ÂMEDC~~ MUSTAFA RE~~D BEY~ N KÜTAHYA'DA
BULUNAN MISIR KUVVETLER~~ KUMANDANI
~BRAH~M PA~AYA MEKTUBU
1. HAKKI UZUNÇAR,S71,1
Bal~kesir n~ ebusu ve T. T. K. üyesi

Malüm oldu~u üzere M~s~ r valisi Mehmed Ali'nin metbuu olan
Osmanl~~ padi~ah~ na kar~~~isyan~~ üzerine muhtelif sebebler alt~ nda
ma~lup olan Osmanl~~ ordusunun vaziyeti ve i~ in siyasi bir ~ekil
almas~~ üzerine ~ brahim Pa~a ile anla~mak üzere ~stanbuldan Kütahyaya o tarihte Âmedci bulunan Mustafa Re~id Bey (pa~a) gönderilmi~ti. Ibrahim Pa~a her geçti~i yeri M~s~ ra ilhak eylemi§
ve oraya kendi taraf~ ndan mütesellimler tayin eylemi~~ve bu meyanda Kütahyaya da Osmanl~ lar zaman~ nda Rauf Pa~a'n~ n mütesellimi olan Dürri zâde Re~id A~ay~~ ibka suretiyle mütesellim
yapm~~~ve ona M~s~ r ordusu karargâh~ ndan bir de buyruld~~ göndermi~ti
I~te bu s~ rada, yâni 1248 (1832) senesi sonlar ~ na do~ru Zilkade
ay~~ içinde Mustafa Re~id Bey Kütahyaya varm~~~ve Ibrahim Pa~a
ile görü~mü~, sonra ~stanbula dönerek vaziyeti Sadr~ âzama ve Padi~aha arzetmi~~ve pâyitahtta yapt~~~~mülâkat neticesini Ibrahim
Pa~aya bildirmi~tir.
A~a~~ ya suretini koydu~um bu mektup iyice gözden geçirilecek olursa, Mustafa Re~id Beyin zekâ ve kiyaseti ve diplomatl~ ktaki mahareti ve bu tehlikeli i~ i hüsnü idaresi göze çarpmaktad~ r.
M~ s~ r ordusu, Konya ovas~ nda Sadr~âzam Re~id Mehmed Pa~a kuvvetlerini
ma~lüp ve Re~id Pa~ay ~~ esir ettikten sonra Kütahyaya do~ru ilerledi~i s~ rada
tabiatile mazül olan Re~id Mehmed Pa~a'n~ n yerine merkezi Kütahya olan Anadolu
valisi, Karahisar ve Mente~e sancaklar~~ Mutasarr~ f~~ Mehmed Emin Rauf Pa~a
Sadr~ fizam olmu~tu. Rauf Pa~a Kütahyadan ayr~ l ~ rken bir buyruld ~~ ile Dürrî zâde
Re~id A~ay~~ yerine mütesellim b~ rakm~~~ve onu müteakip Kütahyay~~ i~gal eden
~ brahim Pa~a da ayn~~ zat~~ mütesellim yapm~~t~ r. Gerek Rauf Pa~a ve gerek Ibrahim Pa~a buyruld~ lar~~ sureti Kütahya mahkemei ~er'iyesi sicillinden al~ narak (Kütahya ~ehri) isimli eserimizde ne~ redilmi~tir.
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I~te an~n temin eyledi~i muvaffakiyet neticesinde 1249 Muharrem (1833) inde Kütahya muahedesi aktedilmi~, Ibrahim Pa~a iki
buçuk ay kadar Kiltahyada kald~ktan sonra Gülek Bo~az~n~~ a~arak cenuba çekilmi~tir
**

*

Mektubun sureti

Çakerleri vakti ki taraf-~~devletlerinden miffarekat-~~ acizanemin üçüncü sal~~ günü teveccühat-~~ haseneleri berekatiyle Dersaâdete
dahil olarak do~ru devletle' veliyün-niam Mü~ir Pa~a karde~lerine
gidecek cevabnâme-i samilerini takdim eyledi~imden ba~ka çünkü
tafsil-i hal bende-i keminelerinin takrir-i âcizaneme havale buyrulmu~~olup kulunuz ahval-i hâliye cihetiyle ibtida devletlû veliyiinniam Mehmed Ali Pa~a efendimiz hazretleri pederlerine ve sonra
taraf-~~ valay-~~ düsturilerine azimet ve iktisab-~~ hususiyet etmi~~oldu~rumdan acizane iltizam eyledi~im hayrhâhi ve sadakatim iktizas~~ üzere meyanede olan baz~~ k~ l-ü kalin külliyyen mübeddel-i
hüsn-i hal olmas~~ emel-i mahsusum bulunmak hasebiyle zat-~~ samtlertle esnay-~~müsahebatta mücerred gâh teklifsizli~e ve gâh siyak-~~
muhavere icab~ na mebni lisan-~~ devletinizden mugayir-i meslek-i
ubudiyyet sudûr eden dirice sözleri kat'a kale almayarak hemen
adab-~~ makbule-i s~ dk-ü ubudiyyete dair vaki olan ifadat-~~ seniyyelerini ö~retleyilp tatl~ ca söylemek suretini kendû vicdan~mda münasib ve maslahata mugayir ve hakk-~~ devletlerinde her veçhile
hay~ rlu ve enfa' buldu~umdan mû~ir-i mü~arün-ileyh hazretlerine
taraf-~~samtlerinden tebli~-i selam ve arz-~~ hulus-i hakikat ittisam
ile taraf-~~saltanat-~~ seniyyeye iltizam buyurmakta olduklar~~ niyet-i
hâlise ve ubudiyyet-i sabiteleri keyfiyyât~n~~ ve (okunamad~) olan
Adana maddesinden dolay~~ vaki olan iltimaslar~n~~ lisan-~~ acizanem
döndü~ü kadar selika-i s~ dk-u hakikatle tefhim ve inba eyledim.
Do~rusu anlar dahi her ne sebebe mebnt ise zat-~~samilerinin
muhlis-i hayr-endi~leri olmakl~~~~iltizam edinmi~~olarak her halde
teveccûhât-~~aliyyenin hakk-~~samilerinde tezayüdünü istediklerinden
ve geçende vârid olan tahrirat-~~ behiyyelerinde münderic olan
tabirat-~~ihlas ayât mahzuziyetlerini mucip olmu~~oldu~undan kulu2 M~s~ r ordusunun Kiitahyay~~ i~galine Kütahya halk~~ (Araplar~ n geldikleri
zaman) derler ve baz~~ vak'alar~~tesbit için bazen bunu tarih ba~~~gibi kullan~ rlar.
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nuz dahi müvalat-~~hakikiyye-i düsturilerine dair kelimat-~~ lazime
tekrartyle kendulerinde bir kat dahi gayret-i nâfia zuhura getürilerek bil-maiyye ve min gayr-i haddin mubarek hâkipây-i meram
bah~ay-~~hazret-i ~ahaneye ruhsûcle oldu~urnda dahi ahval-i felekiyye
iktizas~ndan na~i e~erçi baz~~ ~eyler vuku bulmu~~ise de Ibrahim
Pa~a bendeniz el-haletü hâzihi taraf-~~ e~ref-i saltanat-~~seniyyenizde
do~rusu gerçekten iltizam-~~ s~dk ve ubudiyyet etmi~~ve husustyle
heme hal tahsil-i r~zay-~~meyamen iktiza-y~~ ~ehin~âhilerine sây-i bihimal itmekli~i akde-mi efkar idinmi~~ehass ve esdak bir kulunuz
oldu~undan ba~ka kendusi dahi sâye-i hüma pâye-i müliikanelerinde kudema-y~~vüzera-y~~ izâmdan bulunarak ~evketmeab-~~ merâhimnisab efendimizin kadim bende ve bende zâdesi bulund~~~ndan
pederi Mehmet Ali bendeniz hakk~ nda erzan buyrulan müsaadat-~~
seniyye-i cenab-~~ cihandarinizden kendusi dahi ba~kaca hissedar-~~
mefharet olmak Üzere Adana eyaletinin muhass~ll~k veçhile uhdesine ihalesi niyaz~nda oluyor ve bu suret-i lûtf-ü ihsan rehin-i
müsâafe-i seniyye-i ~âhâneniz buyuruldu~u halde pederinin tmar-~~
memalik-i mahrusa-i ~ahanenizce çal~~d~~~~misullü kendusi dahi
eyalet-i mezkûrenin hüsn-i imar ve idaresile taraf-~~ e~ref-i z~llullâhileri için isticlab-~~daavat-~~ hayriyyeye sarf-~~ mahasal-~~liyakat edesin bundan böyle aleddevam isbat-~~ s~dk-u ubudiyyet ve ifay-~~
feraiz-i ~ükrâniyyete muvaffak olmakl~~a sarf-~~ vus'ü makderet edece~ine taahhüd ediyor mezâ (mâ mezâ) olmakl~k arzusu oldu~undan in~aallahü teala s~ras~~ geldikte asitâne-i saâdetlerine sair bendeganlar~~
misüllû bil-iftihar gelüp kadem-i hümayunlarma yüz sürerek mubarek hakipay-~~ merahim ihtiva-y~~ ~ehin~ahilerine rusa-y~~mefharet
olarak belki olvak~t ztver-i stne-i mubahât~~ olmak üzere iftihar
ni~an-~~ alisi ihsan~na dahi niyâzmend olaca~~n~~ söyleyor yollu les/km-I ubudiyyete dair vaki olan ifadat-~~ seniyyelerini güzel güzel
beyan ve tebli~~eyledim ve fil-hakika mü~ir-i mü~arün-ileyh hazretleri bu babda daht irad-~~ kelimat-~~ tayyibe ile levaz~m-~~ gayretke~t ve hay~rhabiyi kemâyenbagi icra buyurdular ve bu veçhile
~erait-i rastne-i ubudiyyet evfak suretle vaki olan hüsn-i ifadat
ve iltimas-~~ altleri nezd-i mekarimvefd-i hazret-i ~ahanede rehin-i
hayy~z-i mahzuziyyet olarak rabbimiz tealâ hazretleri eyyam-~~ömr-ü
ikbal-i hürnayunlar~n~~ rûz efze~n buyursun cemi zamanda padi~ahan-~~ zi~an ve betahsis veliyün-ntmet-i biminnetimiz veliyyün-nimeti
âlemiyan efendimiz hazretleri ise zat-~~ mekarimsimat-~~ ~ahanelerine
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iltizam-~~ s~dk-u ubudiyyet eden bendeganlan hakk~ nda hiç bir ~eyi
diri~~buyurmad~ klar~ ndan e~erçi Ibrahim Pa~a bu Adana maddesini pederine yaz~ lmas~ n~~ i~'ar etmi~~isede bil-farz pederi bundan
feragat edecek olsa bile mademki kendusi bu veçhile taraf~~ ~ahanenize samimi ibraz-~~ kemal-i s~dk-u ubudiyyet etmi~~olmakla
babas~~ hakk~ nda bunca inayat-~~ seniyyemiz zuhura gelmi~~oldu~u
misüllü Adanay~~ dahi vaki olan niyaz~ na binaen muhass~ll~ k vechile
âna ihale ve ihsan eyledim deyu emr-ü ferman-~~ mekârim ünvan-~~
hazret-i ~ahaneleri bidiri~~ve ~ayan buyuruldu ve hattâ Fransa
elçisi bu kere dahi kulunuz Dersââdete gelmezden mukaddem kenduli~inden olarak tekrar taraf-~~ devletinize ~iddetli mektup yazd~~~n~~ ve Adanadan yaz geçece~ini Bab~aliye ihbar etmi~~ise de bu
dahi i~bu ihsan-~~ mahsüs-~~ ~ahaneye hâil olamad~~ yâni mukaddem
dahi ecanibin bu maslahatlara kar~~malar~~ dilhah-~~ Aliye münafi
iken olan ~eyler olmu~~ise de velinimet-i âlem efendimiz kendü
vüzera ve bendeganlan hakk~nda olmayacak ihsan ve iltifat ve
inayetleri aharlerin tavassut ve müdahalelerinden \tat-este oldu~u
bir kat daha tebeyyün eyledi.
I~te efendim bu maddede kimsenin ve ~unun bunun bir günâ
medhal ve ~efaati olmayarak mücerred Iütf-u ihsan-~~ hazret-i mülükâneden na~i inayet ve icrâ buyurulup el-mülükü mülhemün
mefad~ nca galiba cenab-~~ mü~irânelerinin zat-~~ hümâyun-~~ hazret-i ~ahaneye iddias~ nda olduklar~~ s~ dk-u hulüs-i samimi
ve hakikatin miriat-~~ tâbnâk-i kalb-i hümâyun-~~ hazret-i cihanbantye aksendaz olmas~ ndan m~d~ r nedir bu mertebe hakk-~~ alilerinde teveccühât-~~ seniyye ve inayet-i aliyyenin zuhüru cümleye
bâis-i hayret olmak derecesine varm~~t~ r. Her ne ise lil-lahil-hamd
cenab-~~ hak bu abd-i âcizi velinimet-i Mem efendimiz ile bende-i
muhtass~~ beyninde böyle müntic-i hayr maslahata muvaffak buyurmu~~oldu~undan bu suret kulunuza ilel-ebed müstelzim-i mefharet olsa gerektir. E~er bu maddeden dolay~~ meaztr-~~ haliye ve
mevâni-i mâlüme cihetiyle taraf-~~ ecanibden vukuu muhakkak olan
tarizat~ n bâdezin tesiri olmayup madem ki iltizam buyurduklan
kemal-i s~dk-u istikamet-i hakikiyyeleri asari meydanda me~hud
oldukca hariçteki avar~z~ n hüsn-i müdafaas~~ mümkinattan olmakla
in~âallah-ü teala kariben her dünü asayi~~ve hüsn-i hal suretleri
runüma olaca~~ndan ~üphe yoktur; bu babda yâni baz~~ tebligat-~~
seniyyenin ifadesi z~mn~ nda rical-i devlet-i aliyyeden hala Mühim-
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mat~~ Harbiye Nâz~r~~ Devletlû Mehmed Emin Seyda Efendi bendeleri ba irâde-i seniyye mahsusen taraf-~~ devletlerine memur buyurulmu~~ve afv-~~umumi evâmir-i ~ertfesi dahi mumaileyh hazretleriyle gönderilmi~~olmakla bimennihi tel vusullerinde malüm-~~
devletleri buyurularak art~k cenâb-~~ valâlar~~ dahi i~bu inayât-~~
seniyyeye te~ekküren ifadât-~~vâk~a-i me~ruhalar~n~~ ifâya ve belki
i~bu Adana eyaleti hakk~nda lütfen ve ihsanen müsaade-i seniyye
erzan buyruldu~unun haber-i meserret eseri sü-yi valâlar~na vas~l
oldu~u gibi derhal mevcud-~~ maiyyetleri olan askeri tak~m tak~m
Kütahyadan geruye tahrik ve Izam ile nihayet yedi sekiz gün
içinde cümlesinin ard~n~~ alarak zât-~~ 5.1ileri dahi hemen bil-izzi
vel-ikbâl hareket ve avdet ve müddet-i kaltle zarf~nda Gülek
Bo~az~n~~ müre~ra müsâreat edecekleri ifade buyurulmu~~ise de
çakerleri mücerred mürevvic-i maslahat ve mültezim-i mahzuziyyet
olmak üzere sevk-i kelâm iktizas~ nca eyyâm-~~ hareketlerini taklil
ederim. Üç dört gün zarf~nda hareket buyuracaklard~r vâdisinde
söylemi~~bulundu~umdan e~erçi bir kaç gün tehirde her ne kadar
beis yok ise de lütfen ve keremen bu hususlarda bende-i biriyâlar~n~~tekzib buyurmayarak in~aal-lâh-ü teâlâ her yüzden mehasin-i
teveccûhât-~~ aliyye-i ~âhânenin bir kat daht tezyidine ve baz~~
mahallerde bulunan mütesellimleri bendelerini derhal ref-û celb ile
~imdiye kadar müterakim oldu~u ifade buyrulmu~~olan on be~~bin
kiseden mûtecaviz emvâl-i miriyyeyi dahi mesbuk olan vâd-i âlileri
iktizas~nca henen cânib-i mirtye tediye ve tesltme inayet-i seniyyeleri derkâr ve bidiri~~buyurularak kulunuzu nezd-i âlide mahcup
etmemekli~e bezl-i ât~fet buyurmalar~~ temennasiyle ~ukka.

