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rini belirleyecek şekilde bilinç altına yerleş
olmaz. Bununla beraber maddi ve manevi alanlarda köklü
bir değişiklik geçirmekte olan Avrupa'daki
gelişmelerin dönemin genel havasında yarattığı etkilerden de uzak kalmamıştır.

tiğini söylemekyanlış

Babasının
çıktı (Vasıf.

ı. Abdülhamid on üç
iyi davrandı. Ekberiyet
usulü sebebiyle yeğenierin amcaların eline
kalması amcaların da yeğenierine iyi davranması sonucunu vermiş, Selim de padişah olduğunda amcazadeleri olan Mustafa ve Mahmud'a iyilikle muamele etmiş
tir. Bunda kendisinin eviadı olmaması kadar hanedan arasındaki erkek evlat azlığı
nın da etken olduğunu söylemek mümkündür. Ancak halefi olacak olan Mustafa'nın hem kendisini hem de yegane erkek
kardeşi olan Mahmud'u öldürmeye teşeb
büs etmesi, hatta Mahmud'un hanedanın
tek erkek üyesi kalmak için Mustafa'yı öldürtmek zorunda kalması olağan üstü durumlarda bunun pek etkili olmadığını gösterir.

27 Cemaziyelewel 117S'te (24

Aralık

Mustafa, annesi Mihrişah Sultan'dır. Aslen Gürcü (Hammer, IV, 528) veya Çerkez
olduğu belirtilen annesinin Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi tarafından babasına hediye edildiği söylenmektedir (Zinkeisen. Vll.
323 ). III. Ahmed'den (1730) sonra tahta
geçen I. Mahmud ve III. Osman'ın çocukları olmamış. aradan geçen kırk yıl zarfın
da hanedanda erkek şehzade doğmamış
olduğundan Selim'in dünyaya gelişi bir hafta süren şenliklerle kutlanmıştır. Eğitimine
beş yaşını doldurduğunda törenle başlan
dı (20 Cemaziyelewel 1180 1 24 Ekim ı 766)
ve özellikle babası zamanında itinalı bir
tahsil gördü. Anne baba sevgisiyle büyüdü. Küçük yaşta devlet teşrifatındaki yerini aldı , resmi işlerde ve merasimlerde bulunmaya başladı. Babasının Tophane ve
Tersane'ye yaptığı denetim gezilerine henüz çocuk yaşlarındayken katıldı. Dedesi
III. Ahmed'in elçi kabullerinde yanına çocuklarını da alması örneğini takip eden III.
Mustafa, bu gibi törenlerde Selim'i de yanına alarak elçilerle tanışmasını ve devlet
muamelesini öğrenmesini sağladı; bilinçli
şekilde oğlunu devlet işlerine alıştırdı. Selim'in ıslahatçı zihniyetini bir baba mirası
olarak (Karai, Selim 1/J'ürı Hatt-ı HümayunLarı [l'fizam-ı Ceditj, s. 12) küçük yaşlarda
edindiği doğrudur ve bunun adeta kade-
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ll, 278)

yaşındaki yeğenine

Ragıb Paşa'dan

sonra işe yarar bir devdair babasının sız
lanması, zamanın kötüye gidişi ve düzelme imkanının pek bulunmadığına dair serıenişleri Selim devrinin de değerlendiril
mesinin önemli verileri arasındadır. Babası zamanında başlayan Rus savaşı (ı 768)
amcasının tahta çıkmasından kısa bir zaman sonra yenilgiyle sonuçlandı. Yapılan
Küçük Kaynarca Antiaşması ' nda (ı 77 4)
bağımsız hale getirilen Kırım nihayet Rusya tarafından ilhak edilip bu durum bir senedle onaylandığında (8 Ocak 1783) bu belgede tahtın varisi sıfatıyla Şehzade Selim'in
de imzasının bulunmasının talep edildiği
ne dair söylentiler (Cab! Ömer Efendi. ı. 7).
saltanat varisi kavramının henüz kurumsallaşmadığı bir dönemde genç şehzade
nin halk arasındaki konumuna işaret etmekteydi. Küçük Kaynarca Antiaşması'nın
uygulanmasından doğan sıkıntılar ve Rus
tehdidine boyun eğilmesi , müslüman ahalisiyle bütün Kırım ' ın terki kamuoyunda
amcası aleyhinde bir havanın oluşmasına
yol açtığında kendisinin tahta geçirilmesiyle ilgili bir eylemin hazırlığı rivayetleri ihtimalden öte ciddiyeti olan bir söylem haline geldi. Kendisinin taraftarı olduğu belirtilen Sadrazam Halil HamId Paşa ve yakın adamlarından Vezir Raif İsmail Paşa'
nın bundan ötürü azli ve idamı ( 1785) böyle bir girişimin mevcudiyetine geçerlilik
verdi. Bu idamlarda özellikle Tersane Emini Selim Ağa ve oğlu Ahmed Nazif Efenlet

1761) doğdu (Va s ıf, ı. 206-207) Babası III.

ölümü üzerine (8 Zilkade 11871

21 Ocak ı 77 4) tahta amcası I. Abdülhamid

adamı bulamadığına

di'nin rolünü unutmayan Selim tahta çık
ilk idam hükmünü, daha sonraki
yıllarda uygulamamasının kendisi için hayat! bir önem arzedeceği siyaseten katlin
nadir örneklerinden biri olarak bunlar için
verdi. Tahta çıkarılmasıyla ilgili harekete
geçHemeden önlenen girişimin sonucunda gözetiminin sıkılaştırıldığı ve hayatının
biraz zora sokulduğu anlaşılmaktadır. Nitekim on beş yılını geçirdiği Şimşirlik Dairesi'nin penceresinden çocukluğundan beri dostluğu devam eden birkaç yaş büyük
akranı Çuhadar Hüseyin ile sohbet ederken Selim Ağa'nın bunu görerek ihbar etmesi ve tek eğlencesinin bu pencere olduğunu söylemesine rağmen burasının kapatılması (Cevdet . IV, 270-271) bu döneminin pek de rahat geçmediğine işaret etmektedir. Tahta çıktığında başçuhadar ve
daha sonra (ı 792) kaptan-ı derya yapacağı. icraatının en önemli destekçisi olan ve
aynı sütanneden emmiş olduğu söylenen
Küçük Hüseyin Paşa ile kadim dostluğu
bu dönemlere dayanır. Bu sıralarda kendisinin zehirlenerek ortadan kaldırılmak istendiği , bununla görevlendirilen cariyenin
şehzadeye gönül meyliyle kıyamadığı gibi
söylentiler (Cabl Ömer Efendi, ı . 9) isminin halk arasında masalımsı hikayelerle sevgi bulduğunun işaretidir. Bu sıkıntılı dönemde "İlhaml" mahlasını kullanarak düş
manla savaşma azınini dile getiren şiirler
yazmış . kötü gidişin tahta çıkmasıyla sotığında

Sultan lll. Selim (İnan ve Suna Kıraç Koleksiyonu, Albüm, lv.
28)
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nazma dökmüş,
Ahmed
Kamil Efendi'den aldığı musiki dersleri üstün yeteneğinin mahsulü olarak bu dönemde en güzel bestelerini yapmasına vesile olmuştur. Buna rağmen bir müddet
sonra durumunda tekrar bir rahatlama
meydana geldiği dışarıyla irtibat kurması, hatta Fransa Kralı XVI. Louis ile yazış
maya girişmesinden ( ı 786) anlaşılmakta
dı r. Kendisine bu konularda Fransız elçisi
Choisseul Gouffier yardımcı olmuş, mektuplar müsvedde halinde Ebubekir Ratib
tarafından yazılmış, bizzat Selim tarafın
dan temize çekilmiş ve İshak Bey vasıta
sıyla Fransa'ya gönderilmiştir (Uzunçarşı
l ı , ll 119381. s. 199-200) Selim bu mektuplarını "saltanat varisi" ve "saltanat veliahdı" sıfatları ile imzal amıştır. Böyle bir unvan kendisine mahsus bir imtiyaz olmak
üzere resmen ilk defa kullanılmıştır (Sarıcaoğlu, s. 3). Müstakbel hükümdar olarak kralın yazdıklarından, özellikle devletin
içinde bulunduğu pek parlak sayılmayan
durumuna değinen satırlar dolayısıyla pek
memnun kalmadığı, cinas ve imalarla dolu
cevabi bir mektup kaleme alarak mukabele ettiği bilinmektedir. Bu yazışmala
rın, kendisini Avrupa'daki siyasi havanın ve
devlete ne gözle bakildığının çıplak gerçekleriyle yüzleştirdiği ve bir an önce tah ta çıkmak arzusunu daha da güçlendirdiği
açıktır. Bu sıralarda yazdığı, tahtı halka
hizmet etmenin bir aracı olarak gördüğü
nü dile getiren şiirlerinin ("mahz-ı safil.dır
bana nasa hizmet") çağdaşı Prusya Kralı
Büyük Friedrich'in, "Seni mutlu kılmak benim görevimdir" diyen aynı anlamdaki dizeleriyle (Portrat des Genius, s. 26) tamamen örtüşmesi, Şark'ta ve Garp'taki bu
iki büyük hükümdan aynı hissiyatta birleştiren Avrupa'daki Aydınlanma zihniyetinin Osmanlı sarayında da temsil edilmekte olduğunun işareti sayılabilir.
na

ereceğine

dair

inancını

amcasının imamlarından Kırımi

1787-1788 tarihinde iki cepheli olmak
üzere devam eden Rus ve Avusturya savaşı özellikle Rusya cephesi itibariyle kötü
bir seyir takip etmekteydi. I. Abdülhamid
yenilgilerin acısı altında nüzul isabettyle vefat etti. Selim 11 Receb 1203'te (7 Nisan
1789) tahta çıktığında (Cevdet, IV, 234235) yirmi sekiz yaşındaydı. İlk işi on beş
senedir ayrı kaldığı, belki padişahın müsaadesiyle nadiren görüşebildiği annesini
düzenlenen büyük bir törenle Eski Saray'dan yanına getirtmek oldu. İki gün sonra
kılıç alayı yapıldı ( 17 Nisan). Daha sonraları sıkça misafirliğe gideceği kız kardeş

leri Şah, Hatice ve Beyhan sultanları müteakip ilk üç cuma selamlığının ardından

ayrı ayrı

ziyaret ederek aile hasretini gi-

derdi.
Selim doğumundan itibaren devleti kurtaracak ve yenileyecek, düşmaniara karşı
muzaffer olacak bir "sahipkıran" olduğu
inancı içinde yetiştirilmişti. İlm-i nücuma
olan düşkünlüğü ile bilinen ve eşref saat
belirlenmeden hiçbir işe kalkışmayan babasının (Şem'danizade, ll-B, s. 116). oğlu
nun doğumunu da buna göre ayarlamış
ve dünyaya "kıran" vaktinde gelmesini sağ
lamış olduğu anlatılır. Müneccimin bunun
için saatin ibresine biraz müdahale ettiği
ne dair olan hikayedeki (Cevdet, Vlll, 148149) doğruluk payı Selim'in bu havayla büyütülmüş olduğu gerçeğine gölge düşür
mez. Buna rağmen kendisi uğurlu gün ve
eşref saate itibar etmez, bunlara teşrifat
gereği uyardı.

Tahta çıktığında devam etmekte olan
Rus ve Avusturya savaşının kötü gidişatı 
na engel olmaya çalıştı, hatta bizzat sefere çıkmaya teşebbüs etti (Kara!, Selim
lll'ün Hatt-ı Hümayunları, s. 23). Savaşın
seyrini değiştirecek ehliyetli kumandanlar bulup bunları sadrazam tayin etmekte zorlandı. İstihare ve kura ile yaptığı seçimler bizzat bu şekilde seçilenleri de şaş
kınlığa sevketti. Savaş zamanında işi şan
sa bırakmış olması aydınlanmış hükümdar
portresi veren hayat hikayesinde olumsuz
iz bıraktı . Camilerde okutulan dualara rağ
men düşman karşısında başarılı olunamaması üzerine, "Para ile yapılan duadan hayır gelmez" diyecek kadar açık görüşlü ve
gerçekçidir. Bütün gücüyle ordunun teçhizine çalıştı . Prusya ile ittifaka gidilmesinde bir an bile tereddüt etmedi ve gerçekleşmesi için çok uğraştı. İçinde bulunulan şartlarda bir an önce barış yapılma
sını gerçekçi bir yaklaşımla daha hayırlı
gören ordu ricalinin hıristiyan bir devletle
yapılacak böyle bir ittifakın dinen caiz olmadığı bahanesine sarılmasına, aldığı
karşı fetvalarla mukabele etti ve bu konudaki muhalefeti ortadan kaldırd ı
( 1790) Kırım'ı geri almadan ve zafer kazanmadan savaşa son vermeyi, saltanatı
na parlak bir şekilde başlamak istemesi
kadar yetişme döneminin şartlanmasının
da etkisiyle kabule yanaşmadı. Prusya'nın
müdahalesiyle Avusturya'nın barışa meyletmesinden (ı 791) ümide kapılarak
Rusya ile savaşın zaferle bitirilmesi için
herkesi teşvik etti. Ancak savaşın gerçekleriyle yüzyüze olan ordu ricali başta Sadrazam Koca Yusuf Paşa olduğu halde tamamen başka yönde bir karar aldı. Bu
Osmanlı tarihinde emsali görülmemiş bir
boykot hadisesidir. Bozuk düzeni içindeki

eğitimsiz ordu zaferden tamamen ümidini kesm işti. düşmanla mücadeleyi sürdürecek durumda değildi ve bir an önce
barış yapılmasını talep etmekteydı. Bu karar bütün ordu ve devlet ricalinin imzaladığı ortak bir dilekçeyle resmen kendisine
bildirildi. Bu gelişme karşısında lll. Selim
barışa rıza göstermekten başka bir çaresi
olmadığın ı anladı

Efendi'nin

Hayatı

(Mehmed Emin Edib
ue Tarihi, s. 242-247;

Cevdet, V, 161-165; Beydilli, sy 12120051.
S. 221-224 ).

lll. Selim'e toptan bir yenilenmeye ve
yeniden yapılanmaya gidilmesi zaruretini
kavratan ve bu konudaki fikirlerine kesinlik kazandıran da bu gelişme oldu. Daha
ordu dönüş yolundayken yapılması gerekeniere dair Iayihalar hazırlanması için
emirter verdi. Rus savaşının bitimi, aynı
zamanda Selim dönemini simgeleyen Nizam-ı Cedid yenilenmesinin başlangıç tarihi oldu ( 1792). Avrupa kurumlarının üstünlüğü ve örnek alınmasındaki zaruret,
daha önceki devirlerde de dile getirilmekte beraber Selim şi mdi bunu ilk defa açık
ça ifade etmekte ve geniş çapta uygulamaya sokmaktaydı. Reformları düşman
la savaşmaktan kaçmış olan ordu ve devlet adamlarıyla yürütmeyi mümkün görmediğinden alışılmışın dışında bir uygulamaya giderek kendisine yakın ve işin gerekliliğini kavramış, bu yolda hayatını feda etmeye hazır bir ekiple yola çıkmayı daha uygun buldu. Savaşa katılan ordu kumandanlarının hemen hepsini değiştirdi ,
kumanda zincirini bozdu ve ocak dışın
dan tayinler yaptı . Askeri reformların en
önemli ayağı olmak üzere tirnarları denetimden geçirdi ve yararsız olanları tasfiye
etti, boşalmış olanlara el koydu. Ancak yeniliklere cephe alan ilk muhalifler de böylece ortaya çıktı. Avrupa tarzında eğitilmiş
bir ordu (Nizam-ı Cedid Ordusu) kurulması
ve yeni bir donanma yapılması işini başa
rıyla sürdürdü. Ordu ve donanmanın ağır
masraflarını karşılamak üzere müstakil bir
defterdarlık ve fon (N i zam-ı Cedid hazinesi)
oluşturdu, yeni vergiler koydu ve kayıpları
önledi. Tasarruf edilmesine, lüks ithal malı
kullanımına son verilmesine, devlet gelirlerinin arttınlmasına ve ticaretin gelişme
sine önem verdi; bu amaçla devlet adamlarını ve imkanı olanları gemiler edinerek
deniz ticareti ve taşımacılığına teşvik etti. Gayri müslim Osmanlı tebaasından isteyenlere Avrupa tüccarı adıyla berat verilerek Avrupalı tüccar statüsünde ticaret
imkanı tanıdı. D'Ohsson bu şekilde seksen
iki gemilik bir ticaret filosu oluştuğunu bildirmektedir (Öner, s. 152) Şartlar, özellik-
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le askeri sahada Selim'i eski ve yeniyi beraberce yaşatmak zorunda bıraktı. Eski
ordu teşkilatının muhafaza edilmesi onu
ortadan kaldıracak bir kuwetin henüz oluş
maması sebebine dayanmaktaydı.
Mevcut Mühendishane-i Bahri'nin elden
geçirilerek geliştirilmesi ve nihayet Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı ocakları kurularak bunların efradına Kara Harp Okulu gibi eğitim veren askeri bir mühendishane tesisi (ı 795). burada bir matbaa açıl
ması (ı 797), Levent ve Üsküdar'da büyük
kışialar inşası, yeni askeri teşkilat için benzerlerinin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde
yapımı yenileşme hareketinin askeri ağır
lıklı olduğu imajına kuwet vermekteydi.
Aslında bu kaçınılmazdı ve Avrupa teknolojisinin aktarılmasının en önemli sahası
nı teşkil ederek ilerideki dönemlerde devlet idaresinin askeri ağırlıklı olmasının da
temellerini atmaktaydı. Ancak ısiahat mülki idarenin bütün dallarını kucaklamak zorundaydı. Bozuk bir mülki idareyle gerekli yeniliklerin yapılmasında başarı kazanı
lamazdı. Selim'in reform programının bu
anlamda çok daha kapsamlı olduğunu kabul etmek için yeterli veriler mevcuttur.
Matbaa, lll. Selim'in ağır masraflarını
sineye çektiği aydın şahsiyetinin önemli
bir meşgalesi oldu. Burayı denetler. bası
lacak kitapları belirler, inceler. usta ve zanaatkarları taltif ederdi. Askeri kurumları da babası gibi sıkça denetimden geçirmekteydi. izienimlerini yazarak ilgililere
bildirmekte ve gerekli uyarılarda bulunmaktaydı. Yazılarını çok defa eğitici ve öğ
retici bilgilerle donatırdı. Bu notları bazan
ince nüktelerle, alaycı ima ve istihzalarla
dolu olabilirdi. Kırk defa yazdığı şeyin hala anlaşılmarnış olmasına kızdığı bir sıra
da sadrazama, "Uyarı notlarımı toplayacak olsam koca bir kitap olurdu" demesi
mizacının bu yanını aksettiren bir örnektir. Bu tür ihmal ve gevşekliklere siyasetle karşılık vermenin gerektiği hususu, yıl
lar sonra tahttan ayrılmak zorunda kaldı
ğında pişmanlık içinde itiraf ettiği, "Bütün
bunlara benim hilmim sebeptir" beyanıyla
sabittir. Yumuşak huylu, hoşgörülü, çok
bağışlayıcı ve merhametli olma hali yüksek insani meziyetlerine işaret eder. Ancak bu, köklü reformlara girişmekte olan
bir devlet adamı için kendisiyle yola çıkan
ların da hayatını tehlikeye sokan ciddi bir
zafiyete delalet eder. Saltanatı boyunca
sağlam ve istikrarlı bir karakter çizgisi göstermemiştir; "su gibi meyyal" olmakla nitelendirilir, çifte mizaç ve şahsiyet içinde
görünür. Nihayet bir hükümdar için en kötü şeylerden biri olmak üzere giderek ken-

422

disinden hiç korkulmamaya başlanır ve haş
metini tamamen kaybeder. Bütün bunlar
müceddid olma iddiası için büyük bir yetersizlik halidir. Fakat küçüklüğünden beri kulağına doldurulanlardan sıyrılması son
ana kadar mümkün olmamış ve tam bir
teslimiyet içinde elinin altındaki binlerce
eğitilmiş askeri kullanmadan onları da karşı harekatın insafına terketmiş, her şeyi vuruşmadan bırakıp nezaket içinde köşesi
ne çekilmiştir (Cevdet, VIII, ı 71) Bunu yapmadan önce ilk ekipten kalan birkaç kişi
hariç kendisiyle yola çıkanları ve daha sonra katılanları eellada teslim etmesi, hatta
kendi eliyle reform dönemine son vermesi, zamanında yapılan karakter tahlillerine
hak verdirmektedir. 1789 Mayısında Prusya elçisi Diez, "Bu hükümdar evsaf ve meziyetleri itibariyle milletinin fevkindedir ve
milletinin müceddidi olması mukadder görünmektedir; ancak 100 yıldan fazla bir
zamandır gerilemekte olan bir devletin yenilenmesi için uzun seneler gereklidir" demekteydi (Zinkeisen , VI. 722) Zaman lll.
Selim'in, bütün iyi niyetine rağmen böyle
muazzam bir işi uzun yıllar enerjiyle sürdürecek ve başanya erdirecek karakter sağ
lamlığından. sebattan ve basiretten mahrum olduğunu göstermiştir (a.g.e., VII,
3 ı 9). Genel kanaat onun giriştiği işin üstesinden gelebilecek bir kişiliğe sahip olmadığıdır.
Sadrazamı

ikinci plana atmasıyla divareform işlerinde birinci derecede söz
sahibi olmaktan çıkarması ve kendine yakın bazı isimlerden oluşan bir "iç kabine"
veya Prusya elçisi Knobelsdorf'un 2S Eylül 1792 tarihli raporunda sayısını kırk olarak verdiği (a.g.e., Vll, 322) bir reform ekibiyle işleri yürütmeye kalkışması beklenen
sonucu vermedi. icraat içinde ikilikyarattığı ve sadrazamların bu kişilerle (atabek-i
saltanat) zıtlaşmasına, otoritenin bölünmesine ve nihayet divanın reform işleri
ne samimi olarak destek vermemesine yol
açtığı , ayrıca bu ekip içinde de hiziplerin
oluşmasının başarı şansını azalttığı ileri sürülmüştür (Olivier, TürkiyeSeyahatnamesi, s. ı 55) . Bu gelişmenin son ordu boykotuna karışmış bütün ricalin tasfiyesi anlamındaki infialle ilgisi olduğu açıktır. lll.
Selim reformlara inanmış bir ekiple işe girişmişti. Hatta aralarında işlerin ters gitmesi halinde padişahın kendilerini feda etmeyeceğine dair bir anlaşmanın dahi mevcut olduğu ifade edilmiştir (Cevdet, Vlll,
164). lll. Selim'in reformların yürütülmesini sorumlu ve güçlü bir sadrazarnın eline tevdi etmesinin daha iyi sonuçlar vereceğine dair yapılan değerlendirmelerin
nı

(Zinkeisen , vıı, 322) reform girişimlerinin
kötü bir şekilde sona ermesinin etkisi altında kalarak yapılmış olduğu açıktır ve
geçerliliği yoktur. Bu kadar büyük bir işin
başarılı olması -XVI. yüzyıldan beri yerleşik yargıların ışığı altında ve Kati b Çelebi'nin ifadesiyle değerlendirilecek olursa- ancak padişahlar eliyle yürütülmesiyle mümkündür ve ileride askeri ve mülki bütün eski kurumların amansız bir şekilde ortadan
kaldırılabilmiş olmasının sebebi, ll. Mahmud'un işi büyük bir sertlikle yürütmesi
ve mutlak gücü bizzat elinde tutması olmuştur.

Dış ve iç siyasette devri pek çok önemli
hadiselerle dolu geçti. içte merkezi idarenin güçlendirilmesi için verdiği uğraştan
istenilen sonuç elde edilemedi. Pazvandoğlu, Tirsiniklioğlu, Tepedelenli, işkodra
lı, Canikli, Cezzar. Kavalalı gibi güçlü ayanlara tahammül etmek zorunda kaldı. Bunların arasında yabancı bir devletle savaşır
gibi seferber olduğu, ancak bertaraf edemediği Pazvandoğlu'nun isyanını bastır

maya çalışması yanında ( ı 798) özellikle Selim'in, "Bizi dünyaya rezil ettiler" dediği,
Dağlılar olarak bilinen ve 1792 barışından
sonra yıllardır Balkanlar'ı kasıp kavuran eş
kıya çetelerinin (Kırcalılar) ortadan kaldı
rılması için uğraştı ( ı 796). Sırp isyanları ilk
defa bu dönemde ulusal bir eylem olarak
ortaya çıktı ( ı 804). Vehhabiler'in Mekke ve
Medine gibi kutsal şehirleri ele geçirmeleri, katliam ve talanları. hac ziyaretine engel
olmaları saltanatını sarsacak ve meşruiye
tini zedeleyecek boyutlara ulaştı ( 1806).
Dış siyasetteki gelişmeler daha vahim
neticeler verdi. Fransız ihtilali 1792'den
itibaren genel bir Avrupa savaşı dönemi
başlatmış bulunuyordu. Avrupa devletlerinin Fransa ile meşgul olmalarından ötürü bu gelişmeler ilk zamanlar girişilen reformlar için uygun şartlar oluşturdu. Dağılan kraliyet, piyasaya bol miktarda işsiz
kalmış subay ve teknik becerisi olan eği
tilmiş insan sunmaktaydı. lll. Selim bu insanların ordu, donanma ve mühendishanelerde istihdam edilmesinde tereddüt etmedi. Bunlar gemi inşa mimar ve mühendislerinden Tersane'de havuz yapımcıları,
talimli askerlerin eğitmenleri, top döküm
ustaları, kalafatçı ve burguculardan marangozlara kadar uzanan bir liste teşkil
etmekteydi. lll. Selim bu elemanların temini ve cazip bir ödemede bulunulması iş
leriyle yakından ilgilendi. Londra (ı 792). Paris, Berlin ve Viyana'da (ı 797) açılan daimi elçiliklerden bu tür işler için istifade etmeye çalıştı. Ancak bir müddet sonra Avrupa' da ihtilal Fransa'sına karşı verilen mü-
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cadele Osmanlı dünyasına da sıçradı. Napolyon Sonapart'ın italya'yı zaptı. kadim
Venedik cumhurunun yıkilması ve taksimi
(Ekim ı 797). Adriyatik'te Fransa ile komşu haline geliş ve nihayet ingiliz-Fransız
mücadelesinin bir uzantısı olarak Mısır ' a
saldırı (Temm uz 1798 ), buranın kısa zaman içinde ele geçirilişi , Osmanlı Devleti'ni Rusya'nın da içinde bulunduğu bir ittifaka dahil olarak Fransa ile karşı karşıya
getirdi (Ocak ı 799) ingiliz ve Rus ittifaklarının yardımıyla Fransa nihayet 1802'de
barış yapmak ve Mısır'ı terketmek zorunda
kaldığında az sayıda dahi olsa savaş mahallerine sevkedilen nizamlı askerin başa
rıları gözler önüne serilmiş bulunuyordu.
lll. Selim, Mart 180S'te genel askerlik
geçilmesine teşebbüs etti
ve Prusya'daki uygulamadan esinlenmiş
olarak yirmi-yirmi beş yaş arası için mecburi askerlik hizmeti getirilmesini öngördü; ancak genel bir hoşnutsuzluğa yol açtığından bundan vazgeçmek zorunda kaldı (Zi nkeisen, VII , 342 - 343) Ertesi yıl aynı
uygulamada ısrar etmesi ve bunun Ruuygulamasına

meli'de de tatbikine karar vermesi hükümdarlığının dönüm noktası oldu. Anadolu'daki askeri yenilenme işlerinde başarı kazanmış olan Kadı Abdurrahman Paşa bu
işle görevlendirilerek idaresindeki Nizam-ı
Cedld kuwetleri ile yola çıktı ; Silivri, Tekirdağ ve Çorlu'da sert bir muhalefetle karşılaştı . Teşebbüs buradaki ayanların tepkisini çekti ve taraflar arasında silahlı çatışmalar cereyan etti. Bu gelişmede bizzat Sadrazam Hafız ismail Paşa'nın ihaneti, el altından bunlara destek vermesi
önemli bir etken oldu. Neticede girişim
Edirne Vak'ası ile sonuçlandı ve uygulama
iptal edildi. Yumuşaklığı sebebiyle sadrazamı sadece azietmek ve sürgüne göndermekle yetinen Selim. yenilik taraftarı diye
bilinen Şeyhülislam Salihzade Esad Efendi'yi de görevden almak zorı,ında kaldı ve
muhalefeti teskin etmek amacıyla yeniçeri ağası ibrahim Hilmi Ağa'yı sadarete,
yeniliklerin amansız düşmanlarından Topa!
Ataullah Efendi'yi meşihata getirdi ( ı 4 Eylül ı 8 0 6). Sonun başlangıcı olan bu geliş
me saltanatma ağır bir darbe vurdu, bütün haşmetini tamamen kaybetmesine yol

lll. Selim
tuğra ı ı

ferma n
(TİEM , nr. 2334)

açtı ve bundan böyle otorite
daha mümkün olmadı.

kurması

bir

Napolyon'un imparator kabul edilmesi
Avrupa 'da önemli bir mesele haline gelmişti. Karşı çıkan devletlerin askeri hezimetleri neticesinde (ı 806) bu önce Prusya tarafından tanındı ğında Osmanlı Devleti için de başka bir seçenek kalmamış
oluyordu . Fransa ağırlıklı bir siyasete dönüş ingiltere ve Rusya ile mevcut ittifaktan çıkma anlamına geldiğinden 1806'da
bu iki devletle savaş durumu ortaya çık
tı. ingiliz filosunun Çanakkale'den rahatça geçip istanbul önlerine kadar gelmesi
yine lll. Selim'in iktidarına büyük bir dar be vurdu (Şu bat ı 807) . ingiliz fılosunun blokaj sebebiyle şehirde kıtlık ve pahalılığa
yol açması halkın reformlar dolayısıyla biriken kızgınlığını su üstüne çıkardı ve patlama noktasına getirdi. Filonun Yeniçer i
Ocağı'nın imhası için bizzat devlet ricalinin davetiyle geldiğine dair çıkarılan asıl 
sız söylentiler ortalığı daha da karıştırdı.
Şubat sonunda ingiliz filosunun çekilmesi üzerine 12 Nisan 1807'de ordu Rus
seferine çıktı ve Ni zam - ı Cedld aleyhtarı
olup el altından Şehzade Mustafa ile anlaştığı ileri sürülen Köse Musa Paşa sadaret kaymakamı oldu . Ordu Edirne'ye vardığında istanbul'da lll. Selim'e karşı düzenlenen ayaklanmanın hazırlıkları tamam lanmış bulunuyordu. Sadrazam ibrahim
Hilmi Paşa ve devlet ricali ocak halkıyla beraber seferde olduklarından bu her şeyi
ile ikinci elden icra edilen bir darbe oldu .
Köse Musa Paşa ve Şeyhülislam Topa! Ataull ah Efendi tarafından tezgahianan Nizam-ı Cedld karşıtı isyan Boğaz yarnakları tarafından başlatıldı (Kaba kç ı Must afa
i syanı) ve ingilizler kadar özellikle reformlara karşı olan muhalif hizipleri destekleyen (a.g.e., VII , 343, 390) Rus parmağın
dan da ş üphe duyulması gereken bir gelişme göstererek dört gün içinde fazla kan
dökülmeden Selim'in tahttan indirilmesiyle so n uçl andı ( ı 7-2 ı Reblü lewel ı 222125 29 May ı s ı 807). isyancılar, sadrazam ve
şeyhülislam ikilisinin tanzim ettiği on bir
kişilik listedeki Nizam - ı Cedld erkanının
idamıyla yetindi. Ayaklanmanın ilk günü
yalnızca yarnakların yanında bulunan Mahmud Raif Efendi ve Halil Ağa öldürüldü .
Selim tahtta kalabileceği ümidiyle eserini
feda etmekten çek.inmedi, reform harcamaları için kurulan ve olağan dışı vergilendirmelerin kaynağı olarak nefret edilen defterdarlığı ( irad -ı Cedl d Hazines i) kaldırdı.
Vaktiyle ahitleşmiş olduklarına ( İ brahim
Nesim, Gizli S ı t m a l akap lı H ac ı İ bra him ,
S ır Katibi Ah med) kaçma fırsatını vermiş
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olmakla beraber listede yer alan diğer ricali eellada teslim etti; kaçanlar da yakalanıp hakaret ve eziyetlerle meydanlarda
idam edildi. Her türlü meslekten. sınıftan
ve tabakadan istanbul halkının neredeyse yarısının yeniçeri defterlerinde kayıtlı
olması ve askeri bir hizmet görmeden maaş alması (Krauter, s. 19) isyancıların geniş
kitlelerce sessizce desteklenmesini sağla
maktaydı. lll. Selim fedakarlıkianna rağ
men tahtını kurtaramadı ; yenilikçiliği , Batıcılığı, dinden çıktığı ve zürriyeti olmaması bahane olarak kullanıldı. Bundan böyle
padişahlık yapamayacağı iler i sürüldü ve
nihayet tezgahlandığı gibi Şehzade Mustafa'nın ismi zikredilmeye başlandı. Selim'in tahta çıktıktan sonra Ahmed adını
verdiği bir oğlu dünyaya gelmişse de bu
doğumdan sonra fazla yaşamamıştı (Karal, Selim lll'ün Ha tt-ı Hümayunları, s. 162163) ve çocuğu olmamasından kaynaklanan bir merhamet ve sevgiyle yeğenieri
ne karşı gayet yumuşak davranmaktaydı.
Hatta Mustafa' nın , adamları vasıtasıyla dı
şarı ile irtibat içinde aleyhte çalışmalar yürütmesine bile göz yummakta ve bu gibi
faaliyetlerine amcasının vaktiyle kendisine davrandığı gibi görmezlikten gelerek
bazı yumuşak uyarılarda bulunmakla yet inmekteydi. Yeğenierinin hayatından kuş
ku duyulması onu çok yaralamıştır. Fazla
direnmeden, belki yılmış , biraz küsmüş ve
bıkmış , fakat muhakkak ki incinmiş bir
ruh halinin testirniyeti içinde kendi hukukunu savunma girişiminde bulunmadan
tahttan çekildi, yeğenini kendi eliyle tahta oturttu ve on sekiz yıl önce terkettiği
Şimşirliğe tekrar geri döndü. IV. Mustafa
tahtta on dört ay kadar kala bildi. Bu arada amcasını doktor Lorenzo vasıtasıyla zehir letip ortadan kaldırmaya çalıştıysa da
Lorenzo bunu şiddetle reddederek kaçıp
saklandı (Krauter, s. 23 ).
Alemdar Mustafa Paşa etrafında toplanan Selim taraftarlarının darbe girişimi
hüsranla neticelendi. Darbe 4 Cemaziyelahir 1ZZ3'te (28 Temmuz 1808) saraya hücumla başladı ve öğleden sonra ölüm kalım noktasına ulaştı. Alemdar sarayın kapılarını kırıp içeri girdiğinde Arz Odası ' nın
Babüssaade'ye bakan kapısı önündeki sofaya bir şilte üzerine konmuş Selim'in cesediyle karşılaştı. Saat 4 sularında Sarayburnu'ndan top sesleri duyulmaya başlan
dı , bu saltanat değişikliğinin işaretiydi , ancak İstanbul'un diğer halkı gibi Pera'daki
elçilikler de kimin tahta çıktığını henüz bilmemekteydi. Genelde Selim'in tekrar tahtına kavuştuğu zannediliyordu (a.g .e., s.
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24). Bir saat kadar sonra münactiler yeni
sultanın

ll. Mahmud olduğunu ilan ettiler. Selim öldürülmüş , Mahmud zorlukla
kaçarak kurtanimıştı (28 Temmuz 1808).
lll. Selim, kafesteki günlerini yeğeni Mahmud ile belirli bir yakınlık içinde ve ona
zengin tecrübelerinden faydalı nasihatlerde bulunarak geçirmişti. Kendini savunmaya teşebbüs etmiş , başlarında Başçu
hadar Abdülfettah , Kethüda Ebe Selim,
hazine vekili Nezir ağaların bulunduğu , daha sonra hepsinin yakalanarak idam edileceği yir mi kadar katille boğuşmak zorunda kalmıştı . Ebe Selim hayalarını sıktığın
da celladın kaytanı atıp onu boğduğu nakledilmiş (a.g.e., s. 25-26), ancak naaşı üzerindeki darp izleri, kanlı bereli hali , sağ
şakağının derisi sakalıyla birlikte çenesine
kadar sıyrılmış olduğunun tasviri (Cevdet,
Vlll, 308) kendisinin kanlı bir şekilde şehid
edildiğine işaret etmektedir. Ertesi gün
geniş bir halk kitlesinin katılımı ve esef nidaları arasında büyük bir merasimle babasının Laleli'de yaptırdığı caminin türbesine ve yanına gömüldü. Hak etmediği bir
muamele görmüş olarak kendisinin meziyetleri ve İcraatları İstanbul kahvelerinde uzun zaman efsane gibi aniatılmaya
devam etti. Alemdar ' ın katillerin peşine
düşmesi ve onların hepsini bir bir yakalayarak ölümle cezalandırması da alkışla karşıtandı (Saint-Denys, ll. 192; Zinkeisen,
Vll, 562) .

Galib'i himaye ettiği bilinmektedir.
içe kapalı bir ruh halini yansıtır. Ancak savaşlar vesilesiyle yazdığı şiirlerinde
hamasi bir üs!Qp sezilir. Çeşitli kütüphanelerde tezhipli ve güzel hatla yazılmış
nüshalarına rastlanır ( İÜ Ktp., TY, nr. 55 14) .
Ayrıca sanat değeri yüksek besteleri vardır. Kendisi de musikişinaslığını şairliğin
den üstün görür. Aynı zamanda sQzidilara
makamını bulup düzenlemiştir (aş. bk . ) .
ri

Şeyh

Şiirleri

Elçi izlenimlerine göre orta boylu, yakı
biraz kilolu, koyu gür sakallı , hafiften
çiçek bozuğu yüzlü , sakin tavırlı , sevimli
hattı, yumuşak karakterli hayır sever bir
zattır (Krauter, s. 13). Büyük bir ciddiyet ve
istekle devletin eski güç ve şevketine kavuşması için çalışan bir padişahtır. Aydın
lanmış. kendini milletine adamış ve onun
selameti için gönderildiğine inanmış, bu
yöndeki hizmetleriyle ismini ölümsüzleş
tirrnek isteyen bir hükümdardır. Çağın çıl
gın yenileşme furyası karşısında belirli bir
hayranlık duymuş , bunu temsil etmekte
olan Fransızlar'a muhabbetle bakmıştır,
öyle ki İstanbul'da aşırılık gösteren Jakobinler'e dahi müsamaha etmiştir (Zinkeisen, Vll, 318-3 19 ).
şıklı,

lll. Selim aynı zamanda savaş bilimiyle
ilgili olarak geniş bir bilgiye sahipti. Fransız askeri uzmanlarından Vauban'ın eserlerini bu amaçla tercüme ettirmiş ve bastırmıştı. Bunları okur ve okunmasını tavsiye ederdi. Selim çağdaş savaş tekniklerine, usul ve silahlarına olan ilgisini bu konularda bizzat bir risale yazacak derecelere götürmüştür. Padişahın bu risalesinin ikinci kısmının fişekler ve üçüncü kıs
mının toplarta ilgili olduğu , risaleyi inceleyen kaptanpaşanın burada sözü edilen fişek ve toplardan donanmadaki gemilerde bulunmadığını söyleyerek bunların teminini istemesi vesilesiyle haberdar olunmaktadır (Beydill i, Türk Bilim ve Matbaacı/ık Tarihinde M ühend ishtine, s. 18 1).

Yenilikleri sebebiyle oluşan muhalefetin
sözlerle saldırdığı lll. Selim'in haklılığı
on beş yıl geçmeden teslim edilmeye baş
landı. Özellikle 1821 'den beri devam eden .
ve uzun yıllar süren nafile uğraşiara rağ
men bir türlü bastırılamayan Rum ayaklanmasını Mora'ya sevkedilen çağdaş eği
timli Mısır kuwetlerinin beş altı ay içinde
sona erdirmesi, İstanbul'da Batı tarzında
eğitilmiş ordunun kıymetini bütün çıplak
lığıyla gözler önüne serdi ve halk arasında
Sultan Selim'in itibarı iade edildi. ll. Mahlll. Selim geride askeri işievde pek çok
mud'a Yeniçeri Ocağı'na son darbeyi vureser bırakmıştır. Kasımpaşa . Beşiktaş ve
manın zamanı geldiğini anlatan bu psikoGalata mevlevlhanelerini onartmıştır.
lojik hava olmuştur (Rosen, I. 8). KaynakÇeşitli yerlerde çeşmeler yaptırmış , Eyüp
larda halim selim kişiliğine rağmen eski
Sultan Camii ve Türbesi'ni ihya etmiş , türtip silahları çok iyi kullandığı. iyi bİr ok atı
benin şebekelerini sam gümüşten döktürcısı olduğu, ayrıca tüfek atışları yaptığı bemüş ve altın avizeler taktırmıştır. Üsküdar
lirtilir. Devrinin kroniklerinde Okmeydanı' n
Harem iskelesi arkasında Selimiye olarak
daki atışla rının 900 gezi (594 m. ) aşması · anılacak yeni bir semt kurmuş , b urasını
üzerine usta okçular arasına girdiğine ve
büyük bir kışla , adıyla anılan cami, tekke,
Okmeydanı'nın etrafını yeniden düzenlehamam ve diğer binalar, zabit evleri, iş
tip buradaki tekke ve köşkleri tamir etiiryerleri inşasıyla marnur hale getirmiş (bk.
diğine dair bilgiler vardır. Şiirde "İihami"
SELİMiYE CAMii ve KÜLLİYESİ ), büyük ve
mahlasıyla hacimli bir divanı bulunan lll.
müstakil bir bina yaptırarak MühendishaSelim'in Mevlevl olduğu ve devrin ünlü şaine Matbaası ' nı buraya taşımıştır ( 1802 ).
ağır
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KEMAL BEYDİLLİ

D MÜSİKİ. Osmanlı padişahlarının büyük bir kısmının çeşitli sanat daliarına ilgi

ilim ve sanat çalışmalarını teş 
ve desteklediği bilinmektedir.
Bunların arasında şairliğinin yanı sıra saz
icracılığı, mOsiki nazariyatma vukufu ve
özellikle bestekiklığı ile lll. Selim, Türk mQsikisi tarihinin önde gelen simaları içinde
yer almış ve dönemi kendi ismiyle anılan
bir mOsiki ekolü çerçevesinde değerlendi
rilmiştir. Bu ekol, sadece hükümdarın saltanat yıllarından ibaret kalmayıp onun vefatından sonra şekiilenecek birtakım değişikliklerin alt yapısını hazırlaması yönünden de önem taşımaktadır. lll. Selim'in
mOsikişinaslara karşı yakınlık gösterip onl arı himaye etmesi bu sanatın ilerlemesi
ve yükselmesinde önemli rol oynamıştır.
Osmanlı padişahlarından hiçbirinin mOsiki
sevgisi, ilgisi ve bestekarlığı lll. Selim düzeyine ulaşmamıştır.
vik

ettiği

lll. Selim'in, küçük yaşlarda amcası 1.
Abdülhamid'in müezzinbaşısı Kırımlı Ahmed Kamil (Kamill) Efendi'den usul ve eser
meşkiyle baş layan mOsiki hayatı, Hacı Sadullah Ağa'dan ve özellikle geleneksel tambur üstübunun üstadı TanbOri İzak'tan aldığı tambur dersleriyle devam etmiştir.
MOsikiyle en fazla meşgul olduğu dönem
şehzadelikyılları olmuş ve en güzel eserlerini bu dönemde bestelemiştir. Ahmed Kamil Efendi, lll. Selim tahta geçince imam-ı
sani tayin edilmiştir. Padişahın TanbOri
İzak'a karşıda büyük saygısı vardı. lll. Selim'in şehzadeliği döneminde saray içinde
ve dışında pek çok mOsikişinas onun çevresinde toplanmıştır. Padişah olduktan sonra
da Enderun Mektebi'ne önem verilerek
meşkhane yeniden düzenlenmiş, o zamana kadar yevmiye ile ders veren hocalara düzenli aylık bağlanmış, Harem Dairesi'nde hanımiara mahsus bir mOsiki
meşkhanesi açılarak başına Hacı SadulIah Ağa getirilmiştir. lll. Selim'den sonra
şöhret bulan pek çok mOsikişinas onun
döneminde yetişmiştir. Saltanatı süresince mOsikiyle ilgisini sürdürmüş, şehza 
deliği dönemindeki kadar olmasa da yeni
eserler bestelemeye devam etmiştir.
Saray dışındaki meşhur mOsikişinasla
da saraya davet edilmek suretiyle padişahın huzurunda yapılan küme fasılları
mOsiki tarihinin önemli i craları olarak anıl
mıştır. Bu fasıllar çoğun l ukla Topkapı Sar ayı ' nda Serdab Kasrı ile Kağıthane'deki
Çağlayan Kasrı'nda icra edilirdi. Burada yer
alan mOsikişinaslar arasında Hacı Sadullah
Ağa, TanbOri İzak. TanbOri Emin Ağa, Abdülhalim Ağa, Vardakosta Ahmed Ağa, Küçük Mehmed Ağa , Kemani Mustafa Ağa,
Şakir Ağa, Genç İsmail (Dede Efendi) özellikle zikredilmelidir. lll. Selim'in, Hamamirın

zade İsmail Dede Efendi'nin yetişmesinde
büyük emeği geçmiştir. Dede Efendi'nin
Yenikapı Mevlevihanesi'ndeki çilesinin ikinci yılında bestelediği, "Zülfündedir benim
baht-ı siyahım" mısraıyla başlayan büselik
şarkısının mOsiki çevrelerinde büyük yankı uyandırması üzerine lll. Selim İsmail
Efendi'yi saraya davet ederek şarkıyı kendisinden dinledikten sonra takdirlerini bildirmiştir. Onun bir süre sonra bestelediği,
"Ey çeşm-i ahQ hicr ile tenhalara saldın
beni" mısraıyla başlayan hicaz nakış bestesinin de yine hünkar tarafından çok beğenilmesiyle Dede Efendi, padişahın isteği
üzerine sarayda haftada iki defa düzenlenen küme fasıliarına hanende olarak katılmaya başlamıştır.

lll. Selim döneminin Türk mOsiki yazısı
tarihinde de önemli bir yeri vardır. lll. Selim'in teşvikiyle Abdülbaki Nasır Dede ve
Hamparsum Limonciyan birer mOsiki yazısı sistemi geliştirerek hükümdara sunmuşlardır. Abdülbaki Nasır Dede. ebced
notasım yeniden uyariayıp kendi adıyla anı
lan bir nota alfabesi tertip ederek bunun
kullanılış şeklini padişaha takdim ettiği
Tahririyye adlı eserinde izah etmiş, aynı
eserde hükümdarıo bestelediği sOzidilara
makamındaki Mevlev'i ayiniyle üç adet saz
eserini bu nota ile kaleme al mıştır. Abdülbaki Nasır Dede'nin nota alfabesinin beklenen rağbeti görmemesine rağmen Hamparsum'un kendi adıyla anı lan mOsiki yazı
sı sistemi büyük ölçüde benimsenmiş ve
Batı notası yerieşineeye kadar XIX. yüzyıl
boyunca kullanılmıştır.
Mevlevi mOsikisinin diğer
göre ilerleme kaydetmesinde lll.
Selim'in ve ll. Mahmud'un büyük tesirleri
olmuştur. Mevleviyye tarikatı müntesibi
olan lll. Selim zaman zaman İstanbul mevlev'ihanelerine gider, buralardaki mOsiki faaliyetlerini takip ederdi. Yenikapı Mevlev'ihanesi şeyhleri Ali Nutk'i Dede ile Abdülbaki N ası r Dede'ye teveccüh gösterir, Galata Mevlevlhanesi'ne sık sık giderek cuma namazlarından sonra ayini dinler, ayinin sonunda Şeyh Galib'le şiir ve mOsiki
sohbetleri yapardı. Postnişinliğinin ilk yıl
larında mevlevihanenin tamiri gündeme
geldiğinde Şeyh Galib konuyu arzettiği dilekçesine bir kasidesini ekleyerek lll. Selim'e takdim etmiş, kasideyi çok beğenen
padişah hemen dergahın tamirini mimarbaşıya emretmiş ve tamirat kısa zamanda
tamamlanmıştır. Dergahın bir cuma günü
yapılan açılışında lll. Selim de hazır bulunmuş ve mukabelede hükümdarın bestelediği sQzidilara ayini icra edilmiştir.
XIX.

yüzyılda

asırlara
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