmuþ bu husus-ý hayriyet-mensûsun hayyiz-i husule
gelmesine ümerâ-yý Mýsriyye ve ocaklar ihtiyarlarýndan zî-kudret ve mün‘am
olanlar herkes hâline göre iânet ile mescid-i mezbûrun tamir ve termîmine
ihtimâm ve dikkat olunmak matlûb-ý hümâyûnum olmaðýn iþbu emr-i þerifim
ýsdâr ve (
) ile irsâl olunmuþdur.
Ýmdi; sen ki vezir-i müþârunileyhsin bu emr-i mergûbu ihrâz-ý mesûbât-ý
uhreviyeyi mûcib a‘mâl-i müberrâtdan olmakdan nâþi ihmal ve tesâmuh eylemeyip bu hususu þeyhü'l-beled ma‘rifetiyle defter ve masraf-ý mezbûr ümerâ-yý
Mýsriyye ve ocaklar ihtiyarlarýndan zî-kudret ve mün‘amü'l-hâl olanlara iânet
tarîkiyle herkesin tahammülüne ve hâl ve þânýna göre tevzî‘ ve taksim olunarak
mescid-i þerif-i mezbûrun bir gün evvel binasýna ve tamir ve ihyâsýna bi'l-ittifak
cümleniz tarafýndan sarf-ý nakdîne-i ihtimâm ve himmet ve imdad ve iânet
olunmak bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur.
Evâsýt-ý Cemâziyelâhir 1176 / 6 Ocak 1763
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Kahire'nin Garbiye Kasabasý Kübra Mahallesi'nde bulunan
Cafer Köprüsü’nün tamir edilmesi

44

Baþmuhasebe'ye kaydoluna
6 Evahir-i Þevval [1]181

Mýsr-ý Kahire kazalarýndan Garbiye Kazasý'nda vâki Mahalletü'l-Kübra ahalisi
tarafýndan vürûd eden Arabî mahzar ve arzuhal mefhûmlarýnda mahalle-i
mezbûrede vâki Kanâtýr-ý Cafer'in keþfi ve cihet-i vakfiyesi teftîþi zýmnýnda Mýsýr
valisi tarafýndan verilen buyurulduya imtisâlen cümle ma‘rifetiyle keþfolundukda
kanâtýr-ý mezbûreden bazen bi'l-külliye münhedim ve bâkîleri muhtac-ý termîm
olup ve Vakf-ý Cübbâni demekle ma‘rûf nýsýf hurma bahçesinden ibaret ve irâdý
senede dört bin paraya bâlið ve mukaddemâ nâzýrlarý tamirât-ý cüz’iyesini taahhüd
ve masraf-ý kalîlleriyle termîm edip inhidâmý kesîr oldukda aczlerinden terk ile bu
âna dek tamir olunmamaðla sadakât-ý Devlet-i Aliyye'den tamirini istidâ eylemiþler.
Vali-yi sâbýk saadetlü Hamza Paþa'nýn zaman-ý tevliyetlerinde dahi istirhâmlarýna binâen keþfini ümerâ-yý Mýsriyye'den Hamza Bey'e sipariþ ve lede'l-keþif masârýfý
yirmi iki Mýsrî keseye bâlið olduðu ol vakt vürûd eden mahzarlarýnda tastîr olunup
ancak Baþmuhasebe'de tamirâtýna dair bir kayd bulunmamakdan nâþi "sâbýklarda
tamirini ahali mi eylemiþlerdir? Yoksa bazý kurâ[ya] mý merbûtdur?" deyu isti‘lâmý
hâvî sene-i sâbýka Þevvali'nde verilen emr-i þerif Baþmuhasebe'den derkenar ve bâtakrîr ba‘de'l-arz þeref-rîz-i sudûr olan fermân-ý âlî mûcebince "kanâtýr-ý mezbûre
sâbýklarda muhtac-ý tamir oldukda ahali tarafýndan mý tamir olunagelmiþdir? Yoksa
cihet-i tamirine merbût bahçe-i mezbûre ile sair irâdý dahi var mýdýr? ve tamiri terk olunandan beri irâdlarýný kimler zabt ve ahz eylemiþdir?" Gereði gibi tefahhus ve tahkik
birle keyfiyet ve muktezâsý ilâm olunmak üzere hâlâ Mýsýr valisi vezir-i mükerrem
saadetlü Râkým el-Hâc Mehmed Paþa'ya hitaben bu defa dahi Divan-ý
Hümâyûn'dan emr-i þerif tahrîr olunmak için bilfi‘l baþdefterdar olan saadetlü
Ýbrahim Sarim Efendi dâme ulüvvuhû ilâm etmeðin mûmâileyhin ilâmý ve sâdýr
olan fermân-ý âlî mûcebince vezir-i müþârunileyhe hitaben Divan-ý Hümâyûn'dan
emr-i þerifi tahrîr olunup asl-ý fermân-ý âlî kalem-i mezbûrda hýfz olunmaðla
Baþmuhasebe'ye iþbu ilmuhaber kâimesi verildi.
Evâhir-i Þevval 1181 / 19 Mart 1768
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C. NF, 2357
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MISIR

Kahire'nin Rýkýka Kasabasý’nda Nil Nehri üzerinde bulunan Ýsr-i Ebu Akdâ
Adasý’nýn ziraat yapýlmak ve vergisi Mýsýr’a gönderilmek üzere
Mekke þerifine tahsis edilmesi

45

Ýþbu emr-i þerif Divan-ý Hümâyûn'dan tahrîr ve Baþmuhasebe'ye ilmuhaber
kâimesi verilmek üzere Baþdefterdar izzetlü Ali Ýsmet Efendi dâme ulüvvuhûnun ilâmý ve sâdýr olan fermân-ý âlî mûcebince emri Divan-ý Hümâyûn tarafýndan tahrîr olunup asýl sâdýr olan fermân-ý âlî kalem-i mezbûrda hýfz olunmaðla
muhasebe-i mezkûreye ilmuhaber olmak üzere ayný bir sureti verildi.
Baþmuhasebe'ye kaydola
Evâhir-i Cemâziyelâhir 1184

Mýsýr valisine ve Mýsýr kadýsýna hüküm ki
Mekke-i Mükerreme þürefâsýndan Þerif Hüseyin bin Yahya el-Mübarek
zîde þerefühû Mýsr-ý Kahire aklâmýndan Kata kasabasýnda vâki Nil-i mübarek
dahilinde Ýsr-i Ebu Akdâ demekle ma‘rûf cezirenin bir tarafý Vakf-ý Eþrâf ve bir
tarafý týynü'l-mu‘anna ve bir tarafý Vakfü'l-Ukayb ve taraf-ý âharý Bahrü'l-garbî
hududuyla mahdûd olup ekseriya tuðyân-ý nehirde su ihâta etmekle kâbil-i
süknâ ve ziraat olmayýp bazý sene nehr-i mezkûrun kýlleti takrîbi ile zâhir ve
ziraate sâlih oldukda bilâ-sahib ve hâlî ani'z-zer‘ olduðundan mu‘attal olup
"kimesnenin intifâ‘ý yokdur" deyu fîmâba‘d nehr-i mezbûrdan hâlî oldukca zabt
ve ziraati kaide-i Mýsriyye üzere kendiye tahsis zýmnýnda emr-i þerifim
sudûrunu bâ-arzuhal istid‘â etmekle mahall-i mezbûr evkâf ve sair bir cihete
merbût mahallerden olmayýp fi'l-vâki bu âna dek kimesnenin tasarrufunda
olmayan hâlî mahal ise istid‘âsý mûcebince kanun ve kaide-i Mýsriyye üzere
tarafýndan ziraat ve imarýna bî-vecih ve bîla-sened muhalefet olunmamak üzere
yedine emr-i þerifim i‘tâsýna irâde-i aliyyem ta‘alluk edip bu suretde mahall-i
mezbûrun öþür ve resmi ne mahalle verilmesi ne vechile alýnmasý bilfi‘l
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MISIR

Baþdefterdarým olan Ali Ýsmet dâme ulüvvuhûnun ilâmýna havale olunmaðla
Baþmuhasebe'den sual olundukda; Kahire-i Mýsýr'ýn atik ve cedid tahrîr defterleri Rikâb-ý Hümâyûnum tarafýnda olduðuna cevab tahrîr olunmaðýn bu
suretde mahall-i mezbûrun bir cihete merbûtiyet ve haric ez defter olup
olmadýðý Ordu-yý Hümâyûn tarafýnda malum olmayýp eðer arazi-i mîrîye-i
kadîme veyahud evkâfdan olmayýp mefhûm-ý arzuhaline göre haric ez defter
mevâd olduðu halde kanun-ý Mýsriyye üzere cânib-i mîrîye aid mahsul ve rüsûmu hazine-i Mýsýr'a veyahud cihet-i âhara verilmek üzere þerif-i mûmâileyhin
istid‘âsý mantûkunca tarafýndan zabtýyçün Divan-ý Hümâyûnum tarafýndan
emr-i þerifim tahrîri bâbýnda Baþdefterdar-ý mûmâileyh ilâm etmeðin ilâmý
mûcebince þürût-ý mezkûre ve kaide-i kanun-ý Mýsriyye üzere tarafýndan zabtolunmak bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur.
Evâhir-i Cemâziyelâhir 1184 / 20 Ekim 1770
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C. MTZ, 389
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MISIR

Kahire’de bulunan Ýmam Þafi Türbesi etrafýndaki surlarýn ve
Nil Nehri kanallarýnýn onarýlmasý

46

Baþmuhasebe'ye kaydola

Mýsr-ý Kahire'de vâki Ýmam Þâfii aleyhi rahmete'l-bârî hazretlerinin gerek
türbe-i þerifeleri etrafýnda olan surun ve gerek mahall-i merkûma cârî Nil
mecrâsýnýn bazý mahalleri münhedim olduðun inhâ ve imâm-ý müþârunileyh
vakf-ý þerifi dahi külliyetli ve faizleri ziyade olduðu mahall-i merkûmeyi rü’yet
ve müþâhede edenlerin ihbârâtýndan tahkik olunmakdan nâþi vakf-ý mezbûrun
tevliyeti hesabý mahallinde tedkîk ve taharrî olunarak rü’yet birle zuhur eden
fazlasýndan hâlâ Mýsýr valisi vezir-i mükerrem hazretlerinin inzimâm-ý re’y ve
ma‘rifetiyle ebniye-i mezkûre kemâl-i metânet ve istihkâm vechile inþâ ve tekmîl birle itmâmý mahalline kayd için arz ve ilâm olunmak bâbýnda müþârunileyh
ve Mýsýr kadýsý ve Ezher þeyhine hitaben Divan-ý Hümâyûn'dan emr-i þerif
tahrîr ve Baþmuhasebe kalemine ilmuhaberi verilmek bâbýnda bilfi‘l baþdefterdar olan saadetlü el-Hâc Mustafa Efendi dâme ulüvvuhû ilâm etmeðin ilâmý
mûcebince amel ve hareket olunmak için vezir-i müþâr ve mevlâna ve þeyh-i
mûmâileyhime hitaben Divan-ý Hümâyûn'dan emr-i þerif tahrîr-i vâcib-i fermân-ý münîf kalem-i mezbûrda hýfz olunmaðla Baþmuhasebe'ye iþbu ilmuhaber
kâimesi verildi.
Evâil-i Cemâziyelâhir [1]194 / 13 Haziran 1780
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C. EV, 31657
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MISIR

Mýsýr’da bulunan Beni’l-Vefa Zâviyesi’ne Þeyh Seyyid Mehmed Efendi’nin
talebi üzerine gelir tahsis edildiði

47

Nizâm-ý devletim vezirim iþbu telhîsin mûcebince nizâm verile
Þevketlü, kudretlü, kerâmetlü, adaletlü veli-nimetim efendim padiþahým
Lillahi'l-hamd ve'l-minne zaman-ý behcet-iktirân-ý dâverâneleri mevsim-i
bahar-ý riyâz-ý þeri‘at ü diyânet ve sehâb-ý midrâr-ârifet ü âtýfetleri tarâvet-bahþ-ý
hadâik kýlýp ashâb-ý vilâyet olup Nil-i amîmü'l-feyezân-ý þefkat ü merhametleriyle pehnâ-yý beydâ-yý Mýsýr, âmâl-i muhtacân-ý þükür-sitan-ý gýna ve yesar ve
tûtî-i âl-i zeban-ý ehl-i hâl-i makâl-i hâlâvet-iþtimâl da‘vat-ý hüsrevâneleriyle
sükker-nisar olduðu ve Mahrûse-i Mýsýr'da vâki sülâle-i selîle-i hazret-i risâletpenâhîden aktâb-ý devâir-i zühd ve takva ve agsân-ý ratibe-i þecere-i âl-i abâ
olan sâdât-ý Beni'l-Vefâ Zâviyesi dest-yârî-i mühendis-i ihsân-ý þahaneleriyle
ma‘mûr ve mahzâ âsâ[r]-ý hayriye-i mülûkânelerinden ilâ-âhiri'l-eyyâm fânûs-ý
þem‘-i þevket-i hidivaneleri olacak bir eser-i zîbâ-yý füyûzât-ý mevfûr olmaðla
derûnunda defîn-i gencîne-i hâk-i ýtýrnâk olan kümmel-i evliyâ ve hullas-ý
asfiyânýn ervâh-ý mukaddeseleri gevher-yektâ-yý zât-ý ma‘delet-âyâtlarýnýn derc-i
hýfz-ý Rabbânî'de havâdis-i rüzgârdan masûn olmasýný dergâh-ý hakdan cûyan
olacaklarý ve zâviye-i merkûmede mukim sâlikân-ý râh-ý hakîkat ve müteveccihân-ý bâb-ý ahadiyyet leyl ü nehâr füzûnî-i eyyâm-ý ömr ü devlet ve tezâyüd-i
ferd-i haþmet-i hüsrevâneleri ed‘iyyesine iþtigâl eyledikleri mukarrer olup
ancak hidemât-ý hitabet ve vifadet ve her bâr hücerât-ý zâviyeye vazife ve þorbabaha olmak üzere vakf-ý kurâ misillü bir â‘ide muhtac olmakdan nâþi eltâf-ý
amîme-i tâc-dârîden bu matlab-ý hayrýn dahi husulüne müsaade-i mülûkâne
erzânî buyurulmasýný hâlâ Þeyh-i Sâ‘dât-ý Vefâiye Ebu'l-Envâr es-Seyyid
Mehmed Efendi dâileri iki kýt‘a arîzasýnda niyâz ve istid‘â eder. Hânedân-ý
Nebeviyye alâ sahibihâ efdalü't-tahiyyeden tarîk-i tecerrüd ve teferrüde sülûk
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MISIR

ile dâmen-i alâyýkdan dest-keþ-i ferâgat ve münzevi-i kûþe-i uzlet ve vahdet
olanlarýn tahsil-i refah ve asayiþleri müsteclib-i sunûf-ý fevaid-i ma‘neviye bir
keyfiyet olduðu nezd-i ferd-i cihân-bânîlerinde tarifden müstagni olmaðýn
senevî üç kese akçe faizli bir karye iþtirâ ve bahâsý irsâliyeden i‘tâ ve taraf-ý
hümâyûnlarýndan zâviye-i mezkûreye tahsis ve tayin için hüccet ve sened-i
divanisi tanzim ve Dersaâdet'e tesyîr olunmasýný muhtevi Mýsýr valisine ve
kadýsýna ve sair iktizâ edenlere hitaben hükm-i celîlü'þ-þânlarý ýsdârýna
müsâ‘afa-i sâmiyeleri erzân buyurulmak bâbýnda emr u fermân þevketlü
kudretlü kerâmetlü adaletlü veli-nimetim efendim padiþahýmýndýr.
[1195] / [1780-1781]
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HAT, 606
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Kahire'de bulunan Muradiye, Muhammediye, Ahmediye deþiþe vakýflarý ile Sultan
Mahmud ve Darüssaade Aðasý Mustafa Aða Vakýflarýna yapýlan müdahalenin
engellenerek kadim Mýsýr kanunu gereðince idare edilmesi

48

Mûcebince hüküm buyuruldu
12 Rebîülevvel 1201
Der-i devlet-mekîne arz-ý bende-i kemine budur ki
Nezâretimizde olan evkafdan Mýsr-ý Kahire'de vâki Deþiþe-i Muradiye ve
Deþiþe-i Muhammediye ve Deþiþe-i Ahmediye ve Sultan Mahmud Han ve sâbýka Dârüssaadetü'þ-þerife Aðasý Mustafa Aða Evkafý'nýn kâffe-i umûrlarý idare
ve rü’yet ve beher sene gýlâl ve irsâliye-i mu‘tâde-i Haremeyn-i Muhteremeyn'e
irsâl ve tesyîre ve sair kâffe-i hususât-ý umûr-ý evkafý ber-vech-i serbestiyet
mutasarrýflarý taraflarýndan zabt u rabt ve rü’yeti bâ-emr-i hümayûn Mahrûse-i
Kahire'de vekilimiz olan Hacý Mustafa Aða zîde mecduhûya ber-vech-i istiðlâl
ihale ve tefvîz olunmuþ olmaðýn kaide-i kanun-ý kadîm-i Mýsriyye üzere
Haremeyn-i Muhteremeyn Evkafý kurâlarýndan haric bazý kurâlar mültezimîn
ve vükelâdan olan aðavat kullarý uhde-i iltizâmlarýnda olageldiði hasebiyle
kurâ-yý Mýsriyye'den Kaymakularus ve Meymun ve Barut ve Tansa ve Tekâî ve
sair kurâlarýn öteden beri iltizâmý hâlâ vekilimiz mûmâileyh Mustafa Aða zîde
mecduhû uhdesinde olduðundan gayri Haremeyn-i Muhteremeyn evkafý
kurâlarý nâ-mahsul ve kurâkda kaldýkda zikrolunan kurâlar uhde-i iltizâmlarýnda oldukca idare-i umûr-ý evkaf ve irsâliye ve gýlâl-i mu‘tâde-i Haremeyn-i
Muhteremeyni irsâl ve tesyîrde suhûleti mûcib olup lâkin bu esnada zikrolunan
kurâlara cânib-i âhardan mu‘ârýz zuhur eylediðini aða-yý mûmâileyh tahrirâtýyla ifade etmekle zuhur eden mu‘ârýz her kimler ise mu‘ârazalarý men‘ ve def‘
olunup öteden beri vekilimiz aða-yý mûmâileyhin uhdesinde kurâhâ-i mezkûreler vekil Osman Paþa vaktinde ne vechile zabt u rabt olunagelmiþ ise yine ol
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MISIR

vechile iltizâmen kanun-ý Mýsr-ý Kahire mûcebince serbestiyet vechi üzere
iltizâmen zabt u rabt etdirilip kurâ-yý mezkûrûna ümerâ ve subaþý ve vilâyet
kâþifi ve emin ve ummâl ve nâzýr-ý nüzzâr ve muhassýlîn-i emvâl ve ocað-ý seb‘a
tarafýndan bir türlü müdahale ve mu‘âraza olunmayýp müstakillen vekilimiz
Mustafa Aða zîde mecduhû tarafýndan serbestiyet üzere zabt u rabt ve mugayir-i
emr-i âlî ferd-i vâhid hareket etdirilmemek bâbýnda hâlâ Kahire-i mezbûr
nizâmýna memur vezir-i mükerrem saadetlü Gazi Hasan Paþa kapudan-ý deryâ
hazretlerine ve Mýsýr valisine ve kadýsýna ve þeyhü'l-beldeye hitaben kat‘iyyü'lmekâl müekked emr-i âlîþan i‘tâ buyurulmak ricasýna der-i devlet-medâra arz
olundu. Bâki fermân der-adlindir.
Aða-yý Bâbüssaadet-i Þerife
Derviþ

12 Rebîülevvel 1201 / 2 Ocak 1787
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C. EV, 8074
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Kahire'de kale içinde ve Yusufiye Hükümet Konaðý'nda bulunan su yollarý ile
sarayýn tamir edilmesi

49

Telhîs mûcebince Divan-ý Hümâyûn'dan iktizâsýna göre emri tahrîr ve
Baþmuhasebe ve Ordu-yý Hümâyûn'a ilmuhaberleri i‘tâ olunmak buyuruldu.
26 Cemâziyelâhir [1]205
Arz-ý bendeleridir ki
Mýsr-ý Kahire'de vâki kale derûnunda kâin kadîmden beri cereyân eden su
ile kale-i mezkûre derûnunda vâki hükûmetgâh-ý Yusufiye'ye cârî su yollarý ve
vülât-ý i‘zâma tahsis kýlýnan saray ebniyesinin cânib-i mîrîden tamir ve termîm
olunmasýný hâlâ Mýsýr valisi vezir-i mükerrem saadetlü Ýsmail Paþa hazretleri
tahrîr ve iltimas etmekden nâþi Ordu-yý Hümâyûn'da kuyûda lede'l-mürâca‘a
Mýsr-ý Kahire'de vülât-ý i‘zâma mahsus olan sarayýn harâb olan mahalleri ve
divanhâne ve münhedim olan hazine kapýsý ve mahall-i sairesini mukaddemâ
bin yüz elli dört senesinde Yahya Paþa tamîr ve termîm edip mecmû‘-ý masârýfý
yirmi üç Mýsrî kese ile yedi bin dört yüz paraya bâlið olmaðla meblâð-ý
mezbûrun müþârunileyhin rica ve iltimasýna mebnî Mýsýr Ýrsâliyesi malýndan
hesabýna mahsûbu için bâ-izn-i hümâyûn Divan-ý Hümâyûn'dan emr-i þerif verildiðini müþ‘ir vârid olan ilmuhaber kâimesi mukayyed üdüði Edirne'de mahfûz olan Baþmuhasebe defterlerinden ba‘de'l-ihrac husus-ý mezbûr mübarek
rikâb-ý kamer-tâb-ý mülûkâneye lede'l-arz ne vechile irâde-i kerâmet-ifade-i
hüsrevâne ta‘alluk eder ise ol vechile tanzimine himmet buyurulmuþ, livâ-i
saadet kaymakamý Vezir-i mükerrem saadetlü Mehmed Paþa hazretleri tahrîr
ve iþ‘âr etmeleriyle müþârunileyhin iþbu tahrirâtý taraf-ý Hidivanelerinden
Rikâb-ý Hümâyûn'a lede'l-arz "Mýsýr valisi ve þeyhü'l-beled keselerinden yapsa ne
lâzým gelir? Mýsýr valisine böylece yazasýn" deyu hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn
sâdýr olmaðla mûcebince emri ýsdâr olunmak bâbýnda fermân-ý âlîleri mûcebince Divan-ý Hümâyûn tarafýndan iktizâsýna göre emri tahrîr ve
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Baþmuhasebe'ye ve Ordu-yý Hümâyûn'a ilmuhaberleri i‘tâ olunmak bâbýnda
emr u fermân devletlü saadetlü Sultaným hazretlerinindir.
*****
Lîvâ-i saadet kâimmakamý vezir-i mükerrem saadetlü
Mehmed Paþa hazretleri tarafýndan vârid olan tahrirâtýn
hulâsasýdýr
25 Cemâziyelâhir [1]205
Ýzzetlü defterdar efendi
Ýþbu tahrirât Rikâb-ý Hümâyûn'a arz olundukda "Mýsýr valileri ve þeyhü'l-beled
keselerinden yapsa ne lâzým gelir? Mýsýr valisine böylece yazasýn olmaz mý?" deyu
hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn sâdýr olmaðla mûcebince emr-i âlî ýsdârýný telhîs
eyleyesiz deyu buyuruldu.
24 Cemâziyelâhir 1205
Telhis tesvîd oluna

Mýsr-ý Kahire'de Kahir[e] derûnunda kâin kadîmden beri cereyân eden ve
hükûmetgâh-ý Yusufiye'ye cârî olan su yollarý ve vülât-ý i‘zâma mahsus olan
sarayýn cânib-i mîrîden tamir ve termîm olunmasý Mýsýr valisi tarafýndan tahrîr
olunmuþ olduðu gönderilen tahrirât-ý sâmiye-i hazret-i kaymakamîde iþ‘âr
buyurulmuþ olmakdan nâþi kuyûda lede'l-mürâcaa vülât-ý i‘zâma mahsus olan
sarayýn harâb olan mahalleri ve Divanhâne ve münhedim olan hazine kapýsý ve
mahall-i sairesini bin yüz elli dört senesinde tamire bir müddet muhtac olmayacak mertebe Yahya Paþa merhûm tamir edip mecmû‘-ý masârýfý yirmi üç kese-i
Mýsrî ile yedi bin dört yüz paraya bâlið olup meblað-ý mezkûr izn-i hümâyûn ile
Mýsýr Ýrsâliyesi malýndan mahsûb olunmuþ olduðunu nâtýk Ordu-yý Hümâyûn
defterdarý izzetlü efendi kullarýnýn takdim eylediði takrîri ib‘âs olunduðu
beyanýyla keyfiyet mübarek rikâb-ý kâmer-tâb-ý mülûkâneye arz u takdim ile ne
vechile irâde-i kerâmet-ifade-i hüsrevâne ta‘alluk eder ise ol vechile tanzimine
himmet buyurulmasýn müþârunileyh tahrîr eder.
26 Cemâziyelâhir [1]205 / 29 Temmuz 1810
Efendi-i mûmâileyhin
zikrolunan takrîri
Kýt‘a 1
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C. BLD, 7413
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Mýsr-ý Kahire’de bulunan vakýflarýn önceden olduðu gibi Mýsýr Valisi
Ýzzet Mehmet Paþa tarafýndan idare edilmesi, Haremeyn-i Þerifeyn
surresi ve vakýf gelirlerinin düzenli bir þekilde toplanmasý

50

Düstûr-ý mükerrem, müþîr-i mufahham, nizâmü'l-alem, müdebbirü umûri'lcumhûri bi'l-fikri's-sâkýb mütemmimü mehâmmi'l-enâmi bi'r-re’yi's-sâib mümehhidü bünyâni'd-devleti ve'l-ikbâl, müþeyyidü erkâni's-saadeti ve'l-iclâl, elmahfûfu bi-sunûfý avâtýfi'l-Meliki'l-A‘lâ hâlâ Mýsýr Valisi Vezirim Ýzzet Mehmed
Paþa edâma'llâhu Teâlâ iclâlehû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsýl olucak malum ola
ki, sen vüzerâ-yý a‘zamým yarâr ve nâm-dârî ve vükelâ-yý fihâmýmýn umûr-dîde
ve kâr-güzâr ve hamiyyet-þi‘ârý olup her vechile müstahakk-ý inâyet ve þâyeste-i
âtýfet olduðun ecilden bundan akdem Mýsr-ý Kahire tevliyeti sana tevcîh ve ibkâ
olunup hâlâ üzerinde olmaðla hakkýnda mezîd-i inâyet-i aliyye-i þahane ve
mezîd-i re’fet-i seniyye-i padiþahanem zuhura getirilip iþbu 1205 Senesi
Þevvalü'l-Mükeremmi’nin ikinci gününde avâtýf-ý aliyye-i mülûkâne ve avârif-i
behiyye-i hüsrevânemden Mýsr-ý Kahire tevliyeti yine sana ibkâ ve mukarrer
kýlýnmaðla kemâ-kân mutasarrýf olman emrim olmuþdur.
Buyurdum ki; sâdýr olan fermân-ý celîlü'l-kadrim ve ibkâ ve mukarrer
kýlýndýðý üzere zikrolunan Mýsr-ý Kahire tevliyetine sen mutasarrýf olup zabt u
rabt-ý memleket ve himâyet ü sýyânet-i kul ve ra‘iyyet bâbýnda ve irsâliye hazinesinin ve Haremeyn-i Þerifeyn surresi ve gallâtýnýn tekmîl ve temîminde dikkat
ve zamanýyla irsâlinde ve bilâd-ý Mýsriyye'nin kâffe-i umûrunun tanzim ve tensîkinde ve sair fermâným olan hidemât-ý aliyyemin eda ve temþiyet ve tekmîlinde bezl-i makdûr ve sa‘y-ý nâ-mahsûr eyleyesin. Þöyle bilesin, alâmet-i þerife itimad kýlasýn. Tahrîren fî el-yevmi's-sânî min-Þevvali'l-Mükerrem sene
hamse ve mi’eteyn ve elf.
2 Þevval 1205 / 4 Haziran 1791
Be-yurd-ý
Sahra-yý Þumnu
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Kahire’de bulunan iç kalenin yapýlan keþfi gereðince
tamir edilmesine izin verildiði

51

Ýzzetlü defterdar efendi
Bir münasib mu‘temed tayiniyle ber-vech-i rasânet tamir ve termîm ve tecdîd
etdirilmesi hususuna dikkat eyleyesin deyu buyuruldu
9 Rebîülâhir [1]216
Mýsr-ý Kahire'nin iç kalesinde tamir ve tecdîde muhtac olup Ordu-yu
Hümâyûn Mimarý Hâfýz Ömer Halife ma‘rifetiyle keþfi emr u irâde buyurulan
bazý mahaller yegân yegân keþif ve mesâhâ olundukda takdim olunan defter
mûcebince masârýfý cem‘an beþ bin dört yüz elli dört kuruþa bâlið olduðu
malum-ý devletleri buyuruldukda ebniye-i mezkûrenin ber-mûceb-i defter keþfolduðu üzere tamir ve tecdîdi hususunda ne vechile emr u irâde-i aliyyeleri
buyurulur ise emr u fermân devletlü saadetlü Sultaným hazretlerinindir.
Dergâh-ý âlî gediklilerinden Abdülkadir Aða ma‘rifetiyle tamir ve termîm
olunmak üzere suret verildi.
Suret-dâde 18 Cemâziyelevvel 1216 / 26 Eylül 1801
*****
Sâdýr olan fermân-ý âlîleri mûcebince memur kullarý olduðumuz Mýsr-ý
Kahire'nin iç kalesinde tamir ve tecdîde muhtac olan mahal ve mevâzi‘in keþif
defteridir ki ber-vech-i âtî zikr ü beyân olunur.
5 Rebîülâhir 1216 / 15 Aðustos 1801
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Kale-i mezkûrun Paþakonaðý'nda Mahall-i mezkûrun þarkî tarafýn- Mezkûr duvar ittisâlinde mevcud
kýble tarafýnda Fransa'nýn hedm
da duvarýn bazý mahallinin
duvar harâba müþrif olmaðla
eyleyip tabya bina eylediði som
tamiri ve bazen tecdîdi
külliyen hedm, taþa mahlûtan
duvarýn mükerreren tecdîdi
Tûlen 50 z
tecdîdi
Tûlen 14 z
Terbi‘i 75 z
Tûlen 10 z
Terbi‘i 93 z
Arzan 1 z
Terbi‘i 90 z
Arzan 1.8 z
Kadden 1.5 z
Arzan 1.5 z
Kadden 5 z
Kadden 6 z
Yine bu mahal ittisâlinde kezâlik
duvarýn bazen tamiri ve bazen
tecdîdi
Tûlen 12 z
Terbi‘i 18 z
Kadden 1.5 z

Mahall-i mezkûrun ittisâlinde
kemer altýnda mevcud duvarýn
istihkâmiyçün zahrýna som
duvar ilâvesi
Tûlen 4 z
Terbi‘i 16 z
Arzan 1 z
Kadden 4 z

Kale-i mezkûrda yeniçerilerin
Yine mezkûr kalede
odalarý mukâbilinde Fransa'nýn Paþakonaðý'nda bi’r-i mâ mezkûr
bina eylediði tabyanýn
mahallin hýfzýyçün mevcud
mabeyninde kârgir duvar tecdîdi duvar bâlâsýna kezâlik kârgir
Terbi‘an 20 z
duvar tecdîdi
Tûlen 40 z
Terbi‘i 120 z
Arzan 1 z
Kadden 3 z

Yine bu mahal kurbunda
mevcud düz tabya derûnunda
duvar fenâ-pezîr olmaðla bazý
mahallerinin tamiri
Terbi‘an 50 z

Mahall-i mezkûr kurbunda
Karameydan'a karþý mevcud
duvar bâlâsýna kezâlik kârgir
duvar ilâvesi
Tûlen 40 z
Terbi‘i 120 z
Arzan 1 z
Kadden 3 z

Paþakapýsý'nýn harem kapýsýndan Mehterbaþý Konaðý'na varýnca mahall-i mezkûrun hýfzýyçün mevcud
duvar bâlâsýna kezâlik kârgir duvar ilâvesi
Tûlânî 800 z
Terbi‘i 1600 z
Arzan 1 z
Kadden 2 z
Yekün
Terbi‘i
2202 z, beheri 90 para
198180
20000
218180
Be-hesab 5454.5 kuruþ

*

(z) harfi zira' kelimesinin kýsaltýlmýþ hâlidir.
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Ma‘rûz-ý kullarýdýr ki
Bâ-fermân-ý âlî keþif ve mesâhasýna memur kullarý olduðumuz Mýsr-ý
Kahire'nin iç kalesinde tamir ve tecdîde muhtac olan mahallerin yegân yegân
keþif ve mesâha-i kullarý oldukda cem‘an iki bin iki yüz iki zirâ‘a bâlið olup
beher zirâ‘ý doksan paradan bir yük doksan sekiz bin yüz seksen paraya bâlið ve
hammaliye ve masârýf-ý saireye yirmi bin para zammýyla cem‘an iki yük on sekiz
bin yüz seksen para ki be-hesab-ý kuruþ beþ bin dört yüz elli dört buçuk kuruþa
bâlið olduðu malum-ý devletleri buyuruldukda emr u fermân devletlü inâyetlü
merhametlü efendim Sultaným hazretlerinindir.
18 Cemâziyelevvel 1216 / 26 Eylül 1801
Bende
Hafýz Ömer
Vekil-i Mimar-ý
Ordu-yý Hümâyûn
Hâlâ
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C. AS, 5433
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Mýsýr'a dýþ müdahalelerin engellenmesi için Ýskenderiye ve Kahire’nin bayýndýr
bir hale getirilerek iç ve dýþ ticaretin geliþtirilmesi, bölgenin sulama iþlerinin
düzenlenerek halkýn sýkýntýdan kurtarýlmasý

52

(...) efendi kullarýnýn kaleme aldýðý risâledir
Memâlik-i Mahrûse-i Ýslâmiyye'nin ekâlîm-i rükniye-i mu‘teberesinden olan
diyar-ý Mýsr-ý Kahire'nin kemâ-yenbaðî imar ve muhafazasý ve cânib-i Devlet-i
Aliyye'den nefs-i Mýsýr'ýn cüz’î ve küllî celb-i menâfi‘ ve def‘-i mazârrý hususlarý
mutlaka Ýskenderiye-i Mýsýr nâm mahallin cemi‘yet ve umrân ve asayiþine
mutavakkýf idüðü âþikâr ve Ýskenderiye umum memâlik ve bilâd tüccarýnýn
iskeleleri olduðu cihetden iskele-i mezbûrenin kuvvet-i umrân ve cemi‘yet-i
erkâný aklen lâzýme-i hâlden ve vâcibât-ý umûrdan idüðü bedîdâr olmaðla belde-i
mezbûrenin bazý ahvâl ve keyfiyâtýna dair risâlecikdir.
Mukaddime-i kavânin-i Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'l-karar üzere Mýsr-ý
Kahire'nin her hâlde ma‘mûr ve þen ve âbâdan olmasý etraf ve eknâfdan Rum
ve Arab ve Acem diyarýndan ve Frengistan'dan amed þüd eden tüccar-ý girânbizâ‘anýn gerek keten ve hýnna ve þeker ve pirinç ve saire gibi Mýsýr arazisinde
çýkan emti‘a ve eþyadan ve gerek memâlik-i saireden gelip Mýsýr'da fürûht olunan emvâl-i tüccardan alýnýp satýlan ve diyar be-diyar nakil ve tervîc olunagelen
þeylerin emn ü asayiþ ve suhûlet ile muhafaza ve muhârasa olunarak bey‘ ü
þirâsýna mevkûf ve eþya ve emti‘a-yý mezbûre dahi sefâin ile ez-kadîm Ýskenderiye Limaný'na nakloluna gelip Ýskenderiye'de yerliden ve yabancýdan dehren
ba‘de-dehrin yirmi otuz binden mütecâviz nüfus-ý insaniye bulunur iken bunlarýn temeddün ve ictimâ‘ý beher-hâl içecek ve kullanacak tatlý suya muhtac ve
ol dahi tür‘alar yýlda bir kere feyezân-ý Nil ile cereyân hâsýl eyledikleri zamanlarda âdet-i belde üzere alýp (...) sahrýnclara imlâ ve hýfz edecekleri sudan
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ibaret olduðundan memleketin mâ-i azbi vefâ etmeyip (…) olduðu senelerde
ahalisi daðýlýp yine gâh yerine gelmeleri mülâbesesiyle el-hâletü hâzihî belde-i
Ýskenderiye henüz Devlet-i Aliyye'nin dil-hâhý üzere âbâdân ve umrân-pezîr
olamamýþ idüðü beyne'l-havâs malum ve müsellemdir. Hatta Ýskenderiye'de su
kýtlýðý çekilmeyip ahalisi safâ-yý hâtýr ve asayiþ ile temeddün ve tecemmü‘ etmek
lâzým gelse yevmen fe-yevmen ticaret-i külliye mahalli olduðu ecilden tabiatý ile
memleket büyüyüp lâ-akal yetmiþ-seksen bin nüfus-ý insaniye tesekkün ve
tavattun etmek lâzým geleceði ve bu beldede kesret ve külliyet ve yerlilerinde
istikrâr ve kuvvet derece-i kemâle resîde olsa düvel-i saire tarafýndan diyar-ý
Mýsriyye'ye taarruz ve tasallut þaibesi dahi mümkün olamayýp yerlileri mincemî‘i'l-cihât muhafazât ve muharesâta kâmilü'l-iktidar olabilecekleri erbâb-ý
tecârüb-i yakîniye ve ashab-ý ulûm-ý hendesiye miyânelerinde bedîhiye olan
mukaddemat-ý müsellemedendir. Bâ-husus Mýsýr'ýn Mýsýr olmasý ve beyne'n-nâs
"Mýsr-ý berr-sýr" deyu þöhret-i þâyi‘asý kâffe-i bilâd-ý cesîme-i müteferrikadan
sefâin ile kurben büyük iskelesi mesâbesi olan Ýskenderiye'ye nakil ve fürûht
olunagelen emti‘a-yý mütenevvi‘a-i düvel ve kâr u bâr-ý akvam ve milel ticarâtý
menâfi‘ ve temettu‘âtýndan ibaret bir mana olmaðla hüsn-i mülâhazat-ý munsýfâne ile Ýskenderiye beher-hâl i‘tibar ve imar-ý küllîye þayan ve ihmalinde
aklen mehâzir-i adîde dahi nümâyândýr.
Binâberîn iþbu risâle iki fasýl üzere tertib olunup fasl-ý evvel Devlet-i Aliyye-i
ebed-müddetden mukaddem gelen devletler zamanlarýnda uhûd-ý mâziye-i
kadîmede ve nihayet bin tarihinden yakýn vakitlere deðin Ýskenderiye umrânýna ve Ýskenderiye tür‘asýna ne gûne raðbet ve i‘tibar olundu ve düvel-i kadîme
taraflarýndan ne kadar akçe sarf ve harc olundu tevarih kullarýnca alâ-sebîli'licmâl âtî[de] beyân ile, fasl-ý sâni Ýskenderiye'nin þimdiki halini ve hasbe'l-vakit
tamir ve tathîri muktezi görünen tür‘anýn kavaid-i (...) hendesiye üzere etrâf ve
muhafazât ve muharesât-ý müteferri‘asýyla ber-muceb-i harita-i müstakille keþf-i
mimarîsini ve resm-i mesâhîsini ve Devlet-i Aliyye tarafýndan tür‘a-ý merkûmenin ber-vefk-i matlûb küþâd ve icrasýna ve iþbu resm-i ma‘kûl üzere Ýskenderiye'nin imar ve muhafazasýna þürû‘ ve mübâþeret olunmak lâzým gelse ne
mikdar masârýf ile vücuda geleceðini ve ba‘de'l-hitâm Devlet-i Aliyye'ye fevâ’id
ve menâfi‘ini ve mazâr ve hasârý ne olacaðýný beyân eder.
El-Faslü'l-Evvel: Tevârih-i mütedâvileden istinbât olunduðuna binâen Ýskenderiye tür‘asý mukaddemâ mermer döþeli ve ma‘mûriyeti derece-i kemâlde idi.
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Makrîzî nâm müverrihin tahrîri üzere hicret-i Nebeviye'nin iki yüz kýrk beþ tarihinde Mýsýr Meliki Haric ibn-i Miskin tür‘a-ý mezkûreyi tamir etdi ve yine
Ahmed ibn-i Tablun iki yüz elli dokuzda tekrar hafr ve tamir ve yine üç yüz otuz
ikide Ýskenderiye Nahiyesi'ne Nil-i mübarekin cereyâný münkatý‘ olup þehr-i
mezkûre karîb bir saat kadar ba‘îd mahalde su tevakkuf etmekle amed þüd eden
kayâse tabir olunur küçük kayýklar metrûk ve ahali-i Ýskenderiye sahrýnclardan
su istimal ederler idi ve yine hicret-i Nebeviye-i aleyh-i ekmelü't-tahiyyenin dört
yüz dört sâlinde gadir ve zulüm ile meþhûr-ý âfâk olan Mýsýr Halifesi Hâkim
Biemrillah tür‘a-i mezkûrenin müceddeden her tarafýný tamir ve termîm için on
beþ bin dinar masraf etmiþdir ve altý yüz altmýþ ikide Melik Cahir Nübeyze Emir
Ali'yi tür‘anýn tamirine memur eylediði zamanda tür‘anýn aðz[ýnda] ol kadar
kum yýðýlmýþ idi ki Ýskenderiye susuz ve etraf ve havâlîler (...) nâm karye hafra
bed’ edip hatta ol karyede iki sene sonra bir cami dahi bina etmiþ idi.
(...) el-Mesrûri nâm kimesne Emir Ali'nin yerine memur olup zâbit ve
askeri ve sair cümle halký bi'n-nefs iþledip Et-Tagarri nâm karyesinden aðza
varýnca tür‘ayý kumdan külliyen tathîr edip Ümmü Dinar Karyesi'nden sandukalar baturdup üzerine kârgir binalar yaptýrdý. Lâkin su feyezânýnda su fakat
iki mâh cereyân edip senenin bâki aylarýnda yine kuru kalmaðla Ýskenderiye
ahalisi ol vakitde dahi sarnýc suyu istimal ederler idi.
Ýskenderiyeli (…) yedi yüz on sâlinde Mýsýr'a karîb cebelde iskân eden
Sultan en-Nasr Muhammed bin Kalavun'un huzuruna varýp tür‘a-yý mezkûre
ma‘mûr olur ise menâfi‘-i kesîreyi müntic olacaðýndan bahisle tathîri lâzým
geldiðini ifade etdikde melik-i mûmâileyh pesendîde edip ve icrasýyçün fermân
eyledikde yirmi günde kýrk bin amele hazýrlanýp sene-i mezkûre Recebi'nde
tekmîl olundu ve zikrolunan kýrk bin amele ol vakitde etraf nevâhi sekenesinden tertib olunup Aðaz'dan Þenbar nâm karyeye varýnca sekiz bin kasbâ yani on
beþ bin bâð-ý hendesiye ve karye-i mezkûreden Ýskenderiye'ye varýnca sekiz bin
kasbâ yani on beþ bin bâð-ý hendesiye ki cem‘an tür‘a-yý mezkûrenin tûlu on altý
bin kasbâ yani otuz bin bâð ki yetmiþ bin zira‘ imtidâdý hafr ve tathîr oluncaya
kadar sularýn feyezâný ile meþakkat-ý vâfire ârýz olup nüfus-ý kesîre dahi garîk-i
âb olmuþ idi. Bilâhare kayâselere seyir ü hareket mümkün olup ahali-i Ýskenderiye dahi sene hitâmýna deðin sahrýnc suyu içme[k]den hâlâs olmuþlar idi ve
mukaddem tür‘anýn tarefeynde yüz bin feddandan yani tahminen beþ yüz bin
dönümden ziyade müte‘affün ve bî-hâsýl yerler az vakitde ma‘mûr ve âbâdân
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olduðundan mâadâ Ýskenderiye civarýnda binden mütecâviz bað ve bahçe
yetiþtirmiþler idi ve bu defa da hafr ve tamirine sarf olunan meblað gerek Ýskenderiye civarýnda vâki ebniye-i atîka enkâzýndan ve gerek ebniyede ve tür‘a
cevfinde denize kadar olan kadîm kurþun borularýndan hâsýl olan meblaðdan
mâadâ altmýþ bin dinâr-ý Mýsriyye bâlið oldu idi ve zikrolunan minval üzere
tür‘anýn suyu cereyân etdikçe etraf ve eknâfý münbit ve bað ve bahçeler ile
müzeyyen cennet-misâl meserret-gâh bir mahall olup tâ mürûr-ý zaman ile kum
ve toprak ile yine dolup yedi yüz yetmiþ sâlinde fakat Nil feyezânýnda su
cereyân edip ol müferrih münbit mahaller harâb ü yebâb oldu ve yine sekiz yüz
yirmi altý tarihinde Emir (…) Abdülkerim sekiz yüz yetmiþ beþ amele ile doksan günde tür‘a-i mezkûrenin kum ile dolmuþ bazý mahallini hafr ve tathîr edip
yine Nil-i mübarek Ýskenderiye'ye akýp kayâseler dahi amed þüd etmekle etraf
karyeler ve Ýskenderiye bir defa dahi ma‘mûr oldu ise de kumlarýn gün be-gün
tezâyüd ve terâkümü suyun cereyânýna halel verip dokuz yüz beþ sâlinde Nil'in
feyezâný vaktinde fakat kayâseler amed þüd eder idi ve Belün nâm Mýsýr seyyâhý
dokuz yüz elli yedi sâlinde "tür‘a-i mezkûreyi ma‘mûr gördüm" deyu rivâyet eder.
Ba‘dehû mürûr-ý ezmîne ile harâba yüz tutmuþ idi. Þemseddin nâm müverrihin
tarihinde "dokuz yüz seksen sâlinde cennet-mekân firdevs-âþiyân Sultan Selim
Han-ý Sâni hazretlerinin vakt-i saltanatlarýnda Sinan Paþa Mýsýr'da ve Bulak'da
han ve cami ve hamam bina ettirdüp tür‘a-ý mezkûreyi dahi tathîr ve tamir etdiler"
deyu tahrîr ve tastîr eylemiþ.
Fasl-ý Sâni ve fasl-ý evvelde beyân olunduðu üzere tevârih-i mütedâvile
akvâlinden müstefâd ve münfehim olduðuna göre Ýskenderiye'nin mâ-i lezîzi
memleket sekenesine vefâ etmeyip aralýk aralýk tür‘asýnýn tamir ve tathîrine
katý vâfir akçe sarf olunagelmiþdir ve memleket-i mezbûre tüccar yataðý ve
kesret-i mütehaþþide mahalli ve Mýsýr'ýn en yakýn iskelesi olmaðla beher-hâl
sükkân ve kuttânýn terfîh ve te’minleri uhde-i Devlet-i Aliyye'ye vâcib [ve]
mütehattem olan mevâddan olmak mülâbesesiyle tür‘anýn tathîr ve küþâdý ve
kifâyet edecek kadar suyun tedarik ve istihsâli ile memleketin daðýlmamasýna
her bâr ihtimâm ve dikkat olunmaktadýr.
Velhâsýl Mýsýr Ýskenderiye'sinde asla mâ-i câri olmayýp turâbý çoraklý ve
kumlu mahall olduðundan kuyularýnda dahi mâ-i lezîz çýkmayýp içilme þöyle
dursun esvâb gasline dahi sâlih deðildir. Müsliman Limaný tarafýnda Acemî
dedikleri mahalde ve Ebukýr [cih]etlerinde (…) olan bazý kumlu mahaller
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birkaç zirâ‘ hafrolunur ise nev‘an tatlýca su zuhur etmekle kemâl-i müzâyaka
vakitlerinde getirip aný satarlar ve ol mahaller iki üç saat mesafe olmaðla gâlî
bahalar ile nâ-çâr alýrlar ve bazen dahi cerim tabir olunur sefineler ile fýçý ve
varil içinde Reþid'den Nil suyu getirip bey‘ ederler. Senede bir kere Nil-i Mýsýr
feyezân edip Aðustos âhirlerinde ve Eylül içinde Ýskenderiye tür‘asýna duhûl ile
cereyân eder. Ol hengâmda mevcud olan iki yüzden mütecâviz kebîr sahrýnclarý
imlâ ederler. Gerek ahali ve gerek züvâr ve misâfirin ol sahrýnclarý bir sene istimal eylerler ve sekenesinin mütemevvilce olanlarý kendi hanelerinde sahrýnc
bina etdirmiþlerdir. Tür‘a-ý mezbûrenin cereyâný vaktinde sakkalara ücret-i
maktû‘a ile sahrýnclarýný imlâ etdirirler. Sene-i âtîyeye deðin onu istimal eylerler. Elhâsýl büldân-ý sairede vaktiyle kömür ve odun alýnýp vakt-i þitâda zarûretden vâreste olduklarý misillü ahali-i Ýskenderiye dahi vaktiyle sularýný tedarike
mecburdur. Maâzallâhü Teâlâ Nil'de þerâkî olsa yani feyezân etmeyip Ýskenderiye tür‘asý cereyân etmese sahrýnclarýný imlâ edemeyip ahalisi azîm
müzâyakaya dûçâr ve külliyetli masârýfa giriftâr olurlar.
Hâfazallah þerâkî-i Nil iklim-i Mýsýr'da bâ‘is-i kaht ü galâ olup ahali-i Ýskenderiye'ye kaht ü galâdan mâadâ susuzluk dahi bir vâhiye-i uzmâ olur. Zira bâlâda tafsil olunduðu üzere Ýskenderiye mevzi‘-i ticaret bir bender-i cesîm olmaðla
su olmadýðý þüyû‘unda gerek Anadolu ve gerek Rumeli ve gerek Frengistan'dan
tüccar sefâini tavârüdü münkatý‘ olup ticaret dahi kalmaz ve el-ýyâzü billâhi
Teâlâ iþbu hâlet-i ârýza mümtedde ve müstemirre olmak lâzým gelse az vaktin
içinde Mýsýr'da kâr kalmadý deyu etraf ve eknâfdan gelen bu kadar külliyetli
Frengistan (…) tüccâ[r] sefinelerinin amed þüdleri münkatý‘ ve nefs-i Mýsýr'a
ihtilâl-i küllî ve teferruk-ý cesîm (…) çýkmak vâhime-i vahîmesi derkârdýr. Kaldý
ki iþbu risâleye rabt ve ilâve olunan harita-i müstakillede kaide-i hendesiye
üzere resim ve beyân olunduðu vechile zikrolunan Ýskenderiye tür‘asý ki
Eþrefiye tür‘asý demekle mahallinde malum ve meþhûr Nil'den münþa‘ib bir
tür‘a-i kebîredir ki Rahmâniye'ye yetmiþ bin ve Reþid'e yirmi bin bað kadar
ba‘id bir mahallde Nil üzerinde vâki Fuva nâm kasabaya yakýn mahallerden bir
iki aðzý olup el-hâletü hâzihî iþbu aðzýn arzý dokuz zira‘ ve iki tarafýnda tür‘adan
çýkan toprak yýðýlarak tür‘a boyunca olmaðýn Nil feyezânýnda kayýklarýn rüzgarýna [ma]ni ve ol nüheyrin tûlü su‘banvârî olmaðla dirseklerde suyun
cereyânýna dahi mâni ve yarýsýndan aþaðýsýndaki kenarlarý hafif toprak ve bazý
kadîm harâb karyelerin kârgir molozlarýndan ve etraf zeminler dahi deniz
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hizâsýnda[n] alçak olduðundan hatar-nâk mahaller olup Ýskenderiye'nin
cenûbîsinde (…) ve ziyadesi Müsliman Limaný'na munsab olur ve tür‘a-i
mezbûrenin tûlü otuz yedi bin beþ yüz bað olup tarîk-i müstakim üzere hafr
olunsa yalnýz otuz bin baða bâlið olur. Haziran'ýn yirmisinden gâyetine dek
Rahmâniye'de Nil'in feyezâný müþâhede olunup bir mâh mürûrunda Mýsýr
karþýsýnda Ceziretü'r-Rav[za] nâm mahalde vâki mikyasda yedi zirâ‘ on beþ parmak irtifâ‘ müþâhede olundukda Rahmâniye'de üç zirâ‘ yirmi parmak su
tezâyüd edip Eþrefiye tür‘asýna ol vakitde su girmeðe bed’ eder ve Nil azlýðýnda
Rahmâniye pîþgâhýnda umku beþ zirâ‘ on iki parmak olup Eþrefiye tür‘asýnýn
yataðý Nil'den bir arþýn yirmi parmak irtifâ‘da bulunmaðla iþbu mikdar
sefinelerin mürûru vaktinde umk-ý vasat olur ve tür‘a-i mezkûrenin sülüs
mesafesine kadar Eflaka nâm karyeye varýnca meyli Rahmâniye'den Reþid'e
varýnca olan meyle muâdil olur ve bazý mühendisînin mesâhasý üzere Nil'in
azlýðýnda Mýsýr'ýn Reþid Boðazý'ndan ve Ýskenderiye Limaný'ndan irtifâ‘ý yedi
zirâ‘ yirmi parmak ve feyezânýnda irtifâ‘ý on yedi arþýn olur. Bu tür‘anýn keyfiyât
ve mikdarý malum olmak için haritada mecra-yý tabiîsi olan müsâfat-ý mürtesemeye kýrmýzý mürekkeb ile iki tarafýndan birer tahrîl çekildi ve mahall-i
merkûme kaide ve resm-i hendese üzere yerli yerinde isimleriyle tahrîr ve tayin
ve mikyâsý dahi iþâret ve terkîm olundu. Nazar-ý ihâta ve dikkat birle im‘ân
olunsa tathîr ve küþâd olunacak nüheyrenin imtidâd-ý mesafesi takrîben yirmi
saat mikdarý olup el-hâletü hâzihî Bürke nâm karyeye gelince beher sene Mýsýr
valileri taraflarlarýndan (…) âdemler tayin ile Nil feyezâný zamanýnda mukaddemce iktizâ eden masârýf-ý zarûriye-i müteferrika ve muhtelife ile tathîr ve
küþâd ve tehiyye ve i‘dâd ederler. Eðer bir sene bakýlmamak ve açýlmamak
lâzým gelse tür‘anýn etraf ve havalisinde olan mezra‘alar daðýlýp periþan ve
köyler dahi harâb olacaðýndan baþka Ýskenderiye dahi susuzlukdan daðýlýr.
Binâberîn hâlâ tür‘a-i mezkûre Rahmâniye'den Bürke'ye varýnca küçük bir
çifte piyâde gibi kayesâlara yol verip Bürke'den Ýskenderiye'ye deðin hiç kayýk
iþlemez olur. Kaldý ki bu defa bi'l-külliye tathîr ve tevsî‘ ve küþâdýna irâde-i
aliyye buyurulur ise haritada resim ve beyân olunduðu üzere üç mahallde kapýlý
havuz inþâ ve ihtirâ‘ý iktizâ edip bu resim týbkýnca tevsî‘ ve iktizâ eden sedler
havuz (…) tafsil olunduðu vechile ihdas ve inþâ olunup tür‘a-i mezbûre dâimü'lcereyân olsa ve min-ba‘d Ýskenderiye sudan sýkýlmak mümkün olmaz ve Nil'in
feyezâný hengâmlarýnda dört-beþ ay kadar müddetde su arzen lâ-ekal on arþýn
ve umkan nihayet sýðlýðýnda bir buçuk arþýn olup Kaðýdhane suyu ve Göksu gibi
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baþtan baþa yüklü kayesâlar dahi amed þüd edebilir ve kurâklýk vakitlerde yine
yetiþecek kadar su cereyân edip fakat kayýk iþle[ye]mez.
Velhâsýl tür‘a bir nehr-i kebîr gibi büyücek ýrmak olup yüklü kayesâlara dahi
dört-beþ mâh kadar zamanda yol verebilir. Üç mahallde inþasý lâzým gelen
kapýlý havuzlarýn resmi dahi haritanýn canib-i yemini zîrinde tersîm ve terkîm
olunup þerh verilmiþdir. Bundan akdem Marotis nâm gölü [Mareotis/Maryut]
mevcud iken kayýk ile Rahmâniye'den Tellü'l-Cenân Karyesi'ne kadar tür‘adan
gelinip ve iþbu mahallden göl içinden Ýskenderiye'ye gelinmek mümkün olmak
hasebiyle ol tür‘anýn hafr ve tathîri dûn baha ile husul-pezîr olur idi. Ancak elhâletü hâzihi ol göl kuruyup kumsal olup iþbu kumsal olan mesafeyi tür‘adan
gelinmek lâzým gelmekle iþbu tür‘a mesafesinin hafr ve tathîr ve küþâdý masârýfý
dahi kadîm tür‘anýn masârýfýna zam ve ilâve olunmak iktizâ eder. Binâenaleyh
tür‘a-i mezkûre yataðýnýn tathîr ve küþâdý ve su‘banvârî olmaðla ve dirseklerinin
ta‘dîl ve istikâmeti ve bazý münasib mahallde cisir binasý hususlarýna merbut
olup dört-beþ mâh kadar zamanýnda kayýklar iþliyebilir.
Ýmdi; ber-minval-i muharrer inþâ ve ihdâsýna irâde-i aliyye-i cihân-dârî
ta‘alluk buyurulur ise ber-vech-i âtî tarîk ve masârýfla keþif ve tahmin olunur.
Tür‘a-i mezkûre hafr ve tevsî‘ ve tarafeynden sedler yapýlýp ve keskin dirsekleri
ta‘dîl ve her mahallinde inhirâf ve meyli tahdîd olunmak iktizâ eder. Bu
takdirce tür‘a-i mezkûrenin tûlü üç kýsma münkasým olup evvelki iki kýsýmlarý
ki kayýk seyredebilir muhtelif iki inhirâfý olup biri nehr-i Nil'in tür‘aya inhirâfý
ve diðeri tür‘anýn ikinci kýsmýna inhirâfý olur ve kýsm-ý sâlisi ki suyu sýð bir
küçük tür‘acýk olur. Pes tür‘a-i mezkûrenin kýsm-ý evveli ki Nil'den münþa‘ib
olup Rahmâniye ve Mahalletü'l-Davud ve Damanhur ve Yatis ve Eflaka ve
Kâbil ve El-Kurvî ve Bürketü'l-Cidde nâm karyelerden mürûr edip 55476 yani
mesafe-i bu‘du elli beþ bin dört yüz yetmiþ altý zirâ‘-ý hendesiye olup inhirâfý
10,5 parmak 1 kadem 3 zirâ‘ (üç zirâ‘) (bir kadem) (on buçuk parmak) olur ki
takrîben altý yüz arþýnda bir parmak inhirâf olur. Rahmâniye'de tür‘a aðzýnýn
yataðý ol tür‘anýn aðzýnda bina olunacak cisrin ýskarasý ile tahdîd olunur.
Ýmdi; su azlýðýnda Mýsýr karþýsýnda Ceziretü'r-[Ravza'da vâki mikyasda] (…)
üç zirâ‘ on par[mak] su olup bu hesab üzere Rahmâniye'de su azlýðýnda cisir
(…) [ta]krîben bir zirâ‘ (…) olmak iktizâ edip iþbu cisir Nil'in darbýný tutmak ve
iki tarafýný Nil istediði (…) yýkýlmamak için (…) arþýn arzýnda bir ýskara ve iki
tarafýna birer ayak bina olunur ve âharý Bürke'de iki cisir üzerinde bina olunan
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iki kapýlý havuz ile mahdûddur ve ol cisrin ýskarasýnýn Rahmâniye'deki cisrin
ýskarasýndan inhitâtý 3,5 (üç buçuk) arþýn olur yahud Bürke civarýnda vâki alçak
havalilerinin inhitâtý iki arþýn on dört parmak olur ve havuz kapýlarýnýn irtifâ‘ý
Nil azlýðýnda dört arþýn dokuz parmak suyu zabtetsin ve feyezânda beþ arþýn
dört parmak yahud kâmil altý arþýn suya mukâvemet edip müstened olsun ve
iþbu havuz kapýlarýnýn binasýnda menâfi‘i budur ki [bâlâda ve] zîrde resim ve
þerh olunduðu vech üzere havuzun alt yanýnda olan tür‘a kýsmýna iktizâ etdikçe
yedek su bulunup ikinci kýsmý kum ve toprak doldukca ol kapýlar açýldýkda
tathîr olunur ve Ebukýr tarafýnda olan tür‘aya nâzýr kapý imal olunur ise havuzdan ol tarafa su akýdýlsa Ebukýr tür‘asý dahi muvakkat bir tür‘a-i azîme olur (…)
kapý vasýtasýyla kumsal zemininden Ebukýr Körfezi’ne bir ittisâl-i müstakime
olabilir idi. Sefine (…) tür‘a-i mezkûrenin kýsm-ý sânisi Elgerun ve Elenþu (enNeþv) ve Melâfiye ve Kefr-i Selim ve Beyza ve Tellü'l-Cenân Karyelerinden
mürûr ederek tûlü 33044 (otuz üç bin kýrk dört) arþýn olup nesak-ý vâhide üzere
olan meyl ve inhirâfý bir arþýna karîb olur ki her bin üç yüz yetmiþ yedi arþýnda
bir parmak meyil ve inhirâf hâdis olur ve bu kýsmýn nihayetindeki cenâheyninde
birer memerr olmak üzere bir kapýlý bend bina olunur ki ol memerlerin
cenâheyninde olan kumsal mahalle su akar ve iþbu bendin ýskarasýnýn inhitatý
Tellü'l-Cenân havalisinde olan en alçak zeminlerinden 3,5 (üç buçuk) zirâ‘ olur.
Kaldý ki iþbu inhitât Nil'in en inhitâtýnda olmaðla havuz ve kumsal mahallerin
sedlerinde iþbu üç buçuk zirâ‘ irtifâ‘ý ihtiyar olunur. Tür‘a-i mezkûrenin kýsm-ý
sâlisi dar ve sýð olup seyr-i sefîneye kabiliyeti olmayýp kumsal mahallinde bina
olunacak havuzdan Ýskenderiye'deki Bercek cenbine kadar mümted olup þehr-i
Ýskenderiye'nin suyunu îsâl eder ve Tellü'l-Cenân ve Ebusac karyelerinden
mürûr ve Ýskenderiye'ye karar eder ve tûlü 17046 (on yedi bin kýrk altý) zirâ‘
olup re’sinden nihayetine kadar olan inhirâf ve meyli bir arþýna yakýn olur ki her
yedi yüz on arþýnda bir parmak inhirâf hâdis olup suyu þehr-i Ýskenderiye'yi
bâliðen mâ-belâð idare etdikden sonra ziyadesi þehr-i mezkûr etrafýnda vâki
mezra‘alarý irvâ eder ve iþbu dýyk tür‘anýn baþýnda imal olunacak kapýlý seddin
irtifâ‘ý ol havuzun iki kapýsý irtifâ‘ýnýn fevkinden üç buçuk arþýn yani derya sahiline muhâzî olmak iktizâ eder ve iþbu on yedi bin kýrk altý arþýn mesafesi
karadan seyrolunur yahut iki tarafý duvardan sed yahut arîz ve mürtefi‘ toprakla sed yapýlýr ise kayýk ile seyrolunabilir.
Ber-minvâl-i meþrûh tür‘a-i mezkûre husul-pezîr olur ise bundan akdem
tarif olunduðu vech üzere Bürke'de iki cisir ve dahi aþaðýsýnda olan kadîm ve
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harâb dört aded cisrden mâadâ üç cisir dahi bina olunmak iktizâ eder ki biri
Rahmâniye'de ikincisi Damanhur'da ve üçüncüsü Kâbil nâm karyede olup iþbu
cisirlerin her biri üçer gözlü ve tarafeynde olan iki gözün birisi eðreti köprülü
olmaðla kayýklarýn mürûr ve ubûru âsân olur. Bürke'de ve kumsal baþýna imâl
olunacak havuzlar küçük tabya misillü kalecikler ile muhafaza olunur.
Hulâsatü'l-kelâm ber-minvâl-i muharrer tür‘a-i mezkûrenin hafr ve tathîri
murad olunur ise Rahmâniye'den Bürke'ye kadar 848730 (sekiz yüz kýrk sekiz
bin yedi yüz otuz) arþýn toprak hafr ve ihrac olunmak iktizâ eder ve Bürke'den
Tellü'l-Cenân karyesine kadar 4752886 (dört yük yedi yüz elli iki bin sekiz yüz
seksen altý) zirâ‘-mik‘ab toprak hafr ve ihrac olunmak iktizâ eder ve Tellü'lCenân'dan Ýskenderiye'ye kadar 339492 (üç yüz otuz dokuz bin dört yüz doksan
iki) zirâ‘-mik‘ab toprak hafr ve ihrac olunmak iktizâ eder ve iþbu üç mikdar
mik‘ab toprak cem‘ olundukda 5941108 (beþ yük dokuz yüz kýrk bir bin yüz
sekiz) zirâ‘-mik‘ab toprak hafr ve ihrac etmek iktizâ eder ve her bir arþýn
topraðýn hafrýna ve iktizâ eden ücret-i amele ve âlât ve edevât ve saire misillü
mühimmât hesab olunarak oranýn akçesiyle iki kuruþa bâlið olmaðla ihrac olunacak mecmu‘-ý toprak yirmi üç bin yedi yüz altmýþ dört kese akçe iki yüz on altý
kuruþa bâlið olur ve ber-minvâl-i muharrer Rahmâniye'de bina olunacak havuz
ve üç adet cisir ve Bürke'de bina olunacak havuz ve iki adet cisir ve iki sedd ve
sair ebniye ve Tellü'l-Cinân nâm mahalde bina olunacak sedler ve havuz ve bazý
duvarlarýn yegân yegân keþfi tahmin ve hesab olundukda hemen on dört bin üç
yüz kese akçeye bâlið olup hafrýyla ebniye masârýfâtý cem‘ olundukda otuz sekiz
bin altmýþ dört kese akçe iki yüz on altý kuruþa bâlið olur.
Hâtimetü'l-meâl tür‘a-i mezkûrenin bu keþif ve kýyâs ile tathîr ve inþâ ve
küþâdýna eðer ki ber-minvâl-i meþrûh yirmi altý bin kese-i Rûmiye akçe sarf
olunmak lâzým geleceði bedîhî olup ancak nefs-i Ýskenderiye'nin ma‘mûriyeti
derece-i kemâle resîde olacaðý ve iklim-i Buhayra'ya ve be-tahsis
Rahmâniye'den Ýskenderiye'ye gelince tür‘a boyunca etraf ve eknâf kurâ ve
mezra‘a ve bað ve bahçe ile müzeyyen olacaðý ve kemâ fi's-sâbýk cennet-misâl
bir mahall-i meserret-gâh olacaðýndan baþka ol havalide müheyyâ bir kaç bin
cengâver asker-i zafer-rehber barýnabileceði bedîdâr olmaðla þân ve þükûh-ý
Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'l-istikrâr ve meyâmin-i himmet-i cihângirî-i hazret-i
þehinþâh ve âl-i-tebâr ile bina ve inþâsý hususu Mýsýr'ýn kemâl-i takviye ve
ihkâmýna ve Ýskenderiye'nin hüsn-i ümran ve istihkâmýna sebeb olup ilâ
yevmi'l-haþr ve'l-karar umum sükkân ve tüccardan cânib-i hazret-i Hilâfet252
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penâhî'ye da‘vât-ý hayriye isticlâbýna bâ‘is olacak eser-i cemîl ve hayr-ý cezîl olacaðý ve senede dört-beþ mâh kadar müddetde tüccar malý kayesâlar ile nehren
Ýskenderiye'ye nakil ve îsâl olunmak lâzým geldikde mahallinde hâl ve tahammülüne göre cadde-i cedîde-i mezkûreden tarden ve aksen naklolunacak emvâl
(…) kayesâlarýna bâc-ý mürûr ve gümrük misillü bazý avaid ve fevaid tayin ve
tahsisi ile ol havaliler [kasabât ve] kurâlarýndan ber-mu‘tâd-ý kadîm alýnagelen
avaidât ve avârýzâtý ile mîrî tarafýndan vech-i münasibi ile maktû‘an tahsil olunmak muktezâ-yý maslahat olup bu suret-i müteakkýle ile hemen dört beþ senede
sarf olunan akçe avaid-i mezkûreden ma‘a-ziyadetin hâsýl olmak ve ihtimâm
olunduðu hâlde suhûletine binâen tüccar bu tür‘adan amed þüde fart-ý meyl ve
raðbet edip günden güne irâd-ý mezkûr mütezâyid ve efzûn olmak hususlarý
akreb-i me’mûl ve asdak-ý melhûzdur.
[1232] / [1816-1817]
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1- Ýþbu resmin þerh ve tafsili budur
ki, Nil tarafýnýn suyu yüksek ve tür‘a
tarafý alçak olmaðla havuzun yukarý
tarafý A kapýsý açýldýkda Nil suyu ile
havuzun suyu bir hizâya gelmekle kayýk
girip ba‘dehû kapý kapanýp kayýk havuzda kalýr ve havuzun suyu tür‘a suyundan
yüksek olmaðla hizâsýný bulmak için B
kapýsý açýldýkda tür‘a hizasýna inip kayýk
çýkar gider ve kezâ kayýk B kapýsý
tarafýndan gelip iþbu kapý açýldýkda
suyuna tür‘a suyunun hizâsýna gelmekle
kayýk havuza girip kapý setr olunur.
Ba‘dehû A kapýsý küþâd olunup havuzun
suyu Nil suyu hizâsýna gelmekle kayýk
çýkýp gider ve bu kýyas üzere havuz alabilecek kadar beþ-on kayýk havuzun bir
tarafýna geldikce ol tarafýn kapýsý açýlýp
ber-suret-i muharrer bir fi‘l ile mürûr ve
ubûr-ý sefîne olabilir ve iþbu havuzun
kapýlarý açýlýp kapamaða yirmi nefer
ameleye muhtac olur.
2- Bahr-i Sefîd
3- Ýskenderiye
4- Merbu Kulesi
5- Acemi
6- Kör Taþlar
7- Müsliman Limaný
8- Liman-ý Kadîm
9- Liman-ý Cedid
10- Konak
11- Mercan Göl Karyesi
12- Amud
13- Ýskenderiye
14- Kum
15- Cisr-i münhedim
16- Cisr-i kadîm ve münhedim
17- Cisr-i kadîm ve münhedim
260

18- Cisr-i kadîm ve münhedim
19- Ebusac
20- Viran Kayser Kulesi
21- Kasr
22- Hurmalýk
23- Harâb ve kadim þehir
24- Ebukýr
25- Kuyu
26- Müceddeden inþa olunan sed
27- Kadim Göl
28- Kumsal
29- Mücedded havuz ve cisr
mahalli
30- Tellü'l-Cenân
31- Ýskenderiye kapýsýndan Tellü'lCenân karyesine varýnca tûlü
17046 zira‘-ý hendesiyedir.
Ýnhirafý bir arþýndýr.
32- Tellü'l-Cenân'dan bürkeye
kadar tûlü 33044 zira‘-ý hen
desiyedir ve inhirafý 1
zira‘dýr.
33- Harâb
34- Kervansaray
35- Ebukýr Körfezi
36- Garb
37- Þimal
38- Þark
39- Cenub
40- Ýt Gölü
41- Tür‘a
42- Kadim harâb yollar
43- Ýt gözü
44- Hemad
45- Ezbe
46- Cedye
47- Þeyhü'l-Manzur
48- Reþid
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49-Kale
50- Reþid Boðazý
51- Bahr-i Sefîd
52- Ceziretü'l-Kudra
53- Halicü'l-Ceniyye
54- Kumsal ve alçak sahiller
55- Garbetü'l-Maviye
56- Budlos Gölü
57- Beraynel
58- Maniatü'l-Mürþid
59- Fehali
60- Metûbî
61- Atfine
62- Fezar
63- Þemþir
64- Maniatü'l-Sayd
65- Selendiyun
66- El-Garb
67- Deyru
68- Atfih
69- Fuva
70- Gabadi
71- Serenbadi
72- Selemiye
73- Mahalletü'l-Malik
74- Kurak
75- Diþuk
76- Cisr-i Cedid
77- Rahmâniye
78- Buleyn
79- Madye
80- Mahalletü'l-Davud
81- Samadî
82- Ebu Mecid
83- Sagud

84- Damanhur Tür‘asý
85- Kareke
86- Demenhur
87- Mahlis
88- Eflaka
89- Bürke'den Rahmâniye'ye kadar
mesafe ve tûlü 55476 zira‘-ý
hendesiye ve inhirafý 3 zira‘ 1
kadem 10,5 parmaktýr.
90- Nakle
91- Kabel
92- Eþrefiye Tür‘asý
93- Kervi
94- Behi
95- Belec
96- Zaviyetü Seyyidü's-SelimRe’sü'l-Ahmed
97- Avce
98- Bürke
99- Mücedded havz ve cisr mahalli
100- Elgerun
101- Enneþv
102- Melâfiye
103- Eþrefiye Tür‘asý
104- Kefr-i Selim
105- Keryus
106- Reþid
107- Kadim Göl
108- Þeyh Ali Tekkesi
109- Garb Daðlarý
110- Arab Kulesi canibi
111- 10 mil-i Osmaniyye,
yani 50.000 kadem
mikyasýdýr.

HAT, 5404-A
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Nil üzerinde yaptýrýlmakta olan köprü ile Ýskenderiye’de yeniden
yaptýrýlacak cami ve okul için gerekli kerestenin
Tersane-i Amire'den gönderilmesi

53

Seniyyü'l-himemâ kerîmü'þ-þiyemâ devletlü inâyetlü âtýfetlü
efendim hazretleri
Malum-ý âlî buyurulduðu üzere Mýsýr valisinin kantara-i Nil için Karadeniz
sevâhilinden geçen sene kat‘ etdirmiþ olduðu kerestenin þiddet-i lüzumuna mebnî
mürûruna ruhsat-ý seniyye erzân buyurulmasý hususu Kapý Kethüdâsý Nazif
Efendi'nin takdim eylediði takrîrinde niyâz ve istid‘â kýlýnmýþ ve muktezâ-yý emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-ý cihandârî üzere iþbu kerestenin keyfiyeti atûfetlü Kaptan
Paþa hazretlerinden lede'l-isti‘lâm zikrolunan kereste muayene olunarak Tersâne-i
Amire'ye müte‘allik keresteden olmadýðý tebeyyün etmiþ olduðundan imrârýna
ruhsat-ý seniyye i‘tâsý hususu menût-ý emr u irâde-i seniyye idüðünü ilâm eylemiþ
ve manzûr-ý âlî buyurulmak için mersûl-i sûy-ý sâmîleri kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda
ve diðer meþmûl-i nazar-ý mekârim-eser-i cenâb-ý þehinþâhî buyurulmak üzere
leffen irsâl olunan bir kýt‘a arzuhal meâlinden müstefâd olacaðý vechile
Hatabzâde Hacý Ahmed Kaptan'ýn Ýskenderiye'de müceddeden bina ve inþâ
eylediði cami-i þerif ve mekteb-i münîfin ikmâli zýmnýnda lüzumu gösterilen kerestenin dahi Tersâne-i Amire'ye elverir makûleden olmadýðý tahkik kýlýndýðýndan
onun dahi istid‘â olunduðu vechile nakli hususunda ne vechile irâde-i seniyye-i
cenâb-ý þehriyârî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise iþ‘ârý menût-ý himem-i
behiyyeleridir efendim.

262

Devletlü inâyetlü âtýfetlü re’fetlü übbehetlü veliyy-i ni‘am-ý kesîrü'l-kerem
efendim hazretleri
Ýþbu tezkire-i seniyyeleriyle ilâm ve arzuhâl-i mezkûr mübarek hâk-i pây-ý
ma‘âlî-i ihtivâ-yý hazret-i þahaneye arz u takdim ile manzûr-ý mekârim-mevfûr-ý
cenâb-ý padiþahî buyurulmuþ ve zikrolunan kerestelerin mürûruna ruhsat verilmesi hususuna irâde-i seniyye-i þahane ta‘alluk etmiþ ve ilâm ve arzuhâl-i mezkûr
leffen iade kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda fermân efendimindir.
[29 Zilhicce 1255] / [4 Mart 1840]
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Nil Nehri, Gize-Kahire
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Mýsýr’da halkýn refahý, memleketin imarý ve ticaretin geliþmesinin ziraatin
düzenlenmesine baðlý olduðu, bu nedenle arazilerin boþ býrakýlmayarak
faydalý ürünlerin ekilmesi için çiftçilerin teþvik edilmesi, tarým arazilerinin
sulanmasý için su kanallarý ile köprülerin tamiri ve temizlenmesi,
tarýmdan alýnacak vergilerde halkýn maðdur edilmemesi ve
gerekli ödeme kolaylýðýnýn saðlanmasý

54

Ziraat Nizâmý
Birinci Bend- Ekalim-i Mýsriyye'de emr-i ziraat madde-i mu‘tena bahâdan
olup ticaretin vüs‘at ve kesreti ve ahalisinin refah ve serveti ziraatin nizâmý ile
olduðu ve imâriyet-i bilâd ve refahiyet-i ibâd maddesine esas bulunduðu
haysiyetiyle Mýsýr'da ekalim müdürleri ve kýsým nâzýrlarý ve hat hâkimleri ve
kurâ kaymakamlarý ve meþâyihi ve havlîleri ziraatin ahsen vechile husule
gelmesi ve arazi boz býrakýlmayýp menfaatli þeylerin ber-vech-i lâyýk ekilmesi
hususunda fellâhlarý tergîb eylemeleri vazifelerinden olup kanun-ý ziraat
nâmýyla kitabý ve lâyihasý ve ziraatin esbâb-ý asliyesi olan arazinin rýyy maddesi
hususunda mühendis ve müfettiþleri ve rýyy ameliyâtý ile tahzîr-i arazi için
evkat-ý muayyenede mühendis ve hükkâmýn meclisleri dahi olduðundan
mevcud memurlar ma‘rifetiyle ziraat talimatnâmeleri mûcebince emr-i ziraat
ve hýrâsete icabý vechile dikkat olunarak ahalinin refah-ý hâl ve asayiþ-i bâlleri
kaziye-i hayriyesinin istihsâli emr-i ehemmine sarf-ý makderet kýlýna.
Ýkinci Bend- Ekalimde müstahdem olan müdür ve kýsým nâzýrlarý ve
hükkâm-ý saire tür’alarýn tathîri cisir ve kantaralarýn müceddeden imal ve
tamirleri misillü beher sene hebût-ý Nil'den sonra Mýsýr'ýn hendese lâyihalarý
mûcebince hendese müfettiþleri ma‘rifetiyle keþfolunan ameliyât-ý mukteziyeyi
yapdýrmak kendilerinden melzûm idüðünden hatt hâkimleri ve kurâ kaymakamlarý ve þeyh-i beledler kurânýn ziraatine muayyen ve târi‘ defterlerinde
mukayyed olan kâffe-i atyânýn ber-vech-i lâyýk Mýsýr'ýn ziraat lâyihalarý mûcebince hars ve zer‘ olunmalarýna kemâl-i dikkat ve ekmeðe kudreti olmayanlarýn
265
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ve kendisi gâibde olup vekili veyahud akrabasýndan karyede kimesnesi bulunmayanlarýn usul-i câriye ve levâyih-i Mýsriyye mûcebince müte‘allik bulunduðu
þeyhini ziraat etmek veyahud münasib birisiyle þirket etdirmek veyahud ücret-i
malume ile hars ve mahsulünden alýnmak üzeri takâvî i‘tâ olunmak tarîkleriyle
sahiblerine hiçbir nev‘ gadrolmamak suretiyle ekdirmeðe gayret eylemeleri vazifelerinden ma‘dûd olmaðla usul-i câriye üzere fi‘len ve amelen mu‘tâdý olan
arazi ekilmeyip boz kalýr ise mes’uliyet kendilerine râci‘ olacaðýný eyüce bileler
ve amma Nil-i mübarek bi'l-farz beher sene hadd-ý kifâyede gelmeyip ve
ameliyât dahi usul-i câriye üzere mühendisler tarafýndan verilmekde olan tarife
ve terdîbler mûcebince icra olunmuþ ve usul-i câriye üzere dere ziraatiçin þâruflar ve nattale vasýtasýyla mahallât-ý lâzýme rýyy ve ziraat etdirilmiþ ve ekalim-i
sa‘idiyede vâki ve mu‘tâd olduðu vechile havuzlarýn dahi sularý hýfz ve sýyânetle
bi't-tedrîc idare ve icra ile tarlalarýn rýyysýz kalmamasý zýmnýnda memurîn ve
hükkâm ve ahali taraflarýndan kemâl derecede dikkat kýlýnmýþ iken bi'z-zarûre
bazý yüksek arazi rýyy olmayýp da þerâkî kalýr ise usul-i câriye üzere müdür
tarafýndan Meclis-i Ahkâm-ý Mýsriyye'ye inhâ ile meclis-i mezkûrdan kiyasete
tayin kýlýnacak zevât ma‘rifetiyle keþif ve tahkik etdirilerek müsbet olduðu
suretde öyle rýyy olmayan araziden mal taleb olunmaya.
Üçüncü Bend- Külfeten tafsil ve beyândan âzâde olduðu vechile mevki
iktizâsýnca ülke-yi Mýsriyye'nin felâhat ve ziraat ve ma‘mûriyet ve âbâdâný
ekalimde rýyy maslahatýnýn zabt u rabtýna ve Nil-i mübarekin hýfz ve sýyânetine
mevkûf olup ol dahi tür'a ve cüsûr ve havþeler ve kanâtýr ve berânici müceddeden yaptýrmak veyahud termîm eylemek ve müceddeden bazý tür‘alar ve
musakkalar kazdýrtmak ve her sene tathîri mu‘tâd olan sayfý ve Nil'i tür‘alar
tathîr olunmak gibi ameliyât-ý zarûriyenin vakt ü zamanýnda icra ve tesviyesine
mutavakkýf ve ameliyât-ý mezbûre hakkýnda küllî tecrübe ve imtihânlar ile bervech-i hakkâniyet bundan akdem hükkâm ve mühendisler ve ehl-i tecrübeler
taraflarýndan tertib olunmuþ olan tarifeler ve lâyihalarýn icrasýna menût ve
ma‘tûf olmaðla her bir müdüriyette Mýsýr lâyihasý mûcebince gerek hususî ve
gerek umumî olan ameliyeler hasr olunup baþmühendisler ma‘rifetleriyle cedvele derc kýlýndýktan sonra müdüriyet-i nevâhîsinin umdeleri ve müdüriyette
uhde köy ve çiftlikler var ise müte‘ahhid ve sahib bulunan zatýn vekilleri ve
umdelere hazýr olduklarý hâlde müdürlerin muvacehesinde akd-ý cemiyetle
muvâfýk görülecek vech üzere müdüriyette mevcud olan enfâr ta‘dâd-ý nüfus
defterleri mûcebince ne mikdar ise zabt ile sekiz yaþýndan aþaðý olanlarla yet-
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miþ yaþýný tecavüz eylemiþ ihtiyarlar ve ulema güruhu iþgale bî-iktidar olan
aceze makulesi müstesna tutularak füru-nihâde kýlýndýktan sonra bâki enfâr-ý
mevcude ile icrasý lâzým gelen ameliyât kemâl-i adalet ve musâvat üzere ahalinin kemiyyetine göre taksim kýlýnmasý ve kurâ müteahhidleri ve vekilleri ve
meþâyih ve kaymakamlarýyla sair umdeler ve hükkâm ve her kim olur ise olsun
iþgal-i mahsusalariçin karye enfârýndan meccânen iþletdirilmemesi hususu öteden beri cârî olduðu vechile icra ve ahali hakkýnda daima þefkat ve re’fet-i lâzýmenin hüsn-i ifasýna dikkat ve itina oluna
Dördüncü Bend- Müretteb ve mukannen olan vergilerin tahsili lâzýmeden
olduðu misillü ahalinin refah hâli ve hükûmetçe rûþen umûrlarýnda teshîlât-ý
icabiyenin ifasý dahi vâcibeden bulunmaðla beher sene mu‘tâd ve cârî olduðu
vechile umum cemiyette her bir cihetin esnaf ve hububâtýnýn ele girip bey‘ ü
tasrîfe sâlih olacaðý ve o anda taksitlere rabt olunageldiðinden yine ol vechile
icra kýlýna ve ahali tahsilden dolayý sýkýþdýrýlýp mahsulü henüz tarlada iken satdýrýlmamasýna ve çift ve orak ve harman mevsimleri iþinden alýkonularak asýlsýz
bazý âdi deâvî zýmnýnda haps ve tazyîk olunmamasýna dikkat oluna ve vergi
veyahud deyn tahsiliçin iktidarsýz olduðu sabit olur ise yalnýz ziraati kadar
yedinde bulunan bir çift hayvaný ve çift âlâtý memnû‘ olduðu vechile fürûht
etdirilmeyip fakat iktidarsýzdýr diyerek þöylece terk ile mal-ý mîrî te’hir ve ta‘vîk
olunmak caiz olmayacaðý misillü böyle iktidarsýz olanlar daima fakir hâlde
kalmak dahi lâyýk ve revâ olmayacaðýndan ikinci bendde beyân olunduðu
vechile o makûlelerin ityâný icâra verilmek ve muktedir olanlar ile þirket
suretiyle idare etdirilmek velhâsýl hem o misillüler fakir hâlde býrakýlmamak ve
hem de mal-ý mîrî telef olmamak üzere mümkün olacaðý vechile müdür ve
müfettiþ ve memur ve kaymakam ve kýsým nâzýrý ve hâkim-i hatt ve þeyh-i beledlerin ma‘rifet ve ittihâdýyla iktizâsýna hüsn-i suret verilerek mal-i mîrî telef ve
zâyi etdirilmeyip istihlâs ve istifâ ve o misillü iktidarsýz olanlarýn iktidar ve refah
hâl kesbetmeleri hususlarýna mezîd-i dikkat ve itina oluna ve bu vesile ile þer‘an
ve kanunen te’hiri caiz olmayan mevâddýn bir vechile müsâmaha ve ibtâline
mesâð gösterilmeye bu misillülerin deyni hâl ve iktidarýna göre mahsulât-ý
mütehassýlasýndan bi't-tedrîc ahz ü istifâ olunarak bu hususu ser-riþte ile tahsilât-ý mîrîye sekte getirmek veyahud þuna buna gadretmek misillü hâlât vuku‘a
getirilmeye
Evâhir-i Cemâziyelevvel [12]56 / 30 Temmuz 1840
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Mýsýr’da bulunan vakýflarýn yöneticilerinin merkezden, Haremeyn-i Muhteremeyn
Vakýflarýnýn ise Mýsýr Valisi tarafýndan tayin edildiði, ayrýca þeyh, ulema ve
halka ait çok sayýdaki vakýflarýn idaresi, korunmasý ve kontrolü için de
bir görevli tayin edildiði, mirasçýsý bulunmayan aile vakýflarýnýn
arazilerinin baþkalarýna tahvil edilmesi

55

Evkaf Maddesi
Mýsýr'da olan evkaf nüzzâr ve mütevelli idaresinde olarak Evkaf-ý Hümâyûn
nâzýrý Deraliyye tarafýndan tayin olunup Haremeyn-i Muhteremeyn nâzýrý vali-i
Mýsýr tarafýndan nasb olunmakda olduðundan bunlardan mâadâ Þeyh Bekri ve
Þeyh Sâdât ve Þeyh Cevherî ve Ýmâmeyn þeyhleri ve gayri meþâyih ve ulema-yý
ahali olan kimesneler nezâretlerinde haylice evkaf bulunup cümlesi cevâmi‘ ve
medâris ve mekâtib ve tekye ve sebiller misillü menâfi‘-i âmm olan hayrâtýn
siyânet ve idaresi için olup tahsil-i irâd ve masraflarý nâzýrlarý ma‘rifetleriyle icra
ve münhal olan nezâretleri Mýsýr mollasý ma‘rifetiyle ehli olan kimesnelere ihale
olunarak resmi mahkeme-i þer‘î tarafýndan alýnmakda ve senevî irâd ve masraflarýnýn defterlerini dahi mahkeme-i mezkûreye takdim birle müracaat ve tasdik olundukdan sonra hâkim-i þer‘ tarafýndan þerh ve temhîr olunarak resm-i
malumu ahz olunmakda ve birisi nâzýr hakkýnda bir þey iddia eder ise mahkeme
tarafýndan tahkik kýlýnmakda olup bu defa Haremeyn evkafýndan mâadâ diðer
evkafýn dahi hükûmet tarafýndan hâl ve keyfiyet-i idarelerine bakýlmak ve iktizâsý
vechile teftiþ ve taharrî olunmak üzere Mýsýr müstahdemlerinden bir mîr-i mîrân
tayin olunarak hüsn-i idarelerine bakýlmakdadýr ve Mýsýr'da biraz emlâk dahi
evlâd ü iyâl ve akraba ve ma‘tûklara mahsus olarak vakfolunmuþ olduðu cihetle
þurût ve kaziyyeleri muktezâsýnca tenâsülleri inkýta‘ýnda hayrât olan bir cihete aid
olup harâb olan emlâk-ý mevkûfenin arziyelerine deðer vaz‘ý ve semen-i malume
ile baþkasýna tahvîli dahi ma‘rifet-i þer‘le bi'l-icra böylelerinin resmi dahi hâkim-i
þer‘ tarafýndan alýnmakda velhâsýl Mýsýr'ýn evkaf maddeleri þürût-ý vakf mûcebince þer‘-i þerif ma‘rifetiyle görülmekde olduðundan yine ol vechile ma‘rifet-i
þer‘le bakýla.
Evâhir-i Cemâziyelevvel [12]56 / 30 Temmuz 1840
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Mýsýr’da Nil üzerinde bulunan iki köprünün tamiri için gerekli keresteninin
Antalya ve Alanya taraflarýndan saðlanmasý

56

Hâk-i pây-ý mehâsin-ihtivâ-yý âlî-i veliyy-i ni‘amîlerine ma‘rûz-ý bende-i
kemineleridir ki
Devletlü Mýsýr valisi hazretleri cânibinden Nil'de derdest-i inþâ bulunan iki
adet kantara-i cesîmenin lâzýmesiçin Antalya ve Alaiye taraflarýndan
memurlarý ma‘rifetiyle kat‘ý taahhüd olunan kýzaklýk kerestenin ma‘a-zamm-ý
cedîd sür‘at-i celb ve irsâli emrinde teshilât-ý mukteziyenin icrasý hususuna
memuriyet-i ubeydânem vuku‘uyla ol bâbda vesâyâ-yý icabiyeyi mutazammýn
tasdîr ve tesyîr buyurulan emirnâme-i sâmî-i hazret-i vekâlet-penâhî Isparta
mevkiinde þeref-res-i eyâdi-i tekrîm ve tevkîr ve meal-i celîlî karîn-i iz‘ân-ý
çâker-i sýdk-ý semîr olmuþ ve abd-i müsted‘îleri bendegân-ý Saltanat-ý
Seniyye'den bulunduðum cihetle her ne ki emr u fermân buyurulur ise infâz ve
icrasýna mübâderet farîza-i zimmetim ve ale'l-husus sâye-i âtýfet-pîrâye-i veliyy-i
ni‘amîlerinde böyle bir müstelzem-i hayr maslahata memuriyetim mûcib-i
kemâl-i memnûniyetim olarak müdâvim ve muvâzabý olduðum dua-yý tevâfür-i
eyyâm ve ömr-i þevket-i hazret-i mülûkâneye terdîfen da‘vât-ý hayriyet-âyât-ý
cenâb-ý Sadâret-penâhî ve ed‘iyye-i seniyye-i veliyy-i ni‘amîleri tekrar tizkâr
kýlýnmýþ ve bi-mennihi Teâlâ tarihden bir gün sonra bu tarafdan hareket ve
Antalya'ya avdetle icra-yý emr-i memuriyete mübâþeret olunmak üzere bulunulmuþ olmaðýn hemen ifade-i keyfiyet ve ifa-yý levâzým-ý teþekkür ve mahmidetle
fîmâ-ba‘d dahi fark-ý bendegânemde istibkâ-yý mehâsin-i teveccühât-ý aliyye-i
bende-perverîleri ma‘razýnda terkîm ve takdim-i arîza-i çâkerîye mübâderet
kýlýndýðý inþaü'r-rahman lede's-sa‘de'l-vusûl muhât-ý ilm-i âlem-ârâ-yý
kerîmâneleri buyuruldukda ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
25 Rebîülevvel [12]62 / 23 Mart 1846
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Mýsýr’ýn imarý ve ticaretin kolaylaþtýrýlmasý için; yapýmýnda çalýþacaklara ücretlerinin ödenmesi, masraflar için yeni bir vergi konmamasý, yol yapýmýnýn yabancý
þirketlere býrakýlmamasý ve masraflarýn karþýlanmasý için dýþ borçlanmaya
gidilmemesi þartlarýyla Mýsýr-Ýskenderiye arasýnda
bir demiryolu yapýmýna izin verilmesi

57

Mýsýr taraflarýnda diðer demiryolu inþasý için emr-i âlî
yazýlmýþdýr
Evahir-i Rebîülâhir 1281
Sadâret-i Uzmâ rütbe-i celîlesiyle hala Mýsýr valisi Vezir-i dirâyet-semîrim
Abbas Hilmi Paþa iclâlehûya hüküm
Ýmar-ý memleket ve teshîl-i emr-i ticaret zýmnýnda Ýskenderiye'den Mýsýr'a
kadar bir demiryol inþâsý hususuna müsaade-i seniyyem erzânî kýlýnmasý bu
defa tarafýndan tahrirât-ý resmiye ile istid‘â ve bunun merbût olduðu te’minât-ý
matlûbenin i‘tâsýna taahhüdün dahi tahrirât-ý mezkûrede beyân kýlýnmýþ olup
vaký‘a bu misillü tarîklerin hayr ve nef‘i ve teshîl ve tevsî‘-i ticaret maddesinde
fevâ’id-i umumiyesi derkâr olduðu ve yed-i mü’eyyed-i hilâfetçe vedi‘atullah
olan her sýnýf ahali ve tebaa-i Saltanat-ý Seniyyemin her hâl ve mahallde ikmâl-i
emr-i asayiþ ve saadet hâlleri matlûb ve mültezem ve nuhbe-i âmâl-i þahanem
bulunduðu bedîdâr olmakdan nâþi evvela; Memâlik-i Mahrûse-i Þahanemin
bazý yerlerinde tesviye ve inþâ olunmakda olan tariklerde þimdiki hâlde câri
olan nizâm iktizâsýnca mütecâvir bulunup da andan müstefid olacak ahali
ücret-i mu‘tedile ve ekmek i‘tâsýyla çalýþtýrýlmakda olduklarýndan bu tarikde
istihdam olunacak ahali dahi ol suretle kullanýlýp zinhâr ve zinhâr ba‘d-ý hevâ
çalýþtýrýlmamasý sâniyen; Eyalet-i Mýsriyye'den müretteb olan verginin üzerine
iþbu demiryolu münasebetiyle müceddeden bir nev‘ vergi istihdam olunmayýp
ve þimdiki vergi üzerine bir þey zam ve ilâvesi ile aðýrlaþtýrýlmamasý sâlisen;
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tarik-i mezkûrun masârýf-ý vâký‘asý Eyalet-i Mýsriyye'nin vâridât-ý muayyene-i
hâliyesinden Devlet-i Aliyyemin vergi-yi muayyeni ve Mýsýr'ýn masârýfât-ý
dahiliye-i mukarreresi eda ve idare olundukdan sonra geri kalan fazlasý kâfi
olacaðýndan anýn buna tahsisi ile vâki olacak masârýf-i inþâ’iyenin andan rü’yet
ve tesviye olunmasý rabi‘an; bu tarîk için vakt[en] min-el evkât ecnebi kumpanyasý teþkiline ruhsat ve cevâz gösterilmemesi hamisen; masârýfiçin hiçbir vakitde hariçten istikrâz vuku bulmamasý þerâit-i mahsusasý ile tarîk-i mezkûrun
emr-i inþâsýna ruhsat ve müsaade-i seniyye-i mülk-dârânem erzân kýlýnarak ol
bâbda emr-i hümâyûn-ý þevket-makrûn-ý þehriyârânem müte‘allik ve þerefsudûr olmuþ olmaðýn ilâmen ve tenbîhen Divan-ý Hümâyûnumdan mahsusen
iþbu emr-i celilü'l-kadrim ýsdâr ve tisyâr olundu. Keyfiyet malum-ý dirâyetmelzûmun odukda bâlâda bast ü beyân olunan þerâitin tamamî-i icrasýyla tarîk-i
mezkûrun emr-i inþâsýna bed‘ ve mübaþeret olunmasý ve ol vechile bi'l-cümle
ahali ve berâyâdan taraf-ý müstecmi‘ü'l-mecd ve'þ-þeref-i padiþahanem için
da‘avât-ý hayriye isticlâbý hususlarýna ve hilâf-ý emr ve rýza bir gûne hâlât tecvîz
olunmamasýna ihtimâm ve dikkat eyleyesin þöyle bilesin.
Evâhir-i Cemâziyelevvel [12]67 / 1 Nisan 1851

275

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

23:42

Page 276

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no: 16
276

MSR KTAB-2.qxp

03.01.2013

23:42

Page 277

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Aziziye-i Mýsriyye Kumpanyasý’nýn, Hartum’dan Sevakin’e kadar gerekli
gördüðü yerlerde demiryollarý yapmasý talebinin, þirketle Devlet-i Aliyye
arasýnda yapýlacak görüþmelerden sonra kararlaþtýrýlacaðý

58

Atûfetlü efendim hazretleri
Müte‘allik ve þâyân buyurulan müsaade-i seniyye-i hazret-i Padiþahî mûcebince teþkil kýlýnan Aziziye-i Mýsriyye Kumpanyasý'nýn þerâit ve imtiyâzât-ý
saire-i malumesi tahtýnda bulunmak üzere ve müessislerin aksâ-yý âmâli vechile
aktâr-ý Mýsriyye ve mülhakâtýnýn iktizâ edecek ve münasib görülecek taraflarýndan ve Hartum'dan Sevâkin'e kadar cânib-i kumpanyadan demiryollar inþasýna
dahi ruhsat ve me’zûniyet i‘tâ ve ihsân buyurulmasý iltimasýna dair Mýsýr valisi
fehâmetlü devletlü paþa hazretleri tarafýndan bu kere tevârüd eden tahrirât
meþmûl-i lihâza-i dekâyýk-ifâza-i cenâb-ý cihan-dârî buyurulmak için leffen arz
u takdim kýlýndý.
A‘zam-ý esbâb-ý ma‘mûriyet ve servet olan demiryollarýnýn cânib-i hükûmetden tanzim ve inþâsýnda muhassenât-ý adîde usulü müsellem ve bedîhî ise de
tahrîrat-ý merkûmede tafsil olunduðu üzere buna ne hâlen ve ne istikbâlen
imkân müsaid olamayacaðý gibi cisirler ve istasyonlardan dolayý kumpanyaya
arazi temlîk etdirilmeyeceði mülâbesesiyle âzâ-yý kumpanya yalnýz müste’cir
demek olacaðý ve imtiyâz müddeti olan doksan sene hitâmýnda yapýlmýþ bulunacak demiryollarý ve istasyonlar ve mühimmât-ý mevcude-i saire cümleten
cânib-i hükûmete terk ve teslim kýlýnacaðý mütâlaatýnca zât-ý madde mehâzir-i
hâliye ve âtîyeden âzâde ve sâlim idüðüne nazaran ruhsat ve me’zûniyet-i
matlûbenin bî-dirið ve sezâvâr buyurulmasý muvâfýk-ý maslahat görünmesiyle
beraber mezkûr kumpanyanýn þimdiki imtiyâzý þerâiti turûk ve ticaret-i bahriye
üzerine mebnî olarak onun ahkâmý taraf-ý berriyeye tamamý tamamýna
mutâbakat edememek umûr-ý tabiiyeden bulunduðundan ba‘dehû kararlaþtýrýlacak þerâitine tevfîkan emr-i âlîsi tasdîr ve tesyîr olunmak üzere kumpanya müdür ve müessisleriyle karar verilecek mevâdd-ý imtiyâziyenin arz ve iþ‘ârý
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zýmnýnda müþârunileyh hazretlerine cevab-nâme-i senâverî gönderilmesi mütebâdir-i hâtýr olmuþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý isabet-beyân-ý
hazret-i mülkdârî-i kerâmet-efzâ-yý sünûh ve sudûr buyurulur ise hükm-i
münîfine tatbîk-i hareket olunacaðý beyanýyla tezkîre-i senâverî terkîm olundu
efendim.
12 Safer 1281 / 17 Temmuz 1864
Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki
Zîver-ý dest-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle
tahrirât-ý merkûme manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i þahane buyurulmuþ ve
istizân-ý âlî-i âsafâneleri üzere ba‘dehû kararlaþtýrýlacak þerâitine tevfîkan emr-i
âlîsi tasdîr ve tesyîr olunmak üzere mezkûr kumpanya müdür ve müessisleriyle
karar verilecek mevâdd-ý imtiyâziyenin arz ve iþ‘ârý zýmnýnda müþârunileyh
hazretlerine cevabnâme gönderilmesi müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulan emr u
irâde-i mehâsin-âde-i cenâb-ý Þehinþâhî muktezâ-yý münîfinden olarak tahrirât-ý
mezkûre yine savb-ý sâmî-i âsâfîlerine iade kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
13 Safer 1281 / 18 Temmuz 1864
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Sultan Hasan Camii ve Meydaný, Kahire
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Mýsýr ve Hicaz ile Ýstanbul ve memleketin diðer yerleri arasýnda düzenli
olarak haberleþme yapýlamamasý birçok karýþýklýklara, gecikmelere ve
ayný zamanda halkýn zorluk çekmesine sebep olduðundan bu
durumun ortadan kaldýrýlmasý için, yazýþmalarýn Aziziye
Kumpanyasý vapurlarý aracýlýðýyla yapýlmasý

59

Mýsýr Valiliði Cânib-i Sâmîsi'ne
Evrâk-ý resmiye-i devletin vakt ü zamanýyla mahallerine îsâlini ve mesâlih-i
ticâriye ve hususiyenin dahi teshîl ve tesrî‘ini mûcib olmak ve Dersaâdet ve
nefs-i Mýsýr ve Cidde arasýnda vasýta-i muhâbere olarak Memalik-i Mahrûse-i
Þahane'nin sâir eyâlât ve mevâki‘ine dahi irsâl kýlýnmak ve Aziziye
Kumpanyasý'nýn Bahr-i Sefid ve Bahr-i Ahmer'de iþleyen vapurlarý ile nakil ve
teatî olunup alýnacak ucûrat-ý mekâtib ve sair posta eþyasýný ahz ve irsâl eden
tarafa râci‘ bulunmak ve suver-i icraiyesi ve müteferri‘âtý Postahane-i Amire ile
Mýsýr Posta Ýdaresi beyninde bi'l-muhâbere kararlaþdýrýlmak üzere Dârü'lHilâfeti'l-Aliyye ile hýtta-i Hicaziyye ve Mýsriyye beyninde muntazam bir posta
küþâdý tasavvur edilerek ol bâbda kaleme alýnan lâyihanýn sureti manzûr-ý âlî-i
âsafâneleri buyurulmak için leffen irsâl kýlýndý. Nezd-i vâlâ-yý meham-perverânelerinde ta‘rife muhtac olmadýðý vechile postalar nakl-i muhaberât-ý
mühimmenin vasýta-ý seri‘asý olarak her yerde teþekkülü devlet ve ticaretçe
umûr-ý nâfi‘adan olduðuna ve oralarda ise þimdiye deðin mahsus posta
iþletilmediðinden teâti-i mükâtebât maddesi yolunda cereyân etmemekde
idüðüne mebnî lâyiha-i merkûmede münderic mülâhazât halen ve maslahaten
makrûn-ý savab görünürse de icraâtý ahz-ý re’y-i rezîn-i hidivîlerine mu‘allak
bulunmuþ olmaðýn esas-ý maslahat hakkýnda sânih olacak mütâlaa-i aliyye-i
âsafânelerinin iþ‘ârýna himem-i sâmiye-i dâverîleri þâyan buyurulmak bâbýnda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
12 Muharrem [12]82 / 7 Haziran 1865
*****
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Hýtta-i Mýsriyye ile Dersaâdet ve eyâlât-ý saire beyninde muntazam suretde
iþler ve eyyâm-ý mu‘ayyenede gider-gelir posta olmadýðýndan madde-i
mühimme-i muhâberât rast gelen yerli ve ecnebi vapurlarý vasýtasýyla icra olunmakda olup þu hâl Devlet-i Aliyye'nin posta hukûkuna dokundukdan ve bu
suretle olunan muhâbere ve mükâtebe emniyet-i matlûbe tahtýnda bulunamayacaðýndan mâadâ Ýstanbul'dan Ýskenderiye ile ber-minvâl-i muharrer iyi kötü
muhabere mümkün olabilirse de Dersaâdet ve eyâlât-ý saireden hýttaMýsriyye'nin diðer bir noktasýyla muhâberede ziyâdesiyle müþkilât vardýr.
Çünkü Ýstanbul'dan Mýsýr'ýn Ýskenderiye'den baþka bir mahalline mesela
Kahire'ye bir mektub gönderilmek murad olunduðu hâlde mektub-ý mezkûr
evvel emirde vapur ile Ýskenderiye'de mu‘ârefe olan bir zâta bi'l-irsâl anýn
ma‘rifetiyle vilâyet-i celîle-i Mýsriyye Postahanesi'ne verilerek mahalline îsâl
olunmak icab eder. Binâenaleyh Dersaâdet ahalisi için Kahire ile mükâtebe
hakkýnda daima Ýskenderiye'de bir vâsýtaya ihtiyâc hissedip þu suretin ise halkca su‘ûbet ve müþkilatý âþikârdýr. Anadolu ve Rumeli'de vâki eyâlât sükkânýna
gelince bunlar için hýtta-i Mýsriyye ile muhâberede müþkilât mütezâ‘if olup
þöyle ki bi'l-farz Bursa'dan Kahire'ye bir mektub irsâli iktizâ etdiði takdirde
mektub-ý mezkûr iptidâ Bursa postasý ile Dersaâdet'te bir bildik ademe gönderilmek ve bunun ma‘rifetiyle vapur ile kezalik Ýskenderiye'de mu‘ârefe bulunan
bir zâta isbâl olunup anýn vasýtasýyla Mýsýr postasýna teslimen mahalline îsâl
olunmak lazým geldiðinden ve þimdiki hal iktizâsýnca suret-i meþruhanýn gayri
bir tedbir Mýsýr ile Ýskenderiye husûl-i muhâbereye kâfî ve kâfil olmadýðýndan
bu cihetle Ýstanbul'dan veyahud Bursa'dan Kahire'ye gönderilecek bir mektub
için mahall-i mütenevvi‘ada vâsýta-i müte‘addideye ve ucûrât-ý mükerrere ve
muhtelife i‘tâsýna ihtiyâc-ý zarûrî bulunduðu ve bu hâl ise emr-i muhâberâtý ne
derece ta‘kîd ve iþkâl edip mesâlih-i ticariyeyi ne suretle sektedâr eyleyeceði
ta‘rîfden müstaðnîdir. Bundan kat‘-ý nazar gönderilecek mektublarýn vasýtalara
vâsýl olup ba‘dehu onlar ma‘rifetiyle mahallerine îsâle teþebbüs olununcaya
deðin arada vakit geçeceðinden ve ekseriya vapur ve postalarýn yevm-i hareketlerine dahi tesâdüf olunamayacaðýndan nâþi behemehâl te’hirât vuku bularak
mekâtib-i mezkûre hayli müddet þurada burada sürünüp çok kere zâyi‘ dahi
olduðu ve daha müþkili herkesin mevki‘ be-mevki‘ vâsýta ittihâz edecek bildik
ademleri dahi bulunamadýðý cihetle þu kadar müþkilât içinde mükâtebe etmekden ise külliyen terk eylemek daha evlâ görünerek ekser halkýn bi'z-zarûre
a‘zam-ý ihtiyâc-ý beþeriyeden bulunan mürâselât ve muhâberatdan mahrûm
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kaldýklarý ve bu ise hiçbir vakitde rehîn-i tesâmuh ve cevâz olacak bir hâlde
olmadýðý âþikârdýr.
Þu hâl-i müþevveþin ýslâhý çaresi mütâlaa olundukda Dersaâdet ile Ýskenderiye arasýnda sâye-i asayiþ-vâye-i hazret-i padiþâhîde hükûmet-i Mýsriyye'nin
âsâr-ý ber-güzîdesi cümlesinden bulunan Aziziye Kumpanyasý vapurlarý her
hafta suret-i muntazamada iþlemekde bulunduðundan suver-i icraiye-yi tafsîlâtý
ileride Postahane-i Amire ile hükûmet-i müþârunileyhâ postahanesi beyninde
bi'l-muhâbere kararlaþtýrýlmak üzere memâlik-i mahrûsenýn her bir tarafýndan
hýtta-i Mýsriyye'nin mevâki‘-i muhtelifesine gönderilecek mekâtibin cümlesi
Postahane-i Amire'ye veyâhud devâir-i müteferri‘asýna i‘tâ ve irsâl olunup
buradan mahsus bir çantaya mevzû‘an ve Aziziye Kumpanyasý vapurlarýna teslimen Mýsýr Posta Ýdaresi cânibine gönderilerek idâre-i mezkûre ma‘rifetiyle
mahallerine îsâl olunmak ve kezâlik hýtta-i Mýsriyye'nin mevâki‘-yi
muhtelifesinden memalik-i saire-i Devlet-i Aliyye'nin her tarafýna gönderilecek
mektuplarýn cümlesi vilâyât-ý celîle-i Mýsriyye'nin Ýskenderiye Postahanesi'ne
toplanýp oradan mahsus bir çantaya mevzu‘an ve mezkur kumpanya vapurlarýna tevdî‘an Postahane-i Amire'ye irsâl olunarak burasý ma‘rifetiyle yerlerine
tavsîl ve isbâl kýlýnmak ve bu suretle Postahane-i Amire ile Mýsýr Postahanesi
beyninde her hafta bir çanta gidip-gelmek kaide ittihâz olunsa mehâzir-i
meþrûhanýn cümlesi ber-taraf olacaðý bedîhidir.
Ber-minvâl-i muharrer gidip-gelecek mekâtib posta ücretlerinin suret-i ahz
ve istihsâli bahsine nakl-i kelam edilince Dersaâdet'den veyahud eyâlât-ý
saireden hýtta- i Mýsriyye'de vâki bir mahalle bir mektub gönderileceði halde
mektub-ý mezkur hangi postahaneye verilir ise mürsilinden buranýn tarifesi
mûcebince Ýskenderiye'ye kadar ücret-i mukarrere alýndýkdan sonra Ýskenderiye'den daha öte bir mahalle gidecek olduðu halde Mýsýr tarifesi mûcebince
mahall-i mezkûr için lazým gelen ücret dahi burada ahz ve istihsâl olunarak
üzerine iktizâsý mikdar pul yapýþdýrýlmak ve bu makule pul yapýþdýrýlmýþ mektuplardan artýk Mýsýrca birþey taleb olunmayýp mahallerine îsâline himmet
olunmak münasib olacaðý gibi hýtta-i Mýsriyye'nin bir noktasýndan Dersaâdet'e
veyahud eyâlât-ý saireye gönderilecek mektublar dahi Mýsýr postahanelerinin
hangisine verilir ise Mýsýr tarifesi mûcebince Dersaâdet'e kadar ücreti alýndýkdan baþka eyâlâta gidecek olanlarýndan bi'l-mukabele buranýn tarifesi mûcebince iktizâ eden ücret dahi orada ahz ve istihsâl olunup o misillü mektublardan bir daha buraya ücet alýnmayarak mahallerine sür‘at-i tavsîle ikdam olun-
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mak ve ber-vech-i meþrûh burada alýnan ücret bura ve orada alýnan ücret ora
postahanesine aid olmak hususlarýna karar verildiði halde ara sýra rü’yet-i
muhasebe külfeti dahi ber-taraf olarak maslahat ziyâdesiyle sadelendirilmiþ
olur.
Bir de Dersaâdet ile hýtta-i Hicaziyye beyninde dahi muntazam posta
olmayýp müceddeden küþâdý lâzýmeden olmaðla hýtt-a mezkûre için
Dersaâdet'den gönderilen posta çantasýnýn birinci mevki‘ addolunacak olan
Cidde'ye îsâli hakkýnda hasbe'-l mevki‘ Mýsýr Posta Ýdaresi vasýta-i tabiîye olacaðýndan ve tahmin olunduðuna göre hýtta-ý Mýsriyye'den Memâlik-i
Mahrûse'nin sair taraflarýna gönderilecek mektublar buralardan oraya irsâl olunacak muharrerâtdan daha çok olarak bend-i sabýkda muharrer ücret-i hususî
ber-vech-i meþrûh kabul ve icra olunduðu halde bundan Mýsýr Posta Ýdaresi
daha ziyade intifâ‘ edeceðinden þuna mukabil olmak üzere dahi buradan
Cidde'ye gönderilecek ve Cidde'den buraya gelecek posta çantalarýnýn Süveyþ
demiryolu ve Aziziye Kumpanyasý'nýn Bahr-i Ahmer'de iþleyen vapurlarý ile
meccânen nakil ve irsâline idâre-i mezkûre tarafýndan takayyüd ve itina olunmasý münâsib ve tabiîyet-i maslahata muvâfýk olmaðla bu hususa dahi idâre-i
mezkûrenin ol vechile sarf-ý nirû-yý himmet eylemesi lâzýme-i halden görünür.
Suver-i meþrûha gerek evrak-ý resmiye-i devletin ve gerek mekâtib-i ticâriye
ve hususiyenin evkat-ý muayyene ve malumede kemâl-i sür‘at ve emniyetle
mahallerine nakil ve îsâlini müeddâ olarak hýtta-i Mýsriyye ve Hicaziyye ile
eyâlat-ý saire-i Devlet-i Aliyye sükkânýnýn yek-diðerleriyle emr-i muhâberelerini arzu olunur derecede teshîl ve tesrî‘ edip sunûf-ý ahali ve bilhassa tâife-i tüccar hakkýnda menâfi‘-i külliyesi müþâhede olunacaðý derkâr olmaðla icra-yý
icabý menût-ý re’y-i âlîdir.
28 Zilkade 1281 / 24 Nisan 1865
Postahane-i Amire
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1869-1870 tarihli ferman ile getirilen kayýt ve istisnalarýn kaldýrýlarak her
ihtiyaç duyulduðunda Mýsýr Hükümeti adýna gerekli miktarda
dýþarýdan borç para alýnmasýna izin veren irâde üzerine
Mýsýr Hidivinin teþekkür yazýsý

60

Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki
Aktâr-ý Mýsriyye hakkýnda mütemâdiyen bî-dirîð ve sezâvâr buyurula gelen
avâtýf-ý celîle-i hazret-i þehinþâhîye ilâve-i fâika-i müftehire üzere Hidiviyet-i
Mýsriyye'nin menâfi‘-i maliye ve maddiyesi için mukaddemâ taraf-ý eþref-i cenâb-ý
mülûkâneden ihsân buyurulmuþ olan müsâ‘adât ve imtiyâzâtýn takyîdi ile imarât
ve tanzimâtýn sektedâr edilmemesini ve 1286 senesi fermân-ý âlîþânýnda münderic olan bazý takayyüdât ve istisnââtýn kaldýrýlmasýný mutazammýn mend-ârâ-yý
mefharet-i nâ-mütenâhî olan fermân-ý âlîþân-ý hazret-i þehinþâhî ve ihsân-ý
aliyyü'l-ihsân olarak Hidiviyet’in mevâdd-ý imâriyesiçin her ne vakit lüzum
görünür ise Hükûmet-i Mýsriyye nâmýna olmak üzere iktizâsý kadar mebâliðin
haricden bilâ-istîzân istikrâz için müceddeden ve te’kîden me’zûniyet ve ruhsat-ý
seniyyeyi mu‘lin sahîfe-pîrâ-yý lutf ve inâyet-i uzmâ olan hatt-ý ma‘âlî-nukat-ý
hümâyûn-ý füyûzat-makrûn-ý hazret-i padiþahî-i Memâlik-i Þahane'den
ma‘dûdiyetle müftehir olan aktâr-ý Mýsriyye'nin izdiyâd-ý umrân ve âbâdânîsi
müstevcib bir lütf-ý celîl-i bî-misîl-i cenâb-ý mülkdârî olmaðla imtidâd-ý ömr ü
afiyet ve izdiyâd-ý þân ü þevket-i hazret-i cihân-bânî da‘vât-ý mefrûzasýný müteâkiben devam-ý ten-dürüstî ve sýhhat ve istimrâr-ý hüsn-i muvaffakiyet-i vekâletpenâhîleri ed‘iyye-i müstecâbesi tekrar ve ref‘-i kabul-gâh-ý cenâb-ý perver-digâr
kýlýndýðýnýn arz ve iþ‘ârýyla daima muhtac ve mütemennîsi olduðum teveccühât-ý
mehâsin-gâyât-ý Sadâret-penâhîlerinin istidâmesine mübâderet kýlýnmýþdýr. Ol
bâbda ve her hâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
[Mýsýr Hidivi]
Ýsmail
27 Receb [1]289 / 30 Eylül 1872
*****
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Atûfetlü efendim hazretleri
Aktâr-ý Mýsriyye'nin vesâil-i umrâniyesini sektedâr eden bazý takayyüdât ve
istisnââtýn ta‘dîli hakkýnda þeref-sadýr olan fermân-ý âlînin ve inde'l-iktizâ
hükûmetin akd-i istikrâz eylemesi me’zûniyetini te’kîden þeref-bahþ-ý sahife-i
sutûr buyurulan hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn-ý cenâb-ý padiþahînin mutazammýn olduðu teshilât ve inâyât-ý celîleden dolayý arz-ý teþekkürât-ý mahsusayý
hâvî hidiv-i Mýsýr fehâmetlü devletlü paþa hazretlerinin vürûd eden tahrirâtý
manzûr-ý mekârim-nüþûr-ý hazret-i þehinþâhî buyurulmak için leffen takdim
kýlýndýðý ve hidiv-i müþârunileyhin mahmedet-i ma‘rûzasý kaide-i lütuf-þinâs ve
ubûdiyet-kârîye muvâfýk olduðundan irâde-i inâyet-ifade-i cenâb-ý zýllullâhîye
tevâfuk eylediði halde teþekkürât-ý vâký‘asýnýn mahzûziyet-i þeref-inâyet-i
mülûkâneye mazhariyeti tebþîriyle cevab-ý münasib yazýlacaðý beyânýyla
tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
4 Þaban [1]289 / 7 Ekim 1872
Ma‘rûz-ý çâker-i kemineledir ki
Hâme-pîrâ-yý ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle tahrirât-ý
ma‘rûza manzûr-ý ma‘âlî-i mevfûr-ý cenâb-ý padiþahî buyurulmuþ ve ber-vech-i
istîzân teþekkürât-ý vâký‘anýn mahzûziyet-i þeref-inâyet-i mülûkâneye
mazhariyeti tebþîriyle müþârunileyh hazretlerine cevab tastîri þeref-sünûh ve
sudûr buyurulan emr u fermân-ý iltifat-unvan-ý hazret-i þehinþâhî mantûk-ý
celîlinden olarak tahrirât-ý mezkûre yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine
iade kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
5 Þaban [1]289 / 8 Ekim 1872
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Hicaz Demiryolu için Mýsýr’da yapýmýna baþlanan hattýn geri kalan kýsmýnýn da
inþasýnýn sürdüðü

61

Bâb-ý Fetvâ
Daire-i Þeyhülislâmiye
Mektubî Kalemi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri
Hicaz Demiryolu'nun tevfikât-ý celîle-i samedâniyeye istinâden inþâsýna
mübâþeret edilmiþ olan Mýsýr þubesinin mebdeinden Birüsseba'ya kadar yüz altmýþ beþ kilometrelik kýsmýnýn geçen Teþrîn-i Evvel'de resm-i küþâdý icra kýlýnmýþ olduðu gibi bu kere dahi Birüsseba'dan Hafiretü'l-Avce'ye kadar yetmiþ üç
kilometrelik kýsmý ikmâl edilmiþ ve Ýsmailiye istikametinde temdîdine kemâl-i
faaliyetle devam edilmekde bulunmuþ olduðunun beyâný siyâkýnda terkîm-i
tezkire-i senâverîye mübâþeret kýlýndý efendim.
26 Cemâziyelâhir 1334 / 30 Nisan 1916
Þeyhülislâm ve Evkaf-ý
Hümâyûn Nâzýrý
[Mustafa Hayri Efendi]
Ýmza

292

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

00:22

Page 293

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

DH. ÝUM, E-101/83
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Ýpekçiler Çarþýsý, Kahire
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Mýsýr’da Kantara’da bulunan yirmi iki köyün gelirinin, çeþitli yerlerde
Sultan III. Mustafa adýna yapýlacak okul, sebil ve
vakýflara tahsis edilmesi

62

Mûcebince amel oluna deyu unvanýna hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn keþîde
kýlýnmýþdýr
Ýlmuhaberleri verilmiþdir

Sahh
Mýsýr valisi sadr-ý esbak Vezir Said Mehmed Paþa'ya ve Mýsýr kadýsýna ve sâbýka Dârüssaade Aðasý Vekili Ali zîde mecdühûya hüküm ki
Sen ki vezir-i müþârunileyhsin; Mýsýr Rûznamçesi'nden muhrec imzalý ve
mühürlü bu defa Deraliyyeme gönderdiðin suret-i defterde sâbýka Dârüssaade
Aðasý maktûl el-Hâc Ahmed Aða'nýn aðalýðý eyyâmýnda tekâsit-i divaniye ile
taht-ý iltizâmýnda olan vilâyet-i Kalyubiye'ye tâbi ber-vech-i kâmil FetlanetKalma nâm karyenin senede yüz bin para faizi ve yine vilâyet-i mezbûra tâbi bervech-i kâmil Menbet-i Nema Karyesi'nin senede yirmi bin para faizi ve yine
vilâyet-i mezbûra tâbi ber-vech-i kâmil Þalkan ve gayrihi karyesinin senede iki
yüz bin para faizi ve vilâyet-i Mansûr'a tâbi ber-vech-i kâmil Menbet-i Gamr ve
gayrihi karyesinin senede iki yüz bin para faizi ve vilâyet-i Garbiye'ye tâbi
Sened-Basat nâm karyenin on iki kýratý senede elli altý bin para faiz ki minhaysü'l-mecmû‘ iþbu beþ karyenin senede beþ yük yetmiþ altý bin para faizleri
aða-yý mûmâileyh tarafýndan bazý hayrata vakf ve tertib olunduðu Menufiye
Vilâyeti'ne tâbi senede yüz yirmi altý bin beþ yüz altmýþ iki para faizi olan
Dilcemun ve gayrihi karyesinin on sekiz kýratý ve yine vilâyet-i mezbûra tâbi altmýþ iki bin beþ yüz para faizi olan Þa‘þâ‘a ve gayrihi karyesinin altý kýratý ve
vilâyet-i Behnesâviye'ye tâbi senede kýrk sekiz bin yedi yüz elli para faizi olan
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Beyrut el-Bakar ve gayrihi karyesinin altý kýratý ve yine vilâyet-i mezbûra tâbi
senede elli altý bin para faizi olan Ehve ve Müleffetü’l-Ayn ve gayrihi
karyelerinin on beþ kýratý ve yine vilâyet-i mezbûra tâbi senede yedi bin yüz doksan dört para faizi olan ber-vech-i kâmil Beni Hableb Karyesi ve vilâyet-i
Garbiye'ye tâbi senede kýrk dört bin dört yüz yirmi altý para faizi olan Darü’lBakar el-Bahriyye ve gayrihi karyesinin dokuz kýratý ve yine vilâyet-i mezbûra
tâbi senede yirmi dört bin beþ yüz para faizi olan Beþiþ ve gayrihi karyesinin üç
buçuk kýratý ve Cize [Gize] Vilâyeti’ne tâbi senevî yüz elli bin para faizi olan
Evsali Karyesi’nin on iki kýratý ve yine vilâyet-i mezbûra tâbi senevî doksan bin
para faizi olan Revze'l-Hevâ ve gayrihi karyesinin on altý kýratý ve yine vilâyet-i
mezbûra tâbi senevî on bin para faizi olan el-Hasaneyn Karyesi’nin sekiz kýratý
ve Buhayra Vilâyeti'ne tâbi senevî kýrk üç bin dokuz yüz kýrk para faizi olan
Mahallet-i Davud Karyesi’nin dokuz kýratý ve yine vilâyet-i mezbûra tâbi senevî
iki yüz elli iki bin para faizi olan Emânet-i Turrane ve gayrihi karyesinin yedi
buçuk kýratý ve vilâyet-i Þarkiyye'ye tâbi senede yirmi altý bin para faizi olan
Kefûr-ý Evlâd-ý Necm Karyesi’nin üç kýratý ve vilâyet-i Feyyum'a tâbi senede on
beþ bin para faizi olan el-A‘lâm nâm karyenin on iki kýratý ve Barut ve Ehve ve
Menil ve Hableb nâm karyelerin senevî bin yedi yüz yirmi dokuz erdeb hýnta ve
þair ve navl-ý gýlâlleri faizi min-haysü'l-mecmû‘ bir senede iþbu on yedi karyenin
faizleri dokuz yük elli altý bin sekiz yüz yetmiþ iki para ve bin yedi yüz yirmi
dokuz erdeb gýlâl aða-yý merkûmun tekâsit-i divaniye ile üzerinde olduðu beyân
ve tahrîr olunup lâkin müte-veffâ-yý mûmâileyhin vakfiyesine derc ve idhal
eylediði sâbýkü'z-zikr kâmil dört aded karyeler ile on iki kýrat karyenin ve
Mýsýr'da bina olunan mekteb ve sebil ve sair büyût ve ebniyenin vakfiyeti diðer
emr-i þerifimde beyân olunduðu üzere ber-mûceb-i fetvâ-yý þerife ref‘ ve ilgâ ve
vakfiyesinin kaydý dahi terkîn ve imhâ ve taraf-ý hümâyûnumdan zabtolunup
Mýsýr'dan gelen Arabi vakfiyede tahrîr ve tertib olunan surreler ve hüddâm-ý
vakf ve sebil ve mekteb ve cihât-ý hayrât-ý saire her ne ise hasenât-ý
hümâyûnumdan olmak üzere bi-aynihâ min-gayr-ý taarruzýn ibkâ olunup bundan sonra Dersaâdetimde hasbeten li'llâh, taleben li-merzâti'llah bazý hayrât-ý
celîlü'þ-þân ibra‘ý menvi-i zamîr-i mekârim-semîr-i þahanem olmakdan nâþi
sâbýkü'z-zikr beþ karye ile on yedi aded karye Mýsýr'da ibkâ olunan ve bu tarafda ihya olunacak hayrat-ý hüsrevâneme vakf ve haps ve vakfiyesi tertib ve tahrîr
ve mahallerine kayd ve tastîr olunmak musammem-i mülûkânem olup ve
Mýsýr'da olan vücûh-ý hayriyenin icrasý ve kurâ-yý mezbûrenin zabtý ve ba‘de'l-
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masârýf faizlerinin Dersaâdetime irsâli için mûmâ-ileyh Ali zîde mecdühû þimdiden kaymakam-ý mütevellî nasb ve tayin olunmaðla karîben tertib olunacak
vakf-ý þerifime ilhâký tasmîm olunan sâbýkü'z-zikr yirmi iki aded karyeleri taraf-ý
hümâyûnumdan olmak üzere mûmâileyh Ali zîde mecdühû zabt ve dilediði
kimesnelere il[ti]zam ve mal-ý divanîlerini divan-ý Mýsýr'a eda etmek üzere rüsûm
ve gýlâllerini kaide-i Mýsýr üzere ahz ü kabz edip aða-yý merkûmun ilgâ olunan
vakfiyesinde muharrer ve müretteb olan surer ve cihat-ý meberrâtýn bir maddesine halel tareyân eylemeksizin erbâb-ý cihatýn sene-i kâmile istihkâklarý yetmiþ
altý bin seksen paraya bâlið olmaðla meblâð-ý mezbûr kurâ-yý mezbûrenin faizlerinden ifrâz ve kaimmakam-ý mütevelli-i mûmâileyh Ali zîde mecdühû yediyle
ashâb-ý cihâta tevzî‘ ve i‘tâ olunup ve müteveffâ-yý mûmâileyh tarafýndan
Medine-i Mýsýr'da binasýna þürû‘ olunan sebil ve mektebden hitâm-pezîr
olmayanlarýn taraf-ý zâhirü'þ-þeref-i mülûkânemden olmak üzere mezîd-i
ihtimâm ve dikkat ve kemâl-i metânet ve rasânet birle muaccelen kaymakam-ý
mûmâileyh ma‘rifeti ve ma‘rifet-i þer‘le bina ve inþalarýna mübâþeret ve iki kýt‘a
sefîne ile Âsitâne-i Saadetimden irsâl olunan levâzým dahi iktizâ eden mahallerine sarf ve vaz‘ olunarak hayrat-ý hümâyûnumdan olmak üzere tekmîl ve
itmâmlarýna ikdam ve sarf-ý cehd-i tam ve ne mikdar akçe sarf olunur ise kurâyý mezbûrenin faizlerinden verilmek üzere ma‘rifet-i þer‘le tahrîr ve defter ve
defteri rikâb-ý hümâyûnuma irsâle mübâderet olunup sâbýkü'z-zikr yirmi iki
aded karyenin mecmû‘ faizleri olan on beþ yük otuz iki bin sekiz yüz yetmiþ iki
paraden ol tarafda mukaddema tertib ve bu defa ibkâ olunan vezâif ve surreler
için senevî yetmiþ altý bin seksen para ifrâz olundukdan sonra kusur baki kalan
on dört yük elli altý bin yedi yüz doksan iki para ki, otuz altý bin dört yüz on
dokuz kuruþ rûmî otuz iki para eder, meblâð-ý mezbûru ve bin yedi yüz yirmi
dokuz erdeb gýlâlin kýymetini bu tarafda müceddeden tertibi irâde olunan
vücûhât-ý Hayriye-i celîleye sarf olunmak için bu sene-i mübarekede ve sinîn-i
âtîyede vakt ü zamanýyla Dersaâdetime irsâle ve bilâ-hatt-ý hümâyûnum bir
parasýnýn mahall-i âhara sarf olunmamasýna ihtimâm ve dikkat eylemeniz
bâbýnda siz ki vezir-i müþâr ve mevlâna ve vekil-i mûmâileyhimsiz size hitaben
Divan-ý Hümâyûnumdan emr-i þerifim tahrîri bâbýnda bilfi‘l baþdefterdarým
olan el-Hâc Ahmed dâme uluvvühû ilâm etmeðin ilâmý mûcebince amel olunmak için emr-i þerif yazýlmýþdýr.
Evâil-i Þaban 1171 / 19 Nisan 1758
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Mûcebince amel oluna deyu unvanýna hatt-ý hümâyûn-ý þevket-makrûn keþîde
kýlýnmýþdýr
Baþmuhasebe ve Haremeyn Kalemlerine
ilmuhaberi verilmiþdir
Evâil-i Þaban 1171

Hâlâ Mýsýr Valisi Kâmil Ahmed Paþa'ya ve Mýsýr kadýsýna ve Kahire-i
Mýsýr'da Evkaf-ý Hümâyûn Mütevellisi olan el-Hâc Ali zîde mecdühûya hüküm
ki
Kahire-i Mýsýr'da Kantarü's-sibâ‘ nâm mahalde nam-ý sâmî-i mülûkâneme
mensûb bina ve itmâm ve tekmîline irâde-i aliyye-i padiþahanem ta‘alluk eden
mekteb-i þerif ve sebîl-i latîf mürtezikasý vazifeleriçin müteveffâ Dârüssaade
Aðasý Ahmed Aða'nýn mukaddema iþtira edip taraf-ý hümâyûnuma intikal eden
karyelerinden senevî doksan bin para faizi olup vakf-ý hümâyûnuma tashih olunan vilâyet-i Cîze'de on altý buçuk kýrat itibarýyla Revze'l-Hevâ ve el-Futuri nâm
karyenin yetmiþ iki senesi tevliyeti âhirine dek mütevelli-i mûmâileyh
ma‘rifetiyle zabtý fermân-ý hümâyûnum olduðuna binâen vakf-ý hümâyûnumun
vâki olan irâd ve masrafýnýn keyfiyetlerini nâtýk mütevelli-i mûmâileyhim bu
defa Dersaâdetime gönderdiði memhûr ve mümzâ defterde yetmiþ iki senesinde bi-emri'llahi Teâlâ Nil karye-i merkûmeyi rütbe-i kifâyede iska ve irvâ
eylemediðinden karye-i merkûmenin sene-i mezbûre faizinden þerâkî nâmýyla
otuz altý bin altý yüz yirmi para tenzil olunmuþ olmaðla zikrolunan mekteb ve
sebilde mürtezikalarý vazifesiyle cânib-i Haremeyn-i Muhteremeyn'e irsâli tahsis olunan surre-i hümâyûnum için alýkonulan mârrü'z-zikr karye-i mezbûrun
senevî faizi doksan bin para olmakdan nâþi faiz-i mezkûrdan gayr-ý ez-masraf
beher sene on üç bin dokuz yüz yirmi para fazlasý bazý zuhurât masrafýna eðerçi
tahsis olunmuþ idi. Lâkin "bu defa vâki olduðu misillü sinîn-i âtîyede dahi þerâkî
vâki oldu" deyu irâd-ý vakfý masrafýndan kalîl gösterip taraf-ý hümâyûnumdan
akçe talebine bir türlü rýza-yý hümâyûnum olmadýðýna binâen minvâl-i muharrer üzere bazý zuhurât masârýfýna tahsisen karye-i merkumun fazla kalan on üç
bin dokuz yüz yirmi para faizi gerek þerâkî senelerinin noksan faizine ve gerek
sebîl ve mektebin ve sair zuhurât masrafýna taarruz olunmayýp fîmâ-ba‘d bu
hususlar için taraf-ý hümâyûnumdan bir akçe taleb olunmamak hususuna irâde-i
aliyye-i padiþahanem taalluk etmekle sen ki mütevelli-i mûmâileyhsin þerefefzâ-yý sudûr olan emr-i hümâyûn-ý itaat-makrûnum mûcebince fîmâ-ba‘d bu
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hususlar için taraf-ý hümâyûnumdan bir akçe ve bir habbe mutâlebe eylememek
þartýyla karye-i mezbûre faizinden fazla kalan mârrü'z-zikr on üç bin dokuz yüz
yirmi para ile gerek þerâkî senelerinin noksan faizini ve gerek sebîl ve mektebin
zuhurât masârýflarýný tekmîl ve tetmim ve tanzim eylemen fermâným olmaðýn
hassaten iþbu emr-i þerif-i âlîþâným ýsdâr ve (
) ile irsâl olunmuþdur. Ýmdi
vusûlünde keyfiyet malumun olup âna göre amel ve hareket ve fermân-ý
hümâyûnum olduðu üzere bu nizâmýn mugayiri taraf-ý hümâyûnumdan bir akçe
ve bir habbe mutâlebe olunmamak üzere karye-i mezbûre faizinden zuhurât
masârýfýna tahsisen alýkonulan on üç bin dokuz yüz yirmi para ile vakf-ý
hümâyûnumun zuhurât masârýfýný ve karye-i mezbûrenin þerâkî seneleri noksanýný rü’yet ve tekmîl eylemeðe ihtimâm-ý azîm eyleyesin ve sen ki vezir-i
müþârunileyhsin bu hususa sen dahi nezâret ve mütevelli-i mûmâileyhe iânet ve
müzâheret ederek fermân-ý hümâyûnum olduðu üzere gerek zuhurât masârýfý
ve karye-i mezbûrenin þerâkî seneleri vuku‘unda noksanýný tekmîl etdirmeðe
bezl-i cell-i himmet ve sarf-ý miknet ve sen ki kadý-yý mûmâileyhsin sen dahi
mûceb-i emr-i þerifimle amel ve hareket eylemen bâbýnda deyu emr-i þerif
yazýlmýþdýr.
Evâsýt-ý Zilhicce 1173 / 3 Aðustos 1760
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Mýsýr’da Cami-i Ezher’de bulunan Zâviyetü'l-Umyân adlý körlere ait
medresede ilim tahsil eden öðrencilere ihtiyaçlarý olan
ekmeklik buðdayýn ve piþirme parasýnýn verilmesi

63

Ýzzetlü defterdar efendi sâbýkýna nazaran muktezâsýný ilâm eyleyesin deyu buyuruldu
16 Cemâziyelevvel [1]216
Devletlü inâyetlü fukaraya merhametlü etâle’llâhu bekâhu
hazretleri sað olsun
Arzuhâl-i dâ‘i-i devletleri budur ki
Câmi‘-i Ezher civarýnda Zâviyetü'l-Umyân nâm medresede kýrâat-i Kur'an
ve ulûm-ý saire dirâsetiyçün mukîm olan fukara-i mücâvirîn-i umyân nân ve
þorba ve harîfiyye beher sâl mürettebât-ý cerâye anbar-ý gýlâlinden sene-i
sâbýk[a] kýyasen iki bin yüz altmýþ bir erdeb hýnta ve harîfiyye müretteben
cânib-i mîrîden mu‘tâdü'l-i‘tâ mebâlið geçen sene bu zamandan mukaddem i‘tâ
olmaðla merâhim-i aliyye-i âsafânelerinden mercûdur ki, bu zümre-i avâciz-i
umyân dâi‘lerine kemâ hüve'l-mu‘tâd cerâye ve þorba medâr-ý maaþlarýna
müretteben ve mukarrer gýlâl ve mal her kýrâat-i hatminde ve evkât-ý hamsede
ve hengâm ve vakt-i seherlerde Padiþâh-ý rû-yý zemîn halledallâhu hilâfetehû
ilâ-yevmi'd-dîn devâmýna ve vekîl-i mutlak devletlü veliyyü'n-ni‘amî âsâf-ý
Süleyman de‘avât-ý hayriye te’diyesine müretteben mevâdlarý te’diyesiyle fermân kerem ve ihsân buyurulmak bâbýnda, fermân Sultanýmýndýr.

Bende
Þeyh Hýzýr
Þeyh-i Tâife-i Umyân-ý
Ezher
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Sâbýký kaydý görüle

An-kalem-i masraf gýlâl-i mürettebât-ý mezbûrîn
Kuruþ
2460 bi'l-masrûf
Derûn-ý arzuhâlde mezkûr Câmi‘-i Ezher'e mülhak Zâviyet-i Umyân
zümre-i mücâvirîn nân-ý cerâyeleriyçün Anbâr-ý amire'den müretteben beher
sâl iki yüz beþ cerâye mu‘tâd-ý kadîm üzere verilegelip bin iki yüz on beþ senesine mahsûben ricâ eyledikleri hâk-ý pâya arz olunur, fermân Sultanýmýndýr.
An-kalem-i irâd-ý gýlâl ber-mûceb-i tevcîhât bâ-kalem-i Hüseyin Efendi
vâcib sene 1214 an-gýlâl-i mîrî kurâ-yý mezbûre be-nâm-ý fukarâ-yý Zâviye-i
Umyân der-Câmi‘-i Ezher
Bi'l-cümle erdeb
Karye-i Sakt
der-vilayet-i Behnasaviye

hýnta 800

Karye-i Bideheb
der-vilayet-i mezbûre

800

Karye-i Sakt-ý deþtî
der-vilayet-i mezbûre

561
2161

Vech-i meþrûh üzere bin iki yüz on dört senesi istihkâklarýyla kurâ-yý
mezkûre mîrî anbarý gýlâllerinden tevcîh olduklarý hâk-i pâya arz olunur, fermân Sultanýmýndýr.
Berây-ý harîf-i hubz, nân-ý cerâye-i mezbûrîn, an-tertîb-i cevâlî-i Mýsýr
Beher üç mah
1710 para
Der-müddet-i Sâl
6840 para
mevâcib 4 kýyye 1710
16 Cemâziyelevvel [1]216 / 24 Eylül 1801
*****
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Ýzzetlü defterdar efendi
Yedlerinde bir sened yoð ise dahi öteden beri beher sene alageldikleri defâtir-i
merkûmeden müstebân ve cânib-i hazret-i Padiþahî için isticlâb-ý da‘avât-ý
hayriyeleri lâzýmeden idüðü zâhir ve ayân olmaðla kadîmden verilegeldiði vechile
hýnta-i mezkûrenin bundan böyle dahi beher sene i‘tâ olunmasý hususunu tanzim
eyleyesin deyu buyuruldu.
28 Cemâziyelevvel [1]216
Câmi‘-i Ezher civarýnda Zâviyetü'l-Umyân nâm medresede kâin tâife-i
Umyân þeyhi olan Þeyh Hýzýr dâilerinin takdim eylediði bir kýt‘a arzuhâli
mefhûmunda medrese-i mezkûrede kâin taife-i Umyân tahsil-i ulûm-ý mütedâvile ve kýrâat-i Kur’an-ý azîm için diyar-ý âhardan gelen fukara-yý mücâvirînden olduklarýna binâen cerâye tabîr olunur ekmeklerini tabh için Mýsýr
cevâlisinden beher sene mu‘tâd üzere verilegelen ücret-i tabhiyeleriyle
me’kûlâtlariyçün dahi mîrî gýlâl ambarlarýndan mu‘ayyen olan hýntanýn bin iki
yüz on beþ senesine mahsûben i‘tâ buyurulmasýný istidâ eder.
Sâdýr olan fermân-ý âlîleri mûcebince zaviye-i mezbûrda olan Umyân
tâifesinin cerâye ta‘bîr olunan ekmeklerini tabh için Mýsýr cevâlisinden senevî
altý bin sekiz yüz kýrk para ve me’kûlâtlarý olan þorbalýklariyçün Behnesaviye
Vilayeti'nde vâki derkenârda mestûr kurâdan müretteb hýntadan verilmek
üzere gýlâl anbarlarýndan senevî iki bin yüz altmýþ bir erdeb hýnta verilegeldiði
gýlâl ve masraf defterlerinden derkenâr olunmuþ idi. Ancak yedlerinde bir
sened olmamaðla istid‘âlarý hususunda ne vechile emr u irâde-i aliyyeleri buyurulur ise emr u fermân devletlü saadetlü Sultaným hazretlerinindir.
Ber-mûceb-i fermân-ý âlî tâife-i merkûmenin müstahakk olduklarý hýntalarý
derkenârda mestûr kurâdan mu‘ayyen olan gýlâlden ve ücret-i tabhiyeleri mâl-ý
cizyeden verilmek üzere Baþmuhâsebe'ye kayd olunup sûreti ve gýlâl defterlerine
ilmuhaberi ve mahallinde olan mübâþirine Divân tezkiresi verilmek...
Divân tezkiresi tahrîr olunmuþdur
5 Cemâziyelâhir [1]216
Sûret dâde 7 Cemâziyelâhir [1]216

28 Cemâziyelevvel [1]216 / 6 Ekim 1801
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El-Ezher’de bulunan talebe, ulema ve fakirlerin önceden olduðu
gibi yiyecek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için
gerekli tahýlýn verilmesi

64

Buyruldu
Ber-mantûk-ý fermân-ý âlî gýlâlin i‘tâsý için gýlâl eminine divan tezkiresi
tahrîr olunmaðla Baþmuhasebe'ye kaydolunup Mýsýr Muhasebesi'ne ilmuhaberi
verile...
Ýlmuhaber dâde 3 Receb [1]216
Ýzzetlü defterdar efendi
Derûn-ý Mýsr-ý Kahire'de vâki Câmi‘ü'l-Ezher menba‘-ý ulûm bir mevzi‘-i
mutahhar olup derûnunda tedrîs ile ifade ve ta‘allüm ve istifade eden talebe ve
ulema ve fukarâsý için eslâfda tayin olunan gýlâl ve evkaf her ne ise âsâr-ý
hasene-i hazret-i þehriyârî olmak üzere kemâkân ibkâ ve ihyâ olunup ancak
vesile-i da‘vât-ý hayriye olmak için bu senelik gýlâl anbarýndan iþbu Câmi‘ü'lEzher'in ulema ve fukarâsýna it‘âm için iki yüz erdeb hýnta ifrâz ve câmi‘-i þerif-i
mezkûrun þeyhi olan Þeyh Abdullah Þârkavî ma‘rifet ve nezâretiyle teslim ve
fukarâ ve mücâvir ve ulemasýna tabh ve it‘âm eylemelerini ifade ve tenbîh
eyleyesin.
Ýlmuhaber dâde 7 Receb [1]216
7 Receb [1]216 / 13 Kasým 1801
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C. MF, 2128
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Mýsýr’da yabancý okullarýn serbestçe hareket etmeleri hoþ karþýlanmadýðýndan,
yerli ve yabancýlardan oluþturulan karma maarif meclisi yerine eðitim ve
öðretimin ehil kiþilere býrakýlmasýnýn uygun olacaðý

65

Mýsýr'da mekâtib-i ecnebiyenin derece-i serbestisi hamiyet-i Ýslâmiye
ashâbýna göre teessüf edilecek bir halde bulunduðundan ve Maârif Nezâreti
ehil ve erbâbý yedinde olmadýðýndan gayret-ver ve hamiyyet-perver bir maârif
nâzýrýnýn gelmesine umum ahali dîde-dûz-ý intizâr idiler. Geçenlerde Nubar
Paþa'nýn sukûtu sýrasýnda Maârif Nezâreti'ne getirilmiþ olan Ali Mübarek
Paþa'nýn bir dereceye kadar menfaat-i me’mûle-i Ýslâmiyeyi muhafaza edeceði
ümid olunmuþ iken muamelât ve icraât-ý vâký‘asýnýn bazýlarý bazý rüfekasýnýn
icraât ve harekâtý misillü hilâf-ý me’mûl çýkdýðý gibi þu günlerde dahi terakkiyât
ve ýslâhât-ý ilmiye-i Mýsriyye’ye bakmak üzere beþ yerli ve beþ ecnebi olarak on
azâdan mürekkeb bir meclis teþkil ederek maârif-i Mýsriyye umûrunu o meclise
havale etdiler. Maliye ve nafia müsteþarlarý olan Ýngilizli Mösyö Vensan
[Vincent] ve Kolonel Mon Karif ile Vidal Paþa ve Mösyö Montan ve sâbýk
Maârif Müsteþarý Yakub Artin Paþalar meclisin bir nýsfýný teþkil etmiþ ve nýsf-ý
diðerine dahi yerli-lerden Müslüman olmak üzere bazýlarý konmuþdur.
Bunlarýn maârif-i Mýsriyye’ye edecekleri hizmet elbette mülâyim-i meþreb-i
diyânet olamayacaðý bedîhi bulunmuþ olmaðla mücerred malumât olmak üzere
maa’t-teessüf arzuhâle mücâseret kýlýndý. Kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân
veliyyü'l-emr efendimiz hazretlerinindir.
21 Rebîülâhir [1]306 / 17 Ocak 1887
Abd-i memlûkleri
Es-Seyyid Gazi Ahmed Muhtar
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Y. PRK. MK, 4/46
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Ýslâm ve Osmanlý birliðinin devamýnýn saðlanmasý için Mýsýr ileri gelenlerinin
çocuklarýndan her sene üç-dört çocuðun Ýstanbul’da
Aþiret Mektebi’ne alýnmasý

66

Nezâret-i Maârif-i
Umûmiye
Mektubî Kalemi
Mýsýr Fevkalâde Komiseri devletlü Gazi Ahmed Muhtar Paþa hazretleri
tarafýndan vârid olan fî 9 Þubat [1]308 tarihli tahrirât suretidir.
Sâye-i feyz-vâye-i hazret-i padiþahîde Dersaâdet'de te’sis ve küþâdýna irâde-i
seniyye-i hazret-i padiþahî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulduðu gazetelerde
görülen Aþâir Mektebi câmi‘a-i Ýslâmiye ve Osmaniyye'nin te’yid ve tahkîmi
emrinde ittihâz buyurulmuþ olan tedâbîr-i seniyyenin en mühim aksâmýndan
olduðunun bir delil-i alenîsi olmak üzere hýtta-i Mýsriyye sahârî ve tilâlindeki
aþâir ve urbân meþâyihinden münevverü'l-efkâr bazýlarý dahi evlâdlarýný bu
mektebe idhal etmek azmine düþmüþlerdir. Hatta ol bâbdaki arzu-yý umumî
mukaddemesi olmak üzere Mýsýr’la Bingazi arasýnda ikâmet ve cevelânda bulunan evlâd-ý Ali Kabîlesi taife-i bedeviyesi meþâyihinden Hayrullah el-Rücn iki
nefer oðlunun bu mektebe kayd ve kabulü istid‘âsýnda bulunuyor. Mektebin
hâl-i hâzýrýnýn is‘âf-ý istid‘âya müsaid olup olmadýðý mechûl bulunmasýyla bu
bâbda cevab istîzânýnýn alýnmasýna ta‘lîk mesele olundu. Eðerçi mektebin hâtýr
ve nizâmý mûmâileyhin istid‘âsýnýn tervîcine müsaid ise bundan cesaret alarak
Hýtta-i Mýsriyye meþâyih-i urbânýndan daha bazýlarý ve belki haylisi bu silk-i
celîle dehâlet arzusunda bulunacaklarý þüphesiz olmaðla icra-yý icabýyla keyfiyetin emr u iþ‘ârý menût-ý irâde-i aliyye-i cenâb-ý nezâret-penâhîleridir. Ol
bâbda...
*****
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Nezâret-i Maârif-i
Umûmiye
Mektubî Kalemi
Numara
246
Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki
Sâye-i kemâlât-vâye-i hazret-i hilâfet-penâhîde þeref-sânih olan emr u
irâde-i seniyye-i mülûkâne ahkâm-ý aliyyesine tevfîkan Dersaâdet'de te’sis ve
küþâd olunan Aþiret Mektebi'ne Hýtta-i Mýsriyye meþâyihi de evlâdlarýný göndermek arzusunda bulunduklarýný ve bazý izahâtý hâvî Mýsýr'da Saltanat-ý Seniyye
Fevkalâde Komiserliði'nden alýnan tahrîratýn bir sureti leffen takdim kýlýndý.
Komiserliðin iþ‘âr-ý vâki‘i menâfi‘-i Ýslâmiye ve Osmaniyye nukât-ý nazarýndan
münasib ise de mektebin bütçesi yalnýz aþâir-i urbân etfâl-i meþâyihinden senevî
kýrk neferini kabule kâfi olup bundan ziyade þâkird ahzý bütçeyi ihlâl edeceðinden nezd-i sâmî-i fahîmânelerinde rehîn-i tensîb-i âlî olduðu halde tertib
dahilinde olmak ve senevî alýnacak þâkirdân mikdarý nizâmýna tevfîkan kýrký
tecavüz etmemek üzere her sene üç veya dört çocuðun da Mýsýr'dan kabulü
hakkýnda savb-ý âcizîye emr ve me’zûniyet i‘tâsý menût-ý irâde-i aliyye-i cenâb-ý
vekâlet-penâhîleri bulunmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
11 Þaban [1]310 / 28 Þubat 1893
Maârif Nâzýrý
Bende
Zühdü

*****
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Bâb-ý Âlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divân-ý Hümâyûn
1698
Sâye-i maârif-pirâye-i hazret-i hilâfet-penâhîde te’sis ve küþâd olunan
Aþiret Mektebi'ne Hýtta-i Mýsriyye meþâyihi evlâdýnýn kayd ve kabulü arzusunda olduklarýna dair Mýsýr'da Saltanat-ý Seniyye Fevkalâde Komiserliði'nden
gelen tahrirât suretinin gönderildiðini ve tertib dahilinde olmak ve senevî alýnacak þâkirdânýn mikdarý nizâmýna tevfîkan kýrký tecavüz etmemek üzere her
sene üç veya dört çocuðun Mýsýr'dan kabulü ifadesini hâvî Maârif Nezâret-i
Celîlesi'nin tezkiresi arz u takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda her ne vechile emr u
fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i mülk-dârî þeref-müte‘allik buyurulur ise hükm-i
âlîsi infâz olunur efendim.
13 Þaban [1]310 / 2 Mart 1893
Sadrýazam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
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Y. A. HUS, 270/79
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Mýsýr’da maârif hizmetlerinde görev almak isteyen Mýsýrlýlarýn tahsil seviyelerini tespit için Osmanlý Maârif Nezâreti’nden okullarýn isimleri, programlarý
ve diplomalarýný gösteren bir cetvel istendiði

67

Maârif Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri
Mýsýr teþkil-i mekâtibinde ibtidâi ve techîzî ve bizce rüþdî ve idâdî tesmiye
olunanlardan neþ’et edenlerden Mýsýr'ýn daire-i maârifinde istihdamý arzu
edenlerin derecât-ý müktesebe-i ilmiyeleri bilinmek ve programlarý hakkýnda
malumât-ý icabiye istihzâr ve derece-i ûlâ ve sâniyede olan mekâtibimizin esâmi
ve programlarýyla ileride met[ne tatbik] edinilmek için þehâdetnâmelerin þekil
ve hey’eti ve programlarýn mevzû‘u anlaþýlmak üzere birer suretinin talebine
dair Mýsýr Maârif Nezâreti Vekâleti'nden meb‘ûs tahrirâtýn leffiyle fî 8 Zilhicce
[1]312 tarihli arîza-i mütekaddime-i âcizîde keyfiyet iþ‘âr kýlýnmýþ idi. Nezâret-i
müþârunileyhâdan tekrîr-i mütâlebât edilmekde olmasýna nazaran icra-yý icabý
merhûn-ý emr u irâde-i aliyye-i nezâret-penâhîleridir. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
17 Rebîülevvel [1]313 / 7 Eylül 1895
Mýsýr Fevkalâde Komiseri
Bende
Es-Seyyid Gazi Ahmed Muhtar
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MF. MKT, 282/2
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Mýsýr Hidivliði’nin 22 Haziran 1893 tarihli emirnamesinde yer alan "Eðitimin
Arapça yapýlmasý"na dair hüküm de ifade edilerek Mýsýrlýlarýn eðitimde
hangi dili tercih etmesi gerektiðine dair Ýngiliz Avam Kamarasý'nda
ileri sürülen görüþler

68

Bâb-ý Âlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divân-ý Hümâyûn
204
Mýsýr mekâtibinde tedrisâtýn lisan-ý Arabî üzere icrasý keyfiyetine dair
Avam Kamarasý'nda irâd olunan sualler ile Sir Edvar Grey [Edward Grey]
tarafýndan verilen cevabýn metnini hâvî Times Gazetesi’nde münderic bendin
gönderildiðini mutazammýn Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan tahrirât
ile melfûfunun tercümeleri Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin ol bâbdaki tezkiresiyle arz u takdim kýlýndý efendim.
6 Safer [1]325 / 21 Mart 1907
Sadrýazam
[Mehmed Ferid Paþa]
*****
Bâb-ý Âlî
Dâire-i Hariciye
Mektûbî Kalemi
Aded: 34
Huzur-ý Sâmî-i Hazret-i Sadâret-Penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir
Mýsýr mekâtibinde tedrisâtýn lisan-ý Arabî üzere icrasý keyfiyetine dair
Avam Kamarasý’nda irâd olunan sualler ile Sir Edvar Grey [Edward Grey]
321
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tarafýndan verilen cevabýn metnini hâvî Times Gazetesi’nde münderic bendin
gönderildiðini þâmil Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan 6 Mart [1]907
tarihli ve seksen yedi numaralý tahrirât ile melfûfunun tercümeleri leffen
takdim kýlýnmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
4 Safer 1325 / 19 Mart 1907
Hariciye Nâzýrý
[Ahmed Tevfik Paþa]
*****

Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Hariciye Nezâreti'ne 6 Mart [1]907 tarihiyle Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden
vârid olan 87 numaralý tahrirâtýn tercümesidir
Mýsýr mekâtibinde lisan-ý Arab’ýn tedrîsine dair Avam Kamarasý'nýn
Þubat'ýn yirmi sekizinci günü ictimâ‘ýnda irâd olunan bazý es’ile ile "Sir Edvar
Grey" [Edward Grey] tarafýndan i‘tâ kýlýnan ecvibenin metnini hâvî olarak
"Times" Gazetesi’nin þehr-i hâlin biri tarihli nüshasýnda münderic bulunan bend
leffen takdim kýlýndý. Emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Bend-i melfûfun tercümesidir
Azâdan Mösyö C. Robertson hidiviyet-i Mýsriyye'nin 22 Haziran 1893 tarihli emirnâmesinde lisan-ý Arab’ýn mekâtib-i Mýsriyye'de tedrîsat için esas ittihâz
olunacaðý suret-i kat‘iyede musarrah olmasýna nazaran bu emirname
ahkâmýnýn mevki‘i icraya vaz‘ olunup olunmadýðýný Hariciye nâzýrýndan istîzâh
etmesi üzerine müþârunileyh Mösyö Robertson'a "þehr-i hâlin yirmi altýncý günü
kendisine i‘tâ etmiþ olduðum cevabý te’yid ederim. Emirnâme ahkâmýnýn mevki‘-i
tatbîke vaz‘ olunmadýðýndan þüphe etmeðe bence hiçbir sebep yokdur. Bu ahkâm
Þubat'ýn yirmi birinci günkü cevabýmda zikreylemiþ olduðum þeylerdir" cevabýný
vermiþ ve mûmâileyhin hükûmetin Mýsýr'da tedrîsat meselesini yeniden
tamamýyla mevki‘-i tezekküre vaz‘ etmek fikir ve niyetinde bulunup bulunmadýðýný yine sual etmesine cevaben dahi "Lord Kromer'[Cromer]den tedrisâta
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dair vârid olan raporun mütâlaasýndan anlaþýlacaðý üzere bu meselenin yeniden
mevki‘-i tezekküre vaz‘ olunmasýna mahal yoktur. Fakat bu meselede zikrolunan
cihet câlib-i dikkat ve hâiz-i ehemmiyet olduðundan hükûmet bunu Lord
Kromer'[Cromer]le beraber tedkîk eyleyecekdir" demiþ ve es’ile-i saireye mukabeleten "tabirât ve ýstýlâhât-ý fenniyece lisan-ý Arab’ýn adem-i kifâyetine mebnî
hidiviyet-i Mýsriyye'nin ya tedrîsatý Arabca olarak pek noksan bir suretde icra
edilmek veyahud Arabca’dan gayri bir lisaný kabul etmek þýklarýndan birini ihtiyar
etmek mecburiyetinde bulunduðunu geçenlerde beyân eylemiþ idim. Fakat hidiviyet-i mezkûre lisan-ý Arab üzere daha mükemmel suretde icra-yý tedrisâta muktedir yerli muallimler yetiþtirmeðe sarf-ý makderet etmektedir" meâlinde idare-i
kelâm eylemiþdir. Mösyö Robertson Ýngiltere iþgalinden mukaddem mebzûlen
Arabca kütüb ve resâilin mevcud bulunmuþ olup olmadýðýný ve ol vakitden beri
Arabca tedrisâtýn bi'l-iltizâm metrûk bir halde býrakýlýp býrakýlmamýþ olduðunu
istifsâr etmesiyle buna cevaben Sir Edvar Grey [Edward Grey] "þâyed bu fenlerde Arabca kütüb ve resâil mevcud ise bunlarýn zamanýmýzýn icabât ve terakkiyâtýna tamamýyla mutâbýk þeyler olup olmadýðýný tahkik edeceðim" demiþdir.
Azâdan Sir J. Parker, efkâr-ý münevvere ashâbýndan bulunan Mýsýrlýlardan
ekserisinin Fransýz ve Ýngiliz lisanlarýnýn imkân müsaid olduðu mertebede
memleketin elsine-i ticâriyesi makamýnda tedrîs olunmasýný arzu etdikleri
muhakkak olup olmadýðýný sual etmesiyle buna cevaben Sir Edvar Grey
[Edward Grey] "bu cihet bence asla cây-ý iþtibâh deðildir. Fakat Arabca lisan-ý
mahallî olduðu cihetle tedrisâtýn Arabca icrasý mümkün iken sair lisanlarda icra
olunmasýný þayân-ý teessüf addeylerim" demiþdir.
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Y. A. HUS, 510/24
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Mýsýr’da bulunan Ýngiliz Vali Lord Cromer’in baskýcý idaresinden ve bir süredir
Mýsýr okullarýnda Ýngilizce yapýlan eðitimden Mýsýr aydýnlarýnýn ve halkýn
þikâyetçi olduðu ve halký temsilen oluþturulan Þura-yý Kavanin
tarafýndan hükümetten Arapça eðitime
dönülmesinin talep edildiði

69

Bâb-ý Âlî
Dâire-i Sadâret
Âmedî-i Divân-ý Hümâyûn
252
Mýsýrca vaz‘ý mutasavver olan kavânîn ve nizâmâtý bi't-tedkîk tasdîk veya
reddetmek vazifesiyle mükellef olmak üzere Mýsýr ahalisi müntehablarýndan
mürekkeb Þûrâ-yý Kavânîn her sene ictimâ etmekde olduðu gibi yine ahali-i
mezkûre müntehablarýndan mürekkeben ve kendilerinin arzusunu hükûmete
teblið etmek ve ictimâ‘-ý sâbýkdaki beyânâtýn nasýl telakki edildiðini öðrenmek
vazifesiyle mükellefen iki senede bir ictimâ‘ý mukarrer olan meclis-i umumînin
geçen hafta bi'l-ictimâ mekâtib-i Mýsriyye'de bir vakitden beri ulûmun fünûn
kýsmý Ýngiliz lisanýyla talim edilmesinden dolayý itiraz ile Arabcaya rücû‘
edilmesi ve parlamento istenilmesi gibi müte‘addid ve mühim metâlibde bulunduðuna ve ol bâbda bazý ifâdâta dair Mýsýr Fevkalâde Komiseri Muhtar Paþa
hazretlerinden gelen tahrirât arz u takdim kýlýndý efendim.
11 Safer [1]325 / 26 Mart 1907
Sadrýazam
[Mehmed Ferid Paþa]
*****
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Huzur-ý Sâmî-i Cenâb-ý Sadâret-Penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir
Mýsýr Hükûmetince vaz‘ý mutasavver olan kavânîn ve nizâmâtý bi't-tedkîk
tasdîk veya reddetmek vazifesiyle mükellefen Mýsýr ahalisi müntehablarýndan
mürekkeb, Þûrâ-yý Kavânîn her sene ictimâ etdiði gibi yine ahali-i merzkûre
müntehablarýndan mürekkeben ve kendilerinin arzusunu hükûmete teblið
etmek ve mesbûk ictimâda arz edilmiþ beyânâtýn hükûmetçe nasýl telakki
edildiðini öðrenmek vazifesiyle mükellefen iki senede bir baþkaca bir de
ictimâ‘-i umumî nâmýyla bir meclis akdedildiðinden bu yolda bir ictimâ geçen
hafta vuku‘a geldi. Akabe meselesinin üstüne gelen Danýþavay vak‘asýndan beri
galeyân-ý nâsýn muntafi olmadýðýný bu defa meclis-i mezkûr bazý evzâ‘ ve
harekâtýyla gösterdi. Þöyle ki mekâtib-i Mýsriyye'de bir vakitden beri ulûmun
fünûn kýsmý Ýngiliz lisanýyla talim edildiðinden buna itiraz ile Arabca'ya rücû‘
edilmesi ve parlamen[to] istenilmesi gibi müte‘addid ve mühim talebâtda
bulunulmuþ ve gazetelerin kýsmý-a‘zamý metâlibât-ý mezkûreyi alkýþlamak ve bir
de Lord Kromer' [Cromer]in ef‘âl ve harekâtýnda müþâhede olunan istibdâd
Mýsýrlýlarýn münevver fikirlilerince her vakit hedef-i þikâyât ise de bu son zamanlarda Ýngilizlerin bazý dûr-endiþlerince de bâdî-i þikâyât olmaða baþlamýþ ve hidiv de
Ýngilizlerce fevkalâde taht-ý nazar-ý tahkîrde bulunmuþ olmaðla mücerred
malumât olmak üzere arz-ý keyfiyete ibtidâr kýlýndý. Ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Mýsýr Fevkalâde Komiseri
Gazi es-Seyyid Ahmed Muhtar
4 Safer [1]325 / 19 Mart 1907
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Y. A. HUS, 510/56
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Ýngilizlerin el-Ezher dýþýnda yeni bir medrese kurarak, bu medresede Ýslâmi
usul ve kaidelere aykýrý eðitim yaptýklarý, Osmanlý Devleti’nin ise bu
uygulamayý kabul etmediði, Ýngilizlerin hisse senetlerinin deðerini
Mýsýr’ýn maliyesi aleyhine düþürerek ülkeyi borçlandýrdýklarý,
Sosyalist akýmlarýn Mýsýr Müslümanlarý arasýnda revaç
bulmadýðýna dair Mýsýr'dan gönderilen rapor

70

Þevketlü padiþahým
Hidiv-i Mýsýr Dersaâdet'de bulunduðu münasebetiyle Mýsýr'da vuku bulan
havâdisler hakkýnda ahali-i Mýsriyye'nin mütâlaalarýný atebe-i þahanelerine
arza cesaret eyledim.
Mesele-i Þer‘iye
Evvelâ- Fermânât-ý þahane mûcebince Mýsýr nâib-i þer‘îsi yani Mýsýr kadýsý
Mýsýr'da cereyân eden muamelât-ý þer‘iyenin gerek kadý-yý mezkûr tarafýndan
bizzat ve gerek kadý-yý mezkûrun tayin edeceði nâib vasýtasýyla fasýl ve rü’yet
edilecekdir. Kaide-i atîka hasebiyle nüvvâb-ý mezheb-i Hanefîden ve Cami-i
Ezher ulemasýndan tayin ediliyor idi. Mýsýr'daki Ýngiliz memurlarýyla Mýsýr'ýn
hain vükelâlarý kaide-i mezkûre iþlerine iyi gelmediðini anlamýþlardýr. Çünkü
Mýsýr'da ve Sudan'da mutasarrýflýk ile kasabalarda bulunan nüvvâb Cami-i
Ezher'den neþ’et edip talim-i Ýslâmiye ve mezheb-i Hanefiye mûcebince
hareket ediyorlar ve ahaliye Ýngilizlerden kerâhet ve nefret etmenin esbâbýný
beyân ediyorlar. Binâenaleyh makâsýd-ý seniyyelerine nâil olmak kaide-i atîkayý
tebdil etmek üzere Mýsýr'da bir medrese-i nüvvâb açýlmasý ve medrese-i
mezkûre Mýsýr Maârif Nezâreti altýnda bulunmasý ve mezkûr medresede talim
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olunacak ulûm din-i Ýslâma muhalif ve mugayir usul ile tedrîs etdirilmesine dair
bir program vaz‘ etmiþlerdir.
Cami-i Ezher'de mevcud ulema umumiyetle bu hususa itiraz ve muhalif
bulunmuþlar ise de hidiv hazretleri Dersaâdet'e gelmezden beþ gün evvel mesele-i mezkûre tasdîk edilmiþ ve önümüzdeki Oktober-i efrencîden itibaren iþe
baþlanacakdýr.
Numara
2
Ýkinci- Þu kadar ki medrese-i mezkûrenin masârýfâtý Cami-i Ezher'in irâd-ý
vakfiyesinden kaþýlýk tutulacakdýr. Hâl bu ise bu meþrû‘ât ne kadý-yý Mýsýr ve ne
de ulemalarý tarafýndan kabul edilmemiþdir. Bu hususda Mýsýr ahalisinin
mütâlaalarý ve bu meselenin icrasý evvel emirde fermânât-ý þahaneye muhalif ve
kadý efendinin hukuk-ý þer‘iyesini zâyi edeceði gibi fazla olarak da diyânet-i
Ýslâmiye nokta-i nazarýndan Memâlik-i Þahane'de bulunan nüvvâb halife-i
Resûlullâh tarafýndan tayin buyurulan hâkim-i þer‘î vasýtasýyla memuriyetleri
tasdîk olur. Yoksa hâkim-i siyasînin bu bâbda olan müdahalesi hiçbir vakit caiz
ve kabul olamaz.
Mesele-i Maliye
Hidiv hazretleri Avrupa'da iken maliye müsteþarý (Mister Kameron) Mýsýr
Hükûmeti'nin nakd-i mevcuduyla borsa iþlerine giriþip bir çok mebâlið-i tâ’ile
gâib etmiþdir. Bu keyfiyet devâir-i resmiyede zuhur eden þâyi‘âtdan dolayý
Mýsýr'daki Ýngiliz mu‘temedi müsteþar-ý mezkûre Kameron ve itiraf-ý kusur
ederek yine hükûmetin nakdiyle bazý esham satýn almýþ hükûmetçe lüzum olan
yere sarf edileceði bir zamanda borsa fiyatlarý tenezzül etdiðinden esham-ý
mezkûrenin kýsm-ý a‘zamý ziyan ile satýlarak bu yüzden Mýsýr maliyesi pek çok
zarara uðramýþdýr. Bu suretle cereyân eden muamele ve havadislerden hidiv
hazretlerinin hiçbir malumâtý olmadýðý için Memâlik-i Mýsriyye'nin harâbeti
ale'd-devam muamele-i maliye yüzünden ileri gelir.
Numara
3
Havâdis-i Fevkalâde
Evvelâ- Mýsýr’da (Sosyalist) nâmýnda bir cemiyet teþekkül etmiþ maiyyet-i
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Hidivîden bazý memurîn iþbu cemiyete dahil olmuþlardýr.
Cemiyet-i mezkûrenin vücudu hükûmet-i Mýsriyye'nin kavânîn ve nizâmâtýna külliyen muhalif olduðu gibi fütûhât-ý Ýslâmiye'den þimdiye kadar Memâlik-i
Þahane ve ahali-i Ýslâmiye miyânýnda vuku bulmamýþdýr. Hidiv hazretleri bu
cemiyetin esbâbýný tedkîk ederler ise cemiyet-i insaniye düþmanlarý teþvikâtýyla
olduðunu ve bu din düþmanlarýnýn ehl-i Ýslâm aralarýna büyük bir fesâd vaz‘ ve
ilkâ etdiklerini anlayabilirler.
Sâniyen- Þâkirdân nâmýyla büyük bir kulüp te’sis edilmiþ ve müessis-i kulüp
ve reis ve âzâlarý büyücek muallimîn olduðu halde ictimâlarý dahi gece vuku
buluyor. Bu hususda hidiv-i müþârunileyh tahkik ederler ise Rusya'daki cereyân
eden havâdisden büyük bir mev‘iza alabilir idi. Çünkü asýl fesâd ve heyecan
muallimîn ile þâkirdândan zuhur etmiþdir. Hulâsa hidiv hazretleri bir vilâyet-i
mümtâze valisi olduðu sýfatýyla diðer vilâyât-i þahanede icra edilen ahvâl-i
idarîye ve siyasîyeye ittibâ‘ etdirilmesi için evâmir-i lâzýmenin i‘tâ buyurulmasýna dair bütün ukalâ-yý Mýsriyye istirhâmâtda bulunduklarý ma‘rûzdur fermân.
[1325] / [1907-1908]
Abd-i Memlûklarý
Abdullah Tahir
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Y. PRK. AZJ, 53/75
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Fransýzlarýn Ýskenderiye önlerine gelerek asker çýkardýklarýnýn haber alýnmasý
üzerine, Osmanlý Devleti’nin böyle bir iþgale rýzasýnýn olmadýðý
bildirilerek, halktan Fransýz oyunlarýna kanmamalarý ve
ülkeyi savunmalarýnýn istendiði

71

Mýsýr Valisi Bekir Paþa kullarýndan þimdi tatarlar ile vârid olan þukkadýr. Ýþbu
þukka mefhûmuna nazaran bi'l-cümle ümerâ ve keþþaf ve sair Mýsýr'ýn ehl-i harb
ve darbý ayaklanýp asâkir-i külliye vâridât-ý kaviyye ile Reþid tarafýna gelmiþ
olmalarýyla inþâallahu Teâlâ karîben Mýsýr'a taarruz eden melâ‘în-i Franseviyye
tamamen makhûr ve muzmahill olmalarý eltâf-ý hafiye-i ilâhiyeden müsted‘âdýr.
Çâkerleri bundan akdem Mýsýr Mîrü'l-hâcý Salih Bey'in kâþifi bu tarafda bulunduðundan Ýskenderiye haberi vürûdu akabinde derhal Murad Bey ve Mýsýr Þeyhü'lBeledi Ýbrahim Bey ve ümerâ-yý saireye ve Mýsýr valisi kullarýna taraf-ý bendegânemden mektublar tahrîr ve meâllerinde Fransa keferesinin hîle ve hud‘alarýna aldanmamalarý ve Mýsýr'a taarruzlarýna Devlet-i Aliyye'nin bir vechile rýzasý
olmadýðý ve müdafaa-i düþmana bezl-i makderet eylemeleri matlûb idüðü tahrîr ve
te’kîd ve kâþif-i merkûmun yanýna iki nefer tatar dahi terfîk ve tahrirât-ý mezkûre
ile irsâl olunmuþ olmalarýyla þimdiye dek Mýsýr’a takarrüb etmiþ olduklarýndan
baþka bu defa dahi bir kýt‘a berren ve bir kýt‘asý bahren irsâl olunmak üzere iki kýt‘a
fermân ýsdâr olunmuþ olmaðla kâffe-i vesâyâ-yý lâzýme evâmir-i mezkûreye derc ve
tastîr olunmuþ idüðü ve bu defa vârid olan tahrirâtlarýna dahi ikiþer kat cevabnâmeler tahrîriyle berren ve bahren ihrac ve tisyâr olunacaðý malum-ý âlîleri buyuruldukda fermân hazret-i velîyyü'l-emrindir.
Kân-ý merhamet-i veliyyü'n-ni‘met-i bî-minnet efendim
Ýþbu arîza-i kullarý terkîn ve itmâm olduðu anda bender-i Ýskenderiye'de ve
kuvve-i mezbûr derûnunda bulunup cenk ederek ber-takrîb Frenk Limâný'ndan
Reþid cerimlerine atýlýp firaren bender-i Reþid'e ve andan Mýsýr'a dört günde
vâsýl olmuþ Ýstanbul tüccarlarýndan Âsitâne'de Papazoðlu Haný'nda sâkin
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Pirinçci Hacý Mustafa ve Tophâne sâkinlerinden Kýrýmî Tüccar Molla Ahmed
ve Fýndýklý sâkinlerinden kereste tüccarý Molla Ali nâmda kimesneler nezd-i
kullarýna vâsýl ve vak‘a-i mezbûrun hakikat-i hâlî etrafýyla sual ve istintâk olundukda bi'l-cümle takrîrleri arîza-i kullarýnda bast u beyân olunduðu üzere
tahkike ihrac eylediklerinden mâadâ re’yü’l-ayn müþahede eyledikleri takrîrleri
evvelâ arîza-i kullarýnda mübeyyin mesfûrlarýn külliyetli sefîneleri zuhur
eylediði gün burçlar üzerinden mahsus nazar-ý ayine ile rü’yet ve alâ-hide alâhide ta‘dâd eyledik. Yirmi yedi para kapak kaldýrýr bizim sancak gemilerimiz
misillü kebîr sefîneleri olup sair fýrkateyn ve þehtiye ve çamlýca ve fýrkate ve
kesretli çelope ve dört kýt‘a çekdiri ve buna kýyas sagîr ve kebîr iki yüz seksen
pareye deðin bir bir ta‘dâd eyledik ve dahi gerisi geliyor deyu söylenir idi. Bizler
fârið olduk bu siyâk üzere nüzûl ve Ýskenderiye-i Atik'den Arab Kulesi pîþgâhýna kadar lenger-endâz olduklarýnda ahali ve mevcud kaptanlar Riyale Bey'e
varýp "be caným buna hâlâ bunlarýn baþbuðlarýna bir kimesne irsâl ve muradlarý ne
olduðu haber alýnsa" deyu niyaz eylediklerinde vaký‘a "Güzel olur" deyu der-akab
mülâzým kaptaný olan Emin Kaptan'ý hâzýr ve iki aded çavuþ dahi terfîkan sefînenin filikasýyla beþ-on re’s ganem ve birkaç zenbil pirinç ve kahve hediyesiyle
elçi þeklinde irsâl ve baþbuðlarý sefînelerine vâsýl olduklarýnda cümlesini ahz u
zabteyleyip geri göndermediler. Bu hâl üzere cümle ehl-i Ýslâm'a ol gece havâb
haram olup sabah oldukda nazar olunduðu Müsliman Limaný'na gece ile yirmi
otuz pâre tekne idhal eylemiþ ve sabah dahi biri birini müteâkiben elli altmýþ
pâre tekne limana dahil ve diyâleden top yetiþmeyecek mahallere lenger-endâz
oldular ve Ýskenderiye-i Atik tarafýna asker çýkarmýþ deyu serdâr-ý vilâyet ol
tarafa hurûc ve ne haber zuhur eder deyu müterakkib iken Þeyh Acemî zahrýndan dahi asker hurûc ve Kabbari nâm mevzii zabteyledi deyu feryadcýlar vürûdunda hemen yerli ve misafir mahlût asker-i Ýslam ol tarafa hücum ve cenk-i
cidale mübâderet birle döðüþe döðüþe kefere limanýna kadar geldiler ve bizler
dahi ma‘an idik. Hemen ber-takrîb kendimizi cerîmlere atýp halâs olduk. Sair
hâl ne vechile olduðunu bilmeyiz deyu sahîhan böylece takrîr eyledikleri kizbe
ihtimali olmadýðýna ilm-i kullarý dahi muhît olmuþdur. Kaldý ki arîza-i kullarýnda muharrer haber-i sahîhin vürûdu cânib-i Mýsýr'a yevm-i Çarþamba olup
terkîm olunduðu üzere Murad Bey kullarý hemen dâmen dermiyân ve iki gün
içinde der-akab hâzýr ve müheyyâ vâridât-ý harb bi't-tamam top ve cephâne ve
zehâ’iriyle vech-i muharrer beylerin keþþâflarýn pek mümtaz ve dilîr [ve] þecî‘ ve
cemaatleri ziyade kesretli olanlardan yirmi-otuz bin güzîde asker ile berren ve
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rû-yý Nil’den dahi on beþ-yirmi pâre çamlýca ve birkaç kýt‘a çelope ve zehebiyyeler donanmýþ kalyoncu askeriyle ve sair ocaklýyân ve darb [ü] harbe muktedir yirmi binden mütecâviz cünûd-ý muvahhidîn dahi cerimehâ ve maaþlý ile
cümlesi arîza-i kullarý tarih-i Muharremü’l-haramýn yirmi ikinci Cuma günü
ale’s-sabah müsta‘înen billâhi Teâlâ biri birini müteâkiben alay alay hurûc ve
azimet ve arza karîb mîr-i mûmâileyh kullarý dahi askerin zahrýný alarak rükûb
ve azimet eylediði ve bender-i mezbûr istilasýndan hurûc serdâr-ý merkûm
Reþid’de birkaç keþþâf ile on binden mütecâviz bahire Arab süvarisi cem‘ ü
müheyya eylediði haber-i sahîh olup sâye-i padiþahîde iþbu vechile gayret ve
bezl-i makderet üzere olduklarý bir an evvel malum-ý Devlet-i Aliyye olmak
farîza-i dikkat-i çâkerî olmaðla hemen ber-vech-i acele çifte tatar berren ihrac
ve tatar-ý merkûmâna bâb-ý Mýsýr’dan bâb-ý Asitane’ye kadar bir kimesneye
keþf-i râz eylememeleri mü’ekked ve müþeddid tenbih-i kullarý olduðu ve iþbu
takrîr-i acizânem terkîm olunur iken Dimyat üzerinden dahi küllî sefâinler bedidâr olduðu haberiyle Dimyat serdârýndan dahi mahsus tahrirât ve sâ‘i vürûd
eylediði vech-i muharrerât-ý hâl ve keyfiyâtýn cümlesi sahîh ve tahkik olunduðu
muhât-ý ilm-i velîyyü’n-ni‘amâneleri buyuruldukda her halde emr u fermân
kân-i merhamet-i veliyyü’n-ni‘met efendimiz hazretlerinindir.
22 Muharrem 1213 / 6 Temmuz 1798
Mýsýr Valisi
Ebubekir Paþa
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HAT, 6795-C
343

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

02:44

Page 344

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Fransýzlarýn Ýskenderiye’yi iþgal ederek Mýsýr ileri gelenlerini esir ettikleri ve
onlara "Osmanlý Devleti’ne karþý bir düþmanlýklarýnýn olmayýp amaçlarýnýn
sadece Mýsýr'ý ele geçirmek" olduðunu ifade eden mektuplar yazdýrdýklarý, Mýsýr valisinin iþgalden kurtulmak için Osmanlý Devleti'nden
asker, cephane, para ve erzak yardýmý talep ettiði

72

Mýsýr valisi kullarýnýn þukkasýdýr
Ma‘rûz-ý kullarýdýr ki
Bundan akdemce hâk-i pây-i devletlerine arz ve ifhâm-ý kullarý olan bender-i
Ýskenderiye’nin cumhûr-ý Fransa tarafýndan istila ve zabtolunduðu haber-i
melâlet-eseri cânib-i Mýsýr’a vürûdu gününde Devlet-i Nemçe ve Flemenk ve
birkaç düvel-i sairenin dahi konsolos vekâletleriyle sinîn-i vâfireden beri cânib-i
Mýsýr’da ikamet-niþîn Konsolos Raþoto kullarý cânib-i çâkerlerine tercümanýný
irsâl ve vuku bulan havâdis-i beliyye hasbi "bundan böyle derûn-ý Mýsýr’da fellâhîn
ve sairînden bir vechile emniyetim ve itminân-ý kalb ile rahatým yokdur. Ben dahi sizlerin olduðunuz mahalde ikamet ve hýfz-ý himayenizde olmaklýðým bu vechile
matlûbumuzdur." deyu rica ve niyaz eyledikde bu kullarý dahi "Her vechile istimâlât
verip inþâallahu Teâlâ bir þeyi yokdur. Havf üzere olmasýn ve onlarýn muhafaza-i
hýrâseti elbette bizlerin lâzýme-i hâlîndendir" deyu nüvâziþ olunup bu vechile birkaç
gün mürûrunda derûn-ý Mýsýr’da tedarik-i seferiyye ile kýyl u kâl kesreti vuku‘uyla
konsolos-ý mersûm rica ve niyazýný tekrar ve daire-i kullarýnda ikametini ibram ve
ilhâh birle istid‘â etmekle kadý-yý Mýsýr efendi dâ‘îlerinin ve þeyhü'l-beled
kullarýnýn dahi ilm ve ma‘rifetleriye konsolos-ý mersûm iyâl ve evlâd ve emvâl ve
etýbbâ ve tercümaný bi'l-cümle ma‘an agavâtýyla nez[d]-i çâkerîde kethüdâm
kullarý konaðýna ahz ü nüzûl ve mersûmun niyaz-ý iltimasýyla kendüye bir tarafdan zarar ve ziyan isabet etmemek ve bir mahalden ezâ ve ta‘addî olunmamasýný
muhtevî itminân-ý kulûb içün cânib-i kullarýndan buyuruldular tahrîr ve kadý-yý
Mýsýr ve þeyhü’l-beled ve ulema-yý a‘zam-ý Mýsýr dahi temhîr birle mersûmun
344

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

02:44

Page 345

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

yedine i‘tâ ve ol vechile i‘zâz ve ikram ve alâ-vechi’l-müsâferet ikamet üzere
olduðu ve bu vechile Deraliyye’de olan balyozlarý tarafýna tahrirât ile haber irsâlini rica ve niyaz eylemesiyle irsâl-i tahrirâtdan dahi husus-ý keyfiyât malum-ý ilm-i
âlîleri buyurulur.
Takrîr-i kullarýdýr ki
Bender-i Ýskenderiye’nin vuku-ý hâl ve keyfiyeti bundan akdemce ale't-tafsil
arz ve inhâ ve çifte tatar kullarýyla berren Þam üzerinden ib‘âs-ý hâk-i pây-ý
veliyyü'n-ni‘amâneleri kýlýnmýþ olup inþâ‘ü’l-Mevlâ bu âna kadar vâsýl ve her bir
husus malum-ý devletleri olmak gerekdir. Mersûl arîza-i çâkerîden sonra iþbu
tarih-i arîza-i kullarýna kadar vuku bulan havâdis zuhuru kefere-i mersûmun bender-i mezbûra ibtida-i vürûdu Muharrem'in on altýncý yevm-i Pazar ve hücum-ý
cenk ve kýtali ferdâsý olup mersûmlar belde-i zabt ve ehl-i Ýslâm kaleye ve þark ve
garbîde vâki kulelere duhûl ve tahassun eylediklerinden sonra bu beliyye-i
uzmânýn bu vechile baðteten zuhuruyla her hâlde gâfiller ve zâd-ý zehâir-i
varidât-ý harb ve cephâne-i mühimmâtlarý cüz’iyyât ve kefere-i mersûmlarýn
cem‘iyyet ve tedarikâtlarý bî-nihaye olduðundan cenk [ü] cidâl birle muhasaraya
mütecâsir olamadýklarý hasebiyle hemen dahi ferdâsý günü kale ve kuleleri teslimen hurûc eylediklerinde kefere-i mersûmü’l-ma‘hûd niþânýný cümlesinin
giribânýna cebren va kahren hayt etdirip kendüye tâbi eylediði ve bir kimsenin
emvâl ve eþyasýný yaðmaya tasaddî eylemeyip ve bender-i mezbûr derûnunda olan
ve kâleleri ve mal olan mahalleri bi'l-cümle temhîr ve ol vechile cümle ehl-i Ýslâm
hânelerinde bu hâl ile ikamet üzere olduklarý ve cânib-i kullarýndan elçi nasb ve
irsâl eylediðimiz kapýcýlar bölükbaþýmýz kullarý bender-i Reþid’e vusûl bender-i
mezbûr zâbitân ve ahalisi külliyen firar etmiþler olup bender-i merkûm hâlî olup
bulunan fellâhân zümresine berren ve bahren Ýskenderiye tarafýna kendini
götürmeleri için her ne kadar niyaz ve her ne kadar akçe verip sa‘y eylediyse bir
vechile müfîd olmayýp ol mahalden ileri gitmesinin imkâný olamadýðý ecilden kat‘-ý
ümid birle mahall-i merkûmdan tehî avdet ve ric‘at eylediði ve bundan akdemce
bu kullarý Ýskenderiye'de Riyale Bey ve Muhammed Kurim taraflarýna bu
hususun hâl ve sýhhati ve vuku‘-ý zuhuru ve cumhûr-ý Fransa’nýn Devlet-i Aliyye
ile bu âna deðin meveddet ve dostluklarý ber-kemâl iken bu vechile izhâr-ý
adâvetleri katý istigrâb olunur mevâddan olmaðla mersûmun murad ve meram
cevabý tefehhüm olunduðu vechile "her bir hâl-i keyfiyet vuku‘u tarafýmýzdan ifhâm
ve iþ‘âr eyleyesiz" deyu cânib-i kullarýndan tahrîr ve mahsusa çifte sâ‘î irsâl olun-
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muþ olup sâ‘î-i mersûller bender-i mezbûra vâsýl ve ber-takrîb Muhammed
Kurim'e ve Riyale Bey'e mektublarýmýzý verip cevabnâmesi ahz ve taraf-ý kullarýna vusûllerinde Muhammed Kurim'in mektubu zâyi oldu deyu yalnýz Riyale
Bey’in bir mektubu olup kýrâat olundukda mersûmlarýn cevablarýndan bahs ve
"Devlet-i Aliyye ile bir türlü adâvetimiz yokdur" deyu cevab dâde olduklarý ve bu
zýmmînin imâ ve iþ‘ar-ý tahrîrinden hurde-i tefehhüm olunup bu mektub-ý musanna‘ ve mersûmun irâ’e ve cebriyle tahrîr etdirmesi mülâhazadan (...) sâ‘î-i
merkûmlardan vusûl ve hurûclarý ne vechile olduðu su’âl olundukda vusûlleri
kale ahz ve kendileri esir olunduklarýndan sonra olup ve hurûclarý mersumlarýn
irâ’eleriyle olduðu ve cânib-i berre tertib ve hurûc etdirdiði tabur-ý asker-i menhûsesiyle (...) hey’etine vaz‘ ve þabka ilbâs ve bu kýyafetle ma‘an irsâl eylediði
takrîrlerinden malum-ý kullarý ve tefehhüm olunduðu üzere mektubun musanna‘
olup cebren tahrîr etdirildiði bedîhî olmaðla mektub-ý mezbûr dahi iþbu arîza-i
kullarý derûnuna mevzû‘an ib‘âs-ý hâk-i pay-i devletleri kýlýnmýþdýr ve kefere-i
mersûm iþbu râm ve tezvîr ve hud‘a tarîkiyle bilâd-ý iklim-i Mýsýr’ý tarîk-i sehl ile
celb ve zabteylemek dâ‘iyyesiyle cevânibinde olan kebîr kurâlara haberler ib‘âs ve
buyruldular irsâl ve bandera ile ma‘hûd niþânlarýný gönderip "Benim Devlet-i
Aliyye ile ve sizler ile adâvetim ve cengim yokdur. Matlûbum ancak Mýsýr olup ve
cengim dahi Mýsýrlý iledir. Kaldý ki mersûl (...) ve niþânýmý dikip bu vechile tâbi olursunuz. Sizlere her vechile râydýr ve sizlerin on altýn verginiz olduðu hususdan bir altýn
alýrým ve bu vechile sizlere adalet edip rahat veririm. Yok bu vechile tâbi olmayýp
muhalefet ederseniz (...)" deyu Ýskenderiye taraflarýnda niþân diktiði bî-akl ve bîidrâk fellâhân ile bu misillü haberler îsâl ve bu vechile cümlesini tâbi eylediði ve
bundan akdem tahrîr-i kullarý olduðu üzere kefere-i mersûm üzerine
mütevekkilen alallâhi Teâlâ azimet ve hurûc eden asâkir-i muvahhidîn ile Murad
Bey kullarý bender-i Reþid'e altý ve bender-i Ýskenderiye'ye on iki saat mikdarý
olan Rahmâniye ve Damanhur nâmân karyeler üzerine vardýklarýnda kefere-i
mersûmun dahi on beþ binden mütecâviz piyade ve üç-beþ yüz mikdarý süvariyle
tabur-ý menhûsesi Damanhur üzerine gelmiþ olup küffâr metrisler hafr birle
ikamet ve asâkir-i Ýslâm dahi iki-üç saat mikdarý mahallerden etraflarýný kuþatýp
ve tarih-i arîza-i kullarý yevmlerinde mukabil olmak üzere olduklarý ve bu kullarý
dahi þeyhü’l-beled kullarýyla Kasr-ý Ayn’da leyl ü nehâr müþahede ve iktizâ eden
ulema-yý Mýsriyye ile müzâkere etmekde olup mersûl asâkir-i muvahhidînin
zuhurlarýndan tedarikât-ý cephâne ve malzeme-i seferiyye ve tanzim-i zehâ’ir ve
tekrar techîr-i asâkir ile imdad ve muâvenet ib‘âsý elbette vâcibe-i zimmet ve
lâzýme-i hâlden ve bu tedarikât-ý lâzýmenin techiz ve tanzimi mebâlið-i mevcu346
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deye ber-muhtac-ý mana olup bu kullarýnýn ancak dairem halkýnýn me’kûlâtlarý
idaresinde acz ve kusurum derkâr ve þeyhü'l-beled kullarý dahi bir tarafdan
mühimmât ve zehâ’ir tisyârýyla meþgul iken asâkir-i Ýslâm tarafýndan cephâne-i
külliye ve mebâlið-i azîme matlûblarý hasebi vakt ü halin iktizâsý kýyasýna nazaran
bundan böyle mûmâileyhin dahi bir mahalden beþ riyal ahz ve tedariki emr-i asîr
ve bu vechile tedâbîr ve rü’yet-i hususa muktedir olunamadýðý hasebiyle ziyade
zihinlerimiz periþân ve akl-ý çâkerleri zâ’il olmak derecelerine resîde olup ve der-i
devlet-medârdan bâ-emr-i âlî irsâliye malý matlûb ve gerç[i] iki senelik mâl-ý
irsâliye verilmesi hususu cânib-i devletlerine tahrîr ve terkîm olunduðu üzere her
birleri taahhüd ve tedarikine mübâderet ve firde üzerine cümleye tevzî‘ ve taksim
ve kâimeleri tahrîr ve i‘tâ olunup henüz cem‘ ve tahsiline mübâþeret olunmak
üzere dahi beþ kuruþ ahz ve tahsile bed’ olunmamýþ iken bu fetret-i azîme zuhur
ve vuku ve ol firde olunan bey ve keþþaflarýn cümlesi mallarýyla askerlerin techiz
birle mâlen ve bedenen âzim-i sefer eyledikleri hasebiyle ol tarafdan dahi beþ
para mal-ý mevcude bulunamadýðý ve bu hengâm-ý fetretde bir mahall-i saireden
dahi beþ kuruþ tedarik adîmü’l-ihtimâl ve ancak Hak sübhânehu ve Teâlâ hazretlerinin her hâlde inâyet-i aliyyesine ve Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l-kararýn
istimdâd ve muâvenetine muhtac bir mana olup iþbu vechile berren ve bahren
asâkir-i nusret-makrûn ile bir gün akdem istimdâd ve dûçâr olunan müzâyaka-i
azîmeden tahlîse irsâl ve îsâl hazine-i hazret-i þehinþâhî ile muâvenet ve cephâne-i
mühimmât malzeme-i seferiyye irsâliyle kulûb-ý muvahhidîni teselli ve ancak
cenâb-ý erhamerrâhimîn hazretlerine istinâden istimdâd-ý inâyet-i hazret-i zýllullâhîye her an ve saat müterakkib-i intizâr üzere tazarrû‘ ve niyaza iþtigâl ve hâl-i
pür-melâl-i ümmet-i Muhammed iþbu hâl üzere muztar olduðu muhât-ý ilm-i
âlem-ârâlarý buyuruldukda el-amân el-amân Allahu Teâlâ aþkýna ve Resûlullâh
aþkýna ve cemî‘ peygamber-i zîþân aþkýna iþbu bâb-ý Haremeynü’þ-Þerifeyn olan
mahrûse-i Mýsýr’a berren ve bahren imdad ve ber-vech-i niyaz ve ifhâm-ý çâkerî
hazîne-i mühimmât-ý cephâne ile bir an akdem istimdâd ve muâvenet ve sükkân-ý
mahrûse-i merkûm ibâd-ý Müslimîn ve fukara ve zu‘afâ-i eytâmân ve sýbyânân
kullarýna merhamet ve inâyet ve ihsân buyurulmasý hususâtýna himem-i vâlâ-yý
veliyyü’n-ni‘âmâneleri erzan buyurulmak bâbýnda emr u fermân kân-ý merhamet-i
veliyyü’n-ni‘met devletlü inâyetlü efendim hazretlerinindir.
3 Safer 1213 / 17 Temmuz 1798
Mýsýr Valisi
Ebubekir Paþa
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Osmanlý Devleti ile Fransa Devleti arasýnda eskiden beri dostluk münasebetlerinin devam ettiði hatta ihtilal sýrasýnda Avrupa ülkeleri yeni Fransa hükûmetine cephe almýþ iken Osmanlý Devleti’nin dostluk münasebetlerini sürdürdüðü; Avrupa’nýn Fransa Devleti’ni tazyik ettiði bir sýrada Osmanlý Devleti’nin
tarafsýzlýk ilkesini þiar edinerek Fransa aleyhinde oluþan ittifaka katýlmadýðý;
Fransa’nýn Ýngiltere’nin Hint ticaretine zarar vermek maksadýyla bile olsa
Mýsýr’a müdahâlesinin savaþ sebebi sayýlacaðý, Osmanlý Devleti’nin Mýsýr’ýn
bir avuç kumundan vazgeçmek düþüncesinde olmadýðý ve kutsal sayýlan
topraklarýn iþgalden kurtarýlmasý için bütün Müslümanlarýn harekete
geçeceði, þa- yet Mýsýr beylerinin ikazý gerekirse bunu ancak metbuu
sýfatýyla Osmanlý Devleti’nin yapabileceði, Fransa’nýn Mýsýr’a müdahâlesinin milletlerarasý hukuka aykýrý olduðu, Fransa’nýn Mýsýr’ý iþgalinin
sadece Osmanlý Devleti’nin deðil tüm Avrupa Devletleri’nin
asayiþini bozacaðýna dair Osmanlý Devleti tarafýndan
Fransa'ya verilen nota

73

Fransa Beyannamesi
Müsveddesi nâme sandýðýnda mahfûzdur

Devlet-i Aliyye ile Fransa Devleti beyninde kadîmü'l-eyyâmdan beri derkâr
olan silm ü vifâk hiçbir vakitde mübeddel-i husumet ve þikâk olmayýp bu âna
dek her vechile ârýza-i halelden masûn olarak uhûd ve þürûtun kâmilen ibkâ ve
merâsim-i vidd ü vilânýn kemâ-yenbaði icrasýna taraf-ý Devlet-i Aliyye'den dâi-
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men ve müstemirren gereði gibi riâyet ve her halde ibrâz-ý âsâr-ý dostî ve safvet
olunduðu âmme-i düvel indinde malûm olan hâlâtdan olduðundan mâadâ bundan altý sene mukaddem Fransa'da zuhûr eden ihtilâlin ibtidâsýndan ekser
Avrupa düveli beynlerinde ahd ü misâk ve Fransa aleyhine ittifak olundukda
zimâm-ý hükûmeti nez‘ eden Fransa müdürlerinin etvâr ve harekâtý nâ-revâ
olduðu bedîdâr iken Devlet-i Aliyye mücerred Fransa milleti ile derkâr olan
kadîmî dostluða riâyeten bî-taraflýðý ihtiyâr edip düvel-i müttefika taraflarýndan
Saltanat-ý Seniyye Fransa ile (…) râbýta birle daire-i ittifaklarýna duhû[le] bi'ddefaât davet olunmuþiken ve ol esnada Fransa'nýn kerahet-i ahvâli yevmen feyevmen kesb-i iþtidâd etmek üzere olduðundan (…) düvel-i müttefika
asâkirinin Paris'e takarrübü ve bâ‘dehû þimâl cânibinde Fransa'nýn kilidi
mesâbesinde olan Valentin Kunda ve Keno nam husûn-ý hýsnýyenin Nemçe
asâkiri cânibinden ve iç denizde Fransa'nýn tersâne-i yegânesi olan Tulon'un
[Toulon] içinde bulunan sefâin-i harbiye ile Ýngilterelinin zabt u teshîri Fransa
memâliki derûnunda kral tarafdârlarýnýn kuvvet-i cem‘iyyeti hasebiyle (…)
za‘af hâli nümâyan ve vücûh-ý mütenevvia ile zacret ve müzâyakasý müstebân
olduðu halde Devlet-i Aliyye dahi düvel-i saireye muvâfakat edebilir iken âmmeye malum olan hakkaniyeti lâzýmesi üzere bî-taraflýk mesleðinden kat‘â udûl
etmediði ve Fransa memleketinin berren ve bahren mahsûriyeti hasebiyle þiddet-i kahta ibtilâsý hengâmýnda Devlet-i Aliyye dahi külliyen fesh-i râbýta etmiþ
olsa Fransa ahalisinin küllî halel ve ye’sini müstelzim olacak derecede iþtidâd-ý
zacret halleri mukarrer iken Devlet-i Aliyye fesh-i râbýta et[medikden] baþka
ânen fe-ânen haklarýnda mebzûl olan müsaade-i seniyyesi defaâtle düvel-i
sairenin þikâyetine bâdi olduðu malum deðil midir? Müddet-i muhârebede
Devlet-i Aliyye'nin bî-taraflýðýndan Fransalý ne mertebe intifâ‘ etdikleri vekayi‘-i
harbiye ve hâlât-ý meþhûdeye cüz’i im‘ân-ý nazar ile zâhir olan mevâddandýr.
Taraf-ý Devlet-i Aliyye’den bu vechile nev be-nev zuhûr eden âsâr-ý mürüvvete
mebnî Fransalý dahi ale'd-devâm dostlukda sebât ve kýyâm eylemeleri lâzým
geldiði âþikâr iken birkaç seneden beri Fransa'da alev-gir-i iþtidâd olan ateþ-i
fitne ve hasâr hasebiyle zamân-ý hükümeti yed-i takallüblerine hasrda ferce
bulan eþhâs mahal be-mahall vasýtalar peydâ ederek maslahat-ý hâliselerini tervîc ve hükümeti kendilerine te’yîdi muntazamü'l-hâl olan düvel-i saire nizâmýný
Fransa'nýn ahvâli misillü karîn-i teþvîþ ve ihtilâl etmek ve ref‘-i cemi‘-i edyân ve
tahrîb-i memâlik ve büldân ve gasb-ý emvâl-i ahali ve sükkâ[n] ve fesh-i revâbýt-ý
efrâd-ý insan usûlünden ibaret olan lafzý murâd-ý serbestiyet-i pür-tezvîrlerine
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eblehân-ý nâsý taðlît ve ihtilâl ve nev‘-i insâný vuhûþ menzilesine îsâl eylemek
dâ‘iyesinde olduðundan dûr ve nezdîk-i bilâ-temyîz gerek dost ve gerek düþman
olan devletlerin reâyâsýný vücûh-ý mütenevvia ile tahrîk ve ifsâd ve tabiî mülûk
ve hükkâmlarýna aleyhine tuðyân ve isyâna daveti i‘tibâr edip bir tarafdan
Dersaâdet'te mukîm elçileri dahi her mahalde me’lûf olduklarý etvâr-ý rûbehâne-i mekkârâne ile cenâb-ý Devlet-i Saltanat-ý Seniyye'ye arz-ý muhabbet
ve nice hiyel ve desâis ile Devlet-i Aliyye'yi taðlîte ve sair dost düvelin aleyhine
tahrîk maslahatýný tervîce muvâzabet ve bir cânibden Ýtalya'da kâin Fransa
asâkiri kumandan ve generalleri reâyâ-yý Padiþahî'yi ýzlâl-ý zu‘m-ý fâsidiyle
Rumeli ve Mora ve Akdeniz cezâirine hadi‘at ve desâis ile meþhûr ve meb‘ûslar
irsâlinden ve nice evrâk-ý ihtiyâl-meâl neþrine mübâderetden hâlî deðiller idi.
Hatta Bonaparte'ýn Mayne ta’ifesine irsâl etdiði kaðýd ve sair neþretdiði
evrâkýn hâl-i hadi‘at-i iþtimâli âmmeye malumdur. Devlet-i Aliyye zikrolunan
kumandan ve generallerin bu makule hareketlerinden Fransa müdürlerine
þikâyet etdikçe "generallerinizin dostluða münâfi bir gûne hareketlerine
müzâher[et] yokdur. Fîmâ-ba‘d men‘ ü tahzîr ederiz. Murâdýmýz Devlet-i Aliyye ile
derkâr olan kadîmî dostluðu ânen fe-ânen te’kîd etmekdir" deyu resmen verdikleri cevablara nazaran merkûm generaller icra-yý mefsedetden ferâgat etmek
iktizâ eder iken etvârlarýný kat‘an taðyîr etmedikleri ve temerrüd ve fesâdlarý
evvelkiden ziyade müþedded olduðu meþhûd olduðundan müdürünün cevablarý
mahzâ hile ve âl olduðu ve memurlarýnýn harekât-ý müfsidânesi hâmil olduklarý
talimâtýn muktezâsýndan neþ’et eder bir halet idüðü ve binâberin fîmâ-ba‘d
þikâyetin dahi hiçbir gûne fâidesi olmayacaðý her ne kadar fehm olunmuþ ise
dahi Fransa müdürleri þâyet tebdîl-i meslek eder ve ifsâd ve ihtilâl-i nizâm-ý âlem
sevdâ-yý hâmýndan vazgeçer yahud bu ihtilâlin zuhûrundan beri mücerred çend
neferine kârlarýn maslahatý için cem‘î Fransa ahalisinin dûçar olduklarý mihen
ü âfât-ý tâkat-fersâya adem-i ýstýbâr ile felâket-zede olan Fransa'nýn ahvâli âhar
sûret kesb eyler me’mûlüyle mu‘âdât-ý hafîfe husûmet-i celîleyi müntic olmamak içün Devlet-i Aliyye yine mesleðini taðyîr etmeyip sükûtu ihtiyâr
eylemiþdir.
Bundan mâadâ Fransa müdürleri düvel-i saire ile muhârebeleri evâilinde
tevsî‘-i memâlik kaydýnda olmadýklarýný ve gýbta-i temellük ve tasarruflarýna
dâhil olacak memâliki reddedeceklerini ilan etmiþ iken muhârib bulunan
devletlerden nez‘ edebildikleri nice memâlik-i vâsi‘ayý Fransa'ya ilhâk etdiklerine kanaat etmeyip ilkâ-yý nifâk ile düvel-i müttefika beyninde zuhûr eden
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inkýlâbâtdan nâþi ihtirâzý külliyen ber-taraf etmeleriyle makâsýd-ý hafîyelerini
zâhire ihrâc ederek Devlet-i Aliyye misillü bî-taraflýðý ihtiyâr eden nice
serbes[t] ve müstakil cumhûr ve hükûmetlere bilâ-sebeb mahz-ý gadr olmak
üzere musallat olup esbâb-ý muhafazadan hâlî bulunan memleketlerine hücûm
ve iktihâm ve cebren ve kahren merâmlarýna râm etdikden sonra mümâna‘at
eden olmadýðýndan bi'l-külliye hetk-i perde-i nâmus eyleyerek uhûd ve þürût
bilmediklerinden dostluk ve husûmet indlerinde müsâvi olduðunu âmmeye
bildirmek için kendilerine izhâr-ý dostîden gayrý muamelesi olmayan Devlet-i
Aliyye'nin e‘azz-ý memâliki olan Mýsýr gibi memleketine hukûk-ý milele ve
beyne'd-düvel mer‘î olan kavâid-i mu‘tebereye mugayir misli nâ-mesbûk vechile
kurban gibi baðteten hücûm ve iktihâm ve bi'l-muhârebe zabtýna kýyâm etdiler.
Fransalýnýn Mýsýr'a taarruz niyetinde olduklarý havâdisinin ibtida zuhurunda
Âsitâne-i Saâdet'de Fransa tarafýndan maslahatgüzarlýk ile mukîm Rufin
[Ruffin] mükâlemeye davet birle keyfiyet kendisinden resmen sual olundukda
kat‘an haber ve âgâhý olmadýðýný ve kendi mülâhazasý olarak Fransalýnýn iþbu
seferi tahakkuk eder ise mücerred beylerden ahz-ý intikam ve Ýngilterelinin
Hind ticaretine îsâl-i zarar ü gezend maslahatýna mebnî olmak muhtemel
idüðünü beyan etmekle Fransalýnýn Mýsýr tarafýna bir gûne taarruzu vuku‘unda
her ne illete ve her kangý sebebe mebnî olur ise olsun ilân-ý harb addolunacaðý
ve ez-kadim miyânede derkâr olan vidd ü muhabbet þer‘an ve mülken mübeddel-i adâvet ve husûmet olacaðý ve Saltanat-ý Seniyye Mýsýr ülkesinin bir avuç
kumundan vazgeçmek ihtimâli olmadýðýndan ol arazi-i mübârekenin istihlâsý
için Millet-i Ýslâmiye[nin] hareketini mûcib olacaðý ve Mýsýr beylerinin te’dîbi
lâzým gelmiþ ise metbû‘larý olan Devlet-i Aliyye tarafýndan icra olunmak iktizâ
etmekle Fransalýnýn bu hususa müdahalesi hukûk-ý milele mugayir bir keyfiyet
olduðu ve Ýngiltere Devleti Saltanat-ý Seniyye'nin ehabb-ý dostu olmaðla
Devlet-i Aliyye kendi mülkünden Fransa asâkiri mürûruyla Ýngiltere ticaretine
îsâl-i hasâra tasaddîlerine bir vechile rýza dâde olmadýðý ve binâberîn
Fransalýnýn Mýsýr'a azimeti velev yalnýz bu maslahata mebnî olsa yine ilân-ý harb
ittihâz olunacaðý bir vechile tafsîl-i gûþ-ý hûþuna ilkâ ve böylece müdürleri
tarafýna icâleten teblîð eylemesi lâzýme-i hâlden idüðü kendisine inbâ olunduðundan baþka Paris'te mukîm Devlet-i Aliyye Sefiri Ali Efendi'ye dahi
mefâhim-i mezkûreyi hâvî tahrirât tesyîr ve keyfiyeti resmen suâl eylemesi efendi-yi mûmâileyhe tenbîh ve tahrîr olunmuþ idi.
Rufin [Ruffin] müdürleri tarafýna gönderdiði kaðýd ve taraf-ý Devlet-i
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Aliyye'den sefir-i mûmâileyhe irsâl olunan tahrirâtýn vusûlünden mukaddem
Rufin'e [Ruffin] tarih-i atîk ile vürûd eden kaðýdýn mefhûmunda Bonaparte'ýn
Mýsýr'a me’mûriyeti sahîh olup lâkin güya Mýsýr beylerini te’dîb birle tahsil-i
menâfi‘-i ticâret ve Ýngiltere Devleti’ne îsâl-i hasârat etmek maksadýna mebnî
olduðu ve bu mesâlihin tanzimi için Devlet-i Aliyye'nin maslahata enfâ‘ nice
suver-i hasenenin arzýna memûr bir elçi ta‘yîn olunduðu ve Devlet-i Aliyye bu
husus için Fransa cumhûruna ilân-ý harbe tasaddî eder ise beher hâl iki devlet
imparatorunun dahi hücûmuna mazhar olacaðý meâl-i butlân iþtimâli münderic idüðünü maslahatgüzar-ý merkûm resmen tefhîm ve mezkûr kaðýdýn bir sûretini dahi takdim etmiþ iken Devlet-i Aliyye sefiri olan efendi-yi mûmâileyh
muktazâ-yý me’mûriyeti üzere Paris'de Umûr-ý Ecnebiye Nâzýrý Taleyran
Perigor [Talleyrand Perigord] ile lede'l-mülâkât taraf-ý Devlet-i Aliyye'den
vürûd eden tahrirâtý dermiyân ve meâlini ifâde ve beyân birle bir cevâb-ý
kat‘iyü'l-müfâd i‘tâsýný resmen taleb eyledikde þahs-ý mezkûr gâliba mukaddemâ Rufin [Ruffin] tarafýna tahrîr eylediði sâlifü'z-zikr kaðýdýn meâlini ferâmuþ etdiðinden Mýsýr cânibine azîmetlerini külliyen inkâr ve Bonaparte'ýn
me’mûriyeti Malta Ceziresi’nin zabt ve teshîrine münhasýr olduðunu ve Malta
nevâlilerinin izmihlâli kâffe-i Müslimîn'e hayýrlý bir maslahat olmaðla Devlet-i
Aliyye'nin bâis-i memnûniyeti olmak lâzým geldiðini ve Saltanat-ý Seniyye ile
öteden beri derkâr olan dostluðun vikâyesini ve ânen fe-ânen te’kîdi be-gâyet
mültezemleri olduðunu utanmayarak bast ü iþ‘âr ve feth-i himayât-ý hile-bâziye
ibtidâr eylediði efendi-yi mûmâileyhin cevâb-nâmesinden müstebân olmaðla
maslahatgüzar-ý merkûmun ifâdesiyle nâzýr-ý mersûmun cevâbý beyninde
derkâr olan tenâkuz-ý tâm Devlet-i Aliyye'yi açýkdan taglît ve iðfâl ve Mýsýr
maddesinin ne sûret kesb eylediðinden ol esnada henüz habîr olamadýklarýndan
tahsil-i ýttýlâ‘a deðin imrâr-ý vakt kasdýyla bir sûret-i mekrûhiye-i ihtiyâl olunduðuna binâen bu hâlet gayriye Fransa müdürlerinin kemâl-i kibr ve gurûrlarýndan cem‘i düvel indinde mer‘î ve mu‘teber olan usûlü nihâde-i tâkça-i nisyân
eylediklerine ve bâ-cümle akvalleri itimâda nâ-sezâ olduðuna delîl-i vâzýh deðil
midir? Ýle'l-ân mer’î ve müþâhede olan etvâr-ý tahakkümâne ve harekât-ý tagallübânelerine nazaran cây-gîr-i zamîrleri ifsâd-ý nizâm-ý âlem ve teþvîþ-i râbýta-i
milel ve ümem birle iktizâsýna göre gâh zir-i gâhdan icra-yý übb-i hile-i meâl ve
gâh açýkdan cenk ü kýtâl ile muntazamü'l-hâl olan cemi‘ düvelin þirâze-i
nizâmýný muhtel ve periþân ederek Ýtalya'da etdikleri gibi cemâhir-i sagîre-i
kesîre ihdâs edip Fransa cumhûru ümmü'l-cemâhir olarak her mahalde idüðü
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vech üzere hall ü akd-ý umûr ve umumen fetk ve retk-i mesâlih-i cumhur etmek
olduðu celî ve âþikârdýr.
Ýmdi; Mýsýr bâb-ý Haremeyn olup bu husus bi'l-cümle millet-i Ýslâmiye'ye
râci‘ bir madde-i cesîmine[cesîme] olduðundan Devlet-i Aliyye mukaddemâ
ber-minvâl-i meþrûh gerek mersûm maslahatgüzara ve gerek Paris'te mukîm
sefiri vesâtatýyla Fransa müdürlerine sarâhaten beyân ve ilân etdiði vech üzere
Fransalýnýn bilâ-sebeb baðteten zuhûr eden taarruz ve adâvetine þer‘an mukâbele lâzým geldiðinden avn ü inâyet-i hazret-i Hüdâ-yý mu‘îne tevekkülen
berren ve bahren def‘-i þürûr-ý â‘dâ ve kahr u tedmîr-i husemâ esbâbýna teþebbüs olunmaðla Fransa aleyhine gaza ve cihâd cemî‘ Müslimîn’e farz-ý ayn
olduðu mukarrer olmaðýn maslahatgüzar-ý merkûm müte‘ayyinân-ý hademe-i
sefâretle mûmâileyh Ali Efendi ve ma‘iyyetinde olanlarýn Paris'den vürûduna
deðin rehin tarîkiyle Yedikule'ye irsâl ve Âsitâne-i Saadet'de ve bi'l-cümle
Memâlik-i Mahrûse'de mevcûd Fransa konsoloslarý tüccâr ve emvâlleri Mýsýr
ülkesinde harb esiri olmayarak tevkîf olunan Devlet-i Aliyye'ye tâbi tüccâr ve
emvâl ve sefînelerinin ve beylik gemilerinin ve içlerinde mevcûd neferâtýn sebilleri tahliye olunca[ya] deðin kezâlik rehin olmak üzere emâneten tevkîf olunmuþdur. Fransa'da râyet-ifrâz-ý fitne ve fesâd olan erbâb-ý tagallübün def‘-i
þürûru yalnýz Devlet-i Aliyye'nin deðil belki cemî‘ Avrupa düvelinin âsâyiþ-i
emniyetini müstelzim olacaðý bedîdâr olmaðla bu bâbda cemî‘ dost düvelin
teveccüh-i kulûbu ve zâhiren ve bâtýnen icra-yý levâzým-ý dostî ve iâneye
mübâderetleri me’mûldür.
Safer [1]213 / Temmuz-Aðustos 1798
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A. DVNS. NMH. d. 9, hüküm no: 1
357

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

03:11

Page 358

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Memlûk Sultanlarýnýn türbeleri
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Mýsýr'ý iþgal eden Fransýz General Bonaparte’a karþý bölgeyi müdafaa etmek
için Rumeli ve Anadolu vilayetlerinden kolyoncu neferleri
tertip edilerek gönderilmesi

74

Baþka baþka yazýla

Bu defa Bahr-i Sefîd cânibine ihracý irâde buyrulan Donanma-yý Hümâyûn
sefâini için Rumeli ve Anadolu kazalarýndan ihracý fermân buyrulan kalyoncu
neferâtýnýn tertibi

Nahiye-i Midye
Neferen

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Balçýk
Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Aða
Alemdar
Neferat

Nahiye-i Gekbuze
Neferen

Kuruþ

1
19
20

28,5
437
465,5

Alemdar
Neferat

Bergoslu Mehmed Haseki’ye hitâben
ilâve

Kaza-yý Ahyolu

Kaza-yý Bergos

Neferen

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Kuvarna
Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Aða
Alemdar
Neferat

Nahiye-i Kartal
Neferen

Kuruþ

1
14
15

28,5
322
350,5

Alemdar
Neferat

Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kapýcýbaþý pâyesi olan a‘yâný El-Hac
Osman Aða’ya hitâben ilâve

Kaza-yý Varna

Neferen

Kuruþ

2
2
96
100

100
57
2208
2365

Kuruþ

1
14
15

28,5
322
350,5

Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Aðavât
Alemdarân
Neferat

Aða
Alemdar
[Neferat]

Aða
Alemdar
Neferat

Nahiye-i Yalakabâd
Neferen

Kaza-yý Yeniþehir-i
Burusa
Neferen

Kaza-yý Mankalya

1
9
10

Kuruþ
28,5
207
235,5

Alemdar
Neferat

Kaza-yý Bandýrma
Neferen

Kuruþ

1
14
15

28,5
322
350,5

Aða
Alemdar
Neferat
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Kaza-yý Bilecik

Kaza-yý Gölpazarý
Neferen

Kuruþ

1
19
20

28,5
437
465,5

Alemdar
Neferat

Kaza-yý Geyve
Neferen

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Aða
Alemdar
Neferat

Neferen

Kuruþ

1
19
20

28,5
437
465,5

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

[Aða]
Alemdar
Neferat

Neferen

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Aða
Alemdar
Neferat

Neferen

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

360

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

Aða
Alemdar
Neferat

Neferen

Kuruþ

1
19
20

28,5
437
465,5

Alemdar
Neferat

Neferen

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Aða
Alemdar
Neferat

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Balýkesri
Neferen

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Vize
Neferen

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

Kaza-yý Bulak
Neferen

Aða
Alemdar
[Neferat]

Kaza-yý Lefke

Kaza-yý Aðva

Kaza-yý Mihaliç
Neferen

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Gönen

Kaza-yý Hisarönü
Neferen

Neferen

Kaza-yý Akhisar-ý Geyve

Kaza-yý Kebsud
Neferen

Alemdar
Neferat

Kaza-yý Mudanya

Aða
Alemdar
Neferat

Kereste Emini Kapýcýbaþý Nuh Bey’e
hitâben ilâve

Kaza-yý Ýznikmid

Neferen

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

Kaza-yý Ýnegöl Ma‘a
Pazarcýk
Neferen

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

Kuruþ

1
1
38
40

50
28,5
874
952,5

Aða
Alemdar
Neferat

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Kirmasti
Neferen

Kuruþ

1
1
28
30

50
28,5
644
722,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Pazarköy
Neferen

Kuruþ

1
1
23
25

50
28,5
529
607,5

Kaza-yý Kete
Neferen

Aða
Alemdar
Neferat

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Bartýn
Neferen

Kuruþ

1
1
58
60

50
28,5
1334
1412,5

Aða
Alemdar
Neferat
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Kaza-yý Alaplý

Kaza-yý Ereðli
Neferen

Kuruþ

1
1
58
60

50
28,5
1334
1412,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Ayandon ve
Tevabiha
Neferen
1
1
48
50

Kuruþ
50
[Aða]
28,5
[Alemdar]
1104
[Neferat]
1182,5

Hâcegândan defter nâzýrý Þerif Mehmed
Bey ve Hüdâvendigâr Sancaðý mütesellimi zide mecdehümaya hitâben ilâve

Kaza-yý Burusa
Neferen

Kuruþ

2
2
126
130

100
57
2898
3055

Aðavât
Alemdarân
Neferat

Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Kaza-yý Filyos
Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Akçaþehir
Neferen

Kuruþ

1
1
73
75

50
28,5
1679
1757,5

Nahiye-i Þile

Kaza-yý Karahisar-ý
Sahib ve Tevabiha
Kuruþ

2
2
96
100

100
57
2208
2365

Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Aða
Alemdar
Neferat

Karahisar-ý Sâhip sancaðý mütesellimi
zîde mecdehuya hitâben ilâve

Neferen

Aða
Alemdar
Neferat

Aða
Alemdar
Neferat

Kütahya sancaðýnda vâki kazalarýn kuzât
ve nüvvâbýna ve Kütahya mütesellimi
zide mecdehuya ve saire

Liva-yý Kütahya ve
Tevabiha
Neferen

Aðavât
Alemdarân
Neferat

7
7
336
350

Kuruþ
350
Aðavât
199,5
Alemdarân
7728
Neferat
8277,5

Kaza-yý Gerdos
Neferen

Kuruþ

1
1
48
50

50
28,5
1104
1182,5

Aða
Alemdar
Neferat

Kaza-yý Amasra
Neferen

Kuruþ

1
1
58
60

50
28,5
1334
1412,5

Aða
Alemdar
Neferat

Bolu Voyvodasý Kapýcýbaþý Çalýk-zâde
Hüseyin dâme mecdehuya ve Bolu
sancaðýnda vâki kazalarýn kuzât ve
nüvvâbýna ve saire

Liva-yý Bolu
Neferen

Kuruþ

8
8
384
400

400
228
8832
9460

Aðavât
Alemdarân
Neferat

Kastamonu Sancaðý mütesellimi Kapýcýbaþý Altýkulaç-zade El-Hac Hüseyin dame mecdehuya ve Kastamonu sancaðýnda vâki kazalarýn kuzât ve nüvvâbýna ve saire

Liva-yý Kastamonu
Nefer

Kuruþ

10
10
480
500

500
285
11040
11825

Aðavât
Alemdarân
Neferat
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Midye Nahiyesi naibine ve a‘yân ve zâbitân ve iþ erleri ve taraf-ý Devlet-i
Aliyyemden bu hususa mübâþir tayin olunan zîde kadrehuya hüküm ki
Bu defa Françe sergerdelerinden Bonaparte nâm general külliyetli donanma sefîneleriyle Mýsýr Ýskenderiye'sine baðteten duhûl ve cebren ve darben zapt
etmiþ olduðu tahakkuk etmekle general-i mersûmun bu vechile baðteten Mýsýr
üzerine tecavüz eylemesi hasebiyle merâsim-i tahaffuza ri‘ayet ve lede’l-iktizâ
müdafaa-yý a‘daya mübâderet olmak ve icabât-ý halden olmakdan nâþi bitevfîkihi Teâlâ muhafaza-i sevahil ve ceza’ir zýmnýnda bu defa tez elden
Akdeniz'e ihracý musammem olan bir takým donanma-yý hümâyûnum
sefînelerinin tekmil-i neferâtlarý için Tersâne-i Amirem gediklilerinden mâadâ
taþradan dahi külliyetli kalyoncu neferâtýnýn celb olunmasý muktezî olmaðla
Baþmuhasebe'den ihrac ve derûn-ý emr-i þerifime mevzû‘an îsâl olunan
memhûr ve mümzî saff-ý defter mûcebince Midye Nahiyesi'nden ma‘a aða ve
alemdâr tertib olunan yirmi beþ nefer kalyoncu neferâtýnýn aðalarýna elliþer ve
alemdârlarýna yirmi sekiz buçuk kuruþ ve mâadâ yirmi üç neferinin beherine
yirmi üçer kuruþdan beþ yüz yirmi dokuz kuruþ ki cem‘an iki kýst mevâcibleri
olmak üzere altý yüz yedi buçuk kuruþ mübâþir-i mûmâileyh ile irsâl olunmuþdur.
Siz ki nâib ve a‘yân ve zâbitân-ý mûmâileyhimsiz, bi-mennihi Teâlâ süfün-ý
merkûmenin beþ-on gün zarfýnda ihraclarý musammem olmakdan nâþi neferât-ý
merkûmenin bir gün akdem ve bir saat mukaddem tamamen Tersane-i
Amiremde isbat-ý vücud eylemeleri matlûb-ý mülûkânem olmaðla bu vakti,
evkât-i saireye kýyas ile ayak sürümek ve vakit geçirmek misillü hareketinize
mebnî neferât-ý merkûme beþ-on gün zarfýnda gelib eriþmemek akdem gelir ise
her biriniz hâl ve þânýnýza göre te’dîb olunacaðýnýzý muhakkak bilip âna göre
neferât-ý merkûmenin cümlesini güzide ve müntahab ve tammü’l-esliha tüvana
ve þecî‘ ve bahadýr yiðitlerden olmak üzere vusûl-i emr-i þerifimde derhal tahrîr
ve gönderilen iki kýst mevâciblerini yedlerine teslim ve her birini kavî kefile rabt
ve yalnýz alemdârlarýna itimad etmeyerek ber-minvâl-i sâbýk nahiyeniz tarafýndan dahi sadakatkâr ve mu‘temed bir adem intihâb ve üzerlerine tayin edip
cümlesini seri‘an ve acilen bilâ-tevakkuf yola ihrac ve Tersâne-i Amireme irsâle
bezl-i makderet eylemeniz fermâným olmaðýn hassaten iþbu emr-i celîlü’lkadrim ýsdâr ve mübaþir-i mûmâileyh ile irsâl olunmuþdur.
Ýmdi; vusûlünde Midye Nahiyesi'nden ber-mûceb-i suret-i defter müretteb
olan ma‘a aða ve alemdâr ol mikdar kalyoncu neferâtýnýn cümlesi güzide ve
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müntahab ve tammü’l-esliha tüvana ve þecî‘ ve bahadýr yiðitlerden olarak tahrîr
ve icâleten ve müsâra‘aten Tersane-i Amiremde mevcud bulunmak üzere yola
ihrac ve tesyîrleri cümlenizden matlûb-ý kat‘i-i þahanem idüðü malumunuz
oldukda tekrar isti‘câl emrine hâcet koymayarak ve neferât-ý merkûmeyi birkaç
gün te’hir etmeyerek vusûl-i emr-i þerifimde derhal tahrîr ve mu‘accelen yola
ihrac ve irsâle cümleniz bi'l-ittifak sa‘y ü gayret eyleyesiz. Þöyle ki; maâzallahü
Teâlâ tenbihât-ý þahanemin mugayiri ve nizâm-ý mezbûrun hilâfý hareket ile
neferât-ý merkûmeden birisi naks olmak ve esna-yý râhda firar etmek ve beþ-on
gün zarfýnda gelip eriþmemek akdem gelir ise bir vechile cevaba kâdir olamayýp
her biriniz hâl ve þânýnýza göre behemehâl te’dîb ve tenkîl olunacaðýnýzý mukarrer bilip âna göre amel ve hareket ve kusur ve rehavetden mübâ‘adet eyliyesiz
ve sen ki mübâþir-i mûmâileyhsin, neferât-ý merkûmenin iki kýst mevâcibleri
olan meblað-ý mezbûru istishâb ve muktezâ-yý memuriyetin üzere seri‘an
nahiye-i mezkûreye varýp bâlâda muharrer þürût mûcebince ol mikdar neferâtýn tamamen tahrîr ve cümlesini derhal yola ihrac ve Tersane-i Amireme
irsâle ziyade takayyüd ve ihtimâm ve hilâf-ý emr-i þerifim hareketden sen dahi
ittikâ-yý tam eylemek bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur.
Sair nevâhi ve kaza ve elviyeye dahi bâlâda terkîm olunduðu üzere suver-i
hurufâta havale olunarak sîret-i meþrûh üzere kýrk dört kýt‘a evâmir-i þerife
yazýlmak.
Muhasebe
Kýt‘a 45
19 Safer 1213 / 2 Aðustos 1798
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Fransýz ordusunun Ýskenderiye’yi istila ettiði ve buradaki çöl Araplarýyla, Fransýz
askerlerine saldýrmamak þartýyla tasarruf ettikleri arazilerin kendilerine býrakýlacaðýna dair bir anlaþma yapýldýðý; halkýn önceden olduðu gibi dinlerini serbestçe
yaþamalarý ve bunun karþýlýðýnda Fransýz askerine ihanet etmemelerine dair
Mýsýr müftüsü ve ileri gelenleri ile Bonaparte arasýnda diðer bir anlaþma
yapýldýðý; amaçlarýnýn Fransýz tüccarlarýna saldýran Mýsýr beylerinden
intikam almak olduðu ancak Fransýz askerlerine taarruz edildiði
takdirde Osmanlý’nýn da düþman sayýlacaðýnýn Osmanlý kaptanýna
bildirildiði; Ýskenderiye’de halkýn silahlarýný teslim etmesi
gerektiði hakkýnda Napolyon tarafýndan kaleme alýnýp
tercüme edilen yazýlar

75

Bonaparte'ýn Ýskenderiye'den Haziran’ýn yirmi dördü tarihiyle Paris'e müdürîn-i
hamse tarafýna olan tahrîratý tercümesidir
6 Rebîülevvel 1213
Manzûrum olmuþdur. Sairleri dahi tercüme olunup irsâl oluna
Malum-ý þahaneleri buyurulduðu üzere ahz u girift olunan Françe mektûb sefînesinde zuhûr edip Dersaâdet’e vârid olan evrakdan bazýsýnýn tercümeleri arz
olunup manzûr-ý þahaneleri buyurulmuþ idi. Bu dahi Bonaparte’ýn müdirîn-i hamseye olan tahrirâtý ve bazý tenbihnâmeleri tercümesi olmaðla kezâlik manzûr-ý âlîleri buyurulmak için takdim kýlýndýðý ve evrâk-ý mezbûre kesîr olmaðla bundan
sonra dahi takým takým tercüme olundukca ma‘rûz-ý atabe-i ulyâ-yý þehriyârîleri
kýlýnacaðý malum-ý hümâyûnlarý buyuruldukda emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
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Haziran'ýn sekizinde ordumuz Malta'dan hareket edip yirmisinde ale'ssabah Ýskenderiye pîþgâhýna vâsýl oldu. Vusûlümüzden üç gün mukaddem
rivâyet olunduðu üzere be-gâyet kavî bir takým Ýngiltere donanmasý bu cânibe
vürûd ve Hind'e îsâl olunmaðiçün bir boðça mektub teslim etmiþidi. Ýþbu kaðýdýma melfûfen diyâle kaptanýna ve Mýsýr valisine takrîr eylediðim iki kýt‘a mektubun sûretleri ve Mýsýr ülkesi ahalisine neþretdiðim beyanname maiyyetimde
olan asâkire dair bir kýt‘a tenbihnâme ile bir kýt‘a beyânname irsâl olundu. Vâsýl
olduðumuz gün þiddet-i rüzgâr ve denizde azîm telâtum derkâr iken asâkirin
karaya ihrâcý hususunda tecvîz-i te’hir olunmayýp hemen o gün lâzým gelen
esbâbýn tehyiesine iþtigâl olunup ibtidâ Menou nâm general ma‘iyyetinde olan
fýrka-i askeriyye ile Ýskenderiye’ye bir buçuk saat mesafede olan Merabit
Limaný kurbünde karaya ayak basýp nýsfü’l-leyle bir saat kalarak ben dahi
Kleber nam general ve bir fýrka asker ile çýkýp derhal Ýskenderiye üzerine
hareket etdik. Ýncilâ-yý fecrde Rumiyetü’l-Kübrâ'nýn meþâhir ve ricâlinden olan
Pompei demekle ma‘rûf þahýs zaman-ý kadîmde Mýsýr’a vardýkda ref‘ etdirdiði
sütun meþhûdumuz oldu. Esna-yý râhda memâlik ve urbândan bir bölük süvâri
karagollarýmýz ile cerhalaþmaða þüru‘ etdi. Beri tarafdan Bon [Bonet] nâm generalin ma‘iyyetinde olan fýrka-i askeriyye yemînde Kleber generalin fýrkasý
kýblegâhda Menou Generalin fýrkasý yesârda olduk. Ýskenderiye’nin cevânib-i
mütenevvi‘asýna kemal-i sür‘at ile hücûm olundu. Arab þehrinin suru asker ile
mahfûz idi. Bon [Bonet] General Reþid Kapýsý'ný fethe sa‘y ü ikdam ve Menou
General ma‘iyyetinde olan askerin bir fýrkasýyla müsellesü’l-þekl hisarý ve diðer
fýrkasýyla surun bir cânibini hasr ve tazyîke ihtimâm eder iken Kleber General
duvarýn üzerine nerd-bânlar ile su‘ûd için zikrolunan Pompei Sütunu vâki
olduðu mahalden hareket etdi. Cümleden evvel kaleye vülûc eden Menou
General'dir. Gerçi yedi yerinden mecruh oldu. Lâkin cerâhâtý mühlik kabîlinden deðildir. Kleber General duvarýn dibinde hücûma enseb addetdiði tarafý
neferâtýna irâ’e eder iken elinden kurþun ile urulup hâke düþdü. Yarasý her ne
kadar asîrü’l-iltiyam ise dahi mühlik deðildir. Merkûm generalin mecrûhiyeti
neferat-ý askeriyenin urûk gayretini tahrîk etmekle derhal duvarýn üzerine
su‘ûd birle kaleyi zabtetdiler. Marmont General’in ma‘iyyetinde olan dördüncü
fýrka Reþid Kapýsý’ný baltalarla kýrmaðla Bon [Bonet] General’in mecmû‘
fýrkasý ol kapýdan hücûm edip vülûc etdi. Mas nam bir gadir maktûl ve Eskal
nam general iltiyâm kabûl etmeyecek vechile mecrûh oldu. Arab surunu zabtetdiðimiz gibi a‘dâ müsellesü’þ-þekl hisara ve fener kulesine ve yeni þehre ilticâ
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edip her bir hâne onlara kale oldu. Lâkin kable'z-zevalü'þ-þems beldede asâyiþin
iadesi husûle geldi ve iki hisarýn vire tarîkiyle zabtý müyesser olmaðla belde-i
Ýskenderiye'ye ve hisarlarýna ve iki limanýna tamamen müstevlî olmuþuzdur. Ol
esnada çöl urbâný otuzar ve elliþer nefer süvâriden ibâret olarak bölük bölük
hücûma baþlayýp verâdan îsâl zarar ü gezende ibtidâr etdiler ve iki gün hayli
zahmet verdiler. Lâkin dünkü gün onlar ile yalnýz rabt-ý müsalaha ile deðil belki
akd-i ittifak ile dahi celblerine zafer-yâb oldum. Erkân-ý rü’esâlarýndan on üç
neferi dünkü gün yanýma gelip vâfir musâhabetden sonra ittifakýmýz þürûtuna
karar verdiðimizde cümlemiz bir sofranýn etrafýnda müctemi‘ olup gerek benim
ve gerek onlarýn tarafýndan her kim ki bu mu‘âhedenin muktezâsýna mugayir
hareketde bulunur ise nâr-ý cehenneme havâle olundu. Akdolunan þürût-ý ittifak onlarýn tarafýndan evvelâ askerimizin verâsýna îsâl-i zarar ü gezend
etmemek sâniyen ellerinden gelen i‘âneti etmek, sâlisen memâlik aleyhine
hareket etmek için onlardan mutalebe edeceðim neferâtý vermek ve benim
tarafýmdan Mýsýr’ý zabtetdikden sonra mukaddemlerde mutasarrýf olmuþ
olduklarý araziyi kendilerine reddolunmak meâlinden ibâretdir. Cevâmi‘de bervech-i mu‘tâd icra-yý ibâdet olunup mukîm olduðum hanede her gün müftü ve
eimme ve meþâyih ve þürefâ ve sair vücûh ve müte‘ayyinân-ý memleket tecemmü‘ ve teraküm ederler. Tayy-ý varakada müftü ve meþâyihin bir meclisinde
cereyân eden müzâkerâtýn takrîri ve tedrîci onlarý merâmýma râm etmek içün
neþretdiðim tenbîhâtýn bir sûreti dahi ilâve kýlýndý. Bu millet seyyahlarýn tarifi
üzere deðildir. Hâlet-i sükûnda þecî‘ ve ciðer-dâr bir kavimdir. Ýskenderiye’nin
eski limaný gayet vâsi‘ olup bir donanma her ne kadar azîm olsa isti‘âb edebilir.
Lâkin aðzýnda bir mahall vardýr ki suyu fakat beþ kulaçdýr. O sebebden yetmiþ
beþ pâre topçeker sefîneler duhûl edemez. Ordunun toplarýný ihrâc için donanma bu gün Bekâr semtine gelecekdir. Donanmanýn Ýskenderiye Limaný'na
duhûl edememesi icra-yý makâsýdýma be-gâyet muzýr bir keyfiyetdir.
Venedik'de inþa olunan sefâin duhûl edebilir. Hatta Dobva ve Kuþ nâm iki kýt‘a
sefîne liman içindedir. Tulon’da [Toulon] olan üç kýt‘a Venedik sefînesini bir an
akdem tarafýma irsâl etmeniz ehemdir. Ýtalya’da vâki Ankona Limaný’nýnda
mevcûd diðer üç kýt‘asýný ben adam gönderip celb etdim. Deze [Desaix] nâm
generalin fýrka-i askeriyesi Damanhur'dadýr. Fýrka-i mezkûre çölde on dört
saatlik mesafeyi kat‘ etmiþ olmaðla tâb ü tüvâný kesildi. Ragyine [Reynier] nâm
generalin fýrkasý bu akþam vâsýl olacakdýr. Dofva [Cafferelli-Dufalga] nâm generalin fýrkasý Reþid’dedir. Bere [Perree] nâm kaptan ince donanmanýn üze-
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rine baþbuðdur. Ýnce donanmanýn bir mikdarýyla Nil'e duhûl birle yukarýya
doðru su‘ûd edecekdir. Ýskenderiye muhârebesinde askerimizden otuz-kýrk
nefer mikdarý mazhar-ý helâk olup seksen yahud yüz nefer mikdarý mecrûh oldu
deyu mestûrdur.
Ýmza
Bonaparte

Ýskenderiye beldesinin müftüsü ve mu‘teberân-ý meþâyihi ile
Bonaparte General beyninde vâki olan mukâvele
senedinin tercümesidir
El'hamdü li'llâhi Rabbi’l-âlemîn ve's-salâtü ve's-selâmu alâ nebiyyihî
Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‘în.
Zîrde isimleri mümzî Ýskenderiye beldesinin vücûhu ile Fransa asâkiri baþgenerali beyninde vâki olan mukâvele þu minvâl üzeredir ki; belde-i Ýskenderiye'nin vücûhu ke'l-evvel þer‘-i þerifi ve ferâiz-i diniyyelerini icra ve muktezâyý adl ü hak üzere fasl-ý de‘âvî edip zulm ü bî-dâdden ittikâ edeler ve hâkimü'þþer‘ nasb olunacak kadý, ahlâk-ý hasene ve etvâr-ý müstahsene sahibi olup
meþâyihin re’yi munzamm olmadýkca hükmetmeye ve i‘lâmlarý mefhûmu
onlarýn hükmüne muvâfýk ola ve meþâyih-i mezkûrîn cism-i vâhid olarak adle
mugayir hâlâtýn adem-i vuku‘una var kuvvetlerini bezl edeler ve cümlenin re’yi
munzam olmayýnca hükümden mücânebet eyleyeler ve memleket ve ahalinin
hüsn-i hâlini müstelzim olacak esbâbýn istihsâline ve yaramazlarýn izâle ve
istîsâline sa’y u gayret edip Fransa askerine hýyanetden ve vakten mine'l-evkat
îsâl-i mazarratdan ve asâkir-i mezkûrenin maslahatýna mugayir hareketden ve
bundan sonra ol asâkirîn hakkýnda tertîbi muhtemel desîselere izhâr-ý
mümâþâtdan dâima müctenib olalar ve meþâyih-i merkûmîn bu maddeler üzerine eymân-ý galize ile ahd ü peymân edip iþbu senedde dahi ol eymânýn
tecdîdiyle ahd ü peymânlarýný teþdîd ve te’kîd ederler. Fransa baþgenerali dahi
ma‘iyyetinde olan neferât-ý askeriyesini zulm ü ta‘addî ve nehb ü gâret yahud
tahvîf tarîkiyle Ýskenderiye ahalisine îsâl-i zarardan men‘ birle o makûle hâlât-ý
nâ-marziye îkâ‘ýna cesaret eder bulunursa eþedd-i ukubet ile te’dîb edeceðine
müte‘ahhiddir ve bundan baþka madem ki ahali-i beldeden mezkûr baþgeneralin zatýna ve ma‘iyyetinde olan asâkire bir gûne ihânet zuhûra gelmeye.
General-i mezkûr deyn ve mallarýna ta‘arruz etmeyeceði ve istihsâl-i esbab-ý
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asâyiþ ve emniyetlerine bezl-i mechûd edeceði bî-iþtibâh olmaðla ahali-i
mezkûrîni tagyîr-i din ve mezhebe vakten mine'l-evkat icbâr etmemesini ve
merâsim-i diniyelerinde cüz’î ve küllî bid‘atin ihdâsýný mutâlebeden fârið
olmasýný ta‘ahhüd eder.
Ýþbu sened hicrin bin iki yüz on üç senesi þehr-i Muharremü'l-Haram'ýn
yirminci Çarþamba günü imlâ olundu.

Müftü ve meþâyihin
imzâlarý
El-Fakir
Ýbrahim
Þeyhü’l-Hanefî

El-Fakir
Süleyman
Müftü el-Mâlikî

El-Fakir
Muhammedü’lMýsrî

El-Fakir
Ahmed

Bonaparte
Fransa
Baþgenerali

Þehr-i Haziran'ýn yirmisi tarihiyle Ýskenderiye'de lenger-endâz
olan diyale kaptanýna Bonaparte'ýn tahrîr etdiði mektubu
tercümesidir
Mýsýr beyleri Fransa bâzergânlarýný envâ‘-ý ta‘addiyata mazhar etdiler.
Ýntikamlarýný almaða gelirim. Yarýn Ýskenderiye'ye dâhil olacaðým sizi tahdîþ
edecek nesne yoktur. Ulu dostumuz Padiþah-ý Âl-i Osman tebaasýndan
olduðunuz malumdur. âna göre hareket etmeniz lâzýmdýr. Lâkin Fransa
ordusuna ednâ ta‘arruzunuz vuku‘a gelir ise düþman muamelesine
mazhariyetiniz mukarrerdir ve sebeb siz olacaksýnýz. Zira bende icra-yý
husûmet niyeti yokdur.
Ýmza
Bonaparte
Bonaparte'ýn bir kýt‘a tehbîhnâmesi tercümesidir
Baþgeneral Bonaparte emr ü tenbîh eder ki; Evvelâ Berr-i Þam ve Bahr-i
Sefid ve Mýsýr ve Trablus ahalisinden olup Malta Ceziresi’nden tahlîs olunan
üserâ-yý Müslimînin sebîli derhal tahliye oluna. Sâniyen üserâ-yý merkûmîni
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yarýnki gün donanma amirali karaya ihrac edip iktizâ eden pasaporta kaðýdlarý
ve her birine Arabiyyü’l-ibâre beyannâmenin birer nüshasý îtâ oluna.
Bonaparte'ýn diðer tenbîhnâmesi tercümesidir
Evvelâ müftü ve eimme ve meþâyihden mâadâ kâffe-i sükkân-ý Ýskenderiye
her hangi milletden iseler bu tenbihnâmenin ilânýndan yirmi dört saat
mürûrunda silahlarýný meydan kumandanýna teslim edeler. Sâniyen cemî‘ Ýskenderiye ahalisi üç renkli kokartayý takýp fakat müftüler üç renkli bir þal saralar.
Lâkin ilim ve amelleriyle fâ’ikü'l-akran olacak eimme ve meþâyih dahi bugün
imtiyâza mazhar kýlýnmalarý hususu baþgeneralin irâdesine menûtdur. Sâlisen
ber-minvâl-i meþrûh üç renkli þalý iktisâ edenlere askerî taifesinden merasim-i
ta‘zim îfâ ve o makûle zevat kumandanlarýn ve sair zabitânýn huzuruna vardýklarýnda levâzým-ý tekrîm icra oluna. Râbi‘an fîmâ-ba‘d bi’l-istisnâ cemî‘i düvelin
konsoloslarý hanelerinde bayrak ref‘ ve küþâdýndan ittikâ ve fakat kangý
devletin konsolosu olduklarýný kapýlarý üstünde ketb ve imlâ edeler. Hâmisen
iþbu tenbîhnâme icâleten lisan-ý Arabîye nakil ve tercüme olunup müte‘ayyinân-ý memlekete î‘tâ ve mûcibi üzere amel ve hareket olunmaðiçün nakîbü’leþrâf tarafýndan ilân ve inbâ oluna.
Mezkûr Bonaparte’ýn diðer bir tenbîhnâmesi Ýskenderiye muhârebesinde
maktûl olan Fransalýlar zikri mesbûk Pompei Sütunu dibinde defn olunup isim
ve þöhretleri ol sütunda nakþ olunmak hususuna dâirdir.
Sair basma beyânnâmeler bundan akdem general-i merkûmun Rufin'e
[Ruffin] olan tahrirâtýyla vürûd edip tercüme olunan beyânnâmelerin aynýdýr.
6 Rebîülevvel 1213 / 18 Aðustos 1798
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HAT, 6764
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Maristan Camii, Kahire
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Bonaparte’ýn, Mýsýr’da sayým yaparak halký vergiye tabi tuttuðu, bölgedeki
Fransýz general ve askerlerinin halka zulm ettikleri, kadýnlara tecavüzde
bulunulduðu, Ezher Camii’nin topa tutulmasý üzerine Bonaparte'a giden
ulemanýn sokaklarda tahkir edildiði, Mýsýr ileri gelenlerinin geceleri
öldürülerek Nil sularýna atýldýðý ve Fransýzlarýn bölgede askerî
faaliyetlerini artýrdýklarý

76

Cezzar Paþa Kullarýnýn Kâimesidir

Devletlü, inâyetlü, merhametlü, veliyyü’n-ni‘am amîmü’l-lütf ve’l-kerem,
efendim Sultaným hazretleri
Cenâb-ý hâfýzü'l-kâinât celle þânühû hazretleri mübârek vücûd-ý lâzimü'lmevcûdlarýn hatâ ve hatardan masûn eylemek da‘avâtý ma‘razýnda ma‘rûz-ý
kullarýdýr ki
Mýsr-ý Kahire'ye müstevlî olan Fransýz keferesinin ahali-i Mýsýr'a vâki olan
mezâlim ve ta‘addiyâtýna binâean cenâb-ý hazret-i Hayrü’n-Nâsýrîn'den gayret-i
Ýslâmiye zuhûruyla mahkemeye tecemmü‘ birle kefere-i mesfûre tarafýndan
ahali-i merkûmeye (...) mahkemeye gelen bir nefer generali ve altmýþ mikdarý
avânesini kahr ve tenkil eylediklerinden (...) sair hâin-i dîn-i mübîn olan küffâr-ý
hâsýrîn dahi taraf taraf Kahire-i Mýsýr'da (...) siyâset ile tedmîr ederek ekser küffâr mazhar-ý kahr u dimâr ve bakiyyetü's-süyûf dahi reh-neverd-i semt-i idbâr
olarak Bulak'a firâr etmiþ olduklarý tebþîrâtýný etraf ve eknâfdan tevârüd eden
tahrirât Deraliyye'ye gönderilmiþ olduðunu hâvî hâlâ Þam Valisi ve Mýsýr cânibi
Seraskeri saadetlü Ýbrahim Paþa tarafýndan tahrir kýlýndýðýný muhtevî ve haber-i
mezkûrun sýhhati ve adem-i sýhhati taraf-ý kullarýndan tashîh ve istifsâr zýmnýnda
irsâl buyurulan mektub-ý sâmîlerine melfûfen on bir tarihiyle müverrah kâime-i
seniyyeleri tatarân-ý veliyyü'n-niamîden (
) kullarýyla vâsýl-ý dest-i ta‘zîm ve
mazmûn-ý aliyyesine ýttýlâ‘-ý bendegî muhit ve þâmil olub inâyetkâr-ý veliyyü'n376
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ni‘emâ efendim hazretleri haber-i mezkûr cümleden evvel kulunuz tarafýna vürûd
edip sýhhati yakînen malûm-ý bendeleri olmak lâzým gelse bi-meþiyyeti'llâhi Teâlâ
cümleden mukaddem tahrîr ve hâk-i pây-ý devletlerine tahrîr ve irsâl kýlýnacaðý
Mýsýr’ýn dâhilinde olan mahallelerde mevcûd olan büyût-ý Müslimîn'i ferden
ferdâ mel‘ûn Bonaparte defter etdirip üç kýsým üzere sâlyân olarak hâne baþýna
a‘lâsýndan sekiz iryal [riyal] evsâtýndan beþ iryal ednâsýndan üç iryal tahsil olmak
üzere tertîb ve tahsiline mübâþeret etmek murâd olundukda ulemânýn
mevsûkü’l-kelim olanlarý bu sûret-i kabîhaya râzý olmayýp def‘içün mel‘ûn
Bonaparte’ýn yanýna varýp [ricâ ve niyâz] etdiklerinde bir vechile râzý olmayýp alâeyy-i hâl "bu vechile tahsili matlûblumdur" deyu [inâd-ý] küfr[iyesinde] ýsrarýnda
Hüseyniye Mahallesi'nde mevcud birkaç nefer ulemâ mahkemeye gidip [bi’lmu‘âvene] dahi bir mikdar adem âzim ve esvâkda tecemmü‘ etdiklerinde kâfir
Bonaparte bir nefer general altmýþ mikdarý müsellah avane irsâl edip esvâkda
tecemmü‘ eden ehl-i Ýslam mesfûr generali ve ma‘iyyetinde olan avâneleri helâk
olduðu haberi mel‘ûnun mesmû‘u oldukda üç bin mikdarý müsellah kefere
irsâlinde ehl-i Ýslam’dan bir mikdarý þehîd ve melâ‘în-i hâsirînden bir mikdar
helâk oldukda der-akab kaleden toplarý Câmi‘-i Ezher ve Hüseyniye Mahallesi'ne
endahte etdiklerinde mecmû‘ ulemâ iþtigâl eden mukâtelenin def‘iyçün kâfir
Bonaparte'ýn yanýna varýp ricâ etdiklerinde kabûl ve top endahtesinden fârið olup
esvâkda vây ve âmân nidâ etdirmekle fîmâ-ba‘d mahallelerde mevcûd olan söz
sâhiplerini getirdip gecelerde þehîd ve Nil'e ilkâ eylediðini kavganýn içinde
mevcûd olup taraf-ý kullarýna hâdiyen vürûd eden bu vechile ihbâr etmekle ve
Said memleketinin nihâyetinin Asvan Kalesi Dimyat'dan otuz günlük mesafe
olup mahall-i mezkûra varýnca Nil sefâyiniyle aralýk aralýk bazý ecnebi memleketlere asker vaz‘ýndan baþka Asvan Kalesi’ne beþ-altý bin kefere irsâl ve
kalenin (...) bandýra vaz‘ edip bir tarafdan Nil sefîneleriyle zahire celb etmekde
olduðu kabâyih-i þenî‘adan ve suret-i muhârebeye takviyet vermekden hâli olmamaðla cenâb-ý hazret-i Hak ism-i azamý hürmetine kahr u tedmîrlerini teshîl eyleye âmin. Suret-i vâkiý ifâde zýmnýnda arîza-i çâkerî tahrîrine bâdî ve tatar-ý mersûm kullarýyla merfû‘-ý piþgâh-ý devletleri kýlýndý.
Ýnþâallahu Teâlâ muhit-i ilm-i âlem-ârâ-yý veliyyü'n-ni‘amâneleri buyuruldukda emr u fermân devletlü inâyetlü merhametlü veliyyü'n-ni‘am amîmü’l-lütf ve'lkerem efendim Sultaným hazretlerinindir.
28 Cemâziyelahir 1213 / 7 Kasým 1798
Bende
El-Hâc Ahmed Cezzar
Vâli-i Sayda
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Osmanlý Devleti’nin, kadim topraklarýndan kabul ettiði Mýsýr’ýn, kan
dökülmeden Fransýz iþgalinden kurtarýlmasýna yönelik diplomatik
giriþimleri sonunda iki taraf arasýnda yapýlan yirmi iki
maddelik tahliye anlaþmasý

77

Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'l-kýyâmýn mülk-i kadîmi olan iklim-i Mýsýr'a bertakrîb-i pâ-nihâde olan Françe askeri üzerlerine Devlet-i Aliyye'nin büyük
ordusu takarrüb etmek hasebiyle tarafeynden iraka-i dimâ-i beþeriyye olunmamak münasib ve savâb addolunduðundan tarafeynden rýza ve hâhiþe mebnî
bilâ-cidâl iklim-i Mýsýr'dan Françelinin hurûc ve taraf-ý Devlet-i Aliyye'ye iklim-i
Mýsýr'ý teslim eylemeleriçün hâlâ sadrýazam-ý zafer-alem ve serdâr-ý ekrem-i
kaviyyü’l himem devletlü, merhametlü el-Hâc Yusuf (...) Paþa Efendimiz
hazretlerinin taraf-ý bâhirü’þ-þereflerinden Devlet-i Aliyye-i ebed-müddet
tarafýndan vekâlet-i mutlakalarý iktizâsýnca taraflarýmýza olan ruhsat-ý
kâmileleri hasebiyle hâlâ Mýsýr’da olan Françe askeri sergerdesi riâyetlü
hürmetlü Kleber an þef General cenâblarýnýn ruhsat-ý tâmmesiyle Ordu-yý
Hümâyûn-ý zafer-makrûnda olan raðbetlü Deze [Desaix] General ve hürmetlü
Posselly cenâblarýyla bi'l-müzâkere tahliye-i Mýsýr'a þart olarak zîrde mestûr
yirmi iki mevâd bi-aynihâ icra olunmak üzere ruhsatýmýz muktezâsýnca
muâhede ve tasdik olunmaðla iþbu mevâdd-ý meþrûta ve meþrûha ber-vech-i âtî
beyân olunur.
Evvelki Madde- Fransýz askeri kendi sefînelerine ve gerek Devlet-i Aliyye
tarafýndan i‘tâsý lâzým gelen sefînelere irkâb olunup Françeye naklolunmak için
eslihâlarý ve ahmâl ve eþyalarýyla Ýskenderiye ve Reþid ve Ebukýr’a çekilip tanzim-i umûr-ý sefâin için Ýskenderiye Kalesi'ne cânib-i Devlet-i Aliyye'den tahliye
muâhedesi tasdikinden bir mâh sonra elli nefer âdem ile bir nüzûl emini tayin
ve idhal oluna.
Ýkinci Madde- Ýþbu muâhedenin tasdiki günü tarihinden Mýsýr’da üç ay
müddet ile mütâreke akdolunup taraf-ý Devlet-i Aliyye'den i‘tâ olunacak sefâin
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Fransýz askerinin râkib olacaklarý limanlara vürûd edince müddet-i mütâreke
münkaziye olur ise tekmîlen rükûblarý hâsýl oluncaya dek iþbu mütârekenin
imtidâdý caiz ola. Ancak iþbu mütâreke tanzimi tarafeynin asâkir ve ahalisi istirahati için tasvîb olunmaðla iþbu matlûb olan istirahatin husûlüne tarafeynden
ihtimâm oluna.
Üçüncü Madde- Fransýz askerinin nakli için lâzým olacak sefâinin mikdarý
tarafeynden yani Devlet-i Aliyye tarafýndan ve Kleber General cânibinden tayin
olunacak kimesnelerin ma‘rifetleriyle taht-ý râbýtaya idhal olunup sefâin-i
mezkûreye asker irkâbý hususunda mu‘âraza vâki olur ise Ýngiltere kaidesine
tatbikan nizâm verilmek için Ýngiltere kumandaný tarafýndan bir kimesnenin
nezâreti lâzým gelir.
Dördüncü Madde- Ýþbu muâhedenin tasdiki gününden itibar ile Françe
askeri Katiye ve Salihiye'yi sekiz nihayet on güne dek tahliye eyleye ve yine tasdiki tarihinden on beþ güne dek Mansûre ve yirmi güne dek Dimyat ve Bilbis
tahliye oluna ve Mýsýr’dan altý gün mukaddem Süveyþ tahliye oluna ve sahil-i
bahrde kâin olup Nil-i mübarekin þark kolunda vâki mahalleri kezâlik iþbu on
gün zarfýnda bilâ-tevakkuf birbiri ardýnca tahliye oluna ve lata tabir olunur
cevânib-i selâsesini Nil-i mübarek ihâta etmiþ olan mahallin dahi tahliyesi Mýsýr
Þehri'nin tahliyesi gününden on beþ gün sonra ola. Bi'l-cümle garb tarafýnda
vâki olan sahili tevâbi‘i ile Eyalet-i Mýsýr tahliyesine dek garb tarafýnda olan bi'lcümle Françe askeri yedinde olup Mýsýr'ýn garb-ý i‘lâsý tarafýnda Said ve Feyyum
ve sair mahallerde olan bi'l-cümle Françe askeri avdet edince Françeli yedlerinde olacak olmaðla nihayet mütârekeye dek ve mümkün olduðu mertebe
dahi evvelce tahliye oluna ve iþbu tahliye olunacak kâffe-i mahaller bulunduklarý hâl üzere terk oluna.
Beþinci Madde- Þehr-i Mýsýr iþbu tasdik günü tarihinden mümkün olur ise
kýrk günde olmadýðý hâlde kýrk beþ gün mürûrunda reddoluna.
Altýncý Madde- Nil-i mübarekin garb tarafýnda kâin mahallerde ikamet
üzere olan Fransýz askeri eslihâ ve ahmâl ve eskâli ile büyük ordularýyla mülâki olacak olup ancak askerlerinin sahil-i bahrde kâin olan karargâhý bu‘du sebebiyle esna-yý râhda gerek Osmanlý askerinden ve gerek Mýsýr ahalisi taraflarýndan askerlerine bir türlü keder ve ýrzlarýna halel vâki olmamasýna Devlet-i
Aliyye tarafýndan sa‘y olunmak hususu hâssaten muâhede olunur.
Yedinci Madde- Osmanlý askerinin bâlâda zikrolunduðu vechile tahliye olunacak mahallere kemal-i dikkat ve basîret üzere duhûlü lâzým gelip tarafeyn
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askeri beyninde ihtilâl ve muamele-i hasmâne tatarruk etmemesi için birbirinden ba‘id olmasý lâzým gelir.
Sekizinci Madde- Ýþbu muâhedenin tasdiki akabinde gerek Françe'de ve
gerek Mýsýr’da mahbus ve alýkonmuþ olan ehl-i Ýslâm ve Devlet-i Aliyye
reâyâsýndan ma‘dûd olan milel-i sairenin bilâ-imtiyâz sebilleri tahliye oluna ve
muamele-i bi'l-misl olarak Devlet-i Aliyye memâlikinden addolunan þehirlerde
ve bi'l-cümle limanlarda alýkonmuþ olan gerek Françelinin ve gerek elçileri ve
konsoloslarý hizmetinde olmuþ olan kimesnelerin kangý milletten olur ise olsun
kezâlik sebilleri tahliye oluna.
Dokuzuncu Madde- Tarafeyn ahali ve reâyâsýnýn emvâl ve emlâklarý reddolunmasý veyahud bahâ takdiriyle nakden ashâbýna eda olunmasý hususu Mýsýr’ýn
tahliyesi akabinde tarafeynden tayin olunacak memurlar Dersaâdet'de rü’yet-i
hesaba ve tanzim-i mevâdda þürû‘ edeler.
Onuncu Madde- Fransýzlarýn Mýsýr’a duhûllerinden beri kendileriyle ihtilât
etmiþ Mýsýr ahalisinden kangý milletden olur ise olsun taraf-ý Devlet-i
Aliyye'den canlarýna ve mallarýna zarar ve keder vâki olmaya.
On Birinci Madde- Françe askeri emnen ve sâlimen Françe'ye rücû‘ etmek
için pasaporto tabir olunur yol emri kaðýtlarý ve itminânlarýný hâvî senedât ve
muhafazalariçün iktizâ eden sefîneler taraf-ý Devlet-i Aliyye'den ve Rusya ve
Ýngiltere taraflarýndan i‘tâ oluna.
On Ýkinci Madde- Mýsýr'da olan Françe askeri Mýsýr'ý tahliye için sefâine
rükûb etdikde Françe sahiline hurûc edinceye dek gerek Devlet-i Aliyye ve
gerek müttefikleri olan Ýngiltere ve Rusya Devletlerinin donanmalarý
taraflarýndan bir gûne taarruz vuku‘a gelmemek üzere düvel-i müttefika va‘d ve
taahhüd ederler. Kezâlik Mýsýr'da olan Françe askeri dahi Mýsýr'dan hurûc edip
zarûret cihetiyle mecbur olmadýklarý hâlde bir mahalde tevakkuf etmeyerek
doðru Françe sevâhiline duhûl edinceye dek gerek Devlet-i Aliyye ve gerek
müttefikleri olan Rusya ve Ýngiltere devletleri donanmalarýna ve memâlikine
taarruz eylememelerine Mýsýr'da olan Françe sergerdesi Kleber General va‘d ve
taahhüd eder.
On Üçüncü Madde- Mýsýr'ýn tahliyesiçün Mýsýr'da olan Françe askeriyle üç
mâh müddet mütâreke akdolunmaðla bu esnada Mýsýr'da olan Fransýz
askerinin malumu olmayarak Françe memâliki tarafýndan birkaç sefîne gelip
Devlet-i Aliyye ve müttefikleri olan düvelin sefâini zâbitâný haberdâr olmaksýzýn Ýskenderiye Limaný'na dahil olur ise der-akab suyunu alýp liman-ý mezkûr-
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dan hurûc etmek tarafeynden muâhede olunmaðla iþbu malum olmayarak
dahil-i liman olan Françe sefînesi halký Mýsýr'ý tahliye edecek Françeli misillü
mütârekeye lâzým olan harekâtý icra etmek için sefînesiyle liman-ý mezkûrdan
hurûc ve emnen Françe'ye avdet eylemesiçün düvel-i müttefika taraflarýndan
pasaportolar verile ve iþbu makûle bilâ-haber vürûd eden sefâinden bir iki
kýt‘asý tamire muhtac olur ise tamirini tekmîl edinceye dek tevkif mâadâsý
liman-ý mezkûrda ve haricinde mu‘âraza olmamak için hava müsaid oldukda
hemen Françe'ye avdet eyleye.
On Dördüncü Madde- General Kleber tarafýndan bilâ-tevakkuf Françe'ye
Mýsýr'ýn tahliyesini ihbar için mektub gemisi gönderecek olmaðla bu geminin
sulhen mahalline varmasý zýmnýnda emniyeti hâvî kaðýd i‘tâsý mukâvele oluna.
On Beþinci Madde- Françe askeri Mýsýr'dan hurûc edeceði üç mâh müddetde ve Mýsýr'dan sefîneye rükûb etdikleri günden Françe'ye varmalarýna
takdir olunan kezâlik üç mâh müddetde akvât-ý yevmiyeye muhtac olduklarý
bedîdâr olmakdan nâþi gerek ikametleri esnada ve gerek bahren yolda olduklarý zamanda murahhaslar taraflarýndan ihbar olunan mikdar askere göre lâzým
gelen yevmiye mukâvele olunduðu vech üzere ber-mûceb-i defter mu‘teber
hýnta ve guþt ve pirinç ve þa‘ir ve saman tayinâtlarý iþbu muâhede tasdikinden
sonra yedlerinde der-mahzen olan zahirelerinden verilip yevmiye Devlet-i
Aliyye tarafýndan verilecek tayinâta mahsûb ola.
On Altýncý Madde- Mýsýr'da olan Françe askeri iþbu muâhedenin tasdiki
gününden Mýsýr'dan hiçbir türlü vergi tahsil etmeyeceði ve Mýsýr'dan hurûc
edince lâzým gelen mukannen irâdâtýn bakiyyelerini ve Françelilerin malýndan
addolunan deve ve hecîn ve mühimmât ve top misillü Mýsýr'dan ihrac ve naklini münasib görmediði eþyasýný ve bundan akdem tahsil etmiþ olduðu vergiden
redd-i mahzen olan ecnâs-ý zehâiri Devlet-i Aliyye'ye terk edeceði ve iþbu
mevcud olan envâ‘ý zehâir ve eþyalarý taraf-ý Devlet-i Aliyye'den ve Ýngiltere
Donanmasý kumandaný olan Ýsmit [Smith] cânibinden mahsus komiser yani
nüzûl emini tayin ve General Kleber tarafýndan memur olmuþ olan adamlar ile
beraber tashih ve bahâ takdir ve cârî olan fiyat üzere memur olacak kimesneler iþbu der-mahzen olan envâ‘ý zehâir ve eþyayý ahz u kabz edip muâhede olunduðu gibi Françelinin hareket ve sefînelere irkâbý hususu teshîliçün mesfûrlara
lâzým olan üç bin kese akçe verile ve zikrolunan Françelinin iþbu der-mahzen
olan envâ‘ý zehair ve eþyalarýndan hâsýl olacak semen zikrolunan meblaða
mu‘âdil ve kâfi olmaz ise mâ-bâkisi Françe’nin müdürleri tarafýndan eda olun-
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mak þartýyla Devlet-i Aliyye Kleber General tarafýndan tayin olunmuþ olan
nüzûl emini yedinden senet ahzedip mesfûrlara ber-vech-i idâne i‘tâ eyleye.
On Yedinci Madde- Françelinin tahliye-i Mýsýr için evvel-emirde masârýflarý
idaresine akçenin lüzumu derkâr olmak hasebiyle on altýncý maddede beyân
olunduðu vechile istikrâz olunacak akçeye mahsûb olmak þartýyla tasdik tarihinden on beþ gün sonra Devlet-i Aliyye memurlarý taraflarýndan Mýsýr'da beþ
yüz kese akçe ve otuz gün sonra kezâlik beþ yüz kese akçe ve kýrk gün sonra üç
yüz ve elli gün sonra üç yüz ve altmýþ gün sonra üç yüz ve yetmiþ gün sonra üç
yüz ve seksen gün sonra üç yüz ve doksan gün sonra beþ yüz kese akçe idâne
vechile i‘tâ ve herbir kesesi beþ yüz kuruþ itibar oluna ve bâlâda zikrolunan
temþitin icrasýný teshîl için tasdiknâme mübâdelesinden sonra der-akab
sadrýazam hazretleri tarafýndan gerek Mýsýr Þehri'ne ve gerek Mýsýr'ýn sair
mahallerine eminler gönderile.
On Sekizinci Madde- Ýþbu tasdik tarihinden evvel ve sonra iþbu þartýmýz
þüyû‘ bulunca her mahalde envâ‘ý irâddan kabzolunmuþ akçe var ise idâne olunacak üç bin kese akçeye mahsûb ola.
On Dokuzuncu Madde- Tahliye maddesini teshîl etmeleri için iþbu üç ay
mütâreke müddeti tekmîline dek Mýsýr iskelelerinde elan mevcud olan nakil
sefînelerinin Dimyat ve Reþid’den Ýskenderiye'ye ve Ýskenderiye'den Dimyat ve
Reþid'e varýp gelmesi caiz ola.
Yirminci Madde- Maraz-ý tâ‘unun Avrupa'ya te’sir ve sirâyeti vuku‘unu
men‘ zýmnýnda Avrupa'nýn itminâný için iktizâ eden tedâbîrin icra olunmasý
lâzým gelmekle mat‘un olanlar yahud hasta olup hastalýðý ta‘un olmak
muhtemel olan kimesneler gerek ta‘undan ve gerek emraz-ý saireden hasta
olanlar tahliye müddeti esnasýnda sefîneye irkâb ve nakilleri tecvîz olunmamaðla mesfûrlar devletlü sadrýazam hazretlerinin taht-ý himayelerinde terk olunarak bulunduklarý hastahânede ikâme olunup ifâkat buluncaya kadar bunlara
mahsus olan Fransýz ofiçiyalleri nezâret edeler ve ifâkat buldukdan sonra mesfûrlarýn haklarýnda dahi on birinci ve on ikinci maddelerin mefhûmlarý icra
oluna ve Fransýz askerinin müdürü mesfûrlarý âhar bir limana çýkarmayýp
lazaret için tayin olunacak mahalle doðru naklolunmalarýný ofiçiyallerine
mü’ekkeden tenbih eyleye.
Yirmi Birinci Madde- Vuku‘u muhtemel olup iþbu muâhedede münderic
olmayan usretlerin dostâne halli ve Mýsýr tahliyesi hususunu teshîl zýmnýnda
taraf-ý Devlet-i Aliyye’den ve General Kleber tarafýndan memur olacak
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mu‘temed adamlar ile tesviye ve tanzim oluna.
Yirmi Ýkinci Madde- Tasdiknâme tarihinden sonra iþbu mevâd tarafeynden
mer‘î ve mu‘teber tutulup hilâfý hareket tecvîz olunmaya ve iþbu mevâddýn kabulünü hâvî tarafeynden temessükler tahrîr ve imza ve temhîr ve i‘tâ ile mübâdele
oluna ve tarih-i temessükden tasdiknâmeler dahi sekiz gün sonra Ordu-yý
Hümâyûn'da mübâdele oluna.
Hatime- Zikrolunan yirmi iki madde þart ve rabtolunduðu vechile vakt-i
merkûmda tasdiknâmelerin mübâdelesi hususu pezîrây-hitâm olmak için bizler
ki, bâ-ruhsatnâme-i hazret-i serdâr-ý ekremî murahhaslarýz. Muktezâ-yý ruhsat-ý
kâmilemiz üzere iþbu temessük terkîn ve imlâ ve kendi mühür ve imzalarýmýz
ile mahtûm ve mümzâ kýlýnýp General an þef-i mûmâileyhin murahhaslarý
mûmâileyhimâ taraflarýndan dahi ruhsat-ý tâmmeleri muktezâsýnca mahtûm ve
mümzâ olarak tarafýnýza teslim olunan Frengiyyü'l-ibâre bir kýt‘a temessük ile
mübâdeleten mûmâileyhimâ taraflarýna i‘tâ olundu. Tahrîren fi'l-yevmi's-sâmin
ve iþrîn min-Þabani'l-Muazzam sene erba‘a aþer ve mieteyn ve elf. Min hicret-i
men lehü'l-izz ve'þ-þeref.
Fî Sahra-yý Ariþ
28 Þaban 1214 / 25 Ocak 1800
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Mýsýr’ý iþgal eden Fransa’nýn, Osmanlý Devleti’nin Mýsýr’ýn barýþ yoluyla tahliyesine dair daha önce yapýlan anlaþmayý tanýmamasý üzerine, sorunun savaþ
yoluyla çözümlenmesine ve Ýngiltere ile birlikte asker gönderilmesine
karar verildiði, bu nedenle gelecek askerlere kolaylýk gösterilmesi
hakkýnda halka yayýnlanan beyânname

78

Aktar-ý Mýsriyye'de sâkin bi'l-cümle ahaliye hitâben taraf-ý
Devlet-i Aliyye'den neþrolunan beyânnâmedir
Battalý nâme tobrasýndadýr

Devlet-i Aliyye arazi-yi Mýsrýyye'nin silm[en] ve ahd[en] tahliyesini harben
istihlâsý suretine tercih edeceðini sýdk-ý niyet ve hulûs-ý taviyyet ile bi'd-defaât
iþ‘âr ve ifade etmiþiken bilâ-mûceb nakz-ý ahd ile iklim-i Mýsýr'a, istila eden
Fransalý tarafýndan muvâfakat sureti ru-nümâ olmadýðýndan mülk-i mevrûs-ý
Padiþahî olan arazi-yi merkûmeden Fransalýnýn harben def‘i için tedarikât-ý
lâzýmeye ibtidâr olunup Ordu-yu Hümâyûn ve Donanma-yý Hümâyûn-ý nusretmakrûn ile bi'l-ittifak iþbu maslahat-ý matlûbeye mübâderet etmek üzere
Devlet-i Aliyye'nin dost-ý kadîm ve müttefik-i esdaký olan haþmetlü Ýngiltere
kralý cenâblarýnýn dahi arz eylediði berrî ve bahrî külliyetli kuvvet-i harbiyesi
kabul olunmaðla zikrolunan asâkir-i kesîre ülke-yi Mýsýr'ýn bendegân ve ahalisini Fransalý yed-i istilasýndan tahlîse memur olmak hasebiyle tarafeyn asâkirine
her halde ve her hususda imdad ve iânet-i ahali-i merkûmenin muktezâ-yý
maslahat ve lâzýme-i zimmetleri olmaðýn bu vechile bir vefk-i matlûb hareket
edenlerin vâki olan cerâim-i güzeþteleri nesyen mensiyyen ferâmuþ olunacaðý
ve hilâfý hareket edenlerin dahi mahzar-ý i‘tâb olmasý lâzým geleceði bîiþtibâhdýr.
Tubi‘a fî-beldeti'l-Kostantiniyye fi-evâ’il-i þehr-i Þevvali'l-Mükerrem li-sene
hamse aþer ve mieteyn ve elf.
10 Þevval 1215 / 24 Þubat 1801
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A. DVNS. NMH. d. 9, hüküm no: 493
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Bakýrcýlar Çarþýsý, Kahire
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Fransýz iþgalinden kurtarýlan Mýsýr sahillerinin güvenliðini saðlamak üzere
Ýzmir, Ýçel, Aydýn, Manisa ve Alanya taraflarýndan asker
toplanarak gönderilmesi

79

Dergâh-ý Mu‘allam Kapýcýbaþýlarýndan Menteþe Sancaðý Mütesellimi el-Hâc
Ömer dâme mecdühuya ve livâ-i mezkûrun hâvî olduðu kazalarýn kuzât ve
nüvvâbýna ve bu hususa mübâþir tayin olunan ( ) ve a‘yân ve zâbitân ve vücûh-ý
memleket ve iþ erlerine hüküm ki
Avn u inâyet-i bârî ile zabt u teshîri müyesser olan sevâhil-i Mýsriyye'nin
istihsâl-i esbâb-ý muhafazasýna ihtimâm ve dikkat devlet-i kavi-yi þevket-i
seniyyemin umûr-ý mu‘tenâsýndan olmaðla binâberîn beher neferine ber-vech-i
peþîn elliþer kuruþ bahþiþ i‘tâ ve bi-mennihi Teâlâ Mýsýr'a vusûl ile hîn-i
tahrîrinde aðýr yevmiyeleri vermek ve bir neferi çoluk çocuk makûlesi olmayýp
cümlesi tüvânâ ve güzîde yiðitlerden ve fenn-i top-ý endâziyi talime isti‘dâd ve
liyakati bedîdâr olanlardan þimdilik yerli topçusu olarak livâ-i mezbûr
kazalarýndan yüz nefer asâkir tahrîre ve cânib-i Mýsýr'a sevk ve tesyîr olunmak
hususuna irâde-i seniyyem ta‘alluk edip ol bâbda hatt-ý hümâyûn-ý þevketmakrûnum þeref-yafte-i sudûr olmaðla sen ki mübâþir-i mûmâileyhsin senden
her vechile gayret ve kâr-güzârlýk me’mûlüyle akrânýn beyninden bi'l-intihâb bu
hususa mübâþir tayin olunmuþ olduðuna binâen muktezâ-yý memuriyetin üzere
seri‘an mahalline varýp livâ-i mezkûrdan tahrîr edeceðin neferât-ý merkûmeyi
bâlâda derc ve tastîr olunan þerâit-i adîde mûcebince beher sefîne elliþer kuruþdan iktizâ eden bahþislerini Hazine-i Amiremden ifrâz ve yedine i‘tâ olunan beþ
bin kuruþdan ma‘rifet-i þer‘ ve mütesellim-i mûmâileyh ma‘rifeti ve ma‘rifetinle
tamamen ve kâmilen tevzî‘ ve taksim ederek livâ-i mezbûr kazalarýndan tüvânâ
ve güzîde yiðitlerden tahrîr ve her bir kazadan ne mikdar neferât ihrac ve tahrîr
eder isen firar eylememeleri için ol kazanýn a‘yânlarý kefile ve þerâit-i kâviyyeye
rabt olunarak tahrîr ve isim ve þöhretlerini sebt-i defter eyleyip diðer emr-i þerifin mûcebince istîcâr edeceðin sefîneye irkâb ve defter-i mezkûr ile bi'l-istishâb
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doðru cânib-i Mýsýr'a sevk ve tisrâya acele ve þitâb ve tamam[en] dahil ve vâsýl
olduklarýný müþ‘ir iktizâ eden tahrirâtý ahz ile Dersaâdetime avdet ve imrâr ve
fetret imrâr-ý vakitten ve hilâf-ý emr-i âlîþâným hareketi tecvîz ile mazhar-ý itâb
u ikâb olmaktan tehâþî ve ictinâb eylemen fermâným olmaðýn memuriyetini
hâvî iþbu emr-i âlîþâným ýsdâr ve yedine i‘tâ olunmuþdur.
Ýmdi; livâ-i mezbûr kazalarýndan tahrîri fermâným olan neferât-ý
merkûmeyi bâlâda mezkûr þerâite tatbîk ve tevfîk ederek ve beher neferine
elliþer kuruþdan iktizâ eden bahþiþlerini yedinde mevcud mîrî akçeden
tamam[en] ve kâmil[en] tevzî‘ ve taksim eyleyerek ve bir neferi çoluk ve çocuk
olmayýp cümlesi tüvânâ ve güzide yiðitlerden müddet-i kalîlede tahrîr ve istîcâr
edeceðin sefîneye irkâben isim ve þöhretlerini mübeyyin defteriyle ma‘an cânib-i
Mýsýr'a ba‘s ü tesyîre müsâra‘at ve icra-yý emr-i mübâþeretine ihtimâm ve dikkat
ve hilâfýndan tevakki‘ ve mübâ‘adet ve tahrîr ve irsâlâtýnýn keyfiyeti isim ve resimleri ve suret-i sicillâtýyla Deraliyyeme tahrîr ve inhâya mübâderet eyleyesin
ve siz ki mütesellim ve kuzat ve nüvvab ve a‘yan ve zâbitân ve vücûh-ý memleket-i
mûmâileyhim ve iþ erlerisiz irâde-i þahanem ne vechile idüðü bâlâda mezkûr
tafsilâtdan mû-be-mû malumunuz oldukda ol vechile amel ve hareket ve neferât-ý matlûbeyi tüvânâ ve þecî‘li ve güzîde yiðitlerden ve çoluk ve çocuk olmamak üzere beher neferine taraf-ý þahanemden gönderilen elliþer kuruþ bahþiþleri mübâþir-i mûmâileyh yedinden i‘tâ olunarak tahrîr ve kavî kefilleri ahz ile
mübâþir-i mûmâileyhe terfîkan mahall-i maksûda sevk ve tesyîre bi'l-ittifak sarf-ý
yârâ-yý gayret ve neferât-ý merkûme cânib-i Mýsýr'a duhûl ve vusûl ile hîn-i
tahrîrlerine aðýr yevmiyeleri verileceði ve min külli'l-vücûh refah ve asayiþlerini
mûcib esbâbýn istihsâline ihtimâm ve dikkat olunacaðýný iktizâ edenlerin gûþ-ý
hûþlarýna telkin ve tebyîn ederek tahrîr ve iþbu emr-i ehemmin inþâallahu Teâlâ
ber-vefk-i matlûb tesviye ve tanzimine nisâr-ý nakdîne-i gayret ve hilâfýný tecvîz
ile mazhar-ý itâb ve ikâb olmakdan tevakkî‘ ve mübâ‘adet ve irâde-i emr-i
vâcibü'l-ittibâ‘ýma fart-ý imtisâl ve mübâ‘adet ve keyfiyet tahrîr ve suret-i sicillâtýný Dersaâdetime inhâya mübâderet ve infâz-ý emr-i âlîþânýma bezl-i vüs‘ ve
makderet eylemeniz bâbýnda fermân-ý âlîþâným sâdýr olmuþdur.
Bir sureti
Alaiye Sancaðý'nda vâki kazalardan tahrîr olunacak yüz nefer yerli topçu
nefer için livâ-yý mezkûrun muhtevî olduðu kazanýn kuzât ve nüvvâbýna ve livâ-yý
mezbûr mütesellimine ve tayin olunan mübâþire ve saire.
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Bir sureti
Ýçil Sancaðý'nda vâki kazadan tahrîr olunacak yüz nefer yerli topçu nefer
için livâ-yý mezbûrun muhtevî olduðu kazanýn kuzât ve nüvvâbýna ve mütesellimine ve tayin-i mübâþire ve saire.
Bir sureti
Ýzmir ve havalisinden tahrîr olunacak elli neferin tahrîri için Ýzmir
Mollasýna ve Dergâh-ý Muallâm Kapýcýbaþýlarýna Ýzmir Voyvodasý el-Hâc
Ahmed dâme mecdühuya ve kaza nüvvâbýna ve mübâþir ve saire.
Bir sureti
Sýðla Sancaðý'nda vâki kazadan tahrîr olunacak elli nefer yerli topçu nefer
için livâ-yý mezbûrun muhtevî olduðu kazanýn kuzât ve nüvvâbýna ve Sýðla
Sancaðý mütesellimi Ýlyas zâde Halil zîde mecdühûya ve mübâþire ve saire.
Bir sureti
Aydýn Sancaðý'nda vâki kazadan tahrîr olunacak yüz nefer yerli topçu nefer
için Dergâh-ý Muallâm Kapýcýbaþýlarýndan Aydýn Muhassýlý Karaizzet-zâde elHac Hüseyin dâme mecdühuya ve livâ-yý mezbûrun hâvî olduðu kazanýn kuzât
ve nüvvâbýna ve mübâþire ve saire.
5 Þaban 1216 /11 Aralýk 1801
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Mýsýr’da Fransýz istilasýndan kurtarýlan kalelerin ve zahire ambarlarýnýn
anahtarlarýnýn adet olduðu üzere padiþaha takdim edildiði

80

Fe-hamden sümme-hamden, kýlâ‘-ý Mýsriyye ve mühimmât ve zehâir mahzenlerinin miftahlarý takdim olunduðunu mübeþþir Kaptan Paþa kullarýnýn þukkasýdýr.
Fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Devletlü saadetlü âtýfetlü re’fetlü celîyyü'l-himem sultâným hazretleri
Mýsýr'ýn teslimi meþrût olan eyyâm, resîde-i hitâm olduðu gibi mâh-ý
Saferü’l-Hayr'ýn yirmi dokuzuncu mübârek Cuma günü askerimi önüme katýp
Mýsýr'a duhûl eylediðimde Mýsýr'ýn ulemâ ve meþâyihi ve Mýsýr ocaklýsý istikbâl
ile iç kaleye varýp Gavri Sarayý'na duhûl ve Gavri Divanhânesi demekle ma‘rûf
olup ecdâd-ý kiram-ý mülûkâneden fâtih-i evvel-i Mýsýr olan cennet-mekân merhûm ve maðfiret-niþân Sultan Selim Han tâbe serâhu hazretlerinin divân
sürdüðü mahalde mecmû‘-ý ulemâ ve meþâyih ve eþrâf ve ocaklý mevcud olduklarý hâlde kýrâet-i feth-i þerif ile devâm ve bekâ-yý ömr-i devlet-i hazret-i
þehinþâhî gülbangýný evc-i feleðe eriþdirerek livâ-yý zafer-iltivâ-yý Osmanî'den
bir kýt‘asý ol mahalle ve iki kýt‘asý kale-i merkûme burçlarýna nasb ve küþâd ile
elhamdü li'llâhi'l-müte‘âl avn ve nusret-i cenâb-ý Mevlâ ve ruhâniyet-i hazret-i
fahrü’l-enbiyâ ve meyâmin-i kuvve-i kâhire-i hazret-i Padiþah-ý kiþver-güþâ ile
kýlâ‘-ý Mýsriyye ke'l-evvel zamîme-i Memalik-i Ýslâmiyye olup ancak bu makûle
kýlâ‘-ý memâlik fethinde miftahlarý ma‘rûz-ý rikâb-ý cihan-tâb-ý hazret-i
mülûkâne kýlýnmak öteden beri de'b-i kadîm ve dirîne-i müstedîm olduðuna
binâen kýlâ‘-ý nev-teshîr-i Mýsriyye'nin dahi on adet demir ve mühimmât ve
zehâir mahzenlerinin yedi aded aðaç miftahlarý sûy-i sâmîlerine takdim olunmuþdur.
Kýlâ‘-ý Mýsriyye'nin bi-tevfîki'llâhi Teâlâ teshîri tebþîrini þâmil mübârek
rikâb-ý kâm-yâb-ý þahaneye olan arîzamýzla mefâtîh-i merkûmeyi atabe-i aliyye-i
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felek-mertebe-i hazret-i cihân-sitânîye arz u takdime himmet-i þerifleri mebzûl
buyurulmak bâbýnda, fermân men lehü'l-emrindir.
Mühür
[Kapudan Paþa
Hüseyin]
Mürüvvet-kârâ-yý mekârim-þiyemâ
Bâlâda mezkûr kýlâ‘-ý Mýsriyye kapýlarýnýn ve mahzenlerinin miftahlarý
mühürdârýmýz Hayreddin Aða kullarý yediyle meb‘ûs-ý pîþ-gâh-ý âlîleri kýlýndý.
Bi-mennihi'l-Mevlâ ledâ-sa‘dü'l-vusûl iktizâ eden cevablarý i‘tâsýyla iadesine
himmet-i þerifeleri mebzûl buyrulmak tahiyye-i âmâl-i senâverîdir. Ol bâbda
fermân men lehü'l-emrindir.

[1216] / [1801/1802]

Mühür
[Kapudan Paþa
Hüseyin]

397

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

04:36

Page 398

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

HAT, 3624-Ý
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Mýsýr ve Ýskenderiye’nin Fransýz iþgalinden kurtarýlmasý dolayýsýyla
padiþaha gazi unvaný verildiði ve Ýstanbul’da olduðu gibi
Rumeli’de de törenler yapýldýðý

81

Der-i devlet-mekîne arz-ý dâ‘i-i kemîne budur ki
Bâb-ý Haremeyn-i Muhteremeyn olan Mýsýr Kahiresi ale'l-gafle baðteten
istilâ eden Fransa keferesinin berren ve bahren üzerlerine tedârikât-ý kaviyye ve
asâkir-i kesîre ile hücûm ve bâ-avn-i cenâb-ý Hayrü'n-Nâsýrîn Mýsýr ve Ýskenderiye kaleleri harben ve sulhen feth ü teshîr olunup iþbu fütûhât-i celîle için
leyl ü nehâr himmet ve alâ-nehmet-i þahane derkâr olduðuna binâen ol bâbda
cânib-i þeri‘at-i garrâdan verilen fetevâ-yý þerife mûcebince nâm-ý nâmî-i
Hüsrevâneye gazi lafzý ilâve ve izâfe olunmasý lâzým geldiðine binâen Âsitâne-i
Aliyye'de kâin selâtîn-i a‘zâm cevâmi‘i ve cevâmi‘ ve savâmi‘-i saire menâbir ve
mehâfilinde ve salât-ý Cuma ve îdeynde nâm-ý sâmî-i hüsrevâne gazi zikriyle
tizkâr olunmasý lâzým gelenlere tenbih olunduðundan baþka Dârü's-saltanatü'sseniyye'de yedi gün top þenlikleri olarak îdeyn resmî icra olunmaðla taht-ý
hükûmet ve kazânýzda vâki cevâmi‘ ve mesâcidde salât-ý Cuma ve îdeynde nâm-ý
sâmî-i Padiþahanenin gazilik lafzýyla yâd ve tizkâr olunmasý lâzým gelenlere tenbih ve tefhîme müsâra‘at ve kezâlik top ve tüfenk þenlikleri icrasýyla kulûb-ý
mü’minîni tenþîta riâyet ve her hâlde da‘avât-ý hayriyye-i þahaneye muvâzebet
olunmak bâbýnda Rumeli’nin orta kolunda vâki vüzerâ-yý a‘zam ve mevâlî-i
fihâm ve kuzât ve nüvvâba hitâben þeref-rîz-i sudûr bulan emr-i cihan-mütâ‘
Tatar Aðasý esbâk Ali Aða kullarý yediyle Eyalet-i Bosna'da medîne-i Foça
Mahkemesi'ne vürûd ve ba‘de't-tescîl imtisâlen-leh bi'l-cümle lâzimü'l-huzûr
meclis-i þer‘e davet ve muvâcehelerinde feth ve kýrâet ve mefhûm-ý emr-i âlî
cümleye ilân ve iþâ‘at olundukda kulûb-i müstemi‘în-i muvahhidîn ferâh-yâb
olarak devam-ý ömr-i devlet-i hazret-i Þehinþâhîye ba‘de'd-du‘â ve'l-kýyâm bermantûk-ý emr-i celîlü'þ-þân medine-i mezbûre ve kazâsýnda kâin cemi‘ hutebâya
tenbih ve yedi gün top ve tüfenk þenliðiyle îdeyn misillü tenþît-i kulûb-i nâsa
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müsâra‘ât olunduðu bi'l-iltimas pâye-serîr-i ma‘dele't-medâra arz ve i‘lâm olundu. Bâkiyyü'l-emr li-hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fi'l-yevmi's-sâbi‘ aþer min Þevvali'l-Mükerrem li-sene sitte aþere ve mieteyn
ve elf.
17 Þevval 1216 /20 Þubat 1802
el-Abdü'd-dâ‘î li’d-Devleti’l-Aliyyeti’l-Osmaniyye
es-Seyyid Mehmed Salih el-Kadý
bi-medine-i Foça
hilâfetehû
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Ýdaredeki acziyetlerinden dolayý Fransýz iþgaline sebep olan Kölemen beylerinin,
özür beyanlarý üzerine Osmanlý Devleti’ne baðlý kalmak ve Mýsýr’ý istilalardan
korumak þartýyla affedildikleri, ayrýca Mýsýr’da bulunan halkýn hangi milletten
olursa olsun huzur ve refahlarýnýn saðlanarak,
adaletle yönetilmesi hakkýnda emir

82

Avn ü ihsân-ý cenâb-ý cihan-aferîn ve kuvvet-i kâhire-i Devlet-i Aliyye-i
ebed-rehîn ile ülke-i nâdire-i Mýsr-ý Kahire'nin müceddeden munassa-i teshîrde
cilve-ger-i teyessür ve takdir olmasý hasbe'l-istila giriftâr-ý envâ‘-ý felâket ve ezâ
olan bi'l-cümle sekene-i Kahire-i mezkûre ve ale'l-husus siz ve sair ümerâ-yý
Mýsriyye'ye bâ‘is-i þâd-mâni ve mesâr olarak serîre-niþîn-i emn ü rahat olmak
intizârýnda iken Eyalet-i Mýsýr'ýn Vezir-i mükerrem izzetlü Hüsrev Paþa hazretlerine tevcîhinde hakkýnýzda vuku‘a gelen muâheze takrîbiyle terk-i dâr ü diyar
ve fedâ-yý iyâl ü evlâd ile giriftâr-ý sefalet ve hasar olduðunuzdan gayri vali-i
sâbýk-ý müþârunileyhin mahzâ sû-i tedbir ve ef‘âlinden nâþi beyne'l-asâkir hâdis
olan nâire-i ihtilâl þû‘le-gîr-i cidâl olduðundan isabet-þerâre-i taarruzlarýndan
vikâyet-i ýrz ve mal zýmnýnda vücûh-ý ahalinin ibrâmlarýna ve sizlerin dahi kayd-ý
iyâl ü evlâd cihetiyle derkâr olan mecburiyetinize binâen civar-ý Mýsr'a vürûd ve
azîmet ile bilâ-izn ü ýtlak duhûlden ihtirâz ederek asâkir-i merkûmenin hasbe'lmaslaha suret-i müdâra ile teskin-i gavâil-i fesadiyelerine ne vechile mübâderet
etmiþ olduðunuz mukaddemâtýndan ve ubûdiyet-i Devlet-i Aliyye'de vâki olan
metânet ve tahsil-i rýza-yý âlîye derece-i itina ve dikkatinizden bahisle cerâyâ ve
gýlâl-i Haremeyn-i Muhteremeyn ve emvâl-i mîrîyye ve bi'l-cümle umûr-ý
mühimmeyi bilâ-kusur vakt ü zamanýyla te’diye ve rü’yet etmek þartýyla afv ve
ýtlâkýnýza müsaade-i seniyye þâyân kýlýnýr ise ber-vech-i suhûlet def‘-i gâileye
sarf-ý kudret ederek ibrâz-ý hüsn-i hizmete bezl-i yârâ-yý liyâkat edeceðiniz
tafsilâtýný hâvî bu defa Mustafa Rasim Efendi ile takdim olunan arîzanýz
manzûr ve mefhûmu malumumuz olmuþdur. Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’d402
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devamýn mevdû‘-ý zîr-i zýll-ý himâyeti olan memâlik ve bilâdda sâkin ve mutavattýn kâffe-i milel ve ibâdýn her hâlde istihsâl-i vesâil-i sâmân ve rahat ve istikmâl-i esbâb-ý asayiþ ve refahiyeti nezd-i ma‘âlî-peyvend-i cenâb-ý zýllullahîde
mültezem ve mer‘î olup muktezâ-yý þîme-i nýsfet ve eþfâk-ý Saltanat-ý Seniyye
üzere âmme-i en‘âm hakkýnda vücûhla mîzân-ý hakkaniyet ve merhamet [ve]
derdest-i riâyet idüðü cümleye malum olan kazayâ-yý Müslime'den olmaðla ol
bâbda temhîd-i mukaddemât-ý beyâniyeye hâcet olmadýðýndan gayrý bir nice
sinîn ve sâlden beri ümerâ-yý Mýsriyye sâye-i cenâb-ý hilâfet-penâhîde nâil ve
müstaðrak olduklarý ni‘âm-ý nâ-mütenâhî-i Devlet-i Aliyye'yi ferâmuþ ile
lâzýme-i þükr ve rýza-cûyîyi külliyen terk ve imhâ ve herbirerleri bir gûne sevdâyý hâm ve dava-yý vehâmet-encâma ittibâ‘ edip Haremeyn-i Þerifeyn'in kilârý
mesâbesinde olan iklim-i kesîrü’n-nemâ-yý Mýsýr'ý hod be-hod zabt ile gýlâl-i
beldeteyn-i mükerremeteyn ve vezâif-i ehl-i mürtezika ve mal-i irsâliyeyi
tamamýyla ekl ü bel‘ mesleðine temessük ve iktifa ederek ve birbirinize tagallüb
ve tasallut irâdesiyle baþýnýza cins ve aslý mechûl bin-bin beþ yüzden mütecâviz
ecnâs-ý muhtelife Kölemen güruhunu cem‘ ile iyâzen billâhi Teâlâ þeriat-i
Muhammediye'yi def‘ derecesine îsâl ve Çerkesi hüküm ile hukuk-ý ibâdý ibtâl
eyleyerek bir alay din ve mezhebini bilmez Kölemen makûlesi yüze çýkarýlýp
irtikâb olunmadýk fezâhat ve þenâ‘atiniz kalmamýþ iken Devlet-i Aliyye'nin
kemâl-i rahm-i bende-perverîsinden nâþi "bunlar ha bugün ha yarýn sâlik olduklarý tarîk-i nedâmetden udûl ederler" deyu iþbu maslahat-ý mahsusasýný rîþte-i
revâbýt-ý haseneye bend ve tevsîkde vakt-i merhûnu hulûlüne intizâren
hakkýnýzda ne vechile ibrâz-ý muamele-i igmâz ve tesâmuh kýlýnmýþ olduðu
vâreste-i kayd-ý iþ‘âr olup ancak sizin ol vechile ahali-i Haremeyn-i
Muhteremeyn'e ve umumen ahali-i Mýsýr'a vâki olan zulm-i sarîhiniz seyyi’esi
cenâb-ý zevâl-intikam Fransýzlýyý Akdeniz'e taslît edip sebebinize bu kadar
ümmet-i Muhammed eyâdî-i istilayý küffârda nice sefalet ve hasara giriftâr
olduklarýndan mâadâ on beþ-yirmi bin mikdarý Kölemen mevcud ve dava-yý
merdî ve þecâ‘ate lâyýk etvâr-ý ber-güzîde ibrâzýyla mürâfa‘a-i a‘dâda cümleniz
haþr oluncaya çalýþýp sahîfe-i âleme bir nâm býrakmaða sa‘y-ý mevfûr eylemeniz
lâzýme-i zimmet-i hamiyyetiniz idüðü bedîhî ve rû-nümûd iken adem-i sebat ve
tahammül her biriniz bir mahalle perâkende ve periþan olarak Devlet-i
Aliyye’nin Mýsr-ý Kahire gibi bir vâsi‘ü'l-inhâ iklim-i azîmi yed-i küffâra teslim
etmiþ olduðunuzdan ümerâ-yý Mýsriyye ba‘d-ezîn iklim-i mezkûra kemâ fi'ssâbýk terk ve ik‘âd olunsa bunlar aslýndan þu kadar cem‘-i gafîr iken Mýsýr'ý
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hýraset edemeyip teslim etdiler. Þimdi ise bir þerzime-i kalîle olmalarýyla yarýn
bir tarafdan yine bir düþman zuhur eylese mukabele ve mütâlaada tâb-âver olamazlar mütâlaasýna binâen mevcud olan ümerâ ve keþþâfa hâl ve kadr ü lâyýkýna göre maaþ tayin olunarak diledikleri bilâd ve emsârda ikame olunup can ve
mal ve ýrzlarýna hiçbir tarafdan taarruz olunmasýn deyu þeref-rîz-i sahife-i sudûr
olan hatt-ý þerif-i inâyet-redîf mantûk-ý münîfi cümlenize ifade ve telkîn ve kat‘â
can ve mal ve ýrzýnýza taarruz olunmayacaðý hezâr kere imân-ý mugallata ile
tefhîm ve tebyîn olunmuþiken bir alay erbâb-ý nifâkýn kelâm-ý nedâmet encâmýna itimad ile irâde-i seniyyeye muhalefet ederek bâ‘is olduðunuz hâdisâta ne
Hazretullah ve Resûlullâh ve ne zât-ý þevket-simât-ý zýllullahinin rýzasý olmayýp
bu dünyanýn üstü olduðu gibi altý dahi olmak hasebiyle yarýn yevm-i haþrde
Hazret-i Rabbülâlemin cümlesini sual ile bir karýncasýndan geçmeyip ihkâk-ý
hak olunacaðý ve bu sâlik olduðunuz yol iki cihanda dahi gayet de fena ve vahim
olup maa-hâzâ müeyyed-i min-indillâh olan Devlet-i Aliyye'ye serkeþlik
modasýna düþenler âkýbetinde ne gûne mübtelâ-yý hüsrân-ý azîm olageldiði
muhtac-ý edille ve beyân deðildir. Ümerâ-yý Mýsriyye'nin iklim-i Kahire'de
ik‘âdlarýna vâki olan adem-i müsaade evvel ve âhir haklarýnda bir gûne suikasd
ve niyete mübtenî olmayýp mücerred ülke-i cesîme-i Mýsriyye'yi tasallut-ý âdâdan hýrâset ve gýlâl-i Haremeyn-i Muhteremeyn ve emvâl-i mîrîyyeyi telefden
vikâyet garazýndan nâþi olup zira eðer Devlet-i Aliyye'nin bir gûne sû-i idaresi
olsa idi bir buçuk seneden mütecâviz müddet Ordu-yý Hümâyûn'da ikametiniz
hengâmýnda icra ve infâzý be-gayet âsân ve mümkün olduðundan gayrý bi-tevfikillâhi Teâlâ kuvvet-i bâhire-i Devlet-i Aliyye izhâr bulunarak Mýsr-ý Kahire
Fransalý yedinden istihlâs ile mansûren duhûlümüzde cümleniz sâkin olduðumuz konaða celb ve cem‘ olunduðunuz gün kezâlik tenfîz-i irâdede gayetle
suhûlet derkâr iken hakkýnýzda ol suretle sû-i niyet olmadýðýndan cümleniz ne
vechile ikame ve tevkif ve hakkýnýzda merâsim-i mihmân-nüvâzî ve ihtirâmýn
icrasýyla ne gûne taltif kýlýndýðýnýz vâreste-i kayd-ý tarif ve Ýskenderiye tarafýnda vuku bulan hâdise dahi kasda mukârin olmayýp sû-i tedbirden icab etmiþ
olduðu müstaðni-i kuyûd-ý tavsîfdir. Her ne ise çünkü bu defa takdim
eylediðiniz sâlifü'z-zikr arîzanýzda "Biz Devlet-i Aliyye'nin bir ednâ kulu ve kölesiyiz. Hilâf-ý irâde ve rýza hareket etmek haddimiz deðildir. Vuku bulan hâdisenin
sebep ve menþe’i Hüsrev Paþa'dýr. Arnavud askeri bir kere yüze çýkdý. Söz kabul
etdirmenin tarîki yok. Eðer cürmümüz afv olunup bize itimad gelir ise avn-i hakkla
Arnavud askerini cebren ve kahren Mýsýr'dan ihrac eder ve Haremeyn-i
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Muhteremeyn tarafýna her ne mikdar asâkir ve gýlâl ile imdad olunmasý irâde
olunur ise der-akab icra eyleriz ve ba‘d-ezîn tahsil-i rýza-yý Devlet-i Aliyye'de kusurumuz olur ise sonra bizim dahi hakkýmýzdan gelinsin. Zira Arnavud askeri bir
müddet dahi kalýr ise Mýsýr'dan hayýr kalmaz." Mülk ve reâyâ-yý padiþahýmýz gird-i
mazmun ve meâllerini kemâl-i niyâz ve istîfâ ile tahrîr ve half-billâh etmiþ
olduðunuzdan ve fi‘l-asl dahi Devlet-i Aliyye'nin hakkýnýzda âhar gûne bir
irâdesi olmayýp hatta bundan mukaddemce hâlâ Mýsýr Valisi Vezir-i Mükerrem
izzetlü Ali Paþa hazretleri tarafýndan dahi vârid olan tahrirâtda sizlerin vuku
bulan ihtilâlde medhaliniz olmayýp bütün bütün askerî taifesinin hiyanetlerinden neþ’et etmiþ olduðu tafsilâtýyla afv ve ýtlak olunmanýz hususu istid‘â ve
niyâz olunmuþ olduðuna binâen bazý þerâit derciyle afvýnýzý hâvî mukaddemce
dahi bir kýta emr-i âlî ýsdâr ve cânib-i müþârunileyhe tisyâr olunmuþ olduðundan gayrý þîme-i kerîme-i Saltanat-ý Seniyye üzere istîfâ-yý cürm ve isyan ve
istid‘â-yý afv ve ihsân edenler haklarýnda ebvâb-ý merâhim ve eþfâk meftuh ve
küþâde olduðundan bu defa dahi semâhatli Þeyhülislâm efendi hazretleri
beraber alýnýp huzur-ý lâmi‘ü'n-nur-ý hazret-i Padiþahîye ruh-sûde olarak iþbu
ahd ü misâkýnýz atabe-i aliyye-i þahaneye arz ve inbâ ve hakkýnýzda bihâr-ý afv
ve eltâf-ý mâ-lâ-nihâye-i zýllullâhinin mevc-engiz-i erzân buyurulmasý serîr-i
Saltanat-ý Seniyye'ye yüz göz sürerek mahsus-ý niyâz ve istid‘â olundukda gerçi
an-asýl benim ümerâ hakkýnda bir sû-i irâdem yoð idi. Lâkin sonradan vuku
bulan harekât-ý nâ-marziyeleri haklarýnda lâzýme-i mücâzâtýn icrasýný icab
ederek ol bâbda þân ve þükûh-ý Devlet-i Aliyyeme lâyýk olan ikdâmý ifa edecek
idim. Lâkin çünkü kendilerde cürm olmayýp eden ve kýlan Arnavud taifesi imiþ
ve kendilerin cürmü afv olunup emniyet verildikde taife-i merkûmeyi tard ve
ihrac edeceklerine ve fîmâ-bâ‘d hilâf-ý rýza hareketde bulunmayýp rýza-cûyâne
hareket eyleyeceklerine ve Haremeyn-i Þerifeyn'e her hâlde imdad ve iâne
eyleyip taraf-ý Saltanat-ý Seniyyemden mansûb vülât-ý a‘zama itaat ve inkýyâdda
olacaklarýna kasem-billâh etmiþler ve sizler dahi haklarýnda bu gûne þefâat ve
niyâz edip bâ‘d-ezîn menâfi‘-i rýza hareketde bulunmayacaklarýna taahhüd
eyliyorsunuz. Ýþte kâffe-i güzeþte cürmlerini afv etdim. Ýbrahim Bey þeyhü'lbeled olsun ve Berdisî Osman Bey dahi Murad Bey yerine reisü'l-ümerâ nasb
olunsun ve bâ‘d-ezîn on binden ziyade bey olmayýp ve þeyhü'l-beled yüzden ve
reisü'l-ümerâ seksenden ve geri kalan on nefer beyler dahi elliþerden ziyade
Kölemen taþýmasýnlar ve þeyhü'l-beled ve reisü'l-ümerâ dörder ve sair ümerâ
dahi ikiþer neferden ziyade kâþif taþýmasýnlar ve Ýbrahim Bey ve Osman Bey’in
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kadîm olan karyeleri verilsin ve sair ümerâya ve mevcud olan keþþâfa dahi hallerine göre mukata‘ât verilmek üzere Mýsýr valisi ile bi'l-müzâkere tanzim ile
suret-i nizâmý Dersaâdet'e tahrîr olunsun ve gümrükler ve hamele tabir olunur
rüsûmâta beyler taraflarýndan müdahale ve taarruz olunmasýn ve darbhânesi
dahi kadîmi üzere vali tarafýndan idare olunup buna dahi beyler tarafýndan
taarruz olunmasýn ve mukata‘ât ve kurânýn mukayyed olan emvâl-i mîrîyyesinden mir-i hacý masârýfý ve sair masârýf-ý Mýsriyye rü’yet ve gýlâl ve mürettebât-ý
Haremeyn-i Muhteremeyn tamamen irsâl olunsun ve gümrüklerden mâadâ
vüzerâya kadîm-i mahsus ve muayyen olan rüsûmât ve aidât her ne ise tamamen valilere verilsin ve ocaklýya dahi sen Mýsýr'da iken cümle ma‘rifetiyle tayin
olunan ulûfe ve tayinâtlarý verilsin ve bir mîrî mukâta‘a mahlûl olunca beþ
seneliðine füruht olunup hulvâný Mýsýr defterdarýna teslim olunsun ve kâffe-i
umûr ve mesâlih-i belde vali-yi vilâyete istîzân olunmadýkca rü’yet olunmayýp
vali-yi memeleketin rey’i munzam olarak görülsün ve vali bulunanlar Devlet-i
Aliyye tarafýndan azlolunmadýkca sâbýký misillü ümerâ ma‘rifetiyle vüzerâ aþaðý
indirilmesin deyu kemâl-i rahm ve þefkat-i þahane iktizâsýndan nâþi irâdât-ý
mezkûre-i tâc-dârâneleri tamamýyla icra olunmak þartýyla seyyi’ât-ý sâbýkanýz
safh-i cemîl-i mülûkâne ile imhâ buyurulmuþ olduðundan afv ve ýtlâkinýz ile þeyhü'l-beledin tevcîhini hâvî bir kýt‘a ve vâcibü'l-icra þerâit ve revâbýtý muhtevî
diðer bir kýt‘a evâmir-i aliyye ýsdâr ve tisyâr kýlýnmýþ olmaðla iþbu müsaade-i
celîle-i þahanenin þükr ve kýymetini bilip her hâlde ber-muktezâ-yý emr u irâde
hareket ederek lâzýme-i ahd ve ubûdiyeti icra ve hakkýnýzda ez ser-i nev hâsýl
olan mehâsin-i itikadât ve tevcîhi teþyîde itina ederek huzur-ý faizü'n-nûr-ý
þahanede hakkýnýzda vâki olan þehâdet ve taahhüdâtýmýz cihetiyle bizi nezd-i
hümâyûnda maâzallâhü Teâlâ rehin-i þerr [ü] mesâvî ve hacalet olmakdan
vikâyete teþmîr-i sâ‘id-i gayret eylemeniz muntazýrýmýzdýr. Zira iyâzen billâh
bundan sonra dahi tarafýnýzdan zerre kadar mugayir-i rýza hareket ve nâ-mülâyim hâlet vuku‘a gelmek lâzým gelir ise gayri hakkýnýzda atabe-i ulyâ-yý
mülûkâneden istiþkâ‘ bir vechile mümkün ve mutasavver olmayýp ba‘d-ezin
istihsâl-i afv ve ihsân haric-i havsala-i imkân olacaðý bî-iþtibâh olmaðla göreyim
sizi, sizden me’mûlümüz olan dirâyet ve sedâd iktizâsý üzere merâsim-i nebâhat
ve dûr-endîþîyi der-pîþ ederek mutabassýrâne ve âkilâne harekete kemâl-i
dikkat ve himmet eylemeniz siyâkýnda kâ’ime tahrîr ve irsâl ve tesyîr olunmuþdur. Ýnþallâhu Teâlâ vusûlünde bu rütbe tahsil ve beyândan muradýmýz dünya ve
âhiretinizi sýyânet olup nasihatimiz üzere amel ve hareket ve bâlâda serd ü
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beyân olunan þerâiti icra ederek Devlet-i Aliyye bendeliðini ifa eylediðiniz
suretde taraf-ý Devlet-i Aliyye-i kavî-yi þevketden mazhar-ý lutf ve nüvâziþ
olarak hakkýnýzda bir gûne sû’-i muamele vuku‘a gelmeyeceðine hâlýkýmýz olan
hazret-i hüdâ-yý lem-yezele kasem edip âhir zaman peygamberi olan Hazret-i
Muhammed Mustafa zýllullahî Teâlâ aleyhi ve sellem efendimizden dahi
istiþhâd ederim. Ýþte bu kasem ve yeminimize itimad ile siz dahi merd oðlu
merd iseniz ahd ü misâkýnýzý icra edip, þu Mýsýr gibi bir iklimin periþanlýðýna ve
Devlet-i Aliyye'nin tarafýnýza iðbirârýna bâ‘is olan Arnavud taifesinin tahrîriniz
üzere cebren ve kahren tard ü teb‘îdine ikdâm ve ihtimâm eyleyip Ali Paþa
hazretleriyle bi'l-ittifak bir müddet Fransýzlýdan ve ba‘dehû ülkene haþerâtýn
zulm ü ta‘addîlerinden ciðerleri hûn olan bir alay fukara ve acezeyi zulüm ve
ta‘addîden kurtarmaða sarf-ý makdûr eyleyesiniz. Vâlâ-yý Devlet-i Aliyye var
kuvvetini sarf eyleyerek berren ve bahren seraskerler tayiniyle o makûle
haþerâtýn def‘ine muvaffak olacaðý sizin dahi malumunuzdur. Lâkin ol zaman
sizin zuhura gelecek a‘zâr-ý vâhiyeniz karîn-i sem‘-itibar olup olmayacaðýný kendiniz þimdiden mütâlaa birle þu fesadýn def‘ine ikdâm ve ihtimâm eylemeniz
rahat ve bekânýzý mûcib olacaðý bî-iþtibâh olmaðla keyfiyyat-ý saire mûmâileyh
Mustafa Rasim Efendi'nin takrîr ve ifadesinden dahi malumunuz oldukda âna
göre amel ve hareket eyleyesiz.
[1218] / [1803-1804]
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Mýsýr Hidivi Tevfik Paþa’nýn ülkeyi kötü idare ettiði, Ýngiliz konsolosuna danýþmadan hiçbir karar almadýðý, yerli halkýn iþlerinden çýkarýlarak yerlerine
Ýngilizlerin yüksek maaþlarla önemli idari görevlere tayin edildiði, Ýngilizlerin Mýsýr’da iþgale zemin hazýrlayacak þekilde olaylarý teþvik ettiði,
Mýsýr hidivinin Mýsýr’ý Hindistan gibi Ýngiliz himayesine geçirerek müstakil bir hükümdar olmak istediði, kendisinin maksadýnýn ise Osmanlý
tabiyetinden ayrýlmak olmayýp aksine bu tabiiyeti kuvvetlendirmek
olduðu, hakkýnda hidiv ve Ýngilizlerle birleþtiði yolunda Dersaâdet’e
ulaþtýrýlan haberlerin gerçeði yansýtmadýðý, Ýslam birliði ve
Osmanlý Saltanat ve Hilâfet'i için canýný vermeye hazýr
olduðu, Mýsýr halkýnýn da kendisiyle ayný fikirde
bulunduðu hakkýnda Urabî Paþa'nýn yazýsý

83

Ahmed Urabî Paþa'nýn arîzasýdýr
Südde-i Saltanat-ý uzmâ ve Hilâfet-i kübrâya arz olunur. Þevketlü azâmetlü
padiþah-ý âlem-i melce-i Ýslâm ve zýll-ý hüdâ emirü'l-mü’minîn ve hâmî-i din-i
mübîn hazretlerinin sâye-i þahaneleri mefârik-i âlemde dâim ve kâffe-i ümem-i
Müslim'e bekâsýyla mûðtenim buyurulsun.
Südde-i ulyâya itaat ve hulûs-ý taviyyet-i kemterânemi arz ile emîrü’lmüminîn hazretlerinin hukuk-ý mukaddeselerini ve her Mýsýrlýnýn vâcibe-i zimmeti olan inkýyâd ve taati dahi itiraf ederim. Bu inkýyâd ve itaat ve hüsn-i
muavenet ve hizmet-i merkez-i Hilâfet-i uzmâya her Müslümin medâr-ý müftehiriyetdir ki, orasý merkez-i daire-i Ýslâm’dýr.
Bundan sonra Memâlik-i Þahane'yi ihâta eden belâlarý arz ve beyânýyla
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teþerrüf ederim. Bu belalarý telakki etmek pek çok sabr u sebata ve sâlik-i tarik-i
hikmet ve savâb bir zâta mütevakkýfdýr ve cümlesinin menþe’i Hidiv-i hâzýr
Tevfik Paþa'nýn sû-i idaresidir. Bu da aklý ermediðinden ve kuvvet-i tasavvura
malik olmadýðýndandýr ki, bu iki hâlin eseri olarak bütün mesâlihi Ýngiliz konsolosuna teslim etmiþdir. Memâlik-i Mýsriyye-i Þahane'yi Ýngilizlerin istila
etmek fikrinde olmasý bu muamelenin verdiði tama‘ eseridir. Ýngilizler kolayca
bu memleketi bir ganimet ittihaz etmek ister çünkü tasavvursuz bir hidivin
fikrine malik olup istediði desâisi istimâl etdiriyor ve ihtilâli mûcib olan þeylere
sevk ediyor. Bu yolda fi‘len müdahale etmek için çalýþýyor.
Ýngilizler bu maksada vusûl için en evvelce ittihâz eylediði esbâb Riyâz
Paþa’yý nezârete tayin etmek ve kendisiyle gizlice muâhede etmek idi. Bir bunu
menâfi‘-i memlekete gayr-ý muvâfýk olan harekâtýndan istidlâl etdik. Maksad
memleketimizi tâbiiyet-i Osmaniyyeden çýkarýp ve Hindistan memleketi gibi
Ýngiliz'e tâbi eyleyip kendisi vali olmakdýr.
Rabbim göstermesin, binâenaleyh Riyaz Paþa fahiþ muhassesât ile Ýngilizlere memuriyetler verip mühim umûru onlara teslim etmeðe ve yerlileri iþten
çýkarmaya ve bu suretle Ýngiliz konsolosunun rýzasýný kazanmaya ve makâsýd-ý
âtîyi teshîle kýyâm ederek hidivî de Ýngiltere Devleti'nin taht-ý himayesinde bir
müstakil hükümdar edeceðini gösterip aldatmýþ ve hidivin bu sözlerden memnun olduðunu görünce "memleketlerimiz lâbüdd bir gûne Ýngiliz himayesine dahil
olacakdýr" sözlerini dahi mecâlisde tefevvüh ve tasrîh etmeðe baþlamýþdýr. Bu
yolda halkýn fikrini buna alýndýrmak ve mutma’in etmek zu‘munda idi. Riyaz
Paþa bu teþebbüsâtda bir gûne mevâni‘a tesadüf etmediðinden ol vakitde
Cihadiye Nazýrý Osman Rýfký Paþa dahi anýn ardý sýra gidip teshîl-i maksada
gayret etdi.
Memleketi bu fenalýkdan muhafaza etmek fikrinde olduklarýný anladýðý
kesâný idama kýyâm etmesi de bu cümleden idi. Binâenaleyh kimini teb‘îd edip
kimini iþden çýkardý. Mýsýr ahalisi vaktâ ki, bu hallere vâkýf olup hey’et-i nüzzâr
memleketi elden çýkaracaklarýný anladýkda muhafaza-i memleket için
müdafaaya karar ve ittifak ederek hayatda oldukca can ve mal ile bu uðurda
çalýþmak üzere ol vakitde beni nâib tayin etdiler ki memleketi muhafaza ve düþman eline düþmekten vikâye ve reym masûn etsin. Tâbiiyet-i Devlet-i
Osmaniyye'yi dahi idâme için çalýþacaðýmý ben de kabul edip müdafaaya kýyâm
etdim ve en güç yerlerde hem din-i mübîne hem de emîrü'l-mü’minîne hizmet
eyledim. Bundan sonra Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'ye tâbi ve münkâd olan ve
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nimet ve ihsân-ý emrîü'l-mü’minîn ile dil-sîr olup müteþekkir olan en birinci
memleket addetdiðimiz bilâdýmýzýn tedbir umûruna ve levâzým-ý ihtiyâtýn
icrasýna mübâderet olunmuþdur.
Hidiv bütün Mýsýrlýlarýn yüreðinde parlayan þu bârika-i nuru itfâ için desâis
imaline kýyâm ederek Sudan tarafýnda olan asâkir zâbitânýndan bazýlarýný iðvâ
etdirip bunlardan (Ferec Bey) Zeyni isminde olan zâbýta vasýtasýyla alay-ý
Sudan'ýn bütün zâbitlerini idama bir ittifak teþkil etdirmiþ ve türlü türlü vaatler
vermiþ iken bu hud‘a-i mühlike anlaþýlýp bir meclis-i askerîde icra olunan
tahkikatda mûmâileyh Ferec Bey'i bu iþe davet ve iðvâ eden ve pek çok paralar
sarf eden hidivin duhânîlerinden Ýbrahim Aða olduðu ve hidivin emriyle yaptýðý
tahakkuk edip buna dair pek çok muharrerât dahi tutulmuþ ve binâenaleyh
hükmolundukdan sonra Ferec Bey hakkýnda afv-ý hidivi sadýr olmuþdur. Çünkü
cinayet-i vâký‘aya kendisi sebep olmuþ idi. Bu hud‘anýn neticesiz kalmasýyla
diðerine baþlamýþdýr. Þöyle ki; mezkûr Sudan Alayý’nda ne kadar Mýsýrlý zâbitân
var ise idam etmek için on dokuz zâbite bir çok para verdiler. Bunun da fi‘liyâtý
vuku‘undan evvel istihbâr olunmasýyla tahkikât-ý lâzýme icra olunarak bu
tasavvurâtýn musavviri hidiv olduðu tebeyyün etmiþ ve zâbitân dahi itiraf
eylemiþdir. Bu hususda dahi daire-i Hidivî Nazýrý Kemal Yusuf Paþa ile Duhânî
Ýbrahim Aða vasýta olduklarý cihetle aleyhlerine hükmolunmuþ ise de bunlar
dahi afv olunmuþdur.
Ýcra eyledikleri tedâbîrin tesirsizliði müþahede etdikde Mahmud Sami
Paþa'yý Cihadiye Nezâreti'nden azl ile damatlarý Yeðen Davud Paþa'yý nasb ve
tayin etdiler. Bu vasýta ile Mýsýrlý olup emirü'l-mü’minîn tâbiiyetini itiraf eden
zâbitâný gizli ve âþikâr nasýl olur ise düþürmek istediler.
Davud Paþa artýk her türlü desâis isti‘mâl ve vesâili istihsâle kýyâm edip icra-yý
þiddet ve gýlzet etmiþ ve az daha itmâm-ý merâm edecek olmuþ idi. Hak Teâlâ
tarafýndan nüfûz-ý hilâfet-penâhi te’yid ve Mýsýr memleketlerinde kuvveti
tezyîd buyurulup Ýngiltere Devleti'nin istilâsýndan kurtulacak esbâbý ihsân ile
Riyaz Paþa'nýn azli umum tarafýndan talep ve istid‘â olunarak yerine Þerif Paþa
tayin olunmuþdur.
Bu da Riyaz Paþa’nýn yerine geçtiði gibi hidive muvâfakat ve Ýngilizlere
müracaat ederek umûr-ý dahiliyeye müdahale etmelerine meydan vermiþ ve fermân-ý hümâyûn ile müeyyed olan bazý hukuku elimizden almaða kalkýþmýþ ve
bu yolda devam ederek Ýngiltere ve Fransa Devletleri tarafýndan verilen lâyihayý istihsâl edinceye kadar te’yid-i maksada çalýþmýþ idi.
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Vaktâ ki, Þerif Paþa dahi düþüp hey’et-i hâzýra teþekkül etdikde artýk Ýngiliz
konsolosu bir türlü müsterih olamayarak öteden beri ittihâz etmiþ olduðu maksad ki (Mýsýr’ý Ýngiltere’ye tâbi bir memleket yapmakdýr) teshilâtýna çalýþmaya
baþladý ve hidivin fikrini bütün bütün istilâ edip bir vasî hükmünde oldu.
Hey’et-i nüzzârýn karþýsýnda bulundurmak yolunda tezyinât icrasýna inhimâk
etdi. Fakat hey’et tarîk istikametinde gitdiðinden bu haller meydana çýkarýlmayýp gizli olur idi.
Çerkesler Meselesi zuhur edince bir divân-ý harbe verilmiþ ve tedkikâtýn
ikmâlinden sonra kanun-ý cezada en hafif olan mücâzât olmak üzere Sudan'a
nefyleri kararlaþdýrýlýp tasdik için hidive arz olundukda, çünkü bu meselede en
mühim ittihâz olunan maksad (çâkerlerini þahsen idam) olmasýyla tahfîf-i
cezalarýný kendim istid‘â edip bunlarý Sudan'a göndermeyerek Mýsýr ikliminden
dýþarýya nefy ile muamele olunmasý ve buradan çýktýkdan sonra nereye isterler
ise oraya gitmelerini teklif etdim ki bunlar bilâd-ý harrede yaþayamaz bilirim.
Hidiv buna muvâfakat etmedi.
Hidiv'in bu muamelesi bu meselede Ratib Paþa’nýn müessisi olduðu kendilerince ve cümlece malum ve müsellem oldukdan sonra ve bunu Hidiv-i sâbýk
Ýsmail Paþa tertib edip maksad Hýtta-i Mýsriyye’yi tehlikeye ilkâ etmekdir.
Fakat Hidiv-i Hazýr Tevfik Paþa'nýn da bunda parmaðý vardýr.
Bundan hidivin merâmý tâbiiyet-i Osmaniyye'den infikâk etmek istemeyen
zâbitân-ý Mýsriyye'yi ortadan kaldýrýp Ýngiltere himayesinde mev‘ûd olduðu
istiklâle nâil olmakdýr.
Muahharan Hey'et-i Nüzzâr tarafýndan dahi tahfîf-i ceza sureti arz ve istid‘â
olunarak evrak takdim olundukda bu hususda Bâbýâli'den emir almadýkca bir
þey yapamayacaðýný beyân etmiþ ve Fransa ve Ýngiltere konsolosu bunu haber
aldýkda hidive gidip tasdik etdirmiþlerdir. Ýþte Bâbýâli'den emir almaksýzýn tasdik etdi. Keyfiyete kesb-i ýttýlâ‘ etdikde Hey’et-i Nüzzâr'a bu muamele pek girân
gelmiþ çünkü Ýngiltere konsolosu artýk hidive amir olmuþ ve öteden beri korktuðumuz þey artýk gözümüz önünde teþahhus etmiþ oldu. Daima biz Mýsýr'da
Ýngiltere'nin tezâyüd-i nüfuzuyla tâbiiyet-i meþrû‘asýndan çýkar mý korkusundayýz. Þu hâlin arasýnda hidiv elini öpüp ta‘zîm etdiði muhadderâtdan bir
hanýmý hizmetçisiyle beraber kimseye haber vermeyerek nefyetmiþdir. Bu sýrada maiyet hizmetçilerinden dahi birini nefy ve teb‘îd ederek bunlarýn nereye
gitdikleri bilinemiyor ve bir gûne tahkikât-ý kanuniye icra edilmemiþdir. Ýþte
böyle þeyler selb-i emniyet ediyor ve yüreklerden halecân gitmiyor. Hidivin
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Ýngiltere konsolosuna gösterdiði fart-ý inkýyâddan dolayý hey’et-i nüzzâr kendisiyle müzâkere etmek istediler ise de kabul etmemiþ ve gece-gündüz Ýngiliz
konsolosuyla müdâvele-i efkâr ile inkýyâd-ý tam göstermekde bulunmuþdur.
Þimdi hidivden her ne sorulur ise konsolosdan sormadýkca beyan-ý re’y
etmiyor ve sordukdan sonra beyan ediyor. Konsolos ise dâima kendisini iðvâ ve
iðrâ etmektedir. Gâh tergib ve gâh terhîb edip hidivi bir dereceye getirmiþdir ki,
Reis-i Nüzzâr Mahmud Paþa güya kendisini ve Mýsýr ikliminde olan bütün
Avrupalýlarý tehdid edip cümlesinin hayatý muhâtarada olduðunu ifade
eylediðini konsolosa söylemiþdir.
Bu söz mahzâ iftirâ ve yalandýr. Bir buçuk seneden beri yani Devlet-i Aliyye
ve emirü'l-müminîn hazretlerine olan alâka-i tâbiiyeti tahkîme baþladýðýmýzdan
beri emniyet-i umumiyeye halel getirecek ednâ bir þey zuhur etmemiþdir. Bu da
bir lütf-ý ilâhî ve eser-i teveccühât-ý mukaddese-i padiþahîdir.
Bundan sonra Ýngiltere konsolosu hidivi aldaya[ta]rak donanma ile kendisinden imdad talep etmesini tahsin etdirmiþ gemileri isteterek bilâd-ý
Mýsriyye’nin tahvil-i tâbiiyeti garezinin icrasýna kýyâm eylemiþdir. Ýþte Fransa ve
Ýngiltere Devletlerinin gemileri de geldi.
Müslümanlara inanmak istemeyen hidiv hazretlerinin tedâbîr-i seyyi’esi
budur. Her hareketi adem-i ehliyetini ispat ediyor ve merkez-i hilâfet-i seniyyeye sû-i niyetini gösteriyor ve bu memâlik-i tayyibe-i Ýslâmiye bunun gibisinin
yed-i emanetinde kalmasý lâyýk olmadýðý anlaþýlýyor. Kâffe-i ahalide hâle muttali‘ olarak rû-gerdân olmuþdur. Yaptýklarý þeylere yanýyorlar. Þimdi hep efkâr
hal‘i tarafýndadýr. Hüsn-i tedbire muktedir ve muhafaza-i memleket eder bir zât
isterler ve herkesçe görünen en kesdirme yol Halim Paþa'nýn tayini hususuna ve
Tevfik Paþa'nýn hal‘ine irâde-i seniyye-i Hilâfet-penâhînin þeref-sudûrudur. Beþart-ý an ki, imtiyâz fermânlarý mûcebince hareket edip emniyet-i ýrz ve mal ve
can ve sair ihsân olunan merhametler cârî olsun.
Kulunuzca re’y-i umumî-i ahaliye müsteniden re’y budur ve taraf-ý eþref-i
hazret-i padiþahîden kabulü istirhâm olunur. Ýþitdim ki bazý zevât çâkerlerinin
hidiv ve Ýngilizler ile müttehid olduðumu iþâ‘a ediyorlar. Kulunuz ise kelime-i
Ýslâmiyye’nin ittihâdýna çalýþýyorum ve ittihâd-ý Ýslâm'ý istiyorum. Bu hususda
himaye-i din için canýmý feda ederim ve merkez-i hilâfet ve saltanat-ý uzmâ için
dahi bu fikirde olduðumu yapacaðým þeyler dahi teyid eder. Fakat Ýngiliz konsolosu ile hidiv Mýsýr'ý tefrîk etmek isterler ve kavillerine bütün Mýsýr ahalisi
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buna karþýdýr. Hepimiz tâbiiyet-i Osmaniyye ve din-i mübîn muhafazasýnda
müttehidiz.
Ýþte hakikat-ý hâl budur. Atabe-i ulyâ-yý þahaneye arz u beyan ile muktezâyý þefkat ve merhamet-i Padiþahî olan ma‘delet ve inâyetin icrasýný istid‘â ederiz ve memleketimize müstevlî olan ecânib müdâhâlâtýndan ve tedâbir-i
seniyye-i hükûmetden ve hususuyla hidiv-i hâzýrýn fenalýðýndan hâsýl olan
fenalýðýn izalesi ve tebaa-i muhlisa-i þahanenin himayesi hükm-i padiþahîye
menûtdur ve bizler ise her halde vâcibât-ý teþekkürü ifâ ve kemâl-i ubûdiyet ve
itaati icra ederiz. Hak Teâlâ zýll-ý zalil-i þahaneyi cümle âleme þâmil buyursun.
Emr u fermân veliyyü’l-emrindir.
7 Receb 1299 / 25 Mayýs 1882

419

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

05:25

Page 420

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

420

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

05:31

Page 421

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

421

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

05:36

Page 422

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Y. E. E, 121/24
422

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

05:36

Page 423

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Mýsýr’da Urabî Paþa’nýn, kendisinin ve halkýn Osmanlý Devleti’ne baðlý olduðu,
hidivin baðlýlýðýnýn ise sadece dini olup, Mýsýr'ýn önemli birimlerini Ýngilizlere
teslim ettiði iddiasýnda bulunduðu; buna mukabil hidiv tarafýndan da, halkýn
böyle bir baðlýlýðýnýn olmadýðý, Urabî Paþa’nýn asýl niyetinin Mýsýr’da milli bir
Arap Devleti kurmak olduðununun ifade edildiði; devletin haklarýný korumak
için ve Ýngiliz idaresine tepki olarak meydana gelen Urabî Paþa
hareketinin Ýskenderiye’nin Ýngilizler tarafýndan iþgaline yolaçtýðý;
Osmanlý Devleti'nin Mýsýr’daki olaylarýn barýþ yoluyla çözümünü
istemesine raðmen Avrupa Devletlerinin askeri
müdahaleden yana olduklarý hakkýnda rapor

84

Mýsýr'a vusûlden beri meþhûdât ve teþebbüsât-ý vâký‘a keyfiyâtý müteaddid
telgraflar ile icmâlen arz olunmuþ idi. Bu kere dahi suret-i tafsiliyede arz-ý keyfiyet olunur. Þöyle ki, buraya vusûlde Hidiviyet ile hey’et-i askeriye beyninde
olan mübâyenet bir raddeye gelmiþ idi ki, hey’et-i âcizânemizin istikbâline her
iki taraf ayrý ayrý memurlar göndermiþ idi. Vehle-i ûlâda buna intikal olunmayarak vapurdan iskeleye çýkýldýkdan sonra keyfiyet malum olmuþdur. Hidiviyet-i
celîlenin merâsim-i istikbâliyesi Ali Nizâmi Paþa ve Ali Fuad Bey hazerâtý
hakkýnda icra edilen muamelâta tatbîk olunup hey’et-i askeriye ise fevka'l-gâye
ihtifâl göstererek Ýskenderiye'de bulunan taburlarýn kâffesi mevki‘-i ihtirâmda
dizilmiþ ve musika bandolarý iskelede ve daire havlusunda terennüm-sâz olup
bu muamele istasyona azimetde dahi icra olunmuþdur. Asâkir-i Mýsriyye-i
Þahane tarafýndan "Allah yensur sultanenâ Abdülhamid" ibâresiyle nidâ ve dua
ile hilâfet-i uzmâya ibrâz-ý inkýyâd olunmuþ olduðuna mebnî hey’etleri tarafýn423
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dan gelmiþ olan istikbâl memurunun bu sýrada reddolunmasý bir sû-i tesiri
mûcib olacaðýndan hidiviyet-i celîle memurîn-i istikbâliyesi hakkýnda lâzým
gelen muamelât-ý rüchâniyeye halel getirilmeyerek beraberce Mýsýr'a kadar
gidilmiþ ve esna-yý râhda uðranýlan Tanta Kasabasý, Mýsýrca mutasarrýfiyet
merkezi olmak hasebiyle orada dahi iki tabur itibarýyla mevcud olan kuvve-i
askeriye tarafýndan merâsim-i ihtifâl icra kýlýnmýþ ve Mýsýrca mukaddes olan
(Ýmam Bedevî radiye anhü'l-bâri) türbe-i þerifesi ziyaretinde ekâbir-i ulema ve
belde bulunarak da‘avât-ý mefrûze-i hazret-i Padiþahî tilâvetiyle tezyîn-i lisan-ý
musâdakat kýlýnmýþdýr.
Mýsýr'da dahi hidiviyet-i celîlenin tertib eylediði merâsim-i istikbâl ayniyle
suret-i sâbýkada olup fakat hey’et-i askeriye musikalarýyla ve asker çýkarmakla
Ýskenderiye'ye vuku bulan ihtifâli gösterdikden mâadâ âmme-i ahali ve bazý
mu‘teberândan dahi istasyon kurbünde ve bütün yollarda sokaklar dolusu ahali
bulunarak hep bir aðýzdan "Allah yensurü's-sultan ve askerü'l-Ýslâm" duasýyla
nidâ eylediler.
Hey’et-i askeriyenin bu suretle hilâfet-i uzmâ makam-ý akdesine inkýyâd ve
ta‘zîmât-ý fevka'l-gâye ibrâz etmesi meselesi Urabî Paþa tarafýndan umum ahali-i
Mýsriyye'nin meknûn-ý zamirleri olan itaat ve muhabbet-âsârýndan ibaret
olduðu gösterilmek istenilip hidiviyet-i celîle ise bunun beyne'l-ahali îkâ‘ý asker
tarafýndan istenilmekde olan fesadýn eseri olduðu iddiasýnda olup buna da pek
vâhî denilemez ise de suret-i zâhirde ahvâl-i daire-i itaat-kârîde oldukca nihân
olan muzmirâta göre muamele icrasý muvâfýk-ý hikmet olamayacaðýndan
hey’et-i askeriye hakkýnda týbk-ý emr u fermân-ý kerâmet-unvan-ý hazret-i
padiþahî iktizâ-yý âlîsi üzere gâh istimâlet ve taltîf ve gâh tehdîd ve tahvîf
suretinde olarak icra edilen muamelât semeresi olmak üzere gerek Urabî Paþa
ve gerek Mahmud Bârûdî Paþa ve bunlarýn takýmlarý izhâr-ý mâ-fi'z-zamire
mecburiyet-i tabiiyye hisseylemiþlerdir.
Hidiv hazretleri askerin harekât-ý hod-serânesi bundan mukaddem tekerrür
etmiþ ve her defasýnda hüsn-i niyetde olduklarý zannolunarak mazâ mâ-mazâ
suretinde tesviye-i zâtü'l-beyn edilmiþ olduðu halde bunlarýn menviyâtý Mýsýr'da
bir hükûmet-i Arabiye teþkil edip millî bir maksad icra etmekden ibaret
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olmasýyla þimdiye kadar edilen muamelât-ý müþfika hodserliðe mâni olmakdan
baþka her defasýnda birer derece tezâyüd ederek þimdi haddi tecavüz etmiþ ve
bu aralýk hafiyyen aleyhinde mahzar-ý umumî tertib olunup kerhen ve tav‘an
imza etdirilmekde bulunmuþ olduðundan muamele-i leyyine icrasýna karþý ibrâz
edecekleri itaat yine muvakkat olarak buna itimad caiz olamayacaðý ve mutlaka kuvve-i cünûdiye-i mülûkâne ile ýslâh-ý ahvâl olunmasý vâcibâtdan bulunduðu itikad ve zehâbýndan münfek olmamýþdýr.
Bârûdî Mahmud Paþa asker takýmýnýn reis-i hafîsi olup kendisi de cesur ve
mütehevvir olduðundan hidiv hazretleri hakkýnda arzuhal-i hususîde arz etdiði
isnâdâtý tafsil ederek harekât-ý vâký‘a-i askeriye olmasa hidiviyet mutlaka
ecnebî himâyesini kabul edeceði itikad-ý umumî ve bu itikad ile ahali Devlet-i
Aliyye tarafýndan himâye ve sýyânet intizârýnda olup ihmal vuku bulur veyahud
hidiv hazretleri îkâ’ ve te’yid olunmak istenilir ise iþ baþka bir renk kesb edeceði
sözlerini lâubâliyâne söylemekde ve Urabî Paþa ise Devlet-i Aliyye-i ebediyyü'd-devama inkiyâd ve itaat vâcibât-ý diniyeden olarak ancak idare-i
Mýsriyye'nin en mühim cihetleri yani gümrük, posta, telgraf, þimendifer,
mesâha-i arazi gibi vâcibü'l-itina mevâridin Ýngilizler yedinde bulundurulmasý
Ýngiliz'e teslim-i idare demek olacaðýna göre hey’et-i askeriye bunun için
Mýsýr'da hukuk-ý devleti müdâfaa etmekde olarak eðer ki, Devlet-i Aliyyece bu
müdâfaanýn âtîde mahzûrâtý mütâlaa olunur ise devletçe müdahale olunmayarak kendi baþlarýna Ýngiltere ve Fransa Hükûmetleriyle kozlarýný paylaþacaklarýný güya bir diyânet ve hamiyyet sâikasýyla ifade etmekde ve bunlarýn her ikisi
dünyanýn ahvâlinden bî-haber olarak düvel-i muazzamaya karþý koyabilmek
iktidarýna mâlik olduklarýný cidden zu‘m eylemektelerdir ki mümâþât-ý
kelâmiye ile ýttýlâ‘ olunan tasavvurât-ý vâhiyeleri mûcib-i hayret bir haldedir.
Ulema-yý Mýsriyye'den mu‘tekid-i âmme olan Mâlikî Müftüsü Þeyh Uleyþ ve
hempâlarý olan beþ-altý âlim dahi bu fikirde yani düvel-i muazzamaya
mukâvemetle ibrâz-ý hamiyyet-i Ýslâmiye lüzumu itikadýnda olarak bunlar
merâsim-i hoþ-âmedîyi icra için geldiklerinde güyâ bu vazife-i diyânetkârînin
icrasýna hidiv mâni olduðundan ve deðil hidiv hazretleri iþbu mümânaat kangý
âmir tarafýndan zuhur eder ise itaat lâzým gelmeyeceðinden farîza-i cihâdýn
ifasýna ictihâd lâzým geleceðini ifade ve beyân etmiþler ise de Ezher Cami-i
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Þerifi þeyhi olan zât ile sair ulema ve Müftü Abbas Efendi bu fikrin aleyhinde
ve buna alenen itiraz etmekde olup binâenaleyh bunlarýn ikisine birer enfiye
mahfazasý ve refîklerinden Bahravî ve Ebyarî Efendilere dahi dördüncü rütbeden birer niþan-ý âlî-i Mecidî i‘tâ olunmuþdur.
Hidiv hazretleri memurîn-i âcizânemiz tarafýndan cereyân eden
muamelâtýn askerî kýsmýna aid olan ciheti hakkýnda nâ-hoþnud olduðu halde
kendi lehinde bulunan bu misillü zevâta riâyet ve hürmet ve bi'l-ahas iþbu dört
zâtýn ol suretle teþrifat-ý âlîye mazhariyetinden hoþnud olarak keyfiyeti vekâyi‘-i
Mýsriyye takvimine derc etdirmiþdir.
Malumât-ý vâký‘a hep askersizce netice-i maksûdenin husulüne mukaddemât ittihâzýndan ibaret olduðu delâiliyle beraber hidiv hazretlerine serd ve
beyân olunduysa da telgraf ile arz olunan ilân-ý afv meselesine gelinceye kadar
müþârunileyh hazretleri mâ-fi'z-zamirini izhâr etmeyip bu maddenin
mübâhisinde yani Urabî Paþa ve Bârûdî'nin tedâbîr suretiyle Mýsýr'dan çýkarýlmalarý müzâkeresinde yukarýdaki dördüncü bendin mefâdýný suret-i kat‘iyede
ifade ve mutlaka kuvve-i berriye ve bahriyenin celbi lüzumunda ýsrar
eylemiþdir.
Buralara gelinceye kadar Mahmud Bârûdî Paþa ile Urabî Paþa'ya tekrar
tekrar irâd olunan nesâyih ve serd edilen iknâ‘at ile her ikisi tebeddül-i hidiviyet
hususunda olan efkârlarýnýn hukuk-ý mukaddese-i Saltanat-ý Seniyye'yi
muhafaza arzusundan mütevellid eser-i sadakat olduðu iddiasýnda bulunur iken
bu kere kendilerince de emniyet-i can maksadý olduðunu dahi ilâve-i makal
etmiþ olmalarýna mebnî kullarýnca iþbu kertede artýk baþka bir renge girmiþ
olduðundan bunlarý ve tarafdârlarýný te’min ile mümkün ise Ýstanbul'a
beraberce getirmek zýmnýnda ittihâz-ý tedâbîr olunmasý iþin netice-i maksûdeye
vusûlü kesb-i imkân eylediði mütâlaasýnda bulunulmuþ ve bunun nasýl
muhakeme-i fikriyeye mübteni olduðu fî 31 Mayýs [12]98 tarihli telgraf ile arz
olunmuþ idi.
Teessüf olunur ki iþ bu parsaya geldikden sonra Ýskenderiye vak‘asý zuhur
etmiþdir. Bura yani Mýsýr'da Meclis-i Nüvvâb Reisi Mîr-i mîrândan Ebu Sultan
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Paþa diyânet ve himmetkar bir zât olduðu gibi sâkin olduðu kýt‘aca da kaviyyü'liktidar olarak ahvâl-i âlemi muvâzeneye kâfi fikret ve reviyyeti bulunduðundan
mûmâileyh Mýsýr'daki ittihâd-ý askerînin ýzlâli ve kendi kabâilinden bir kuvve-i
kâfiyenin tedariki mümkünâtdan olduðunu beyân edip bu matlabýn husulüne
çalýþmasý zýmnýnda teþvik ve te’min edilmiþ ve Ýskenderiye vak‘asýnýn zuhuru
günü hey’et-i askeriyeden süvari ve topçu miralaylarýnýn Urabî Paþa'dan ayrýlacaklarýný ifade ve bunlarýn vasýtasýyla Ýskenderiye'de bulunan miralayýn dahi
beri tarafa çevrileceðini beyân etmiþ olduðu halde bu tedbirden istifadeye bervech-i arz-ý sâbýk hidiv tarafýndan gösterilen lüzuma mebnî Ýskenderiye'ye
azimet-i kemterânemiz bir dereceye kadar bâis-i tehîr olmuþdur.
Ýskenderiye'nin vukuâtý nâgeh-i zuhur ise de efkâr-ý umumiyeye helecan
veren Urabî Paþa takýmýnýn ilkââtý böyle netice ibrâz edecek halde muzýrr ve
mühlik olmasýyla bu misillü âsâr-ý fi‘liye-i fesâd Avrupalýlarýn þu mukaddemât-ý
ilkâât hasebiyle fena halde emniyetsiz edip hepsi asâkir-ý Osmaniyye ile te’min-i
asayiþden baþka tedâbîr-i müessire olmadýðý efkârýnda bulunmuþlardýr.
Hidiv hazretleri kuvve-i askeriye irsâlini müsted‘î telgraf keþîde eylediði ve
her vakit bundan baþka bir fikirde bulunmadýðý cihetle her ne tedbir ittihâz
ederse muvâfakat etmeyeceði gibi Urabî Paþa takýmýnýn letâ’ifü'l-hiyel ile Ýstanbul'a i‘zâmlarý hidivin muvâfakatiyle te’minât i‘tâsýna merhûn olup yoksa baþka
suretle adîmü'l-imkân ve belki böyle bir tasrîhâtýn icrasý takdirinde bu akýlsýz
ahmaklar dünyaya karþý koyacaklarýný tasavvur eyledikleri gibi asâkir-i
mülûkâneyi dahi müdâfaa etmeleri mülâhaza ve mütâlaaya þâyândýr.
Ýþte ahvâl hep bu minvâlde iken Ýstanbul vapurunun vürûdundan hemen
yarým saat evvelce Almanya ve Avusturya Devletlerinin Mýsýr general konsoloslarý Ýskenderiye'ye gelmiþ ve vusûllerinde mülâkâta koþuþarak Mýsýr meselesinden dolayý Dersaâdet'de teþkili tasavvur olunmakda olan konferansýn
in‘ikâdý müttefikün aleyh olmak hasebiyle devletlerinden aldýklarý tebligât
iktizâsýnca bu meselenin halline iktidar ve salâhiyetleri olacaðý ve burada neye
karar verilir ise konferansca da rehîn-i mevki kabul olarak iþ biteceði ifâdâtýnda ve Urabî Paþa ne istiyor ise kendisinden bi's-suâl anlaþýlarak hidiv ile
barýþdýrýlmasý ve asâkir-i þahanenin Mýsýr'a gelmesi fitnenin tevessü‘üne bâdi
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olacaðýndan eðer ki Ýstanbul'dan asker istenilmiþ ise bundan sarf-ý nazar kýlýnmasý talebinde bulunmuþlardýr. Bu hususun evvel emirde hidiv hazretleriyle
müzâkere olunmasý lüzumu dermiyân olunmasý üzerine doðruca hidive giderek
nasýl müzâkere ve mükâleme eyledikleri malum deðil ise de ârýza-i vücudiye-i
çâkerîden nâþi akþam üzeri zât-ý hidivi ýyâdete gelerek konsoloslarýn teklif
eyledikleri te’life muvâfakat eylediði ve bu te’lif dahi muvakkat demek ise de
muvâfakat-i vâký‘asý mecburi olduðundan artýk istihsâl-i emniyet-i kâfiye
kaziyyesinin vakt-i âhara ta‘lîk olunmasý zarurî olduðu ifâdâtýný serd eylemiþdir.
Hidiv hazretleri þimdiye kadar emr-i te’life muvâfakat etmemekde olmasýyla beraber konsoloslarýn ifadesi üzerine çarçabuk te’lif muvâfakatinde bulunmuþ ve konsoloslar Fransýz veya Ýngiliz olaydýlar bu metalibde bulunuþlarý istigrâb olunmayýp ancak Almanya ve Avusturya konsoloslarý iken Mýsýr'dan Ýskenderiye'ye kadar gelip bu metâlibi ve bir de Urabî Paþa'dan sorularak hemen ne
istiyor ise yapývermek gibi bir fikr-i acîbi ibrâz etmeleri hakîkaten þâyân-ý istigrâb
birþey olduðundan bunda muntavî olan entrikalarýn hakâyýký daha keþif ve
istihrac olunamamýþ ve keyfiyet bâ-telgraf arz u beyân kýlýnmýþdýr.
Hidiv hazretleri Sudan tarafýnda âsâr-ý isyan zuhur edip oraya asker sevkine
lüzum hâsýl olarak üç dört taburun serî‘an yetiþdirilmesi hakkýnda mahallinden
telgraf almýþ olmasý cihetiyle bu hususu dahi mevki‘-i ifadeye koyarak þimdilik
bu vesileden istifade ile Mýsýr'da mevcud olan askerden bir mikdarýnýn Sudan'a
sevki ve bu münasebetle asâkir-i Mýsriyye'nin te’min-i muhafazaya adem-i
kifâyetinden bahisle Dersaâdet'den taleb eylediði asâkirin ikmâl-i noksan için
gönderilmesi sözlerini dermiyân etmiþ olduðundan bunun ba‘d-ezin kesb edeceði suret ayrýca arz olunur.
Þu tafsilâtdan rehîn-i ilm-i âlî buyurulacaðý vechile mesâî-i vâký‘a-i çâkerânemiz rehber-i tarîk-i muvaffakiyet olan irâdât-ý ilhâm-âyât-ý hazret-i tâcdârîye tatbikan cârî olarak hatta hidiv hazretlerinin irâde-i seniyyeye ta‘lîkan
asker talebine dair keþîde eylediði telgrafnâme müzâkeresi dahi Mýsýr'da iken
hey’etce hidiv hazretlerinin nezdinde cereyân edip bunda edilen muvâfakat
ilân-ý afv suretinde mukaddemce arz olunan te’minâtýn neticesi olmak üzere
Urabî takýmýnýn ele geçirilmesi hususuna hidiv hazretlerinin bir türlü yanaþ-
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mamýþ olmasýndan münba‘is olmuþ ve böyle yapýlmamýþ yani bu telgrafýn takdiminde müþâreket edilmemiþ olsa zaten te’minât cihetinde kendisi ayrýlmýþ
olmaðla hidiv bütün bütün tevahhuþ edeceði ve maamâfih tutulan tarîk-i
tedâbîr mâdemki irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahînin hüsn-i infâzý maksad-ý
münferidinin husulünü takrîb edecek tarîk olup bundan inhirâf olunmayarak þu
kadar ki ahvâl-i zamaniye ve hikmet-i maslahat ile mütenâsib hareket edilmesi
vâcibâtdan bulunmuþdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî selh-i Receb [12]99 / 17 Haziran 1882
Ýbrahim Derviþ

Lebib

Ahmed Esad

es-Seyyid Abdülkadir
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Süveyþ muhafýzýnýn Mýsýr’a çaðrýlmasýný fýrsat bilerek þehri iþgal eden
Ýngilizlerin hidiv adýna Ýngiliz bandýrasý çekmelerinin halkýn nefretini
uyandýrdýðý, Mýsýr ileri gelenlerinin bu durumun Osmanlý Devleti
tarafýndan protesto edilmesini istedikleri

85

Telgrafname

Mahall-i Ýrsali: Kasr-ý Nil
Mevridi: Deraliyye
Tarih: 17 Ramazan 1299

Kurenâ-yý hazret-i þehriyârîden atûfetlü Besim Bey Efendi Hazretlerine
Süveyþ muhâfýzýnýn hasbe'l-icab bazý talimât-ý mahsusa almak üzere Mýsýr'a
çaðrýlmýþ olduðu ser-riþte ederek bu kere Süveyþ'de bulunan Ýngiliz kuvve-i
bahriyesi amiralinin Süveyþ Þehri'ne ta‘addî ile karaya asker çýkardýðý ve Ýskenderiye'de yapýldýðý üzere orada dahi hidiv nâmýna olarak Ýngiliz bandýrasýný çekmiþ olduðu ve bundan nâþi umûm Süveyþ ahalisine nefret istilâ ederek çolukçocuk cümleten Kahire tarafýna doðru muhâcerete þitâyâb bulunduðu bu akþam
vârid olan ihbar-ý resmîyeden müstebân olmaðla lâzým gelen protestonun icrasý
ve hükûmetsizlik hâli bulunduðu iddiasýna karþý Süveyþ vekilinin ve mehâkim ve
devâvînin ve sair idâre mahallerinin hâlâ iþlere bakmakda olduðundan resmen
ilâný vekil-i mûmâileyhe emr ve tenbîh kýlýnmýþ ise de Ýngilizin hidiv nâmýna
olarak hareket etmekde bulunduðu halde Memâlik-i Mýsriyye-i Þahane'de
Ýngiliz bandýrasýný çekmekde bulunduðunun sýr ve hikmeti bilinmediðinin hâk-i
pây-i merâhim-ihtivâ-yý hazret-i Hilâfet-penâhîye arz buyurulmasý hususuna
inâyet-i atûfîlerini bî-dirið buyurulmak bâbýnda emr u irâde efendimindir.
Fî 17 Ramazan [12]99 / 2 Aðustos 1882

Cihâdiye

Dahiliye

Hakkaniyet

Maârif

Ahkâm reis-i

Nezâret ve

vekîli

vekili

vekili

vekili

sâbýký

Hükümdârîye

Yakub

Hüseyin

Petris

Ali Fehmi

Ýsmail

vekili

Sâmi
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Kahire Kalesi
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Mýsýr’da Milliyetçilik akýmýnýn etkisiyle meydana gelen karýþýklýklarýn önlenmesi
ve bölgede asayiþin saðlanmasý için askerî müdahaleye karar verildiði, olaylarýn ve halkýn þikâyetlerinin araþtýrýlarak bunda hidivin idaresinin ve mali
politikasýnýn etkili olup olmadýðýnýn tespit edilmesi, Osmanlý Devleti’nin
ve Mýsýr Hidivliði’nin haklarýnýn korunmasý, halkýn huzur ve refahýnýn
saðlanmasý tedbirlerinin alýnmasý, Mýsýr'ýn geleceðinin Osmanlý
Devleti ile irtibatýnýn devam etmesine baðlý olduðunun Mýsýr
ileri gelenlerine anlatýlmasý hakkýnda Mýsýr Fevkalade
Komiseri Server Paþa'ya verilen talimat

86

Taraf-ý Devlet-i Aliyye'den bu defa Mýsýr'a fevkalâde komiser tayin olunan
devletlü Server Paþa hazretlerine talimâtdýr
Birinci Madde- Hýtta-i Mýsriyye’de hukuk-ý âliye-i hazret-i padiþahînin
ibrâzý ve hidiv'in fermân-ý âlîler iktizâsýnca takviye-i mevki ve nüfuzu zýmnýnda
taraf-ý Devlet-i Aliyye'den müdahale-i askeriye icrasýna lüzum görünmekle
müþîrândan yâver-i ekrem-i hazret-i Padiþahî devletlü Derviþ Paþa hazretleri
kumandasýyla oraya kuvve-i kâfiye-i askeriye irsâline irâde-i seniyye-i cenâb-ý
mülkdârî müte‘allik buyurulduðundan icabý icra kýlýnmýþ ve müþârunileyh
Server Paþa hazretleri dahi asâkir-i þahanenin Mýsýr'da ikameti müddetinde
oraya taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'den fevkalâde komiser tayin buyurulmuþdur.
Ýkinci Madde- Komiser-i müþârunileyh Ýskenderiye'ye vusûlü günü kumandan-ý müþârunileyh ve maiyyeti memurlarýndan atûfetlü Lebib Efendi hazretleri ve faziletlü Esad Efendi ile birlikte hidiv-i müþârunileyhin nezdine azîmet
ve hâmil olduðu tahrirâtý i‘tâ etdikden sonra Mýsýr'ýn hâl-i iðtiþâþýna serî‘an bir
çare bulmak ve orada emniyeti iade eylemek lâzým geldiðinden zât-ý þevketsimât-ý hazret-i padiþahî Mýsýr'a müdahaleye ve iade-i asayiþ ile fýrka-i gayr-i
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muti‘âyý tenkil etmek ve yerli ve ecnebî birçok eþhâsýn hicret ve perîþânîlerini
mûcib ve menâfî‘i sekene ve ecnebiyeyi muhill olan hâl-i fetrete nihayet vermek
için taraf-ý hazret-i tâc-dârîlerinden Mýsýr’a asâkir-i kâfiye irsâliyle hidiv hazretlerine muâvenete ve hakk-ý hâkimiyet-i mülûkânelerine müracaata karar
verdiklerini ve kendisi fevkalâde komiserliðe ve müþârunileyh Derviþ Paþa dahi
asâkir-i þahanenin umum kumandanlýðýna tayin buyurulduðunu ve asâkir-i
þahane muayyen olan müddet zarfýnda Mýsýr'da vücudlarýyla hukuk-ý Saltanat-ý
Seniyye'ye riâyeti ve hidiv hazretlerinin iade-i hüküm ve nüfûzunu te’min edeceklerini hidiv-i müþârunileyhe beyân edecekdir ve memuriyet-i fevkalâde bir
gün sonra icra-yý memuriyete mübâþeret edeceðinden ve iþe mübâþeretden
evvel hâmil olduðu fermân-ý âlînin erkân-ý hidiviyet ve âyân ve eþrâf-ý memleket
ile rüesâ-yý ruhâniye ve merâsim-i mahalliyede huzurlarý mu‘tâd olan zevât-ý
saire muvâcehesinde kýrâati muktezâ-yý maslahatdan olduðundan ol gün fermân-ý âlî-yi mezkûrun ta‘zîmât ve ihtifâlât-ý lâzýme ile münasib bir mahalde alenen kýrâat edilmesinin lüzumu ve bunun iþce faidesi ve hüsn-i te’siri hidiv-i
müþarunileyhe ifade ve fermân-ý âlî dahi evvelce kendilerine irâe olundukdan
sonra yevm-i muayyende ibtidâ nüsha-i âliye-i asliyesi ve bâ‘dehu tercüme-i
Arabiyesi mahzar-ý umumîde kýrâat etdirilecek ve asâkir-i þahanenin Mýsýr'da
vücudlarý hukuk-ý Saltanat-ý Seniyye'ye bir suret-i mükemmele ve müessirede
vasýta-i riâyet olunmasýna pek ziyade sarf-ý mesâî olunmasý lâzým geleceði gibi
fermân-ý âlînin esna-yý kýrâatinde kumandan-ý müþârunileyh tarafýndan tertib
ve tayin olunacak suretde asâkir-i þahane saff-beste-i ta‘zîm olacak ve akab-i
kýrâatde üç kere "padiþahým çok yaþa" duasý icra edilecekdir. Fermân-ý âlînin
kýrâatinden sonra komiser-i müþârunileyh huzzâra hitaben bir nutk irâd ederek
bunda asâkir-i þahanenin Mýsýr’a sevki menâfi‘-i sekene ve ecnebîyi ihlâl eden
fetretin izâlesiyle emniyet ve asayiþin iadesi ve tebaa-i hazret-i padiþahînin mal
ve can ve ýrz ve namuslarýnca masûniyet-i dâimede bulunmalarýna ve kavânin
ve efkâr-ý âdile-i Devlet-i Aliyye'den cümlesinin kemâ-yenbaðî istifade ile
husul-i refah ve rahatlarýna kâfil olacak esbâbýn tamamî-i te’sisi ve hidiv hazretlerinin fermân-ý âlîler ahkâmýnca hâiz olduðu imtiyâzâtýn te’yid ve kendisinin
nüfûz ve hükûmetinin makâsýd-ý âliye-i meþrûhayý fi‘le çýkarmaða sâlih olacak
suretde teþyîdi için olduðunu ve hâdisât-ý sâbýkada mutazarrýr olanlarýn tamir-i
ahvâllerine iktizâ eden mu‘âvenat ve teshîlâtýn hükûmetçe tamamýyla icra olunacaðýný ve ulema ve rüesâ-yý ruhâniyeye hitaben dahi hâdise-i sâbýkada bir
takým me‘âbid ve medaris ve te’sisât-ý hayriyenin münhedim ve münderis
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olmasý nezd-i merâhim-vefd-i hazret-i padiþahîde mûcib-i teessür ve rikkat
olduðundan bunlarýn tecdîd ve iadesi zýmnýnda hükûmetçe lâzým gelen tedâbîr-i
fi‘liyenin bir an evvel vücuda getirilmesinin hidiv hazretlerine hassaten teblið ve
tavsiyesi irâde-i seniyye-i hazret-i padiþahî iktizâsýndan bulunduðunu ve
memuriyet-i fevkalâde tarafýndan dahi bu bâbda sarf-ý mesâî kýlýnacaðýný ve
yine cümleye hitaben hâl-i fetretden istifade ile yerli ve ecnebîlerin mal ve can
ve haklarýna taarruz edenler olmuþ ise onlardan istifa-yý hukuk ve haklarýnda
þedîden icra-yý mücâzât olunmasýna memuriyet-i fevkalâdenin bi'l-hassa sarf-ý
mesâî edeceðinin ve'l-hâsýl bu hususlarda taraf-ý eþref-i hazret-i padiþahîden
me’zûniyet ve murahhasiyet-i tâmmeyi hâiz bulunduðunu beyân edecek ve iþbu
beyânât derhal lisan-ý Arabî’ye tercüme ile huzzâra teblið kýlýnacakdýr.
Üçüncü Madde- Gerek fermân-ý hümâyûn ile hidivin vikâyesini ve Urabî
Paþa’nýn bâðî ve adem-i itaatini mutazammýn olan beyânnâme ve gerek
komiser-i müþârunileyhin makâlesi lisan-ý Arabî’ye nakil ile ol gün Mýsýr’ýn
resmî gazetesinde neþredilecek ve bunlarýn birer suret ve tercümeleri Ýskenderiye’de çýkan yerli ve ecnebî gazetelerine verilecekdir.
Dördüncü Madde- Komiserlik memuriyetinin vezâifi tedâbîr-i politikiyyeye
ve kumandanlýðýn memuriyeti sýrf tedâbîr-i askeriyeye muhtass olup binâenaleyh hidiv hazretleri ile Ýngiliz amirali ve konsoloslar beyninde komiser paþa
hazretleri vasýta-i münasebât olacak ve tedâbîr ve harekât-ý askeriyeyi doðrudan doðruya kumandan paþa hazretleri icra edecekdir.
Beþinci Madde- Tedâbîr-i askeriye gerek Ýskenderiye'de ve gerek onun
haricinde askerlik nokta-i nazarýnca tutulmasý lâzým gelen mevkilerin iþgali ve
askerin suret-i tâbiiyesi ve harekât-ý askeriye lâzým geldiðinde sevkü'l-ceyþin
suret-i icrasý ve nukât ve mevâki‘-i mazbûta beyninde münasebât ve mevâridât-ý
askeriyenin muhafazasý maddeleri olup bunlar müstakillen kumandanlýðýn
taht-ý mesûliyetinde icra olunur. Fakat iþgali lâzým gelen nukâtýn cihât-ý politikiyesi olur ise kumandanlýk tarafýndan bu bâbda komiser paþa hazretlerinin
talimâtý ile hareket olunacakdýr.
Altýncý Madde- Tedâbîr-i cebriye lâzým geldiðinde anýn icrasý veya
baþlanýlmýþ olan bir tedâbîr-i cebriyenin ta‘tili komiserin re’y ve tedbirine
tâbidir.
Yedinci Madde- Komiser kumandana vâki olacak tebliðini daima tahrîren
icra edecek ve kumandan dahi âna tahrîrî müracaat eyleyecekdir.
Sekizinci Madde- Mevâdd-ý mühimme komiser ve kumandan paþalar ha-
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zerâtýyla memuriyet-i fevkalâde ma‘iyyetine memur Lebib Efendi ve Esad
Efendi beyninde encümen suretinde müþavere ve müzâkere ve kararlarý zabt ile
taraflarýndan ba‘de'l-imza icra olunacak ve iþbu encümen de riyâset-i komiserliðe aid olacakdýr.
Dokuzuncu Madde- Komiser paþa hazretleri tedâbîr-i politikiyede ve
kumandan paþa hazretleri harekât ve muamelât-ý askeriyede encümenin kararýna göre hareketde mahzûr gördükleri hâlde anýn icrasýyla mukayyed olmayýp
kendileri vazife-i memuriyetlerince savâb bulduklarý tedbiri mesûliyetini
deruhde ile icra edeceklerdir.
Onuncu Madde- Mýsýr'a Devlet-i Aliyye'nin müdahale-i askeriyesi
Dersaâdet'de mukim düvel-i sitte süferâsý taraflarýndan Bâbýâli'ye verilen 15
Temmuz sene 1882 tarihli müttehidü'l-meâl takrîrlerde münderic fýkarât ve
þerâitle düvel-i müþârunileyhim taraflarýndan kabul olunmuþ ve mezkûr takrîrle âna cevaben Devlet-i Aliyye murahhaslarý tarafýndan konferansa verilen
beyânnâmenin birer suret-i musaddakasý komiser paþa hazretlerine i‘tâ kýlýnmýþ
olduðundan müþârunileyh bunlarýn ahkâmýna tatbîk harekâta bilhassa dikkat
edecekdir.
On Birinci Madde- Fýrka-i bâðîyenin bulunduðu mahaller ile isyan mukaddematý zuhur eden mevâki‘de idare-i örfiye ilân kýlýnýr ve fakat bu tedbir
kable'l-icra zât-ý vâlâ-yý hidîvî ile komiser paþa hazretleri beyninde müzâkere
olunacak ve idare-i mezkûrenin ilân-ý resmîsi makam-ý hidiviyetden icra kýlýnacakdýr.
On Ýkinci Madde- Ýdâre-i örfiye altýna alýnan mahallerde reis ve âzâsý
kumandanlýk tarafýndan müntehib olmak üzere birer Divan-ý Harb teþkil olunacak ve iþbu divanlar vazifelerini Devlet-i Aliyye'de mer‘î olan idare-i örfiye
kararnâmesine tevfîkan icra eyleyeceklerdir.
On Üçüncü Madde- Ýdâre-i örfiye ilâný mücerred ahali-i muti‘a-yý fýrka-i
âsiyeye iltihâkdan ve onlarla münasebât ve muhaberâtdan tahzîr için bir vasýta-i
tehdîdiye olmak maksadýna mebnî olmak lâzým geleceðinden bu vesîle ile
ziyade cebr ve þiddetden ve halkýn iz‘âc ve tenfîrinden be-gayet ihtirâz ve fakat
en muzýr ve mutlakü'l-inân bulunmalarý asayiþ ve emniyetin avdetine mâni
görünen eþhâsýn teb‘îd ve te’dîbleriyle ibret-i müessire irâesine müsâra‘at kýlýnacakdýr.
On Dördüncü Madde- Asâkir-i Þahane ümerâ ve zâbitân ve efrâdýnýn itaat
ve vazife-i askeriye dairesinden ednâ mertebe inhirâf etmemeleri ve ahali ve
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ecnebî haklarýnda en cüz’î suretde bile münasebetsiz harekâtda bulunmamalarý
pek ziyade vâcibü'l-itina olup þâyed hilâfý hareketde bulunanlar olur ise kumandanlýk tarafýndan mensûb olduklarý Divan-ý Harb'de kemâl-i müsâra‘atla
muhakeme ve cezalarýnýn icra kýlýnmasýna komiser paþa tarafýndan nezâret kýlýnacakdýr.
On Beþinci Madde- Memuriyet-i fevkalâde Mýsýr'da bulunduðu müddetde
iki meseleye pek ziyade dikkat edecekdir. Bunun biri Urabî Paþa ile a‘vâný maksad ve hareketlerini makâsýd-ý meþrû‘aya bina etmekde iseler de fi'n-nefsi'l-emr
kasdlarý menfaat-i gayr-ý meþrû‘alarýnýn muhafaza ve tezyîdi hususu olup bu ise
memleketi ýzrârdan ve ecânibin istilasý tehlikesine düþürmekden baþka bir þeyi
intâc edemeyeceðinden bu hakîkatin edille-i vahime ve kâfiye ile ve lisan-ý
mahallî ile memleketin ileri gelir zevâtýna anlatýlmasý ve diðeri dahi Mýsýr'ýn
hâlen ve istikbâlen saadet-hâl ve bekâsý Devlet-i Aliyye'ye irtibâtlarýnýn
devamýnda olduðuna cümlenin iknâ‘ýyla anýn hilâfý itikadât ve fesadâtýn cerh ve
ibtâlidir. Gerek bu maksadlarýn husule getirilmesi ve gerek erkân ve ahali-i
memleketden Urabî Paþa takýmý veyahud ecnebîler ile münasebât-ý hafiyyesi
olanlarýn bilinmesi ve hususan Urabî Paþa’nýn Mýsýr'ýn dahil ve haricinde kimlerle mükâtebesi var ise anýn tahkiki için vesâit-i hafiyye istimaline ve bu yollarda masârýf-ý mahremâneye lüzum göründükçe icrasýnda ifâte-i vakt olunmayacakdýr.
On Altýncý Madde- Memuriyet-i fevkalâdenin devamý müddetinde Ýskenderiye ve sair þehirler telgraf ve postahanelerine muvakkaten Devlet-i Aliyye
memurlarýndan icabýna göre bir veya iki zâtýn ik‘âdý için hidiv hazretlerinin
muvâfakati istihsâl ve bu memurlar Telgraf Nezâreti’nden taleb olunacak ve
câlib-i dikkat olan telgraf ve mektublarýn te‘âtisi men‘ edilecek ve bir de Mýsýr
gazetecilerinden ve gazete muhbirlerinden bir takýmýnýn efkâr-ý ahaliyi
tahrîkde fesad ve medhalleri mahsus olduðundan onlarýn men‘-i mefâsidine ve
tahrîkâtdan hâlî olmayan ecnebîlerin konsoloslarýyla bi'l-müzâkere ahvâl-i
fevkalâdede mücaz olduðu üzere hemen memleketden tard ihraclarýna
müsâra‘at kýlýnacakdýr.
On Yedinci Madde- Erkân-ý Mýsriyye ile askerî takýmýnýn taraf-ý Devlet-i
Aliyye'ye celb ve istimâleleri için bunlara rütbe ve niþan i‘tâsý gibi münasib olan
taltifatý garazkârânýn dikkat ve iþtibâhlarýný celb etmeyecek suretde icra ile
ba‘dehû bu tarafa inha etmeðe komiser-i müþârunileyh me’zûndur. Fakat bu
nev‘ taltifatýn ehl ü erbâbýnýn kemâ-yenbaðî tahkikiyle onlarýn hakkýnda icrasý-
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na dikkat olunacakdýr.
On Sekizinci Madde- Fransýzlarýn fýrka-i milliye erkâný ile münasebâtda
bulunduklarýna ve va‘d-i hürriyet ve emsali mevâ‘id ile onlarý teþvik etdiklerine
ve hususan kanalýn sahib-i imtiyâzý Mösyö de Lepsis ile Urabî Paþa beyninde
ittihâda dair bazý ihsâsât olduðundan bu þeylere hadd-i enzâr-ý dikkat ve hâsýl
olacak malumât-ý sahîha bu tarafa iþ‘âr kýlýnacakdýr.
On Dokuzuncu Madde- Mukaddemâ hey’et-i sâbýka-i nuzzâr tarafýndan
gelen þikâyetnânemelerde kendisiyle hey’et arasýnda vücuda gelen ve nihayet
Mýsýr'ýn þimdiki hâl-i iðtiþâþýna netice veren ihtilâf ve zýddiyetin sebebi hidiv-i
müþârunileyhin bazý mezâlim ve suistimâlâtýna hamlolunmuþ olduðundan
müþârunileyhin hakikaten halkca bâ‘is-i þikâyet olan ahvâli var ise bunlar ne
gibi þeylerdir. Suret-i mahremânede tahkikiyle bu tarafa iþ‘âr olunacak ve bir
de hidiv-i müþârunileyhin makam-ý hidiviyete geldiði günden beri ecnebîlerle
akdetdiði mukâvelât-ý maliye ile andan evvel bu yolda yapýlan mukâvelelerin
birer sureti ve devâir-i Mýsriyye'de kabul ve istihdam olunmuþ ve ahvâl-i hâzýra
üzerine þimdi ekserisi infisâl ve hicret etmiþ olan ecnebîlerin aded ve maaþlarý
öðrenilerek bir defteri ve el-yevm Mýsýr mehâkiminde mer‘î olan kanunlarýn
nüshalarý tedarik ile bu tarafa gönderilecek ve kavânîn ve mukâvelât-ý mevcude
içinde suret-i meþrû‘a ve muhýkkada görünmeyen ve ahalinin hükûmetden tenfîriyeti davet eyleyen þeyler olduðu hâlde ýslâha müte‘allik mütâlaat dahi inhâ
kýlýnacakdýr.
Yirminci Madde- Yukarýda zikri geçen fî 15 Temmuz 1882 tarihli müttehidü'l-meâl takrîrin þâmil olduðu tekâlifden biri dahi âtîde tensîkât-ý askeriye-i
Mýsriyyece suret-i hakîmânede ýslâhât icrasý maddesi olduðundan iþbu ýslâhâtýn
hukuk ve menâfi‘-i Saltanat-ý Seniyye'ye muvâfakat edecek ve sýnýf-ý askerî
beyninde sahîh bir intizâm ve itaat husule getirecek suretde te’sisi ahvâl-i
mahalliyeye nazaran ne makûle tedâbîre mutavakkýf görünür. Buralarý kumandan paþa ile bi'l-ittifak ve suret-i mahremânede tahkik ile inhâ ve bir de el-yevm
hidiviyetin idaresinde olan askerin mikdar-ý sahîhi ne kadardýr ve Urabî
Paþa'nýn baþýnda olan muallim askerin kezâlik aded-i sahîhi ne mikdardýr ve
Mýsýr'ýn kuvve-i redifesi ne kadara bâlið olabilir ve mühimmât ve eslihânýn cins
ve kemiyeti nedir? Ýskenderiye'ye vusûl ile beraber bi'l-etraf istitlâ‘ ve iþ‘âr kýlýnacakdýr.
Yirmi Birinci Madde- Ýngiltere hükûmetinin Ýskenderiye ile mevâki‘-i
mütecâvireye çýkardýðý askerin geri alýnmasý esbabýna devletçe sarf-ý mesâî
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olunmakda olduðundan bunun husul-i neticesine kadar asâkir-i merkûmenin
mevki ve vazifelerinin Devlet-i Aliyye'nin hukuk-ý hükümrânîsine muvâfýk suretle tayini yani asâkir-i þahanenin oraya vusûlünden sonra müdahale-i askeriyeye
muhtac olan mevâdda Ýngiliz askerinin iþtirâk etmemesi ve el-yevm bulunduklarý nukâtda müddet ve suret-i ikametlerinin tevkît ve tahdîdi zýmnýnda ve
Devlet-i Aliyyece tasvîb olunur ve irâde-i seniyye-i hazret-i padiþahî müte‘allik
buyurulur ise imza ve teâti olunmak þartý tahtýnda komiser-i müþârunileyh ile
Ýngiliz kumandaný beyninde bi'l-müzâkere bir mukâvelenâme müsveddesi imza
kýlýnýp Bâbýâli'ye irsâl kýlýnacakdýr.
Yirmi Ýkinci Madde- El-hâletü hâzihî Ýngiliz askerinin iþgal etdikleri
mahallerde ve ebniye-i umumiyede Ýngiliz bandýrasý çekildiði mesmû‘ olduðundan bunun men‘i için Ýngiliz kumandanýna icra-yý ihtârât kýlýnacakdýr.
Yirmi Üçüncü Madde- Süveyþ Kanalý’nýn muhafaza ve himâyesince Devlet-i
Aliyye'nin ittihâz edeceði hareket konferansýn netice-i kararý üzerine bu tarafdan vuku bulacak iþ‘âra ta‘lîk kýlýnacakdýr.
Yirmi Dördüncü Madde- Komiser-i müþârunileyh muhaberâtýný Bâbýâli ile
icra etmekle beraber telgraflarýnýn birer nüshasýný Mabeyn-i Hümâyûn Kitâbet-i
Celîlesi'ne irsâl edecek ve þifre mekâtibâtda sehviyât veyahud miftahýn yed-i
ahâra geçmesiyle tahrifat vuku bulur ise bilinmek için her hafta nihayetinde
evvelce keþîde etmiþ olduðu telgraflarýn birer suretini posta vapuruyla bu tarafa
gönderecekdir.
[21 Ramazan 1299] / [6 Aðustos 1882]
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Ýngilizlerin tamamen Ýskenderiye’yi iþgal edememeleri üzerine, Urabî Paþa’nýn
kumanda ettiði bedevî ve urbandan oluþan birlikleri -bedevî asýllý paþalarý
kullanarak- parçalamaya çalýþtýklarý; kaza ve köylere gönderdikleri propagandacýlarla taraftar toplamaya çalýþtýklarý, aðýr þartlar ileri sürerek Osmanlý
Devleti'ni zor durumda býraktýklarý; Urabî Paþa’nýn tüm uyarýlarýna
raðmen Mýsýr ileri gelenlerinin Kahire’yi savunmayýp Ýngiliz iþgalini
memnuniyetle karþýladýklarý ve teslim edilmeyen istihkâmlardaki askerlerin de silahlarýný býraktýklarý; bölgede asayiþin
saðlanmasý için Osmanlý Devleti’nden
yardým beklendiðine dair rapor

87

Huzur-ý âlî-i efham-ý veliyyü'n-ni‘amîye
Ma‘rûz-ý bende-i kemineleridir
Evvelce gerek lâyiha-i müþterekede ve gerek ma‘rûzât-ý bendegânemle
vuku‘u muhtemel olan hâlâtý arzetmiþ idim. Bu kere dahi Mýsýr meselesine dair
vuku‘a gelen meþhûdât ve tahkikât-ý bendegânemin mâba‘dý olarak iþbu lâyiha-i
çâkerânemle huzur-ý fehâmet nüþûr-ý efhamîlerine arzetmeði vâcibe-i zimmet
ve farîza-i ubûdiyet olmak üzere be-tekrar ifadeye cür’et eylerim.
Þöyleki; Ýngilizler bidâyet-i meseleden nihayet-i muzafferiyetleri gü[nü]ne
deðin yalnýz bahren hedmine muvâfýk olduklarý Ýskenderiye tabyalarýndan
mâadâ berren vuku bulan muharebelerde lâyýkýyla muzafferiyete nâil olamamýþlar idi. Þimdiye kadar kanal boyunda Nefiþe [ve] Þalofa ve Makzama ve
Kasasin'de oldukca birer ve ikiþer muharebeye giriþilerek hakk-ý galibiyet
Arablar tarafýnda bulunduðunu kendi telgraflarýyla ifade eylediklerinden
Ýngiltere’den beþ bin kadar asker-i muâvene ile bir takým büyük çapta toplar ve
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birçok mühimmât-ý darbiye ve nâriye ihzârýna lüzum göründüðü gibi Urabî’nin
baþýnda olan bedevî ve urbânýn ittihâdlarýnýn tefrîki uðrunda lâzým gelen esbâb-ý
âcileye teþebbüs eylemeðe mecburiyet hâsýl eylediklerinden bizzat Hidiviyet-i
celîle tarafýndan bedevîyyü’l-asl Sultan ve Ferid Paþalarla daha münasib bazý
zevâtlarýn bu iþe tayin ve vapur-ý mahsusla îsâl olunduðu gibi General Volsli
[Wolseley] tarafýndan dahi ayrýca ahaliden bazý kimesneler bi’t-tedarik Said
havalisi ile þarkiyye ve garbiye kaza ve kurâlarýna haylice teþvikâtcýlar gönderilip celb-i kulûba çalýþýldýðý muhakkakdýr.
Bunlar maksadýn husule getirilmesi zýmnýnda her birerleri maliye kuvvetiyle
bir tarafdan celb-i kulûba himmet ve diðer tarafdan Ýngilizler Devlet-i Aliyye'ye
aðýr tekâlifle mevâdd-ý hâmseyi ileriye sürerek kuvvet-i askeriyesinin tezâyüdü
ile hedefü'l-harekâtý olan Kahire'yi tutmak üzere birkaç günler harekât-ý taarruziyeyi te’hir etmiþler idi. Tellü'l-Kebir Kumandaný Ferik saadetlü Raþid
Hüsnü Paþa kumandasýnda bulunan asâkir-i Mýsriyye ve urbân Aðustos'un 29
ve 30'uncu günlerinde Ýngiliz ordusu üzerine vuku bulan þiddetli hücumlarýnda
telefât-ý külliye ile Nefiþe ve Þalofa istihkâmlarýna kadar ric‘at ederek çöllerde
kumun hesabý malum Arab ve urbânýn hesabý yok deyu telgrafla feryâd ederler
iken encâmý General Volsli [Wolseley] tarafýndan ferdâsý Salý günü mevrûd telgrafýnda ahali ve urbân lehimize tamamen celbolundu. Bu gece nýsfü'l-leylden
sonra saat alafranga beþ buçukda Tellü'l-Kebir'e umum bir hücum edeceklerini
ilân ederek müddet-i ilândan bir buçuk saat evvelce vuku‘-ý hareketleri ümidin
husule geldiðini te’yid eylemiþdir.
Binâenaleyh Eylül'ün birinci gecesi ba‘de'n-nýsfü'l-leyl saat dörtde asâkir-i
umumiyesine irâe eylediði kumanda mûcebince Tellü'l-Kebir istihkâmýna iki
yüz metre bu‘d mesafeye kadar ileriye hareket ve mahall-i matlûbda ateþe
baþlayarak yarým saatden sonra ileride sað ve sol cenâhda bulunan istihkâmlara
bir hücum gösterip iþbu hücumun âvâze-i dehþeti geride olan istihkâm-ý
cesîmede asâkir-i Mýsriyye'ye terk-i silah ile firara icbâr eylemiþ bu bâbda
Ýngiliz kendi kuvvet ve mahâretine ve düþmanýn za‘af ve kýlletine igtirâren
hemen mezkûr istihkâm-ý cesîme dahi bir þiddetli hücum edib derûn-ý istihkâmda Mýsýrlýlardan bir ferd eseri görmediði hâlde zabt ve firar eden asâkirin hatt-ý
ric‘atini kesmek üzere tertib eylediði iki alay Hind süvari askerini arkalarýndan
þitâb etdirmiþ ve esna-yý râhda merkûm süvarilerin telef eyledikleri asâkir-i
Mýsriyye'den bâkî kalanlar kimisi memleketlerine ve bazýlarý Kahire'ye ve iki
bölük süvari askeri dahi Mirlivâ Mahmud Sami Paþa refâkatinde olduðu hâlde
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Said içerisine doðru azîmet etmiþlerdir.
Mârü'z-zikr Aðustos'un 29 ve 30'ncu günleri muharebesinde Tellü'l-Kebir
Kumandaný Ferik Raþid Hüsnü Paþa'nýn mecrûh olduðunu Urabî isti‘mâ
eyledikde bizzat kendisi kumandan bulunmak üzere orada kalarak asâkir-i
Mýsriyye'den en þeci‘ bulunan Sudan siyâhîlerini ileri sað ve sol istihkâmlarýna
tertib edib birinci ateþe mukâbele ve hücumlarýnda bir buçuk saat kadar
dilâverâne sebat gösterip cenk eden ve iki bin nefer telefât veren merkûm
Sudan askeri olub sevk-i rüzgâr kuvvetini târumâr etdiðinden bu ateþ-bâre-i
þecî‘ât yok yere mahvolup kendi eðer ki diðer istihkâmlarda bulunan asâkir-i
Mýsriyye bunlara muâvenetle iki saat sebât göstermiþ olaydýlar Ýngilizlerin
sülüsâný telef ve diðer sülüsünü ric‘âte mecbur olacaklarýný kendi telgraf ve
muhbirlerinin ifade-i þifâhiyelerinden istidlâl olunduðu muhakkakdýr.
Gelelim Ahmed Urabî bahsine. Bundan evvelce tehiyye etmiþ olduðu
þimendifer katarýyla asâkir-i Mýsriyye'nin bozulduðunu görerek hemen râkiben
doðruca Kahire'ye azîmetle bir meclis küþâd ederek iþbu mecâlisde Tellü'lKebir kabza-i düþmana geçip karîben bu tarafa hücum edeceklerinden mukâbele ve müdafaaya hazýr bulunmalarýný beyân eyledikde müþârunileyhin re’yine
asla muvâfakat olunmadýðýný müþâhede eylediðinde hemen Abbasiye
istihkâmâtýna giderek orada bulunan zâbitân ve askere hitab eylemiþ ise de
onlar tarafýndan dahi rû-yý muhalefet görmüþ olduðu meðer ki, muharebe-i
mezkûrdan çend gün akdem Mýsýr muhâfýz[lý]ðýyla kale kumandaný Rýza Paþa
taraflarýndan Hidiviyet-i celîleye takdim eyledikleri bir kýt‘a arîzalarýnda Ýngilizler Mýsýr'a duhûllerinde bilâ-mâni kaleyi teslim edecekleri arzolunmuþ ve bu
ma‘ruzâtýn ümerâ ve zâbitân miyânelerinde mektûm tutulmuþ idi. Ferdâsý günü
ba‘de'z-zuhr asâkir-i Ýngiliz Kahire'ye gelerek bilâ-mâni derûn-ý þehre duhûllerinde memleketin ileri gelenleri ile ümerâ ve zâbitân þenliklerle alkýþlayarak
merkûmlarý istikbâl ve kabul eylediklerini görmesi ile beraber Urabî, rüfekâsý
olan talebe, Paþa ile ma‘-seyf nefslerini Ýngilizlere teslime mecbur olmuþlardýr.
Vak‘a-yý Mýsriyye'nin tâ evvelinden beri Ahmed Urabî'ye müþterek-i efkâr
olan ve Selahaddin Eyyubî sülâlesinden olduðu iddiasýnda bulunan Mahmud
Sami Paþa dahi Tellü'l-Kebir'de olup Urabî'den sonra iki bölük süvari askeri ile
Said havalisine doðru firar etmiþ ve oralardan Trablusgarb'a gideceðini esir
tutulan bazý zâbitâna söylediði muahharan haber alýnmýþ idi. Müþârunileyh iki
günden sonra nedâmet göstererek geriye avdetle Kahire'de bulunan hânesine
gizlenmiþ idi. Ýngilizler mûmâileyhi haber alarak hânesi basdýrýlýp derdest ve
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mahbûsa ilkâ edilmiþ ve Tellü'l-Kebir'in zabtolunduðu katar-ý Mýsýr'a þâyi‘
olmakda olup Urabî'nin tagallübünden bîzâr olarak izâle-i vücuduna fýrsat aramakda olduklarý cihetle vâký‘a haber aldýklarý gibi henüz teslime muvâfakat
göstermeyen Benha ve Kefrü’d-Devar ve Ebukýr ve Reþid ve Kefrü’z-Ziyad ve
Tanta ve Kefrü’l-Batah istihkâmlarýna tâbi sair kasaba ve kurâda bulunan kâffe-i
asâkir-i Mýsriyye silahlarýný terk ederek memleketlerine firar eylediði istihbâr
olunmuþdur.
Bu bâbda ümerâ-yý askeriye ile ahalinin ileri gelenleri Hidiviyet-i celîlenin
zîr ve cenâhýna sarýlmakdan baþka çare bulamayýp bâ-telgraf afv-ý emânî
istirhâm ile teslime muvâfakat taleb etmiþler ise de Hidiviyet-i celîle tarafýndan
iþbu ma‘ruzâtlarýnýn kabul ve adem-i kabulü hususunda General Volsli
[Wolseley] cenâblarýna müracaat olunarak cevaben aldýðý telgrafname üzerine
kâffesinin Ýngiliz ordusuna teslim olmalarý beyân buyurulmuþ olmaðla bermûceb-i emr hareket eylemeleri cevaben Hidiviyet-i celîle taraf-ý samîsinden
irâde buyrularak bâlâda arz olunan mahallere dahi asker sevkolunub bilâ-mâni
zabt ve ahali taraflarýndan envâ‘-ý nüvâziþ ve meserretle kabul olundular.
Bunlardan mâadâ Dimyad ve Cemil istihkâmlarý el-ân sebât ederek teslime asla
muvâfakat göstermediklerinden dünki gün Port Said'de bulunan Amiral
Seymur [Seymour] ma‘iyyeti donanmasýndan üç kýt‘a zýrhlý fýrkateyn ve beþ kýt‘a
korvet ve gambotla, berren beþ yüz nefer asâkirden ibaret bir kuvvet bi'listishâb Cemil pîþ-gâhýna îsâl ederek bunlar teslim olduklarý hâlde istihkâmýn
zabtedilmesi olmadýklarý suretde topa tutulmasý emri verilmiþ süfün-i harbiye
bahren ve asker dahi berren muhasaraya alarak ve yevm-i mezkûr akþamý
zýrhlýlardan üç aded güllesiz top endahtýyla cevab-ý þâfî alamadýklarýndan yirmi
dört saat sonra bir filika ile buradan aldýklarý mülâzým-ý Mýsriyye'nin yanýna bir
zâbit tereffu‘ ile taþra gönderilir ve mezkûr istihkâma yakýn varýldýkda görülür
ki yalnýz bir binbaþý ile bir nefer yüzbaþý ve iki mülâzým ve seksen neferden
ibaret bir bölük asker olup bunlar da teslime muvâfakatle zâbitânýn seyflerini
ve askerin silahlarýný ahz ile memleketlerine ruhsat ve ol vechile mezkûr
istihkâmý kabza-i zabtlarýna alarak Dimyad'da bulunan Kumandan Abdül‘al
Paþa idaresinde olan altý bin kadar asâkir el-yevm sebât eylediklerinden mahall-i
mezkûra hareket-i taarruziye tedarikinde bulunmakdadýrlar.
Asýl nazar-ý itinaya alýnacak nokta þurasý olup bu da erbâb-ý siyasîyeden
bazýlarý ve hele Port Said Muhâfýzý saadetlü Ýsmail Hamdi Paþa mesele-i
Mýsriyye'nin akýbet-i vehâmetini anladýklarýndan Ýngilizlerin zulm ü ta‘addîsin-
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den kurtulmak için kudsiyet-i mahmûde-i hazret-i padiþahîden istimdâd ederek
þu bulunduðumuz zaman içinde olacak iade-i sulh ve asayiþ yed-i eþref-i cihandârîden intizâr etmekde olduðundan bir mikdar asâkir-i nusret-me’ser-i hazret-i
padiþahînin kýt‘a-i Mýsriyye'ye vürûdunu istihbâr eyledikleri anda kâffeten
Saltanat-ý Seniyye'nin zîr ve cenâh ve ma‘delet-penâhýna sýðýnacaklarý bî-iþtibâh
olduðu ve bu lütf-ý celîl-i hazret-i hilâfet-penâhîden mahrum kaldýðýmýz hâlde
Cenâb-ý Hakk'ýn murad-i ilâhiyesinden mâadâ melce-i penâhîleri kalmayacaðýný bizzat çâker-i keminelerine ifade ve keyfiyetin dahi Bahriye Nezâret-i
Celîlesi'ne de arz etmiþidim. Þimdi evfak politika cihetine atf u nazar olunursa
görülür ki; Hidiviyet-i celîle ve kâffe-i ümerâ ve erkân-ý Mýsýr'ýn Ýngilizlere olan
muvâlat ve temayülâtýndan baþka bir þey olmadýðý melfuf Arabiyyü'l-ibâre
gazete isbat edeceði gibi bundan altý mah akdem umum gümrük müfettiþi olub
hasbe'l-memuriye Port Said'e gelmiþ olan Ýngiliz Moris Bey evlâd-ý vatandan bir
memura infisâl ederek konyak þevkiyle gelecek Aðustos'un içinde kutr-ý Mýsýr'ý
Ýngilizler zabtedib cümlenize þapka giydirecek deyu vuku‘-ý ifadeleri ol zaman
sekr haline hamlolunmuþ ise de erbâb-ý irfân bu noktada çok manalar istimzac
edeceði dekâyýk-þinâs-ý veliyyü'n-ni‘amîleri müsellem olacaðý bî-iþtibâh olup
bâbda lâzým gelen tedâbîr-i hakîmânenin sür‘at-i icrasý dahi muvâfýk-ý re’y-i âlî-i
efhamîleri buyurulmak makamýnda takdim-i arîzaya cüretlendim. Ol bâbda
emr u fermân lütf u ihsân hazret-i men lehü'l-emrindir.
10 Zilkade [12]99 / 23 Eylül 1882
Memur-ý Mahremân-ý Devlet-i Aliyye
ve Sevkiyat-ý Askeriye
Port Said
Mehmed Selim
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Meclis-i Vükela'da; Ýngiltere’nin Fransa ile Mýsýr'daki iþgal süresini üç buçuk seneyle sýnýrlandýran ve Mýsýr maliyesini denetim altýna alan bir anlaþma yaptýðý;
Osmanlý Devleti’nin önceliðinin Mýsýr’ýn maliyesi deðil iþgalden kurtarýlmasý ve
halkýn huzur ve refahýnýn saðlanmasý olduðu; Ýngiltere’nin karýþýklýklarý yatýþtýrmak ve hidivin haklarýný korumak maksadýyla Mýsýr’a asker gönderdiðini bildirmesine raðmen bölgeyi iþgal ettiði; bu iþgalini asayiþ saðlandýktan
sonra da devam ettirdiði; Osmanlý Devleti’nin Mýsýr’da fakirlik, mali
karýþýklýklar, borçlarýn ödenememesi ve idarenin zayýflýðý olarak
dört önemli sorun tespit ederek, bunlarýn çözülmesine çalýþtýðý
konularýnda yapýlan müzâkerelerden sonra Ýngiltere'nin
Mýsýr'ý tahliye etmesinin saðlanmasý aksi takdirde
metbu‘ sýfatýyla Osmanlý Devleti'nin Mýsýr’a askeri
müdahalede bulunulmasý hakkýnda karar alýndýðý

88

Devletlü efendim hazretleri
Mesele-i Mýsýr hakkýnda Fransa ve Ýngiltere Devletleri beyninde cereyân
eden müzâkerâtýn neticesine dair Fransa hariciye nâzýrýnýn Paris Sefiri devletlü
Esad Paþa hazretlerine vâki olan ifadesini hâvî müþârunileyhden alýnan telgrafnâme üzerine Devlet-i Aliyyece ittihâzý lâzým olan meslek-i hareketin tayini zýmnýnda bu güne mahsusan akdolunan Meclis-i Vükelâ'da bi'l-etraf
müzâkere-i maslahat olunarak kaleme alýnan mazbata melfûfâtýyla ma‘an arz u
takdim kýlýnmaðla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ý cihân-bânî
þeref-müte‘allik buyurulur ise hükm-i celîli icra olunacaðý beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm olundu efendim.
18 Þaban [1]301 / 13 Haziran 1884
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemineleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri ve
melfûf mazbata ve telgrafnâme müsvedde ve tercümesi manzûr-ý âlî buyurulmak ve ol bâbda þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i hazret-i padiþahî mazbata-i
mezkûreye tezyîl kýlýnarak zikrolunan mazbata ve telgrafnâme müsvedde ve
tercümesi dahi leffen iade olunmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
20 Þaban [1]301 / 15 Haziran 1884
*****
Mýsýr meselesi bugün mahsusan akdedilen meclis-i âcizânemizde tekrar
mütâlaa ve bu mesele gayet nâzik mevâdd-ý mühimmeden olmasýyla iþin her
ciheti arîz ve amîk tedkîk ve müzâkere olundu. Malum-ý âlî buyurulduðu üzere
bu husus hakkýnda sebk eden karar ve bi'l-istîzân müte‘allik buyurulan irâde-i
seniyye-i hazret-i padiþahî üzerine Paris ve Londra Sefâret-i Seniyyelerine icra-yý
tebligât olunup eðerçi Londra Sefâret-i Seniyyesi'nden henüz cevab alýnamamýþ
ise de Paris Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan telgrafa nazaran Ýngiliz iþgal-i
askerîsi üç buçuk seneye münhasýr kalmak ve murâkabe-i maliye-i düveliye derhâl mevki‘-i icraya vaz‘ edilmek esaslarý üzerine Ýngiltere ile Fransa beyninde
ittifak hâsýl olduðu anlaþýlmýþ idüðünden Devlet-i Aliyyece de hak ve menfaatine muvâfýk bir hatt-ý hareket ittihâzý lâzým gelip bu bâbda düþünülen dört
suret ki birisi; Londra'dan gelecek cevaba intizâr olunmasý ve diðeri; Ýngilizlerin
teklifi vechile umûr-ý maliyeye mahsusan konferans akdine ve sevâhil-i Bahr-i
Ahmer'in iþgaline muvâfakat olunmasý ve diðeri dahi; bizim tarafdan beyân-ý
re’y ve mütâlaa olunmaksýzýn Fransa ile Ýngiltere hükûmetleri beyninde verilen
karardan bahisle onlarýn gayrý devletlerin efkârý sual edilmesi ve dördüncü
suret ki; Mýsýr'ýn bugünkü hâli iktizâsýnca orada haricden bir kuvve-i
askeriyenin vücuduna muhtac bir þey olmayýp asýl ittihâz olunacak tedâbîr ahvâl
ve vukuât-ý malume te’sirâtýyla memleketin idare-i umumiye ve alel-husus
kuvve-i maliyesine ârýz olan za‘f ve haleli izâle ve ahaliyi dûçar olduklarý zarûret
ve hasârâtdan ve tahvîlât-ý umumiye ashâbýný hýrmân-ý hak ve menfaatlerinden
vikâye etmek için icab eden suret-i tanzimeyi tesrî‘ ve Devlet-i Aliyye'nin
hukuk-ý hükümrânîsini ve menâfi‘-i meþrû‘a-i düveliyeyi te’min ve tevsîk etmekden ibaret ise de þâyed Mýsýr'ýn hâlince hâlen bir müdahale-i askeriye lüzumu
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iddia olunur ise bu vazife sahib-i memleket olan Devlet-i Aliyye tarafýndan icra
olunmak üzere hýtta-ý mezkûreyi Ýngiliz askerinin terk ve tahliye etmesi teklifinin tekrarýyla beraber þâyed hükûmet-i seniyyenin müdahale-i münhasýrasý
istenilmiyor ise emr-i iþgale Devlet-i Aliyye'nin müdahalesiyle beraber Fransa
ve Ýtalya ve Ýspanya Devletlerinin dahi teþrîki cihetinin ihtiyarýdýr. Esbâbý mazbata-i mütekaddime-i âcizânemizde dahi arz ve izah olunduðu üzere Fransa ile
Ýngiltere beyninde ittifak hâsýl olmasýna nazaran bizce Ýngiltere'den intizâr olunan cevaba ta‘lîk-i teþebbüsden bir faide melhûz olmadýðý ve Ýngilizlerin teklifi
vechile umûr-ý maliyeye mahsusan konferans akdi ve sevâhil-i Bahr-i Ahmer'in
iþgali suret ise Hükûmet-i Seniyyece esasen kabul olunmadýðý ve bizim tarafdan
beyan-ý re’y olunmaksýzýn düvel-i sairenin istitlâ‘-ý efkârý ziyâ‘-ý vakti müeddî
olacaðý cihetlerle dördüncü suret mukteziyât-ý hukuk ve menâfi‘e muvâfýk
görünmüþ idiyse de iþbu suver-i erbaanýn haricinde bir mütâlaa ve tedbir olup
olmadýðý dermiyân ile pek çok te‘âti-i efkâr olundu. Bu meselede tarîk-i eslem
Ýngiliz askeri hýtta-i mezkûreyi tahliye etmek þartýyla asayiþin iadesi ve menâfi‘
ve nazariyât-ý düveliyenin mahfûziyeti hususunun te’mini taraf-ý Devlet-i
Aliyye'den deruhde olunacaðýnýn tekrarý ise de þu suret evvelce teklif olunduðu
halde buna muvâfakat olunamayacaðýna dair suret-i kat‘iyede cevab alýnmýþ
idüðünden þimdi yalnýz yine bu teklifin tekrarýnda bir faide me’mûl olmadýkdan
baþka ehemmiyet-i maslahatý izâ‘a edeceði müttefikü'n-aleyh olduðu gibi suver-i
selase-i mezkûrede dermiyân olunan mülâhazât dahi müzâkerât-ý ahîre ile
teeyyüd ve teekküd ederek þu suretlerden mâadâ icrasý mümkün ve hak ve
menfaat-i devlete muvâfýk diðer bir mütâlaa dahi tahattur olunamadýðýndan
dördüncü suret vechile Ýngiltere'nin hýtta-i Mýsriyye'yi tahliye etmesi ve bu vazifeyi Devlet-i Aliyye'nin ihtisâs eylemesi teklifinin tekrarýyla beraber iþgal-i
müþterek teklifinin dahi ilâvesi þýkkýnýn tercîhinde ittihâd hâsýl olmuþdur.
Çünkü bu karar devletlerce nazar-ý itibara alýnýp da mevki‘i icraya gelecek olur
ise þimdiki hâle nisbeten Devlet-i Aliyyece bir gûne mazarrat tasavvur olunamayýp bilakis el-yevm hýtta-i Mýsriyye'de Ýngiltere'ye muhtass kalan infirâd-ý
nüfûzun inkýsamýyla bittâb‘ hukuk-ý Hükûmet-i Seniyye'nin istikrârýný ve düvel-i
sairenin celb-i muâvenetlerini mûcib olacaðý akvâ-yý mülâhazâtdan bulunduðundan bu bâbda iltizâm-ý sür‘at olunmasý ilâve-i müzâkerât edilmiþ ve bu
karara tevfîkan Londra ve Paris kabineleriyle sair düvel-i muazzama kabinelerine teblið olunmak üzere kaleme alýnan telgrafnâmenin Fransýzca müsvedde-
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siyle hey’etçe mümzâ tercümesi leffen arz u takdim kýlýnmýþ ise de kâtýbe-i
ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
18 Þaban [1]301 / 13 Haziran 1884
[Sadrýazam] [Þeyhülislâm]
Mehmed Said
Ahmed
Esad

[Harbiye
Nâzýrý]
Mehmed
Asým

[Dahiliye
Nâzýrý]
Ýbrahim
Ethem

[Þura-yý Devlet [Adliye Nâzýrý]
Reisi]
Hasan
Mehmed
Fehmi
Akif

[Serasker]
Osman
Nuri

[Bahriye
Nâzýrý]
Hasan Hüsnü

Ali Rýza

[Maliye Nâzýrý]
Ahmed
Münir

[Ticaret ve [Evkaf Nâzýrý] [Maârif Nâzýrý] [Nafia Nâzýrý]
Ziraat Nâzýrý]
Mehmed
Mustafa
Mehmed
Abdüllatif
Nuri
Raif
Kâmil
Subhi

[Sadâret
Müsteþarý]
Mustafa
Zihni

Ýþbu Meclis-i Vükelâ mazbatasýyla kaleme alýnmýþ olan melfûf telgrafnâme
müsveddesi ve tercümesi manzûr-ý âlî-i hazret-i padiþahî buyurularak ber-vech-i
istîzân karar-ý ma‘rûzun icra-yý icabý ile zikrolunan telgrafnâmenin keþîdesi
muktezâ-yý emr u fermân-ý hazret-i padiþahîden bulunmuþ olmaðla ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emnrindir.
20 Þaban [1]301 / 15 Haziran 1884
*****
Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Hariciye Nezâreti'nden düvel-i muazzama nezdinde mukim
süferâ-yý Saltanat-ý Seniyye'ye irsâl olunacak telgrafnâme-i
umumînin müsveddesi tercümesidir
Aldýðýmýz malumâta göre Mýsýr'da Ýngiliz iþgal-i askerîsine üç buçuk sene
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müddet tayini ve derhal bir murâkabe-i maliye-i düveliye te’sisi için Ýngiltere ve
Fransa hükûmetleri beyninde ittifak hâsýl olmuþdur. Bu esaslar üzerine bir ittifaknâme imza ve ba‘dehû düvel-i saireye teblið edilecekdir. Murâkabe-i maliye
meselesini burada tedkîke lüzum görmem. Bizce en mühim madde memleketin
iþgalidir. Fransa hükûmeti müddeti muayyen olmayan iþgal-i askerîye bir müddet tayini hususunda mutâbakatla mesele-i Mýsriyye'yi baþka bir tarîke idhal
etmek istemiþ olduðundan hakkýmýzda ibrâz eylediði niyyât ve temâyülâtdan
dolayý kendisine müteþekkiriz. Devlet-i metbû‘a sýfatýyla müþkilât-ý
mu‘allâkýnýn tesviyesine en ziyade alâkadâr olan þüphesiz Bâbýâli'dir. Mýsýr'ýn
sair eyâlât-ý þahane ile olan revâbýtý ve oradaki menâfi‘-i azîmemizle hýtta-i
mezkûrenin istikbâlen husul-i saadet-hâli gibi bazý esbâb devleteyn-i müþârunileyhâ beyninde hâsýl olan itilâfýn tedkîk-i netâyicini bizce bir vazife-i mübreme
hükmüne koymuþdur. Kabinetolarýn nazarýnda iþgal-i askerî memleketde huzur
ve asayiþ-i umumî ile menâfi‘-i düveliyeye riâyeti te’min eylemekden baþka bir
maksada müstenid olamaz. Ýmdi Ýngiliz iþgal-i askerîsine sadece bir müddet
tayini bu maksada muvâfýk mýdýr? Biz bu itikadda deðiliz. Vehle-i evvelîde
mütebâdir-i hâtýrýmýz olan mülahazât þunlardýr ki; acaba husus-ý mezkûr bir
takým gavail-i cedîdenin men‘-i vuku‘una sâlih te’minâtý cami‘ midir ve emr-i
tahliyenin müddet-i muayyenede vuku bulacaðýna emniyet olunabilir mi? Eðer
bizce cây-ý iþtibâh olmadýðý vechile Avrupa kabinetolarý hükûmet-i seniyye misillü mesele-i Mýsriyye'nin suret-i kat‘iyede tesviyesini halisane arzu ediyorlar
ise Ýngiliz iþgal-i askerîsinin temdîdinden daha mü’esser ve daha ziyade kâbil-i
icra bir suret-i tesviyeye müracaat etmek lâbüd idüðünü bizimle beraber tasdîk
ve itirafdan kendilerini men‘ edemezler. Bizim itikadýmýzca Mýsýr'da bir kuvve-i
ecnebiye-i askeriye ibkâsý asla haklý gösterilemez. Ýngiliz askerinin sevkini icab
etdiren ihtilâl teskin edilmiþ olduðundan Mýsýr-ý Süflâ'da bir Ýngiliz ordusunun
bulunmasýna lüzum gösterecek þey þüphesiz Sudan iþleri deðildir. Vukuât-ý
ahîre bu müdde‘ânýn sýhhatini gereði gibi isbat etmiþdir. Hâl-i hazýrdan dört
madde-i esasiye tevellüd ediyor. Birincisi; ahalinin fakr u zarûreti ikincisi; gitdikçe tezâyüd etmekde olan teþvîþât-ý maliye üçüncüsü; þu halin neticesi olarak
ashâb-ý matlûb menâfi‘inin sektedâr olmasý dördüncüsü; emr-i idarede rekâbet
husulüyle iþlerin suret-i matlûbede cereyân etmemesidir. Ýþte bu fenalýklara bir
çare taharrîsi lâzýmeden olmaðla Ýngiltere ile husul-i itilâfa çalýþarak þu suretle
hem devletlerin niyyâtýna ve hem de hâl-i hâzýrýn ihtiyacâtýna tevfîk hareket
eyledik. Hayfa ki mesâî-i vâký‘amýz netice-pezîr olmadý. Fî 3 Kânûn-ý Sânî
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[12]83 tarihiyle bizzat Lord Granville tarafýndan devletlere irsâl olunan
tahrirât-ý umumiyenin esas-ý itilâf ittihazýný bile Ýngiltere kabinetosuna teklif
eylemiþ isek de bu teklif dahi yerli askerinden gayrý bir kuvve-i askeriyenin
vücudu lâbüd addolunduðu halde Mýsýr'a asâkir-i Osmaniyye sevkine dair
mukaddemâ icra eylediðimiz teklif misillü semeresiz kalmýþdýr. Ýngiltere
hükûmeti teklif-i mezkûru kendi vak‘ ve haysiyetine mugayir olduðundan
bahisle reddeylediði sýrada iþin bidâyet-i zuhurunda Mýsýr'a asker göndermediðimizden dolayý bazý ta‘rîzâtda dahi bulunmuþdur. Ýmdi o vakit tarafýmýzdan asker sevki için vaz‘ edilen tehdîdât gerek devlet-i metbû‘a sýfatýyla en
müsait addeyleyeceðimiz mahallere ilcâat-ý ahvâl ile lüzum görünecek mikdar
asker sevki hususunda hâiz olduðumuz hak ve salâhiyet ve gerek ihtiyâcât-ý
zamane ile kabil-i te’lif deðil idi. Fakat hükûmet-i seniyye o vakit hakk-ý
mezkûru icra edemediði için bunu gâib etmiþ midir? Hiç kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Ýþte bunun için hukukumuza istinâden Mýsýr'a askerle müdahaleye hâzýr bulunduðumuzu beyân eyledik. Ýngiltere'yi gücendirecek þeylerden
mücânebet bizce herkesden ziyade matlûb ve mültezim olduðundan Mýsýr'a
asker sevkini teklif eylediðimiz vakit devlet-i müþârunileyhânýn inkisâr-ý hâtýrý
mûcib bir tedbir nazarýyla bakacaðýný me’mûl etmez idik. Fi'l-vâki Ýngiliz askeri
Mýsýr'a gitdiði zaman kendini ihtilâli teskin ve hidiv hazretlerinin nüfûz-ý
hükûmetini iade eylemek vazifesiyle mükellef addeylemiþ idi. Þimdi bu vazifeyi
ifa eylediðinden Ýngiltere hükûmeti memleketi tahliye eder ise deruhde eylediði
memuriyetin ikmâli kendisince bâis-i þeref olacak ve bu suretle bi-hakkýn
devlet-i metbû‘aya aid bir vazifenin icrasýný bize býrakarak te’minât-ý mükerreresini mevki‘-i fi‘le îsâl eylemiþ bulunacakdýr. Binâenaleyh þu re’y ve
mütâlaamýz hilâfýna olarak devletler Mýsýr'da yerli askerinden gayrý bir kuvve-i
askeriyenin ibkâsýný münasib addederler ise iþbu eyâlât-ý mümtâzenin muahedât ile fermân-ý hümâyûnlar mûcebince hâiz olduðu mevkii tatarruk-ý
halelden vikâye ve memleketde huzur ve saadet-hâli iade ve hukuk-ý hazret-i
padiþahî ile menâfi‘-i düveliyeyi muhafaza eylemek maksadýna mebnî oraya bir
kuvve-i askeriye sevkine hâzýr olduðumuzu beyân ederiz. Asâkir-i Osmaniyye'nin Mýsýr'da müddet-i ikâmetine gelince, devletler bu müddeti bizzat tayin edebilirler.
Düvel-i muazzamanýn efkâr-ý reviyyet-mendâneleri iktizâsýnca teklif-i
vâki‘mizin meþrû‘iyetini tamamýyla takdir edecekleri itikadýndayýz. Maamâfih
hareket-i münferidemiz dâ‘i-i itirazât olacak olur ise hükûmet-i seniyye hulûs-ý
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niyetini bir kere daha isbat etmek ve kimseyi gücendirmemek için iþgal-i
askerînin bir mahiyet-i muhtelita kesb etmesini ve iþe az çok alâkadâr olan
birkaç devlet tarafýndan icra olunmasýný kabul eder. Bu takdirde Ýngiltere,
Fransa, Ýtalya ve Ýspanya askeri devlet-i metbû‘a askerine iþtirâk edeceklerdir
ve çünkü Ýngiltere hükûmeti bile Mýsýr'da deruhde etdiði vazifeyi düvel-i saire
ile maa'l-memnûniye taksim eyleyeceðini beyân etmiþ olduðundan bâlâda
muharrer fikir ve mütâlaa bir kat daha þâyân-ý kabul görünür.
Ýþte Ýngiltere ile Fransa beyninde hâsýl olan itilâfdan münbais mülâhazât
bunlardan ibaretdir. Mülâhazât-ý meþrûhayý nezdinde bulunduðumuz devlete
teblið ile bunlarý hüsn-i telakki eyleyeceði ümidinde bulunduðumuzu dahi
beyân eylemenizi rica ederim. Ýþbu telgrafnâmenin bir suretini Hariciye nâzýrýna i‘tâya me’zûnsunuz.
20 Þaban [1]301 / 15 Haziran 1884
[Meclis-i Vükela Üyelerinin Ýmzalarý]
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Sudan ihtilâlini bahane ederek Mýsýr’ý iþgal eden Ýngilizlerin bölgeden çýkarýlarak hem Mýsýr hem de Sudan’da asayiþin saðlanmasý, Mýsýr ordusunun
düzenlenmesi, idarenin tedkik edilerek daha önce gönderilen fermanlar
gereðince yönetimde ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapýlmasý ve
Mýsýr hududunun güvenlik altýna alýnmasý hakkýnda Mýsýr Fevkalade
Komiseri Ahmet Muhtar Paþa'ya verilen talimat

89

Atûfetlü efendim hazretleri
Mýsýr'a komiser tayin buyurulmuþ olan devletlü Gazi Muhtar Paþa hazretlerine verilmek üzere kaleme alýnan ta‘lîmâtýn takdimini mutazammýn arz-ý
huzûr-ý âlî kýlýnan Meclis-i Vükelâ mazbatasý üzerine þeref-sâdýr olan emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî cümle-i ahkâm-ý münîfesinden olduðu
vechile ta‘lîmât-ý mezkûreye bir madde ilâve olunarak Hey’et-i Vükelâ tarafýndan mümzâ nüsha-i mübeyyizesi leffen arz u takdim kýlýnmaðla, ol bâbda her ne
vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý mülûkâne þeref-sünûh ve sudûr
buyurulur ise infaz-ý mantûk-ý münîfine ibtidâr olunacaðý beyânýyla tezkîre-i
senâverî terkîm olundu efendim.
14 Rebîülevvel [1]303 / 21 Aralýk 1885
[Sadrýazam]
Kâmil
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri ve
ta‘lîmât-ý ma‘rûza manzûr-ý âlî ve ta‘lîmât-ý mezkûre münderecâtý rehîn-i tensîb-i cenâb-ý Padiþahî olarak icabýnýn icrasýna irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfetpenâhî müte‘allik ve þeref-sudûr buyurulmuþdur.
Sudan ihtilâlcileri ta‘bîr olunan kesân Ýngiliz askerinin Mýsýr'a duhûlünden
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sonra içeri taraflara çekilmiþ ve mukaddem Mýsýr'da ilan-ý isyân eden Urabî ile
birlikte bulunmuþ olan Mýsýr askeriyle siyâhî taburlarýndan ibâret olduðu ve
hatta içlerinde birçok Türk zabiti dahi bulunduðu Sir Drumond Volf
[Drummond Wolff] verdiði layihadan dahi anlaþýlmasýna nazaran Ahmed
Muhtar Paþa hazretlerinin vereceði nasihat üzerine dahi vaktiyle Derviþ Paþa
hazretlerinin icra eylediði nesâyih ne derece tesir edip onlardan ne gûne cevab
alýnmýþ ise yine öylece bir takým münâsebetsiz cevablar alýnacaðý ve belki
Urabî’nin bile nâm-ý müsteâr ile ihtilâlcilerin içinde bulunacaðý kaviyyen melhûz olduðundan ve hidivin tebdîliyle hidiviyete Halim Paþa'nýn tayini ve ileride
Mýsýr'ýn Devlet-i Aliyye'den tefrîkiyle orada bir Hükûmet-i Arabiyye teþkîli iþbu
ihtilâlcilerin daha Ýngiliz askeri Ýskenderiye'ye girmezden evvelki maksadlarý
olmasýyla mezkûr iki maddeyi husûle getirmek için yine o maksada hizmet edecekleri derkâr ve zikrolunan ihtilâlcilerin ellerinde nâdiren fitilli tüfenk ve kargý
ve ok-yay olup bunlardan baþka silahlarý bulunmadýðý âþikâr idüðünden
müþârunileyh Muhtar Paþa'nýn mes’eleye þu noktadan nazar ederek bu hallere
göre sarf-ý mesâî eylemesinin kendisine tefhîm ve ihtâr olunmasý dahi cümle-i
irâde-i seniyye-i hazret-i Zýllu'llâhî'den bulunmuþ ve ta‘lîmâtýn nüsha-i asliyesi
tevkîf buyurulup sureti iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
15 Rebîülevvel [1]303 / 22 Aralýk 1885
[Ser-Kâtib-i Hazret-i
Þehriyârî]
Süreyya
*****
Mýsýr Mes’elesinin tesviyesi hakkýnda Devlet-i Aliyye ile Ýngiltere Devleti
beyninde tanzim ve imzâ olunan mukâvelenâme mûcebince taraf-ý
Saltanat-ý Seniyye'den tayin buyurulan fevkâlâde komiser
devletlü Gazi Muhtar Paþa hazretlerine verilecek
ta‘lîmât müsveddesi suretidir
Devlet-i Aliyye komiserinin esâs vazifesi Sudan'da iade-i âsâyiþ ile Mýsýr
ordusunun tanzimi ve þu‘ubât-ý idâre-i Mýsriyye'nin tedkîkiyle fermân-ý
hümâyûnlar dâiresinde lüzum görülecek ta‘dîlatýn icrasý ve Mýsýr hududunun
husûl-i emniyetini müte‘âkib taraf-ý Devlet-i Aliyye'ye birer rapor tanzim ve
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takdimi keyfiyâtý olduðundan vezâif-i mezkûrenin dil-hâh-ý âlî vechile îfâsýna
müte‘allik mevâd ber-vech-i âtî beyân olunur.
Birinci Madde- Komiser-i müþârunileyh Mýsýr'da Ýngiliz askerinin ikametini mûcib olan Sudan ihtilâlini vesâit-i muslihane ile def‘ ile iade-i âsâyiþ için
lâzým gelen tedâbiri hidiv hazretleriyle veyahud müþârunileyh tarafýndan tayin
olunacak memûr ile bi'l-ittifak taharri edecek ve hidiv-i müþârunileyh ile ol
bâbda vuku bulacak müzâkerât Ýngiliz komiserine bildirilerek kararlaþtýrýlacak
tedâbir komiser-i mûmâleyhin inzimâm-ý ittifakýyla mevki‘-i icraya konulacakdýr.
Ýkinci Madde- Sudanlýlarýn isyâný hadd-i zâtýnda Ýngiliz askeri aleyhinde ise
de asâkir-i Mýsriyye’nin dahi Ýngiliz askeriyle birlikte hareket etmesi mülâbesesiyle bu isyan hükûmet-i Mýsriyye aleyhine dahi tecavüz ederek Sudanlýlarýn
þimdi dâire-i itaata celbi Ýngiliz askerinin Mýsýr'dan çýkacaðýna emniyet hâsýl
eylemelerine mütevakkýf göründüðünden bu bâbda Saltanat-ý Seniyye ile
Ýngiltere Devleti beyninde akdolunan mukâvelenin hükmünü yani Devlet-i
Aliyye tarafýndan tayin buyurulan komiser ma‘rifetiyle âsâyiþin iadesi ve idâre-i
Mýsriyyece muktezî olan bazý ýslâhât ve tanzimâtýn icrasý akabinde Ýngiliz
askerinin Mýsýr'dan hurûcu mukarrer olduðu Mýsýr ehl-i Ýslamý'ndan ve ashâb-ý
diyânetden olarak Sudanlýlarýn emniyet ve i‘timâdýný celbe muktedir zevât vâsýtasýyla Sudanlýlara vesâyâ-yý lâzýme telkîn ve Mýsýr'da zât-ý þevket-simât-ý
hazret-i Hilâfet-penâhînin vekîli bulunan hidiv hazretlerine itaata med‘ûv
olduklarý tefhîm olunacak ve bu bâbda Sudanlýlar rüesâsýndan kimler ile
görüþmek ve bunlarý iknâ için ne türlü tedâbir isti‘mâli tensîb olunur ise aný îfâ
eylemek komiser-i müþârunileyhin fetânet ve dirâyet-i müsellemesine menût
olup, Sudan ahalisi dahi þimdiye kadar devâm eden ihtilâlden ve bu münâsebetle dûçar oldukarý telefâtdan bî-zâr olmuþ olduklarý cihetle Mýsýr'ýn Ýngiliz
askerinden tahliyesi þartýyla arz-ý itaata temâyül edecekleri kaviyyen me’mûl
olmaðla arz ve izhâr edecekleri itaatlerinin kabûlüyle ba‘demâ Hidiviyet-i
Mýsriyye’nin taht-ý inkýyâdýnda ve deavat-ý hayriyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde
bulunmalarý vesâik-i lâzýmeye rabt edilecek ve Ýngiliz komiseri tarafýndan
baþkaca vesâit-i lâzýme isti‘mâliyle Sudan rüesâsýnýn Ýngiltere hükûmetine karþý
bir gûne va‘d ve ta‘ahhüdde bulunmamalarýna dikkat ve itina ve komiser-i
müþârunileyh icab-ý hâle göre Sudan hududu olan Asvân yâhud Vâdî-i Halfa'ya
kadar azîmetle Sudan'ýn iade-i âsâyiþi zýmnýnda ittihâz edilecek tedâbir ve
lüzum görünecek icraat peyderpey Bâbýâli'ye iþ‘âr ve inhâ kýlýnacakdýr.
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Üçüncü Madde- Devlet-i Aliyye komiseri hidiv hazretleri ve Ýngiliz komiseri ile bi'l-ittifak Mýsýr Ordu-yu Hümâyûnu'nu tensîk edeceklerdir. Þöyle ki;
imtiyâz fermân-ý hümâyûnlarý mûcib-i âlîsince Mýsýr Ordusu hadd-i gâyet
olmak üzere on sekiz bin neferden mürekkeb olacaðýndan ordu-yý mezkûrun
hâl-i hâzýrý ile mevcudu bi't-tedkîk hýtta-i Mýsriyye'nin muhafaza-i emniyet ve
asâyiþine muktezî olan kuvvete nisbet olunarak tayin edecek noksaný Mýsýr ve
Sudan ahlisinden usûlü vechile celb ve cem‘ olunacak efrâd-ý cedîdeden ikmâl
olunacak ve iþbu asâkirin Mýsýr'ýn cihât-ý sairesine tayin ve ikamesi sýra[sýn]da
Sudan'ýn def‘-i ihtilâlinden sonra yine vakten mine'l-evkat orada isyan zuhuruyla Mýsýr'ý tehdîd edememesi zýmnýnda Mýsýr'ýn Sudan hududu olan Asvan
cihetinin lüzumu kadar asker ikamesiyle tahkîmi hususuna itina olunacak ve bu
bâbda ber-vech-i muharrer hidiv hazretleri ve Ýngiliz komiseri ile bi'l-ittifak
icrasý tensîb olunun mevâd evvel be-evvel Bâbýâli'ye bildirilecekdir.
Dördüncü Madde- Devlet-i Aliyye komiseri hidiv hazretleri ve Ýngiliz
komiseriyle idare-i Mýsriyye'nin kâffe-i þu‘ubâtýný tedkîk edecek ve fermân-ý
hümâyûnlar dâiresinde lüzum görülecek ta‘dîlât icra olunacakdýr. Ta‘dîlât-ý
lâzýme ahkâm-ý ferâmine muvâfýk olmaðla beraber tedkîkât-ý vâký‘a üzerine
icrasý muktezî görünen ta‘dîlâtýn neden ibâret olduðu Devlet-i Aliyye komiseri
tarafýndan Bâbýâli'ye bildirilip alacaðý emre göre hareket eyleyecekdir.
Beþinci Madde- Mukâvelenâmenin beþinci maddesi icabýnca hidiv hazretleri tarafýndan vuku bulan ta‘ahhüdât-ý düveliyye ferman-ý hümâyûnlarla î‘tâ
buyurulan imtiyâzâta mugayir olmadýkca cânib-i Saltanat-ý Seniyye’den tasdik
kýlýnacaðý cihetle iþbu ta‘ahhüdâtýn ne misillü þeyler olduðu ve imtiyâz fermân-ý
hümâyûnlarýna muvâfýk olup olmadýðý komiser-i müþârunileyh tarafýndan bi'ttahkîk ber-tafsîl Bâbýâli'ye iþ‘âr olunacakdýr.
Altýncý Madde- Mukâvelenâmenin altýncý maddesi mûcebince Devlet-i
Aliyye ve Ýngiliz komiserleri hududun emniyeti ve idâre-i Mýsriyye'nin devâm-ý
hüsn-i cereyâný te’mîn edildiðini müþâhede eder etmez devlet-i metbû‘alarýna
birer rapor takdim edeceklerinden ve Mýsýr'ýn Ýngiliz askerinden tahliyesi iþbu
raporun tanzim ve takdimine mütevakkýf olduðundan husûl-i emniyeti ve hüsn-i
idâre-i Mýsriyye'yi tesrî‘ ve teshîl edecek tedâbirin ber-vech-i muharrer icraatýna ziyadesiyle itina ve dikkat ve maksad-ý devletin bir an evvel istihsâli
esbâbýnýn istikmâline bezl-i mesâ‘î ve makderet ile ibrâz-ý asâr-ý hasâfet ve
reviyyet-mendî edilecekdir.
Yedinci Madde- Üsera-yý zenciye ticâreti memnû‘iyetine ve Mýsýr ordusu-
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nun tanzim ve tensîki için sair vilâyât-ý þahane ahalisinden asker tahrîrine ve
ordu-yý mezkûrun tanzim ve tensîki hizmetinde kullanýlmak üzere lüzumu olan
zâbitân-ý Osmaniyye'nin tayin kýlýnacaðýna dair mukâvelenâmeye derci Sir
Drumond Volf [Drummond Wolff] tarafýndan taleb ve teklîf olunan üç fýkra
muahharen tayy edilmiþ olduðundan Mýsýr'da müþârunileyh Volf [Drummond
Wolff] tarafýndan bu maddelere dair þâyed bir gûne teklîf vuku bulacak olur ise
Devlet-i Aliyye komiseri bunun müzâkeresine giriþmeyecekdir.
[15 Rebîülevvel [1]303] / 22 Aralýk 1885
Hey’et-i Vükelâ Üyelerinin Ýmzalarý
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Osmanlý Devleti’nin kendilerini Mýsýr’dan tahliye teþebbüsünde bulunduðunu
anlayan Ýngilizlerin, Mýsýr’da kalmak için Sudanlýlarýn Mýsýr sýnýrýna hücum
ettiklerine dair gazetelerinde gerçek dýþý haberler yayýnladýklarý ancak
hücum ettikleri söylenen Sudanlýlarýn Baris Vahasý’na tuz ve
güherçile için gelen yerli kabileler olduðunun anlaþýldýðý

90

Bugünki tarih ve 609 numarasýyla makam-ý Sadâret'e irsâl olunan arîza-i
çâkerânem manzûr-ý ma‘âlî-i mevfûr-ý cenâb-ý hilâfet-penâhîleri buyrulmak
üzere ber-vech-i zîr arz ve tahrîr kýlýndýðý muhât-ý ilm-i âlî-i hazret-i hilâfetpenâhî buyuruldukda kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân veliyyü'l-emr ve'l-ihsân
efendimiz hazretlerinindir.
26 Muharrem [1]311 / 9 Aðustos 1893
Abd-i Memlûkleri
es-Seyyid Gazi Ahmet Muhtar

Mýsýr'ýn tahliyesine dair cânib-i Saltanat-ý Seniyye'den bir gûne taleb ve
teþebbüsün Ýngilizlerce hissolunmasýný müte‘âkib asayiþ-i memleket ve saire
hakkýnda meydana bazý þeyler çýkardýklarý mücerrebât-ý adîde ile müstedlel
olduðu misillü bu kere de Sudanîlerin mülhakât-ý hýttadan Baris Vâhý'na hücum
eylediklerine dair ortaya bir havâdis sürülmüþ ve biraz da kuvve-i ihtiyâtiye gönderilmek suretiyle mesele sahîh þeklinde gösterilmek istenilmiþdir. Mezkûr vâh,
Asna Müdüriyeti merkezinden takrîben yüz seksen ve Asyut'dan iki yüz yetmiþ
kilometre cenûb-ý garbîde ve Libya Sahrâsý medhalinde vâkidir. Güyâ hücum
eden fýrka-i Sudaniye'de Osman el-Arzak kumandasýnda beþ yüz kiþilik bir
kuvvet olup Asyut ve Circa ve Asna havalisinde bu defa sevk edilen kuvve-i
Mýsriyye'de dört topla bir mikdar hecinli süvariden ibaretdir. Bunlarýn mezkûr
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vâha hücumlarý cüzî ise de Asyut'a gelen üç adamýn ifade-i mücerredelerinden
ibaret olup bu da hücum eden süvarilerin dört gün orada tevakkuf ederek þeyhü'l-beled ile anbar memurunu ve sair yerlilerden on bir kiþiyi dahi alýp beraber
götürdüklerine dair ise de bunu te’yid eder sair bir haber zuhur etmedikden
baþka bu havâdisi neþreden Ýngiliz vâsýta-ý neþriyâtý gazeteler Sudanîlerin
oradan içeri çekildiklerini dahi der-akab iþâ‘a eylemiþ olmalarýna nazaran
esasen kizb olmasý yahud tuz ve natrun için ol havaliye ekseriya sahradan gelip
dolaþan kabâilden görülen bir halkýn vürûduna hasbe'l-siyâse bu þekil ve suret
giydirilmek istenilmiþ bulunmasý dahi müsteb‘id deðildir. Alâ kile't-takdireyn
mücerred malumât olmak üzere arz-ý keyfiyete mübâderet kýlýndý ol bâbda.
26 Muharrem [1]311 / 9 Aðustos 1893
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Y. PRK. MK, 6/2
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Ýngilizlerin Mýsýr'da iþgal kuvvetlerinin mikdarýný hiçbir sebep ve gerek yokken
arttýrdýklarý ve bu askerlerin masraflarý için Mýsýr'dan ilave iþgal
masrafý talebinde bulunduklarý hakkýnda Fevkalade
Komiser Ahmet Muhtar Paþa'nýn tahriratý

91

Bâb-ý Âlî
Dâire-i Sadâret-i Uzmâ
Âmedî-i Divân-ý Hümâyûn
1775
Evvelce Ýngiltere'nin Mýsýr'daki kuvve-i iþgâliyesine ilâve olunan askerin
masârýfý olmak üzere bu sene için Mýsýr idâre-i maliyesinden elli bin lira alýnacaðýna dair Ýngiltere general konsolosunun vuku bulan beyânâtý re’s-i
idârede bulunanlarca mûcib-i telâþ olduðundan bazý ifadeye hâvî Ahmed
Muhtar Paþa hazretlerinin tahrirâtý sureti manzûr-ý âlî buyrulmak için arz u
takdim kýlýndý efendim.
18 Cemâziyelevvel [1]311 / 27 Kasým 1893
Sadrýazam ve Yaver-i Ekrem
Cevad
*****
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Divân-ý Hümâyûn
Vilâyât-ý Mümtâze ve Muhtâre Kalemi
Aded
631
Mýsýr Fevkalâde Komiseri devletlü Gazi Ahmed Muhtar Paþa
hazretlerinden mevrûd tahrirâtýn suretidir
Ýngilizlerin iþgal masrafý olarak Mýsýr maliyesinden senevî almakda olduklarý akçenin mikdarý geçen senenin büdçesinde seksen üç bin Mýsýr lirasýna
kadar indirilmiþ idi. Yine geçen sene Mustafa Fehmi Paþa'nýn infisâli üzerine
mücerred hidiv hazretlerinin takviye-i nüfûzu için Mýsýrca tekevvün etmiþ olan
kîl ü kâli vesile ve sebeb tutarak bir ihtiyâc-ý hakikiye müstenid olmaksýzýn
kuvve-i iþgaliyenin mikdarýný tezyîd etdikleri ve Mýsýrca taht-ý tehdidde bulunan
asayiþin tahkimi için kuvve-i iþgaliyenin mikdarýný artdýrmak lüzumu tahakkuk
eylediðinden icra-yý icabýna teþebbüs eylediklerini dahi ol vakit umum
devletlere teblið etmiþ ve üç bin küsur lira raddesinde olan kuvve-i iþgaliyenin
adedince beþ bine iblað eylemiþ ve çend mâh akdem bine karib mikdarýný tekrar
Mýsýr'dan almýþ olduklarý malum-ý sâmî-i fehâmet-penâhîleridir. Þimdi Ýngiliz
General Konsolosu Lord Kromer idare-i mahalliye anbarýndan bazýlarýna
tezyîd olunan askerin masrafý için Mýsýr maliyesinden bu sene için elli bin lira
almak tasavvurunda olduðunu ve hükûmete de suret-i resmiyede müracaat edeceðini söylemiþ olmasýyla re’s-i idarede bulunanlarca yine bir telaþ hâsýl olmuþdur. Çünkü bu askerin tezyidinde kat‘an bir icab-ý mahallî olmadýðý gibi ednâ
derecede olsun sebebiyet de verilmemiþ olduðundan Mýsýr'ýn akçesiyle Ýngilizlerin Mýsýr'da tahkîm-i nüfûz etmesi ve andan baþkaca da keenne idare-i
Mýsriyye töhmetdâr addedilerek Mýsýr maliyesinin cezâ-yý nakdî ile mahkûm
olmuþ gibi bir muamele-i zecriyye görmesi erbâb-ý umûr-ý idareye pek girân
gelmiþdir. Binâenaleyh adem-i kabûl yolunda müdâfaaya hazýrlanmakda bulunmuþlar ise de ne dereceye kadar kârgir olacaðý þimdiden kesdirilemez. Ol
bâbda.
13 Cemâziyelevvel [1]311 / 22 Kasým 1893
Mýsýr Fevkalâde Komiseri
Ahmed Muhtar

483

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

07:51

Page 484

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

484

MSR KTAB-2.qxp

04.01.2013

07:56

Page 485

OSMANLI BELGELERÝNDE

MISIR

Y. A. HUS, 285/40
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Mýsýr’da senelerdir yürütülen ayrýlýkçý faaliyetlere raðmen halkýn Osmanlý
Devleti’ne baðlýlýðýnýn devam ettiði ve düzenlenen þenliklerde
bu baðlýlýðýn gözlemlendiði hakkýnda Mýsýr Fevkalâde
Komiseri Ahmet Muhtar Paþa'nýn yazýsý

92

Serkitâbet-i Celîle-i Hazret-i Þehriyârî Cânib-i Âlîsi’ne
Atûfetlü efendim hazretleri
Veli-nimet-i bî-minnetimiz hilâfet-penâh efendimiz hazretlerinin tevfîkât-ý
ilahiye ve meded-i ruhâniyet-i cenâb-ý nebeviyyeye mazhariyet-i kâmile-i
þahaneleri eseri olarak bedhâhânýn nice senelerden beri hýtta-i Mýsriyye'de
ekmeðe çalýþdýklarý tohum-ý nifâk ve mel‘anetin nusret-i ahîreden sonra külliyen semeresizliði tahakkuk etdikten mâadâ bütün Mýsýr kýt‘asý sekene-i sâdýka-i Ýslâmiyesi’nin cülûs-ý mes‘âdet-me’nûs-ý cenâb-ý þehinþâhî devre-i müteceddide-i senevîyyesinden bi'l-istifade bu kere ibrâz etdikleri me’ser-i sadakat
ve ubûdiyet-i memdûha doðrusu bir asýrdan beri emsali görülmedik suretde
olup Kahire'nin adeta bütün esvâk ve hýttanýn Tanta ve Zagazik ve Mansûre ve
Dimyat ve Cize [Gize] ve Eþmun ve Minya ve Ýskenderiye ve Benha ve Kurþiye
ve Ýbrahimiye ve Anbabe ve Bulak misillü bilâd-ý meþhûresinde fevkalâde
suretde þenlikler ve Camiü'l-Ezher'de dahi kâffe-i ulema ve meþâyih ve sâdât
toplanarak söz-i celîle ve hutbeler kýrâetiyle ve bazý taraf-ý aliyye meþâyihi
cemiyetler akdiyle dua-yý füzûni-i ömr ü ikbâl ve nusret ve iclâl-i hazret-i
hilâfet-penâhîyi binlerce muhlisîn tekrar ve tezkâr eyledikleri misillü hidiv
hazretleri dahi Re’sü’t-tîn Kasrý’nda nüzzâr ve düvel-i mütehâbe konsoloslarýyla mu‘teberâna yüz yirmi kiþilik bir mükellef ziyafet verip Mýsýr vapurlarýyla
karakolhaneler dahi donatýlmýþ ve ikametgâh-ý acizîde de sinîn-i sâbýka misillü
sâye-i lütf-vâye-i hazret-i veli-nimet-i uzmâda bine karîb davetlilere maide-i
þebâne verilerek sanâyi-i nâriye icra ve tenvîrât-ý saire temâþa etdirilerek her sýnýf
ahaliden dua-yý devam-ý afiyet ve ikbâl ve nusret ve iclâl-i tâc-dârî da‘vât-ý
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hayriyesi tekrar olunarak nýsfü'l-leylden iki saat sonraya kadar þenlikler devam
eylemiþdir. Nefs-i Kahire ve mülhakâtda þehr-âyin-i behiyyenin suret-i icra ve
buna iþtirak ve intimâ edenlerin tafsilât-ý ulyâlarýný muhtevî ve canib-i celîl-i
hilâfet-i kübrâya velâim-i ubûdiyet-kârî ve musâdakat-güsterîyi þâmil buraca
Saltanat-ý Seniyye'nin hâdim-i vahîdi olan el-Müeyyed namýndaki cerîde-i
Arabiyye'nin nüshalarý leffen takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
6 Rebîülâhir 1315 / 4 Eylül 1897
Mýsýr Fevkalâde Komiseri
Bende
es-Seyyid Gazi Ahmed Muhtar
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Y. E. E, 129/81
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Osmanlý Devleti’nin Rumeli’de kaybettiði topraklarýn telafisi için Mýsýr’ý elde
tutmaya çalýþtýðý ve Mýsýr’ýn baðýmsýzlýðýna son verilerek diðer vilâyetler
statüsüne dahil edileceði yönünde Ýngilizlerin Mýsýr’da Müslüman halka
menfi propaganda yaptýklarýna dair Suriye valisinin yazýsý

93

Devlet-i Osmaniyye Posta
ve Telgraf ve Telefon
Nezâreti
Mahrec: Þam
Tarih: 3 Kânûn-ý Evvel
[1]330

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Hükûmet-i Osmaniyye'nin Rumeli'de zâyi etdiði memâlikin Mýsýr’ý elde
etmek suretiyle telâfîsi cihetine gidildiðine ve Mýsýr'ýn istiklâliyeti tamamýyla
ref‘ edilerek vilâyât-ý saire miyânýna ilhak olunacaðýna dair Mýsýr'da Ýngilizler
ahali-i Ýslâmiye-i mahalliyeye karþý bir takým iþâ‘ât ve ilkââtda bulunmakda
olduklarýný istihbâr edilmekde bulunduðundan siyaset-i devlete göre bu bâbda
bir tedâbîr ittihâzý lâzým gelip gelmeyeceði takdir-i sâmîlerine menûtdur.
3 Kânûn-ý Evvel [1]330 / 16 Aralýk 1914
[Suriye] Vali[si]
Hulusi
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DH. ÞFR, 454/6
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Ýngiliz iþgalinde bulunan Mýsýr’a para yardýmý yapýlamayacaðý fakat Osmanlý
ülkesi içerisinde bulunan Mýsýrlýlara yardým edilmesinin
uygun bulunduðuna dair Maliye nazýrýnýn yazýsý

94

Maliye Nezâreti
Düyûn-ý Umumiye ve Muamelât-ý Nakdiye Kalemi
Umumî: 10272
Hususî: 17
Beyrut Vilâyeti'ne
C[evab], 8 Kânûn-ý Evvel sene [1]330. Mýsýr'ýn eczâ-yý Memâlik-i
Osmaniyye'den olduðu derkâr ise de mahall-i mezkûr el-yevm Ýngilizlerin yed-i
gasbýnda bulunduðundan oraya her ne suretle olursa olsun para irsâli caiz
deðildir. Ancak Memâlik-i Osmaniyye'de sâkin olan Mýsýrlýlara sair tebaa-i
Osmaniyye gibi te’diyâtda bulunulabilir.
14 Kânûn-ý Evvel [1]330 / 27 Aralýk 1914
Maliye Nâzýrý Vekili Namýna
Hasan Tahsin
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DH. ÞFR, 48/178
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Almanya ve Avusturya'nýn Versay [Versailles] ve Saint Germen Anlaþmalarýyla Ýngiltere'nin Mýsýr üzerindeki himaye hukukunu tanýdýklarý; Osmanlý
Hükümeti'nin de bu hukuku tanýmayý taahhüd ettiði Sevr Anlaþmasý'na
göre, 18 Aðustos 1914'den önce Mýsýr'da bulunanlar ile bu tarihe
kadar geçici olarak Mýsýr'dan ayrýlýp sonradan dönenlerin Mýsýr tâbiiyetini elde edecekleri ve 18 Aðustos 1914'ten sonra Osmanlýlarýn
Osmanlý tâbiiyetinden çýkarak Mýsýr tâbiiyetine geçecekleri; ancak
anlaþma yürürlüðe girinceye kadar Mýsýrlýlar önceden olduðu gibi
Osmanlý tebaasý sayýlacaðýndan, Almanya ve Avusturya'daki Ýsviçre
Konsolosluklarýnýn Mýsýrlýlar hakkýnda himaye muamelesine
devam etmeleri gerektiði

95

Bern Sefâret-i Seniyyesi
4526
266
Melfuf
Aded: 1
Hariciye Nezâret-i Celilesi Cânib-i Âlîsi'ne
Hülasa: Mýsýrlýlar hakkýnda yapýlacak
muamelenin istifsârýna dair

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir
Þehbenderhanelere müracaatla Osmanlý pasaportu taleb eden Mýsýrlýlar
hakkýnda ne yolda muamele edilmesi icab edeceðinin istifsârýna dair Ýsviçre'nin
Münih General Konsolosunun iþ‘ârýna atfen bu kere bura Hariciye
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Nezâreti'nden taraf-ý kemterâneme irsâl olunan bir kýt‘a nota sureti leffen
takdîm-i huzûr-ý sâmîleri kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda ittihaz buyrulacak kararýn
mezkûr nezârete cevab verilebilmek üzere acilen bendelerine teblîð buyrulmasýný rica ve istirhâm eylerim. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
19 Aðustos 1920
Bern Maslahatgüzarý
Bendeleri
Mustafa Þükrü

*****

Bâb-ý Âlî
Hariciye Nezâreti
Ýstiþâre Odasý
Aded
41054

Þehbenderhânelere müracaatla Osmanlý pasaportu taleb eden Mýsýrlýlar
hakkýnda ne yolda muamele edilmesi icab edeceðinin istifsârýna dair Ýsviçre'nin
Münih general konsolosunun iþ‘ârýna atfen Ýsviçre Hariciye Nezâreti'nden
Sefâret-i Seniyye'ye gönderilen notanýn sûreti gönderildiðine ve bu bâbda ittihâz olunacak kararýn âcilen teblîð buyrulmasýna dair Bern Sefâret-i Seniyyesi
Maslahatgüzarlýðý'ndan varid olup havâle buyrulan 19 Aðustos 1920 tarihli ve
266/5426 numaralý melfûf tahrirat mütalaa olundu.
Versay [Versailles] ve Sen Jermen [Saint Germain] Muâhedenâmeleri ile
Almanya ve Avusturya hükümetleri Ýngiltere'nin Mýsýr üzerinde hukuk-ý
himayesini tasdik etdikleri gibi 10 Aðustos 1920 tarihinde Sevr'de imza edilmiþ
olan muâhede-i sulhiye ile Hükümet-i Seniyye dahi himâye-i mezkûreyi tanýyacaðýný taahhüd etmiþtir. Gerçi iþbu muâhede mûcebince 18 Kânûn-ý Evvel 1914
tarihinde Mýsýr'da mütemekkin bulunanlar ile tarih-i mezbûrda muvakkaten
Mýsýr'dan infikâk etmiþ olup bilâhare avdet etmiþ olanlar Mýsýr tâbiiyyetini
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ihrâz ettikleri gibi tarih-i mezkûrdan sonra orada temekkün edip muâhede-i
mezkûrenin mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ olunduðu tarihden sonra da orada kalarak
Mýsýr tâbiiyyetini ihrâz edecek olan Osmanlýlar da tâbiiyyet-i Osmaniyyeden
çýkacaklarý cihetle muâhedenin Mýsýr tebeasýndan ad ve itibar ettiði kimseler
bi't-tabi Osmanlý tebeasýndan tanýnmayacak ise de "Sevr"de imza edilmiþ olan
muâhede-i mezkûre el hâletü hâzihi mer‘iyyü'l-icra olmayýp baþlýca üç devlet ile
Devlet-i Osmaniyye tarafýndan tasdiknâmeler Paris'e irsâl ve tevdî‘ ve þehr-i
mezkûrda tevdî‘ hakkýnda bir zabýtnâme tanzim olunduktan sonra iktisâb-ý
mer‘iyyet edeceðinden bu muamelenin îfâsýna kadar Mýsýrlýlar kemâfissabýk
tebea-i Osmaniyyeden addolunarak Almanya ve Avusturya'daki Ýsviçre konsoloshânelerinin Osmanlý tebeasýndan olduklarýný iddia eden ve an asýl Mýsýrlý
bulunan eþhâs haklarýnda himayelerini dirîð etmemeleri lazým gelir.
Binâen-alâ-zâlik Ýsviçre Hariciye Nezâreti'ne ber vech-i ma‘rûz cevab tahrir
ve Almanya ve Avusturya'daki Ýsviçre konsolatolarýna bu mealde talimat i‘tâsýný
rica etmesi hususunun Bern Sefâret-i Seniyyesi'ne tavsiye edilmesi ve bir de
sefaret-i seniyyeye melfûf nota misillü merbûtâtý hâvî evrak geldiðinden bu kere
olduðu gibi yalnýz bunun sûretini irsâl ile iktifâ etmeyip melfûfunun da sûretini
îsâl eylemesinin ve aksi takdirde maslahatýn anlaþýlmasý düþvar olacaðýnýn
ilâveten izbârý menût-ý re’y-i sâmî-i nezâret-penâhîleridir.
16 Eylül 1336 / 16 Eylül 1920
Bâbýâli Hukuk Müþâviri
Ýmza

Bâbýâli Hukuk Müþâviri
Ýmza

*****
Bâb-ý Âlî
Hariciye Nezâreti
Mektûbî Kalemi

Bern Sefaret-i Seniyyesi Maslahatgüzarý Münir Süreyya Beyefendi'ye
Þehbenderhanelere müracaatla Osmanlý pasaportu isteyen Mýsýrlýlar
hakkýnda ne yolda muamele edileceði Ýsviçre Hariciye Nezâreti'nden sual olunduðuna dair sefâret-i seniyyenin 19 Aðustos [1]920 tarih ve 266 numaralý
tahrirâtýna cevabdýr. Almanya ve Avusturya hükümetleri Versay [Versailles] ve
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Sen Jermen [Saint Germain] Muâhedenâmeleri ile Ýngiltere'nin Mýsýr üzerinde
hukuk-ý himâyesini tasdik eyledikleri gibi 10 Aðustos [1]920 tarihinde Sevr'de
imza edilmiþ olan muâhede-i sulhiye ile Hükümet-i Seniyye dahi himaye-i
mezkûreyi tanýyacaðýný taahhüd etmiþtir. Gerçi bu muâhede mûcebince 18
Kânûn-ý Evvel [1]914 tarihinde Mýsýr'da mütemekkin bulunanlar ile tarih-i
mezbûrda muvakkaten Mýsýr'dan infikâk etmiþ olup bilâhare avdet eylemiþ
olanlar Mýsýr tâbiiyyetini ihrâz ettikleri gibi tarih-i mezkûrdan sonra orada
temekkün edip muâhede-i mezkûrenin mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ olunduðu tarihden sonra orada kalarak Mýsýr tabiyyetini ihrâz edecek olan Osmanlýlar da
tâbiyyeti-i Osmaniyye'den çýkacaklarý cihetle muâhedenin Mýsýr tebaasýndan ad
ve itibar ettiði kimseler bi't-tabi‘ Osmanlý tebaasýndan tanýnmayacak ise de
"Sevr" de imza edilmiþ olan muâhede-i mezkûre el hâletü hâzihi mer‘iyyü'l-icrâ
olmayýp baþlýca üç devlet ile Devlet-i Osmaniyye tarafýndan tasdiknânmeler
Paris'e irsâl ve þehri-i mezkûrda tevdî‘ hakkýnda bir zabýtnâme tanzim olundukdan sonra iktisâb-ý mer‘iyyet edeceðinden bu muâmelenin îfâsýna kadar
Mýsýrlýlar kemâ fissâbýk tebea-i osmaniyyeden addolunarak Almanya ve
Avusturya'daki Ýsviçre konsoloshânelerinin Osmanlý tebeasýndan olduklarýný
iddiâ eden ve an asýl Mýsýrlý bulunan eþhâs haklarýnda himâyelerini dirîð
etmemeleri lazým gelir. Binâen-alâ-zâlik Ýsviçre Hariciye Nezâreti'ne ber minvâl-i meþrûh cevab i‘tâsý ile Almanya ve Avusturya'daki Ýsviçre konsolatolarýna
bu meâlde talimât verdirilmesi ve bir de nezâret-i mezkûreden bu iþ hakkýnda
sefâret-i seniyyeye mürsel nota gibi merbûtâtý havi olarak derûrunda keyfiyetin
suhûletle anlaþýlabilmesi için merbûtâtýnýn da birer suretinin irsâl olunmasý
mütemennâdýr.
21 Eylül 1336 / 21 Eylül 1920
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HR. SYS, 2349/22
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Bulak, Kahire
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BAÞBAKANLIK OSMANLI ARÞÝVÝ
Divan-ý Hümâyûn Mühimme Defterleri
A. DVNS. MHM. d 3, hüküm no: 541
A. DVNS. MHM. d. 3, hüküm no: 563
A. DVNS. MHM. d. 5, hüküm no: 813
A. DVNS. MHM. d. 5, hüküm no: 1495
A. DVNS. MHM. d. 6, hüküm no: 481
A. DVNS. MHM. d. 6, hüküm no: 586
A. DVNS. MHM. d. 7, hüküm no: 217
A. DVNS. MHM. d. 7, hüküm no: 389
A. DVNS. MHM. d. 7, hüküm no: 721
Divan-ý Hümâyûn Sicilleri Mühimme-i Mýsýr Defterleri
A. DVNS. MSR. MHM. d. 1, hüküm no: 423
A. DVNS. MSR. MHM. d. 5, hüküm no: 14
A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no: 7
A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no:16
A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no: 18
A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no: 34
A. DVNS. MSR. MHM. d. 15, hüküm no:37

Divan-ý Hümâyûn Sicilleri Name-i Hümayun Defterleri
A. DVNS. NMH. d. 9, hüküm no: 1 A. DVNS. NMH. d. 9, hüküm no: 493
Ali Emiri Tasnifi
A. E. III. Ahmed, 262
A. E. II. Mustafa, 271
A. E. III. Ahmed, 1749

504

A. E. III. Ahmed, 1764
A. E. I. Mahmud, 12287
A. E. III. Ahmed, 12373
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Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evraký
A. MKT. MHM, 334/14
Cevdet Tasnifi
C. AS, 5433
C. AS, 5684
C. AS, 6229
C. BH, 5701

C. BH, 9363
C. BLD, 6899
C. BLD, 7413
C. DH, 1126

C. DH, 2083
C. DH, 3474
C. DH, 5075
C. EV, 205
C. EV, 8074

C. EV, 31657
C. MF, 866
C. MF, 2128
C. MF, 5866
C. ML, 3013

C. ML, 26441
C. ML, 28875
C. MTZ, 389
C. NF, 84
C. NF, 2357

C. NF, 120
C. NF, 458
C. NF, 1284
C. NF, 2131
C. NF, 2570

Dahiliye Nezareti Tasnifi
DH. ÞFR, 454/6
DH. ÝUM, E-101/83
Hatt-ý Hümayûn Tasnifi
HAT, 606
HAT, 3642-A
HAT, 5404-A
HAT, 6764
HAT, 6803

HAT, 3624-Ý
HAT, 5404
HAT, 6749
HAT, 6795-C
HAT, 13499
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Hariciye Nezareti Tasnifi
HR. SFR (3), 1/62
Ýrade Tasnifi
Ý. MTZ (05), 898
Ý. MTZ (05), 1174
Ý. MTZ (05), 1241

Ý.MTZ (05), 779
Ý. MTZ (05), 839
Ý. MTZ. (05), 873

Maarif Nezareti Tasnifi
MF. MKT, 282/2
Yýldýz Tasnifi
Y. A. HUS, 270/79
Y. A. HUS, 285/40
Y. E. E, 117/7
Y. E. E, 121/24
Y. E. E, 123/41
Y. E. E, 124/19
Y. E. E, 129/81
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Y. A. HUS, 510/24
Y. A. HUS, 510/56
Y. PRK. ASK, 14/46
Y. PRK. AZJ, 53/75
Y. PRK. MK, 1/71
Y. PRK. MK, 4/46
Y. PRK. MK, 6/2
Y. PRK. MYD, 2/36
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A
Abbas Efendi (Müftü) 426
Abbas Hilmi Paþa (Mýsýr Hidivi,
Vezir) 173, 274
Abdi Efendi (el-Hac, Baþdefterdar)
211, 214
Abdi Paþa (Mýsýr Valisi, Vezir) 50,
52, 54
Abdullah Efendi (Mýsýr Kadýsý) 59
Abdullah Þarkavî (Ezher Camii
Þeyhi) 309
Abdurrahman Nafiz Efendi (Mýsýr
Kadýsý) 157
Abdül'al Paþa (Kumandan) 454)
Abdülaziz Ahmed Efendi (Kapý
Kethüdalýðý Katibi) 168
Abdülhamid II (Sultan) 423
Abdülkerim (Emir) 247
Abdüsselam Tafer Efendi (Kapý
Kethüdalýðý Katibi) 168
Ahmed (Ýzmir Voyvodasý) 393
Ahmed Aða (Dârüssaade Aðasý)
297, 300
Ahmed Esad (Þeyhülislâm) 429,
461
Ahmed ibn-i Tablun (Tolunoðlu)
246
Ahmed Kaptan (Hatabzâde, Hacý)
262
Ahmed Muhtar Paþa (Gazi, Mýsýr
Fevkalade Komiseri) 157, 311,
313, 319, 328, 329, 471, 472,
479, 482, 483, 487
Akabe 329
Akdeniz 32, 352, 362, 403
508

Alaiye Sancaðý 272, 392
Ali (Evkaf-ý Hümâyûn Mütevellisi)
299, 300
Ali (Þýkk-ý evvel Defterdarý) 59
Ali Bey (Mýsýr Defterdarý) 75
Ali Bûbî (Nezâret ve Hükümdârîye
Vekili, 436)
Ali Efendi (Devlet-i Aliyye Paris
Sefiri) 353, 355
Ali Fazýl Bey (Mýsýr hanedanýndan,
Prens) 168
Ali Fehmi (Maârif Vekili) 436
Ali Ýsmet Efendi (Baþdefterdar)
220, 221
Ali Mübarek Paþa (Mýsýr Maarif
Nazýrý) 311
Ali Nizâmi Paþa (Mýsýr Fevkalâde
Komiseri) 423
Ali Paþa (Mýsýr Valisi, Vezir) 405,
407
Ali Paþa (Mýsýr Beylerbeyi) 184
Almanya 427, 428, 495
Amerika Sefareti 174
Amr ibnü'l-Âs (Ashab-ý Kiram'dan,
Mýsýr fatihi) 216
Anadolu 248, 282, 359
Anbabe (Kahire'de) 486
Ankona Limaný (Adriyatik'de) 368
Arabca 323, 328, 329
Arablar 451
Arafat 188
Ariþ (Mýsýr'ýn kuzeyinde) 178, 385
Arnavud 404, 405, 407
Asitane 40, 44,64, 65, 299, 340, 342,
353, 355, 399
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Esna (Mýsýr'da) 479
Asvân 377, 473
Asyut (Orta Mýsýr'da) 479
Âtýf Mustafa Efendi (Baþdefterdar)
201
Avrupa / lý / lar 135, 136, 137, 333,
351, 355, 384, 427, 462
Avusturya 427, 428, 495
Aydýn Sancaðý 393
Aziziye Kumpanyasý, 277, 281, 283,
284

B
Bâb-ý Meþîhat 157
Bâbýâli 139, 157, 159, 417, 442, 445,
462, 473, 474
Bahravî Efendi (Mýsýr Ulemasýndan) 426
Bahr-i Ahmer 281, 284, 459, 460
Bahr-i Sefid 260, 261, 281, 359, 370
Baris Vahasý (Sudan sýnýrýnda) 479
Bârûdî Mahmud Paþa (Mýsýr
Harbiye Nazýrý) 424, 425, 426
Baþmuhasebe 197, 211, 213, 214,
218, 220, 221, 223, 231, 306,
309, 362
Bedia Haným (Mýsýr hanedanýndan,
Prenses) 169
Behnesâviye Vilayeti 297, 305, 306
Bekir Paþa (Mýsýr Valisi) 197, 340
Belün (Mýsýrlý, Seyyâh) 247
Beni'l-Vefâ Zâviyesi (Mýsýr'da) 225
Bercek (Ýskenderiye'de) 251
Berdisî Osman Bey (Reisü'l-Ümera)
405

Bere (Perree Flag, Kaptan) 368
Bern Sefâreti 494, 495
Besim Bey (Kurenâ-yý Hazret-i Þehriyârî'den) 436
Beyrut Vilayeti 491
Beytu'llâhi'l-Haram 68
Bingazi 313
Birüsseba 292
Bon (François Bonet, Fransýz
General) 367
Bonaparte (Napoleon) 352, 354,
366, 369, 370, 371, 377
Budlos Gölü, (Mýsýr'da) 261
Buhayra Vilayeti 213, 298
Bulak 247, 376, 486
Bursa, 282

C
Cami-i Ezher 80, 223, 304, 305, 306,
309, 332, 333, 377, 426, 486
Cemaleddin Efendi (Þarki Rumeli
Cemaat-i Ýslamiyesi Nazýrý) 157,
158, 159
Cevad (Sadrazam ve Yâver-i Ekrem,
315, 482
Cezzar Ahmed Paþa (Sayda Valisi)
376, 377
Cidde 189, 281, 284
Cize Vilayeti (Gize) 298, 486, 300
Çerkes / ler 403, 417

D
Damanhur 250, 252, 261, 346, 368
Danýþavay Vakasý 329
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Dârü'l-Hilâfeti'l-Aliyye 281
Davud Paþa (Cihadiye Nazýrý) 416
Deraliyye 68, 81, 214, 270, 297, 345,
376, 392
Dersaâdet 64, 89, 113, 120, 132, 133,
157, 200, 204, 210, 211, 214,
226, 281, 282, 283, 284, 298,
299, 300, 313, 314, 332, 333,
352, 366, 382, 392, 406, 427,
428, 442
Derviþ (Bâbüssaade Aðasý) 229
Derviþ Paþa (Umum Kumandan,
Yâver-i Ekrem) 439, 440, 472
Devlet-i Aliyye 54, 59, 75, 81, 83, 88,
89, 91, 93, 95, 112, 113, 114,
115, 119, 120, 121, 125, 129,
132, 133, 134, 137, 138, 139,
149, 150, 152, 153, 205, 206,
213, 218, 244, 245, 247, 252,
275, 282, 283, 284, 340, 342,
345, 346, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 362, 380, 381, 382,
383, 384, 388, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 415, 418, 425,
439, 440, 442, 443, 445, 452,
458, 459, 460, 472, 473, 474,
475
Deze (Desaix, Fransýz General) 380
Dimyat 40, 342, 384, 454, 486
Divan-ý Hümâyûn 150, 197, 201,
210, 211, 214, 218, 220, 221,
223, 231, 275, 299
Dofva (Caferelli Dufalga, Fransýz
General) 368
Donanma-yý Hümâyûn, 31, 213, 359,
362
510

Drumond Volf (Drummond Wolff,
Ýngiliz Yüksek Komiseri) 472,
475

E
Ebusac (Nil boyunda) 251, 260
Ebubekir Paþa (Mýsýr Valisi) 342,
347
Ebukýr 213, 248, 251, 260, 380, 454
Ebyarî Efendi (Mýsýr Ulemasýndan)
426
Edvar Grey (Edward Grey) 321,
322, 323
Eflaka 249, 250, 261
Enver (Baþkumandan Vekili) 174
Esad Paþa (Paris Sefiri) 458
Es-Seyyid Mehmed Salih (Foça
kadýsý) 400
Evkaf-ý Hümâyûn 270

F
Fatma Haným (Mýsýr hanedanýndan,
Prenses) 168
Feyyum 204, 210, 297, 298, 381
Fransa / lý 41, 239, 340, 344,
350, 351, 352, 353, 354, 355,
366, 369, 370, 371, 380, 381,
382, 383, 384, 388, 399, 416,
417, 418, 425, 458, 459, 460,
462, 464
Fransýz 376, 381, 382, 384, 403, 407,
428, 444
Frengistan 244, 248
Frenk Limaný 340
Fuva (kasaba, Nil 'de) 248, 261
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G
Gavri Sarayý 396
Gazze 178
Granville (Lord, Ýngiliz Dýþiþleri
Bakaný) 463
Gülhâne Hatt-ý Hümâyûnu 113, 120,
125

H
Hâkim Biemrillah
(Fatimî Halifesi) 246
Haleb 178, 188, 189, 213
Halil Efendi (Baþdefterdar) 197
Halim Paþa (Hidiv) 418,
472
Hamdullah Emin Paþa
(Antakya Mebusu) 169
Hamza Bey (Mýsýr Ümerasýndan)
218
Hamza Paþa (Mýsýr Valisi) 218
Harbiye Nezareti 167
Haremeyn-i Muhteremeyn 60, 68,
69, 81, 82, 113, 120, 214, 228,
270, 300, 399, 402, 403, 404,
405, 406
Haremeyn-i Þerifeyn 31, 32, 68, 235,
347, 403, 405
Haric ibn-i Miskin
(Mýsýr Meliki) 246
Hariciye Nezareti 173, 321, 322, 461,
494
Hasan Bey (Cedâvî, Mýsýr Ümerasýndan) 74, 75, 76
Hasan Hüsnü (Bahriye Nâzýrý) 461
Hasan Paþa (Gazi, Vezir) 229

Hasan Paþa (Mýsýr Valisi, Vezir) 44,
68
Hasan Tahsin (Maliye Nâzýrý Vekili)
491
Hayreddin Aða (Mühürdâr) 397
Hayrullah el-Rücn (Bedevî Þeyhi)
313
Hýzýr (Ezher Þeyhi) 304, 306
Hicaz Demiryolu 292
Hind 353, 452
Hindistan 31, 32, 415
Hiþâre (Nahiye, Manfalutiyye'ye
tabi) 192
Hotin Kalesi 50
Hulusi(Suriye Valisi) 489
Hüseyin (Dahiliye Vekili) 436
Hüseyin (Kastamonu Sancaðý
Mütesellimi) 361
Hüseyin Vasfi Efendi
(Kapý Kethüdalýðý Katibi) 168
Hüsrev Paþa (Vezir) 402, 404

Ý
Ýbrahim (Hanefî Þeyhi) 370
Ýbrahim Aða (Duhânî) 416
Ýbrahim Bey (Mýsýr Þeyhü'l-Beledi)
80, 340, 405
Ýbrahim Ethem (Dahiliye Nâzýrý)
461
Ýbrahim Hilmi Paþa (Mýsýr hane danýndan, Prens) 168
Ýbrahim Paþa (Serasker) 376
Ýbrahim Paþa (Vezir, Mýsýr Valisi) 44
Ýbrahim Sarim Efendi
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(Baþdefterdar) 218
Ýffet Haným (Mýsýr hanedanýndan,
Prenses) 168
Halil (Ýlyas zâde, Sýðla Sancaðý
Mütesellimi) 393
Ýmam Bedevî Türbesi (Tanta
Kasabasý'nda 42
Ýmam Þâfii Türbesi
(Mýsr-ý Kahire'de) 223
Ýngiliz / ler 174, 329, 332, 333, 415,
416, 417, 418, 428, 436, 441,
445, 451, 452, 453, 454, 455,
459, 460, 461, 462, 463, 472,
473, 474, 479, 480, 483, 489,
491
Ýngiltere, 41, 163, 173, 323, 351,353,
354, 382, 415, 416, 417, 418,
444, 451, 458, 459, 460, 462,
463, 464, 472, 473, 482, 496
Ýskenderiye 64, 90, 134, 135, 196,
200, 205, 213, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 251, 253, 260,
262, 274, 282, 283, 340, 341,
344 345, 346, 362, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 380, 382,
384, 399, 424, 426, 427, 428,
436, 439, 441, 443, 444, 451,
472, 486
Ýsmail Bey (Þeyhü'l-Beled) 74
Ýsmail Hamdi Paþa (Port Said
Muhâfýzý) 454
Ýsmail Paþa (Hidiv) 157, 158
Ýspanya 460, 464
Ýsr-i Ebu Akdâ (Ada, Nil boyunda)
220
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Ýstanbul 167, 282, 426, 428
Ýsviçre 493, 494, 495, 496
Ýtalya 352, 460, 464
Ýzmir 64, 393
Ýzzet Mehmed Paþa (Mýsýr Valisi,
Vezir) 75, 80, 235

K
Kahire, 134, 157, 158, 228, 232, 282,
436, 452, 453, 486, 487
Kameron (Cameron, Ýngiliz, Maliye
Müsteþarý) 333
Kâmil (Sadrazam) 471
Kâmil Ahmed Paþa (Mýsýr Valisi)
210, 300
Kýna (Vilayet) 71
Karadeniz, 262
Kasirü'l-Þamî (Kýna Vilayeti'nde) 71
Kasr-ý Ayn 346
Kata Kasabasý (Mýsr-ý Kahire'de)
220
Kayýtbay (Memluk Sultaný) 180
Kleber (Fransýz General)
367, 380, 381, 382, 383, 384
Kostantýniyye 184, 388
Kromer (Cromer, Ýngiliz General
Konsolosu, Lord) 322, 329,
483

L
Londra 321, 322459, 460

M
Maârif Nezâreti 311, 315, 319
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Mahmud Nedim Paþa (Sadrazam)
157
Mahmud Sami Paþa (Mirlivâ,
Cihadiye Nazýrý) 416, 418,
452, 453
Makzama (Süveyþ Kanalý boyunda)
451
Malta 354, 367, 370
Manfalutiyye (Vilayet) 192
Mansûr (Vilayet) 297
Mansûre 486
Marmont (Louis, Fransýz
General) 367
Mehmed (Mýsýr Valisi) 207
Mehmed Ali Paþa (Mýsýr Valisi) 112,
119, 149
Mehmed Arif Paþa (Divân-ý Türkî
Reisi) 168
Mehmed Asým (Harbiye Nazýrý) 461
Mehmed Cemaleddin (Þeyhülislâm)
156, 159
Mehmed Efendi (Ýskenderiye Kalesi
Dizdarý) 196, 201
Mehmed Emin Âlî Paþa (Sadrazam
ve Hariciye Nazýrý) 128
Mehmed Emin Hilmi Efendi
(Binbaþý) 174
Mehmed Emin Paþa (Mýsýr Valisi,
Vezir) 64
Mehmed Ferid Paþa (Sadrazam) 328
Mehmed Kâmil (Evkaf Nazýrý) 461
Mehmed Paþa (Mýsýr Valisi, Vezir)
204
Mehmed Paþa (Kethüda, Mýsýr
Valisi) 216

Mehmed Paþa (Vezir) 231, 232
Mehmed Raif (Nafia Nâzýrý) 461
Mehmed Reþad (Sultan) 164
Mehmed Said (Sadrazam) 461
Mekke-i Mükerreme 29, 68
Melâfiye 251
Melik Cahir Nübeyze Emir Ali 246
Memâlik-i Mahrûse 40, 87, 132, 139,
244, 274, 281, 283, 284, 355
Memâlik-i Osmaniyye 173, 288, 333,
491
Menu (Jacques Menou, Fransýz
General) 367
Menufiye Vilayeti 297
Merabit Limaný (Ýskenderiye yakýn
larýnda) 367
Merbu Kulesi 260
Mevlana Ubeydullah (Mýsýr Kadýsý)
196
Mýsýr, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 40, 41,
44, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 59,
60, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 72,
74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 87,
88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96,
112, 113, 114, 115, 119, 120,
121, 124, 125, 128, 129, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 149, 150, 152, 153, 156,
157, 158, 159, 163, 164, 167,
173, 178, 180, 184, 186, 188,
189, 192, 196, 197, 200, 201,
207, 210, 213, 214, 216, 218,
220, 221, 223, 225, 226, 228,
229, 231, 232, 235, 238, 240,
244, 245, 246, 247, 248, 249,
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250, 252, 262, 265, 266, 270,
272, 274, 275, 277, 281, 282,
283, 284, 288, 292, 297, 298,
299, 300, 305, 306, 309, 311,
313, 314, 315, 319, 321, 322,
323, 328, 329, 332, 333, 334,
340, 341, 342, 344, 346, 347,
353, 354, 355, 362, 367, 368,
370, 376, 377, 380, 381, 382,
383, 384, 388, 391, 392, 396,
397, 399, 402, 403, 404, 406,
415, 416, 417, 418, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 436, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 451,
452, 453, 454, 455, 458, 459,
460, 461, 462, 463, 464, 471,
472, 473, 474, 475, 479, 482,
483, 486, 489, 491, 493, 494,
495, 496
Minya 5, 486
Muhammed Kurim 345, 346
Murad Bey (Mýsýr Ümerasýndan)
80, 340, 341, 346, 405
Musavva 150
Mustafa Efendi (Baþdefterdar) 223
Mustafa Hayri Efendi (Þeyhülislâm)
292
Mustafa Paþa (Mýsýr Kaymakamý,
Vezir) 213
Mustafa Paþa (Mýsýr Valisi) 201
Mustafa Þükrü (Bern Sefareti Maslahatgüzârý) 494
Mustafa Zihni (Sadâret Müsteþarý)
461
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Münih 493, 494
Münir Süreyya (Bern Sefareti
Maslahatgüzârý) 495
Müsliman Limaný 249, 260, 341

N
Nazif Efendi (Kapý Kethüdâsý) 262
Nemçe 344
Nil 27, 107, 180, 186, 192, 200, 204,
205, 210, 220, 223, 225, 244,
246, 247, 248, 249, 250, 251,
260, 262, 266, 272, 300, 342,
369, 377, 381
Nubar Paþa 133, 138, 311

O
Ordu-yý Hümâyûn 221, 231, 232,
385, 404, 474
Osman Bey (Þeyhü'l-Beled) 74
Osman Bey (Berdisî, reisü'l-ümera)
405
Osman el-Arzak (Sudan Fýrka
Kumandaný) 479
Osman Fazýl Bey (Mýsýr hanedanýn
dan, Prens) 168
Osman Nuri (Serasker) 461
Osman Paþa (Mýsýr Valisi, Vezir) 56,
59, 196, 228
Osman Rýfký Paþa (Cihadiye Nazýrý)
415
Osmanlý / lar 381, 493, 494, 495, 496
Ömer (Menteþe Sancaðý Mütesellimi) 391
Ömer Halife (Ordu-yu Hümâyûn
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Mimarý, Hâfýz) 238

P
Pakize Haným (Mýsýr hanedanýndan,
Prens) 168
Paris 351, 353, 354, 355, 366, 459,
460, 495, 496
Petris (Hakkaniyet Vekili) 436
Pompei Sütunu 367, 371
Port Said 454, 455

R
Ragyine (Reynier Fransýz General)
368
Rahmâniye 248, 249, 250, 251, 252,
261, 346
Râkým Mehmed Paþa (Mýsýr Valisi,
Vezir) 218
Raþid Hüsnü Paþa (Tellü'l-Kebir
Kumandaný) 452, 453
Re'sü't-tîn Kasrý 486
Reþid 40, 41, 200, 213, 248, 249, 261,
340, 342, 345, 346, 367, 368,
380, 384, 454
Rýza Paþa (Mýsýr Muhafýzý) 453
Riyale Bey (Donanma Kaptaný) 341,
345, 346
Riyaz Paþa (Hidiv) 415, 416
Ruffin (Fransa'nýn Ýstanbul Maslahatgüzârý) 353, 354
Rumeli 248, 282, 352, 359, 399, 489

S
Sadâret 124,125, 157, 159, 272, 274,
278, 288, 289, 321, 329, 459,

471, 479
Said (Vilayet) 74, 377, 381, 452, 453
Said Mehmed Paþa (Mýsýr Valisi)
297
Said Paþa (Mýsýr Valisi) 157, 158
Saint Germain Muahedesi 494, 496
Salih (Kâþif) 81
Salih Bey (Mýsýr Mîrü'l-hâcý) 340
Saltanat-ý Seniyye, 54, 81, 87, 90, 94,
95, 97, 114, 120, 124, 125, 128,
133, 134, 137, 138, 139, 150,
272, 274, , 314, 315, 351, 353,
354, 403, 405, 426, 439, 440,
444, 455, 461, 472, 473, 474,
479, 487
Server Paþa (Mýsýr Fevkalâde Komiseri) 439
Sevakin Kaymakamlýðý 150, 277
Sevr 494, 495, 496
Seymur (Seymour, Ýngiliz Amiral)
454
Sinan Paþa Yemen fatihi) 200, 247
Smit (Sidney Smith, Ýngiltere Donanmasý Kumandaný) 383
Sudan / lýlar 95, 332, 416, 417, 428,
453, 462, 471, 472, 473, 474,
479, 480
Sultan en-Nasr Muhammed bin Kalavun (Memluk Sultaný) 246
Sultan Mahmud Han Vakfý (Mýsr-ý
Kahire'de) 228
Sultan Selim I 59, 71, 180, 396
Sultan Selim II 247
Süleyman (Müftü) 370
Süveyþ 32, 68, 69, 284, 381, 436, 445
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Þam 178, 188, 345, 376
Þemseddin (Müverrih) 247
Þerif Hüseyin bin Yahya el-Mübarek
(Mekke Þeriflerinden) 220
Þerif Mehmed Bey (Hâcegândan,
Defter Nâzýrý) 361
Þerif Paþa (Hidiv) 416, 417
Þivekâr Haným (Mýsýr hanedanýn
dan, Prenses) 168

T
Taleyran Perigor (Talleyrand Perigord, Fransýz Umur-ý Enebiye
Nazýrý) 354
Tanta Kasabasý 424, 454, 486
Tanzimât-ý Hayriye 88, 87
Tevfik Paþa (Hidiv) 157, 415, 417,
418
Times Gazetesi 321, 322
Tulon Limaný (Toulon) 351, 368
Tunus 138, 139

U
Uleyþ (Mâlikî Müftüsü) 425
Urabî Paþa 414, 424, 425, 426, 427,
428, 441, 443, 444, 452, 453,
454, 472
Halfa Vadisi 473

V
Venedik 368
Vensan (Vincent Caillard
Ýngiliz, Maliye Müsteþarý) 311
Versailles Muahedesi 494, 495
Deze (Desaix) 368, 380
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Vidal Paþa 311
Volsli (Wolseley, General) 452, 454

Y
Yahya Paþa 231, 232
Yahya Reþid Efendi (Kadý) 157, 158,
159
Yakub Artin Paþa (Mýsýr Maârif
Müsteþarý) 311
Yakub Sami (Cihâdiye Vekîli) 436
Yusuf Ziya Paþa (Ferik) 169
Yusuf Paþa (Sadrazam) 380

Z
Zagazik 134, 486
Zühdü (Ahmed, Maârif Nazýrý) 314
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