KAVALALI MEHMET AL~~ PA~A ~SYANI
ESNASINDA
NAMIK PA~KNIN 1 YARD1M TALEP ETMEK ÜZERE 1832 SENESINDE
MEMUR~YET-~~MAHSUSA ~LE LONDRAYA GÖNDERILMESI

~INASI ALTUNDA~~
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Tarih Doçenti

Mehmet Ali Pa~a'n~ n 1831 tarihinde vuku bulan isyan~~ üzerine
tehlikeye giren Osmanl~~ Imparatorlu~u, kendi kudret ve kuvvetile
bu tehlikeyi önleyemiyece~ini anlay~nca Avrupa'dan yard~m talebinde bulunmak zorunda kald~. I~te Nam~ k Pa~a zaruri olan bu
yard~ m~~ temin için Avrupa'ya gönderildi.
Nam~k Pa~a'n~ n 1832 senesinde memuriyet-i mahsusa ile Londra
ya gönderilmesine giri~meden önce, birkaç kelime ile, M~s~ r valisi
Kavalal~~ Mehmet Ali Pa~a'dan ve onun Suriye'ye olan alâka ve
tecavüzünden bahsetmek do~ru olacakt~r.
Kavalal~~ Mehmet Ali Pa~a 1769 tarihinde dünyaya geldi. Yetim büyüyerek hayat~ n ac~~ safhalar~n~~ daha genç ya~~nda tatt~; bu
suretle sertle~ti, azim ve irade sahibi oldu. Çevirdi~i entrikalar,
sarfetti~i gayret ve enerji sayesinde, M~s~ r~n son valileri olan
Husrev 2, Tahir 3, Ali 4 ve Hur~it 5 Pa~alar~~ bertaraf ettikten sonra
M~s~ r'~ n mutlak hâkimi oldu.
Mehmet Nam~ k Pa~a Konyal~ d~ r. Küçük ya~~nda ~stanbula gelmi~, 1826
(1241) da askeri mesle~e intisap etmi~~ve ikmal-i tahsil için Fransaya gönderilmi~tir. Nam~ k Pa~a Abdülmecit devrinde Mü~ir rütbesini de ihraz ederek, Ba~dat, Basra, Kastamonu valiliklerinde ve birçok mü~irliklerde bulunmu~, müteaddit
defalar serasker olmu~, Ticaret ve Bahriye Naz~ rl~~~~etmi~~ve nihayet Yaver-i
Ekrem olarak 1892 (1310 Saferinin 22 inci Çar~amba günü) senesinde doksan ya~~ n~~
mütecaviz oldu~u halde ölmü~tür, Karaca Ahmette metfundur. Nam~ k Pa~a bu büyük
memuriyetleri esnas~ nda 1832 (1248) de memuriyet-~~ mahsusa ile Londraya gönderilmi~~ve 1834 (1250) de daimi elçi olarak Londraya gitmi~~ve burada takriben bir
sene 'kalm~~t~ r. Do~ru, ~eei bir zatt~ , arapça, frans~ zca ve ingilizceye a~ina idi.
2 Süleyman Ahu ~zzeddin: ~brahim Pa~a fi Suriyye, Beyrut 1929 s. 8-11 ve
Al-Cabarti: Acaib-ül-asâr fit-teracimi vel-ahbar, C. IV., S. 45.
3 Al-Cabarti, C. III, S. 262.
4 Süleyman Ahu ~ zzeddin, S. 11.
5 Ayni eser, S. 16 ve Al-Cabarti, 353, 365, 367.
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1805 tarihinde Bab~ âli az çok bir mecburiyet taht~nda, senevi
vergiden maada Medine'yi zapteden Vahhabileri taht-~~ itaata getirmek ~artiyle, Mehmet Ali'nin M~s~r valili~ini tasdik etti. Mehmet
Ali k~sa bir zamanda bütün muvaffak~yetlerinin esas~n~~ te~kil eden
modern bir ordu vilcude getirdi. M~s~ r'da kendisine hala rekabet eden
kölemenleri ortadan kald~rd~, Hicaz'~~Vahhabilerden temizledi. Mora'da Yunan isyan~'n~~söndûrdü. Fakat Mehmet Ali'nin muvaffak~yeti
nisbetinde kendisini alâkadar eden ufuk da geni~ledi. Osmanl~~
Imparatorlu~unun durmay~ p giden inhitat ve aczini iyice anlayan
Mehmet Ali, metbuuna kar~~~mükellefiyet ve vazifelerini unutarak
hal-i isyanda bulunan valilerle birle~mekten hattâ istiklâlini elde
etme~i bile dü~ünmekten çekinmedi. Mehmet Ali Mora'y~~ M~s~r'a
ilhak etmek ~artile Yunan isyan~'n~n bast~r~lmas~na i~tirak etmi~ti;
halbuki Yunanistan'~n istiklali üzerine bu ~art~n art~k yerine getirilmesi mümkün de~ildi. Bunun üzerine Mehmet Ali Mora yerine
kendisine Suriye'nin ilhak~n~~talep etti ve talebinin reddedildi~ini
görünce Suriye'ye hücumdan çekinmedi; Osmanl~~ordusunu müteaddit muharebelerde ma~lûp etti. Suriye ve Aadadolu'yu ba~tan
ba~a katederek Osmanl~~hanedan~n~~ bile tehlikeye dü~ürdü.
Mehmet Ali'nin Anadolu'da ilerleyi~i, büyük devletleri birbirine
dü~ürecek bir vaziyet ald~~~ ndan, bütün Avrupa devletleri umumi
bir harbin önüne geçmek için Mehmet Ali'yi tazyika ba~lad~lar.
Mehmet Ali bilmecburiye bu tasavvurundan dönmek zorunda kald~.
Fakat di~er taraftan M~s~r, Suriye ve Hicaz~, yani Islâm âleminin
en mühim ilim ve terbiye Enstitü ve mukaddes yerlerini ihtiva eden
Kahire, ~am, Mekke ve Medine'yi kendi idaresi alt~ nda toplad~~ ve
dolay~ sile Islam âleminde sultandan ziyade nüfuz sahibi oldu.
Mehmet Ali'nin ordular~~Yemen ve cenubi Arabistan'~~ zaptederek Iran körfezine kadar ilerledi; ~ rak bile eline dü~ecek bir vaziyete girdi. Dikkat edilecek olursa Mehmet Ali bununla bütün Arap
âlemini kendi idaresi alt~nda toplam~§ bulunuyordu.
Mehmet Ali'nin ~ahsiyeti, büyük te~ebbüs ve muvaffak~yetleri
hakk~ndaki nokta-i nazarlar birbirinden çok ayr~l~r: Baz~~ mûverrihler Mehmet Alinin böyle büyük tasavvurlarda bulunam~yaca~~n~~
iddia ederler. Mesela Kamil Pa~a, Mehmet Ali'nin Ba~dad ve Iran
körfezini ele geçirme~i dü~ünmek ~öyle dursun, Bahreyn adalar~n~n
mevcudiyetinden bile haberi olmad~~~n~; Komutan~~ Hur~id'in kazand~~~~muvaffak~yetlerden cesaret alarak bu sahaler~~ elde etmek
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emeline dü~tü~ünü ve bu hususta kendisine emir ve salâhiyet verme~i kararla~t~rd~~~n~~ yaz~yor 6. Fakat Mehmet Ali'nin yapt~~~~i~leri
iyice nazar~~mütalâadan geçirecek olursak, bunlar~n ancak keskin
bir zekân~n enerji ve cesaret dolu bir yüre~in mahsulii olduklar~n~~
anlar~z. Buna ra~men Mehmet Ali'yi bu kadar cahil ve tecrübesiz
addetmek bence bu büyük adama kar~~~bir hata, bir haks~zl~k
olur. Di~er taraftan Graf von Prokesch - Osten 7 Mehmet Aliyi ölü
bir memlekete hayat veren yarat~c~~ bir ~ahsiyet olarak göstermektedir 8. Mehmet Alinin büyük tesirleri alt~nda kald~~~~mûhakkak
olan Graf von Prokesch - Osten yazd~klar~ nda az çok mubalâ~a
etmekle beraber, Mehmet Ali bir çok hususlarda hakikaten büyük
bir adamd~. Fakat te~ebbüslerinin büriklük ve ehemmiyeti, neticede, - Fransa hariç - bütün Avrupa'y~~ aleyhine çevirdi. Mehmet
Ali'nin bu te~ebbüs ve muvaffak~ yetleri bilhassa Ingiltere'yi ku~kuland~rm~~t~ . Ingiltere, en zengin kolonisine giden en k~ sa yolun
Mehmet Ali'nin M~s~ r ve Suriye'deki büyük nüfuzu ile kapand~~~n~~
görmü~, Fransa'y~~ bile nazar~~itibara alm~yarak ~iddetle sahaya
ç~km~~~ve nihayet Palmerston gibi büyük bir diplomat~n gayretile
Londra bu meselenin hallinde merkez haline gelmi~ti.
Bana öyle geliyor ki Avrupa devletleri XIX. asr~n ba~lang~c~nda oldu~u gibi bir Napolyon gailesiyle u~ra~mak mecburiyetinde olayd~ lar, Mehmet Ali hiç olmazsa bir Arap Imparatorlu~u
kurma~a muvaffak olacakt~ . Bununla beraber, neticede, düçar oldu~u büyük hezimetlere ra~men M~s~r valili~ini veraseten ailesine
temin etme~e ve M~s~ r'a birçok hususlarda modern bir ~ekil verme~e muvaffak oldu. Yaln~z ~u var ki Mehmet Ali'nin bu büyük
te~ebbüsleri Türk milletinin aleyhine olmaktan ba~ka bir ~eye
yaramam~~t~r, bu bak~ mdan Mehmet Ali'ye bir hain nazariyle bakmamak mümkün de~ildir. Anadolu'nun o âna kadar dü~man istilâs~ndan masun kalabilen k~ s~mlar~~bile M~s~rl~lar taraf~ndan çi~nenmi~, Osmanl~~Imparatorlu~unun asayi~~ve intizam~~ külliyen
bozulmu~tu. Fazla olarak, kendini müdafaa edemiyecek derecede
zayif dü~en Türk milletinin ba~~ na tarihte nefretle and~~~m~ z bir
"müdahale,, devrinin aç~lmas~na sebep olmu~tur.
Kamil Pa~a, Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, C. III, S. 147.
M~ s~ r'da Mehmet Ali Pa~a ile müteaadit defalar temasa gelen ve Atinada elçi olarak balunan Avusturya diplomat ~.
8 Graf von Prokesch-Osten: Mehmet Ali, Viyana, 1877, I. Fas~ l.
6
7
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Mehmet Ali'nin o~lu Ibrahim Pa~a taraf~ ndan idare edilen
Suriye seferi 1831 senesi I. Te~rininde ba~lad~ . Fakat Mehmet Ali
Suriye hakk~ndaki maksatlar~n~~ bu tarihten 20 sene önce izhar
etmekten çekinmemi~ti. Daha 1811 senesinde Frans~z konsolosu
Drovettie'ye o zaman yerinden koyulan ~am valisini tekrar yerine getirmek ve o~lu Tosun için de Akkâ valili~ini elde etmek
istedi~ini söylemi~, hatta Suriye'yi icab~ nda yedi sekiz milyon kuru~~mukabilinde sat~n alabilece~ini iddia etmi~ti i°. Mehmet Ali'nin
mü~aviri ve Kahire T~ p Fakültesinin müessisi ve Direktörü bulunan Clot Bey'in Suriye hakk~ ndaki izah' da çok mûhimdir : "Suriye'nin M~s~r'la birle~mesi zaruri bir tedbirdir. M~s~r'a yap~lan bütün
istilâ ve ak~nlar do~udan, Sûvey~~üzerinden gelmi~tir. Do~ru istikametinde M~s~r'~ n tabi! hududu Süvey~te de~il, Anadolu'nun
eteklerindedir„ ". Burada Mehmet Ali'nin Suriye'yi M~s~r'a ilhak
etmek arzusundan madâ M~s~r~'n müdafaas~~ için lüzumlu olan
tabii hudutlar~~da arad~~~n~~ görüyoruz ki, bundan Mehmet Ali'nin
hakikaten müstakil olmak istedi~ini istintaç edebiliriz.
Suriye'ye ait hemen her hadiseye, bilhassa valiler aras~ nda vukua gelen münazaalara Mehmet Ali'nin de kar~~t~~~n~~ görüyoruz.
Mehmet Ali bu gibi münaza alardan istifade ederek derhal bir hakem
gibi ortaya ç~k~ yor, münazilerden birini himaye ederek Bab~ali'ye
müessir ve ekseriya arzular~n~ n tahakkukunda muvaffak oluyordu.
Bu suretle Mehmet Ali bir taraftan Suriye'de taraftar kazan~rken,
di~er taraftan da Bab~ ali nezdinde nüfuzunu art~rm~~~oluyordu.
1831 senesi Suriye'nin zapt~~ için çok müsait ~artlar~~ haizdi.
Suriye bu esnada merkez! hükümetin zay~fl~~~~dolay~siyle bir tak~m yar~~ müstakil ve biribirinin aleyhinde u~ra~an guruplara
ayr~lm~~t~. Mehmet Ali bu muhtelif partileri birini di~eri aleyhine
tahrik ederek k~rd~rd~; kendisine yard~m~~ dokunabilecekleri mükemmelen himaye etti; çal~~t~rd~~~~geni~~ve faal casus ~ebekesiyle
Suriye'yi nüfuzu alt~ na getirme~e muvaffak oldu. Neticede kazand~~~~birçok taraftarlardan mada bütün h~ristiyan ahaliyi kendi
9 ~brahim Pa~a'n~ n do~umu hakk~ nda iki tarih vard~ r: 1786 ve 1789. Mehmet
Ali 1787 de dul bir kad~ nla evlendi~inden, ~brahim Pa~a'n~ n Mehmet Ali'nin o~lu
olup olmad~~~n~~ katiyetle söylemek ancak do~um tarihi olarak gösterilen bu iki
tarihten hangisinin dogru oldu~unu ishat etmekle mümkün olabilir.
I° Süleyman Ahu izzeddin, S. 33-34.
11

Ayni eser, S. 51-52.
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taraf~na çekti, hatta Suriye ~ehirlerinin baz~lar~ nda Mehmet Ali bir
kurtar~c~~ nazarile bekleniyordu.
Osmanl~~Imparatorlu~u ise yeniçerilerin 1826 da ilgasile ordusunu, Navarin taciasile donanmas~n~~ kaybetmi~~ve 1828 - 29 da
ba~l~yan Rus harbi dolay~siyle, ne ordusunu ne de donanmas~n~~
lâyikile dûzeltme~e vakit bulamam~~t~. daimi isyanlar dolay~siyle
ac~nacak bir hale gelen mali vaziyeti bir kat daha bozulmu~, heyeti umumiyesi itibarile, ölmek üzere bulunan hasta bir adama
tam mânasile benzemi~ti.
Avrapa da bu esnada kendi derdile u~ra~mak mecburiyetinde
idi. Fransa, Belçika ve Lehistan'da kopan isyan ve ihtilaller, Avrupa devletlerini k~sk~vrak ba~lam~~, ~ark meselesinin bu safhas~nda en ziyade alâkadar olmas~~ icap eden Ingiltere'yi bile muvakkaten ses ç~karmama~a sevketmi~ti. ~u halde Mehmet Ali Avrupa
taraf~ndan da ciddi bir mukavemete maruz kalm~yaca~~n~~biliyordu.
Mehmet Ali her ~eyi haz~rlad~ktan sonra, Akkâ valisi Abdullah
Pa~a ile kendi aras~nda ç~kan bir ihtilaf' sebep ve bahane ittihaz
ederek Suriye'ye taarruz etti. II. Mahmut her ~eye ra~men bu iki
vali aras~nda ç~kan ihtilaf' sulh tarikiyle halletme~e çal~~t~; her
ikisine mektuplar yazd~rd~~ ve Abdullah Pa~a'ya M~ s~r'~~ alakadar
eden meselelere kar~~mamas~n~~ ~iddetle ihtar etti. Fakat II. Mahmut
taraf~ ndan yap~lan bu te~ebbüsler akim kald~~ '2.
Mehmet Ali Suriye seferinden önce, Sultan aleyhine bir çok
defalar isyan eden Abdullah Pa~a'y~~tedip etmek üzere harbetti~ini
ilan etti. Il. Mahmut bundan çok müteessir oldu ve Mehmet Ali'yi
Islam diyar~n~~ ve rahat~n~~selbeden bir münaf~ k olarak ilan ettirdi;
ayn~~ zamanda Halep valisi Mehmet Pa~a'ya, Mehmet Ali aleyhine
tetik davranmas~n~~ ve haz~rlanmas~ n~~ emreden bir fel-man gönderdi. II. Kânun 1832 (1 ~aban 1247) tarihinde yaz~lan bu ferman 13 k~saca ~unlar~~ ihtiva ediyordu: ( Mehmet Pa~a'ya hitaben)
kendisine bundan evvel liyakat~ na mebni Arabistan ordusu kumandanl~~~~ve Halep valili~i tevcih edildi~ini, gönderilen emirlerde
M~s~ r'dan Akkâ'ya nakledilen M~s~r k~talar~n~n arzuy-i ~ahanenin hilâf~na yap~ld~~~~hakk~ nda kâfi derecede izahat verildi~ini, Istanbul
kaymakam~ ndan M~s~r'a birçok nasihatlar~~ havi bir mektupla bir
Kâmil Pa~a, C. III., S. 123.
Anad Rustum: El-Usul ül-Arabbiyye li tevarih Suriyye fi ahdi Muhammed Ali Ba~a, Beyrut 1930, C. L, S. 99.
12
13

234

~INASI ALTUNDA~~

memur gönderildi~ini, kendisinin (Mehmet Pa~a) ~ayet Mehmet Ali
inad~ nda israr eder ve k~talar~n~~ Suriye'den geri çekmezse, hakk~nda laz~m gelen tedbirlerin al~ nmas~~ için memur edildi~ini söylüyor ve müteyakk~z davranm~~~olmak için Anadolu, Rumeli, Bosna
ve Arnuvutluk taraflar~ nda bulunan bütün askeri kuvvetlerle asakir-i mansurenin, bütün vüzeran~ n ve memurin-i lazimenin gerek
denizde ve gerek karada M~s~r'dan gelecek cevaba intizaren haz~r
bulunmalar~ n~ n emredildi~ini bildirdikten sonra Mehmet Ali'den
cevap gelmek ~öyle dursun, mütemerrid ve isyanc~~ vaziyetinden
yaz geçmedi~i anlat~llyordu. II. Mahmut bu fermanla Mehmet Pa~a'ya büyük salâhiyetler de vermi~~bulunuyordu.
Mehmet Ali Sultan'~n gazab~ndan korkmam~~~ve kemal-i cesaretle,
seyyiatile müminlerin halifesi olm~yaca~~~kati olarak anla~~lan, i~i gücü
kâfirlerin adetlerini taklitten ve bunlar~~ mukaddes islam diyar~ nda
ne~ir ve tamim etme~e çal~~maktan ba~ka bir~ey olm~yan Mahmud'un aleyhine hareket etti~ini aç~ kça izhardan çekinmemi~ti.
Mehmet Ali ayni zamanda kendisine minnettar bulunan Mekke
~erifini de elde etti~inden, bu hususta vaziyetini manen de takviye etmi~~bulunuyordu 14 .
Yukar~da i~aret etti~imiz gibi Mehmet Ali Suriye'yi istilâ için
hakikaten en muvaf~ k zaman~~ seçmi~ti. Büyük Devletler bu s~ rada
Avrupa mesaili ile u~ra~mak mecburiyetinde idiler. Osmanl~~ Imparatorlu~u ise nizam ve disiplin bak~m~ndan en kötü bir vaziyette
bulunuyordu. Memleketin her taraf~~ ihtilal ve isyan ocaklar~~ ile
tutu~makta idi. Bosna, Arnavutluk, ~ rak ve Yunan isyanlar~~ bunlar~ n en tehlikeli olanlar~~ idi. Suriye ihtilallerle çalkan~ yordu. ~am'da
Mehmet Ali'nin te~vikiyle kopan bir isyanda ~am valisi Mehmet
Selim Pa~a öldürülmü~, Hükümet binalar~~ tahrib edilmi~, birçok
halk ~ehri terketmek mecburiyetinde kalm~~t~~15. 15, Il. Kânun 1831
de Konya valisi Ali Pa~a'n~ n J° vali tayin edildi~ini ve isyan eden
halk için umumi af verildi~ini bildiren ferman gelinciye kadar
~am kar~~~ kl~klar içinde çalkanm~~t~.
S. Abu izzlddin, s. 58.
meçhul, Kostantin al-Ba~a al-Muhlisi taraWizekkerat Tarihiye
f ~ ndan ne~redilmi~tir, S. 9-36 ve TTEM No. 19 (96), S. 66.
16 Ayn~~ eser, S. 14, Ali Pa~a için, Alu Pa~aya Alu~~ve galat olarak Ali
Pa~a denildigini zikretmektedir. Ahu izzeddin, S. 82, Alt~~ ~eklinde geçiyor. Liltfi
tarihinde (C. Ili, S. 207) ve Hurub Ibrahim Pa~a adl~~ eserde (C. I, S. 20) ve
14

15
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Suriye'deki valilerin keyft olarak tarhettikleri a~~r vergilerin
tazyiki, bedevilerin çapulculu~u ve âsayi~in mefkudiyeti dolay~siyle
halk bizar bir halde idi. Berut'tan ~am'a bir seyahat yapmak de~me babayi~itlerin harc~~ de~ildi. Bu devirde böyle tehlikeli bir
seyahati ba~arabilen, kahraman addediliyor, halk ~ark~lar~~ için bir
mevzu oluyordu ". Mehmet Ali'nin casuslar~~ vas~tasiyle zaten bir
çok ~ehirler, kendilerine edilen büyük vaidlerin de tesiriyle,
Mehmet Ali'ye iltihaka çoktan raz~~ idiler. Gazze Kad~siyle bir ecnebi seyyah aras~nda geçmi~~ olan a~a~~daki muhavere 18 Suriyelilerin Mehmet Aliye olan meyillerini bize vaz~h bir surette gösterme~e kâfidir : "... Mûtesellimimizin çöldeki kum gibi teskin
edilmez bir susuzlu~u vard~r. Memleketin serveti haznesine, nehirlerin denize akt~~~~gibi akar. Halbuki halk azab içinde k~vranmakta ve inlemektedir. Gayri insani denecek derece de a~~r olan
vergilerden mada mahsül ve ekinleri bedeviler taraf~ndan ya~ma
edilmektedir. Bu bedevilerin her sene yakma ettikleri miktar 10.000
kese k~ymetinde takdir edilebilir. Mûtesellimimiz bunun önüne
geçmek için en ehemmiyetsiz bir tedbir bile alamaz. Abu Nebut
burada hâkim iken bedeviler daha az cesurdular ve mahsüller de
daha iyi muhafaza edilmekte idi. Onun (Abu Nebut) emniyeti temin için sarfetti~i mesai, mücrimleri cezaland~rmak hususunda
bezletti~i gayret, bunlar~~ müslihane bir surette ya~ama~a icbar
etmi~ti... Bugün bu bedeviler sürülerini istedikleri çay~rda otlatmakta ve istedikleri yerde gecelerini geçirmektedirler. Hemen yan~m~zdaki çölde halen bu bedevilerden 6.000 ki~i ya~amaktad~r.
Abdullah Pa~a Nablus çiftçilerini tedip edece~i yerde bunlar~ n
aleyhine yin-üye idi çok daha do~ru hareket etmi~~olurdu. Bütün
halk bu yolsuzluklardan b~km~~~bir halde reform istemektedir.
Halk aras~nda Mehmet Ali'nin Suriye'yi yak~ nda idaresi alt~na alaca~~~ ~ay~alar~~ dola~~yor; bundan ba~ka Cezayir'i zapteden milletiniz (frans~zlar) hakk~ nda da Suriye'yi fethetme~i dü~ündü~ü söylenilmektedir. I~te siz de görüyorsunuz ki bize gelecek "Fatih„
hangi taraftan gelirse gelsin büyük bir sevinçle kar~~lanacakt~ r...„
Ba~vekillet Ar~ivi vesikalar~ nda
Ali denmektedir.

(No. 21141 M., 19863) Ali ve Al-Hac as-Seyyid

17

S. Abu izzeddin, S. 319.

18

Ayn~~ eser, S. 63-70.
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Suriyede olan isyanlardan Nablus ve ~am'da olanlar~~ çok
teklikeli idi. Abdullah Pa~a birincisini güç bela ve ancak Emir
~ahab'~ n yard~miyle bast~rabilmi~ti; ikincisi belki daha tehlikeli idi,
fakat Abdullah Pa~a ~am'~~ da ele geçirmek istedi~inden, ~am halk~n~~ kendi taraf~ na celbe çal~~m~~~ve bundan dolay~~ isyan~~ bast~rmak ~öyle dursun bilâkis te~vik ve yard~mda bulunmu~tu
Beb~ali ~am isyan~n~~ bast~rmak üzere kendisinden yard~m istedi
isede, bu esnada yava~~yava~~belirme~e ba~l~yan M~s~r meselesini bahane ederek reddetti. ~am valisinin kendisinden yard~m
talebini de, Bab~ali'ye yazd~~~~bir takrirde, idaresi alt~ nda bulunan
yerlerde ihtilaller bulundu~undan bu yard~m~n isaf edilemiyece~ini
bildirdi". Imparatorlu~un umumt zaf~~ dolay~siyle müessir bir tedbir alam~yan Sultan Mahmut, isyanda ve Selim Pa~a'n~ n katlinde
methaldar olanlara umumt af vermekten ba~ka bir ~ey yapamad~~21 .
Suriye halk~ n~n Mehmet Ali'ye olan meylini Suriye'nin zapt~ ndan sonra Osmanl~~memurlar~n~ n yerlerinde b~rak~ lmasiyle anl~yoruz. Ibrahim Pa~a mukavemet göstermeden teslim olan Suriye
~ehirlerinin Hükümet erkân~ na gönderdi~i birçok mektuplar vard~r.
Biribirine benziyen bu mektuplardan bir tanesinin tercümesini
misal olmak üzere dercediyorum 22.
"...Malüm ola ki, bize arz~~ inkiyat etti~inizden ve ~ehriniz hükümetimizin idaresi alt~na girdi~inden, sizi muhafaza, umumt asayi~~ve halk~n refah~n~~ temin etmek bizim için bir vazife olmu~tur.
~eyh Mehmet Kas~m sadakat ve do~rulu~unu isbat etmi~tir; bundan dolay~~ onu, eskiden oldu~u gibi, Nablus hâkimi tayin ettik...„
H~ristiyanlar da Suriye'nin Mehmet Ali taraf~ ndan zaptedilmesini çoktan arzu ediyorlard~; filhakika h~ristiyanlar Ibrahim Pa~a'ya
muzaffer bir arslan, bir yard~mc~, bir koruyucu nazarile bak~yor,
onun bütün arzu ve emirlerini büyük bir memnuniyetle kabul ve
icra ediyorlard~. Suriyeliler Ibrahim Pa~a'dan gerek maddi, gerek
askeri hiç bir yard~m~~esirgemediler. Hanna el-Bahri 23 nin 23 May~s 1832 tarihinde Patrik Yusuf Hubey~e, H~ristiyanlar~n da kendi
arzulariyle (hükümetin icbar~~ olmadan) askeri hizmete i~tirak et19 Mûzekkerat Tarihiyye, S. 22-25; S. Abu ~zzeddin, S. 69.
20 Basvekf~ let arsivi, Sand~ k No. 78, S~ ra No. 21153, 19 Recep 1247,
21 Esed Rustum: C. I., S. 72-75.
22 Ayn~~ eser. C. I, S. 75-76.
23 Mehmet Ali'nin Suriye maliye genel direktörü.
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meleri hususunda yazd~~~~bir mektup a üzerine Patrik büyük bir
sevinçle rizas~n~~ izhar etmi~~ve H~ristiyan ahaliye yazd~~~~bir çok
mektuplarla onlar~~ bu hareket için te~ci etmi~~ve ate~lendirmi~ti 25.
Rahip Anton el-Halebiden oldu~u zannedilen, 2 II. Kânun 1832
tarihli, Patrik Yusuf Hubey~e hitaben yaz~lm~~~olan di~er bir mektupta 26, Patri~in bizzat Ibrahim Pa~a'ya casusluk etti~ini görüyoruz.
Bu mektuptan bundan ba~ka Mehmet Ali'nin gayesinin yaln~z
Abdullah Pa~a ile kendi aras~nda olan ihtilâf~~halletmek olmad~~~n~,
Osmanl~~Imparatorlu~unun zâf~ na inzimam eden müsait vaziyetten
istifade ederek Suriye'yi istilâ ve M~s~r'a ilhak etmek istedi~ini,
hatta istiklâlini dü~ündü~ünü, Osmanl~~ Hükümeti ve Sultan hakk~nda art~ k hiç bir hürmet hissi duymad~~~n~, art~k onca Sultan'a
cevap vermenin lüzumsuz bir ~ey oldu~unu vaz~han anl~yoruz.
Mehmet Ali sarfetti~i maddi, manevi bu kadar fedakârl~klar
ve emeklerden, kazand~~~~bu kadar tarafdarlardan sonra, Osmanl~~
Imparatorlu~unun bir tâbii olarak kalmak istemiyece~i ~üphesizdir;
böyle ince noktalarda çok zeki ve hassas olan Mehmet Ali, te~ebbüslerinin gayesini aç~kça if~a etmemekle beraber, elinden geleni yapt~, fakat hakikatta eri~mek istedi~i "gayeyi„ istikbale ve
hadiselerin inki~af~na b~rakt~.
Abdullah Pa~a'n~ n bir zamanlar en sad~ k dostu olan Emir
Be~ir bile Mehmet Ali'yi iltizam etmi~~veyahut etmek mecburiyetinde kalm~~t~. Bu vaziyet kar~~s~ nda ve ekseriyeti itibarile Mehmet
Ali'yi tutan halk aras~ nda, Osmanl~~Imparatorlu~undan da derhal
yard~m gelmiyece~ine göre, Abdullah Pa~a için yegâne ümit çok
kuvvetli olan Akkâ Kal'asile, cesaretlerinden emin oldu~u 8.000 27
askerinden ba~ka bir ~ey kalmam~~t~.
Ibrahim Pa~a Filistin ve Suriye'nin güney ~ehirlerinden bir mukavemet görmeksizin Akkâ önlerine geldi. Akkây~~ 6 ay muhasaradan sonra 27 May~ s 1832 28 tarihinde zaptederek ~am üzerine
ilerledi; buras~n~~ da 16 Haziran 1842 de 29 eline geçirdikten sonra
24

Esed Rustum, C. L, S. 134-135.

Ayn~~ eser, C. 1-, S. 135-136.
Ayn~~ eser, C. I., S. 97-99.
21 Graf von Prokesch-Osten. S. 51, Kâmil Pa~a bu rakkam~~ 2.500 gösteriyor. (C. 111. S. 124)
25

26

28

S. Abu Izzeddin, S. 86.

29

Ayn~~ eser, S. 91.
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Humsta 8 Temmuzda 30 Halep valisi Mehmet Pa~a'n~ n ordusunu
daha ilk çarp~~mada da~~tt~. 15 Temmuzda" Halebe giren ibrarahim Pa~a, ayn~~ ay~n 29 unda 32, Beylân'da A~a Hüseyin Pa~a'n~n
ordusunu da peri~an etti. Tamamiyle da~~lan Osmanl~~ Ordusu
müdafaas~~ kolay olan bo~azlar' da tutamad~~~ndan, Ibrahim Pa~a
kolayl~kla Konya'ya kadar geldi. Bununla beraber Il. Mahmud'un
azmi henüz k~r~lmam~~t~~; büyük gayretlerle bir ordu daha haz~rl~yarak, Re~it Mehmet Pa~a'y~~ sadrazam ve serdar-~~ ekrem nasbederek süratle Konya üzerine yollad~. Fakat Ibrahim Pa~a bu orduyu
da 21 I. Kânun da 33 ma~liip ederek Re~it Mehmet Pa~a'y~~ esir ald~.
21 I. Kânunda vuku bulan Konya meydan muharebesiyle II.
Mahmut, Mehmet Ali aleyhine sevkedebilece~i son orduyu da,
Kumandan~~ da dahil olmak üzere kaybetmi~ti. Art~k Ibrahim Pa~a'ya Anadolu halk~n~n umumt vaziyetinden ve kendisine olan
temayülünden de is~ifade ederek, Istanbul kap~lar~na do~ru ilerlemek için yollar aç~lm~~~bulunuyordu. M~s~rl~lar~n bu muharebedeki
zay~at~~ 262 ölü ve 530 mecruhtan ibaretti ki 34, bundan bu çarp~~man~n san~ld~~~~kadar pekte büyük bir meydan muharebesi olmad~~~~anla~~l~r ve türklerin ma~lübiyetten ziyade harbetmek istemediklerine delâlet eder.
Anadolu'nun muhtelif ~ehirlerinden Ibrahim Pa~a'ya kendi idaresine geçmek arzusunda olduklar~na dair bir çok tahrirat geldi 35.
O derece ki esir dü~en Re~it Mehmet Pa~a bile bizzat yazd~~~~
tahrirlerle Osmanl~~memurlar~n~n Ibrahim Pa~a'ya iltihak etmeleri
hususunda rol oynam~~t~r 83. Bu vaziyet kar~~s~nda Mehmet Ali ve
Ibrahim Pa~a'n~n cesaretlerinin fevkalade artt~~~n~~ ve gayretlerinin
bir derece daha büyüdü~ünü görüyoruz.
Yeni do~an bu vaziyetten cesaret alan Ibrahim Pa~a, esir dü~en Sadrazam ile, Sultan Mahmud'un hal'i ve yerine henüz kü30 Ayn~~ eser, S. 95.
31 Ayn~~ eser, S. 101.
32 Ayn~~ eser, S. 104.
33 Ayn~~ eser, S. 110,
34 Ayn~~ eser, S: 11735 Davut Berekât: Al-Batal al-fatih ~brahim Pa~a, M~ s~ r, (1934?), S. 78.
36 Ba~. Ve. H. E. Sand~ k No. 72, Tes-No. 20140 D. Tarih, 16 ~aban 1248
(1833 ba~lar~ ).
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çük bir çocuk olan Abdülmecidin geçirilmesi hususunda anla~t~~37
ve babas~ na 28 I. Kânunda ~u mektubu gönderdi 3s:
"Mehmet Re~it Pa~a yan~mda oldu~u halde Istanbul'a gidebilir
ve Sultam zahmetsizce haredebilirim. Fakat laz~m olan vesaiti
haz~ rlamak için her ~eyden evvel bana bu hususta müsaade edip
etmiyece~ini bilmem laz~mgeliyor. Meselemiz ancak Istanbul'da halledilebilecektir. lrademizi dikte ettirmek için Istanbul'a gitmemiz
~artt~r. ~unu yeniden arzetme~e muztarr~m ki bir tak~m iddialar
bizi maksad~ m~za eri~tiremezler. Sen yapt~~~ n ~ayialarla siyasi bir
rol oynad~~~m~z' ve bu suretle isteklerimizi kabul hususunda Istanbul'u tehdit ettigimizi zannediyorsan aldan~yorsun. Konya'da kal~p
ilerlememek abes bir i~tir. Konya Istanbul ricalinden çok uzaktad~ r;
onlar bizimle sulhu, biz Istanbul'a girmeden kabul etmezler. Onlar
Ruslara kar~~~da ayn~~ suretle hareket ettiler ve Ruslar Çekmece'ye
gelmeden önce onlarla sulh yapma~a raz~~ olmad~lar; bundan dolay~, hiç olmazsa Bursa'ya kadar ilerlememiz ve Marmara sahilinde
bulunan ~ehirleri istilâ etmemiz laz~md~ r. Biz buralardan Sultan'~ n
azli hususunda haberler yayar~z, buna muvaffak olmad~~~= takdirde, hiç olmazsa, emellerimizi tahakkuk ettirecek bir sulh aktedebiliriz. Sizden ald~~~m son iki emir olmasayd~, ben halen Istanbul'un kap~ lar~ nda bulunacakt~ m. Bu haberleri bana göndermeniz
Avrupa'dan gelecek bir korkudan m~, yoksa ba~ka bir sebepten
mi ileri geldi bilmiyorum.„
Mehmet Ali Ibrahim Pa~a'dan ald~~~~bu haber üzerine ilerlemesi
için emir verdi. Bunun üzerine Ibrahim Pa~a 20 II. Kânunda
hareket etti ise de Kütahya'ya yakla~t~~~~bir s~ rada, babas~ ndan
oldu~u yerde derhal durmas~~ için emir ald~. Ibrahim Pa~a 2 ~ubatta Kütahya'ya eri~erek burada kald~. Muravieff ve Halil Pa~a
ile Re~it Beyin, Mehmet Ali ile anla~mak üzere M~s~ ra gönderilmeleri, Mehmet Ali'nin bu ani tahavvülünde rol oynad~~~~anla~~ l~yor. Yoksa Anadolu halk~ndan da hüsnü kabul gören Ibrahim
Pa~a, yaln~z davet edilmekle kalmam~~, ayn~~ zamanda, Anadolu'dan
temin etti~i askerle ordusunu 200.000 e ç~ karm~~, Kütahya'ya kadar
olan m~ ntakalara kendi taraf~ ndan mütesellimler tayin etmi~ti
37

Davut Berekât, S. 83-84.

38

Ayn~~ eser, S, 84-85.

39

Hurup ~ brahim Ba~a al-Misri f~~ Suriyye ve al-Anadol, C. I., S. 29.
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Mahmut yaln~z Suriye'yi, Anadolu'nun büyük bir k~sm~ n~~ ve
ordular~ n~~ kaybetmekle kalmam~~, Ibrahim Pa~a'n~ n bu yeni hareketile, Osmanl~~ saltanat ve hanedan~ n~ n bakas~~ da tehlikeye dü~mü~tü. Bundan dolay~~ bir taraftan Halil Pa~a ve Re~it Bey sulh
~artlar~ n~~hâmilen M~s~r'a, Mehmet Ali'ye, ~önderildikleri gibi, di~er
taraftan, hatta daha evvel Avrupa devletlerine de müracaat edilerek, yard~m talebinde bulunulmu~tu. Zaten Mehmet Ali'nin Marmara sahillerine kadar ilerleyi~i art~k M~s~r meselesini sultan ve
isyankâr valisi aras~nda, mevzil bir hâdise olmaktan ç~karm~~,
onu en ehemmiyetli ve tehlikeli bir Avrupa meselesi haline getirmi~ti. Bunun neticesi olarak vuku bulan büyük devletlerin ~iddetli
müdahalesi ve Osmanl~~ Imparatorlu~unun Mehmet Ali ile anla~mak
arzusunu izhar etmesi ve bunun için M~s~r'a Mehmet Ali'nin aya~~na
kadar murahhas göndermesi, Mehmet Ali'yi k~smen icbar ve k~smen de raz~~ ederek ordusuna dur emrini vermesine âmil oldu.
*
* *
M~s~r meselesi dolay~siyle Avrupa'dan yard~m talebi, san~ld~~~~
gibi, do~rudan do~ruya, ba~ka hiç bir mülâhaza ve te~ebbüste
bulunulmadan ve Rus yard~m~n~n ne pahal~ya mal olabilece~i
nazar-~~itibara al~nmadan, Rusya'ya yap~lm~~~ve yahut da Rus teklifi
kabul edilmi~~de~ildir. Bunun bir tarihçesi vard~r ki, k~saca
zikredelim :
Mehmet Ali'nin Suriye'ye tecavüzü s~ralar~nda, Osmanl~~ Imparatorlu~u harbedecek bir vaziyette de~ildi. Harbetmek için ne ordusu, ne donanmas~, ne de paras~~ vard~. Bundan dolay~~ Osmanl~~ Devleti Mehmet Ali'nin Suriye'ye olan taarruzunu kendi
aleyhine bir k~yam olarak kabul etmek istememi~~ve ancak
Mehmet Ali Suriye meseles:ni bertaraf ettikten, daha do~rusu
burada Mehmet Ali'ye mukavemet gösteren yegane ~ehir Akkâ
kal'as~n~~ zaptettikten sonra "Al-Hurucu ala al-Sultan,, cürmile
itham edilerek üzerine biri Anadolu'dan toplanan, di~eri Istanbul'da
haz~rlanan iki ordu gönderilmi~, fakat bu ordular bir birini çekememezlik yüzünden birle~ememi~~ve Ibrahim Pa~a taraf~ndan biri
Hums, di~eri Beylân'da peri~an edilmi~ti. Mehmet Ali'nin kazand~~~~bu büyük zaferler, onun kuvvetini, Bab~aliye, daha esasl~~
bir ~ekilde tan~tm~~~oldu. I~te Il. Mahmut, bu tehlikeli anda, bir
taraftan Re~it Mehmet Pa~ay~~sadrazam ve yeni ordusuna ba~ku-
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mandan tayin ederek, Anadolu'ya geçirmi~, di~er taraftan da Avrupa'dan yard~m talebinde bulunmu~tu.
M~s~r meselesiyle dört büyük Devlet yak~ndan alâkadard~~;
bunlar Avustuya, Fransa, Ingiltere ve Rusya devletleriydi. Avusturya'da, Mehmet Ali'ye, prensip itibariyle her ne kadar bir isyankâr,
bir ihtilâlci nazariyle bak~ llyorsa da, Avusturya'n~ n büyük bir donanmaya malik olmamas~~ dolay~siyle bu taraftan Osmanl~~ imparatorlu~una, tavassuttan ba~ka, kuvvetli bir yard~m~n yap~lmas~~ dû~ünûlemezdi. Yaln~z Italya meselesi de M~s~r meselesine bir mil~abehet arzetti~inden, Ruslar~n ~arkta yapacaklar~~bir tavassutta,
bu siyasi mü~abehetten dolay~ , bu iki devlet bir birinin zahiri
olabilirdi. I~te Metternich muhaliflerinin, onun siyasetinin Petersburg'a tabi oldu~unu iddia etmeleri, bu tabii ve mûtekabil bir
surette arka ç~kmaktan ileri geliyordu
Napolyon'un M~s~ r seferini henüz unutmayan Fransa'ya gelince,
Mehmet Ali'nin gayret ve mesaisiyle M~s~r'~ n kalk~nmas~n~~tamamiyle
bir frans~z eseri olarak kabül ve M~s~ r askerlerinin Akkâ surlar~na taarruzu ve bu ~ehrin zapt~~ esnas~nda gösterdi~i cesareti,
Napolyon'un kumandas~ndaki frans~z askerlerinin cesaretiyle mukayese ediyor, bu kahramanl~klar~~ iftiharla gazetelerine dercetmekten
çekinmiyorlar& 41 O halde Fransa'n~n M~s~r meselesinin ba~lang~c~ndan beri Mehmet Ali lehine tuttu~u hareketinden dolay~, Osmanl~~Imparatorlu~u taraf~ndan, Fransan~n yard~m ve tavassutuna
tevessül edilemiyece~i gayet tabii idi.
Ingiltere ve Rusya'ya gelince, vaziyet bam ba~ka idi. Osmanl~~
Imparatorlu~unu y~ karak yerine geçecek yeni ve kuvvetli bir Islam
Imparatorlu~u, bu iki devleti de çok yak~ndan alâkadar etmekte
idi. Böyle bir kuvvet hem Rus emellerine, Bogazlar~~ kapamak
suretiyle bir set çekebilir, hem de Hindistan'a giden en k~sa yolu
kontrolu alt~ na alarak bu yolu Ingiltere aleyhine olarak tehdit
edebilirdi.
Demek ki Osmanl~~ Imparatorlu~unun bu çok tehlikeli an~nda,
alâkalar~~ dolay~sile yard~ m talep edebilece~i iki büyük devlet kal~ yordu ki, bunlar da Ingiltere ve Rusya devletleriydi. Osmanl~~ ricalinin yard~ m hususunda evvela Ingiltere'ye müracaat edecekleri
441
41

E. Molden, S. 38-39.
Hurub ~ brahim Pa~a..., C. I, S. 25.
Bel/etem C. VI, F: 16
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~iiphesizdi. Rusy'an~ n Osmanl~~ Imparatorluku'ndaki ötedenberi
malüm olan emelleri ve rus hudutlar~n~ n Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na
yak~nl~~~~dolay~ sile, neticede böyle bir yard~ m bu Imparatorluk
için hayati bir tehlikeyi mucip olabilirdi. Halbuki uzakl~k' ve siyasetinin icab~~ Ingiltere'den böyle bir tehlikenin Osmanl~~Imparatorlu~u'nu tehdit etmesi pek melhuz de~ildi.
Fazla olarak bu s~ ralarda Yunan meselesinin son konferanslar~ nda bulunmak üzere ~stanbula gelmi~~bulunan Startford-Canning
Ingiliz yard~m~ n~~ talep için te~vikte bulundu. Ernest Molden (S.
39) bir Türk dü~man~~ ve Yunan muhibbi olan Canningden böyle
bir yard~ m te~vikinin beklenemiyece~ini ve bu noktai nazar~ n Ottenfels 42 in 25 A~ustos 1832 tarihli mektubundan anla~~laca~~n~~
iddia ediyorsa da, Canning'in Osmanl~~ricalini Ingiltere'den yard~m
talebi hususunda te~vikte bulunmu~~oldu~unu Nam~ k Pa~a'ya verilen talimatnameden" kati olarak anl~yoruz. Yaln~ z Canning
Osmanl~~Imparatorlu~u'nda Rusya'ya kar~~~olacak mecburi temayülün önüne geçmek ve yahut o anda uhdesinde olan meseleyi
kolayl~ kla tervic ve elde edebilmek için, Osmanl~~ ricalini bu suretle ümide dü~ürmü~~olabilir.
II. Mahmut, Mehmet Ali'nin tehditleri henüz kat'ile~meden ve
Ibrahim Pa~a'ya Anadolu'nun içerlerine kolayl~kla ilerleme imkanlar~~ verilmeden önce Nam~k Pa~a'y~~Ingiltere'ye göndermi~ti; çünkü
bir taraftan Mehmet Ali'nin Osmanl~~ordusuna kar~~~gelerek bu orduyu ma~lüp etmesi, di~er tarafdan Anodolu ve Suriye hudutlar~~
aras~ ndaki bokazlar~~ ve geçitleri a~arak Anadolu'ya girmesi ve
burada propaganda ile halk~~ kendi taraf~ na çekmek için faaliyete
geçmesi Mahmud'u bir hayli korkutmu~tu. Bundan dolay~~II. Mahmut, her ihtimale kar~~~son ordusu da maklüp olmadan evvel,
Avrupa'n~n yard~m~ n~~ temin maksadiyle siyasi sahada da tedbirler
almak zaruretini hissetti.
Nam~ k Pa~ a'n~ n bu elçili~i Netaic-ül-vukuat'ta ~u tarzda izahedilmektedir: "Elli tarihlerinde" Mirliva rütbesini haiz iken Mehmet
42
43

20341.

Baron Stürmer'den evvel Avusturya Hükümetinin Türkiye elçisi.
Ba~vekâlet Ar~ ivi, sand~ k No. 73, s~ ra No. 20339 , yine bak, s~

ra No.

44 Bu tarih yanl~~t~ r; elli de~il, k~
rk sekiz olacak. Netaic-ül-vukuat sahibi
Nam~ k Pa~a'n~ n Londra'ya olan biri fevkalade, di~eri daimi elçiliklerini birbirine
kar~~t~ rm~~t~ r.
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Ali Pa~a hakk~ nda Avrupa Devletlerinin efkar~n~~ yoklamak ve Devlet-i Aliyye'ye nafi bir suret istihsal eylemek üzere sefaret-i mahsusa ile Avrupa'ya gönderilmi~~ve Ingiltere'den bed' ile Fransa ve
Nemçe ve Prusya ve Rusya hükümdarlariyle görü~üp bu babta
istihsal eyledi~i malûmat~~ gelüp Sultan Mahmut Han hazretlerine
arzeylemi~tir.„ (Netaic-ül-vukuat, C. IV. S. 90).
Lûtfi tarihinde de Nam~k Pa~a'n~ n Londradan avdet etti~i ve
getirdi~i nameden kral~ n top hediye etti~i anla~~ld~~~~ve bu toplam~~ geldi~i zikredilmektedir. (Lûtfi tarihi, C. IV, S. 102) Anla~~l~ yor ki yaka nüvis Lûtfi Efendi de, Nam~k Pa~a'n~ n gönderilmesinin sebebini ve bunun neticesini anlamam~~t~r.
Kamil Pa~a (Tarih-i siyasi ..., C. III, S. 135) tarihinde bu yard~m müracaat~na, Nam~ k Pa~a'n~ n elçili~ini zikretmeden, temas
etmekte ve "... Bab~ ali beyhude Fransa ile Ingilterenin vesatatine
müracaat edip halbuki Zat-~~ ~ahane muharebenin mebdeinde Ingiltere sefiri Stratford-Canning'in müdahalesini reddetmi~~idii~inden
bu kere Rusya'ya muracaata mütemayil ve çünkü bir kaç f ~ rka
Moskof askerinin hep o türlü vesatat-i siyasiyeden ziyade i~~görece~ine kail idi.„ demektedir.
N. Jorga ( Geschichte des osmanischen Reiches, Gotha 1913,
C. V, S. 366-367 ) "Nam~ k Pa~a, Viyana, Paris ve Londraya giderek
yard~ m talebinde bulunacak ve Türkiye'nin ba~~na gelen bu felaketleri Navarin facias~ n~ n bir neticesi olarak göstererek bu yard~m~~
Navarin'e bir taviz olarak isteyecekti„ demektedir 45.
~u halde görülüyor ki bütün bu müverrihlerde, Nam~k Pa~a
hakk~ nda verilen maltimat hem çok eksik hem de ço~u itibariyle
yanl~~t~ r.
Nam~ k Pa~an~n, yard~ m talebi hususunda Avrupa'ya gönderilmesi Mehmet Ali'nin Re~it Mehmet Pa~a'n~ n haz~ rl~klar~~ s~ ras~nda
Kaptan Pa~a'ya gönderdi~i bir mektup üzerine vuku bulmu~tur.
Mahmud'un iradesiyle Serasker, Mü~ir Pa~a, Kethüda ve Reis Efeadiden müte~ekkil divanda, Mehmet Ali'nin, bu esnada, Kaptan
Pa~a'ya, gönderdi~i mektupla Kaptan Pa~ a'n~ n bu mektupla takdim
etti~i tahrirat, gizli bir celsede görü~ülmü~~ve Mehmet Ali'nin bu
mektubu kat'i bir istiman ve nedamete delâlet etmiyorsa da harice
45 Nam~ k Pa~a'ya verilen talirnatnemede hiç bir suretle Navarin'in ismi geçmemektedir. kar~. Cadalvene et Serrault: Deux Annees de l'Histoire d'Orient,
Paris 1836, S. 253-4.

244

~~NAS1 ALTUNDA~~

kar~~~bu milracaat~ n bir netice vermedi~i Mehmet Ali taraf~ndan
bir bahane olarak kullan~lmamas~~için, Mehmet Ali'nin oyaland~r~lmas~ na ve memuriyetle Londra'ya gidecek olan maslahatgüzar
Mavroyani (Maurojeni) ye Canning'in vaitlerini hat~rlatmak ve
yard~ m meselesini terviç ettirmek hususunda da talimat verilmesi
kararla~t~r~lm~~~ise de, Nam~ k Pa~a'n~ n da fevkalade elçi olarak
Londra'ya gönderilmesine ve Padi~ah taraf~ ndan kendisine, daha
ziyade müessir olabilmesi için, Ingiltere Kral~na hususi bir mektup
verilmesine karar verilerek, keyfiyet huzuru aliye arzedilmi~ti 48.
~~te bu suretle Avrupa merkezlerini dola~arak Londra'ya gitmesi
kararla~t~r~lan Nam~k Pa~a için kaleme al~ nan talimatnamede 47 hülasaten a~a~~ daki noktalar istenmekte idi:
~ stanbulda Ingiliz Elçisiyle görü~üldü~ü üzere Ezedin ve Glos
önünde bulunan adalar meselesinin halli için Mavroyani, 15 harp
sefinesiyle yard~ m meselesini tesviye etmek için de Nam~k Pa~a'n~n,
Name-i hümayun ile Londra'ya tayin edildikleri zikredildikten sonra
hülâsaten ~öyle denmektedir : Pa~a'n~ n birinci derecede vazifesi
~ ngiltere hükümetini bu yard~ m için ikna etmek olacakt~r. Ancak
Ingiltere hükümeti halen Fransa ile bir müddettenberi müttehit bir
surette hareket etti~inden, belki de böyle bir yard~m~~ aç~ktan
aç~~a vermekten çekinecektir. Fevkalade bir elçi s~fatiyle gidecek
olan Nam~k Pa~a'n~n bu yard~m~~ temine muvaffak olamadan dönmesi Devlet-i Aliyye için bir küçüklük olaca~~ndan bu takdirde
Nam~k Pa~a sair baz~~ maddelerin istihsaline çal~~acakt~r. Temas
evvela Canning ile olacak, ~ayet kendisi Londra'da bulunmuyorsa
Ingiltere vükelas~~ ile temasa gelerek, name-i hümayunu icap etti~i
vechile ~ ngiltere Kral~ na takdim edecektir. ~ ngiltere Devleti baz~~
sebepler göstererek, yard~m~~vermekten içtinap etti~i takdirde, fail
derecede, Osmanl~~ donanmas~~ için Ingiltereden topçu, subay ve
bahriye askeri temin ederek, bunlar~n mikdar~n~, ayl~klar~n~~ ve
gönderilmelerinin esbab~n~~ görü~ecektir. Yaln~ z bu meselelerle esas
yard~ m meselesinin tahakkuk edemiyece~i katiyetle anla~~ld~ ktan
sonra u~ra~~ lacakt~r.
Mehmet Ali'nin istiman~~ halinde aff~~ meselesi görü~üldü~ü
takdirde, bir daha isyankâr bir tavur alamamas~~ için, her ~eyden
46

Ba~vekâlet ar~ivi, Sand~ k No. 73, S~ ra No. 20341.
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evvel, donanmas~n~~ve ordusunu ve ordu levaz~m~n~~ Devlet-i Aliyye'
ye terketmesi ve kendisi de, di~er valiler gibi yaln~z hududu dahilinde icray-~~ hükümet etmesi ve Osmanl~~ Imparatorlu~u içinde cari
olan bütün nizam ve usullerin M~s~r'da da icras~~ ile mümkün olaca~~n~~beyan edecek; fazla olarak Iskenderiye kalesi ve di~er kaleler eskiden oldu~u gibi Osmanl~~ Imparatorlu~u taraf~ndan tayin
edilen muhaf~zlara teslim edilmesini istiyecektir; Mehmet Ali'den
sonra o~lunun yerine geçmesi bahis mevzuu oldu~u taktirde, kat'iyyen yana~m~ yacak ve Mehmet Ali'nin adamlar~~ vas~tasiyle Londra'da da çevirmesi melhuz olan siyasi entrikalar~ n~ n önüne
geçmek için sarf-~~ mesai edecektir.
Nam~k Pa~a 1832 senesinin II. Te~rininde Viyana'ya muvasalat etti. Çok zeki, yak~~~kl~ , devrinin siyasetini iyi kavram~~~ve
frans~zcaya fevkalade a~ina bulunan Türk murahhas~~ burada samimi bir hüsn-ü kabul gördü. Metternich, Sultan Mahmud ordusunun kuvvetinden emin olmad~~~~takdirde Imparatorlu~un mevcudiyetini tehlikeye maruz b~ rakmamas~~ icabetti~ini ve Suriye'yi
Mehmet Ali'ye tevcih etmek suretiyle bir hal çaresi aramas~~ iyi
olaca~~n~~ bildirdi. Nam~ k Pa~a cevab~nda Sultan~n karekteri buna
müsaade etmiyece~ini ve kendisinin memleketi ve taht~n~~ müdafaa
edecek kuvvete malik oldu~unu ve Padi~ah~n buna katiyetle inand~~~n~~bildirdi. Fakat Nam~ k Pa~a'n~n verdi~i bu tafsilât Metternich'
in korkusunu tamamiyle izale edememi~ti.
Mavroyani (Maurojeni) ve Ingiltere'den yard~m meselesine söz
intikal etti~inde Metternich, Ingiltereden Mehmet Ali aleyhine sert
bir ~ekilde siyasi bir tazyik icra edilmesini, fakat aktif bir tavassutun kabul edilmemesini tavsiye etti ve m~s~ rl~lar~n gemilerinde
kulland~klar~~ ve di~er devletler taraf~ndan tan~nm~~~olm~yan bayraklar~na da temas ederek, böyle gemilerin ingilizler taraf~ ndan
kabul edilmemesi icabettigini bildirdi ".
Metternich'in bu esnada ~ark meselesiyle uzun boylu me~gul ve
alâkadar olmad~~~~anla~~l~yor. Metternich henüz meselenin Bab~ali
taraf~ndan Mehmet Ali'nin isteklerinin, bir dereceye kadar yerine
getirilmesiyle halledilebilece~ini zannediyor ve ayn~~ zamanda biraz
da m~s~rl~lar~~Konya'da kar~~layacak olan Sadrazam Re~it Mehmet
Pa~a'n~n ordusuna güveniyordu.
Nam~k Pa~a bu intibalarla Viyana'dan ayr~ld~~ ve Fransa ta48
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rikiyle Londra'ya geldi. Elindeki talimatname mucibince yapt~~~~yard~m teklifi reddedildi. Bu hususu tesbit eden elimizde üç vesika
vard~r. Bunlardan birincisi bizzat Ingiltere k~ral~n~ n II. Mahmud'a
gönderdi~i tahririn tercemesidir ki 49 bu tahrirde k~ral gerek kendisinin, gerek milletinin bu yard~m teklifini çok iyi kar~~lad~klar~ n~, ancak "baz~~ ahval ve mülahazat-~~ azime„ hasebiyle bu rican~n
maalesef is'af edilemiyece~ini, fakat bunun Ingilterenin bu meselede bigine kald~~~na delâlet etmiyece~ini ; Mehmet Ali, ba~layan
müzakereleri ink~taa u~ratmak ve tekrar isyana rücü etmek istedi~i takdirde, kendisine en ~iddetli bir surette ikazda bulunmak
üzere Kolombiya (Colombie) Cumhuriyetinde bulunan maslahatgüzar~~Kolonel (Colonel) Campbell'i Mehmet Ali'ye gönderdi~ini ve
Nam~k Pa~a'n~n vazifesini fevkalade iyi bir ~ekilde ifa eyledi~ini
bildirmektedir. Tahririn ikincisi 50 Ingiltere Ba~vekâletinden Sadarete, üçüncüsü 51 ise Ingiltere Hariciye Vekâletinden Sadarete
hitaben yaz~lm~~~olup, her ikisinin de meali birinci tahrirata uymaktad~r ; bunlarda da istenilen yard~m~ n yerine getirilemiyece~i
teessüfle bildirilmekte, Ingiltere Devleti'nin Osmanl~~Imparatorlu~u
ile olan müteaddit menfaatlerini gözönünde tutaca~~~ve Osmanl~~
Imparatorlu~unun parçalanmas~na müsaade etmiyece~i tekit edilmektedir. Son olarak Halil Pa~a'n~ n Mehmet Ali ile yapmakta oldu& müzakereleri tervic etmek ve bunlar~ n inktta~nda ve yahut
Mehmet Ali'nin yeniden Osmanl~~ Imparatorlu~u'na kar~~~harekete
geçti~i takdirde, Ingiltere Devleti'nin bütün nüfuzunu istimale salâhiyattar Kolonel Campbell'in gönderildi~i zikredilmekte ve Nam~k
Pa~a'n~n liyakatinden ve vazifesini bihakk~ n yapt~~~ ndan bahsedilmektedir.
Bu üç tahrirat da Nam~k Pa~a'n~ n Ingiltere'den avdeti esnas~nda kendisine verilmi~tir; halbuki Nam~k Pa~a meseleyi çok daha evvel Bab~ali'ye arzetmi~~bulunuyordu 52. Nam~ k Pa~a Ingiltere'den ve Fransa'dan gönderdi~i tahrirlerinde, yard~ m meselesi
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Nam~k Pa~a'n~ n göndermi~~oldu~u bu mealdeki tabririnin mevcudiyeti
tesbit ediliyorsa da (bak, Ba~vekillet ar~ivi Sand~ k No. 220, Tarih 10 Zilkade
48, S~ ra No. yok) bu tabriri maalesef ar~ivde, tasnif edilmi~~evrak meyan~ nda
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52

MEHMET AL~~ PA~A ~SYANI

247

tahakkuk etmeyince, kendisine verilen talimatnamede " temas edilmemekle beraber, eli bo~~dönmemek için, Cezayir meselesini kurcalama~a ba~lad~~~n~~görüyoruz. Nam~k Pa~a Bab~ali'ye gönderdi~i
10 Zilkade 1248 (Mart sonlar~~1833) tarihli tahririnde Ingiltere Hariciye Vekili ile yapt~~~~temaslar~~ ~u mealde anlatmaktad~ r : Nam~ k
Pa~a Fransa'n~ n bundan evvel buras~n~~ muvakkaten i~gal etti~ini
bildirmi~~oldu~una temas ederek Fransa Ba~vekili Mar&hal Soult'
un parlemantoda, Gezayir hakk~nda izhar etti~i, Cezayir'e frans~zlar~ n iskan' ve Kostantiniye'nin zapt~~ gibi niyetleri, bundan evvel
bildirilen muvakkat i~ gal ile kabil-i telif olmad~~~n~~ve Devleti Aliyye'nin bu hususta Ingiltere'nin yard~m~ n~~ bekledi~ini ve bu hususa
bir hal sureti bulunmad~ kça Ingiltere'den hareket etmiyece~ini bildirmi~~ve Fransa'n~ n Afrika'da böyle bir yere sahip olmas~~ Ingiltere için çok büyük zararlar vücuda getirebilece~ini söylemi~tir.
Hariciye Naz~ r~~ cevab~ nda Ingiltere'nin fikri de ayn~~ merkezde
oldu~unu ifade etmi~, fakat Portekiz ve Belçika meseleleri bertaraf
edilmeden Fransa'ya bu hususta bir ~ey aç~lam~ yaca~~n~~ beyan
etmi~tir 54 . Ayn~~mektupta Nam~k Pa~a bu mesele hakk~ nda Ingiltere Ba~vekili Lord Grey ile yapt~~~~mülakat~~ da hülâsa etmektedir. Lord Grey verdi~i cevapta Hariciye Naz~r~n~ n sözlerine
tevafuk eder bir lisan kullanm~~, bu meselenin ~imdilik s~ras~~ olmad~~~n~, Osmanl~~ Imparatorlu~u da M~s~ r meselesi dolay~ siyle
buraya asker ve donanma gönderemiyece~ini bildirmi~~ve halen
bu fikirden vazgeçmenin en do~ru olaca~~n~~söyliyerek, Fransa
ile ileride vuku bulacak olan harbin Cezayir meselesinden do~aca~~n~~bildirmi~tir.
Nam~k Pa~a bu tahrirat~ na ilaveten ~ ngiltere Kral~ na vedaa
gitti~i zaman cereyan eden muhavereyi de dercetmi~tir. Ingiltere
Kral~~ Nam~k Pa~a'ya hangi tarikle gidece~ini ve Rus donanmas~n~ n
~stanbula geldi~inden haberi olup olmad~~~n~~ sormu~tur. Nam~k
Pa~a Rus donanmas~n~ n vusulünden haberi olmad~~~n~~ifade ederek
Rus Imparatorunun izhar etti~i dostlu~u kar~~~memnuniyeti ~ahaneyi bildirmek üzere Berlin ve Petersburg tarikiyle avdet edece~ini bildirmi~tir. Kral cevab~ nda Devlet-i Aliye'nin Rusya ile dost53 Ba~vekalet ar~ivi, Sand~ k No. 73, S~ ra No. 20339.
" Giiriiliiyor ki, Avrupa'daki hadiseler ingiltereyi k~ s k~ vrak baglam~~t~r.
Bu hadiseleri yak~ ndan takip eden Mehmet Ali Osmanl~~ imparatorlugu'na taarruzunda Avrupa devletlerinin derhal bir miidahalezinden korkmamakta hakl~~ idi.
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lu~una raz~~ olmad~~~n~, çünkü bundan Osmanl~~Imparatorlu~u için
bir fayda memül olam~yaca~~n~~ söylemi~~ve Ingilterenin "Hind
ülkesine,, yol bulmak için türlü türlü desiselere milracaat eden
Rusya'n~n Osmanl~~Imparatorlu~u'na oldu~u gibi Ingiltere'ye de
tabii bir dü~man oldu~unu ilave etmi~tir. Nam~k Pa~a buna cevaben Rusya'n~n Osmanl~~Imparatorlu~u zarar~ na olarak büyümü~~
oldu~u ~üphesiz olmakla beraber, Rusya'n~n bu meselede gösterdi~i dostlu~un gayr-~~kabil-i inkâr oldu~unu beyan ve Rusya Devleti, Osmanl~~Imparatorlu~una, mukabilinde hiç bir talepte bulunmadan, yard~m teklifinde bulundu~u halde kabul edilmedi~ini ve
Ingiltere'ye olan dostluk ve itimad~n bir delili olarak bu yard~m~~
Ingiltere devletinden istedi~ini ve ancak bu yard~m talebi Ingiltere taraf~ndan reddedildikten sonra Rusya'dan yard~m kabul edildi~ini söylemi~tir. Bundan ba~ka Nam~k Pa~a bu tahrirat~nda hareket
günü Hariciye Naz~r~~taraf~ndan ça~r~larak kendisine Fransa elçisinin (Baron Roussin) Istanbul'a vard~~~n~~ ve üç gün sonra Rusya
donanmas~ n~ n Istanbul'a geldi~ini ve mezkür elçi Reis Efendi ile
anla~arak Mehmed Ali'yi taht-~~ itaate getirece~ini taahhüt etmi~~
oldu~unu 55 ve bundan dolay~~ art~k Rus yard~ m~ na ihtiyaç kalmad~~~ndan, Padi~ah taraf~ ndan Rus donanmas~ n~n avdet etmesi emir
buyuruldu~unu ifade ederek, art~ k Petersburg üzerinden gitme~e
lüzum kalmad~~~n~~söylemi~tir.
Nam~k Pa~a ayn~~tarihte gönderdi~i di~er bir mektupta, avdetinde Fransada gerek Kral ve gerek Hariciye Naz~r~~ ile olan
temaslar~ n~~ anlatmakta ve Fransa elçisinin Mehmet Ali'yi taht-~~
itaate alaca~~na dair etmi~~oldu~u teahhüdüne kar~~, gayr-~~resmi
olarak te~ekkür etti~ini bildirmektedir.
Fakat birkaç gün sonra Avusturya elçisine kendi Devletinden
gelen tahriratta Ibrahim Pa~a'n~n M~s~r kuvvetlerini, yiyecek temini bahanesiyle, Izmire gönderdi~ini ve Izmir Ihtisap naz~r~n~~
azlederek, yerine Manisa mütesellimi Kara Osman Zade'yi tayin
etti~ini haber alan Nam~k Pa~a, Fransa Hariciye Naz~r~na meseleyi
açm~~~ve sözde kalacak vaitlerle Ibrahim Pa~a'n~n durdurulam~yaca~~n~~ ifade etmi~~ve yaln~z Fransa'ya bel ba~lamak Osmanl~~
$S Bu anla~ma Re~at Ekrem Beyin Osmanl~~ Muahedeleri ve Kapitülüsyonlar
adl~~ eserinde yanl~~~olarak Kütahya rnuahedesi diye geçmektedir. Ba~ka bir makalemizde böyle bir muahedenin zaten mevcut olam~ yaca~~n~~ isbat edece~iz. (R.
Ekrem, S. 160-161).
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Imparatorlu~u için zararl~~ olaca~~n~~ileri sürmil~tür. Hariciye Naz~n cevab~nda, Hüseyin Pa~a'n~n ma~lübiyetinden sonra, Fransa'n~n
donanmas~n~~ haz~rlatm~~~oldu~unu ve ~brahim Pa~a Adana!da
kalm~yarak ilerlemek istedi~i takdirde irtibat~n~~kesmek üzere emir
ald~~~n~~ söylemi~, ancak Sadrazam Mehmet Re~it Pa~a'n~n ordusunun da bozgunlu~u çok âni oldu~undan, Fransa donanmas~n~n
vaktinde yeti~emedi~ini bildirmi~~ve Mehmet Ali vaki olan teklifi
kabul etmedi~i takdirde, muharebeye müba~eret etmesi için donanmaya kat'i emir verildi~ini ilave etmi~tir.
~u halde anla~~l~yor ki zannedildi~i gibi Baron Roussin keyfi
hareket etmemi~, hükümetinin kararla~t~rd~k~~ hatt-~~ hareketi takip
ederek, Reis Efendi ile kendi aras~ ndaki, yukar~da ismi geçen
21 ~ubat 1833 tarihli anla~may~, kendi ~ahsi mesuliyeti taht~nda
de~il, ald~~~~emre imtisalen imzalam~~t~r 5e.
Nam~ k Pa~a'n~n yine ayn~~ tarihte gönderdi~i ba~ka bir
tahriratta 57 25 ~evval 48 (Mart ortas~~ 1833) de Londra'd an hareket ederek, hareketinin ikinci günü Paris'e muvasalat etti~ini ve
burada da 9 gün kald~ktan sonra Petersburg tarikiyle döndü~ünü
bildirmektedir. Nam~ k Pa~a bu mektubunda Lütfi tarihinde (S.
102-103) zikredilen 20 adet topun Ingiltere Kral~~ taraf~ ndan Padi~aha hediye edildi~ini ayr~ca bildirmektedir.
Nam~k Pa~a Paris'ten hareketle 3 gün sonra Frankfurta muvasalat etmi~~ve buradan Berlin ve Petersburg tarikiyle dönece~inden ve buralarda da bir müddet kalmas~~ iktiza etti~inden,
kendisine tevdi edilen ~ ngiltire Kral~, Ba~vekili ve Hariciye Nazir~n~n cevaplar~n~~ bir an evvel Istanbu'la ula~t~rmak için, kendinin
haz~rlam~~~oldu~u 10 Zilkade 48 (Mart~n sonu, ~ubat~n ba~~~1833)
tarihli üç k~ta mektupla beraber maiyetinde bulunan Yüzba~~~
Haydar Beyle Viyana ve Belgrat tarikiyle ~stanbula göndermi~tir.
Ernst Molden eserinde (S. 43) bu esnada, Osmanl~~Imparatorlu~unda, ingiliz nüfuzu çok zay~ft~~ ve Nam~k Pa~a'n~n Londra'da
so~uk bir surette kar~~lanmas~ , Ingiltere'den beklenmekte olan son
ümitleri de k~rd~~ diyor. ~ngiltere, her ne kadar büyük mecburiyetler kar~~s~ nda Osmanl~~ teklifini reddetti ise de, Türk elçisini,
di~er elçilerin g~pta edecekleri bir ~ekilde kar~~lad~. Nam~k Pa~a
Kar~. Kamil Pa~a, C. 111, S. 140.
57 Ba~vekalet Ar~ivi, sand~k No. 220, s~ra No. yok, Tarih 10 Zilkade 1248.
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Mavroyan~~ile beraber bizzat Kral taraf~ndan Windsor saray~ na
davet edilerek üç gün de burada misafir edildi.
Nam~k Pa~a buradaki hat~rat~n~~ da gönderdi~i tahrirata ilave
etme~i ihmal etmemi~tir. Nam~k Pa~a çok parlak bir ~ekilde a~~rland~~~n~~yazmakta; yemekte daima Kraliçenin sa ~~nda oturdu~undan, Kral ve Kraliçe ile olan samimi musahabelerinden, Kraliçe
ile birlikte yapt~klar~~ at gezilerinden bahsetmektedir. Bu musahabelerde Kral Padi~ah~n resmini talep ediyor; Nam~k Pa~a saraydaki
husus! mektebin, bir gün için, Padi~ah~n ~erefine tatilini istiyebiliyor; nihayet Kral, Fransa'n~n, Mehmet Ali'nin fesad~ nda methaldar
oldu~unu ve Ingiltere'nin, Fransa ile ittifak~ndan memnun olmad~~~n~~ beyan edecek derecede türk elçisine aç~l~yor.
21 I. Kânunda vuku bulan Konya ma~lubiyeti haberi 27 de;
hemen akebinde, yani bir hafta sonra da Londra'da bulunan Nam~k
Pa.~a'dan yard~m talebinin reddedildi~i haberi Istanbul'a gelmi~ti.
Bu suretle bütün umitlerini kaybeden Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
durumu çok tehlikeli bir safhaya girmi~ti; Ibrahim Pa~a bir hamlede, hiç bir mâniaya tesadüf etmeden Istanbul üzerine yürüyebilirdi, çünkü Mahmut, yapt~klar~~yard~m teklifini reddetmek suretile
Ruslar~~da dar~ltm~~~bulunuyordu. Maamafih Ruslar, bilhassa Ingiltere'de yap~lan müzakerelerden bir~ey ç~kmad~~~n~~ görünce, bu i~in
pe~ini b~rakmad~lar. Rusya'n~n gönderdi~i husus! elçi General
Murawieff, 21 I. Kânun da, yani Konya meydan muharebesinin
vuku buldu~u gün Istanbul'a geldi~i gibi, Ribeaupierres'in yerine
Rus elçisi olan Rutenieff'te Rus yard~m teklifini tekit ve teyit
etti 58.
Istanbulda da bu husustaki nokta-i nazarlar biri birinden çok
farkl~~ idi. Divan böyle bir yard~m~n tamamiyle aleyhinde bulunmakta ve Rus yard~m teklifinin reddedilerek Mehmet Ali ile do~rudan do~ruya anla~mak arzusunu izhar etmekte idi. Sultan~ n itimat etti~i Ahmet Fevzi Pa~a gibi baz~~ rica! bilakis Rus yard~m~n~~
isteme kte idiler 58 .
Sultan Mahmut, Rus ve Frans~ z tesirleri aras~nda bir iki gün
bocalad~ktan sonra, kaybedecek vakit olmad~~~ ndan, Rus teklifini
kabul etmi~, fakat daha ertesi gün bunun tehlikesini dü~ünerek
58

G. Rosen: Geschichte der Tiirkei ... , C. 1, S. 163464.

59

Ayn~~ eser, ayn~~ cilt, S. 164.

MEHMET ALI PA~A ISYANI

251

sözünü geri alm~~t~. Fakat II. Kanun ba~~nda Londra'dan gelen
haberler, maddi bir yard~m~n temin edilemedi~ini bildirdi~inden,
II. Mahmut bunun neticesi olarak, Harbiye Nezaretinde, 3, II. Kânunda Devlet ricalini bir içtimaa davet etti. II. Mahmut bizzat bu
içtimada haz~r bulunmu~tu. Mahmut haz~r bulunanlara vaziyetin
çok tehlikeli oldu~unu izah ederek, bu azg~ n asiye kar~~~ne gibi
bir vas~ta kullan~labilece~ini sordu. Bu hususta elde art~k hiç bir
~ey kalmad~~~ ndan, meclis susmu~tu. Bunun üzerine Mahmut elde
mevcut bulunan az kuvvetin bizzat ba~~ na geçerek vatan~~ müdafaaya gidece~ini bildirdi. Halbuki bu teklif Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu daha zay~f ve daha zavall~~ bir vaziyete sokmaktan ba~ka
bir ~eye yarayam~yaca~~ndan, haz~r bulunanlar Mahmut'tan, Rus
çar~'n~n yard~m teklifinin kabul edilmesini rica ettiler. I~te Hünkâr
iskelesi muahedesiyle neticelenen Rus yard~m~~ bu ~artlar içinde
kabul edilmi~ti 6°.
Yaln~z ~u noktay~~unutmamal~d~r ki II. Mahmut Ingiltere'ye
müracaat etmekle, her ne kadar istedi~i yard~m~~ temine muvaffak
olamad~~ ise de, Avrupa'n~ n dikkat nazar~ n~~ Rus yard~m~na tevcih
ederek, Avrupa devletlerini ayakland~rm~~, onlar~~ bu mesele de
aktif bir rol oynama~a icbar etmi~~ve bu suretle bu yard~m~n
Osmanl~~Imparatorlu~u icin çok daha az zararl~~ olmas~n~~ temin
eylemi~tir.
60 Ayn~~ eser, ayn~~ cilt S. 165.

