SULTAN III. SELIM VE KOCA YUSUF PA~A
Ord. Prof. ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI
Onsekizinci asr~n ortalar~na do~ru 1152 H./ ~ 739 M. de Belgrad
ve 1159 11./1746 M. Iran'la yap~lan muahedelerden sonra 1182 H.
1768 M. senesine kadar otuz sene muharebesiz geçmi~~ve bu müddet
içinde harp ve idare sahalar~ndan yeti~mi~~Hekim- o~lu Ali Pa~ a,
Ye~en Mehmed Pa ~ a, ivaz Mehmed Pa~ a, Köprülü-zade
Haf~ z Ahmed Pa~ a gibi yüz a~artm~~, tecrübeli, de~erli eski vezirler ölmü~~ve kalanlar da pek ihtiyar bulunmu~lard~. Harps~z geçen bu
otuz sene içinde ise gelen sadr-~~âzamlar, vezirler iktidar ve kudretçe
evvelkiler derecesinde olmad~klar~ ndan 1768 seferindeki ma~lübiyetlerde bunun ac~s~~görülmü~ tür. Bu müddet içinde her ne kadar Koca
Rag~ b Pa~ a gibi müstesna olarak irade sahibi, alim bir vezir görülüyorsa da, an~ n idari ve siyasi sâhalarda hizmetine kar~~~harp meydan~nda kendisini gösterecek bir olay zuhur etmemi~ tir.
K~sacas~~Onsekizinci asr~n ikinci yar~s~n~n sonlar~na do~ru Osmanl~~Devletinin idari, siyasi, askeri sahalarda durumu iyi de~ildi.
1182 H.,/1768 M. muharebesinde bu haller görülmü~tü. ~~ 88 H./ ~~774
Kaynarca muahedesinden sonra devlette pek bâriz olarak ac~s~~çekilen
askeri bir ~slahat yapmak üzere silahdar S eyyid Mehmed Pa ~ a'y~~
takiben an~ n tavsiyesiyle Halil Hamid Pa~ a sadr-~~âzam olmu~~ve
üç seneye yak~n devam eden sadr-~~azaml~~~~zaman~nda epey yenilik
yapm~~~ise de faaliyetini önlemek isteyenlerden kurtulmak için icraat~ na müsaade etmeyen Birinci Abdülhamid'i hal' te~ebbüsünün
duyulup azl ve Idam edilmesi üzerine ~slahat faaliyeti durmu~tur.
Koca Yusuf Pa~a:
Onsekizinci asr~n sonlar~na do~ru gelen Osmanl~~vezirlerinin
mevcuduna nazaran idare ve zabt-u rabt itibariyle de~erlisidir. Aslen
Gürcü kölelerinden olup 1161 H. / 748 M. de Liman Reisi Hasan
Kapdan taraf~ndan sat~n al~nm~~t~r. Efendisine kar~~~dürüst ve sad~k
hareketi sebebiyle âzâd edilerek hürriyetine kavu~mu~~ise de, yine
efendisinin hizmetinden ayr~lmam~~, an~ n ölümüne kadar hizmette
bulunmu~, Hasan K apdan'~n vefat~ndan sonra kendisine i~~bulmu~tur. ~öyle ki:
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Gürcü Yusuf A~a, k~~~mevsiminde Kas~mpa~a'da kahve i~letir
ve tan~~t~~~~baz~~sermaye sahiplerinin paralariyle ~irket halinde yaz~n
donanma ile gidip gelerek ticaret yapard~ ; bu münasebetle ticaret
için M~s~r'a gitmi~ti. Ticari i~~muamelesinde dürüst ve temiz hareketi
yüzünden ortakla~a sermaye ile para kazan~rd~.
1178 H./1764 M. de Cezayirli Hasan Pa~ a Riyale kapdan iken
an~n verdi~i sermaye ile ticaret yaparak i~~görmü~~ve bu suretle i~ini
be~endirerek itimad~n~~kazanm~~t~. Cezayirli Hasan Pa~ a Kapdan-~~
Derya olunca hizmetinden memnun oldu~u Yusuf A~a'y~~kendisine
hazinedar yapm~~, daha sonra Kapucuba~~l~k al~vererek kapu kethüdas~~tayin ettirmi~ti.
* *

Devlette idari ve askeri ~slahat yapmak isteyen Birinci Abdülhamid'in en faal ve en de~erli sadr-~~azam~~ Halil Hamid Pa~ a
hastal~~~n nereden oldu~unu anlayarak cezri olarak faaliyete geçmi~~
ise de buna nüfuzlu devlet erkan~~ve saray mensuplar~~engel olarak
padi~ah üzerinde müessir olduklar~ndan dolay~~plan~n~~tatbik edemeyen sadr-~~azam, buna çare olarak Birinci Abdülhamid'i hal'
ve "üçüncü Mustafa'n~n o~lu olup o tarihte yirmidört ya~~nda
bulunan veliahd Selim'i hükümdar yapma te~ebbüsü haber al~narak sadaretten az1 ve nefy ile katlolunmu~tu (20 Ca. 1199/3 Nisan
~~785).
Halil Hamid Pa~ a'n~n bu hareketi padi~ahm k~z karde~i
Esma Sultan ile' Halil Hamid Pa~ a'n~n rakibi olan Ceayirli
Gazi Hasan Pa~ a taraflar~ndan haber al~nm~~t~r. Bu hususta gerekli
bir fikir vermek üzere olay~~daha evvelki senelerden almak icab eder.
Birinci Abdülhamid zaman~nda Hazinedar usta ve sonra pâdi~ah~n zevcesi
olan Nevres Kad~ n Efendi, Üçüncü Selim'in cülûsundan sonra sarayda yap~lan
baz~~yolsuzluklardan bahsetti~i s~rada sözü zevci Abdülhamid zaman~ndaki
hal' te~ebbüsüne nakl ile "Ben nisâ (kad~nlar) tâifesinden iken merhum efendim
(Birinci Abdülhamid'e) sadr-~~âzam Halil Hamid Pa ~ a esameleri (Yeniçerilerin
maa~~senetlerini) kar~~t~r~yor, halk d~r~lt~ya vard~~kerem eyle def' eyle didim. Bir
tarikle sözüm geçmedi, bir vesile ile hem~iresi Esma Sultan'a varub beyan eyledim,
gelüp nizam verdi. Bir kere kula~~~ta~raya tutun" demi~ti. (Üçüncü Selim Ruznâmesi No. 4819 Topkap~~saray~~ ar~ivi Küçük Hüseyin Pa~a'n~n tercüme-i hali
k~sm~~varak 8).
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Sultan Birinci Abdülhamid'in pek sevdi~i ve itimad etti~i,
silâhdar iken sadr-~~azam yapt~~~~Kara Vezir Seyyid Mehmed
Pa~ a, vefat~ndan evvel teverrüm edüp hasta yatt~~~~s~rada kendisini
ziyarete gelen padi~ah Birinci Abdülhamid'e devlet erkan~~aras~nda sadr-~~azam yapmak üzere tavsiye etti~i iki zatten biri sadaret
kethüdas~~bulunan Halil Hamid Efendi idi; filhakika k~sa zamanda
yükselen Halil Hamid Efendi ikinci defa sadr-~~azam kethüdas~~
iken 5 Muharrem 1197/11 Aral~k 1782 de Ye~en Mehmed
Pa~ a'n~n yerine sadr-~~azam olmu~tur.
Bab-~~aliden yeti~ti~i için devlet i~lerini iyi bilen ve bozuklu~u
gören Halil Hamid Pa~ a icraata iki el ile sar~lm~~~bozukluklar~~
~slah için büyük gayret sarfetmi~, Rumeli ve Anadoludaki halk~n
ahvalini anlamak üzere kendisinin ~timad etti~i adamlar~ndan baz~lar~n~~tüccar ismiyle gizlice Rumeli'nin muhtelif kazalar~na göndermi~~ve bu suretle icraatta bilgili tefti~lerle hareket etmi~tir. Hudud
kalelerinin tamir ve takviyesi, timar ve zeametin ~slah~~harekat~~hep
bu tefti~~neticesidir.
Hakikaten bu tefti~~ve tahkik neticesi müsbet olmu~, gerek hükümet i~leri ve gerek ta~ra ahvali düzelme~e yüz tutmu~, padi~ah
yan~nda hizmeti takdir olunmu~~ve bu teveccühden istifade ile kendisinin haberi ve müsaadesi olmadan hariçten sarayla münasebat~~
tahdid etmi~tir.
Halil Hamid Pa~a'n~n istibdad~na kar~~~Ata-beg-i saltanat olan
Cezayirli Gazi Hasan Pa~ a rakip olarak durabilirse de sadr-~~
'aza= nüfuzu andan üstündü. Birinci Abdülhamid, zaif iradeli
bir hükümdard~. Sadr-~~ aza= baz~~icraat~n~~kendisine yap~lan telkinlerle durduruyor, bozuyor ve bu hal sadr-~ 'aza= haricen otoritesini k~r~yordu.
Rakiplerinin tesiri neticesi bu engellemelerden müteessir olan
Halil Hamid Pa~ a'n~n gayretine halel geliyordu. Nihayet kurdu~u
~slahat plan~n~~tatbik ile yürütmek için Abdülhamid'in yerine ye~eni ~ehzade Selim'i hükümdar yapmak istedi, kendisine ~eyhulislam Dürri-zâde Ataullah Efendi de iltihak etti. Bu b. hal'
te~ebbüsü padi~ahm k~zkarde~i büyük Esma Sultan ile Cezayirli
Gazi Hasan Pa~ a ve kad~askerlerden ivaz Pa~ a-zâde ~ brahim
Molla Bey ve bir de padi~ahm k~z~~Ahiretlik ham= kocas~~Defterdar Ahmed Nazif Efendi taraflar~ndan Birinci Abdülhamid'e
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arz edilmekle heyecane kap~lan padi~ahm emriyle gece yar~s~~sadr-~~
azaml~ktan azliyle mühr-ü hümayun al~narak Bal~khaneye (sarayda
sahile) sevk ile Gelibolu' ya sürülmü~~ve ~eyhulislam da azledilerek
Gelibolu' ya gönderilmi~tir.
Tahkikat neticesinde meselenin ehemmiyetine mebni Halil
Hamid Pa~ a Bozcaada'da Idam olunarak ~eyhulislam Dürri-zâde
Ataullah Efendi de zehirlenmek suretiyle vefat etmi~ tir. Hükümdarl~~a getirilemiyen Veliahd Selim de sarayda s~k~~bir kontrol alt~na
al~nm~~t~r.
I~te bu hadise Birinci Abdülhamid'in en çok itimad etti~i
adamlar~ndan Kapudan-~~Derya Cezayirli Hasan Pa~ a ile an~n
adam~~ve kendisini en yüksek dereceye ç~karan Yusuf Pa~~a'ya kar~~~
Sultan Selim'in husumetine sebep olmu~~ve daha sonraki olaylar
da bu husumeti artt~rm~~t~r.
Halil Hamid Pa~ a'n~n yerine Sadr-~~azara olan Haleb Valisi
ve (izi muhaf~z~~~ahin Ali Pa~ a her ne kadar iffetli, hamiyetli, cesur
bir vezir idise de as~l maksat ~.1.4- hal' i~inden pek ziyade korkmu~~
olan Padi~ahm muhafazas~n~~üzerine alm~~~olan Kapudan-~~Derya
Gazi Hasan Pa~ a, sadarete kendi adam~~olan vezirlikle Mora Valisi yapt~rd~~~~Yusuf Pa~ a'y~~tavsiye eyledi~inden k~sa zamanda (23
Rebiulevvel ~ 2oo, / 24 Ocak ~~786) Yusuf Pa~a sadr-~~azam olmu~tu.
I~te ~~~ gg H. / 1784 M. tarihinden itibaren Osmanl~~saray~nda
Sultan Mustafa (Üçüncü) ve Sultan Abdülhamid (Birinci)
taraftarlar~~olmak üzere birbirine has~ m iki grup meydana gelmi~~
ise de yarad~l~~ta iyi kalpli olan Sultan Hamid, ye~eni ~ehzade
Selim hakk~ nda fena bir harekette bulunmayarak mütevekkil kalm~~~
bununla beraber daha yukar~da söyledi~imiz gibi devlet idaresini
Gazi Hasan Pa~ a ile an~n adam~~Yusuf Pa~~a'ya b~rakm~~t~.
1786 Rus ve Avusturya Muharebesi:
Osmanl~~tarihinde görüldü~ü üzere yeni sadr-~~azam Yusuf
Pa~ a devlet i~inde bulunmam~~~tecrübesiz bir zatt~. Devlet hazinesinin kudretini hiç gözönüne almadan rahmetli Halil Hamid Pa ~ a'n~n ~öyle böyle bin mü~kilâtla düzenledi~i henüz yetersiz haz~rl~~a
güvenerek K~r~m'~~geri almak gayretiyle Ingilizlerin te~viklerine aldan~p Rusya'ya kar~~~harp ilan etti. Kendisi ordu ile ç~kaca~~~s~rada
Nerrtfe elçisi de devletinin müttefiki olan Ruslar'la birlikte harbe
girdi~ini bildirince bu ani bildiri sadr-~~azam ve serdar-~~ekrem Yusuf
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Pa~a'y~~ ~a~~rtm~~~ise de, buna kar~~~tecellüdden ba~ka çare yoktu
(1201 H. /1786 M.).
Birinci Abdülhamid harbe taraftar de~ildi, sadr-~~ âzam
~eyhulislâm~~da kendisine uydurarak zavall~~âciz hükümdar~~harp
etmez isen saltanatta b~rakmazlar diye korkutmu~lar, o da istemiyerek müsaade etmi~ti. Kapudan-~~derya Cezayirli Gazi Hasan
Pa~ a o tarihte M~s~ r'da asi kölemenleri te'dibe memur olarak o
tarafta idi. Harp ilan edilince Istanbul'a ça~~r~ld~. Gelince acele harp
ilân~ ndan dolay~~sadr-~~azam~~a~~r surette suçlad~, ok yaydan ç~km~~t~.
~~te durumu, hazine kudretini hesap etmeden, Devletin siyasi
vaziyetini tetkik etmeden birdenbire tesir alt~ nda kalan acemi
sadr-~~ aza= açt~~~~bu harp iki cephede devlete pek a~~ra mal olmu~tur. Yusuf Pa~a Avusturya'hlara kar~~~iptidalarda galebe ederek
Osmanl~~ordusu o cephede mühim ba~ar~lar elde edip girmi~~oldu~u
Erderde ilerlemek istedi ise de Rus cephesi zaif kald~~~ ndan Ruslar
taarruzi hareketle Osmanl~~mukavemetini k~ rarak içeri girdiklerinden sadr-~~azam ve serdar-~~ ekrem Yusuf Pa ~ a Nemçe cephesini
mecburen b~ rakarak Rus cephesine hareketle Ruscuk ordugahma gelmi~~ve an~n bu çekili~i Nemçe'lilerin yeni kuvvetlerle taarruzlar~n~~
mücip olmu~tu.
Bu s~rada 1203 H./1789 M. de Birinci Abdülhamid vefat
etti~inden yerine geçen veliaht Sultan Selim yirmisekiz ya~~nda
hükümdar olmu~tur. Yeni hükümdar cülüsunu müteakip Yusuf
Pa ~~a'y~~sadarette b~rakt~~ise de Ruslar'a kar~~~bir muharebe kazamlmasm~~beklemenin bir netice vermiyece~ini dü~ünerek ~ehzadeli~i
zaman~ndaki hallerin ve etrafindaki tecrübesiz adamlar~n~n tesirleriyle cülüsundan bir buçuk ay sonra 13 Ramazan 12o3/8 Haziran
1789 da sadr-~~âzamhktan azledip Eflak ve Vidin seraskerliklerinden
hangisini isterse oraya tayin edilece~ini bildirmi~tir.
Birinci Abdülhamid zaman~nda be~~sene tam bir salahiyetle
icraat~ na müdahale edilemiyen Yusuf Pa ~ a bu ani darbeden müteessir olmu~~ise de yeni hükümdar~n emrine kar~~~boyun e~me~e mecbur
oldu~undan teklif edilen hizmetlerden Vidin Seraskerli~ini kabul etmi~tir. Yine Abdülhamid zaman~nda saltanat Atabe~i olan kapudan-~~derya Cezayirli Gazi Hasan Pa ~ a da eski husumetin kar~~l~~~~olarak tersaneden kald~r~larak ozi seraskerli~i ile cepheye gönderilmi~tir.

238

ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI

Bunlardan ba~ka Halil Hamid Pa~ a komplosu muhbirlerinden Birinci Abdülhamid'in dünürü Hac~~Selim A~a ile an~n
O~lu olup Abdülhamid'in ~ehzadeli~inde do~an Ahretlik Han~ m
diye me~hur Dürrü~ ehvar Han~m~n zevci sadr-~~âzam kethüdas~~
Ahmed Nazif Efendi —ki veliahtl~~~~zaman~nda Sultan Selim'i
tazyik etmi~lerdi— ordudan getirtilüp ters ane kö~künde bulunan Sultan Selim taraf~ndan derhal katlettirilmi~tir.
* *
Birinci Abdülhamid zaman~nda padi~ah üzerinde müessir
olarak her istedi~ini sormadan yapan sadr-~~âzam ve serdar-~~ ekrem
Yusuf Pa~ a azlinden dolay~~müteessir ve mu~ber olmu~, tayin edildi~i Vidin Seraskerli~inde i~e ciddi surette sar~lmayarak gönderilen
müteaddid fermanlara ra~men (Harp zaman~nda padi~ah nam~na
fermanlar sadr-~~âzam ve serdar-~~ekrem taraf~ndan yaz~l~r ve tayinler an~n taraf~ndan yap~l~rd~) dü~man eline geçen Ada-kalenin geri
al~nmas~na muvaffak olamam~~t~ . Bu hale pek ziyade hiddetlenen
Sultan Selim, Yusuf Pa~ a'ya tehdidi havi suretini a~a~~ya nakletti~im beyaz üzerine a~~r bir hatt-~~hümayün göndermi~tir :
Sen ki Vidin Seraskeri Yusuf Pa~as~n,
Sen, pederim merhum vaktinde ne~'et edi~p ricale kar~~up bâdeld2 ammim
vaktinde hem vezir ve hem liva-i ~erif ve mühr-ü hümayun ile serdar-~~ekrem ve
vekil-i mutlak olmu~~bir vezir iken ve sadaretten infisalinde ~ân~n~~muhil olur
vaz'u hareket olmaks~z~n Vidin Seraskerli~i uhdene havale olunup bir kaç
defa nüvazi~~ve iltU-at-~~pâdi~âhâneme mazhar olmu~ken ve bu kadar fermanlar
ve hatt-~~hümayunlar gönderilmi~ken Seraskerlikte bir hizmete muvaffak olamayup henüz bir Aday'~~dü~mandan tahlise ikdam eylemedin. Daima zahire ve
asker bahanesiyle vakit geçirdin. Sen mâlen ve bedenen muktedir bir vezirsin,
zahire tedariki tedbirini ve be~~alt~~aydan beri asker celbi hususunu mülâhaza
etmeyüp i~i an~n, bunun üzerine atmak kayd~na dü~üp tekâsül ediyorsun. Senin
asker celb ve zahire tedariki elinden geldi~ini bilmez miyim? ~~te sana son
tenbihim budur; bundan sonra gayyurâne hareket ile Ada'n~n istihlâs~na ve
dü~man~n ol taraftan tard~ na ikdam etmeyüp maâzallah-üteâlâ â'dâ taraf~ndan ol cânibe edna bir ziyan ve hasar zâhir olmak ihtimali olur ise bi-rabbi'lkâbe senin için selâmet ve necat mutasavver de~ildir, elbette gazab-~~ ~âhâneme
u~rars~ n, ana göre hareket ve sana selâmet ve hayat lâz~ m ise akl~n~~ ba~~na
dev~irüp _çah~up Ada'y~~tahlis ve dü~manlar~~ol taraftan bil-külliyye def' idesin
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ve bi'l-istiklâl sadr-~~âzam~ m canibinden vârid olan evamir-i ~erfem ve tahrirat
muktezasiyle amel ve hareket ederek ve gayret-ü ikdamda kusur etmeyerek ~imdiyedek vâki olan tekâsülünü unutturma~a say' eyliyesin, sonras~ m sen bilürsün
vebalin boynuna olsun 2 .
Yusuf Pa~ a âkibetinin fena olaca~~ n~~dü~ünerek i~e ciddi sar~ld~.
Efendisi Cezayirli Hasan Pa ~ a'n~n sadr-~~âzam ve serdar-~~ekrem
olmas~n~~müteakip tevcihatta kapudân-~~deryal~~a münasip bir ehlinin tayini Cezayirli Hasan Pa ~ a'dan istenmi~~o da kendi adam~~
olan Vidin Seraskeri esbak sadr-~~âzam Yusuf Pa~ a'y~~tavsiye etmi~tir. Bu tavsiye üzerine Yusuf Pa ~ a 1204 Rebiulâh~r ba~~nda
(1789 Aral~k) kapudan-~~deryal~kla Istanbul'a davet olunmak üzere
iken ~eyhulislam Hamidi-zâde Mustafa Efendi'nin sadaret kaymakam~na gönderdi~i tezkirede gösterdi~i mahzurdan dolay~~Yusuf
Pa~ a davet edilmeyerek Vidin Seraskerli~inde b~rak~ld~.
~eyhulislâm~ n tezkiresi üzerine sadaret kaymakam~n~n meseleden
bahis ile pâdi~aha takdim etti~i arizas~~aynen ~öyledir 3 :
~evketla kerametla mehabetla kudretla velinimetim efendim Pâdi~âh~m,
Sadr-~~âzamlar~ ndan dünkü gün gelen maruzatta sadr-~~esbak Yusuf
Pa~a kullar~n~n derya kapudan~~olmas~~mastâr oldu~undan bu babda ne vechile
cevap _yaz~laca~~~takrir-i _çâkeranemle istizan olunduktan sonraki giden hatt-~~
hümayunlar~~vüsâlünden evvel yaz~lm~~~olmak ihtimali derciyle cevap gelinceyedek durmak hususunda hatt-~~hümayunlar~nda i~'ar buyurulmu~.
Orduy-~~hümayunlar~ndan her gelen tahrirat~~ ~eyhulislâm efendi ddileri
görmek mâtad oldu~undan i~bu tahrirat dahi efendi-i mü~arünileyhe gönderildikte lede'l-mütalea bugün kethüdalar~~M e kki Efendi'yi kapuya (Bâb-~~
t~lfye) gönderiip "i~bu tahrirat~n cevab~~ gitti mi? E~er gitmedi ise haberini
getir söyliyece~im var" demi~ler.
Cevabi tahrirat gitmedi~i haberiyle kethüdây-~~mumaileyh iade olundukta
gidüp bir saat mürurunda yine gelüp efendi-i mü~arünileyhe kapudanhk hususunda her ne söylemi~ler ise berveçh-i tafsil beyan etmekle bi-ibaretihi berveçh-i
tafsil beyan olundu :
"Yusuf Pa~ a benim sevdi~im ve dostum adamd~r, meramiyle
bekâm olmas~n~~isterim, hâlâ Kapudan Pa~a mültezemim ve mustasCevdet Tarihi. C. 4.
3 Basvekâlet Arsivi (Hatt-~~Htimayun vesikalar~~ No. 54992) sene 1204.
2
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hibim de~ildir, maksudum ancak ume~r-~~devleti ihtilalden s~yanettir;
hala Ada-kalesi dü~ man taraf~ndan mahsür ve Vidin kalesi dahi
muhataradad~r ve bunlar~ n idareleri behemehâl kaviyyü'l-iktidar bir
vezirin seraskerli~i ile husule gelür, ol havalide öyle muktedir vezir
yok, Abdi Pa~ a'n~n ise i~e yaramad~~~~ve mi~var~~malfim oldu, an~n
i~i de~il, ~imdiyedek Yusuf Pa~ a ikdam ederek oldukça ol havaliye
nizam verdi ve bundan sonra dahi yine mü~arünileyhin anda olmasiyle bu i~ler görülebilür; mü~arünileyh havali-i merkumeden ayr~ld~~~~
gibi havali-i merkumenin muhtel olaca~~~zâhirdir, binaenaleyh Yusuf Pa~ a'n~ n böyle vakitte kapudan olmas~n~~ben bir-vecihle terviç
edemem, bu bâbda re'yi sâib, tez elden sadr-~~azam hazretlerine bir
k~t'a hatt-~~hümayun tahrir ve bu hususun muvafik olmad~~~~ve havamerkume nizam~ na ihtimam eylemesinin Yusuf Pa ~~a'ya müekkiden tahriri zikrolunan hatt-~~hümayunda tasrih iktiza eder. Kald~~
ki, bu Kapudan Pa~a donanmay~~Nevruzdan yirmi gün evvel haz~r
ve âmade etme~e müteahhit oldu~unu mü~'ir bir k~t'a takrir takdim
eder, haylice çal~~~yor. Kald~~ki biz bunu Kapudan Pa~a'liktan elbette ç~karaca~~z denilür ise bir ahar~ m nasb itsünler, Yusuf Pa ~a
olamaz var Kapuya böyle söyle ve Kapudan Pa~a'n~ n takririni dahi
götür deyu söylediklerini kethüdây-i milmaileyh ifade ve takriri
mezkû ru ita eder ve Kapudan Pa~a kalacak ise behemehâl bir istiklal hatt~ na muhtaç idü~ini beyan eder."
Sadr-~~azamlar~~tahrirat~nda yaln~ z bu madde olmayup mevadd-~~
sâire dahi olmakla behemehâl cevaplar~~gönderilmek laz~ m ve tehiri
gayri caiz olup kapudanl~ k hususunda efendi dailerinin kavli böyle
ve mukaddem yaz~lan cevaplar dahi malf~ m ve bu bâbda ne veçhile
irade buyrulursa sadr-~~azamlarma bildirilmek laz~m gelece~i malt~m-~~
Mileri buyruldukta Yusuf Pa ~a'n~n Kapudan olmas~, olmamas~~
hususlar~ nda ne yüzden re'y buyrulur ise tesvid-i hatt-~~hümayunlar~~
ana göre tahrir ve takdim olunur ferman men-lehül-emrindir.
Bu takririn üstüne Sultan Selim:
Kaymakam Pa~a
Olmaz deyu tesvid edüp gönderiniz ; lâkin dünkü W~t derununa olmaz
deyu beyaz üzerine yazub an~n içine kodum."
hatt-~~hümayuniyle cevap vermi~tir.
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~eyhulislâm Hamidi -zâde'nin sebep göstererek itiraz~~üzerine
Yusuf Pa~ a Vidin Seraskerli~inde b~rak~lm~~~ve muharebenin devam~ na ve seyrine göre isabetli olmu~ tur.
Vezir-i âzam ve Serdar-~~Ekrem Cezayirli Gazi Hasan Pa ~ a'n~n vefat~ndan sonra harp sahas~ nda mevcut vezirlerden kimin sadr-~~
âzam olaca~~~hakk~nda ~eyhulislâm~ n kona~~nda yap~lan müzakereden sonra mevcut vezirler aras~ ndan kur'a çekilerek kur'a Rahova
muhafiz~~ ~ erif Hasan Pa~ a'ya isabet etmi~ tir. Bu hususta sadaret
kaymakam~n~n takriri ~öyledir :
S'evketl~l kerametlâ mehabetl~2 velinimetim efendim pâdi~ah~m,
Sadaret-i uzma maddesi müzakeresi için çakerleri ve .Kethüdâ Be), Mahmud Bey ve Re' is Efendi ve Yusuf A~a kullar~n~n ö~leden sonra semahatla
~eyhulislâm Efendi daileri kona~~ nda klima' ve kur'a S eyy id Hasan P a ~~a'ya
geldi~ini ve nas~l 'Mem oldu~unu ve me~arünileyl~~olmaz ise Yusuf Pa~a ve
Bekir Pa~a' dan birinin intihab olunmas~n~~muhtevi ~eref-yafte-i sudur olan hatt-~~
hümayun-~~ ~evketmakrunlar~~ k~raet ve husus-~~mezbur dür-u diraz müzakere olunarak Yusuf Pa~a ve Bekir Pa~a'n~n intihaplar~nda baz~~mahâzir derkâr ve
kur'a maddesi sünnet-i seniyye-i hazret-i sipehsâlâr-~~ketayib-i enbiya aleyhi
ezki'l-tahaya'dan ve hakk~ nda kur'a zuhur eden S eyyid Hasan Pa~a dahi
âl-i resülden ve zat~nda erbab-~~dirayetten ve Tuna sevahili vesair Rumeli hayalisinde me~ahirden oldu~una binaen in~allah-ü teâlâ imdad-~~ruhaniyet-i nebevi ile
hay~r bunda oldu~unda ~üphe yoktur. Kur'a ile tebeyyün etmek hasebiyle bunda
garez ve himayet olmayup zuhurat-~~ilâhiyyeden olmak hasebiyle bunun nasb~~
evlâ görülür deyü karar verildi~i, mü~arünileyhi çakerleri dahi Selânik'de bir
kaç meclis gördü~üme binaen nefsül-emirde dirayetlü, tarih â~ina, söz anlar
âdem anlad~~~m malâm-~~alileri buyruldukta yine her halde emr-ü ferman
~evketlii, kerametl~2, mehabetlâ, kudretlü velinimetim efendim pâdi~ah~m hazretlerinindir.
Sadaret kaymakam~n~ n takririnin üstüne Üçüncü Selim :
Kaymakam Pa~a,
Cenab~~Allah hay~rl~~eyliye S eyy i d Has an P a~~a'y~~eyledim ve hatt-~~
hümayununu yazup M ahmud H as eki ile irsâl olunmu~tur.
hatt~n~~yazm~~t~r (t ~aban ~ 204/19 Nisan 1790) 4 .
Ba~vekâlet Ar~ivi.
Miden C. XXXIX, 16
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Ma~lübiyetler sebebiyle çok bozulmu~~olan ordu ahvali ~ erif
Hasan Pa~~a'y~~ ~a~~rtm~~, bozuklu~u kendisinden evvelkilere atarak
mes'uliyetten kurtulmak istemi~~ve isteklerini ve ~ikayetlerini Istanbul'a
sertce yazm~~, Ruscuk'h olup ayanl~ ktan gelme oldu~undan hareketini
Bab-1 an idare ve revi~ine göre ayarlayamad~~~ ndan derhal az1 edilse
muhalefete kalkarak harp zaman~ nda devletin ba~~na bir gaile ç~karmas~ndan korkularak bir zaman~~ve f~rsat~~beklemek uygun görülmü~tür.
Bu s~ rada Nemçe Imparatoru Ikinci Joz ef vefat edüp yerine
karde~i Ikinci Leopold imparator olmu~ tu. Avrupadaki siyasi
durum sebebiyle Ingiltere ile müttefik olan Prusya K~rah Fr edrik
Giyyom Rusya ve Nemçe'ye kar~~~müttefik olarak Osmanl~~Devletini buldu~undan vaki müracaat~~üzerine 1204 Cemaziyelevvel/ ~~
~ubat ~~790 da Rusya ve Avusturya'ya kar~~~Osmanl~~devletiyle ittifak
etmi~ti. Nemçe imparatoru II. L eopold'ü muharebe ile tehdit edüp
hududuna asker y~~an Prusya k~ral~ mn tazyiki neticesinde Nemçe
imparatoru muharebe esnas~nda Osmanl~~devletinden ald~~~~yerleri
geri vermek suretiyle sulhu kabul etmi~~oldu~u F redrik Giyyom
tarafindan pâdi~ aha arzedilmek üzere Osmanl~~sadr-~~azam ve serdar-1 ekremi ~ erif Hasan Pa~~a'ya bildirilmi~tir (1790).
Prus_ya K~ral~n~n Nemçe ~mparatorunu Tehdidi:
Prusya K~ral' Ikinci Fredrik Giyyom serdar-~~ekreme (o tarihte ~erif Hasan Pa~a idi) gönderdi~i nâmesinde Rus hududunda
askerini toplad~~~n~, yüz elli bini mütecaviz askerini Silezya Dukal~~~~
taraf~na sevk ve bu kuvvet ile Çeh, Moravya ve Galiga semtlerinde
Nemçe imparatorlu~unun hududunda tevakkuf edüp devlet-i aliyyeye
en muvaf~k tarzda sulh müzakeresi için Silezya'da Rayhenbah' da Ingiltere ve Felemenk elçileri de haz~r olduklar~~halde 1204 Zilhicce/
~~790 A~ustos'da vaki anla~mada Osmanl~~devletiyle Nemçe devletinin
aras~ ndaki hududun muharebeden evvelki hale gelmesi takarrür etti~ini beyan ile Nemçe ile musalâhadan evvel derhal bir mütareke yap~lmas~~için imparatoru tazyik eyledi~ini bildirmi~tir 5.
Osmanl~~devletinin müttefiki olarak hareket eden Prusya k~ral~n~n bu gayreti Osmanl~~hükümetini büyük bir yükten kurtarm~~~ise
de as~l halledilecek i~~Ruslar'a kar~~~bir ba~ar~~elde edilmesi idi.
5

Topkap~~Saray~~ ar~ivi, No. 4939.
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rusuf Pa~a'n~n ~kinci Sadareti :
Mizaç ve me~rebi itibariyle ve gösterdi~i harekât sebebiyle tehlikesizce ortadan kald~r~lmas~~kararla~t~r~lan sadr-~~âzam ve serdar-~~
ekrem ~ erif Hasan Pa~ a'n~n yerine kimin sadr-~~âzam olaca~~~belli
de~ildi. Sultan Selim, sadaret kaymakam~na ve vezir-i âzaml~~a
getirilecek birinin intihab~m emretmi~~o da mevcut vezirlerden Melek
Mehmed, Ebûbekir, Feyzi Süleyman, Karahisari Ahmed,
Pekmezci Mehmed, Darphane Emini ~ zzet Mehmed, sab~k
sadaret kaymakam~~Mustafa Pa~a'lar~n isimlerini yazarak pâdi~aha
takdim etmi~~ise de Sultan Selim bunlardan her birine bir suretle
kusur bulmu~~ve bu hususta ~eyhulislâm~n mütaleas~n~~sormu~,
~eyhulislâm da Allah devlete hay~rl~s~n~~versin diyerek kimseyi tavsiye etmemi~, pâdi~ah bu suretle bir münasip sadr-~~âzam bulamayarak pek s~k~lm~~, sadaret kaykam~~Salih Pa~ a'ya :
"— Yar~n Reis Efendiyi beraber alarak erkence ~eyhulislâm Efendiye
gidüp Allah için bunlardan birini intihab ile kat'i cevap yaz~n~z, bu bâbda
mütehayyirim, elbette siz benden iyisini bilirsiniz, birini bulub ~u ~zt~rabdan
beni haleis edesiniz" demi~~oldu~undan ~eyhulislâm kona~~nda yap~lan
müzakerede de mes'uliyetten korkularak mevcutlardan hiç birisi
tercih edilememi~ tir. Nihayet Sultan Selim müttefiki olan Prusya
K~ral" Fredrik Giyyom'un sadr-~~âzam olmas~n~~tavsiye etti~i sevmedi~i Yusuf Pa~ a üzerinde durmu~tur.
Prusya K~ral~~Fredrik, 1205 ~aban iptidas~~/ 5 Nisan 1791 tarihiyle Üçüncü Selim'e gönderdi~i ittifak ~artlar~n~~hâvi nâmesinde
hulâsa olarak ~unlar~~beyan etmektedir :
Rikâb-~~hümayun mektupçusu Ahmed Azmi Efendi gelerek
nâmei hümayunu teslim eyledi~i, her iki tarafca aktedilen ittifak
~artlar~na tamamen riayet edilece~i ve Moskovlu aleyhine muharebeye devam edilece~inden dolay~~memnun oldu~u kendisinin dahi
ittifaka sad~k olarak hareket edece~i ve ekser askeriyle Silezya tarafina
hareket ederek ittifak ~artlar~ ndan olarak Nemçe hududuna gelüp
Ri~enba~~ (Rayhenbah) nam mahalde Imparatoru Osmanl~~devletiyle
mütareke akdine mecbur ederek imparatorun devlet-i aliyyeden muharebe esnas~nda zaptetmi~~oldu~u bütün ~ehir ve kaleleri ve hususiyle mühim kalelerden olan Belgrad, ir~ova, Bögürdelen ve Hotin ve
daha nice kaleleri Devlet-i aliyye taraf~ na red ve teslim ile muharebe
devam etti~i müddetçe tarafs~ z kalup devlet-i aliyye aleyhine Ruslar'a
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yard~m etmeme~i kabul eyledi~ini ve ordusunun mühim bir k~sm~n~~
Rus hududuna sevketmek suretiyle Rus'lar~n Osmanl~lara kar~~~olan
kuvvetlerini azaltt~~~n~~ve Nemçe ile olan mütareke gibi Rus Çariçesini dahi sulhe icbar için muharebeye müba~eret edece~ini aç~ kça
ihsas etti~i gerek Osmanl~~devleti müttefiki Isveç devleti ve gerek kendi
müttefiki olan Ingiltere devleti ve donanmas~~hakk~nda baz~~mütalealardan sonra:
Dünya devletleri içinde en kuvvetli olan Moskov devleti gibi
bir devleti yaln~z ba~~m~ za üzerimize çekmemek için Nisan ay~~ba~lar~nda yüz elli bin Osmanl~~askerinin Tuna sahilinde bulundurulmas~~ve bu askerin sevk ve idaresi için de~erli ve kudretli bir sadr-~~
âzam ve serdar-~~ekrem'e ihtiyaç oldu~u ve bunun için ba~ka bir
fikre zâhib olunmayarak bu vazifenin daha evvel oldu~u gibi Yusuf
P a ~~a'ya verilmesi hususunu ümit etmekteyim; çünkü Pa~ay-~~mü~arünileyh dilâver ve ~ ecaat sahibi ve bütün Avrupa devletleri indinde ~öhret sahibi ve elhak bu s~fatlar~~haiz oldu~u bu muharebenin
iptidaki senesinde müteveffa Nemçe çasar~~aleyhine ba~ar~~ile zuhura
gelen harekât~ ndan malüm ve bu suretle Osmanl~~askerinin dahi
Yusuf P a ~~a'ya meyl ve itimad~~oldu~u zâhirdir, denilmektedir.
Prusya k~rahn~n nâmesinde pâdi~ah~n bizzat ~eçi' bir kuvvetle
ordusunun ba~~nda bulunarak debdebe ve gösteri~i terk ile ecdad~~
Sultan Mehmed, Sultan Murad ve Sultan Süleyman gibi fütuhatta
muvaffak olmalar~n~~temenni ile daha birtak~m tavsiyelerde bulunmaktad~r 6.
Osmanl~~devletinin müttefiki olan Prusya K~ral~ mn ittifak hususundaki mütaleas~~ve bu arada sadr-~~âzam ve serdar-~~ekrem tayin
olunan vezirlerin muvaffak olamamalar~~neticesinde Fr edrik Giyyom, muharebenin ilk devrelerinde Nemçe ordular~na kar~~~muvaffak olan Erdel ve Macaristan'a giren Yusuf Pa ~ a'n~n tekrar ordunun
ba~~na getirilmesini ve Yusuf Pa~ a'n~n Avrupaca da marüf bir
kumandan olarak bilindi~ini beyan etmekte ve bu tavsiyenin bir müdahale zanniyle ba~ka mânâya al~nmas~n~~ i~aret etmektedir.
I~ te bu tavsiyeye mebni Üçüncü Selim sevmedi~i ve gocundu~u Yusuf P a~~a'y~~bulundu~u Bosna valili~inden alarak 7 ikinci
° Topkap~~ Saray~~ ar~iyi No. 2888, sene ~ 2o5 ~aban foto~raf isi makalenin
sonundad~r.
7 Yusuf Pa~ a, sadr-~~ azam ~ erif Hasan Pa ~ a sadaretinde Vidin'den al~narak Bosna Valili~ine naklolunmu~tur.
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defa sadr-~~azam ve serdar-~~ekrem yapm~~t~r. Yusuf Pa~~a'ya gönderilen hatt-~~hümayun ikidir, birisi ve ehemmiyetlisi Bosna'dan al~narak cepheye gelmesi hakk~nda olan ~ahs~na mahsus mektum hatt-~~
hümayundur. Di~eri ise sadr-~~ azam ve serdar-~~ekremlik umi"~m
hatt-~~hümayunudur. Mektum olan beyaz üzerine hatt-~~hümayun
aynen ~öyledir :
Sen ki Yusuf Pa~a's~n
Sadaret-i sab~kanda taraf~ndan r~zay-i ~ahanem üzere hareket
olunsa seni azl etmez idim; lakin sen matlub üzre hareket etmeyüp
sadr-~~âzamlara de~il sair vüzeraya ve belki baya~~~âdemlere yak~~mayan zulüm ve teaddi ve ahz-~~rü~vet ve asl~nda infiâlin olan âdemlere ve ta~rada erbab-~~servetten olanlara icray-i garez ve celb-i mal
dâiyesiyle nefsaniyet ve sefer vaktinde nüvazi~~ve iltifat laz~m olan
rü'esay-i askeriyeyi unf-ü ~iddet ve tehdid ile tevhi~e cesaret ve bu
veçhile nice urniirun ve bâhusus umur-~~lazime-i seferiyenin tatilini
ve i~lerin görülmemesini mis~cib etvardan adem-i feragatin ve bunun
emsali r~zay-~~ ~ahaneme mugayir harekat~n cihetiyle sadaretten azlolunmu~tun. ~imdiye dek bu misillû harekâttan fârig olmu~sundur
deyu seni i~te yine sadr-~~âzam ettim.
Maâzallah bu sadaretinde dahi o misillû harekâttan birisine
cesaretin s~rren ve alenen mesmû-~~padi~ahanem olur ise bu def'a
azl ile iktifa etmem, elbette kazaya u~rars~n. Sana göre laz~m olan
iffet ve istikamet ve fukaraya ~efkat ve merhamet ve kimesneye garez
ve nefsaniyetten ve gizlû ve a~ikare rü~vet ahz~ndan mücanebet ve
tavur-u hareketini rizây-i hakka, rizay-i ~ahaneme tatbik ile eaz~m-~~
esbab-~~seferiyeden olan asker ve zahire ve araba ve bargir ve bunlar
emsali levaz~mat~n vaktinden evvel tamamen celbine dikkat ve ~imdiden ibrail ve Mafin ve ~sakc~~ ve Yolcu ve sair sevahil ve serhadlerin
gere~i gibi takviyelerine gece ve gündüz sarf-~~kudret ederek sinin-i
saire gibi geç kal~nmayup Haziran duhulü vakitlerinde dü~man-~~
din-i mübin Moskovlu üzerine kol kola hücum ile bâ avn-i bari ahz-i
intikame dâmen-i dermeyan-~~gayret etmekdir 8. Vakitler az olma~la
i~bu hatt-~~hümayunum vard~~~~gün kat'â kimesneye serri~te vermeyüp Bosna'n~n Nemçe musalahas~~takarrübü hasebiyle ve elyevm
8 Bu hatt-~~hümayun Cevdet Tarihinde (c. 5, s. 04) buraya kadar olup alt
taraf~n~~yazmam~~t~r. Ben mühim olan alt taraf~n~~ da yazd~m.
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hulûvvi caiz olmama~la yerine Salih Pa~ a m~~münasip yoksa
memleketlünün tarafeyn olmayacaklar~~mirmiranlardan biri mi
münasip kaymakam nasb ve ben bir maslahata memur oldum diyerek
vusul-i hatt-~~hümayunun ferdas~~on ve on be~~adam~nla tebdilen
Bosna'dan hareket ve seni yolda kimesne bilmemek veçhile nihayet
onbe~~günedek me~tay-~~ ~umm'ya vusule müsaraat ve mühr-ü hümayunun seni me~taya takarrübünde kar~~layaca~~~zâhir ve sen takarrüb
etmedikçe selefinden ahz olunmayaca~~~9 bâhir olmakla havadis
olmamak için kemal-i acele ile vusule ~itab ve sür'at eyliyesin.
Ba'de'l-vüsul alenen k~raet için di~er yaz~lan hatt-~~hümayunumu
k~raet ve balada yazd~~~m tavr üzere hareket eyliyerek umur-~~memurene k~yam ve mübaderet edesin. R~zaullaha muvaf~k hareket etti~in
halde her i~in sühulet kesbedüp evvelki sadaretin gibi olmayub in~aallah güzel olur. Bu seferin kü~ad~~senin marifetinle olma~la in~âallah-ü
teala galibâne hitam~~dahi senin marifetinle olur ve minallah'it-tevfik ".
Yusuf Pa~ a'n~n bu ikinci sadr-~~azaml~~~nda birinci sadareti
gibi tamamen müstakil olarak istedi~ini yapup yapam~yaca~~~~üpheli
idi; kendisinin ~ahs~na hitaben gönderilen mektum hatt-~~hümayundan anla~~laca~~~üzere öyle pek serbest hareket edemiyece~i pâdi~ahla
anla~up anla~armyaca~~, hükümdar~n itimad~n~~kazanup kazanamayaca~~~belli de~ildi. Yusuf Pa~ a, Birinci Abdülhamid bendesi
oldu~undan merhum padi~ah~n büyük o~lu olup o tarihte yâni 1791
de on iki ya~~nda bulunan ~~eh z ad e M usta fa'y~~bir hükümet darbesiyle saltanata geçirebilirdi. Bu dü~ünce belki Sultan Selim'i
huzursuz b~rak~r&
Askerin inzibats~z ve intizams~zl~~~~sebebiyle Sultan Selim'in
arzusu hilaf~na muharebede bir muvaffak~yet bile elde edilemiyece~i
9 Sadr-~~ azam ve serdar-~~ ekrem ~erif Hasan Pa~ a'n~n gönderdi~i takrirlerindeki aç~k ve sert yaz~s~n~~ ve kendisinin Ruscuk ayanl~~~ndan yeti~me olmas~~
sebebi ile ordu karargah~~olan Ruscuk'da azli halinde muhalefete kalkmas~~ihtimali
hakkmda do~ru yanl~~~haberler al~nmas~~sebebi ile birden bire azlolunmayarak
halefi olan Yusuf Pa~ a'n~n gelmesi beldenmi~ti.
10 Topkap~~ Saray~~Ar~ivi (yeni bulunup pek kirli oldu~u için temizleme~e
verilen ve henüz numaras~~konmayan vesikalardan) Sultan Selim'in beyaz üzerine
olan bu hatt-~~ h~lmayununu merhum Cevdet Pa~ a görmü~~ise de (dâmen-i dermiyan-~~gayret etmektir) cümlesinden alt taraf~n~~yazmayup en sonunda (Rizâenlillah muvaf~k hareket etti~in halde)ye kadar terk etmi~tir. Cevdet Tarihi C. 5, s.
104.
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anla~~lm~~t~. Sadr-~~azam Yusuf Pa~ a son bir gayretle Maçin mevkiinde Rus kuvvetleriyle yapt~~~~muharebede galib gelemeydise de mak.lüb da olmad~~~ ndan sulha karar verdi; halbuki padi~ah hiç olmazsa
bir harp kazamlarak ~erefimiz muhafaza edilsin diyordu; fakat
durum sebebiyle mümkün olmad~ ; âkibetinden korkan sadr-~~azam,
ordu erkan~, mevcut bu askerle galebenin imkans~zl~~~ ndan bahis ile
padi~aha mahzar takdim ettiklerinden nihayet Bo~dan'~n ba~~ehri
olan Ya~~ kasabas~nda muahede aktedildi (15 Ca. 1206 / 'o Ocak
~~792).
~~te, padi~ah Birinci Abdülhamid'in muharebe aç~lmas~n~~
istemedi~i halde harp etmez isen saltanatta kalamazs~n diye kendisini
korkutan sadr-~~azam Yusuf Pa~ a ile ~eyhulislam Müfti- zade
Ahmed Efendi'nin ~srarlariyle Ruslar'a harp açan Yusuf Pa~ a,
açt~~~~harbi pek ac~~olarak kaybetti ve durup dururken haz~rl~ks~z
olarak devleti felakete sürükledi; muharebeyi müteakip ma~lübiyet yüz
karasiyle süklüm büklüm korku içinde Istanbul'a hareket etti, hareketinden evvel kendisinin azledilerek padi~ah silahdar~mn sadr-~~âzam
olaca~~~rivayetleri duyuldun. Bunun asl~~olmad~~~~kendisine bildirildi, Ocaklarla (kapukulu ocaklar~) beraber Istanbul'a geldi; padi~ah~n kendisine kar~~~mu~ber oldu~unu anlam~~t~, fakat Sultan Selim
11 Sadr-~~âzam Yusuf Pa ~ a'n~n azli Istanbul'a gelmeden evvel dü~ünülmü~~
ise de bunda baz~~mahzurlar gözönüne al~narak Istanbul'a gelmesine intizar edildi~i
anla~~l~yor. 23 Rebiulâh~r ~ 2o6 / 1791 Aral~kda ocaklar~n ulûfelerini vermek
üzere te~rifat hattiyle beraber Silâhdâr-~~ ~ehriyarI orduya gönderilmi~ti. Silâhdar
Edirne'ye gelince pâdi~ah~n bir çocu~u do~aca~~~zanniyle silâhdar~n orduya gitmeyerek bir müddet Edirne'de kalmas~~emredilmi~ti. Halbuki do~umun asl~~ ç~kmam~~~
ve silâhdar~n da Edirne'de orduyu beklemesi, silâhdar~n, Yusuf Pa~ a'n~n yerine
sadr-~~azam olaca~~~dedikodusunu ortaya ç~kard~. Bu sözler sadr-~~âzam'~n kula~~na
kadar gitti. Yusuf P a ~~a'dan do~rudan do~ruya mührün al~nmamas~na sebep
yan~nda üç bin kadar Arnavud kuvveti bulunmas~~idi. Silâhdarm sadr-~~azam
olaca~~~sözleri Yusuf Pa ~ a'n~n kula~~na gidince bundan müteessir olarak rikâb-~~
hümayuna ~unlar~~arzetti:
"Hakikaten mühr-i hümayun A~a o~lumuza ihsan olundu ise bir konak evvel
istikbal ve kendi yedimle teslim edeyim, e~er tasmim olmayub velâdete müterakkiben meks ise ne mani te~rifat~~görüb bâdehû velâdet zuhur eder ise bir kullar~~
dahi gelsün. Zira bu güna eracif zuhur etmekle her kime emir sipari~~olunsa postun
sahibinin te~rifine tâlik sureti fehm olunur. Bizde nüfuz kalmad~, umur-~~mühimme
ibtâl olundu" diye yazd~~~ndan
'
ç~kar~lan sözlerin asl~~ olmad~~~~kendisine bildirilmi~tir. (Üçüncü Selim Ruznâmesi varak 5 ve Belleten say~~ 148. s. 617. Sene 3.
Ca. 12°6).
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sadr-~~âzama kar~~~bir muhalif tavur takmmad~~ve hattâ kendisine
geçmi~in unutuldu~unu, din ve devlet ve rizay-i padi~ahl üzere hareket etmesi ihtar edilerek teminat verildi.
Sadaretin verdi~i salâhiyetle ciddi ve sertce hareket eden sadr-~~
aza= tavur ve hareketinden, her i~e burunlar~n~~sokan padi~ah
yak~nlar~~an~n bu hareketinden ürkerek aleyhinde fis~ld~yorlard~ ;
sarayda ve Bab-~~alide ileri gelenler Yusuf Pa~ a'n~n otoritesine kar~~~
sinmi~lerdi, f~rsat kolluyorlard~, zaten Sultan Selim de sadarette
bulundurmak istemiyordu. Prusya k~ral~n~n tavsiyesiyle Ruslar'a kar~~~
bir ba~ar~~kazan~r diye ikinci defa sadr-~~azam yapm~~t~, o da olmay~nca sevmedi~i bu vezir-i azarn~~devletin ba~~nda daha uzun zaman
bulundurmak istemedi.
Yusuf Pa~a'n~n Adi:
Sadr-~~azam Yusuf Pa~ a Istanbul'a geli~inden itibaren kendisine
bir muhit yaparak i~leri tamamen eline alma~a ba~lam~~~ve kendisine
baz~~muhalif kimseleri birer vesile ile i~~ba~~ndan uzakla~tr~p münasip
gördüklerini mühim yerlere koyma~a ba~lad~~~~dikkati çekmi~ti. Istedi~ini yapt~ramad~~~~zaman nüfuzuna halel geldi~inden dolay~~tekaüd olup çekilmek gibi hallerle nazlan~p isti~na göstermekte idi.
Sultan Selim, devlet nizam~na dair ba~lam~~~oldu~u i~i yoluna
koymak üzere hükümet erkan~na yazd~rmakta oldu~u ~slahat ly~halar~~sebebiyle tecrübeli vezir oldu~undan bu larhalarm arkas~~
al~n~ncaya kadar Yusuf Pa ~ a'n~n fikir ve mütaleas~ndan istifade
etmek üzere an~n naz~n~~çekmekte ve sab~rl~~hareket etmekte idi ve
Enderundaki ~~mar~k mukarriplerinin sadr-~~azam aleyhindeki tahriklerine bakm~yordu; fakat yap~lmas~~zaruri görünen mühim i~lerin
icras~nda sadr-~~ aza= gev~ek ve müsta~ni hareketi birgün padi~ah~n
sabr~m ta~~rd~~~ndan azline karar verdi.
ii Ramazan 1206 (3 May~s 1792) Per~embe günü sarayda mabeyn odas~na ç~kan Sultan Selim, Küçük Imrahor Zihni Ismail
Bey'i huzuruna ça~~rup sadr-~~azam Yusuf Pa~~a'dan mühr-i hümayunu alma~a memur etti. Sadr-~~azam Istanbul'da bulundu~u için
Pa~akapusuna (Bab-~~âliye) gönderilen memur, vezir-i .zamdan mührü ald~ktan sonra mazul sadr-~~azarn~~da beraberine alarak sarayda
Bal~khane'ye götürüp sonra keyfiyeti arz ile mührü teslim etmesi
kanundu. Halbuki Küçük Mirahor, Yusuf Pa~~a'dan mührü ald~ktan

~. H. Uzunçar~~l~~
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sonra kendisini Pa~akapusunda b~ rakarak getirüp mührü pâdi~aha
teslim etmi~~ve sab~k sadr-~~azam~n Kapu'da yâni Bab-~~alide oldu~unu arz eylemi~tir.
Bunun üzerine telâ~lanan padi~ah Bostanc~-ba~~~Donbay-z 'ad e'yi bir k~s~ m maiyyetiyle Pa~akapusuna göndermi~~o da Yusuf Pa ~~a'y~~
alup Bal~ khane'ye koyarak keyfiyeti bildirmi~~ve Bostanc~-ba~~n~n
kendisini Bab-~~Miden almas~~Yusuf P a ~~a'y~~çok korkutmu~tur.
Yusuf Pa~ a'n~n Bal~khane'ye getirildi~i Sultan Selim'e haber
verilince Padi~ah Silâhdar A~a'ya bir hatt-~~hümayun gönderüp
bu hatt-~~hümayunda :
"Sadr-~~âzam azl ve sâb~k Kayn~akam Melek Pa~a'y~~sadr-~~âzam eyledim,
Hanya' dan (Kandiye) gelinceye de~in halen Kapucular kethüdas~~Çinizlikli
Ali Bey'i ~imdi getirt" emri oldu~undan hemen icra olunup Berberba~~~da hizmet almak için gönderildi~i gibi ~eyhulislam Mekki Mehmed Efendi'ye de davet için bir memur yolland~.
Kapucular kethüdas~~Çinizlikli (Çini Iznik-iznik) Ali Bey
gelerek sünnet odas~ nda sadaret kaymakaml~~~~kürkünü giymi~~ve
daha sonra ~eyhulislam da gelüp ani de~i~iklikten dolay~~hayretini
göstermi~~ve silâhdar vekili Dervi~~B ey'e :
—"Behey efendi bu nâ-becâ (yersiz, lüzumsuz) gazaba sebeb nedir?
Böyle bi-vakit sadr-~~âzam azli münasip de~il, bu âdem (Yusuf Pa~a) Moskov
ile musalehaya nizam verdi, bari elfiler gelsün, umur-u musaleha hitam bulsun
bâdehu azl olsa mâni de~il idi" demi~ tir. Yeni sadaret kaymakam~~Ali
Pa~a da :
—"Bizim kaymakaml~k de~il büyük Mirahorlu~a alim-allah
istidad~m yoktur. E~er beni murad ç~ rak etmek ise bu ç~rakhk yakta
manut idi. Beni, aceba bu sene Kapucular Kethüdal~~~n~n ibkas~na
çare bulsam der iken bu rütbe-i âliyeye veçhen min'el-vücüh istidad~ m yok, Suphan-allah" diye hayret etti~ini söylemi~tir 12 .
12 Sultan Selim'in Sadaret Kaymakaml~~~na tayin etti~i Iznik% Ali Bey,
Osmanl~~Devletinin kurulu~unda devleti te~kilâtland~ran Cendereli (Çandarl~)
Kara Halil Hayreddin Pa~ a torunlar~ndan olup o ailenin Mahmud Çelebi
kolundand~ r. Birinci Abdülhamid zaman~nda Halil Hamid Pa~ a sadr-~~âzam
iken Anadolu'da eski ailelerin evlâdlarm~n müstaidlerinden devlete adam yeti~tirmek istedi~inden bu Ali Bey o suretle devlet hizmetine al~nm~~t~. Halil Hamid
Pa~ a'dan sonra an~n mensuplar~ndan oldu~u için vazifesi olan Ba~bat kullu~undan azIolunarak memleketi olan Iznik'e dönmü~~ve bir müddet sonra Istanbul'a
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Mazdl Sadr-~~Sab~k Yusuf Pa~a'ya Gelince:
Yusuf Pa~ a Bal~khane'de yirmiyedi dakika kalm~~~ve bu müddet
ona pek uzun gelmi~ . Sultan Selim'in kendisini öldürece~inden çok
korkmu~~oturamayup dola~~ r, Kur'an okumak ister, heyecandan okuyamaz, namaz k~lmak isterse de k~ lamaz, bu suretle oturup kalkup
dola~~rm~~.
I~ te bu heyecan ve ölüm korkusu içinde iken Sultan Selim
Bostanc~-ba~~'y~~gönderüp :
—"Müsterih olsun. Mal~n~~ihsan ettim, Trabzon mans~b~~ile kayr~lm~~t~ r, heman sandal ile Beykoz'da ~shak A~a Yal~s~nda kapusunu düzsün"
iradesini göndermi~tir 13 .
Yusuf Pa~ a Istanbul'a geli~inden otuz bir gün sonra azledilmi~tir. Yusuf Pa~ a'n~n azli hakk~ nda Sultan Selim taraf~ ndan
sadaret kaymakam~ na gönderilen hatt-~~hümayunda ~öyle deniliyor :
Sen ki Kaymakam Ali Pa~a's~n,
Mal~imun olsun ki sadr-~~sâb~k rusuf Pa~ a umur-u seferiyede tecrübesi
geçmi~tir müldhazasiyle ikinci def'a makam-~~sadarete tayin olundukta taraf-t
hümayunumdan gerek hazine ve gerek mühimmat ve sair levaz~m-~~seferiyede asla
kusur olmayup meram-~~hümayunum galibâne bir muahede iken muvaffak
olamayup muharebe miiyesser olmaks~z~n bu suretle dü~mana arazi terk ederek
böyle fena musalahaya sebeb olmu~ken ~ayet nizam-~~devlete muvaffak olur
mülâhazasiyle azletmeyüp Asitane'ye (Istanbul'a) getirdim.
Geleliden beru nizam-~~devlete dair yoliyle bir i~e ~urd` etmeyüp gareZlerine ve sd-i zan ile tem~iyet eyledi~i maddeleri te~vi~~edüp kanun ve kaide-i
devlete adem-i riayet bâhusus Ocaklar kanun-u kadimine dikkat ve yoliyle
nizamlar~ na sa-y-ü gayret eylemeyüp daima su-i tedbire ve fesad üzre mecbul
oldu~undan geldi~i günden beri devlete nâfi bir i~e muvaffak olamad~~~~ve
bundan sonra dahi olam~yaca~~~â~ikdr olmakdan nâ~i sadaretten azl ve yerine
vüzeran~ n cümlesinin eskisi olan dkil ve müdebbir ve sadarete ehliyeti zâhir
Kandiye Valisi vezirim Melek Mehmed Pa~a nasbolunup taraf-~~hümagelerek Ikinci Mirahor ve daha sonra Kapucular Kethüdas~~olmu~~ve bu ii
Ramazan 1206/1792 May~s 3'de Sadaret Kaymakaml~~ma tayin edilmi~tir. Sultan Selim, kendisini hükumdar yapmak isteyen Halil Hamid Pa ~ a mensuplar~n~~ö~renmi~~ve yerinde hizmete alm~~t~.
13 Üçüncü Selim Ruznâmesi (Belleten say~~148, No. 637, 638).
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yunumdan davetci gönderilmekle gelinceyedek yerine vezarete istidad ve ehliyetin
vezaretla kaymakam nasbolunmu~undurm.
nümudar oldu~undan rütbe-i
Sadr-~~sab~k Beykoz'da yol haz~rl~~~~yaparken 26 Ramazan/ ~ 8
May~s'da Hoca Pa~a semtinde bir yere (Yusuf Pa~a sadarete gelmezse
Istanbul'u yakar~z) diye yafta yap~~t~rd~klar~ ndan o taraf halk~~bu ka~~d~~
alup Pa~akapusuna getirmi~lerdir. Bunun üzerine Yusuf Pa ~ a'ya
kalkup gitmesi için arka arkaya emirler gönderildi~inden üç gün
sonra 29 Ramazan/2 ~~ May~s'ta mans~b~~ olan Trabzon'a hareket
etmi~tir 15 .
Trabzon Valili~i:
Yusuf Pa~ a Trabzon valili~i ile beraber Anapa muhaf~z~~olup
ehemmiyetine mebni valinin Anapa'da bulunmas~~ laz~md~. Sadr-~~
sab~ k ehemmiyetine binaen Kafkas sahiline memur edilmi~ti. Anapa'ya
yak~n olan Yaman taraf~nda Osmanl~~devletine muhalefet edüp kaçan
Canik'li Hac~~ Ali Pa~ a'n~n o~lu Battal Hüseyin Pa~ a, Rus'lar~n himayesinde olarak Taman'da kaçak ~slam, H~ristiyan, Tatar
serserilerinden mürekkep ba~~na bir kuvvet toplam~~t~. Bunlar~n top,
cephane ve sair harp malzemesi mevcut olup Taman'~~ bir kale haline
getirmi~ti.
Yusuf Pa~ a Anapa'da mâlen ve canlaba~la çal~~~p kaleyi tamir
etmi~~ise de baz~~elzem olan e~yay~~istedi~i halde isteklerinin aksi
14
Ba~vekâlet Ar~ivi (Nâme-i Inimayun defteri adet 9, sayfa 4). Fermanda Yusuf
Pa~ a'y~~itham tamamen do~ru de~ildir. Fakat Sultan Selim'in ona kar~~~husumeti oldu~undan kendisini bu suretle mesul etmek istemi~ tir. Ordunun hali ve kuvvetlerin zorla tutuldu~u tarihi olaylarca malûmdur.
14 Sultan Selim Ruznâmesi (Belleten s. 140, Ramazan 26 ve 29, sene ~ 2o6). Yusuf
Pa~ a'n~n azlini tacil eden sebeplerden birisi de kendisinin muhitini dü~ünmeden
lâk~rdm~n nerey~. kadar gidece~ini hesap etmeden konu~mas~n~ n da tesiri olmal~d~r.
Seferden dönü~te Davud Pa~a'da kar~~land~~~~ s~rada Sadaret Kaymakam', ordu
erkân~~ve agalar~n yan~nda :
— Pa~a o~lum elhamdüli'llâh sulh olundu ~u Kara Mahmud Pa~ a'n~n
(I~kodra Valisi) üzerine var~lup ~umnu'da tertib etti~im ve tahrik eyledi~im il-erleri
k~rk bin askere mâliktirler, in~a'allah Aral~kta an~n izalesi lâz~md~r demesi so~uk
tesir yapm~~~ise de hiç kimse ses ç~karmam~~ t~. Hazinede elli bin kuru~~bulunmad~~~~
bir zamanda alt~.~ar kuru~~gündelik ile k~rk bin il-erinin masraf~n~n ne tutaca~~ndan
sarf-~~nazar bu kadar kuvvetin sadr-~~âzam~n emrinde olmas~~zaten kendisinden
çekinilen ve itimad edilmeyen bir hükümet reisinin böyle bir söz sarfetmesi pâdi~ah~n ne derece vesvesesini mûcib olaca~~n~~dü~ünmek sadr-~~âzam hakk~nda itimads~zl~~~~artt~raca~~nda ~üphe yoktur.
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zuhur etti~ini bu tarafta dü~man~ n nas~l hareket etti~ine dair devlet
merkezinin malümu olmad~~~ n~~dü~man~ n hareketine ve tedbirlerine
dair Istanbul'a yazd~klar~ na, Yusuf Pa~ a mugalata ediyor diye tekdir edilmekten çekindi~ini bunun için bu taraf~ n ahvalini görüp
anlatacak birisinin memur edilerek gönderilmesini rica yollu durumu
arz eylemi~tir 16 .
* *
Yusuf Pa~ a'n~n yerine sadr-~~âzaml~~a tarihin ibrete ~ayan bir
olay~~olarak Kandiye Valisi ~eyhulvüzera Melek Mehmed Pa ~ a
tayin edilmi~ti. Melek Mehmed Pa~ a, iyi ahlâkl~, güleryüzlü bir
vezir olup maiyyeti kendisinden pek memnundu. 1768 de Rus muharebesi esnas~ nda sadaret kaymakaml~~~ nda bulundu~undan Sultan
-üçüncü Mustafa kendisinden memnun kalm~~t~.
Birinci Abdülhamid zaman~nda Yusuf Pa~ a sadr-~~.zam
ve serdar-~~ekrem olunca Vidin muhaf~z~~ bulunan Melek Mehmed
Pa~ a'y~~muhaf~zl~ ktan azl ederek Üçüncü Mustafa mensuplar~~ temizlendi~i s~ rada Sak~ z'da oturmak üzere aç~~a ç~karup vezirli~ini
alm~~t~. Melek Mehmed Pa~ a Sultan Üçüncü Selim'in hükümdar oldu~u 1203 H./1789 M. tarihinde Kethüda Hasan Pa ~ a'n~n
Yusuf Pa~ a'n~n azliyle sadr-~~âzam ve serdar-~~ekrem olmas~na
kadar Sak~z'da zaruret içinde kalm~~t~. Yeni sadr-~~âzam Kethüda
Hasan Pa ~ a, Melek Mehmed Pa~ a'n~n kethüdal~~~ndan yeti~me
oldu~u için Sultan Selim'e, Melek Pa ~ a, kendisinin eski efendisi
oldu~undan bahsetmesi üzerine Melek Pa ~ a'n~n vezirli~i tekrar
verilerek Kandiye valili~ine tayin edilmi~tir.
Sadr-~~âzam ve serdar-~~ekrem Kethüda Hasan Pa ~ a'n~n, eski
efendisi Melek Mehmed Pa ~ a'n~n sadaret kaymakaml~~~ na tayini
hakk~nda pâdi~aha takdim etti~i arizas~nda Melek Pa~ a'n~n 1768
seferi boyunca sadaret kaymakaml~~~nda bulunmu~~oldu~unu zikrettikten sonra :
"Abd-i memlükleri nice senelerden beri mü~arünileyhin (Melek
Mehmed Pa~a'n~ n) kethüdal~~~~hizmetinde bulunup üzerimde hukuk-~~
nân-ü nimeti ba~~mdan a~m~~~olmakla kendüsünü huzur-1 ~âhanelerinde bu veçhile tarifim hukuk-1 sâlifeyi riayet" oldu~unu beyan
16

Sultan Selim Ruznâmesi s. 658 sene

1207

Ra., Belleten

S.

14.8
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etmi~~ve eski efendisi Melek Mehmed Pa~ a'n~n kü~e-i inzivada
kalmas~n~n diz olmad~~~n~~ve sadaret kaymakaml~~'~na tayinine müsaade buyrulmas~n~~istirham eylemi~tir.
Sadr-~~.zam Kethüda Hasan Pa~ a'n~n, efendisi Melek Mehmed Pa~ a hakk~nda gösterdi~i bu nimet~inasli~a pek memnun olan
Üçüncü Selim, sefer dolay~siyle mevcut sadaret kaimmakam~mn
hizmetinden memnun olup bu s~rada tebdilinin do~ru olam~yaca~~n~~
ve Melek Pa~ a'n~n kaynlmas~n~n yerinde ve kendisinin de hat~r~nda
oldu~unu, ~imdilik münasip bir hizmete tayinini beyan ile sadr-~~
âzamm takririnin kenar~na ~u hatt-~~hümayunu yazm~~t~r :
Benim Vezir-i mutlak~m,
Melek Pa~ a, kil ve sâd~k ve pederim merhumun emekdarlanndan olma~la severim; devlete hizmeti var bilirüm. Cülüsumdan
beru bir ~ey ile tatyib olunmas~n~~mülâhaza etmekte idim; hakk~nda
hüsn-i ~ehadetinizden pek haz eyledim. Lâkin ~imdi Kaymakam Pa~a
seferin evvelinden beru kaimmakaml~ktad~r, i~in evvelinden âh~nna
dek bilür ve güzel say' edüp çal~~~yor, ~imdi i~~vakti tebdil olsa umur-~~
seferiyyeye halel gelür zan ederim. Murad~m tebdil olunmasun demek
de~il, hat~ra geleni beyand~r, umur~, te'hirden s~yanettir. Melek Pa~a
kendunun tatyib olaca~~~bir ~ey ile kayr~lsa olmaz m~ ? Kaymakaml~k
vakt-~~âhara kalsa olmaz m~, ne dersiz? yine size âlemdir".
I~te bu suretle Melek Mehmed Pa~ a Kandiye (Girid) Valili~ine
tayin olunmu~, Yusuf Pa~ a'n~n ikinci sadaretinde de pâdi~ahca mültezem oldu~u için Yusuf Pa~ a kendisine dokunamam~~t~r.
Sultan Selim, Yusuf Pa~ a'y~~ikinci sadaretinden azlettikten
sonra Silâhdar A~a'ya gönderdi~i hatt-~~hümayunda :
"Sab~k Kaymakam Melek Mehmed Pa~ a'y~~sadr-~~âzam eyledim. Hanya (Kandiye)dan gelinceye de~in Kapucular Kethüdas~~
Ali Bey'i ~imdi getir" diye bildirmesi üzerine yeni sadr-~~
âzam~n o~lu Salih Bey babas~na hürmeten Ali Bey'in yerine Kapucular kethüdas~~olmu~tur. Melek Pa~ a'y~~sadarete davet için Mazlum Haseki gönderilmi~tir.
17 Topkap~~Saray~~Ar~ivi /329/55, Sadr-~~âzam ve Serdar-~~ekrem Kethüda
Hasan Pa~a'n~n takriri.
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Melek Mehmed Pa ~ a (17 ~evval 1206/1792 Haziran) da
gelüb vazifeye ba~lad~, tebrikât~~kabul edüp Sadaret Kaymakam~~
Iznik% Ali Pa~ a Anadolu Valili~ine tayin olunup baz~~vesaya ile
vazifesine gitti.
* *

Trabzon Valisi Yusuf Pa~ a Anapa muhaf~zl~~~nda pek ziyade
s~k~ld~, buradan kurtulmak istiyordu. Bâb-~~Miye ba~vurdu. Kendisi
ferman ferma iken i~e yaramaz diye tekaüd etti~i halefi Melek
Mehmed Pa~ a sadr-~~âzam bulunuyordu. Yüce ahlâkh sadr-~~âzam
Melek Pa~ a, eski halleri hiç hat~rlatmayarak Yusuf Pa~ a ne arzu
ettiyse ve ne tarafa naklini istedi ise an~n re'yine b~rakt~. Yusuf Pa~a
Cidde (Mekke) Valili~ini istedi ve istedi~i gibi tayini yap~ld~~ (zo
Cemaziyel-evvel ~ 2o7/3 Ocak 1793).
Yusuf Pa~a bu hizmette bulundu~u s~rada Cidde valili~inden de
ayr~lmak istiyordu, vehhabilerin ileri faaliyetlerinden endi~e ederek
naklini istiyor olmazsa kaçaca~~n~~yaz~yordu nihayet ona hacet kalmadan 1215 Muharrem, 1800 Haziran'da Medine-i Münevvere'de ans~z~n vefat etti. Vakur, müstebid, ciddi, otorite sahibi oldu~undan
bozuk düzen i~leri bu sayede toplama~a muvaffak olmu~tu.
Yusuf Pa ~ a uzun seneler devlet hizmetinde bulunmayarak
Birinci Abdül hamid zaman~nda Kapdan Pa~a kethüdal~~~ndan
sür'atle Kapucuba~~~ve heman arkas~ndan vezirlikle Mora Valisi ve
arkas~ndan saltanat Ata-beyi Cezayirli Kapudan-~~Derya Hasan
Pa~ a'n~n himmetiyle sadr-~~âzam ve serdar-~~ekrem oldu~undan
kendisini bu mevkie yükselten Birinci Abdülhamid'e kar~~~tam
bir sad~k bende olmu~, muharebe zaman~nda da be~~sene devletin
bütün idaresini eline alarak istibdadla i~leri yürütmü~tür.
Yusuf Pa~ a, Abdülhamid zamarundaki idaresinde her istedi~ini yapma~a al~~~k oldu~undan efendisinin ölümü ve kendisinin
mevkiinden uzakla~t~r~lmas~~ile nüfuzu k~r~lub sars~lm~~~ve kendisini
naza çekerek halefi olan sadr-~~âzam ve Serdar-~~ekrem taraf~ndan
verilen emirlere ehemmiyet vermemek istemi~~ise de Sultan Selim
taraf~ndan yap~lan tehdid üzerine kendisini toplam~§ ve Prusya kiral~n~n arzusu da al~nmas~~üzerine ikinci def'a sadr-~~âzam ve serdar-~~
ekrem olmu~, fakat ilk sadaretinden ayr~ld~~~~zamanki orduyu bulamad~~~~gibi o devirdeki otoriteyi de kullanamam~~t~r.
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Yusuf Pa~ a Ta~~ muahedesinden sonra Istanbul'a dönerken
uzun süren harp sebebiyle Rumeli'de meydana ç~kan da~l~~e~k~yas~~ ve
~~kodra Valisi Mahmud Pa~ a ve di~er Rumeli'de vaki bozukluklar~~
düzeltmek için birtak~m tedbirler haz~rlam~~t~. Bunlardan biri Tuna
sahillerinden Edirne' ye yâni Deli Orman'dan Desbot da~lar~'na kadar
devam eden sahada yer yer da~l~~e~k~yas~~ denilen Arnavud ve Türkten
mürekkep bir s~n~f e~kiya ile K~r~m Han ~ehzâdelerinden Mehmed
Giray Sultan, Selamet Giray Sultan ve T~rnova ayan~~ Osman
Efendi gibi mütegallibeler etraf~~titretmi~lerdi; bilhassa Deli Orman'daki haydutlar~n ba~~nda Y~ l~ k-o~lu ve Meçek-o~lu geliyordu.
~~te Yusuf Pa~ a ordu ile dönerken derebeyleri vesair serke~leri
temizlemek üzere Ye~en Mehmed Pa~ a ile Tahir Pa~ a ve Ali
Pa~ a ve Osman P a ~~a'y~~memur etmek suretiyle i~i ciddi ve s~k~~tutmu~tu. Yusuf Pa~ a'n~n kuvvetli otoritesi cihetiyle bu pa~alar vazifelerini yapma~a ba~lam~~lard~ ".
Yusuf Pa~ a'n~n ~ahs~na kar~~~gerek padi~ahm ve gerek ~~mar~k
tezvirci maiyyeti olan bir k~s~m padi~ah yak~nlar~n~n itimats~zl~klar~~
yüzünden yap~lacak i~lerin sonu dü~ünülmeden Yusuf Pa~ a'n~n birdenbire azledilmesi Rumeli'deki faaliyeti derhal durdurdu. Öyle
kuvvetli ve faal bir vezirin azledilerek i~in Sadaret 4 Kaymakamma
b~rak~lmas~n~n haber al~nmas~~üzerine üzerlerinden bask~~kalkan
vazifeli pa~alar, Yusuf Pa~ a'n~n azlini duyar duymaz da~~lm~~lar
ve alt~~ar yüz ki~ilik da~l~~e~kiyalar~~ f~rsat bulup Edirne civar~ndaki
Hasköy taraflar~na kadar inmi~lerdir".
Tarihin ak~~~ndan anla~~ld~~~na göre, Koca Yusuf Pa~ a'n~n
me~hur olan ~öhreti ve otoritesi sebebiyle e~er bir müddet daha sadarette b~rak~larak i~ine müdahale edilmemi~~ve maruzat~~tasvib edilmi~~olsa idi sonradan devletin ba~~na büyük bir gaile olan ve Çatalca'ya
kadar sokulan da~l~~e~k~yas~~o tarihlerde temizlenmi~~olurdu.
Sultan Selim'in hükümdar olmas~, Yusuf Pa~ a'n~n serbest ve
her istedi~ini yapan düzenini bozmu~~ve her ikisi aras~ndaki itimadCevdet Tarihi C. 5, S. 252, 253, 272.
27 Ramazan, Yusuf Pa~a azloldu~u saat da~l~lar (da~l~~e~kiyalar~) üzerinde
olan Tahir Pa ~ a, Alov Pa ~ a vesair memurlar da~~lup, da~l~lar alt~~ar yüzden
ziyade olup alt~yüz adam ile bir f~rkas~~ Hasköy'ye bâr oldular (üçüncü Selim Ruznâmesi) s. 640 (Belleten say~~148).
18

18
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s~zl~k devlet i~lerinde müessir olmu~tur. Sultan Selim'in, Yusuf
Pa~ a'ya kar~~~husumeti veliahth~~~zaman~ndaki durum ile beraber
Birinci Abdülhamid'in yeti~mekte olan büyük o~lu Mustafa'n~n
Selim'in cülüsunda on ya~~nda bulunmas~~ve Abdülhamid bendesi
olan sadr-~~âzam Yusuf Pa~ a'n~n kendi ~öhretinden istifade ile bir
oyun ile bu ~ehzâdeyi hükümdar yapabilece~i kaygusu idi. Filhakika
~ehzâde Mustafa 1207 H./1793 de ondört ya~~na gelmi~ti. Kinci
olan Yusuf Pa~ a'n~n böyle tehlikeli bir oyuna girüp girmiyece~i
~üpheli olmakla beraber Sultan Selim'in ve mukarriplerinin uyan~k
bulunmalar~~icab etmekte idi.
Tarihi olaylar iyice gözden geçirilecek olursa Üçüncü Selim'in
ondokuz sene süren saltanat hayat~n~n ilk on senesi karinlerinin tesirleriyle bir az hoppaca ve ~~mar~kça geçen bir devir oldu~u, genç
hükümdarm tecrübesiz musahiplerinin garez ve oyunlar~mn aleti
bulundu~u ruznâme ile baz~~tarihi olaylardan anla~~lmaktad~r.
Benim tetkikime göre Sultan Selim otuzbe~~ya~~ndan itibaren ya~~~
ilerledikçe olgunla~an ve oturdu~u postu dolduran kâmil bir hükümdar olmu~~ve bütün varl~~~n~~devletinin yükselmesine hasretmi~, dostuna, dü~man~na ulüvv-ü cenâbln~~kabul ettirmi~tir. Bu meziyetlerine
ilaveten biraz da celadet ve yapt~~~~hay~rl~~nizam-~~cedidi yürütecek
metanet, cesaret sahibi olup enerjisini gösterebilseydi kurdu~u o
muazzam te~kilat y~k~lmaz, kendisi de alt~nda ezilmezdi. Gerek
Prusya k~ral~~ ~ kinci Fredrik ve gerek Bonapart bizzat ordusunun
ba~~nda bulunmas~n~~tavsiye etmi~lerdi.

