
hireliler'in geceleri evlerinin ve dükkan
Iarının kapılarını açık bırakabildikleri be
lirtilmektedir (All Mustafa, Halatü'I-Kahi
re, s. ı 59). Hadım Süleyman Paşa ikinci 
Mısır valiliği sırasında istanbul'a gönder
diği raporlarda. Gucerat hakimi Sahadır 
Han'ın bir kısmını emanet için, bir kısmı
nı da askeri yardım talep etmek amacıy
la Cidde'ye gönderdiği hazine ve hediye
leri konusunda onu suçlayıcı if adetere yer 
vermiştir. 

1537 yılı başlarında üçüncü defa Ana
dolu beylerbeyi olan Hüsrev Paşa ertesi 
yılın haziran ayında Rumeli beylerbeyiliği
ne terfi etti (Celalzade, Tabakatü'l-mema
lik, vr. 297b) ve aynı yıl içinde Kanuni'nin 
Boğdaıi seferine katıldı, 1539'da Castel
nova'nun alınmasında rol oynadı ve Bu
din'in savunmasında bulundu. Bu başa
rıları üzerine Kanuni tarafından dördüncü 
vezir rütbesiyle Kubbealtı'na alındı ( ı 54 ı). 
1543'te Estergon ve istolni Belgrad se
ferlerine iştirak etti, fetihlerinde önemli 
rolü oldu. O sırada Hadım Süleyman Paşa 
vezlriazam, Rüstem Paşa da ikinci vezirdi. 
Bir rivayete göre ikinci vezirlik makamın
da Hüsrev Paşa, üçüncü vezirlikte ise Rüs
tem Paşa bulunuyordu(Peçuylu ibrahim. 
1, 29, 47). Öteden beri aralarının açık oldu
ğu Süleyman Paşa'ya Rüstem Paşa'nın 
da entrikalarıyla bir divan toplantısında 
hançer çekecek kadar işi ileriye götüren 
Hüsrev Paşa 13 Ramazan 951 (28 Kasım 
1544) tarihinde vezirlikten aziedildL Bu 
arada rakibi Süleyman Paşa da vezlria
zamlıktan alındı ve yerine Rüstem Paşa 
getirildi. Vezirlikten alınmasının verdiği 
üzüntü ve ümitsizlikle günlerce, bir riva
yete göre on yedi gün (Lutfl, s. 434) yiyip 
içmekten kesilen Hüsrev Paşa bir süre 
sonra öldü. istanbul Fatih Yenibahçe'de
ki muhteşem türbesinde medfundur. 

Deli Hüsrev Paşa·yı, savaşta yaralanan Sivas Beylerbeyi Hü
seyin Paşa'ya yardım ederken gösteren minyatür (Arifi 

Fethullah Çelebi, Şehname-i Al-i Osman, TSMK, Hazine, 

nr. 1517, vr. 235"dan detay) 

Mimar Sinan ' ın eseri olan Hüsrev Pa
şa'nın türbesi, o zamana kadar sadrazam
lık makamına yükselmemiş vezir türbe
leri arasında en süslüsü ve gösterişlisidir. 
952 (1545) tarihli kitabesinde. "Mezar-ı 
Hüsrev Paşa rahmetullahi aleyh" yazısın
dan sonra. "Hak kıyamette inayet eyle
sin 1 Mustafa ona şefaat eylesin ll İşiten
ler dediler tarihini 1 Daim Allah ona rah
met eylesin" mısraları okunmaktadır 
(bk. HÜSREV PAŞA TÜRBESİ). Kaynaklar
da korkusuz. pervasız oluşu yüzünden 
"Deli", "Divane" diye anılan Hüsrev Paşa'

nın türbesi civarında mektebi, çarşısı ve 
çeşmesi de vardır (Evliya Çe lebi, 1, 319). 
Ayrıca Mısır beylerbeyiliği zamanında Ka
hire'de geçit. sarnıç. çeşme ve mektep 
gibi tesisler. Diyarbekir beylerbeyiliği sıra

sında burada bir cami. medrese ve han
lar yaptırdığı bilinmektedir. Hüsrev Pa
şa'nın Halep'teki Hüsreviyye Camii ve 
Külliyesi de Mimar Sinan'ın eseridir. Oğlu 
Kurt Bey, şehzadeliğinde ll . Selim'in ne
dimi olmuş ve bazı yerlerde sancak bey
liği yapmıştır. 
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HÜSREV PAŞA, Koca 
(ö. 1855) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

1756 yılında doğduğu tahmin edilmek
tedir. Asıl adı Mehmed Hüsrev olup Aba
za asıllıdır. Küçükyaşta istanbul'a getiri
lerek Çavuşbaşı Said Efendi'nin köleleri 
arasına alındı ve daha sonra Enderun'a 
kabul edildi. lll. Selim'in tahta çıkışının 
(ı 789) ardından önce başçuhadar. Küçük 
Hüseyin Paşa'nın kaptan-ı deryalığa tayi
ni sırasında (ı 792) saraydan çıkarakonun 
mühürdan ve bir süre sonra da kethü
dası oldu. Küçük Hüseyin Paşa'nın yanın
da lll. Selim devrinin ısiahat taraftarları 
arasında yer aldı. Bu sıfatı ona ileride ll. 
Mahmud döneminde yeni orduyu kur
mak üzere seraskerlik makamına getiril
mesini de sağladı. Hüseyin Paşa'nın ya
nında iyi bir idareci olarak ön plana çıka
madı. Mısır' ı Fransızlar'ın elinden kurtar
mak üzere harekete geçen donanma ile 
birlikte Mısır'a gitmesi (Mart 1801). haya
tının dönüm noktasını teşkil etti. Kapta
nıderya Küçük Hüseyin Paşa karaya çıkar
dığı 6000 kişilik kuwetin başına onu ge
tirdi. Hüsrev Ağa da bir miktar ingiliz as
keriyle birlikte Reşld'i ele geçirerek, Os
manlı-İngiliz kuwetlerinin Mısır içlerine 
doğru ilerlemesini sağladı. Ayrıca ilerle
yen orduya karşı saldırıya geçen General 
Belliard'ın kumandasındaki Fransız birlik
lerini esir aldı. Bu başarıları istanbul'da 
takdir edilerek kendisine vezirlik rütbesiy
le İzmit sancağı tevcih edildi. Çok geçme
den Mısır valiliğine getirildi (Eylül 180 ı) . 

Hüsrev Paşa . Fransız istilasından kur
tarılan Mısır'ın karışık durumu ile uğraş
mak zorundaydı. Tahakkümlerini sürdür
mek isteyen kölemen beylerini itaat altı
na almak için son savaşlar sırasında Ru
meli'den Mısır'a getirilen ve çoğu Arna
vut olan başı bozuk askerlerine güvenile
meyeceğini de biliyordu. Bu yüzden bir 
taraftan Kölemen ler'le mücadele ederken 
bir taraftan da Nizam-ı Cedld askerinin 
kurulmasına çalıştı. ingilizler'le birlikte 
Fransızlar'a karşı savaşırken Avrupa as
keri teşkilatı ve harp usulleri hakkında 
bilgi edinme fırsatı bulmuştu . Fakat başı 
bozuk askerinin maaşını kesmesi onların 
isyanına sebep oldu (Mayıs 1802). Hüsrev 
Paşa . Nizam-ı Cedld askerine güvenerek 
asilerin isteklerini kabul etmeyip onla
rı topa tuttuysa da ertesi gün asiler üze
rine gönderdiği kuwetler bozguna uğra
dı. Kaleyi ele geçiren asiler valinin kona
ğını ateşe verdiler. Güçlükle canını kurta-
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rabilen Hüsrev Paşa Mansüre'ye gelerek 
halktan 90.000 riyal vergi topladı ve du
rumunu sağlamlaştırmaya çalıştı. Ancak 
Tahir Paşa'nın saldırıları karşısında Dim
yat Kalesi'ne çekildi. Burada, Hicaz'a git
mek üzere limana gelen yeniçerileri ya
nında alıkoyarak savunma hazırlıklarına 
başladı. Bu sırada Kahire'de Hüsrev Pa
şa ' nın yerine Tahir Paşa vali kaymakamı 
oldu. Böylece bir yıl üç ay yirmi bir gün 
süren Hüsrev Paşa'nın Mısır valiliği son 
buldu. Ceberti onu idaresi fena, kan dö
kücü ve tedbirsiz bir vali olarak vasıflan
dırır. Valiliği sırasında maiyetinde bulu
nan Arif Ağa da onun cesur olmakla be
raber Mısır'da çok idaresizlik gösterdiği
ni ve halka karşı sert davrandığını kayde
der (Ata Bey, II. 123) 

Tahir Paşa çok geçmeden askerler ta
rafından katiedildi ve olayları geriden ida
re eden Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile Kö
lemenler Mısır'a hakim oldular. Bu sırada 
Dimyat'ta bulunan Hüsrev Paşa'ya Sela
nik sancağına tayin emri geldi. İstanbul'
da onun hadiselerin gelişmesini bekleye
rek Mısır' ı bırakmayacağı endişesi vardı. 

Hüsrev Paşa Kölemen beylerinden Berdi
si Osman Bey'e karşı savaşı kaybederek 
Dimyat'ı bırakmak ve Abaza Kalesi 'ne 
kaçmak zorunda kaldı (4 Temmuz 1803). 
Berdi'si tarafından burada da kuşatılan 
Hüsrev teslim olmaya mecbur edildi. Kö
lemenler, kendilerini Mısır'dan atmak ve 
karışıklıklara sebep olmakla suçladıkları 
Hüsrev'i Kahire'ye götürdüler. Bir aralık 
Özbekiye'ye kaçmayı başardıysa da Arna
vutlar tarafından yakalanarak tekrar Kö
lemenler'e teslim edildi. Sekiz ay sonra 
Kölemenler aleyhine dönen Mehmed Ali 
tarafından hapisten kurtarılarak Özbeki
ye'de vali konağına götürüldü. İskenderi
ye muhafızı Hurşid Paşa Mısır valiliğine ge
çerken Hüsrev Paşa da Diyarbekir valiliğiy
le oradan ayrıldı (Nisan 1803). Bir yıl son
ra Selanik valiliğine getirildi. Ardından 
Rumeli'nin çeşitli yerlerinde valilik yaptı. 
1806'da Bosna. 1808'de ikinci defa Sela
nik ve 1809'da Silistre valisi ve li.ma sa
hilleri seraskeri tayin edildi. Aynı yıl bir 
müddet Kocaeli sancağına çekildi. 1806'
da başlayan Osmanlı-Rus harbi sırasın
da sefere gitmekle görevlendirildi. Hazi
ran 181 O'da 6000 kişilik muntazam ordu
su ile Davud Paşa sahrasına gelen Hüsrev 
Paşa'ya Varna seraskerliği verilerek der
hal savaşa gönderildi. Nisbeten iyi talim 
görmüş askerleriyle Avrupalılar'ın harp 
usullerine uygun hareket etmeye çalışa
rak İstanbul'dan mühendisler istedi ( Şa 
nizade, I, 362) Savaşta gösterdiği başa-
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den kaptan-ı deryalığa getirildi (22 Ocak 
1811 ). Donanmanın başında Karadeniz'e 
çıkarak Ruslar'a karşı askeri harekatta 
bulundu. Rusya ile yapılan savaşın sona 
ermesinden sonra İstanbul'a döndü (20 
Eylül ı 8 1 2 ) . Bu arada Teke-ili bölgesinde 
çıkan isyanı kısa sürede bastırdı. 

Hüsrev Paşa . hamisi Sadrazam Rauf 
Paşa'nın azlinden sonra mevkiini koruya
madı. Halet Efendi'nin de tesiriyle kap
tan-ı deryalıktan aziedilerek Trabzon eya
Jetine tayin edildi ( Ş uba t 18 ı 8). Bundan 
sonra daha başka valiliklerde de bulun
du ve Erzurum valiliğine nakledildL Ken
disine şark seraskerliği görevi verilerek 
(Ekim ı 820) sınır boylarındaki aşiretlerin 

sebep olduğu, Osmanlı-İran ilişkilerine 
zarar veren olayları önlemesi emredildi. 
Hüsrev Paşa da Sivas ve Gümüşhane'den 

gelen yardımcı kuwetlerle beraber bu ka
bile! ere karşı harekatta bulundu. Fakat 
Bayezid sancağı mutasarrıfını aziederek 
buraya kendi adamlarından birini tayin 
ettirmek istemesi mutasarrıfın silahla 
karşı koymasına sebep oldu. Olaya aşiret
lerin de müdahale etmesiyle işler daha da 
karıştı. Bundan faydalanan İranlılar Ba
yezid, Bitlis ve Erciş ' i istila etti. Babıali. 
olayların bu noktaya gelmesinden Hüsrev 
Paşa'yı sorumlu tutarak onu tekrar Trab
zon valiliğine tayin etti (Kas ı m ı 82 1 ) . 

Bu sıralarda patlak veren Mora isyanı 
bütün adalara yayılma istidadı gösterin
ce Hüsrev Paşa cesurluğu ve denizcilikte
ki tecrübelerinden dolayı ikinci defa kap
tan-ı deryalığa getirildi (9 Ara lık 1822 ). 
Donanma ile Mora yarımadası etrafında 
dolaşarak isyancıların denizle irtibatını 
kesti. Bu arada Mısır'a kadar uzandı. İs
yancılara karşı oğlu İbrahim Paşa kuman
dasında Mora'ya bir ordu göndermiş olan 
Mehmed Ali Paşa eski rakibini görünüş
te gayet iyi karşıladı. Padişaha bağlılığını 
teyit etti. Mora'da Serdar Reşid Paşa ku
ma ndasına 12.000 seçkin asker verdi. 
Hüsrev Paşa . bu kuwetleri ve mühimma
tı İskenderiye'den gemilere yükleyerek 
Mora'ya getirdi. Bununla birlikte Misso
longhi muhasarasında ( 182 5- ı826 ) Meh
med Ali'nin oğlu ile aralarında geçimsiı
lik baş gösterdi. İbrahim Paşa donanma
yı, dolayısıyla Hüsrev Paşa'yı tamamıyla 
kendi emri altına almaya çalışıyordu. Hüs
rev Paşa kuşatma sırasında vazifesini 
hakkı ile yerine getirdi. Yardım için gelen 
Rum gemilerini engellerneyi başardı . Fa
kat Mehmed Ali Paşa Babıali'ye gönder
diği yazılarda onu kabiliyetsizlikle ve kor
kaklıkla suçladı. Kaptan-ı deryalıktan az-

ledilmezse gönderdiği orduyu geri çeke
ceğini bildirdi (mektuplar için bk. Lutf!, 1, 

3 ı 2 vd .). ll. Mahmud. Hüsrev Paşa'nın 
muhasara sırasında büyük yararlık gös
terdiğini ileri sürerek değiştirilmesi iste
ğini bir hatt-ı hümayunla reddetti. Padi
şahın Mısır'da tehditkar bir duruma ge
len Mehmed Ali'ye karşı Hüsrev Paşa'yı 
tutması onu aynı zamanda kendi siyase
tinin de kahramanı haline getirdi. Fakat 
Mehmed Ali Paşa 'nın ısrar ve tehditleri 
karşısında Babıali Hüsrev Paşa'yı görevin
den almak zorunda kaldı (9 Şubat ı 827). 
Hüsrev Paşa. bizzat padişah hattıyla Ak
deniz Bağazı'nın Anadolu yakasım koru
ma göreviyle birlikte Anadolu valil iğine 

tayin edildi. Böylece Mehmed Ali Paşa 
hem rakibi ni alt etmiş hem de padişahın 
iradesini bozmuş oldu. Navarin bozgunu 
(20 Ekim ı 8 27) Mora'daki Mısır ordusunu 
kötü bir duruma soktuğu zaman İbrahim 
Paşa yeni donanma kumandanının da ha
la Hüsrev Paşa' nın talimatı ile hareket et
tiğini öne sürerek felaketin sorumluluğu
nu ona yükledi. Fakat Mehmed Ali Paşa'
nın devlete karşı tehditleri arttıkça Hüs
rev Paşa'nın padişah nezdindeki nüfuzu 
kuwetlendi. Hüsrev Paşa ileride Mısır me
selesi patlak verince mücadelenin kahra
manı oldu. Esasen Mehmed Ali de padişa
hın Hüsrev Paşa'ya gösterdiği bu itimadı 
bir şikayet konusu yaparak asıl siyasi ga
yelerini bir şahsi mesele şekline sokma 
kurnazlığını göstermekten geri kalma
mıştır. Böylece imparatorluğu yıllarca te
meli nden sarsan Mısır meselesi. görü
nüşte Hüsrev Paşa ile Mehmed Ali Paşa 
arasındaki eski rekabetin bir devamı gibi 
görünür. 

Hüsrev Paşa eskiden beri askeri ıslaha
ta taraftar olarak tanınıyordu. Son kap
tan-ı deryalığı sırasında donanınada bir 
Fransız öğretmeni n idaresinde Batı usul
lerine göre bir nizarniye taburu yetiştir
mesi padişahın takdirini kazandı . Bu se
beple yeniçeri askerinin kald ırılmasından 

( 1826) sonra Avrupa usulünde yeni bir or
dunun kurulması işi de ona verildi. Ağa 
Hüseyin Paşa'nın yerine Asakir-i Mansü
re-i Muhammediyye seraskerliğine tayin 
edildi (Nisan 1827). Hüsrev Paşa donan
ınada yetiştirdiği nizarniye taburunu se
rasker kapısına nakletti. Burada öteki as
kerleri de yeni usule göre talim ettirdi. 
Padişahın önünde yaptırdığı bu talimler 
çok beğenilerek bütün orduya teşmil 
edilmesi emredildi. Hüsrev Paşa'nın do
nanma nizarniye taburuna giydirmiş ol
duğu kırmızı fes ordunun serpuşu olarak 
kabul edildi. Bu tarihlerde İstanbul'da 



bulunarak kendisini gören Ch. MacFarle
ne onun dinamik kişiliği, atılganlığı ve ce
sa retiyi e padişahın hizmetindeki en faal 
kumandanlardan biri olduğunu ve as
keri ıslahatta önemli rol oynadığını kay
detmektedir ( Constantinople in I 828, 
tür.yer.). 

Yeni ordu henüz yeterli ölçüde kuwet
lenmediği için Hüsrev Paşa Rusya ile ça
tışmaya taraftar değildi. Ruslar saldırın
eaya kadar bir barış politikası izlenmesi 
konusunda hükümeti ikna etmişti . Fa
kat har is bir karaktere sahip olduğundan 
Babıali 'de ve devletin genel siyaseti üze
rinde birinci derecede rol oynamak isti
yordu . Bu buhranlı dönemde her şeyin 
ordunun durumuna bağlı olması onun bu 
amacına yardım etti. Ruslar'a karşı ordu 
kumandanı olarak gönderilen Ağa Hüse
yin ve Halil paşalardan sonra sadrazaını 
da ikinci ordunun kumandanı olarak cep
hey e göndertti (Temmu z 1828 ). istan
bul'da yegane nüfuzlu kimse olarak kal
dı. Bir süre sonra kendisinin seraskerliğe 
gelmesine yardım etmiş olan Sadrazam 
Selim Mehmed Paşa'yı görevden aldırıp 
yerine izzet Mehmed Paşa'yı getirtti (24 
Ekim 1828 ). Üç ay beş gün sonra onu da 
aziettirip kendi kölelerinden Reşid Meh
med Paşa 'yı tayin ettirdi (28 Ocak 1829 ). 

Devleti ve orduyu tamamen avucunun 
içine almak için Rus cephesinde bulunan 
serasker Ağa Hüseyin Paşa'yı azlettirmeyi 
de başardı. Fakat o bu azil ve tayinlerle 
uğraşırken Ruslar Balkanlar' ı aşarak Edir
ne'ye kadar geldiler. Hüsrev Paşa , hekim
başı Behcet Mustafa Efendi ile birlikte 
padişaha barış yapılmasını söylemekten 
başka çare bulamadı . Toplanan bir meş
veret meclisinde Yunan meselesinde Av
rupa' nın istediği çözüm şekli kabul edile
rek savaşa son verilmesi kararlaştırıldı. 
Hüsrev Paşa . istanbul halkını silahlandır
m ayı planiayarak ve bazı bozguncuları 
idam ettirerek savunma t edbirleri alma
ya ve pan i ği önlemeye çalıştı. Ancak hal
kın ihtisab rüsCımunu koymakla suçladı
ğı ve Batı adetlerinin yayıcısı olarak gör
düğü Hüsrev Paşa'ya karşı nefreti daha da 
arttı. Onun eseri sayılan Asakir-i Mansu
re aleyhindeki cereyan kuwetlendi. Bir 
halk isyanı ile her şey bir anda yok olabi
lirdi. Hüsrev Paşa bu tehlikeli durum kar
şısında son derece cesur ve enerjik hare
ket etti. Her gün istanbul'u kol gezerek 
bozguncuları sindirdi. Fakat istanbul hal
kını silahlandırıp ordu oluşturmak planın
dan da vazgeçmek zorunda kaldı. Barış 
şartlarını bildirmek üzere Fransa. ingil
tere ve Rusya elçileri "reis efendi"nin ya-

lısına davet edilince Hüsrev Paşa da ha
zır bulundu. Padişah. sadaret kaymaka
mına gönderdiği bir yazıda bütün toplan
tılara Hüsrev Paşa ' nın da katılmasını 
özellikle istemişti. Hüsrev Paşa 'nın . "reis 
efendi" ile birlikte ağır harp tazminatının 
miktarını indirmek için sarfettikleri bü
tün gayretler bir netice vermedi. Antlaş

ma imzalandıktan sonra Rus elçisi Aleksi 
Orlof (Aiexej Orlow) . Hüsrev Paşa 'ya çar 
adına bir mücevher hançerle bir tulum 
sam ur kürkü hediye etmek istediyse de 
padişah hediyenin kabulüne engel oldu. 

Harp ve sulh işlerini fiilen yönetmiş 
olan Hüsrev Paşa artık nüfuz ve kudreti
nin en yüksek derecesine ulaşmıştı. Asa
kir-i hassa ve mansCıre seraskeri sıfatıy
la bütün ordunun ve emniyet teşkilatının 
başı olarak bütün devlet iktidarını fiilen 
kendi eline geçirdi. Babıali her işte onun 
da fikrini sormak ihtiyacını duyuyor ve 
kendiliğinden bir şey yapamıyordu. Sa
vaştan sonra tamamlanan ve yeni askeri 
ıslahatın sembolü sayılan Selimiye Kışla
sı ' nı büyük bir merasimle hizmete açan 
Hüsrev Paşa . nüfuzundan faydalanarak 
Babıali'de hoşuna gitmeyenleri teker te
ker görevlerinden uzaklaştırdı. Onların 
yerine çoğu kölelerinden olan kendi adam
larını tayin ettirdi. O sırada mukataat na
zırı olan Vak'anüvis Esad Efendi de azie
dilenler arasındaydı . Hüsrev Paşa . başlıca 

düşmanı olarak gördüğü Rumeli valisi es
ki sadrazam Selim Mehmed Paşa'yı da az
lettirdi. Bununla da yetinmeyerek vezir
lik rütbesinin kapıcıbaşılığa indirilmesini 
ve nihayet tevkif edilmesini sağladı. Bu 
haksız i craatı etrafta hoş karşılanmamak
la birlikte kimse ona k?rşı çıklmaya cesa
ret edemedi. Onun bu üstün nüfuzu sa
yesinde seraskerlik 183S'te şeyhülislam
lıkla aynı mertebede sayıldı (Lut fl. V. 26). 

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa' nın Os
manlı- Rus harbinde aşırı isteklerde bu
lunarak asker göndermemesi ve şimd i de 
Akka'ya tasallutu üzerine padişah Hüsrev 
Paşa'yı her zamankinden daha fazla tut
maya başladı. Hüsrev Paşa . 60.000 kişilik 
bir ordu ile Ağa Hüseyin Paşa'yı Anadolu 
serdar-ı ekremliğine tayin ettirerek (N i
san 183 2) Mehmed Ali'ye karşı ilk tedbir
leri aldı. Böylece Mehmed Ali ile büyük 
mücadele başlamış oldu . Devleti büyük 
buhranlara sürükleyen Mısır meselesinin 
sonuna kadar Hüsrev Paşa mevkiini koru
yarak bu mücadaleyi idare etti. Mısır or
dusu ilk başarılarından sonra istanbul'a 
doğru ilerlemeye başlayınca Ruslar'dan 
yardım istendi (Mart 1833 ). Padişah , Bü
yükdere'de demir atan Rus donanmasını 
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gezmeye gittiği zaman geceyi Hüsrev Pa
şa' nın Emirgan'daki yalısında geçirerek 
kendisine büyük iltifatta bulundu. Hüsrev 
Paşa . meydana getirdiği orduların Mısır 
cihadiyye askeri karşısında bozguna uğ
radığını gördükten sonra Avrupa'dan as
keri öğretmenler ve müşavirler getirme
ye önem verdi. Bunlar arasında , 183S'te 
genç bir subay olarak istanbul'a gelen 
Mareşal Moltke de bulunuyordu. Moltke 
Hüsrev Paşa ile ilgili geniş bilgiler vermek
tedir. 20 Ocak 1836 tarihli mektubunda 
onun sultandan sonra imparatorluğun en 
kudretli şahsiyeti olduğunu. bedeni ba
kımdan belki dünyada başka bir eşinin 
bulunmadığını belirttikten sonra bir de
likanlının canlılığına. faaliyet ve neşesine 
sahip seksenlik bir ihtiyar olarak tasvir et
mektedir. Ayrıca dikkat çekecek derece
de kırmızı bir yüzü, kar gibi beyaz bir sa
kah. büyük ve ucu kıvrık bir burnu . kü
çük, fakat ışık saçan gözlerinin bu orüi
nal fızyonomisini teşkil ettiğini. kulakla
rına kadar indirilmiş kırmızı fesinin bu fiz
yonamiyi pek de güzelleştirmediğini. iri 
başının kısa ve çarpık bacaklı bodur. enli 
bir vücudun üstüne oturduğunu yazar 
( Türkiye'deki Durum ve Olaylar Üzerine 
Mektuplar, s. 22 ). Moltke. Hüsrev Paşa'
nın bu sırada sahip olduğu büyük otori
tesinden bahsederken onun mutlak nü
fuz ve kudretinin bir başkumandanın yet
kilerini çok geride bıraktığım . Prusya as
keri teşkilatma karşı hayranlığını ifade et
tiğini. Batılılaşma 'ya özendiğini. seras
kerlik odasını Avrupa zevkine göre döşe
diğini . Avrupalılar'la şampanya içmekten 
çekinmediğini, fakat bütün bunları sırf 
iktidarı elinde tutmak için yaptığını . ger
çekte ıslahata karşı içinden nefret duy
duğunu da belirtmektedir. Azlinden son
ra Emirgan'daki yalısında ziyaret ettiğin
de onu tamamen eski Osmanlı adetleri
ne dönmüş bulduğunu kaydetmektedir 
(a.g. e., s. 79) . Aslında Hüsrev Paşa lll. Se
lim devrinde ısiahat layih alarında ifade 
edilen askeri ısiahattan daha ilerisini dü
şünemiyordu. ll. Mahmud da her şeye 
rağmen ona sactık bir bende olarak gü
veniyordu. Nitekim istanbul'da inzibat 
işlerinden sorumlu olduğundan ll. Mah
mud'un yaptığı yeniliklere karşı beliren 
muhalefeti sindirrnek için çeşitli yerlere 
yerleştirdiği casuslarından yararlanmak
taydı. 

Hüsrev Paşa'nın kudret ve nüfuzunun 
en parlak döneminde birden bire seras
kerlikten aziedilmesi (9 Ocak 183 7) her
kesi şaşırttı. Bu değişikliği. Hüsrev Paşa'

nın yetiştirdiği ve düğünlerini yaptırdığı 
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iki yeni damat, Halil ve Said paşaların ha
zırladıkları sanılmaktadır. Nitekim Hüs
rev Paşa'nın azlinden sonra birinci damat 
Tophane Müşiri Halil Rifat Paşa serasker
liğe getirildi. Hassa ve Mansüre müşirlik
leri de birleştirilerek Anadolu seraskerli
ği unvanıyla ikinci damat Said Paşa'ya ve
rildi. Diğer taraftan Hüsrev Paşa'nın bü
yük rakibi Mustafa Reşid Paşa ilk defa ha
riciye nazırı oldu (Haziran 1 837). Mansüre 
hazinesinden 60.000 kuruş emeklilik ma
aşı bağlanan Hüsrev Paşa ise Emirgan'
daki sahilsarayına kapandı. 

Bu şekilde emekliye sevkedilmesinden 
hiç memnun olmayan Hüsrev Paşa. ken
disini Emirgan'da padişahın sarayların
dan daha muhteşem bir dekor içinde zi
yaret eden Moltke ile konuşurken yalnız
lığından şikayet ediyordu (a.g.e., s. 78-

80). Çok geçmeden şeyhü'l-vüzera unva
nını aldı; ıslahatın önde gelen kişilerinden 
sayılarak o sırada bir çeşit ısiahat meclisi 
şeklinde kurulan Meclis-i Val~-yı Ah karn-ı 
Adliyye reisliğine tayin edildi (23 Mart 
ı 838). Mısır meselesinin ikinci defa pat
lak vermesiyle de tekrar ön plana çıktı. 
Devletin siyasetinde yine önemli rol oyna
dı ve Mısır meselesiyle ilgili olağan üstü 
meşveret meclisleri onun yalısında top
landı (Lutfl, VI, 9). Fakat Mehmed Ali Pa
şa'nın kazandığı zaferler üzerine devlet 
büyük bir buhranın içine düştü. ll. Mah
mud'un vefatı durumu daha da ağırlaş
tırdı. Yeni padişah Abdülmecid on yedi ya
şında tecrübesiz bir gençti. Hüsrev Paşa 
bu kritik safhada devletin dizginlerini tek
rar eline aldı. ll. Mahmud'un cenaze me
rasimi için Köprülü Kütüphanesi'nde bek
lemekte olan Başvekil Mehmed Emin Rauf 
Paşa'dan mühr-i hümayunu aldırıp ken
disini sadrazam tayin ettirdi (20 Reblüla
hir ı 255/3 Temmuz ı 839) . Bu davranışını 
herkes tam bir gasp olarak telakki etti 
(Ata Bey, ll, 124; Lutfl, VI , 38-39). 

Hüsrev Paşa'nın sadrazamlığı ele geçir
mesi Mısır meselesini bir çıkrnaza soktu. 
İstanbul'a dönmesi için emir gönderilen 
Hüsrev Paşa'nın düşmanı Kaptanideryil 
Ahmed Fevzi Paşa (Firari. Hain) emre uy
mayarak donanma iİe Mısır ' a Mehmed 
Ali'nin yanına kaçtı. Buradan Mısır kuv
vetleriyle birleşerek İstanbul'a gelip dev
leti Hüsrev Paşa'nın elinden kurtarmak 
emelindeydi. Hüsrev Paşa ortadan kalkar
sa Mısır meselesinin de kendiliğinden ka
panacağını sanıyordu (a.g.e., VI, 41). Fa
kat projesinin ikinci kısmını tatbik ede
medi. Çünkü Mehmed Ali Hüsrev Paşa'
nın azliyle birlikte Mısır ve Suriye'yi de is
tiyordu. Durumun yalnız Hüsrev Paşa ile 
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Mehmed Ali arasında şahsi bir mesele
den ibaret olmadığı ve baskıyla sadraza
mı azietmenin ne anlama geleceği devlet 
adamlarınca çok iyi biliniyordu (a.g.e., VI, 

48) . Bu sırada İngiltere. Fransa. Rusya, 
Avusturya ve Prusya ortak birnota vere
rek Mısır meselesinin kendilerine danışıl
madan çözülmeinesini istediler (27 Tem
muz 1839).· Notanın kabul edilmesiyle Os
manlı Devleti bir bakıma Avrupa'nın vesa
yeti altına girmiş oldu. Bu sırada Londra 
ve Paris'te Mısır meselesinin çözümü ko
nusunda temaslarda bulunan Mustafa 
Reşid Paşa derhal İstanbul'a döndü. Hüs
rev Paşa'nın muhalefetine rağmen Mısır 
meselesinde Avrupa'nın yardımını sağla
mak için onları memnun edecek bir· re
form programının ilanma genç padişahı 
razı etti. Gülhane'de meşhur hatt-ı hü
mayunu okuyar ak (3 Kasım I 83'9) Tarizi
mat devrini açtı. i3Undan sonra Hüsrev 

·PaŞa'nın nüfuzu iyice azaldı. Saray dahil 
herkes genç Hariciye Nazırı Reşid Paşa'yı 

· tutuyordu. Reşid Paşa, Hüsrev'in adamı 
olan Halil Rifat Paşa'yı birden bire seras
kerlikten aziettirerek ilk darbeyi vurdu 
(Mehmed Süreyya, s. 75). Bir ay sonra da 
Koca Hüsrev Paşa aziedilerek yerine eski 
başvekil Mehme.d Emin Rauf Paşa tayin 
edildi (8 Haziran ı 840) . Halbuki Rauf Pa
şa da yaŞiiydı. Azlin gerçek sebebi. Meh
med Ali ile öteden beri aralarının açık ol
ması dolayı sıyla Hüsrev Paşa iş başın
da kaldığı surece Mısır meselesinin hal
line imkan olmamasıydı. 

1 • 

Sadrazamlığı on bir ay :;tedi gün süren 
Koca Hüsrev Paşa aziedildikten sonra ya
lısında _ikamete mecbur edildi. Çevresiyle 
ilişki kurınası ve görüşmesi yasaklandı. 
Tanzimat'a karşı "eski fikirli" olarak mu
halefette kaldığından Reşid Paşa'nın Tan
zimat hareketini fazla aşırı bulanlarla es
ki tip ıslahatçıların dedikoduları, Hüsrev 
Paşa'ya karşı daha esaslı tedbirler alın
ması gereğini ortaya çıkardı. Hüsrev Pa
şa. sadrazamlığı sırasında bizzat tasdik 
ve yemin ettiği ceza kanunnamesine ay
kırı olarak rüşvet almakla itharn edilip 
hakkında dava açıldı. Mesel e Meclis-i Ah
karn- ı Adliyye tarafından incelendi. Ka
nunname ilan edildiği zaman "hatır gö
nül, rütbe makam ve itibara bakilmayıp 
umumen ve mütesaviyen muamele olu
nacağı" yazılmıştı. Hüsrev Paşa'nın buna 
uymadığı kanaatine varan meclis onu 
başka konular dolayısıyla da suçlu buldu. 
Bundan sonra kendisinin devlet hizmet
lerinde kullanılmamasına. vezirlik rütbe~ 
sinin alınmasına. iki yıl süreyle gözetim al
tında Tekirdağ'a sürgün edilmesine. tah-

sis edilen 60.000 kuruş aylık maaşın ke
silmesine ve aldığı paraların iadesine ka
rar verildi. Vaktiyle sır katibi Mustafa N G
ri Paşa'dan Yanya'da iken aldığı 125.000 
kuruş geri alındı. Bir gece yarısında Kır
calılar'dan asker ve top bulundurduğuna 
dair şayia çıkarılarak nizarniye askeriyle 
evi kuşatıldı ve yalinın önüne yanaşan bir 
vapura bindirilerek Tekirdağ'a sürgün 
edildi(Temmuz 1840). KocaHüsrev Paşa 
Tekirdağ 'a gittikten sonra İstanbul'da 

· alacaklısı olduğunu iddia eden bazı kim
seler dilekçelerle Babıali'ye başvurdular. 

Durum Hüsrev Paşa'ya bildirilince o da 
eşyalarıyla bazı çiftlik ve mukataalarının 
devletin kontrolü altında alacaklılara da
ğıtılmasını kabul etmek zorunda kaldı. 
Dilekçe verenler arasında, eskiden kendi
sinin 'kölesi olup vezirlik rütbesine ulaşmış 
kimselerin de bulunması Hüsrev Paşa'yı 

çok üzdü (Lutfl, VI, 106-108) . Böylece Tan
zimatçılar' ın en fazla çekindikleri Koca 
Hüsrev Paşa hem halkın gözünden düşü
rülmüş hem de İstanbul'dan uzaklaştırıl
mış oldu. Bundan sonra onun taraftarları 
da birer birer işten el çektirilerek yerleri
ne Tanzimatçılar'ın adamları tayin edildi 

· (a.e., VI, 124). 

Koca Hüsrev Paşa Tekirdağ'da bir yıl 
sürgün hayatı yaşadıktan sonra padişah 
onun yaşlılığını göz önüne alarak İstan
bul'a dönmesine izin verdi (Kasım I 84 I) . 
Bundan önce Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı 
Adliyye reisi Receb Paşa. Hariciye Nazırı 
Mustafa Reşid Paşa ve Ticaret Nazırı Fet
hi Paşa azledilmişlerdi (Mart 184I ). Hüs
rev İstanbul'a döndükten sonra Mehmed 
Emin Rauf Paşa da sadrazamlıktan azie
dilerek ( 4 Aralık ı 84 ı) bu göreve Tanzi
matçılar'a muhalif grubu temsil eden iz
zet Mehmed Paşa tayin edildi. Emirgan'
daki yalısına çekilen Hüsrev Paşa . kendi
sine tekrar ikbal yolunun aydınlanmaya 
başladığını görüyordu. Padişahın huzu
runda yapılan yeni yı l (ı Muharrem 1262/ 

30 Aralık I845) merasime katılan Hüsrev 
Paşa'ya yaşına hürmeten sadrazarnlara 
mahsus tarzda bir nişan verildi ve kendi
sinin protokolde sadrazamla şeyhülislam 
sırasında d urmasına müsaade edildi. Ay
nı zamanda Meclis-i Hass'a girdi ve bir
kaç gün sonra da serasker oldu ( 29 Ocak 
1846). 

Hüsrev Paşa tekrar iktidara gelince es
ki serasker Rıza Paşa taraftarlarını ayık
lamaya başladı. Seraskerliği Üsküdar'dan 
eski yerine, Bayezid'deki eski saraya nak
lettirdi ve Hassa müşirliğiyle seraskerli
ği birleştirdi. Devlet memuriyetlerinde 
önemli değişiklikler yaptı. Vaktiyle kendi-



sine rüşvet suçu yükleyenlerden intikam 
almak için kendisinden önceki hesapları 
incelemeye tabi tuttu. Askeri masraflar
da pek çokyolsuzluk ortaya çıkarıldı. Hüs
rev Paşa, bir taraftan rakiplerini bu yol
suzluklarlayere vururken bir taraftan da 
önemli mevki! ere kendi adamlarını getiri
yordu. O zamana kadar seraskerliğe bağlı 
olan istanbul muhafızlığı yerine bir zab
tiye müşirliği kuruldu. Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa istanbul'u ziyaret ederek 
(Temmuz ı 846) Hüsrev Paşa ile çok sami
mi bir görüşme yaptı. Eskiden devletin 
altını üstüne getiren bu iki yaşlı rakip, 
aralarındaki düşmanlıkları unutarak bir
birlerine "paşa baba" diye hitap ediyor
lardı. Hüsrev Paşa'nın bu devirde yaptığ ı 

hayırlı işlerden biri bugünkü Harbiye sem
tindeki Harbiye Mektebi 'ni açmak oldu . 
Mehmed Emin Rauf Paşa'nın azliyle Mus
tafa Reşid Paşa'nın sadrazamlığa getiril
mesinden (28 Eylül I 846) sonra Hüsrev 
Paşa seraskerlikten alınarakyalnız meca
lis-i aliye memuriyeti üzerinde bırakıldı 
(ı 846 so nu) . Yeni sadrazam Reşid Paşa 
buna rağmen onun sactarete getirileceği 
şayialarından rahatsız oldu. Batılı devlet
ler de girişilen Tanzimat ıslahatını aksata
cağı düşüncesiyle tekrar iktidar mevkiine 
getirilmesini istemiyorlardı. Artık çokyaş
lanmış olan Hüsrev Paşa ise Emirgan'
daki yalısına çekilmiş, son günlerini değil 
şüphesiz yine iktidarı beklerneye başla
mıştı. Fakat çok geçmeden vefat etti (ı 3 
Cemaziye lahir 1271 /3 Mart 1855 ); Eyüp'
te Bostan iskelesi'nde yaptırm ış olduğu 
külliyesindeki türbeye gömüldü. Öldüğü 
sırada yaşı daksanı aşmıştı. 

Koca Hüsrev Paşa 'nın çocuğu yoktu ; 
pek çok köleyi satın alarak kendi konağın
da özel hocalar vasıtasıyla eviadı gibi ye
tişti rir ve sonra devlet kapısına çıkarırdı. 

Osmanlı devlet idaresinin temel kurum
larından olan "gulam sistemi"nin son bü
yük t emsilcisiydi ve bu geleneği kendi nü
fuz ve hakimiyeti için bir araç olarak kul
lanmak istiyordu. Bu bakımdan eski Os
manlı devlet adamı tipini temsil etmek
teydi. Saray muhitini de kendi nüfuzu al
tına alabilmek için padişahın kızlarını ken
di yetiştirdiği kölelerle evlendirmen in yo
lunu bulur ve düğün masraflarını da biz
zat kendisi karşılardı. Kölelerinden otuz 
kadarı paşa olmak üzere pek çoğu devlet 
hizmetinde üstün başarı göstermiştir. Da
ima güler görünen yüze, çok ince bir ze
kaya sahipti. Görenlerin hepsi onun son 
derece müstehzi ve nüktedan olduğunu 
söylemekte birleşir. Fakat işgüzar, ted
birli ve cömert vasıfları nı da buna ekler-

ler. Yeni Osmanlı ordusunu o kurmuş ve 
çok değerli kumandanlar yetiştirmiştir. 

Bir devrin başlı başına temsilcisi olan Hüs
rev Paşa . XIX. yüzyılın ilk yarısında Os
manlı tarihinin çok önemli rol oynamış 
şahsiyetlerinden biridir. 

Büyük servet sahibi olan paşa, 1270'te 
( 1854) tanzim edilen vakfiyesine göre 1 
milyon kuruş ayırarak çeşitli hayır kurum
ları için vakfetmiştir. Paranın geliri, bu 
hayır kurumlarının tamir masrafları ve 
görevlilerinin maaşları için harcanacaktı. 
Vakıflarından biri Eyüp'te Bostan iskele
si 'nde yaptırdığı tür be, tekke, kütüphane 
ve çeşmeden meydana gelen külliyedir 
(bk. HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ ) Çengel
köy, Bakialı köy, Hasköy ve Küçükçekme
ce'de dört çeşme yaptırmıştır. Ayrıca vak
fiyesinde muhtelif camilerdeki imam, 
müezzin ve vaizlere, Edirnekapı dışındaki 
Nakşibendl Tekkesi dervişlerine ve kendi 
kapı halkından bazılarına maaşlar bağlan

mıştır (vakfiyesi için bk. VGMA, Haremeyn 
Defteri, nr. 14 , s. 21 4) . Hüsrev Paşa'ya ait 
bir kısım mektuplar. özel katibi Çobanza
de Halil tarafından Müntehabô.t-ı M ü
fide-i Mükô.tebe adıyla bir araya getiril
miştir (bk bi bl) . 
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HÜSREV PAŞA CAMii 

Diyarbakır'da XVI. yüzyılda 
medrese olarak inşa edilmişken 
sonradan camiye çevrilen yapı . 

_j 

Osmanlı idaresinin Diyarbakır'daki ikin
ci valisi Beylerbeyi Deli Hüsrev Paşa tara
fından yaptırılmıştır. Hüsrev Paşa 1521-
1531 yılları arasında bu makamda bulun
duğuna göre yapı bu tarihler arasında in-

HÜSREV PAŞA CAMii 

şa edilmiş olmalıdır. Bina, planından da 
açık şekilde anlaşıldığı gibi aslında med
rese (Hüsreviye Medresesi) olarak yapılmış

tır. Fakat hayli büyük olan dershanesi 
mescid olarak da hizmet verdiğinden za
manla müstakil cami durumuna geç
miş ve 1141'de (1728-29) bir minare ila
ve edilmiştir. Evliya Çelebi, 1 065'te (1655) 
geldiği Diyarbakır'ın eserlerini anlatırken 
Hüsrev Paşa Camii 'nin Mardin Kapısı ya
kınında kalabalık cemaate sahip şirin bir 
ibadet yeri olduğunu belirtir. 

Hüsrev Paşa Medrese ve Camii, mun
tazam işlenmiş kırmızı ve beyaz kesme 
taşlardan meydana gelen şeritler halin
de inşa edilmişti r. Sivri kemerli bir nişin 
içinde açılmış olan yayvan kemer li bir ka
pıdan geçilerek girilen dikdörtgen bir av
lunun üç tarafında kare kesitH payeli re
vaklar sıralanmıştır. Sivri kemerli revak
ların on iki bölümünün üstleri kubbelerle 
örtülüdür. Bunların arkasında sağda ve 
solda her biri birer pencereden ışık alan 
kare şeklinde on hücre vardı r. Kı b le tara
fının en ucunda yer alan birer hücre ise 
dikdörtgen planlıdır ve üstleri beşik to
nozla örtülüdür. Bunlarla cami arasına 
yanlardakilerin ölçüsünde kubbeli birer 
hücre yerleştirilmiştir. 

Avlu girişinin karşısında bulunan cami 
harimi enine dikdörtgen biçimindedir. 
Harimin orta kısmı iki yandan kemerler
le sınırlandırılmış olup üstü sekizgen kas
naklı bir kubbe ile, iki yanında kalan bö
lümler ise beşik tonozlarla örtülmüştür. 
Harimden bir kemerle ayrılan mihrap beş 

Hüsrev Pasa Cami- Medresesi'nin pl a nı 
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