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YÛSUF en-NECCÂR

Kûfe’ye hareket etti. Sakýfliler semtine gi-
derek Mudarîler’den adam topladý. Irak Va-
liliði görevine baþladýktan sonra Hiþâm’ýn
emriyle Sind valisi dýþýnda kendisine baðlý
olan bütün valileri azletti. Görevden aldý-
ðý valilerden bazýlarýný yakýnlarýyla birlikte
aðýr biçimde cezalandýrdý, burada da halk
üzerinde baský uyguladý.

Haccâc b. Yûsuf’un siyasetini benimse-
yen Yûsuf b. Ömer ilk günlerde, hakkýn-
daki þikâyetler yüzünden görevinden alý-
nan önceki Vali Hâlid b. Abdullah el-Kas-
rî’yi ve onun haraç memuru Târýk’ý tutuk-
lattý. Bunu kendisine Hiþâm b. Abdülme-
lik’in emrettiði, Hâlid’e ve arkadaþlarýna
öfkesi geçinceye kadar iþkence etmesini
istediði bildirilmektedir. Yûsuf, Hâlid’e ve
adamlarýna çeþitli iþkenceler yaptýrdý, ay-
rýca onlardan 90 veya 100 milyon dirhem
para aldý. Hîre’de oðullarýyla birlikte on se-
kiz ay hapiste kaldýktan sonra serbest bý-
rakýlan Hâlid b. Abdullah, Hiþâm’ýn ölümü
üzerine halifelik makamýna geçen II. Velîd
tarafýndan 50 milyon dirhem karþýlýðýnda
tekrar Yûsuf b. Ömer’e teslim edildi. Yû-
suf, Hâlid’i iþkenceyle öldürttü. Hâlid’in öl-
dürülmesi onu destekleyen Yemen asýllý
kabilelerin yönetime düþman kesilmesine
sebep oldu. Yûsuf b. Ömer’in valiliði za-
manýnda Arap kabileleri arasýndaki Ye-
menî-Kaysî düþmanlýðý yeniden alevlendi.
Onun sert ve acýmasýz davranýþlarý muha-
lifleri harekete geçirdi; Emevîler dönemi-
nin en önemli isyanlarýndan birine yol açtý.
Hz. Ali evlâdýndan Zeyd b. Ali, Kûfe’de ha-
lifeliði eline geçirmek için isyan hazýrlýðýna
baþlamýþtý. Ancak Yûsuf b. Ömer, Zeyd’in
Hz. Ebû Bekir ile Ömer hakkýnda olumlu
düþüncelere sahip olduðu haberini yaya-
rak aþýrý Þiîler’in Zeyd’in saflarýndan ayrýl-
masýný saðladý. Düzenlediði bir baskýnla
Zeyd’in etrafýndaki pek çok kiþiyi öldür-
dü; Zeyd de aldýðý bir ok yarasý sonucun-
da hayatýný kaybetti (122/740).

Yûsuf b. Ömer 123 (741) yýlýnda Hiþâm
b. Abdülmelik’e baþvurarak çok yaþlandý-
ðýný, gözlerinin iyi görmediðini ve sefere
çýkamadýðýný söylediði Horasan Valisi Nasr
b. Seyyâr’ýn azledilmesini önerdi. Fakat
Nasr’ý iyi tanýyan ve ona güvenen halife
bunu kabul etmedi. Hiþâm’dan sonra tah-
ta çýkan II. Velîd de Nasr’ý görevinde býrak-
tý. Ancak Yûsuf, II. Velîd’i Horasan’ýn tek-
rar Irak vilâyetine baðlanmasý konusunda
ikna etti. Böylece Nasr’ý emri altýna alan
Yûsuf onu görevinden uzaklaþtýrmayý plan-
larken halifenin öldürülmesi yüzünden bu-
nu baþaramadý. II. Velîd, amcasý Hiþâm b.
Abdülmelik’in dayýsý olan Hiþâm b. Ýsmâil
el-Mahzûmî’nin iki oðlunu da Yûsuf b.

Ömer’e katlettirdi. Onun iþkenceyle öldürt-
tüðü kiþiler arasýnda aþýrý Þiî fýrkalardan
Mansûriyye’nin kurucusu Ebû Mansûr el-
Ýclî, eski Basra Kadýsý Bilâl b. Ebû Bürde
gibi birçok kiþi bulunmaktadýr.

II. Velîd’in katli haberini alan Yûsuf b.
Ömer, Kûfe’deki Yemenî kabile liderlerini
hapsettirdi. Bu sýrada III. Yezîd onu görev-
den alýp yerine Mansûr b. Cumhûr’u ta-
yin etti. Yûsuf, Aynüttemr’e ulaþan Man-
sûr’un kendisinin yakalanmasýyla ilgilil tâ-
limat verdiðini öðrenince Kûfe’den kaçýp
Suriye’ye doðru yola çýktý. Yakýnlarýnýn yur-
du Belka’ya geldiðinde tanýnmamak için
kadýn kýyafeti giyip kadýnlarýn arasýnda giz-
lendi. Ancak Belka’da olduðunu haber alan
III. Yezîd’in gönderdiði elli kiþilik müfreze
tarafýndan ele geçirildi. Dýmaþk’a götürü-
lerek önce Hadrâ’da hapsedildi. Düþman-
larýnýn kendisinden intikam almalarýndan
korkulduðu için II. Velîd’in iki oðluyla bir-
likte baþka bir yere nakledildi. III. Yezîd dö-
neminde ve onun yerine geçen kardeþi Ýb-
râhim b. Velîd’in kýsa süren halifeliði zama-
nýnda tutuklu kaldý. Ýbrâhim’e karþý ayak-
lanan II. Mervân’ýn Dýmaþk’a yaklaþtýðý sý-
rada, Ýbrâhim ve Süleyman b. Hiþâm’ýn
gönderdiði adamlar tarafýndan II. Velîd’in
iki oðluyla birlikte Yûsuf b. Ömer de öldü-
rüldü (Safer 127 / Kasým 744). Onu öldü-
renler arasýnda babasýnýn intikamýný almak
isteyen Yezîd b. Hâlid b. Abdullah el-Kas-
rî de vardý.

Yûsuf b. Ömer, ahmaklýkta mesel oldu-
ðuna dair rivayetler bulunmakla birlikte,
zeki, cömert, fasîh konuþan kültürlü bir
vali olarak tanýtýlýr. Bazý kaynaklarda din-
darlýðýndan da söz edilir. Yûsuf’ta birbiri-
ne zýt hallerin varlýðýna dikkat çeken Ýbnü’l-
Esîr onun dostlarýný ve yakýnlarýný gözeten,
yumuþak huylu, mütevazi bir kiþilik taþý-
dýðýný, þiir ve edebiyattan anladýðýný ifade
ettikten sonra ayný zamanda insanlara çok
aðýr para cezalarý verdiðini ve onlarý döv-
dürmekte aþýrý gittiðini söyler (el-Kâmil,
V, 225). Akrabasý Haccâc’a benzetilen ve
devlet için her þeyi göze alan Yûsuf b.
Ömer, Iraklýlar’ý zor kullanarak Emevî ikti-
darýna boyun eðdirmiþtir. Þair Kümeyt el-
Esedî Yûsuf’u þiirlerinde övmüþtür. Hîre’-
deki Sûkuyûsuf onun tarafýndan yaptýrýl-
mýþ, kendisine nisbetle Yûsufiyye adý ve-
rilen paralar bastýrmýþtýr. Bunlar Emevî-
ler zamanýndaki en deðerli üç sikkeden
biridir. Diðerleri, kendisinden önce Irak va-
liliðinde bulunan Ömer b. Hübeyre ile Hâ-
lid b. Abdullah el-Kasrî’nin bastýrdýklarý,
Hübeyriyye ve Hâlidiyye dirhemleridir. Bu
üç dirhem deðerini Abbâsîler zamanýnda
da korumuþtur. Halife Mansûr’un haraç

yanýnda bazý Ýslâmî kaynaklarda, Îsâ’nýn
bâkire Meryem’den dünyaya geldiði görü-
þünün zedelenmemesi için Ýnciller’de Îsâ’-
nýn kardeþleri diye zikredilen kimselerin
Yûsuf en-Neccâr’ýn Meryem’den önceki ev-
liliðinden doðduðu öne sürülmektedir. Fa-
kat Kur’an’da Îsâ’nýn babasýz dünyaya gel-
diði bildirildiðine göre onun ve annesinin
ilâhî cevhere sahip olduðunu iddia eden
hýristiyan dogmasýna destek vermenin bir
anlamý yoktur. Esasen Kur’an’da Îsâ’nýn
babasýz doðduðu ifade edilirken Meryem’in
hiç evlenmediðinden söz edilmez. Dolayý-
sýyla Meryem, Îsâ’yý dünyaya getirdikten
sonra Yûsuf en-Neccâr ile evlenerek on-
dan çocuklarý doðmuþ olabilir. Ýslâmî kay-
naklarda ayrýca Yûsuf’un Meryem’in am-
casýnýn oðlu olduðu, Meryem’le birlikte
mâbede hizmet ettiði, Meryem’in hami-
leliðini tasvip etmediði, Meryem’e hami-
leliðini sorduðunda bunun Allah tarafýn-
dan geldiðini söylediði ve Îsâ’nýn doðumun-
dan sonra Yûsuf’un onlarý Mýsýr’a götürdü-
ðü nakledilmektedir (Sa‘lebî, s. 291-295;
Köksal, II, 309-313).
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Ebû Ya‘k†b (Ebû Abdillâh) Yûsuf b. Ömer
b. Muhammed b. el-Hakem es-Sekafî

(ö. 127/744)

Emevî valisi.˜ ™

66 (686) yýlý civarýnda doðdu. Tâif asýllý
olup Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî’nin amca-
sýnýn torunudur. Hakkýndaki ilk bilgi, Hi-
þâm b. Abdülmelik tarafýndan 27 Rama-
zan 106 (15 Þubat 725) tarihinde Yemen
valiliðine tayiniyle ilgilidir. Yemen’de Vehb
b. Münebbih’i aðýr þekilde dövdürmesi (Ze-
hebî, V, 443) halka þiddet ve baský uygula-
dýðýný göstermektedir. Yûsuf b. Ömer yak-
laþýk on dört yýl sonra Yemen’in de içinde
yer aldýðý Irak genel valiliðine getirildi (Ce-
mâziyelevvel 120 / Mayýs 738). Oðlu Salt’ý
Yemen’de vekil býrakarak halifenin tâlima-
tý üzerine otuz arkadaþýyla birlikte gizlice
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sým 1770) Yûsuf Aða da yükseldi; önce
paþanýn hazinedarlýðýný yaptý, ardýndan
kapýcýbaþýlýk rütbesiyle kapý kethüdâlýðýna
getirildi. Bu münasebetle hazine vekili Os-
man Aða’ya intisap etti (Hadîkatü’l-vüze-
râ, s. 38). Kaynaklarda yer alan, kendisi-
nin Cezayirli’nin kölesi olduðuna dair ka-
yýtlar muhtemelen liman reisi Hasan ile
karýþtýrýlmasýndan kaynaklanmýþtýr. Baba-
sýnýn kalyonculuk yaptýðý ve yelken levazý-
matý dükkâný bulunduðu gibi duyumlar
daha zamanýnda merak konusu olmuþtu
(Lafitte-Clavé, s. 157-158).

I. Abdülhamid döneminin en kudretli
simasý olarak padiþahýn vefatýna kadar (7
Nisan 1789) iktidarý elinde tutan Cezayirli
Hasan Paþa, Þehzade Selim’i tahta çýkart-
mak isteyen Halil Hamîd Paþa’nýn idamýn-
da (27 Nisan 1785) ve Selim taraftarlarý-
nýn ortadan kaldýrýlmasýnda rol oynayan
kiþilerin baþýnda yer almýþtýr. Sadâret ma-
kamýna bizzat çýkmaktansa “hünkâr baba-
lýðý” ve “saltanat atabegliði” rolünü üstle-
nerek (Sarýcaoðlu, s. 125) adamlarýndan
birini bu mevkiye yükseltip perde arka-
sýndan iþlere yön vermeyi tercih eden Ce-
zayirli (Uzunçarþýlý, TTK Belleten, II/7-8
[1938], s. 373) bu amaçla en iyi yetiþtirme-
lerinden olan Yûsuf Aða’yý, Halil Hamîd
Paþa’nýn azlinden sonra sadârete getiri-
len (31 Mart 1785) Þahin Ali Paþa’nýn ye-
rine geçmek üzere hiçbir devlet tecrübe-
si bulunmadýðý halde öne çýkarttý ve he-
men sadârete tayin edilmesi için teþeb-
büste bulundu; bunda baþarýsýz kalmak-
la beraber vezâretle Mora valiliðine tayini-
ni saðladý (16 Aðustos 1785; Vâsýf, s. 283;
Uzunçarþýlý, TM, VII-VIII [1942], s. 22). Gü-
nün duyumlarýný kaydeden ve Tersâne’-
deki Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun’da
hocalýk yapan Fransýz mühendislerinden
Lafitte-Clavé, bu tayinin ardýndan hemen
efendisinin elini öpmeye giden Yûsuf Aða’-
yý Cezayirli’nin daha o zamanlar sadârete
geçirmek istediðine dair yayýlan söylenti-
leri nakletmiþtir. Buna göre tayin, Ceza-
yirli ile I. Abdülhamid’in Levent Çiftliði’n-
deki görüþmeleri esnasýnda kesinlik ka-
zanmýþ, Sadrazam Þahin Ali Paþa’nýn bu
durumdan rahatsýzlýk duyduðu belirtilmiþ-
tir (Journal, s. 74). Bu bilgi dahilinde Ce-
zayirli ile arasý açýlan Þahin Ali Paþa’nýn ra-
hatsýzlýðýnýn, vezâretle Mora muhassýllý-
ðý verilmesi sebebiyle Yûsuf Paþa’ya öde-
necek câize ve taahhütlerin tesbitinden
(Uzunçarþýlý, TM, VII-VIII [1942], s. 23; Sa-
rýcaoðlu, s. 126) kaynaklanmadýðý açýktýr;
zira bu tayinden sonra da sadrazamýn az-
ledileceði ve yerine Yûsuf Paþa’nýn getirile-
ceði söylentileri devam etmiþtir (Lafitte-

Clavé, s. 82). Onun Mora valiliðine tayini-
nin, doðrudan mühre nâil olmasýnýn dev-
let ricâli ve halk arasýnda doðuracaðý hoþ-
nutsuzluklarýn önünü almak için, muhte-
melen Levent Çiftliði’ndeki görüþmede Ce-
zayirli ile kendisinin her istediðini yerine
getiren padiþah arasýnda tasarlanmýþ bir
plan olduðu anlaþýlmaktadýr. Yûsuf Paþa’-
nýn Ýstanbul’dan yola çýkarken tertip edilen
valilik alayýnýn (12 Eylül 1785) kamuoyunu
yakýn bir gelecekteki sadâretine hazýrla-
mak amacýna hizmet etmek üzere þaþa-
alý ve emsali görülmemiþ garipliklerle dolu
bir þekilde cereyan etmesi de bunu gös-
termektedir. Cezayirli Hasan Paþa’nýn Or-
taköy’deki yalýsýndan kalabalýk bir refakat-
çi eþliðinde bir karaveleye binen Yûsuf Pa-
þa toplar atýlarak, mehter vurularak, tuð
ve sancaklar açýlmýþ olarak, çevresi Saray-
burnu’na yaklaþtýkça sayýlarý yüzleri bu-
lan filika ve kayýklarla sarýlmýþ olarak “Do-
nanma-yý Hümâyun çýkar gibi” uðurlan-
mýþtýr (Taylesanizâde Hâfýz Abdullah Efen-
di Tarihi, s. 198-199).

Nihayet beþ ay sonra padiþahýn tebdîl-i
kýyâfetle Cezayirli Hasan Hasan Paþa’nýn
divanhanesine yaptýðý ziyaretin ertesi gü-
nü (Sarýcaoðlu, s. 153) 24 Ocak 1786’da
Þahin Ali Paþa azledilerek yerine beklen-
diði gibi Yûsuf Paþa tayin edilmiþtir (Vâ-
sýf, s. 315). Böylece sekiz ay öncesine ka-
dar Cezayirli’nin kâhyasý olan Yûsuf Pa-
þa (Lafitte-Clavé, s. 152), Kanûnî Sultan
Süleyman’ýn Makbul Ýbrâhim Paþa’yý has
odabaþýlýktan doðrudan sadârete yükselt-
mesi gibi dýþarýdan herhangi bir devlet
hizmeti ve tecrübesi bulunmadýðý halde
sadârete getirilmiþ oluyordu. Vâsýf’ýn, “ka-
vânîn-i devlete ve kavâid-i saltanata vâkýf
olmama” (Târih, s. 314) zafiyetinden ötü-
rü azledildiðini kaydettiði selefi için yap-
týðý niteleme aslýnda halefi için de geçer-
lidir. 24 Þubat 1786’da Ýstanbul’a gelen
Yûsuf Paþa (a.g.e., s. 315; Taylesanizâde
Hâfýz Abdullah Efendi Tarihi, s. 132-133;
Lafitte-Clavé, s. 165) müneccimbaþý tara-
fýndan hazýrlanan zâyîçede belirlenen per-
þembe günü mührü aldý (Aydüz, LXX/257
[2006], s. 235). Hekimbaþý Hâfýz Hayrullah
ile Þeyhülislâm Dürrîzâde Mehmed Ârif
efendilerin 10 Rebîülâhir 1200 (10 Þubat
1786) tarihli azilleri, birinin sürgüne gön-
derilmesi, diðerinin ev hapsinde tutulma-
sý (Taylesanizâde Hâfýz Abdullah Efendi
Tarihi, s. 129, 130, 144) Yûsuf Paþa’nýn
tayinine karþý olmalarýndan kaynaklandý-
ðýna göre yapýlan bu tasarrufun sýkýntýsýz
geçmediði açýktýr.

Yeni sadrazamýn ilk iþlerinden biri “pe-
deri mesabesinde” gördüðü Cezayirli Ha-

vergisi toplarken bu üç dirhem dýþýnda
Emevî sikkesi kabul etmediði bildirilmek-
tedir (a.g.e., IV, 417).
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(ö. 1800)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

Muhtemelen 1730’larda doðmuþtur.
1161 (1748) yýlýnda liman reisi Hasan Kap-
tan tarafýndan satýn alýnarak yetiþtirilmiþ
Gürcü asýllý bir köledir. Uzun yýllar hizmet
ettikten sonra âzat edilmiþse de efendisi-
nin yanýndan ölümüne kadar ayrýlmamýþ-
týr. Ardýndan Kasýmpaþa Zincirlikuyu’da bir
kahvehane açmýþ, kýþlarý burada çalýþmýþ,
yaz aylarýnda donanmaya katýlarak bu ara-
da edindiði sermayedarlarýn katkýlarýyla
topladýðý parayý ticarette deðerlendirmiþ,
pek çok defa Mýsýr’a gidip gelmiþtir. Ýleride
hâmisi olacak ve Yûsuf’a devlet kapýlarýný
sonuna kadar açacak olan Gürcü asýllý Ce-
zayirli Hasan Bey ile (Paþa) daha riyâleliði
esnasýnda (1764-1765) muhtemelen böy-
le bir iþ münasebetiyle tanýþmýþ, onun ver-
diði sermayeyi iþletmiþtir. Cezayirli’nin kap-
tan-ý deryâ olmasýyla beraber (Ekim/Ka-
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