YÛSUF PAÞA, Neyzen

Yûsuf Paþa’nýn bu defaki sadârete geliþinin silâh zoruyla Avusturya’yý barýþa sevkeden (27 Temmuz 1790, Reichenbach
Mutabakatý) müttefik Prusya tarafýndan
da arzulandýðý, kralýn nisan baþýnda gelen
bir mektubunda bunu açýkça dile getirdiði (Beydilli, 1790 Osmanlý-Prusya Ýttifâký,
s. 111-112) ve III. Friedrich Wilhelm’in bu
tayinden fevkalâde memnun kaldýðý (Zinkeisen, VI, 814) bilinmektedir. Ziþtovi’deki
barýþ görüþmeleri esnasýnda Prusya delegesi Lucchesini’nin Yûsuf Paþa’nýn sadârete getirilmesinin kralý memnun edeceðini belirtmesinin (Cevdet, V, 194) bu tayinde etken olduðunu söylemek (Uzunçarþýlý, TTK Belleten, XXXIX/154 [1975], s. 243,
244) mümkün deðildir. Zira Þerif Hasan
Paþa’nýn idamýyla birlikte sadârete Yûsuf
Paþa’nýn getirileceði bu idam kararýndan
önce kesinleþmiþ bulunuyordu (Keith, II,
374; Beydilli, 1790 Osmanlý-Prusya Ýttifâký,
s. 114). Kaymakam Sâlih Paþa’nýn 7 Nisan
1791 tarihli takririnde de iki hükümdarýn
birbirinden habersizce ayný kiþi üzerinde
karar kýlmasýný “iki müttefik devletin muvaffak olacaðýna delil” olarak yorumlanmýþtýr (a.g.e., a.y.). Yûsuf Paþa mührü alarak 27 Þubat 1791’de Þumnu’daki ordugâha gidip vazifesine baþladý (Cevdet, V,
103; Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, IV/1, s.
578).
Ordunun içinde bulunduðu durum yeni sadrazama, III. Selim’in þiddetle arzuladýðý gibi Kýrým’ýn geri alýnmasý bir yana
hiç olmazsa son bir muharebe kazanarak
galibâne bir barýþ yapma imkâný dahi vermemekte, aradaki ittifakýn açýk hükümlerine raðmen Prusya’nýn Rusya üzerine yürümeyeceðinin anlaþýlmasý da barýþa yanaþmaktan baþka bir çare býrakmamaktaydý. Maçin’de Ruslar karþýsýnda yaþanan son bozgun üzerine (6 Aðustos 1791)
8 Aðustos’ta Kalas’ta Vâsýf Efendi ve Prens
Repnin arasýnda mütareke akdiyle ilgili bir
mutabakata varýldý (Cevdet, V, 161). Bunu müteakip bütün ordu ricâlinin iþtirakiyle önce sadâret kethüdâsý Mustafa Reþid Efendi’nin, daha sonra da bizzat sadrazamýn çadýrýnda devam eden toplantýda ordunun içinde bulunduðu durum sebebiyle galip gelmenin “kýyamete kadar”
mümkün olamayacaðý tesbit edildi ve bir
an önce barýþ yapmanýn zaruretine ittifakla karar verildi. Osmanlý tarihinde emsali
görülmemiþ bu boykot kararýnýn padiþaha arzedilmesi iþini Yûsuf Paþa kabul etmedi ve kararýn herkesin imzalayacaðý bir
mahzar þeklinde tanzim edilip Ýstanbul’a
yollanmasýný teklif etti. Bu hadiseye þahit
olan vak‘anüvis Vâsýf Ahmed Efendi tara-

fýndan bizzat kaleme alýnan mahzar bu þekilde hazýrlanýp gönderildi (Beydilli, Türk
Kültürü Ýncelemeleri Dergisi, sy. 12 [2005],
s. 221-224) ve Ýstanbul’da barýþ kararýnýn
alýnmasýnda etkili oldu (Mehmed Emin Edîb
Efendinin Hayatý ve Târîhi, s. 242-247).
Böylece Yûsuf Paþa açtýðý savaþý neticede büyük kayýplarla kapatmýþ olarak Ýstanbul’a dönmek zorunda kalýyordu. Azli
daha yolda iken düþünülmüþtü. Ýstanbul’a
döndükten sonra boykot hadisesine karýþan bütün ordu ricâlini azleden, yerlerine
silsileye uymayýp dýþarýdan tayinler yapan
III. Selim 3 Mayýs 1792 tarihinde Yûsuf
Paþa’yý da azletti. Bostancýbaþý hapsinde
geçirdiði korkulu anlar uzun sürmedi, ayný gün müsadereye uðramadan Trabzon
valiliði ve Anapa muhafýzlýðýna tayin edildi. Hocapaþa semtinde kendisinin sadârete getirilmesini talep eden, aksi takdirde þehrin kundaklanacaðýný bildiren “müzevvir kâðýtlar” býrakýlmasý üzerine birkaç
gün içinde yola çýkmasý istendi ve 21 Mayýs 1792’de Ýstanbul’dan ayrýldý (Uzunçarþýlý, TTK Belleten, XXXIX/154 [1975], s.
249-251). Yûsuf Paþa gönderildiði bu karýþýk ve problemli bölgede kýsa zamanda
bunaldý, bir müddet sonra halefi Melek
Mehmed Paþa’nýn himmetiyle tâlip olduðu Cidde (Mekke) valiliðine gönderildi (3
Ocak 1793). Ancak orada da umduðu rahatý bulamadý. Vehhâbîler’in çevreyi tehdit
eden faaliyetlerinin önlenmesi kendisini aþmaktaydý. Bu sebeple baþka yere naklini
istemekte, hatta mecbur kalýrsa býrakýp
kaçacaðýný söylemekteydi. Âni ölümü kendisini bu sýkýntýlardan kurtardý (Muharrem
1215 / Haziran 1800).
Koca Yûsuf Paþa, III. Selim’in ordu daha dönüþ yolunda iken kendilerinden nizâm-ý devlete dair lâyihalar istediði grup
içinde yer almýþtýr. Hazýrladýðý lâyihada ordunun tanzimi konusu aðýrlýklý olup (Cevdet, V, 10-11) Avrupa’daki askerî geliþmelerden habersiz, kendi halinde kalmýþ bilgi daðarcýðýndaki zafiyeti bütün çýplaklýðýyla gözler önüne sermektedir. Dönüþünde savaþ esiri olarak yanýnda getirdiði birtakým kiþilerle eðitimli asker talimlerine
giriþmesi (Eton, s. 59-60) bu durumunun
acýklý göstergesidir. Kýsa zaman içinde azledilen iki sadâretindeki seleflerinden ilkinin okur yazar olmamasý, diðerinin de hiç
beklenmeyen biri çýkmasý, ilk sadâretinden halefi Kethüdâ Hasan Paþa’nýn hastalýðýndan ötürü “cenaze” lakabýyla anýlmasý, ikinci sadâretinden halefi Melek Mehmed Paþa’nýn ise yetmiþ beþ yaþlarýnda
bulunmasý, dönemine hâkim iþ görecek
adam yokluðuna (kaht-ý ricâl) iþaret eder.

Bu durumda ileri yaþýndan dolayý “koca”
sýfatýyla anýlan Yûsuf Paþa kötülerin en iyisi (ehven-i mevcûd) diye tanýmlanabilir.
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Saz eserleri bestekârý,
ney virtüozu ve ney hocasý.
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Ýstanbul’da Beþiktaþ Mevlevîhânesi’nde
doðdu. Babasý adý geçen mevlevîhânenin
þeyhi Mehmed Said Dede’dir. Bu dergâhtaki tarikat çevresinde yetiþti. Genç yaþta
çile çýkarýp “dede” unvanýný aldý ve Beþiktaþ Mevlevîhânesi neyzenbaþýlýðýna getirildi. On dokuz yaþýnda iken neyzen sýfatýyla Muzýka-i Hümâyun’a katýldý. Büyük
takdir ve ilgisini gördüðü Sultan Abdülmecid’e musâhib ve mâbeyinci oldu. Ba25
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lýnabilmeleri için devr-i kebîr usulünü tercih etmiþtir.
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basýnýn vefatý üzerine Beþiktaþ Dergâhý’nýn þeyhliðine tayin edilmek istendiyse de
Muzýka-i Hümâyun’daki görevinden dolayý
Sultan Abdülmecid saraydan ayrýlmasýný
uygun görmedi. Dergâh postniþinliði de
Hasan Nazif Dede’ye verildi. 1863’te Sultan Abdülaziz’in Mýsýr seyahatinde mâbeyinci olarak heyette yer alan Miralay Yûsuf Bey 22 Aðustos 1864 tarihinde mirlivâlýkla, Ordu-yý Hümâyun muzýkalarýnda
yapýlmasý düþünülen yenilikler çerçevesinde askerî mektebin kuruluþ çalýþmalarýyla
görevlendirilerek Muzýka-i Umûmî nâzýrlýðýna, iki ay sonra da üçüncü mâbeyinciliðe getirildi. Ardýndan ferik rütbesine yükseltilip 25 Temmuz 1865’te emekliye ayrýldý. Kaynaklarda bundan sonraki hayatýyla ilgili bilgi yoktur. Vefatýnda Bahariye
Mevlevîhânesi türbesine defnedildi. Dönemin ünlü neyzenlerinden Sâlih Dede Efendi onun üvey amcasýdýr. Muzýkalý Celâl diye
tanýnan oðlu Mehmed Celâleddin (Ýyison)
Üsküdar Mûsiki Cemiyeti’nin kurucularý
arasýnda yer almýþ ve 1931 yýlýna kadar
burada hocalýk yapmýþtýr. Meþhur keman
üstadý ve bestekâr Reþad Erer, Yûsuf Paþa’nýn kýzýndan torunudur.
Yûsuf Paþa kendi döneminin en önemli
neyzenlerindendir. Bestelediði saz eserleriyle de bu formun önde gelen bestekârlarý arasýnda yer almýþ, ney virtüozu olan
babasý ile baþladýðý ney çalýþmalarýný devam ettirerek kendini yetiþtirmiþtir. Sultan Abdülaziz’e ney hocalýðý yapmýþ, Bahariye Mevlevîhânesi þeyhi Hüseyin Fahreddin Dede ve Üsküdar Mevlevîhânesi neyzenbaþýsý Osman Dede gibi deðerli neyzenler yetiþtirmiþtir. Günümüze ulaþan peþrev ve saz semâilerinden ibaret yirmi yedi
saz eseriyle on dokuz þarkýsýnýn listesini
Yýlmaz Öztuna yayýmlamýþtýr (bk. bibl.).
Bunlardan segâh peþrevi bu formun halen çok kullanýlan eserlerindendir. Neveser peþreviyle hümâyun, nihâvend ve hicaz
saz semâileri de Türk mûsikisi repertuvarýnýn en seçkin örnekleri arasýnda sayýlmaktadýr. Peþrevlerinde Mevlevî âyinlerinde ça26
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(bk. ÝBN ÞEDDÂD, Bahâeddin).
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Tunus’ta Osmanlý devrinde
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Baþþehir Tunus’ta Halfâvîn Meydaný’nda
bulunan külliyeyi Hammûde Paþa’nýn veziri Yûsuf Sâhibü’t-Tâba‘ mimar el-Hâc Sâsî b. Firîce’ye yaptýrmýþtýr. Ýnþasýna 1223’te (1808) baþlanmýþ, 1229 (1814) yýlýnda
tamamlanmýþtýr. Aslen Boðdanlý olan ve
zekâsý ile kýsa zamanda dikkatleri çekerek
vezirliðe yükseltilen Ebü’l-Mehâsin Yûsuf
Sâhibü’t-Tâba‘ýn bu külliyeden baþka Mâter’de bir köprü, Sefakûs’ta hastahane ve
ülkenin deðiþik yerlerinde pek çok çeþme
ve sebil inþa ettirdiði belirtilmektedir. En
son 1970’te tamir edilmiþtir ve günümüzde bakýmlý durumdadýr. Geniþ bir alana yayýlan külliye cami, medrese, hamam, türbe ve iki kütüphaneden meydana gelmektedir. Cami, türbe ve kütüphaneler, altta
dükkânlarýn bulunduðu bodrum üzerinde
yükselen bir avlunun çevresinde yer almaktadýr. Bu alanýn güneydoðusunda cami, batýsýnda türbe, kuzeybatýsýnda türbenin yanýnda kütüphaneler mevcuttur.
Kuzeydeki kütüphanenin arkasýndaki medrese daha alçakta kalmýþtýr. Hamam ise
avlunun batýsýnda bulunmaktadýr. Düzgün
kesme taþ malzeme ile inþa edilen külliye
yapýlarý, dýþ cepheye bakan geniþ at nalý
kemerlerin taþýdýðý revaklarý ve avlu seviyesinden itibaren yükselen cami minaresiyle meydana hâkim bir konumdadýr.
Caminin avlu revaklarýna açýlan beþ kapý ile girilen harimi 31,50 × 26,25 m. öl-

çülerinde dikdörtgen bir mekâna sahiptir. Ýç mekânda, kuzey duvarýnda ve kýble
duvarý önünde mihraba paralel iki nef ile
bunlarýn arasýnda beþ kemer gözlü mihraba dik dokuz neften oluþan bir plan þemasý görülmektedir. Diðerlerinden daha
geniþ tutulan orta nef ile yan neflerin köþeleri kubbe, diðer yerler tekne tonozlarla örtülüdür. Mihrap önündeki sivri kubbe
dýþtan yüksek tutulan sekizgen kasnaða,
diðerleri dairevî kasnaklar üzerine oturmaktadýr. Harim kubbe kasnaklarýna ve
duvarlara açýlan on iki pencereden ýþýk almaktadýr. Zeminden 4 m. yüksekliðe kadar mermerle kaplanan duvarlarýn üst bölümü at nalý kemerli alýnlýk þeklinde deðerlendirilmiþtir. Ýç mekânda kompozit baþlýklý yivli sütunlar birbirine at nalý kemerlerle baðlanmaktadýr. Pandantiflerle geçiþi saðlanan mihrap önü kubbesi altta
tabak içinden çýkan stilize çiçek motifleri,
üstte ise pencerelerin yer aldýðý iki yüksek
sekizgen kasnaða oturmaktadýr. Neflerin
üzerini örten tonozlarýn içindeki alçý bezeme onarýmlar sýrasýnda yenilenmiþtir.
Mihrap zengin bir mermer iþçiliðine sahiptir. Dýþtan siyah renkli kalýn bir konturla çevrelenen mihrabýn at nalý kemeri iki
yandaki yivli iki sütunçe üzerinde yükselmektedir. Mihrap kavsarasý konsollarla
yedi bölüme ayrýlmýþ olup içleri, iki yanda
küçük yarým daire þeklinde yapraklardan
meydana gelen farklý renklerdeki bezemelerle doldurulmuþtur. Derin olan niþ duvara bitiþik sütunçelerle gri, mor ve pembe
renklerdeki mermer panolardan meydana gelen yedi bölüme ayrýlmýþtýr. Mermer
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