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SİR ROBERT LİSTON'UN İSTANBUL BÜYÜKELÇTTJGİ (1794-1795) 
VE OSMANLI :pEVLETİ :O:AKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA 

Yeni bir dünya düzeninin kurulmasına yol açan Fransız iht:Üaıi, 
ihtilalciler ve sempatizanlannın faaliyetleriyle kısa sürede diğer Avrupa 
ülkelerinde de tesirinf göstermeye başlamıştı. 1792 başında ·Avrupa. ülkeleri 
ile Fransa arasında çıkan savaşlar, Osmanlı Devleti'ni ister istemez hadiselere 
karşı teya.kktiza geçirmişti. Zira taraflar Osmanlı Devleti'ni kendi yanlarına 
çekmeye çalışmaktaydılar. Ancak Babıclli tarafsız kalınada tereddüt 
göstermedi. Bunda 1787-1792 savaşlannda yaşanılan hezimet ve iç durumun 
sarsılması önemli bir e~endi. Buna mukabil Fransız ilitilelli 
sempatizanlanrun Türk topraklanndaki faaliyetlerine müdahale edilmemesi, 
başta İngiltere olmak üzere, diğer Avrupa devletlerinin tepkilerine neden 
olmaktaydı. Babıclli bu devletlerin protesto notalanna rağmen tarafsızlık 
siyasetinde biç bir değişiklik yapmadığı gibi. Avrupa ülkelerinin İstanbul'daki 
temsilcilerine diplomasi kurallanna uygun biçimde cevap vermişti. 1 

Bu durumdan özellikle İngiliz Büyükelçisi. Sir Roberi Ainslie (1 776-
1794) ralıatsızhk duymuş ve hoşnutsuzluğıınu ·gizlememişti. HalbUki Babıaıi 
Ainslie'yi Türk-İngiliz ilişkilerinin dostane · şekilde geliştirilmesinde ve 
pekiştirilmesinde en önemli rolü oynayan büyükelçi olarak kabul etmekteydi. 2 

Ainslie, ikazlanna rağmen Babıclli karanın değişt:irmeyince, bu olaylara karşı 
daha fazla ~ül edemiyeeeğini hükUmetine bildirmişti. Son gelişmeler 
karşısında, İngiliz hükfuneti İstanbul'daki büyükelçisinin başansız kaldığım 

ı Babılili 'nin 1sıanburdaki yabancı devletlerin temsilciliklerine taıa&ız k.alacagıııa dair gönderdiği 
notalar için bkz: Tb~ ~ual Register, or View of the History, Politics, and Literature for the · 
Year 1792. 34. Cild. 236-328 ve Aluned Cevdet Paşa, Tarih--I Cevdet. tertib-I cedld, VI. Cild, 
(İstanbul. 1303), ıs ı. 
2 TOrk-İngiliz ilişkilerinde Ainslie·nin roiO hakkında bkz: M.A Yalçuıka)!a, "Türk-İngiliz 
ltişkilerinde Büyükelçi Ainslie Dönemi (ı 776- ı 794 )", Prof. Dr. Halll lnaıcık Annağanı, . 
SO.doğtmı yıh mUnasebetiyle. der. N. Göyünç. ö. Ergenç. J. L. Bacque.Qrammont, İstanbul ı998 
(Basılmakta). 
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scziıılcıniş \·c ayııı yerde I~ yıl süren göre\·in Yermiş olduğu yorgunluğu 
bahane ederek geri çağırıııayı uygun bıılınuştu.3 Londra hükumeti. Ainslie 
gibi büyük bir diploıııatın yerini doldurmak için Sir Robert Liston'u istaııbul'a 
biiyükelçi olarak aıaınayı uygun görmüştü. ingiliz Dışişleri Bakanı Lord 
Grem·ille'niıı ( 1792-1801) -Ainslie'ye gönderdiği 2 Ağustos 1793 tarihli bir 
yazı ilc Liston'un kendisinin yerine büyükelçi olarak tayin edildiğini 

bildirmişti . ·1 

a) Liston'un İstanhul'a Büyükelçi Atanması 
Uzun · ·süre A\·nıpa devletlerinin önemli merkezlerinde ülkesini 

b<ışarıyla temsil ederek diploıııaılık kariyerinin zirvesine doğru yükselen ve 
yetenekli biri olan Sir Robert Lisıon. Fransız ihtilali sonrasında durağan hale 
gelen Türk-İngiliz ilişkilerini tekrar iyileştirmek ve geliştimtek için bizzat 
Kral lll. George'un tercihi _ile isıanbul'a büyükelçi olarak aıann1ışt!.5 Lord 
Grenville'nin ataımı kararını bildiren talimatnamesinde kralın tercihinin 
belirle)•ici oldu~ anlaşı lmaktadır. Bu belgede. kralın dış iiİkelerdeki 
temsilciliklerde bazı · değişiklikler yapmanın çok uygun bir düşünce olduğunu 

. J Bu döıı~ın Türk ingiliz ilişkileri için bkz: M.A. Yalçınkaya, The Jo'irsı E~ropcaıı l'emı:ıııcnt 
Oıtoın:ııı-Turl-.ish Eıııb:ıssy: the Eıııb:ıssy of Yusuf Ag:'ih Efendi to London (1 793-l 797). EREN 
yayınevi tarafindan basılmaktadır. Ayrıca bkz: 1\I.A. Yalçıııkaya. "İngiliz Kııyııaklarına. Göre Batı 
Anadolu Limanlarındaki Siyasi ve Ti .. :ari . !'aaliyeti~~ P90-1810". J. Türk Tarihi ··ve Edebiyatı 
Kongr<!si. 11-13 Ey!Ol 1996, tvlanisa. Celal n:ı)·aı· Univcı-sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyııl 
nilimler Deı·gisj. 1 (1997). 185-193. ve Al. Bağış, Bıit:ıin :ımi St~ggle for tlıt" Integrity of the . 
Otıonıon Eıııpire, Şir Uobert Ainslir's EnıbıısS)· to Ist:ınbul 1776-1794, (isıaııbul, 1984). 
• Gr.:nville'den Ainsli<!'ye, l'RO 1:0 78 '14, 2 Agiıstos 1793. Sir Ro~rt Liston 8 Ekim 1742 yılında 
iskoçya'nııı Overtoun'daki Kirkliston kas:ıbasıııda doğdu . 20 yaşmda iken Edinburg Üniversitesini 
tamamladıktan sonra, ho.:;ılan Dr. Joluı Drysdale ve Prof. Dugald Steward tarafindan Sir Gilbert 
Elirat'un oğullarına özd hoca olmak üzere seçildi. Bu görevi sırasında Listoıı'un klasikler, hukuk ve 
dans üzerinde kendisiiıi daha iyi yetişlinnesi için iki yıl süreyle faris'e gitmesine izin verildi. Sonra 
Gi;bert ve Huglı Elliot'la yeniden l'aris'e giderek, çalışınalanm devanı ettinni.şti. Daha sonraları, 
diplonıatlık nıesleğiııi seçen Huglı Elliot'un özel sekreteri oldu. Hııglı· Elliot Münih. R:ıtisbon ve 
Berlin'e dipl.oıııatik görevle gittiği zaman ona eŞlik eni. Lord Mountstewart Mart. 1783'dc Mad!id'e 
büyükelçi olarak gönderildi ği zaman. Liston elçiliğin sekreterliğine verildi ki, bu onun ilk diploıiıaiik 
göre,ixdi. Lisıon. 4. ı\·layıs ı 783'de Biıyiikelçisi Moııntstewart'ııı yerine orta elçi olarak atandı ve bu 
gör.:vde Ağustos 1 788'e kadar kaldı. O. 22 Ağustos 1 78& ile 18 Mayıs 1793 arasında Stoklıolııı orta 
.:Içi liğinıle bııhıııdıı. List on, ·Sir Robert (1742-1106). I>ictionary of N:ıtion:ıllliogmplıy. 
~ Zm.:ıı, ingilter<!'nin ı 9. yüzyıl başlarına kadar üç· tmıe büyfıkdçilik (eıııbas.~y) seviyesindeki 
temsilcil iği vardı. Bunlardan birisi İstanbul. diğerleri ise Paris ve St. l'eterı:bıırg idi. Diğer 
teııısilcilikkıi orta elçilik ve ( envoys ö1raordiııary and minisıers pleııipoteıııiary). minisıeri recidaıı 
(ıııiııisters rcsidcııt) ve ıııastahatgü?.arlık (dıargc d'Aft:ıires) scviycsindcydi. Ingiliere 15l<l'de William 
H:ırhmınıe'yi f~ta.ııhul fıtıyiikdçiliğiııc alayarak Osmanlı De,·J~ti ile diplomatik ilişki kunııu~tu. O 
tarihren iıibar~ıı İııgilt~r~ Doğu. :\kdcııit. ha\7;ısıııda ti.:ari ıııcııfaaıl~r eld<! ~ıııı~R v.: daha il.:ri 
seYiycyc çıkamıak için Osnıaıılılarla ilişkikrin.: en üst se\·i~·ed.: li!!ıısiki il.: kiıtılıiıı~1ir. 
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söyleyip. istanbul büyükelçiliğiııc Mr. Liston'un atıınıııasıııııı iyi bir seçiııı 
olacağını bclirııiğ[ kaydediliyor.1' 

Listoıı'un istanbul'a büyükelçi olarak atandığı tarihlerde Osmanlı 
Devleti de Yusuf Agfıh Efendi'yi A\Tupa'dcı açtığı İlk daimi büyükelçiliği için 
Londra'ya tayin etmişti. Tesadüf gibi gözüken her iki elçinin atanınaları. 
aslında iki de,·l etiıı birbirlerine ,·erdiklcri önemden kaynaklanınakıaydı. Zira. 
o_ tarihlerde İngiltere Avrupa dc\'lctlcrinin batıya doğru ilerlemelerinde bir set 
iken Osmanlı Devleti de Avrupa dedetlerinin doğu yönünde ycıyılınasında en 
bü~iik cngeldi. Aynı zamanda Babıfıli'nin başlattığı refonn hamlesinde 
İngiltere'nin Fransa ve Anıstıırya ile birlikte bir model ülke olarak 
scçi ld iğiııiıı belirtileri bu z.aıııaııd<1 ncı bir biçimde gözlcnebilınektedir. 

Nitekim Osmanlı Devleti'nin diplomasi alanında ingiltere'yi örnek ülke 
olarak seçtiği sonraki uygulaınalarıyla anlaşılmıştır. Babıiili . Londra'da 
açacağı "ilk daimi elçilik için" doğnıdaıı Ainslie ilc temasa geçip kuru lac<~k 
olan elçilikle ilgili gerekli her türlü girişimde İngiliz büyükelçiliğinin 
katkılarını talep etmiştir. Ayrıca daha sonra A\·rupa'nın diğer önemli 
başkentlerinde kurulacak büyükelçilikler için Yusuf Agah Efendi'nin elçif iği 
model olarak alınmıştır.' 

Liston'un İstanbul büyükelçiliğine tayin edildiğini 111. George 22 Eylül 
I 793 tarihinde Levanı (Turkey) Company'ye bildirdi. Zira bu sırada Osmanlı 
Devleti ilc siyasi işleri İngiliz hükümeti. ticari işleri de Levant Company 

6 Gr.:ıl\'ill~'d.:n .-\insli.:'y.:. PRO FO 78. ı .:ı. 2 .-\ğusıns 1793. Gr.:n\'ill<!'iıı laliııı:ıııııııı bir bölitıııiı 
şöyled ir: 

11ı.: King h:ı,·iııg ıhoughı proper ıo mak.: smn.: dıangcs in his lorcign ıııissions. has judg.:d iı 

t!Xpedi.:nı or Ilis S.:rvic.: ıh:ıi Mr. Lisıon shııııld h~ appoint<!d ıo b.: His l\·lı~i<!sly's Aınh:ıss:ıdor al 
Consınnıinopl.: ... 
7 

Bu snhada ilk ınod~nı çnlışnıa Nafl' w Kuran tarafındım viızı lınışıır. Bkz: T. Nnfl: Ottoııınn 
I>iploıımc~· aıul tht• Gı·c:ıı Powcı-s, 17ll9-1ll02. (l'niv~rsiıy ofCnlifonıin 1961, Basılnıaınış Dokıorn 
ı.:zi) \'O: E. Kuran. Avrupa'da Osmanlı İk:ınıet Elçiliklerinin 1\:uı-uluşu İlk Elçilcı·in Siyasi 
F:ınli~·ctlt'ı·i. (Ankara. 1968). Yusuf Ag:ih Eti!ndi 'nin bilyilkelçiligi ve onun Tiırk Dış Politikasına 
tcsirl~ri hakkında hk.z: lvi.A. Yalçıııknya. "()ı;nıanlı o~,·ı~ıi'ııin Yeniden Ynpılnıuııası Çalışınalannda 
Ilk lk:ııııeı mı;isinin Roliı". Toplwus:ıl T:ıı·ilı. 32 (:\gtL~IOS 199(>). 45-53 ile "Mnluııud RaifEfendi as 
the Chief Se.:r~laf)· of Yusuf .-\giih EIÖ!ndi. llı.: foirı;ı Penıınncnı Onoman-Turkish Anıbassador ıo 
London ( 1793-1797)". OT:\l\1 5 ( 1 994). 3R5-4J4. lll. Selim'in başlattığı Nizam-ı Cedid 
ıslahaılannd:uı birisi olan diplomasi konusunda Karai gend bilgiler v~nn.:kl.: birlikte kişiler \'<! 

tarihler hakkında ~~ınlış hilgiler wnnckı.:dir. Kııral. ı792'de ili.. dninıi iknıneı elçiliğinin Viyana w 
B.:rlin'de kuntlduğunu Y.: hunu ınilıe:ıkıh<!n 1 .<lıtdr.ı , . .: Paris'le dçiliklerin kunıldugunu. a~n.:a hu 
sıralar Rdsiıii..Ciltahlıl.. \'azifd.:rini yapan l;ıı nl:ır:ıl; Ehu~l..ir Rnıih Elendi olnr:ıl. nnl:ııınakıadır. 
Ulv.: E./.. K:ıral. St·lim lll'ün Ilaltı Hüııı:ı~'lınl:ıı·ı -0'\iı.ım-ı Ct'ditl- 1789-11107. (Ankar.ı. ı988). 
163-18(,_ özdlikl~ hkz. ı c. 7-170. İpşirli. Karai'ın :ı~ııı çalışınasını rdi:rmıs gö.•ıercr.:k hatayı 
ıckr.ırlamakıadır. Bl..t: :-.ı. ipşirli. "Klasik DilıMn < »<ıııaıılı l)c,·lcı Tcşkil:iıı". Osıııaııh D t•\ lt•ti , ... 
:-.INiı·ııi~·t·ıi T:ıı·ilıi. cıli ıi\r E lh<:ın .. ghı (I'J'J~ J- ı:ıoı-ı:w. 2llı. 
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yürütmekteydi. A~ nı 1.aıııaııda İstanbul'daki büyükelçiliğin bütün masranarı 
da bu şirket tarafından karşılanınakıaydı .~' Kralın söz konusu aıamayla ilgili 
yazısı 27 Eylül ı 7t.J3'de Lenını Company'nin genel top lantısında ok undu. 
Bundan sonra hem İngi l iz hükümeti. hem de Le,·anı Company yeni elçi için 
hazırlıklar yapınaya başladı. 9 

Lisıon'un a ıanınasıyla ilgili haberi. zamanın en önemli basın-yayın 
organı olan The Times gazetesi halka duyurdu. 24 Eylül 1793 tarihli The 
Times gazetesinde onun isıanbul'a büyükelçi olarak atandığı. ve ertesi gün 
kralın huzuruna kabul edileceği belirt ilınekteydi. 25 Eylül 1793 Çarşamba 
günü Liston. Lord GrenYille tarafından Levee toplantısında kralın lıui'.ııruna 

çıkartılarak istanbul büyükelçiliğine atanıncı işlemi resmen ıanıaııılaııdı.''·' 
Yeni büyükelçinin hazırlıklar yapması. hükumetten siyasi ve Levant 
Company'den ticari talimatlar alınası gerektiğinden hemen yola çıkarılnıadı. 
Ayrıca hazırlık lar ıaıııaııılansa bile kış yaklaşmıştı. Bu nedenle yolculuk 
bahar ayianna ertclennıişti. Öte yandan bu sıralarda Babıali tarafından 
Londm'da kurulan ilk daimi bü)iikelçil iğe tayin edilen Yusuf Agah Efendi'nin 
fazla bcklcti lıneksiz.in · yola çıkarılacağını düşünen İngiliz hükümeti. bu 

8 Ingiliz .:lçil.:rinin n! konı;oloslannııı ııocrı:ır.ı i .• ıd::r Tfırkiy~'dd>i 1\ıııliyeıl.:ıi ~cııd olar:ıl- l..:vanı 
(Turk.:y) C:oıııp;my üz~rintk yapılan o;:ılışımılarda huhııım:ıkı:ıdır. Bunlar için bkz: i\t Epsı.:in. Th t• 
Eııı·t~· llistııı~· nf the 1 .<-vııııt Ccınıp:ıııy, (l.nndoıı. 190l<): .·\ .C. \\'ood, llisloı~· of tlw L<'\'ıınt 

Corııp:ııı~·. (London. 1964) w Ina S. Ruı;.•dL T h e La l<'l' llistoı·y of the Lc\':ıııt Comııan~·, 1753-
1835, (Bıısılınıımış Doktora t.:zi :-·landı.:sı.:r Oni\'c:rsit.:si. ı 9:15 ). 
9 l-:ml lll. ü.:org.:'dnıı Dıık.: or 1.-.:ı:d.,·.:. !'RO SI' 105· ı 09. 22 Eylül 179:1. l.iston'ıın l~t;uıbul'a 
bilyükdı;i olnrnk ıiıyi nin.: dair ! . ..:,·ant <.\ımpany·.: gönd.:rikn yıızıııın tam metni nş:ığıdııdır: 
Right Tru~ty and Riglıı Entirdy lıdowd Cuu~iıı iıııd <.'oun.:i ller. and Tnı5t)' and Well-tıelovoed. W.: 
grect you w.:IL Wh.:r.:as Our Tnı$ty aud Woell·hdo\·oed Sir Rnhoert Aiııslie. Kııight Our Aınba>.~:ıdor ıo 
the! Gnıııd Signior. lm$ Soıııetinı~ siıı.:e. hııd Our Ro~1ıl l.c:m: and l'cnnission to retıını Hum.: lrom 
His Eıiıplo~ıntnt nı the Onoman Portc: And Wh.:reas we judg.: it necessary for Our Sul~iecıs. thaı 
sonıeother .Person should \\ithout Los:; or Time. he nppuintcd Our Minister nı the Said Port.:. and 
Considering ıhoe L.oyalty. l'nıd<.."tll!~ and gond .'\tıiliıie.,. or nur Tııı$ly and Wdthcloved Rohert Li~1oıı 
Esq:. Our !at.: En,•oy E:-.1rnordiııary aı ılı.: Cmırt or Sıc..:~holm. \\'.: .:stı:em Ai m a Person ,-.:~· liıly 

lJUnlilied to succ.:ed ılı.: Said Sir Roh<!rt :\iıısli.: as Our :\mhas.,ador i u Turkey: Wc have touglıt h..-sı 
to signif~· the ~am.: to you. ın ılı.: End that you nıay. :.ı.:o::orllingly. proepnrc what is ne~ry. cır usııal 
to hı: doıK on your part. cııı sıı.:h O.:<..'il.siun: .-\nd so. ıını dnııhting of your rendy Compliaııce l..:rcin. 
Wt hid you h.:artily Farc:wdL üiwn at Oıır C:nıırt at St. J:ım.:s's the Twcıııy s~-coııd Day of 
Sı:ptcmlıer 179:1. in ılı.: ·nıirty llıirtl y.:ar ur R~ign. 
111 ·ııı.: Tim.:ı;_ 24 Sept.:mho:r ı79:l. 'llı.: Tim'-"' l.ist<>n'un l~tnıılıul':ı clo;i ol:ırnk :ııanma~ını şüyl.: 
,·~nn~kl~dir: 

ROBERT I.ISTO:-:. 1'-"<1' will to-murn•" kiss ılı.: Kiııg's h:ınd :ıt ılı.: l..:n~~. un hi~ :ıp11<ıiııtm~ııı :ıs 
.-\mh:ıı;.-.:ıdcır tu ılı.: < rrn ı~ 1:\:--: 1'< lif! E ./ 
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işlerde doğrudan katkısı olan Ainslie'yi kısa bir süre daha İstanbul'da tutmayı 
uygun gönnüştü. 11 

b) Yolculuk 
· Robert Liston. tayin edildikten sonraki süre zarfında ınaiyetinin 

belirlenınesi ve yol hazırlıklan ile ıı~eşgul oldu. istanbul'daki elçiliğe onun ile 
birlikte din göredisi ve hekim olarak gidecek olan James Dallaway 28 Ocak 
1794 Salı akşamı Oxford'da Norfolk Dük'ü tarafından Yusuf Agah Efendi için 
verilen yemekte bulunarak Türk elçisiyle tanıştınlınıştı. Dallaway bu göreve 
Dük'ün yardımıyla atanınışıı.ı: İstanbul'a gitmek için karayolundan hareket 
elli. 1794 Mart ayı ortalanııda Londra'dan hareketle Belçika. Alımıny~ ve 
Avusturya üzerinden Türk topraklarına ulaşmayı planladı. Elçilik heyetinin 
yolculuğu sırasında hangi güzergiıhlann takip edildiğine dair lafsilatlı 
bilgilere sahip değiliz. Bununla birlikte Liston izlediği güzergiihın en önemli 
merkezlerinin Ratizbon ile Viyana olduğunu belirtmektedir. Elimizdeki 
bilgilere göre elçi. Viyana'da kısa bir süre kaldıktan sonra yoluna devam 
ederek Belgrad'ın kuzeyindeki Seınlin'e (Zeınun) ulaştı. Daha sonra Belgrad 
güzergahının asayiş bakımından güvenilir olmamasından dolayı Eflak'ın 
merkezi Bükreş'e yöneldi.13 · 

İngiliz. belgelerine göre. Babıiıli. Lisıon'u Osmanlı sınır bölgesindeki 
merkezde karşılamak için bir milımandar tayin etmişti. Milımandar ve İngiliz 
büyükelçilik tercfiınanlarından birisi beraberce İstanbul'dan denizyoluyla 
Varna'ya ve oradan karayolunu takip ederek Bükreş'e ulaşnuşlardı. Fakat 
istanbul'daki İngi liz bü)ükelçiliği baş tercümanı Pisani'nin yanlış 
bilgilen.dinnesi yüzünden daha buyükelçi Londra'dan ayrılmadan önce, 
milımandar ve tercüman Bükreş'den hareketle tehlikeli güzergiılı olan Belgrad 
tarafına yönelınişlerdi. 1 ~ Böylece Liston. Babıiili tarafından gönderilen 
ınilunandar ve İngiliz elçilik tercümanıyla huluşamadan Bükreş'e ulaştı. 
Bükreş'e gelen Liston burada Eflak Voyvodası ~arafından çok iyi bir şekilde 
karşılandı . Bundan sonraki yolculuk Voyvoda Alexander ·Munısi (Aralık 

I 792-Agustos I 796) tarafından pliinlandı. Kafile Bükreş'den hareket edip 

'' Yusuf Agah F.fendi.ııiıılııgilt.er.e yokıılıığııınııi tatsilatı i.;iıı blo.: Ynh;ınkayıı. Mahmud Rnif, 406-
409. Buna ilıh·et.:ıı göıil~kriıni7.i teyit .:dici hilgi Levant Coınpaıı~'nin yazışınıılnnııda da 
buhınıııakıadırbl-z: Samuel Bosaıuııı~t'd~ıı Ainsli.:'y.:.I'RO SP 105/ 121. 15 Ekiııı 1793. 
ı: Bu göıil~ııı.: hakkında fazla t:ıli;il:itlı bilgi~-.: ~ahip d.:gili7_ nu olaydan s.ıdece llıe Times'da 
bıılı~edilıııekt.:dir. ·ıııe Tiın.:s. 30 Jnııuarv 1794. 
IJ l.istoıı·dan nr.:m·iii.:'Y.:. I'RO FO 78: 1·5 no: ı. 24 :O.I:wıs 1794. 
•• l.isınıı'dmı Or.:nvill.:';·.:. I'R() FO 711 15 ıın: i . 24 Mıı~·ıs 17?4. 
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Tiya-Yergöğü üzerinden Rusçuk'a ulaşt ı. Bu sıralarda Edirne hanılisinde 
haydutluk hareketleri olduğundan Karadcııiz'e yakın güzergah takip edilerek. 
Razgrad (Hezargrad)-Şuınnu üzerinden daha kısa , -c taşlık geçitleri az olan 
Heaınus dağ silsilesi aşılıp Karııabat'a. oradan Faki-Kırklareli yolu ilc 1<) 
Mayıs 1794 akşamı biri İngili:ı. arabası olmak üzere toplam üç araba ile 
istanbul'a ulaşıldı. 15 

c) Elçiliğin İlk Günleri 
Liston ilk iş olarak kral tarafından ya:tılan göre, · devir-teslimine dair 

mektubu Ainslie'ye Yerdi. Ainslie elindeki resmi ,-e özel yazışmalarla ilgili 
belgeleri elçilik işlerinde yardımcı olsun diye ona teslim etti.'6 Yeni büyükelçi 
görevine başladığını Babtali'ye bildirdi. Bunun üzerine adet gereğince Divan-ı 
Hüınayun Baş Terelimanı oıtu 22 Mayıs Cuma günü ziyaret etti ve Sadrazam 
Daınad Melek Mehmed Paşa adına yeni büyükelçiye 'çiçekler' sunarak 
hükümet nanuna 'hoş geldiniz' dileklerini iletti.1

; Böylelikle Lisıon 
istanbul'daki büyükelçiliğine başlamış oldu. Liston. büyükelçi olarak 
İstanbul'da faaliyete başlamasına rağmen Sultana. Sadrazama ve 
Reisülküıtaba sunacak olduğu hediyeleri taşıyan geminin Fransız korsanlan 
tarafından Sakız adası açıklannda ablukaya alınınası yüzünden resmi kabul 
tören ileri bir tarihe ertelendi.18 

Babıali. ı 792 yılının sonunda Nizam-ı Cedid programıru baŞiatmasıyla 
birlikte. dışişlerinde de Avrupa devletleri arasmda geçerli olan kurallan 
uygulanıaya karar vermişti. Dolayısıyla eskiden uyguladığı bazı usulleri bu 
dönemde terk etti. Bu usullerden biri de yabancı ülke temsilcilerine verilen 
tayinatın kaldınlmasıydı. Nitekim Yusuf Agah Efendi'nin İngiltere'ye ilk 
daimi büyükelçi olarak gönderilmesi sırasında, milletlerarasında geçerli olan 
ınütekabiliyet usulü yürürlüğe konularak. yabancı devlet elçilerine verilen 
tayinat kaldırılmış oldu. Zaten ilk Türk daimi elçiliğinin kurulması bu kararın 

ıs Ainslie, Lo~d Gremille"ye göıiderdiği· en son nıponmd:ı Liston"tın lst:ınbul ':ı gelişi hakkıııda kısa 
nıaluınat vemıektedir. Ainslie'den Grerıville'ye. PRO 1:'0 781!5 no: ll. 24 Mıı)ıs 1794 . . o\ ynı z.ıııı:uıda 
Liston. Lord Greıwille'ye görıdeı-diği ilk r:ıponıııda yolculuk hakkırıda bazı bilgiler venııektedir. Bkz: 
Liston'dan Greıl\ille'ye. PRO FO 78.' 15 no: 1. 24 Mayıs 1794. Listnn ıııaiyctiniıı ileri gelenlerinden 
s:ıdece Dr. Siptlıorp ve James Dallawa~1deıı bahsetıııektedir. 
16 Aiıı.~lie'dcıı Greıl\"ille'w. I'RO FO 7!ı' ı 5 no: ll. 24 ~Javıs 1794 w Li~ton'dan Greııvi lk've. PRO 
FO 1ıı: ı5 no:J 1. 3 Julv ·1794. · · 

., El.,-ileriıı kabulleri ı;akkıııdaki ı~-şriliıt i..-iıı lıkz: l.ı 1. 1 :zuıı\-arı:ılı. Osnı:ınlı Dc\"INinin l\I eı·kl'"l. vc 
Uııhriye Teşkilatı. (Aıık:ını. 1994). 261!-:\ 17. 279. 
ıı Aiııslie"deıı Greııville'ye. PRO FO 7!\ 15 nll: ll. 24 :-ı:ıyıs 1794. (ien;.:kten hediyeler gehttediko;ı: 
ı:lo;ilcr Sultaıı"ııı lıuzunııı:ı kalıul ı:dihıı,·.d.:nli . llkt : 1 ·~ıııı\·:ırı:ıh. Osııı:ın lı l>e\"l('liniri l\1(-rkc.-L 10!<. 
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ıınwlannı:ısı ıçın buhııımat. bir fırsaııı. Bıııııııı için Yusuf Agiıh Efendi 
isıanbul'dan ingiltere'ye hareket etmeden önce Babıiili: ingilizler tarafından 
ta,·in tcklif edilirse bunu her ne surelle olursa olsun kabul etmemesini telkin 
,.~ ıcnbih eııııişti. 1 ., işte Yusuf Agah Efendi ilc başlatılan bu usul. yabancı 
clçili~ heyetleri areısında ilk defa Liston'a tesadüf etmişti. Türk sınırlarına 

girıııesindcn itibaren Babı;ili'nin ıayinaı \-crıncıııe usulunü -çok sıkı bir şekilde 
uyguladığını. Lord Grcm·illc'yc gönderdiği ilk raporunda bildirmişti. Bu 
yüt.dcn geçtiği yerlerden at. crzıık ,·e diğer ınalt.cmelcrin temini için büyük 
miktarda harcamalar yapmak zorunda kalmıştı. Aynı rapor. Osmanlı 

Dc,·leıi'nin uygulamaya koyduğu tayinat rejimi nedeniyle onun ve ınaiyeıinin 
ıııali sıkıntı içine düştüğüne işnret etmektedir.~· · 

Eldeki belgeye göre. Kapıan-ı Der:a Küçük Hüseyin Paşa. elçinin 
istanbul'da göre,·e bnşlaıııasından birkaç gün sonra ıercümanı Hançerli'yi 
onun ziyaretine gönderıııişıi . Lisıon'a göre. böyle bir hadise ilk defa 
olııı:ıkıaydı. Haııçerli . ona Kaplll n Paşa'nın Fransız jakobenleriııin fiiıursuzca 
daHaııışlarındaıı dolayı onlardan çok nefret eıtiğini bclirtınişti. Bu görüşmede 
Hançcrli. ingilit.lcr için saygı dolu. dostça ifadeler kullanmış ve iltifmların 
söt.lerde kalmayacağını bildirmişti. Tercüman. Fnınsız korsanları tarafından 
Sakı;. limanında tutulan onun özel eşyalarının yüklü olduğu gemiyi gii\·enle 
isıanbul'a getirmek için silıihlı bir geminin gönderi lcbileceğini hemen 
wahhüd etmişti. Halbuki daha önce Ainslie bu ingiliz gemisinin serbest 
kalmasını sağlamak için girişimde bulunmuş. fakat Babıii li'den hiç bir ses 
çıkmaması üzerine sonuç alamaınıştı? 

Liston. başıa Sultan olmak üzere diğer devlet göredilerine sunacağı 
hediyclerin isıanbul'ıı gelmesi üzerine. kralın göndermiş olduğu mektubu 
Sullana takdim etmek için ı-ı Ekim 1794 Salı günü resmi bir tören ve 
ıeşrifatla. lll. Selim'in huzuruna çıktı ,.e lll. George'un güven mektubunu 
bizzat sundu.2~ Eldeki bilgilere göre. aynı günün akşamı bü~ükelçinin 
onuruna Dh·anın toplandığı salonda mükemmel bir akşam yemeği 

dü;ı;enlendi. Bu teşrifat Ye yemek sırasında. Osmanlı Devlet erkanıyla ilk defa 
doğrudan görüşlüğü için Lord Gr~nYille'ye kabul merasimini ve 9evlet erkanı 
hakkında edindiği bilgileri rapor cııi . 25 Ekiın 1794 tarihli i,)u raporunda. 
Osmanlı Devlet yönetiminde bazı değişiklikleri fark edip bunun zaman 
içerisinde daha ncı bir şekilde gözükeceğini bclirımekıcydi. Kendisinin resmi 

~· .-\hııı~d <.:.:,·d.:t l':ı~n. Tarih-i ( 't·,·ıh·t. \ ' 1. 1116-)()7 
··· l.isı.,ıı'ı.l:ııı < ir.:ıl\"ilk'w. I'IH ı FO 71( 1;. ııu: ll . :ı Julv 1 7?~. 
:ı ı.isıvıı'd:ııı Gr.:ıwiıı.:·;·.:. I'R< ı FO 7!\ 15 ııu:22. 25 ıiiııı 17')-l. 
:: l.isınıı"ıl:ııı ( ir,•ıwill.:\ .:. I'RO FCl 7!\ 15 ıın:22. 25 H. im ı7•J4. 
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kabulü sırasındaki mevzuatın diğer Awupa devletlerinde olduğu gibi 
yapıld]ğını da wrgulamaktaydı. Fakat İngiliz kralına cevaben Sultan 
tarafından yapılınası gereken konuşmayı, Sultanın adına Sadrazam Melek 
Mehmed Paşa'nın yaptığını raporunda özellikle belirtmekte ve konuşmanın 
içeriğini kısaca özetlemekteydi.:!3 Raporda .Sultanın "İki ülkenin dostluğunu 
pekiştirmek, iki hanedan arasındaki iyi ilişkileri deqıın ettirmek, ticari 
imtiyazlan gözetın.ek ve Osmanlı topraklarında İngiliı. vatandaşlarının 
haklarını korumak" gibi . konulardaki ıiüvenceyi yenilemesinin. fevkalade 
ınemhuniyet verici olduğu ifade .edilınekteydi.24 . 

. İngiliz teinsilcisinin verdiği bilgilerin, Türk arşiv kaynaklarına dayalı 
.olarak yapılan çalışınalarda tevit edilıniş olması, onun gerçekten kısa bir süre 
zarfında Osmanlı .devlet · erkanını · tanıdığını göstermektedir. · Liston aynı 
raporunda Sadrazam Melek Mehn'!ed Paşa ile son ~esmi görüşıllesini 
yaptığına dikkat çekmekte, . "Yaşı bir hayli ilerlemiş olan Sadrazam kendi 
isteği ile memleketi olan Sakız adasında istirahat etmek üzere emekliye 
ayrıldığını" ve yerine İzzet ·Mehıned Paşa'nın Sadrazam olarak atandığını 
belirtınektexdi.:ı5 Yeni Sadrazaını ileri seviyede bilgi salıibi bir insan, modem 
davranışlı ve işinde yetenekli olarak 'tanımlamaktaydı. i zzet Mehmed Paşa'nın 
Anadolu kökenli olup eğitirnini ·sarayda yaptığını ve Sadrazamlığa atanıncaya 
değin devletin çeşitli kademelerinde çalıştığını yazmaktaydı . Büyükelçi, İzzet 
Meluned Paşş'nın "etkin bir Başbakan · ını yoksa selefi gibi t.anifsızlık 
pqlitikası taıdp eden Önemsiz ·.bir şalısiyet mi olacağının ileriki tarihlerde 
görüleceğinf" de iHive etmekteydi.26 

Liston'un 24 Kasım 1794 tarihli raporunda sori iki gün içinde Sultan 
ve Sadrazamdan güven mektubunu aldığını ve bunların kral hazretlerine 

u Uzunçarşılı elçilere cev~bııı Padişah tarafından verildiğiııi belirtmektedir. Uzunçarşılı, Os~ 
Devletinin Merkeı. 298. ·, · · 
2

• Liston'dan GreııvÜte'ye, PRO FO 78/15 no:22, 25 Ekim ı 794. 
:!.' Liston'dan· Grenvitle'ye, PRO FO 78115 no:22. 25 Ekim 1794. Sadaretdeki değişik.liğin nedenleri 
ve geniş tahlili için bkz: Ahmed Cevdet Paşa. Taıih·i Cenlcı,'Vl, 1 1 5·17. Liston'la lstanbul'a get.m 
elçil ik din görevlisi ve doktoru olan Janı~ IJnllaw:ıy'd.: Melek lvleluııed l':ı.,~'ııın l794'de istifa 
e«iğini bildinııektedir. J. D:ıllawny, Constantinopll', Aııcient :ınd 1\·lodcrn, "ith Excursions to th«.
Shores :ınd Isiand of the Ardıipelngo and to the Troaıl. (London, 1797). 44. Dallawayın Melek 
P:ı.,o;a'yı şöyle tanıtnıaktadır. 
Mehmet lvietek Paslı:ı. the Iate \~sier. resigııed in 1 794. li e w as a fa\·ourit~. in his yoııth, of Mustafa 
lll. who gave hiııı his sister in nıaniage, and the :ıpp.:llntion of Melek. or the Angel, on account of his 
siııgul:ır be:ıuty: f<ır the Tıırks usuatiy tak.: their surname from soın.: per.;oııal exeellence or 
r,tculi:ırity .... 
·• Liston'd:ııı Gr.:ıwille'ye. PRO FO 78115 ııo:22. 25 Ekim 1794. 
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gönderilmesi için Sadrazaının istirlıaında bulunduğunu belirtir.~- Sultanın 
güven mektubunun kendisine geç veri lıncsi riin sebebini. yukarıda işaret 
ettiğimiz korsanlık olayından dolayı kendi özel eşyasıyla birlikte gelen 
hediyelerin zamarnnda istanbul:a ulaşamaması olarak göstennekteydi. Onun 
verdiği bilgiye göre. güven ınektublanna cevap verilmesi gerekınediğinden , 
asıl metinleri ileride daha güvenilir kargo hizmetleri yapan Hindistan . Şirketi 
(East India Company) aracılığı ile göndereceği için. İtalyanca tercümelerini 
Londra'ya göndennişti.:8 Ayrıca bu güverı mektubunun kısa bir 
değerlendirmesini de yapınayı ihmal etmeınişti . Mektuplar bilinen hususlar 
9lan iyi ve dostane ilişkilerden tekrar bahsetmekle birlikte. Londra'da açılan 
ilk Türk Büyükelçiliğinin Türk dış siyasetinde yapılmak istenilen reformlar 
için ilk basamak olduğunu vurgulaınaktaydı. Liston. Babıali'nin Yusuf Agah 
Efendi'nin temsilciliğine çok büyük önem vennekle birlikte, bu elçiliğin 

tesisinin iki ülke arasındaki ilişkilerde hıgiliz Büyükelçiliğinin icraat ve 
fonksiyonianna büyük darbe vuracağırun da farkındaydı. Zira Babıiili'nin bu 
devirde uygulamaya başladığı dış politika usulü tek yanlı imtiyaz yerine, 
devletlerarası diplomasi ve hukuk kurallannın en önemli unsuru . olan 
"ınütekabiliyet esası" (reciprocality) idi. Bu değişimi gerçek anlanuyhi 
kanayan tek batılı diplamatın Liston olduğunu raporlarından aırlamaktayız. 

Raporlara göre Türk-İngiliz ilişkilerinde yeni bir dönem başlamaktaydı ve 
ilişkilerin gözden geçirilmesi gereğini Babıali kesin bir dille ifade etınekteydi. 
Dolayısıyla, Sultanın güven mektubunun işaret etmiş olduğu konuların 
İngilizler tarafından net olarak anlaşıldığı göıiilmektedir. Liston raporda. bu 
gelişmeler karşısında İstanbul'da uzun bir süre büyükelçi olarak 
kalamıyacağının ilk işaretini veonekteydi. Nitekim. Osmanlı Devleti'nin tavrı 
İngiltere'yi rahatsız etmiş ve Liston'dan sonra İstanbul'daki büyükelçiliğini 
belli bir süre "maslahatgüzarlık" seviyesine indinnişti.29 . 

Dolayısıyla İngiltere'nin bu tasarrufunun Türk-İngiliz 
münasebetlerindeki bir gerginlikle ilgisi olmamalıdır. Elimizdeki kaynaklara 
göre. Liston'un büyükelçiliği sırasında Türk-İngiliz siyasi münasebetlerini 
doğnıdan müsbet ve menfi yönde etkiliyecek ci_ddi bir hadiseı:Un çıkmadığı 
aşikardır. Onun göreve başlamasından önce mevcut olan birkaç hadise devam 
ederken. Haziran 1794'de Mikonos adası yakınlannda İngiliz fırkateynlerinin 
Fransız tüccar gemilerine elkoyması üzerine zuhur eden olay haricinde yeni 

ı- Lisıoıı'dmı Grenville've. PRO FO 78!1 5 ııo:24. 24 Kasım ı 794. 
:s Bu mektuplardan Suiı;n·a ait olanı PRO FO 78il 5'de 306 ile 3 ı 1 varaklar arasıııda, izzeı Mehnıed 
P:ı\'ı'ya :ı i ı olan i~.: 313 ile 316 varaklar arıısuıdadır. · 
:• l .isınıı"dmı Gr~ııvillı:'ye. I'RO FO 78' ı 5 ıio:24. 24 Kasını 1794. 
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gelişme ortaya çıkmamıştı. Zaten. Fransa ile diğer Avrupa ülkeleri arıısındaki 
ıııüeadele sebebiyle Batı ve Orta AYrupa'nın si~···ısi hadiselerin odak noktası 
haline gelmesi de Türk-İngili1. ilişkilerinin istcı:ıilen sc,·iyeye ulaşnıasına 
engel olmuştu. Öte yandan Osmanlı DeYieti'niıı Londra'da büyükelçilik 
açması da. İstanbul'daki ingiliz büyükelçiliği nin faaJiyellerini eskiye göre 
sıııırlandırmıştı. Zira daha önce istanbul'da bulııııan İngiliz temsi lcileri. 
ingiltere'nin çıkarlarını konıınak yanında. Balmili tarafından kendilerine . 
lım·ale edilen işleri de yerine getirıncktcydiler. Bu i şler arasında özellikle 
Osmanlı Devleti'nin ihtiyacı olan yabancı askeri nzınanların ·temini. askeri 
malzemelerin gelişine ye savaş gemilerinin satın alınmasına yönelik 
f;ıaliyetler bulunuyordu, Ayrıca i ngiltcrc ile :vapılaıı resmi yat.ışınalar ve 
Londra hükümetinden istenilen siyasi. askeri ,.e· · diplbniıilik .. iŞbirliği 
koııulmıııda ingiliz büyükelçiliğinden faydalamlırdı. Ayııt zamanda Fransız · 
ihti l ılli sonrasında orta~;a çıkan geniŞ çaplı sm·aş ~iizüııden Avrupa'nın bütün 
de\'letleri meşgul olduklarından . 1794-17')5 yıllarında Osinanlı Devleti dış 
siyasetindeki en rahat dönemlerinden birini gcçirınekteydi. Bu sırada 

Bab11ili'yi tehdit edebilecek devletlerden AYusturya ilc Rusy;ı. AHupa'da yeni 
oluşan güçler dengesinde Polonya'ııın sonunu getirecek paylaşnıayla 
ilgilcniyorlardı.:ııı 

Frans11. İlıtilcili sonriısında başlayan sm·;ışlar bütün Avrııpa dc,·Jetleriııi 
meşgul ettiğinden bu dönem Osmanlı erk:lrıı tarafından yapılınası düşünülen 
yenilikler için bulunmaz bir şans olarak kabul edildi. Awupa'yı tesiri altımı 
alan bu savaşların çıkması ile birlikte Babıali de aynı yıl içinde köklü ı siahat 

hareketlerine girişti . Nizam-ı Cedid hareketi denilen ıslahatların başarı)'a 

ulaşımısı için de\·let erkiinı Avrupa'daki son gelişıneler karşısında dikkatli bir 
şekilde tarafsızlık siyaseti izleyerek. bu tutumunu bütün Baıılı diplomatik 
ıeınsilciliklere birkaç kez bildirdi. Hükümet savaşan her iki gnıp devletler 
arasından. askeri ,·e sivil uzmanlar geti rterek köklü yeniliklere girişıneyi 

tercih ·etti. Babıaliııin Nizam-ı Cedidi gerçekleştirmek için Avrupa'nın 
tekniğine. bilgi Ye tecrübesine ihtiyacı · nırdı. Bunu gerçekleştirmenin yolu 
Osmanlı. Devleti'ni ne pahasına olursa olsun herhangi bir sm·aşın içine 
sekınamaktan geçmekteydi. 

·'" Fransız ihıihili ıı~ıi.:~sind.: .-1.\nıpa iıll-d.:ri ~i:••"' dıırıııııları , . .., O~ıııaıılıtarııı izkdikkci dı~ 
putiıil-aıım '"'" nol-ıalan iı;iıı h!..z: i. Sı,yı:al. Fı"'""ı. İlııil:iıi n T iirk Fransız Di plcınıasi 
\liinası·ht·tlı·ı·i (l7R9-1!!112). (.-\nkara. l<J!\<J) ,., .. T. :'\:ıl[ tıttııııı:ın l>ipluııı:ı<"'' :ınıl t hı· <:rı·at 

l'tı\\'I'I'S. li!!9- ı !!112. il 'ııiwrsiı~ nr Catiliınıia ı?(· ı. 1\:ı,:Jıııaını.~ )) .• ~ .. ·ra ·~;i ı. 
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Nitekim bu politika sayesinde askeri mühimmat için gerekli 
haıııınaddelcrin temini daha da kolaylaşınıştı. tı 

177~ Küçük Kaynarca antiaşmasından sonra Rusların ym·aş yanış 

Karadcniz'e Ye arcıdan da Akdcniz'e doğru yayılınacı siyaset gülmeleri İngiliz 
de,·let erkanı ile İstanbul'daki büyükelçisi olan Ainslic'nin dikkatini çekmişt i. 
Rıısya'nııı yapılan antlaşmatarla Osmanlı ıncın lekctlcriııdcki imtiyazlarını 

daha da pekişi irmesi ingiltere'yi rahatsız etınekteydi. Bu rahatsızlık sebebiyle 
Londra hükümeti siyasetinde önemli bir değişiklik yaparak kendi siyasi ve 
ticari menfaalleri için Rusya'ya karşı Osmanlı Dedeti'nin bütünlüğünü tercih 
etmek zorunda kalmıştı. Aynı zamanda ingiltere. Rusya'dan büyük ölçüde 
hamınade ve gemi yapıını ıçın· kereste tedarik ettiğinden Rusya'yı 
güccndirıneden çok ince diplomasi kurallarım uygulamak zorundaydı. 3: 

AHupa'nın her a n değişebilen yeni gel.işınclcrc gebe olduğu bir dönemde 
göreve başladığından. Liston'un aktif ve başarılı bir diplomasi yürütebilmesi 
oldukça zordu. Zaten 18. yüzyıl içerisinde İstanbul'da en az süre görev yapan 
İ ngiliz büyükelçisi idi. Bu sebeple büyükelçi sıfatıyla yaptığı çalışmalar 
dönemin şartla rı gereği konumuz açısından ikinci derecede kalmaktadır. 
Ayrıca onun büyükelçiliği sırasında Akdeniz'deki Fransız-İngiliz mücadelesi 
sebebiyle Amerika'nın bağımsızlık savaşından beri ilk kez önemli ölçüde 
Türk-İngiliz ticareti de gerileıni ş. Levant Company mali açıdan zor duruma 
düşınüştü.33 Bununla birlikte görevinin sorumluluğu içinde ülkesini 

.<ı lll Sdinı 'in ısiahat teşehbrısleri \'o! buıılanıı ele alınışlan ile uygulamalannın eskisiyle mukayesesi 
iı;iıı hkz: S.J .. Shaw. Between Old :ıııd New the Oıtoııı:ın Eınpire Under Sultnıı Srliın lll 1789-
18117. (Mas:ıadııısetts. Cambridge. LTSA 197ı ). . . 
. •: Rusların sıcak denizlere Osmanlı Devktinin bntnnlüğilnfı sarsacak şeki lde inmesi Ingilizierin 
çıkarları için t~hlikeliydi ve gdişın~ler karşısındaki tc:dirgiııliği artımştı .BRz: Al. Bngış. "Ruslar'ın 
ı.:arııdeni7.·d.: Yayılınası ı.:arşısıııda lngilter~·ııin Tic;ari Endişo!lo!ri''. Türkiye'nin Sosyal ve 
Ekonomi~ Tarihi (1071-1921), der. O. Okyar \'c! H. lnalcık. (Ankara. 1980). 21 1-214. 
JJ Bu dönemde! Lo!vnııt Company'nin içine: düştüğü bulıran iı;in hkz: Ina S. Russell. The L:ıter 
Histoı')' of the Levnnt Conıp:ıny, I 753-1835. (Mıınch'ester llniversity. Basılınanıış Doktora Tezi. 
ı935). 230-233 v~ Russell, 1793 ve 1799 yılları ara.~ıııd:ı ~·apılan ihracat ve ithalana düşilş 
olduğunu hdinıııekto!dir. s. 438. Rııssc:ll 1794-95 yıllan :ımsındaki llıracat ve iılı:ııaıı Ingiliz gilnuilk 
ka~~tı:ınna göre şöyle yaıısıunıştır. 

Yıl !.Ihracat 
ı794 101.900 
1795 150.937 

f.itlı:ıl:ıt 
324.906 
84.299 

Bu diincııı h:ıkkıııd;ı beıızc:r bilgikr il;in bkz: :\.C. \\'ood. A llistot')' of tht• Levant Coıııp:ın~·

(l.orıdon. 1964 ). ı 77-182. Wood. L.:vaııı Coıııp:ın~lnin Liston'a yıllık ulanık L I.SOCJ nımış öderk~n 
22 ~layıs 1795 tarihli Lo!\•:ınt Coıııp:ın~'nin J.i~1on'a göııdı:rdiği talimata g.öro: yıllık nı:ı:ı~ındaıı f. SOO 
:wıltıldığı hildirilıııcktı:ydi. Wood isı: ı 794 w 1795 yılları arasındal-i ilır.ı.:aı , . .., iıhalaıı :-.larıdıall 
kayıtianna gör~ şöyh: yansıtnuşur. 
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bilgileııdirıneyi ihımıl etmeyen büyükelçi. başta istanbul olmak üzere Osmanlı 
topraklarındaki her türlü siyasi. ictiıııai. idari. askeri ve ınııli alanlardaki. 
gelişıneler ve ısiahatlar hakkında Dışişleri Bakanlığına düzenli olarak 
raporlarını gönderınekteydi. Liston'un raporlannda göze en çok çarpan husus, 
devlet erkanı ve Nizam-ı Cedid hakkında verdiği tanıtıcı bilgiler ve 
gözleınleridir. Bu raporlarda İstanbul'daki yabancı teınsilciliklerin faaliyetleri 
hakkında çla tafsiUitlı ve değerli bilgier bulunmaktadır. Bu bilgiler. James 
Dallaway ve Yusuf AgiHı Efendi'nin eseriyle mukayese edildiğinde. Osmanlı 
ıslahatlarının çok önemli bir dönemine daha fazla ışık tuttuğu 
anlaşılmaktadır.3~ Diğer taraftan Dallaway'ın büyükelçisini teyit edici bilgiler 
vermesi. her ikisinin de olaylara çok iyi vakıf olan temsilciler olduğunu 
göstennektedir. 

Olaylan tahlil etmedeki becerisi sebebiyle Liston'un yazdıklan 
Osmanlı ısiahat hareketlerinin önemli bir dönemini aydınlatlığından, 

raporları bu bakımdan incelemekte bü)iik yarar bulunmaktadır. Raporlarda 
yer alan bilgiler. ana hatlarıyla devlet adamlannın tanıtımı. teşebbüs edilen 
askeri. mali. idari yenilikler, Babıali'nin Avrupa devletleri hakkındaki 
politikalan ile bölgedeki güçler çatışmasını ihtiva etmektedir. Şimdi bu 
bilgilere daha yakından göz atalım. 

d) Liston'un Osmanlı lslahatcıları Hakkındaki Gözlemleri 
List on. Lord Grem-ille'ye gönderdiği 3 Temmuz 1794 tarihli 

raporunda öncelikle Osmanlı Devleti'nin ileri gelen yöneticileri hakkında 
edinmiş olduğu bilgi ve gözlemlerini aktannaktaydı. Sadfazaın Koca Yusuf 
Paşa'nın görevden 1792'de alınmasından sonra Osmanlı kabinesinin 'iki ayrı 
rakip gruba ayrılınış olduğunu kayd-eden Liston, bu iki grubun· sadece bir 

Yıl I.. İhracat f. Ithalat 
1794 117.700 324.906 
1795· 149.938 84.299 

J.O Listoıı·uıı maiyetiııde bulunaıı James Dallawayın yazdığı eser. Batı Anadolu ve ·Ege Adalanndaki 
tarihi kalıııtıl:ır ile bölgenin ictimai ve il,.'tisadi durumlan h:ıkkıııda geniş malumat vemıektedir. 
D:ıllawa)'ın bu eseri kendisinin gadiği ,.e gördüğü yerler. kişiler ve ııın~ı.:r lıakkındadır. Eser 
doğru bilgiler venııeklt birlikte bazı hatalan da i.;cnıı.:ktedir. Mesela. R:ışid Efendi yerine 
yanlışlıkla R:ıtib J::fcndi'nin ismi yazılmıştır. Dallawııy. Const:ıntinople. 45. Dönemin Osmanlı 
"kaynaktan da omııı elçili ği .:Sııasıııdaki siyasi faaliyetleri hakkında bilgiler vemıektedir ki bunlardan 
en önemlisi şüphesiz Yusuf AgaJı Efendi'nin Havadisn:ııııe-i lngiltert adı altınd;ı dcrleııeıı eseridir. 
Yusuf Ag:ih Efendi"nin Hnı•ntfis11nme-i İllgÜtere·si Londra Büyükelçiliği sırasında kendisinin 
gönderdiği gazete haberleri. ünemli anil:ışnıalara dair metinler. kendi gözlemlerini ve faaliyetlerini 
ihıh·a eden raporlar il~ Babı:ili.niıı ona gönderdiği t:ılinıatları iı;ı:mıektedir. Llıı ~"WJııa Fatih Millet 
1-:üıiiph:ın,>ı;indı: Ali Eıııiri. no:R4~ muhaf.-ız:ı edilmektedir. · 
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noktada hem fikir olduklarını belirtmekteydi. Bunlar; sultan tarafından 
uyguJanmaya konulacak keyfi işlerin geri çevrilmesi, Sadrazamiann sınırsiz 
olan yetkilerinin kısıtlanması. kendilerinden ve taraftarianndan oluşan seçkin 
bir meclisin imparatorluğun idaresinde etkili olması konularıdır. Büyükelçi, 
Koca Yusuf Paşa'yı "merhum imparatora (A'vustuıya imparatoru Josef) karşı 
yapılan ilk seferde olağanüstü başarılı yönetimi ve Sadrazamlık dairesim 
kabiliyetle dolduran yetenekli bir devlet adamı" olarak tarif etınekteclir. Sabık 
Sadrazam hakkında verdiği bilgiler Osmanlı tarilli kaynaklanwn ve günümüz 
tarihçilerinin verdiği bilgilerin birbirlerini teyit . etmesi Osmanlı 

topraklarındaki İngiliz haber alına kaynaklannın çok iyi olduğunu 
ispatlamaktadır. İngiliz temsilcilerin verelikleri bu tafsilatlı bilgiler ve 
verilerle. kendi hükümetlerini doğru olarak bilgilenclinneleri, İngilizlerin 
Osmanlı Devleti üzerinde ileriye dönük plantan olduğunu sergilemekteclir.35 

Söz konusu raporda Liston, o dönernin birbirlerine rakip olan bu 
grupların liderlerinden balısetmekteclir. Döneminin Türk kaynaklannın 
yazdığı gibi o da birinci grubun liderini "lll Selim'in annesinin kahyası 
Yusuf Ağa" olarak vennekteydi. Yusuf Ağa'riın "yakın zamanlara kadar 
Darbhane-i Amire Eınini" olarak görev yaptığını, fakat kendisine karşı 

kıskançlığın artması ve günden güne ortaya çıkan memnuniyetsizlikden 
dolayi icratının zayıflaması üzerine istifa etmiş olduğunu belirtmektey<:li. 
Yusuf Ağa'}1 özellikle ilişkilerinde, "kendinden yüksek arnirlerle pürüzsüz ve 
kendinden aşağıda olanlara karşı despotça · olduğunu"· belirterek vasat 
kabiliyetli bir adam olarak ınüşahade etJnişti. Aynca .bu rapora göre, onun 
yeni Padişaha olan yakınlığı, daha o tahta çıkmadan önce saraydaki 
görüşmeleri sırasında ortaya çıkmıştı. Yusuf Ağa'~n güç kaynağırün da 
büyük ölçüde "V al ide Sultan'a" bağlı olduğunu vurgulaınaktaydı. 36 

Aynı raporunda Liston, eliğer grubun liderinin de Kaptan-ı Deıya Genç 
Hüseyin Paşa olduğunu bilclirmekteycli. Hüseyin Paşa köken itibariyle saray 
hizmetçiliğinden yetişen . bir köle iken, Sultarun ona verdiği görevlerle birlikte 
ismi dünyaca bilimneye başlandı. Hüseyin Paşa sırasıyla, Sultarun gözde 
nedirni, oradan da genelde herkes tarafından şaşkınlık yaratan yeni görevi 
Kaptan-ı Deıyalığa atarunıştı. Bu dönem lıal~.kında yapılan çahşınal~uda 
bulamadığımız bazı bilgileri ilk defa Liston'un bu raporundan öğrenınekteyiz. 
Zira diğer bütün kaynaklar, Liston gibi, Hüseyin Paşa'nın Sultan'ın yeğeni 

ıı Lisıoıı'daıı Gren,ille'ye, PRO FO 78/15 no:ll , 3 Tenmıuz 1794. Shaw, bu donemin önemli 
ısl:ılıatcı devlet adamlannın genel bir analizini yapıp her birini tahlil etmiştir. Özellikle Koca Yusuf 
P:ı.,o;,ı'nın askeri alandaki gön1şleri için bkz: Shaw, Betweım Old and New, 101-104. 
ıo Lisıon'dan Ureıwille'ye. PRO FO 78i15 no: l 1. 3 Tenuııuz 1794. 
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Esıncı Sultan ilc e\"lcnıncsini kaydctıııelerine rağmen. bu izdi,·acın sebebini 
büyükelçi. onun Laııibro Cazzoni'yc karşı başarılı sefer dönüşüne 

bağlamaktcıydı. Onun Kaptan-ı De-f)·cı hakkında ,·erdiği bu bilgiler. o dewin 
siyasi durumuna çok iyi bir gözleınci olarak nüfuz etmesi oldukça ilginçtir. 
Hüseyin Paşa'nın nüfuzunun sürekliliği. belki onun hususi kabiliyel ve şahsi 
kudretinden olmayıp (rakip gözdenin durumunda olduğu gibi) daha çok 
Esına Sultan'ın tesirinden , .e aynı zmncında Hüseyin Paşa gibi aslı kölelikten 
gelen kız kardeşinin Sultan lll. Selim'in en gözde cariyesi olmasından 
kaynaklanınaktaydı. 31 

· 

Dönem üzerinde yapılan telkikierde yer alınayıp. ilk defa Liston 
tarafından bilgilcndirildiğiıniz diğer bir devlet adaını da "ikinci Kaptan-ı 
Dcrya Seydi Ali" dir. Aynı raporunda. Hüseyin Paşa'nın başmda bulunduğu 
bakanlığı. gerekli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olınadığıııdan. Cezayirli bir 
denizci olan İkinci Kaptan-ı Derya Seydi Ali'nin tavsiye ve yardımlarıyla 
yönclliğini yazınaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen Liston. "hakkaniyetle 
söylemek gerekir ki, Hüseyin .l?<ışa selefieri gibi Yazifesini iyi yapmak 
arzusuyla donannıayı ilerietmek için çok başanit işler yapmıştır" 
deınektedir:111 

Büyükelçi, rakip gruplar hakkında bilgi verirken. bıızı devlet 
adamlarının bu gruplar arasında yer alınadığıru anlatmaktadır. Bunlar 
arasında en önemlisinin Sadrazam Melek Paşa'nın olduğunu ve yukarıda 
bahsedilen grup liderlerinin anıaçianna çok uygun bir devlei adaını olduğunu 
belirtmektedir. Zira III. Selim kendi gücünü ön plana çıkannak için Koca 
Yusuf Paşa'dan sonra kudretli ve güçlü Sadrazam yerine kendine bağlı 

kudretsiz \'e zayıf kişileri seçmiştir. Sultan'ın hedefi klasik dönemin sonunda 
zayıflayan hükümdarlık otoritesini .tekrar ele geçinil.ekti. Ayru zamanda lii. 

·" Liston'daıı Gr.:ıl\"illc'yı:. PRO FO 78/15 no:ll. 3 Tenunuz 1794. KOı;Ok HOseyin Pa5a'nın hayatı \'e 
fiıaliy.:tleri iı;in bkz: N. Göyiinç, "Kapudaıı-ı Derya Kiiçiik Hüseyin Paş.ı". T:ırilı Dergisi ll (1952). 
35-50. D:ıllaway de Hiıse)in Pa.~ hakkında Büyükdçisini te~~t edici bilgilı:r \'emıektedir. Bkz: 
Dallaway. Constanlinople. 45-46. 
·nıe pres.:nt capııdnıı pasha. or higlı admiral. cnlled Kuclıuk Husseın. lroııı his dinıinutive stature, was 
a G.:orgian sl:ıv~. and the coınpanioıı of the sultan in his childhood. From the sera gl i o he cıııerged to 
t:ıkc th~ ı:oınmnnd of' the ııavy, it nıay be presunıed without ımıch prcvious · a~-quaintaııce with 
ınaritinıc: :ılllıirs. 13ut his :ıdıııinistratioıı hn.~ been \'o:ry benc:lici:ıl, for h.: has raised the marine from the 
ınis.:r:ıhl~ st:ıtc it was left in at the condıı~ion ofthı: Russian w.ır to respectability .... 
ss Liston'd:ın Greıl\'ille'y~. PRO FO 78• 15 no: ll. 3 Tenınıu7. 1794. Shaw. HOseyin Paşa hnkkındıı 
ddnylı bilgi wnııeklc birlikte Seydi Ali Paşa \ 'O: l.ınibro Caz zoni'den hio; balısctnıeıııektedir. Shaw. 
ll"twccn Old and !'\('w, 87-!!R. :\~nc:ı lll. S.:liın döıı~ıııi Osııı:ınlı Doıı:ııını:ısı hakkında yazdı~ı 

ııı:ık:ıkdc de hu ş:ıhıslar:ı değiııilnıcnıi~ıir. hh: S . .l. Sh:ıw. "Sdiııı lll and Onoınan Navy". 
'lTltC'IC.-\ 1. t 1%9). 212-241. ./ 
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Sclinı. sadrazamların eline geçen dc\'lct yönctiiııini kendi insiyaıilinc almak 
için. Dinın-ı Hünıayunu ilıya eder tar.t.da "Meclis-i Mcş,·crct" adıyla yeni bir 
organ ihdas etti. Bundan da amaçladığı iki ana unsur nırdı: Birincisi. Meclis
i Mcş,·crct ile bütün de\'let erkanı ,.c halk tcııısilcilerini doğrudan kontrol 
etmek Ye ıslahatiarını bu sayede geniş kesimlerin desteklemesini sağlamak. 
Ikincisi. Meclis içerisinde güçlü grupları birbirine düşürerek hcın kendi 
otoritesini güçlendirmek hem de muhaliflerin birbirleriyle mücadelesi 
neticesinde rcforın hareketlerini istediği gibi yönlendirınekti. Bu yüzden 
Sultan güçsüz. kudretsiz ve çok yaşlı bir şahısı Sadra:~.am atayarcık hedefine 
ulaşmıştı. Sultan'ın ne yapmak niyetinde olduğunu kıı\'fayan büyükelçi. 
"Sadrazam Melek Mclııned Paşa'nın söz konusu olan grup liderlerinin 
aınııçlarımı çok uygun bir devlet adaını olduğunu" nıüşalıade etmiştir. Ayrıca 
ona "eşsiz yumuşak mizacından ve kibar dawanışlarından ötürü (onun 
olağanüstü fiziki gÜZelliği de eklenerek) Çoçukken kendisine 'Melek' (the 
Angel) Jakabı" verildiğini yazınaktadLr. Aynı rapora göre. o sıralarda 80 ilc 
90 yaşlan arasında olan Melek Mehıned Paşa. hırslı ,.e Di\•anın çoğunluğu 
tarafından kabu1 edilen her tedbire. lakabına yakışır biçimde tarafsız 
yaklaşan bir kişi iru.39 

Lisıon, dönemin en çok göze çarpan şahsiyetlerinden biri olarak. en 
üst mevkilerde yer almamasına rağmen. Reisülküııab Mehmcd Raşid 

Efendi'den önemle bahse~nektedir. Raşid Efendi'nin bu vazifeye genç 
yaşından itibaren yetişerek geldiğini ve dairedeki en alı mevkiden bulunduğu 
yere. değerli ve uzun lıizmetlerinden dolayı yükseldiğini, devlet işlerinin 
yürütülmesinde Raşid Efendi'ye yetenek ve bilgisinden dolayı · Sultan dahil 
bütün erkanın danıştığını vurgulamaktadır. B~yükelçi. Sultanın ona 
itimadının . ve güveninin sonsuz olduğunu. zira bu dön~ınde her hangi bir 
bakanın onun yardımını ve desteğini alınadan iş gönnesinin 
düşünüleıneyeceğini belirtmekteydi. Raşid Efendi'nin sözü edilen gruplar 
arasında tarafsız kaldığıİu ve tarafların çir~inliklerinden kendisini uzak 
tutmayı başardığını bildirınekteydi . 40 

J
9 Lisıon'dan Or~n,·ille'ye. PRO FO 78i l 5 no: 1 1.. 3 T .:nu nu ı 17CJ4. Ahııı~-d C.:,·d~ı Paşa'da Liston'uıı 
wrdiği bilgileri teyit etnıekıedir. Bkz: Aluııed Cevdeı Paşa. Tarih-i O .•,· ıl cı, VI. 1 14-1 16. 
40 J.istoıı'dan Gr~ıl\'ille'ye. PRO FO 78il5 ııo:l 1. 3 T.:ııııııuz 17CJ4. 1\ldırııed naşid Efendi'nin 
ıslahatlardaki rolü için bk:ı: Shaw. Dl'tween Old :ınıl 1\ew, 90-91 \'.: Alıııı.:d C.:,·deı Paşa. Tarih-i 
Cevdcı, \'1. 1 12-114. Dallaway yanlışlıkla Raşid Er.:ııdi'yi Raıih EJ;:ııdi ile karıştınıııştır. Dallaw:ıy. 
Const:ıntinople. 45. Raşid Elendi hakkındaki bilgiler aşağıd:ıl.i gihidir: 
Raıib 1 R:L~idJ Ellendi has ıwiı:ı: hdd th.: iıııponaııt o Ili ı:.: or r.:is dl;:ııdi. or s.:~·M:ıry or sıatı:. 1 le rose 
li'oııı :ı puhliı: o:J.:rk. pas.•iııg through all the: prelinıiııary ı;r.ıd:ııinns "iıh distiııguish.:d ;ıhiliıy. ~ı: is 
hı:yımd ı:ıııııparison tlıı: hı:st-inliınııı:d and most ı::ıpahle ıııinisı.:r in ılı.: ı::ıhiııı:l . 
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Liston'un y~izdıklarına göre. Divan-ı Hümayun Baş Tercüınanı George 
D. Murusi adeta ülkenin tesirli devlet adamları arasından sayılabihnekteydi . 

George Murusi'dcn tüm dünyadaki gelişmeler hakkında iyi bilgiye sahip, ince 
davranışlı. hatırı sayılır ıneziyetleri. revkalade sağduyulu ve lursını muhafaza 
eden bir adam olarak bahsetınekteydi. Murusi sabık Baş Tercümanın oğlu 
olup (Bu görevden sonra Boğdan Voyvodalığına yükselmişti). kardeşi de 
Eflak Voyvodasıydı. Bu ailenin . neden bu kadar öneı.nli mevkilerde 
bulundukları hakkında kısa da olsa bizi bilgilendirıİıektedir. Baba Murusi çok 
yetenekli bir adaındı ve oğullarına (toplam dört tanedir) mükemmel bir eğitim 
imkanı sağlaınıştı. Ayrıca. Murusi'nin yabancı dilleri iyi bildiğini ve Avrupa 
politikası hakkında şuınullü bilgisi olduğunu belirtmekteydi. Bütün bunları, 
Osmanlı vekilieri arasında nüfuz ve - itibarı çok iyi olmasının sebebi olarak 
gösterınekteydi . ..ı ı · 

Liston, Osmanlı dış politikasının iki kilit adamı olarak Reisülküttab ve 
Baş Tercümanın izledikleri dış ·politika ve bunların altıİlda yatan sebepleri 
detaylı bir · şekilde tahlil etmişti. Mehmed Raşid Efendi'nin Fransız 

taraftarlığını t.ahınin ettikten sonra 'bunun muhtemelen eski . actef . ve 
önyargıdan kaynaklandığını müşahade ettiğini belirtmektedir. Ayrıca Raşid 
Efendi'nin babasının Resiülküttablık dairesinde Fransız · işlerine bakan ka tip 
oluşu ve onun da . babası gibi aynı dairede ve aynı . politik işleri yürüten 
kısımda yetişmesinin, tutumunda belirleyici olduğunu düşündüğünü 

· kaydetıtiektedir. Mehmed Raşid Efendi'den sonra iş başına geçen 
Reisülküttabların büyük ölçüde onun tesiri altında kaldığını da ilave 
etınektedir. 

Liston, Fransiz büyükelçilerinin kendi menfaatlerine uygıın işler gören 
Osırianlı hariciye memurlarına devamlı iltifat edip. onlara hediyeler 
verdiklerinin altını çizmekteydi. Dönernin Fransız "Convention'.' idaresi 
temsilcisinin, hediye (rüşvet) verme gayretlerinin eski temsilcilerinin ve diğer 
yabancı elçilerin yaptıklarını çok aştığı söylentilerini de ifade etıneyi ilunal . 
eimemekteydi. Ayrıca onun raporu, "kamuoyundaki yaygın spylentihire göre, 
Fransız temsilcisi Descorehes de Baş Te.r~üınanı kazanmak için büyük 
miktarda harcamalar yapmış, fakat üzülerek söylemek gerekirse. Murusi 
ailesinin taraftailığının geçici irtikab tesirinden ziyade daha sağlam temellere· 
dayandığını" belirtmekteydi. İngiliz büyükelçisi görüşlerini daha da açarak, 
"bu aile Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin tabii müttefi.ki ve desteklevicisi olarak . . -
kabul edip kendi politikalarını buna göre ayarladıklarını" müşahade ·etmişti. 

~ı l..istoıı'dan Ür<!nvillı!'ye. PRO FO 78115 no: ll. 3 Teııuıııı7. 1794. 
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. Fransız temsilcilerinin sadece Reisülküttab ile Baş Tercüman değil. bütün 
Babıali erkanıyla çok daha kolay ve samimi diyalog kurduğuna raporunda 
sıklıkla ve üzüntü ile işaret etmekteydi. 4~ Halbuki Reisülküttab Meluned 
Raşid Efendi (ve onuri politikalannı takip eden halefierini de bu katogoride 
sayabiliriz). Liston'un belirtiği gibi Fransız politikalar güden bir devlet adaını 
olmayıp. Osmanlı Devleti'nin çıkarianna göre bazen Fransızlara. fakat 
sıklıkla İngilizlerle işbirliğini yapmayı tercih etmiştir. Bu politikalann 
sonucunda. ilk daimi ikamet elçiliği Londra'da açılmışu.r. Öte yandan Fransız 
ihtilali ve peşinden başlayan savaşlar dolayısıyla yeni Fransız rejimi ne 
Avrupalı devletler. ne de Osmanlılar tarafından 1795 yılının ortalanna kadar 
tanınniıştı. Babıali, özellikle de Raşid Efendi'nin uygulamaya koyduğu 

milletlerarası hukuk doğrultusunda Osmanlı hariciyesinin yeni ilkeleri olan 
mütekabiliyet (reciprocity), güçler dengesini (balance of power) ve tarafsızlık 
(neutrality) esasiamu ön ·plana çıkarnuştı. 43 

· Liston'un 25 Ağustos ı 794 tarihinde Lord Grenville'ye yazdığı raporda 
bazı devlet adamlannın Sultanın emriyle görevlerine son verilerek yönetim 
kademesinde önemli ölçüde değişikliğe gidildiğinden balısetmekteydi. 

Meclisin kısmen yetenekli insanlardan oluşmasına rağmen iki sebepden 
dolayı gözden düştüklerini belirtmekteydi. Bu sebeplerden ilki, biınlarıil 
çoğunluğunun büyük ölçüde şahsi iltim&Siar yoluyla mevki almalan; di~eri, 
bunlann halk arasında hoŞnutsuzluklara neden olabilecek olan yeni vergiler 
.ile başka yenilikler getirmeleriydi. Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirilmek 
istenilen yapısal değişikliğin aynı zamanda ülkeyi anarşi ortaıruna 

sürükleyecek kadar tehlikeli olduğuİıu ifade etmekteydi. Bu gruplann 
mücadeleleri sonucunda, kamuoyu tarafından yeniliklerio asıl sorumlulan 
olarak ithaın edilen yönetimin iki ünde gelen ismi Reisülküttab ve Baş 
Tercümanın işten aynlmalannın uygun . olacağının düşünilidüğünü 

bildirmekteydi. Liston, bu lki yetenekli ve tecrübeli devlet adaınının gönüllü 
·olarak devlet işlerinden istifa ettiklerini. ancak , Sultan tarafından iltifat ve 
ihsana mazhar kılınmalannın bunlann mulıtemelen ileride eski şöhretlerine 
binaen eski görevlerine iade edilebileceklerini, talıınin etmekteydi . . Saraydaki 

41 Liston'dan Grenville'ye, PRO FO 78/15 ~o: 1 1, 3 Tenunuz 1794. 
43 Bu dönemin siy:ıyetçilerinin izledikleri politikalar için bkz: Shaw, Between Old and New, 369-72. 
III. Sdinı döneminin hariciye alanıoda gerçekleştirdiği politikalar için bkz: T. N:ı.ff. ·"Ottoman 
Diplonıatic Relations w:ith Europe in the Eiglıteenth Century: Patterns and Trends", Studies in 
Eighteenth. Century fslıımic Histoı-y'de Tiıomas Nalf ve Roger Oweo tarfından ed .. Carbondııle: 
( 1 977). 88·1 07; "'R~fomı and the Cooducı of Ottoman Dip1onıacy in the Reign of Selim III 1789-
1807"' .. lAOS 8J (1963). 295-315, 
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yüksek sc,·iyedc düşımııılc.ırımn. Mchıncd Raşid Efendi , .c arkadaşları ile 
Munısi ailesini dcYircrek ıne,·kilerinc cl koymak için hile YC entrikalara 
baŞ\·urduklarını.. fakat bunların Sultanın gözünden diişüp sürgün cdildiklerini. 
lıaııa bazılarının başlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını 

ifade etmişti. Ayrıca. bu iki ıne,·kiye getirilccek yetenekli insanları bulmanın 
çok zor bir iş olduğunu belirtmekteydi. Bunc.ı rağmen . bu iki emektar devlet 
adaınının yerine Mchnıed Dürri . Efendi'nin Reisülküttab YC Calamachi'ııin 

Baş Tercüman olarak atandığını belirtmişti . . Calaınachi'nin Rus savaşından 
önce de ( 1785-1 7&8) bu mevkide göre\· yaptığım: Mchıned Dürri Efendi'nin 
ise Zişto,·i ve Yaş ıniiz<ıkerclerinde üçünçü orta elçi olduğunu belirtmekteydi. 
Ne Mehıned Diirri ne de Calaınachi'nin kabiliYetlcrindcn eınindi. fakat her 
ikisinin de çok düri.ist ve dindar olduklarını rap~r etınckteydi."11 

c) Liston'un Aslieri Alandaki Yeniliider Hakkında Gözlemleri ve 
Değerlendi rmesi 

Osmanlı Devletinin askeri alanda yaptığı ısiahatlar hakkında da Liston 
bize değerli bilgiler vermekte ve batılı bir diploınatın yenilik hareketlerine 
bakışını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Liston. 25 Aralık 1794 tarihli 
raporunda. Babıali tarafından girişilen köklü ıslahatlardan da tafsWillı olarak 
bahseder. Bu rapor özellikle ıstahat hareketlerinde bilfiil yer alan askeri ve 
teknik personele dair bilgiler vermektedir. Osmanlı ısiahat ve yenileşme 
hareketlerinde öncülüğü "meşhur Sadrazam Yusuf Paşa'nın" oaşlattığıru. 

fakat reforınlann bir kısmında hizmetinde bulunan erkanın gönülsüzce 
katılımlan ve aynı zamanda muhaliflerin disiplinsizce harekette bulunmalan 
sebebiyle istenilen başarıların elde edileınediğini bildinnektedir. Yusuf Paşa. 

giriştiği askeri alandaki ıslahatlarla yalnız barış zamanında değil. cephede 
gönüllüler ile birlikte 70 civarında askeri suçlunun da dahil edildiği yeni bir 
askeri kıta oluşturmayı başannıştı. Raporun bu bölümünde biraz daha 
ayrıntıya inerek. bu küçük askeri birliğin başına Ruslardan esir alı.runış ve 
çocuk çağJannda da Pctersburg Sarayının ihsanıyla yetişen yabancı eğitime 
sahip Mahmud Bey adındaki şahsın getirildiğini ve bu birliğin ilk 
faaliyetlerinin ümit verici olmasına rağmen. savaştan sonra Mahmud Bey'in 
görevine son verilmiş olduğunu kaydetmektedir. Nitekim bu gelişme 
)~zünden fnzla talebe yetiştirilemediğini kaydeden Liston. sadece birkaç yerli 

•• Lisıoıı'd:ın (ir.:ııvill..:'yt! . PRO F0·78 ı5 ııo: 16. 25 Agustos ı794. Raponıntam m.:ıni için bk7.: F:K 
1. :\hın..:d C.:vd.:ı l'nşıı hu d~ğişikliğiıı Taı:ır.:ık~~1d..: l\lııll:ı .-\hdull:ılı ile R:ışid E_lcııdi :ır:ısıııdaki siyasi 
ınikadd.:d.:ıı dnğduğuııu ~>..:ıinııı.:kt.:dir. Bkz: .-\Jıııı.:d C..:,·d..:ı l':ışa. Tadiı-i ct:nlt•l. \ ' 1. ı ı 2-114. 
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Müsliinıanın bu işle uğraşıığıııı. bunun ise isıcnilcn başarıyı sağlıyanıadığıııı 
ifade cımekıcdir:ı~ · 

Lisıon. Yusuf Paşa'ııın tesirinde yetişen ,-c ondan fcyz almı diğer bir 
önemli dcdct adaını olarak Çelebi Mustafa Efendi'den bahseıınckıedir. Ona 
göre. Çelebi Mustafa samimi bir şekilde Yusuf Paşa'nın ısiahat uslubunu 
benimsemiş ,.c onun Yusuf Paşa'dan geri kalnıadığını gösıerıniştir. Ayrıca. 

Çelebi Musıafa . velinimeti Yusuf Paşa'nın ölümünden sonra pliiıı , .c . 
projelerini ilerietmek için yeni yönelimde elde eıtiği göre,·inde etkin icraata 
başlamıştı. Onun ilk icraatı. başkentin yakınında yeni ordu içi n daimi bir 
kışla yeri elde etınekti. Lc\·ent Çift liği bu i ş için en uygun yerdi. Le,·ent 
Çift liğinin meşhur Kaptanı Deıy·a Gazi Hasan Paşa'ya ait iken onun 
ölümünden sonra ınüsadere yoluyla de,·let mülküne illihak ettirildiğini daha 
sonra burasının bin ci\·arında insan alacak kapasitede askeri bir kışlcıya 

dönüştürüldüğünü · yazınaktadır. Bunun gibi. askeri alandaki yenilikler \ 'C 

uygulanıalar hakkında geniş ınaluıııat salıibi olduğu anlaşılıyor \'C ilk kez bıı:t.ı 
bilgileri onun bu raporundan öğrenınekteyiz. MeseH\ Liston. yeniden 
yapılanınada Avustuıy•a ordusundan kaçan subaylardan büyük ölçüde isıifade 
edildiğinden hayretle bahsetınektedir. Ayrıca askeri eğitim sırasında ilk defa 
A\·nıpai tar7.da çalınan marşlar eşliğinde askerlerin taliın yapt ığından. Çelebi 
Mustafa'nın . dahi bir makina mühendisi olan İspanyol Wloa'yı iyi maaş 
karşılığında piyade askerleri için gerekli malzeme üretmek üzere kışlada 
çalışıırdığından. topçu birliklerinin Fransız hükümetinin sağladıgı bir teknik 
heyetin gözetiminde çalışmalarını sürdürdüğünden bahsetmektedi r. 46 

Büyükelçinin verdiği bilgilerden anlaşılacnğı gibi Bnbıfıli bu dönemde 
muhtelif milletlerden uzman ve teknisyenler getirierek sanınma sanayiini 
güçlendirılıc yolıma gitmeyi tercih etmişti. Babıfıli daha önceki tecrübelerine 
dayanarak birkaç ülkeden ziyade çok farklı milletierin elemanlarından 

yararlanınayn gitınişti. Zira herhangi bir de\'letle arası bozulduğunda o 
deYleılerin askeri veya siYil uzmanlan işlerini yanda bırakarak terk 
ediyorlardı. Aynı raporunda List on. Osmanlı·. De,·letinin barut yapıınında 
yararlandığı askeri uzman Ye barut üretimi hakkında da bilgi vermektedir. 

·~ l.isıoıı'dan (ir.:ıwilk'w. I'RO FO 7R· ıs no:J 1. 25 :\ralık 1794. 
••• J.istuıı'dnn < ir.:tı\'ilh\.:. I'RO FO 7lt 15 no:J 1. 25 Anılık 179-1. Çdetıi :'\lusıatiı Ro:şid l';ılilı . lll 
Sdim'iıı ıslahaı h:ırd;.:tkıindo: tıiıin.:i adnm olarak gözOkmo:kı.:dir ,·e asko:ri alanda katkıdil 

hııhuımııştur. hkz: Shaw. lll'h\'l'l'll oııı ıınıl !'\t'w. ı<!i . Çdehi :\lııstaliı'nnı askeri alınıda yaptığı 
di'iz.:ııl.:md.:r iı;iıı hl..z: Dnllaway. Constııntinupll', 46. "b·.:~ sdıenıo: liır dct;:ııding ı he o:usıs of the 
Blad, so:a h~ tim~ :ınd hauo:ries. and liır mıliıar\' r.:gulatinııs. is suhnııtto:d ın Chdelı~· Ell~mti. whn 
surwy~ ı ho: ir o:~,·.:ııtion. if :ıppnı,·o:d. ". 
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Marmara denizinin hem Avrupa. hem de Asya kıyısında denize dökülen 
ırınaklar kenarında barut imalathanelerinin kurulduğunu belirtmekteydi. 
Osmanlı barut üretiminin Francisco isimli bir İtalyanın Avrupai ·kalitede 
gerçekleştirdiğini Ye bunda da kayda değer baş~rı sağlandığını. başarının 
takibini sadece hükumet üyeleri değil. biı.zat . Sultanın da yaptığını 
yazinaktaydı.r Liston'un Osmanlı askeri. ve savunma sistem ve teknikleri 
hakkında ·verdiği bilgilerden. Nizam-ı C ed id hareketinin sadece birkaç devlet 
adaınının gayretleri ile sınırlı olmadığını. hepsinin olmasa bile ge~ş bir 
katılıının olduğu anlaŞılmaktadır. 

Onun topçıı ocağı. baruthanenin ıslahı ve humbaracı ocağı hakkında 
verdiği bilgileri. Osmanlı kaynalçlannın teyit etmesi, özellikle takdiri 
şayandır. Topçu ocağı hakkında Liston şu bilgileri vermektedir: İstanbul'da 
irili ufaklı top ve huınbara (mortar) gibi bombardıman silahlarının yapıldığı 
yerler bulunmaktadır. Bu ateşli silcllılar. Baron de Tott ile halefinin 
Türkiye'ye gelmesinden itibaren Resmi Mustafa adlı bir İngiliz tarafindan 
geliştirilmiştir.411 Osmanlı Devleti'nin 1787'de girdiği savaş öncesinde Resmi 
Mustafa'nın görevden alınmasından itibaren Osmanlı topçuluğu gerileıniş ve 
üretim çiurağan hale gelmiştir.~9 Dola}'lsıyla Osmanlı Devleti'nin. Avusturya 
ve Rus harplerinde topçulann faal olmaması yüzünden büyük kayıplara 
uğramıştır. Bu savaşlar sırasında devletin topçu gücüne ihtiyacı artmış, fakat 
savaş şartlan sebebiyle kara ve deniz harplerinde artan taleplere rağmen 
mühimmat ithalatı zorlaşıruştır. 50 

Aynı raporunda Liston. küçük tophanenin geçen yaz çıkan yangın 
nedeniyle tahrip olduğunu ve kifayet etmediğini belirtmektedir. Bunun yerine 
yeni bir yapılanınaya gidilerek Levent Çiftliğinde çalışan Francisco 
nezaretinde donanınanın ağır demir işleri ile gernilerin çapalarını 

~7 Liston'dan Grenvill<!'ye, PRO FO 78115 no:31. 25 Aralık 1794. Beydilli, Osmanlı arşiv 
k:ı:vıı:ıklıınna göre. Frnncisco'nun (Frençesko) VenedikJi olup Baruthiuıe'de 'çarlı' inşasında çalışıp 
OstOıı c:\'Safta çarhlar Drenikierini ifade etmektedir. K. Beydilli. Türk Bilim ve Matb:ı:ıcılık 
Tıırihiııde. Mühendilıfınc, Mühendishane Matb:ıası ve Kütüphanesi (1776-1826). {istanbul. 
1994). 324ıı. 
'
8 Liston'daıı Grenville'y.:. PRO FO 78/15 ııo:31, 25 Aralık 1794. Bu dönemde Osmanlı Devleti'ndeki 

asker o.:ak.lanrıın düıenleıuıı.:si hakkında bkı.: S.J. Shaw. "11ı.: Establish<!d Onoman Aııııy Corps 
under Sultan Selim lll ( 1789-1807), Der lsl:ım. 40 (1965), 142·184. 
~9 · R-esmi Mustafa' Coıınpell asl.:n İskoçyalı olup Osmanlı hiıııayesin.: girdil..1en sorır:ı MüsiOıııan 
oldu. Huıııbar.ıcıb:ışılıga kadar yükselmiştir. Daha f.ızla bilgi için bkz: W. Wittroan. Tra\'els' in 
Turkey, Assi:ı-Minoı-. S)·ri:ı, and Across the Dcseı'f intu Eg,ypt. during the ye:ırs 1799,1800 :ınd 
1801 in Conıp:ın)' \\ith the Turkish Arnıy and the British Militııry Mission. (London. 1803 ). 
251-252. ' 
~o Lisıorı'dan G~o:n\'ille'ye. PRO FO 78115 ııo:31. 25 Aralık 1794. 
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yaptıklarını. böyle bir üretimin şimdiye kadar görüJınediğini. savaş fırkateyni 
nispetine göre üretildiklerini belirtmekteydi. Aynca. büyük tophanenin ağtr 
ve verimsiz işlediğini: zira civarında çıkan yangın sonucu hasara 
uğradığından dolayı üretimin kesintili yapıldığını. elçiliğinin ilk 
zamanlannda üretimin çok yavaş olduğunu, hatta İngiliz topçu birliğinden 
olan Yarbay Kochler tarafından çizünleri yapılan bir topun yapılınasının 
bil~ kısmi olarak başarıldığını rapor etmekteydi. 51 

Liston'un Osmanlı kaynaklan tarafından da teyit edilen savunma 
hatlanndaki gelişmeleri aktarınası İstanbul'da oturan bir diplomat için takdire 
şayandır. Osmanlı Devleti'nin Rus savaşında tahrip olan kalelerini tekrar 
onarmak için yaptığı faaliyetleri de iki kısımda anlatmaktadır. Birinci 
kısımda, Avrupa'daki Rus hudut boylanna savunmaya yönelik istihkamlann 
yaptınlmasından ve kalelerin istilıkamlannda Türk mühendislerin yanında 
Osmanlı tebas ı olan Hristiyan uzmanlardan da. vararlanıldlğından detaylı bir . . 
şekilde bahsetmektedir. Mesela bu savuruna hatlanndan ilki olan Bender'in 
islilıkarnı için, bir paşanın görevlendirildiğini, aynca Boğdan Voyvodasırun 
da yapı malzemesi ve Insan gücü sağlamakla yükümlü kılındığını rapor 
etmektedir. Ayrıca bu kıs~mda sabık İstanbul Gümrük Emini Hasan Ağa'nın 
harcamalar bürosu vekili olarak atandığını, inşaatın yapıın sorurnluğunun 
Mr. Kauffer adında Fransız bir ınirnara lıavale edildiğini anlatmaktadır. 
Liston bu Fransız hakkında da bilgi verir. Kau.ffer aslında karayollan 
dairesinde yetişmiş ve sonralan Fransız Büyükelçisi M.de Choiseul'ın 
hizmetinde İstanbuJ'a ge4niş, onun ayrılması üzerine de Babıali adına 
çalışmaya başlamış olan bir mimardır. Bender kalesinin kış başında 
tamamlanarak anahtarının mimar tarafından teslim edileceğini ve takriben iki 
yıldan beri iki bin civarında kişinin bu iş için çalıştığını da. kaydetınektedir. 
Yeniden inşa edilen bu kalenin mükemmel bir savun,ma hattına saltip 
olduğunu, fakat yeteri kadar top v~~ askerin hala tedarik edilmediğini de ifade 
etinektedi.r.52 

· 

Raporda İsmail kalesinin Bender kalesiyle birlikte . yeniden inşa 
edildiği, ancak bu kalenin yapımının daha kolay ve zahmetsiz olduğu 
belirtilmektedir. Bu kalenin mali idaresinin Nuınan Bey'e havale edilmesine 

. rağmen, onun ani ölümü üzerine bu görevin bir Hristiyan mühendi,se 
·: . . 

~ı Liston'dan Grenville'ye. PRO FO 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Kaynaklar ve bu dönem Ozerinde 
yapılmış olan çalışmalarda Koehler hakkında bilgi verilmesine ragıtıen Francisco gibi diğer Frenider 
Jıa!J<ıııd:ı çok az bir nı:ılum:ııa sahibiz. . 
': Liston'dan Grenville'ye, PRO FO 78i l 5 no:3 1: 25 Aralık 1794. Bender kalesinin tanıiri ve Hoısan 
Ağn için bkz: Ahmed Ce,•det Paşa. Tarih-i Cevdet, VI. 45. 
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,·erildiğini ,.c başka aksilikler sebebiyle ışın henüz yarısının dnhi 
yapılamadığını kaydetmektedir. Bu yapılanlar içinde nchir kıyısının saYunına 
hatlarının ihın;ıl edildiğinden bahsctıncktedir.~-~ Bu ka lenin yapıınından idari 
olarak Kiiçiik Raşid'in sonıııılu olduğunu yazınaktadır. Liston'un ,·erdiği 
bilgilere göre. Küçük R;ışid. sabık Reisülküıtab Mehmed Raşid Efendi'nin 
gözdelerinden olup işlerinde çok yetenek \'C hünerli bir kişi olarak İstanbul 'da 
isim ~apmış. özellikle de kendi ilgi alanı dışında bu göre\·c atanınasın;r 
rağmen. Selim adında yakınlarda Müslüman olan ingiliz mühendis Bail~·'nin 
biiyük yardım ve desteği ilc işlerinde başarılı olmuştur. BüyükelÇi'nin ,·erdiği 
bilgiler Osmanlı kaynakları tarafından teyit edilıncklc birlikte. Osmanlı 
kaynakları Selim hakkında bilgi ,·crmcklc birlikte. onun asıl ismi olan Baily'i 
~:ikrctıııcmcktcdirler. Osmanlı kaynaklarına göre. İngiliz Mühendis Baily. 
1792 yılında Müslüman olarak Osmanlı Dc,·Jcti'nin hizmetine geçmiştir. 
Liston'un aynı raporuna göre. Selim sadeec İsınail kalesinin yapımıııda değiL 
aynı zamanda Bendcr başta olmak ii~:crc bu hanılidc buluıı;ın Akkennan ,-c 
KiJi gibi Tuna ilc Turla ımıakları arasındaki sanınma hatlarında bulunan 
kalclcrin ~apıınında dcı göre,- almıştı" Bu bölgenin askeri bakımdan tahkim 
edilmesi husıısunıın ~·üce di,·:ıııın askeri kanadı tarafından doğnıdan ele 
alındığını Ye Çelebi Erendi'nin sonımlııluğund:ı olduğunu rapor ctıncktcydi. 
Ayrıca daha önceleri . .o\kkcrınan'ın istihkamında idari sorumlu olnn Mr. 
KaulTer aynı zamanda isınail kalesinde de çalışmaları tamamlamakla memur 
edildiği de Yerilen bilgiler arasındadı r.;;;; 

Babıiili'nin sadeec BalkaniMda savunmaya yönelik tedbirler almayıp. 
aynı zamanda Rusya'ya karşı K:ıfkaslardaki saYunnııı hattı olan Kuba n 1 rıııağı 
\ 'C Aııapa'da da benzer şekilde savunma lıatl:ırını güçlendirdiğini Liston aynı 
raponında belirtmektedir. Son savaşta Ruslar tarafıııd:ııı boşaltılan Aııapa'nııı 
tekrar Osmanlılar tarafından şenlendirilınektc olduğunu. şehrin tckn-ır 

canlandırılıııasında ·Yusuf Paşa'nın emeklerinin uııutulıııaınası gerektiğini. bu 
şahsın şehrin yeniden. iman için büyük gayretler gösterdiğini kaydetmektedir. 
Buna rağmen. Yusuf Paşa'nın Ciddc'ye sür!,'Üil olarak gönderilmesi ve yerine 

" l.isıon'dan Ur~n"illo:'y.:. I'RO FO 78 15 ıın:J 1. 2~ . \ralık 1 79-l . :\hmet Cc\'llct J>aşa bu bötg.:d.: 
y:ıpılan o;:ılışıııal:ırın hangi yollard:ıııımısr:ınanııııı kanplamlığılıakkınd:ı detaylı lıilgil.:r wnııekı.ıdir . 
. \hıııcd C'.:\·d.:ı J>aş.:ı. T:ırih -i ('t•\-d('t, \"1. 45-'1<> \ 'C: ':'\ııımııı B.:~' i.;iıı. 10!1-109. 
'' l.i~tnıı'ılaıı lir.:mill.:'y.:. I'RO FO 71< 15 m•:J 1. 25 .\r.ılık 1 79-l. ;\lfılı.:ııdis Sdiııı'iıı Osmanlı 
)}c\')eti'ııd.:ki lıiı'Jiı.:ıl.:riııiıı an:i,· ka~~ıaklarıııa gör.: ;ınalizi i.;iıı hiv: B.:ydilli. Tüı·k Bilim \'(' 
:\ l;ıth;ı:ıt·ılı k Tıırihiıult· :\ liihı·nd ishanE'. 50. 
" l.istnıı'dmı Ur.:m·iıı~·y~. I'RO FO 7~ ı 5 ııt>:J 1. 25 . \ralık ı 79-l. Beyıli ll i. K:ıuller'i nıiıh.:ııdis ,-.: 
ı.:l.nil. r."l<."<:inı nl;ıral. ıızıııı yıllar lıi:mı~ı n:r.:ıı Fraıısız Kot;:r olnrak aıılaııııakındır. Türk Bilim n· 
:\l:ıthaaı·ıhk Tarihimh· :\liilll'nııish•iıw. ı:x. ı.:"ı;:r. Fr.ııısız.:a Kanller'in Tiirl.,·.: nkuııu~ııdıır. 
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Avrupalı bir subayın şehrin yeniden yapılanma ,.e istihkam işlerini yürütmek 
için göre,·lendirilıncsi Liston'u şaşırtmış olsa gerektir. Zira bu Avrupalı 

subayın kaldığı süre içinde bazı ilerlemeler yaptığını. fakat Türk 
komutanların , .e idarecilerin bencil tutumları. onların isıeklerine boyun 
eğıneınesi. yeterince malzemenin sağlmunaınası ve çenedeki kaynakların 
yetersizliği gibi nedenlerin işlerin tamamlanmasına engel teşkil ettiğini 
yazınaktaydı. Bu bilgilerden A,·nıpalı subayın istanbııl'a neden döndüğünü ,.e 
yerine niçin bir Türk idarecinin atandığıııı anlayabiliyonız. Anapa'yı bu 
bölgenin sanınmasında "kilit nokta" olarak belirtir ve btmıda son sm·aş 
sırasında on bin askerin kaybcdildiğini. bu yüzden Babıı'ili'nin de buranın 
Osmanlılar için sadece askeri Ye ticari .bakımdan değil. aynı zamanda 
jcopolitik bakımdan çok önemli bir yer olmasını dikkate aldığını 

belirtmektedir.5'' 
Lisıon. Babtali'nin Tuna'daıı isııınbul'a kadar olan Karadeniz sahilinin 

güvenlik çemberi içine alınınası Ye sanınulınası işine ciddi şekilde 

eğilinildiğini ve özellikle de başkentin güvenliği için istanbul Boğazı'nın 
savunmasına yönelik olarcık istihkiimların \'C bataryaların boğazın Karadeniz 
girişinin her iki yakasında tesis edildiğini belirtmektedir. Anupalı 

uzmaniann hazırladıkları raporlar doğrultusunda yapılan bu yerlerin 
tahkimini. Sultan'ın bizzat teftiş ettiğini özellikle belirtmektedir. 57 

Liston. Osmanlı donanmasının bu dönemde yeniden ele alınarak 
Avrupa donanmalannın model olarak kuılanıldığını. özellikle de yeni savaş 
gemilerinin Fransız modellerinin takliti olduğunu ifade etmekteydi. Osmanlı 
savaş gemilerinin yapıldıkları tersaneleri sırası ilc şöyle belirtmekteydi:5~ 
Sinop. istanbul. Genılik. Tekirdağ. Bodrum ve Rodos. Kandiye ve 1..-iınni'de 
firkateynlcrin yapıldığını. aldığı son istihbaratlanı göre de Çanakkale 
yakınında yeni bir tersanenin inşa edilmektc olduğunu rapor etmektedir.59 

Listoil ayrıca. Fransız Cumhuriyet hükümeNnin himayesinde Osmanlı 
Devleti'nin hizmetinde görevlcndirilıniş olan Lebrun adındaki Fransız tersane 
mühendisinin. başkentteki tophancdc güvenelerde kullanılmak üzere seksen 

s6 Liston"dan Gr.:nvilk\·c:. PRO FO 7!! 15 no:31 . 25 Ar.ılık 1794. 
~~ Li~ton'dan Cir.:nvill~;y~. PRO FO 71!-15 n•ı::ı ı . 25 :\r.ılık 1794. Bu dönemde Batılı dl!llizı:ileriıı 
Osııınnlı donannıusııı:ı katkılan iı;iıı. hl..z: i. Bostan ... Osmanlı Balıriyesiniıı ~ lodenıt.:şnı~-ı<iııde 
Yah:ıncı l !znıanlarııı Rolll ( 17!!5-1800)"". TD J5. ( 1 994). 177-192. 
~"l.istoıı'dan Grc:ııvilk'v.:. I'RO FO 7!! 15 ııo:J ı. 25 Aralık 1794. 
~· Liston'd.ııı (ir~miti~\·.:. I'RO FO 78 ıs ııo:JI. 25 :\r.ılık 1794. Osımınlı doıınıınıasıııııı 
ihtiynı;larınııı l..af'liılaıııııa~ııı;ı yiiııdil.. yapılan fnııliy~th!r iı;iıı. bkz: 1. Bostan. "'Osmanlı U:ıhriy.:soııd.: 
~lod~nık-şııı~ llar~ı...:tkri : T~rsaıı.:'de BUyı.ik Hanız inşası (1794-H<OOj". 150. Yılında Tııııziııuıt . 
(:\nkara. 1 '>'>2 ). 61)-90. 
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gemi topu yapması için göredendirildiğini rapor etınekteydi. The Royal 
Louis'in model alınarak yapı lmakta olan üç direkli bir geminin kısa süre 
sonra bilirilmesinin beklendiğini de kaydetınekteydi . Lebrun hakkında verdiği 

· bilgiler Osmanlı bahriyesi üzerinde çalışanlar tarafından da teyit 
edilmektedir. Liston'a göre. Toulon'da isim yapnuş bir sanatkar olan Lebrun. 
Türkiye'de iki yı l gibi kısa bir. süredir bul unmaktadır , .c Babılili bu yetenekli 
mühendisi çok . iyi kullanarc,k değerlendirmiştir. Onun verdiği bilgiler 
arasında. Osmanlıla rın yeni savaş· gemileri ve lirkateynlerini donanmaianna 

· ckledikleri ve ileride çıkabilecek sa,·aşa karşı hazırlıklı olmaya çalıştıkları da 
yer almaktadır. Bu son bilgilerden büyükelçi. Babılili'nin geçmişten dersler 
çıkartıp geleceğe dönük hazırlıklar yaP,lığına işaret edip · Osmanlı 
zihniyetindeki modernleşmeye önem vermesini. Rus telı likesinin Osmanlılar 

için daimi olduğunu. Osmanlı savunma sanayist-için Avrupalı uzman ve 
teknisyenlerinin elzem olduğunu nırgulamaktadır.(~• · 

Liston'un 16 Hazinın 1795 tarihli raporunda çeşitl i yabancı ülkelerden 
Osmanlı Devleti hizmetinde çalıştınlmak üzere gelen uzmanlar hakkında da 
bilgi vermektedir. is,·eçli 1 1 teknik görevlinin Babı lili hizmetinde çalışı~1ak 
üzere birkaç gün önce istanbul'a geldikleri. bu kişiler hakkında şu an için 
fazla ıııalumat olmadığından dolayı ayrıntılı bilgi vereınediğini 

bildinnektcdir.61 Nitekim. 25 Haziran tarihli başka raporda bu görevliler 
hakkında tafsilatl ı bilgiler bulunmaktadır. Bu isveçli grubu yardımcı 
görevliler olarak nitelendirmekte ve bir gemi yapııncısı. bir tersane inşaatcısı. 
subay ve tabiyccilerden oluşan üç topçu ve altı yardımcıdan oluştuğunu 

yazmaktadır.6: Osmanlı belgelerinde isveç ınaslahatgüzarı . D'Ohss·on'un 
maarifetiyle I 1 İsveçlin in 7 Haziran · 1795 (19 Zilkaade 1209) tarihinde 
istanbul'a geldikleri. Rhodc'nin Havuz mühendisi ve Klintcbcrg'in Gemi 
i nşa mühendisi olduğu kaydedilınektedir.1B Bunlardan başka. Londra'daki 
Türk Büyükelçisi tarafından tavsiye edi lmiş olan Richard White adında 
Thaıııcs ırmağında gaınbot yapıınında çalışmış bir İngiliz'in İstanbul'da 
çalışınaya başladığı da raporda belirtmektedir_,_, Ayrıca. Karadeniz 

6<• Li~ıon'dan Grttıwill.:'y.:. J>RO FO 78· ı 5 nn:3 ı . 25 :\ralık ı 794 . .-\lmı.:d C.:vd(t l'aşn \"( Sh;m'ın 
•"ı<erıeri Lisıon'uıı Osmanlı donaıuııasıııııı hı:t.lı hir ş.:kild.: gdi~ııı.-:<i hakkında ,·.:rdiği bilgil.:ri ı.:~iı 
(lnı.:ktedirl(r. 

"' Lisıon "dıııı Gre1ıviıkw I'RO FO 7R 16 ııo:23 . 16 1 la7.ir;ııı ı 79'5. 
•~ Lisıuıı·dnıı (irı:nvitıı:\·.: l'RO FO 7!<•16 ıın:24 . 25 Jlazirnn 179'5. Slıaw a~ııı bdg.:yı: dayunarak 
i~,·ı:ı;li gıir.:,·likrdı:n iksiııiıı ismini yaznıışıır. lhkaı hu h.:lg.:d.: isv.:c;li görı:\·Jil.:riı.ı i~iıııkriııı: 
rastlnyaııındık. Bkz: Slı;m. Oltnııı:ııı ~:1\")". 2:n v.: ıını :ı . 

•·; Bı:vdilli. Tü ı-k lliliııı n• :\1:ılbmıı·ılık Tıı ı-ihindt· ~ tıih<•ıulish:iıw. !!!!-!<9. 
~• Li;toıı · dan (irı:m·iJI( ·yı: I'RO FO 7ı-t 1 (, nn:24. ı ;. llazinııı ı 79 :". 
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limanlannın bazısında: geliştirilmiş pliın ilc inşa edilen .ıo tane gambotun 
İstanbul Bağazı'ndan geçerek birkaç gün önce istanbul':ı geldiğini ,.c aynı 
yerlerden daha fazla gaınbotun geleceğini uınduğunu belirtınesi. Babıiili'nin 
bu işe dört elle sım ldığının bir göstergesiydi.M Liston'un Osmanlı Devl.etinin 
askeri ,.e donanına alanında yaptığı yenilikler hakkında ,·ermiş olduğu 
bilgiler. yabancı teknik heyetin Osmanlı sanınma sanayiinde aynadıkları rolü 
belirtınesi bakımından ınülıiındir. 

f) Liston'un Osmanlı Haı·iciycsinin Son İcraatları Hakkındaki· 
Görüşleri 

Bilindiği gibi 1792 yılından başlayarak Osmanlı dış politikasında 
köklü değişiklikler yaşanmış ,.c dış işlerinin yeniden yapılanmasına 
girişilınişti. Bu dönemde Osmanlı De\"lcti A,·nıpa'da ccreyan eden hadiseleri 
daha yakından izlemek ve İstanbul'da rakip olan ülke elçilerinin yanlış , ·e 
ka~di yönlendirmelerinden kurtulmak ıçın önemli göriilen AHupa 
başkentlerinde daimi elçilikler açmak görüşünü benimsemiş. bunların ilkini 
de Londra'da 1793 yılının sonunda açmıştı. Bu teşcbbüsün faydalarını gören 
Osmanlılar diğer A\·rupa başkentlerinde de benzeri temsilcilikler açınanın 
z;ınıri olduğunu görmüşlerdi. Ancak. Fransız ihtilfili neticesinde bütün 
AHupa'yı tesiri altına alan sa,·aşlar sebebiyle. bu tasarı belli bir süre ertelendi. 
Fakat. L 795 yılının başlarından itibaren Fransa'ya karşı oluşturulan 1. 
Koalisyon'un ıayıflaınaya başlaması üzerine AYntpa'daki gerginlik yuınuşaıııa 
teınayüliine girmişti. Osmanlı De,·lcti dışarıda. özellikle de dostane ilişkiler 

geliştireceği ülkelerde diplomatik temsilcilik açmayı tekrar gündeme 
getinnişti. Bu yüzden temsilcilik açınayı planladığı ülkelerin temsilcileri ile 
istanbul'da temasa geçilınişti. 

Bun~ın gibi reform niteliği taşıyan gelişıneler hakkında. Liston bize 
hem aydınlatıcı hem de bu konudaki ba;.ı . ihtilanı bilgilerimizi gözden 
geçirmemizi sağlayan bilgiler ,·crıııcktedir. Bilhassa hariciyemizdeki 
yapılanma hcıkkındakj görüşleri büyük önem taşımaktadır. Zira Osıııanlı 
De,·l<!ti . hangi ülkeye büyükelçilik açacaksa o de\'lctle daha iyi ilişkilere 
geçeceğinden doleıyı ingiliz ·elçisi tedirgin olmuştu . Bu koıııılan kapsayan 25 
Nisan 1795 tarihli raporunda. Reisülküıtabııı . Babı ı-ili'nin Anısıury<ı. Pnısya 
,.c Rusya başkentlerinde daimi ikamet elçilikleri açnıaı.. ni~ etini ,.c bu 
konudaki girişimlerini nakletıııektedir. Söz konusu de\"letlcrin istanbul'daki 
temsilcilikleriyle temasa geçmiş. ancak istanbul 'daki elçiler bu konu 

•' l.i<lon ·dan Gr.:ıl\·ill.:··y.: I'RO FO 7S ır, nu·2.t. 2." ll:ı~>r:ın ! ?')~ 
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hakkında karar ,·crınc yetkisine sahip olmadıkimmdan konuyu fıınirlcrinc 

hıwale etmişlerdi. SÖzii edilen · ülkeler için hu teklilin kabul edilebilecek 
nitelikte· olduğunu. aynı :1.mnanda ınütckabiliyct esasına göre teklilin 

· reddedilmesinin hfç bir nedeni·. buhınınadığı · görüşündcdir.r•· Babıüli'nin 
büyük Avrupil de,;letleriniri ·rrierke/Jcrindc büyukCiçiliklcr açma konusunda 
çok ciddi hazırlıklar yapt1ğını YC teşebbüslcrini sonuÇiandırınaküı aceleci YC 

ısrarcı olduğunu kaydetmektedir. ' 
Kısa bir aralıktiın sonra bu koni.ı hakkında <J Mayıs 1795 tarihli diğer 

bir rapora kesin cüınlcler yansıınışiır. Babuili. · AYusturya · ,.c Prusya 
hükümetlerinin cevaplarını bekleınek.sizin Viyana ,·e Berlin'de daimi Türk 
tcınsilciliklerinin kurulma kararını alınış ve birer elçi atamak için hazırlıklar 
başlatmıştı. Hat1a, Liston bu elçilerin statülerinin Orta Elçi olacağmı da 
bildirmekle Viyana elçisinin Kahya Bey'in katibi İbrahim Efendi ve Berlin 
elçisinin de Defterdar Moralı Osman Efendi'nin Sir katibi ve onun ile Yusuf 
Agah Efendi'nin kayın biraderi olan Esseyyid Ali Efendi olduğunu 

yazmaktaydı."' 
Mehnıed Raşid Efendi'nin azlinden sonra yerine geçen Reisülküttablar 

onun ortaya attığı politikalar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmuşlardı. Zaten 
Liston'un bir buçuk yıllık büyükelçiliği · sırasında · tam 4 tane Reisülküttab 
görev değişimi yapmıştı. Bu yüzden bu Reisülküttablann hiç birinin ·bu kısa 
süreler içerisinde değişiklikler yapma fırsatı da doğmamıştır. Bü)iikelçi 
raporlarında sıksık Rcisülküttablar ve aniann muavinleri mevkiindeki Baş . 

Tercümanlar hakkında geniş · ölçüde bilgiler vermektedir. 10 Ocak 1795 
tarihli bu tür bir raporunda Liston. Mehıned Dürri Efendi'nin nüzulden ani 
olarak 5 Ocak günü öldüğünü: Dürri Efendi'den boşalan mevkiye gelmek için 
bir çok adayın ortaya çıktığmı ve bunların göreve ataıunak için çeşitli 

entrikalara başvurmuş olduklannı beyan etınckteydi .68 Reisülküttab adaylan 
hakkında verdiği bilgiler de orijinaldir. Adaylar arasında en ünlü ve faal 
olanlar: sabık Berlin ve Viyana bü~iikclçileri idi. Liston'a göre bunların ikisi 
de. saraydaki kadınlara yakın dalka,uk kişilerdi . Sultan. her ikisine de bu 
görevi verineme tarcıftarıydı ve çevresinin baskısına rağmen kararını 

'"' l.iston·daıı Grenville'ye PRO FO 78/16 no:14. 25 Nisan 1795. 
•· l.iston·dmı Gr.:ıı,·iııe·y~ PRO FO ?ı.l · ı G no: ı 6. 9 1\lay ı 795. Rııpnrların tanı metni için bkz: EK Il. 
~· l..istoıı'dmı (ir.:n,·ill.:'y.:. PRO FO 7!( 1 (• no: 1. 10 ().:;ıl. 179 5. Dürri Ekııdi'nin yerin.: Fird.:,-:;i 
Elendi'nin atmınıası iı,:in hkz: .-\Jıın.:d C~vd.::t Paşa. Tarilı-i C<•vdN, YI. 1 :-•J. "Çend nı:r. nıiınınııida 
ya·ni C.:ınaziydahir.:ııin oııiı.;iın.:i giıni Diırri Ef~ndi kapııya giımd; içiin .:~lıiıı~ silvar olmak Cızere 
il..:n ııerdibaııde ltiı.:aat.:n vdiıt itın.:U: \Wiıı.: ı.:zl..:rı:-i .:wd Fird.:vsi l·.l~mlı ReisiılkOtıab oıulı anın 
yerin.: dahi kiıc,:iık .-\rif Efendi ge~ın.:kl.:· ... ··. ' 
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uygııladı: Rcisülküııab olarak. Firdc,·si Mchiııcd Emin Elendi'yi aıadı. Aynı 
rapordaki bilgilere göre. bu zat. C\ n~lki , .c şimdiki Sadr.ı;.amı n Tczkcrecisi 
(Master of Rcquests) olarak çalışmış olduğundan Padişalıın iradesine göre 
göre,·c de uygun gözükmektedir. Bii~ ükclçi ise E ın in Elendi'nin fazla il ibam 
sahip olmayan Ye dış işlerinde hiç bir ıccrübesi bulunmayan bir kişi olduğunu 
söylenıekıedir. Omı göre Rcisülküllab Emin Efendi de Diirri Efendi gibi selefi 
olan Mchıncd Raşid Efendi'nin cıkis i alı ındaydı YC bu nedenle Osmanlı dış 

politikasında herhangi bir genel değişikliği n olmayacağı muhteıncldi .1'9 

tJ Mayıs 17<J5 tarihli raporunda L i stoıı. birkaç ay öncesine kadar Baş
Tercüman o lan Calanıachi'nın 6 Mayıs tari hinde emek li olan Mihai l 
Suzzo'nuıı yerine Boğdan Vo~Yodası olarak atandıgıııı kaydetmektedir. 
Türkiye'ye geldiği sıralarda fe,·kaliıdc yetenekli n: bilgili bir kişi olarcık tarif 
cuiği Baş-Tercüman M. George Munısi. rapordan ;ı ıı laşıldığına göre. tckr..ır 

eski göreYine atanınıştı. Aynı rapora göre. Babıiıli'dc bazı önemli ataınaların 
yakında yapılacağı ıahmin edildiği ve diplomatik bilgisi ve politik işlerden 
anlamayan ve aynı zamanda çok kaprisli ,.c i naıcı ıııizaca sahip olan 
Reisülküttabın görevden alınma ihtimalinin bulunduğu kaydedilmektedir. ~ .. 

Liston'un yukarıdaki raporunda \'erdiği bu ileriye dönilk bilgileri. 1 (ı 
Haziran tarihli raporun teyit etmesi. onun iyi haber alan bir diploınaı 

olduğunu göstermektedir. Raporlarda. Osmanlı kabinesinde bazı 

değişikliklerin olduğu. Ocak ayınm başından itibaren Rcisülküııab olan 
Firdevsi Mehmed Emin. Efendi'nin görevinden alınıp yerine Viyana'ya elçi 
olarak gitmiş ola n Ebubekir Ratib Efend i'nin atandığı da bildirilmektedir. 
Mehmed Emin Efendi'nin görevden alınmasından duyduğu meınnuniycti 

açıkca ifade ederek. halefinden ingiltere hesabına menfaal beklediği ni 
göstermekteydi. Ancak bu değişikliğin kendi nıcnfaatleri açısından hiç bir şey 
getirınediğini. yeni Reisülküıtabın Frans~z Cumhuriyetinin harareıli bir 
tarafian olması.nın onun büyük bir kusuru olduğunu bildinnektcdir. :ı 

•• ı .iston'dan Grı:ıwillı:'v..:. PRO fO 7ll:t (ı no: ı . ın <kal.. ı 7'J5 . 
•. , l.i~toıı"dan Grı:ııvili.: ·y.: PRO FO 7l< 16 nt>: ıc •. 'J :\la~ 17'J5. :\lınıd l\:nl..:ı P:L~:ı. l.isı.ııı'ıııı 
Firdı:,·si El~ııdi hakkında wrdiği lıilgil.:ri ıcyit dııı.:J..ı.:dir . \hııı.:J C..:,·Jd l':ı~a . Tarih·i c.,vth·t. VI. 
ı o ı. 
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C.:,·tl..:t Paşa. Tarih-i< ·,.,·ılt·t. VI. 1 <ı 1-1 (ı2. 
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.g)Liston'un BÜ)'Ül.:elçiliğinin Bitimi 

Liston. kendi hususi işlerini görmek-üzere kısa bir süre ingiltere'ye 
gitmek için Lord Grem·ille'den izin istemiş olduğunu. Dışişleri Bakanlığının 
kendisine gönderdiği .ı Ağustos 1795 tarihli iznin kabulüne dair yazıdan 
öğrenınekteyiz. Dışişlerinin bu yazısında. Listoı:ı'un izin isteğine ait yazısının 
krala sunulmuş olduğu Ye kral tarafından bunun memnuniyetle kabul edildiği. 
İstanbul'dan ayrılırken kral hazretlerinin temsil işlerinin . istanbul'da 
aksatılmadan yürütülebilmesi için kendisinin uygun gördüğü bir şahsı yerine 
vekil atayabiieceği belirtilniektedir. Bu ise Liston'un gerçekten geçici bir süre 
için İst<ınbui'dan ayrılacağı anlanuna gelmektedir.'= Kral'ın · izin yazısının 
eline· Ekim'in yirmilerinde geçtiğini ve bunu Babıali'ye hemen bildirdiğini 
onun .ı Kasım tarihli raporundan anlamaktayız. ·;; . 

Liston İstanbul'dan son defa gönderdiği bu rapor kendisinin 
istanbul'dan ayrılışı hakkında bazı bilgiler vermektedir. Bu raporunda. 
Londra'ya dönmesine izin yerilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladığılll 
ifade etmekte ve vakit kaybetmeksizin yola çıkacağını belirtmekteydi. Niçin 
bu kadar alelacele istanbul'dan ayrılmak istediğini sadece bir nedene 
bağlaması çok ilginçtir. Rapora göre. ayrılış sebebi ne kışın yaklaşınası ne de 
Türkiye'de şiddetli veba salgınının yaygınlaşması üzerine Avusturya 
hükümetinin uyguladığı karantina s.isteınidir. Asıl amacı Lord. Grem·ille'ye 
saygılarını sunmak olup. hava şartlannın kötü . olması halinde. Londra'ya 
Şubattan önce ulaşanuyacağını bildirmekteydi. Liston'un verdiği malumata 
göre yabancı temsilcilerin Sadrazaın'ı ziyaret etmeden İstanbul'dan 
ayrılmaması diplomatik bir gelenek olduğundan. fakat uzun bir süre alacak 
olan protokol kuralları sebebiyle. bu şartlar altında bö)'le bir· teşrifattan 
sakınınaktan da üzüntü duyduğunu ve Sadrazama veda etmekten 
kaçınınadığını. yalnız İstanbul'da yaygın durumda olan · veba enfeksiyonu 
tehlikesini göz önüne aldığını belirtmekteydi. Böylece resmi bir merasim işini 
bırakınayı _tercih ettiğini. bunun yerine Reisülküttab Efendiye dostane veda 
elli ği ni bildirmekteydi. ' 4 

Liston, İstanbul'dan hızlı bir şekilde ayrılmasını "benzer şartlar altında 
geleneksel gör[:,'Ü kurallarından ayrılınanın bir eınsali · yoktu" şeklinde 

71 D0\\1ıing Street'den Listoıı·a PRO FO 78.- 16.4 .-\ğıı~to~ ı 795 . 
• _, Liston'dan Greıwille'w PRO FO 78!16 no:38. 4 Kasını 1795. 
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Sadraı.anıa vt!da ziyaretinin nınıad . olduğunu hdirterek 1 .i~t(ııı'u teyit edici bilgiler vemıektedir. 
l 'zuııÇa!'liılı. Osıııaııli DeYletinin Mcı·ke7_ :lCJ9-31 O. " · _:;·.' · '· 
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anlatınaktaydı. Acele istanbul'dan ayrılaca~ını Babılili'ye bildirıoesine 
rağmen kendisine hemen bir ce\'ap ·gelmemişti. Ümit edilen cevap 8 veya 10 
!,>ünlük ıereddütlü beklemeden sonra ona ulaştı. ingiliz bü~iikelçisinin ayrılma 
hadisesi Sullana da duyuruldu. Bunun üzerine III. Selim'in kaleminden çıkan 
küÇük bir yazı ile ona iltifatlarda bulunulduğunu. isteğinin memnuniyetle 
kabul edildiğini ve Raşid Efendi'nin evinde kendisini kabul etmesini ve 
onuruna çok iyi muamele edilmesini tenbih ettiğini rapor eunekteydi. 3 
Kasım sabahı Mehmed Raşid Efendi'yi ziyaret ettiğini ve Raşid Efendi'nin 
kendisine nezaket kuralları içerisinde davrandığını. Sultanınadına elmaslarla 
işlenmiş bir altın eniiye kutusu hediye ettiğini belirtmekteydi. 4 Kasım 
l795'de Liston yerine vekaleten elçiliğin işlerini yürütmek üzere işlerinde 
yardımcı olan kabiliyetti bir sekreter olarak tarif ettiği Spenser Smith'i 
maslahatgüzar olarak tayin ettiğini ·bildirınektedir. 75 

Liston'un İstanbul'dan · ayrılınası üzerine göreve başlayan 
Maslahatgüzar Spencer Smith. ı O Kasım 1795 tarihli Dışişleri Müsteşarı 

(Under Secretary of Foreign Ministry) Sir George Aust'a gönderdiği ilk 
raporunda. Liston'un -ı Kasım'da İstanbul'dan lngiltere'ye dönmek için 
ayrıldığını bildinnekteydi.' 6 Smith'in ilk kez Lord Grenville yerine Sir 
George Aust'a görev değişiki i ği ni bildinnesi ingili t.lerin bürokratik 
hiyerarşisinin hangi temeller üzerine kurulduğunu gösterınesi bakımından 
önemlidir. Liston'un ilk kez gönderdiği 22 Mayıs l 79-l tarihli rap<iru Lord 
Grenville'ye hi ta ben idi. 7' • 

İngili~ büyükelçisinin İstanbul'dan geçici bir süre için ayniması 
hadisesi İngiliz kamuo)unda ya nk ı bulup basma da yansıınıştı. Liston ı 796 
yılının Ocak ayının başlannda Londra'ya ulaşt ı. The Times gazetesinin 13 
Ocak 1796 tarihli bir yazısında. bazı söylcntilere göre onun Londra'ya geldiği 
zaman hiç de iyi karşılanmadığını bildirmekteydi. The Tiıncs'e göre. Liston 4 
Kasım'da İstanbul'dan Sadrazama veda ziyareti ycıpamüdan ayniınıştı ve bu 
ise nonnal bir durum değildi. Bu .durumun B~bıali ilc Londra arasında bazı 
yanlış anlaşılınalara yol açtığını belirtmekteydi. Türk geleneklerine uygun 
olarak Sultanın büyükelçiye çok kıymetli elınaslarla işlenmiş bir enfıye kutusu 
ve fazla miktarda l!ediyeler sunulduğunu da yazmaktaydı. 78 Lon~ra'ya 
geldikten sonra Yusuf Agah Efendi')i ziyaret ettiğini ve Reisülkütıab 

-~ Lisıoıı"dan Grımvilk·v~ PRO FO 7!1·16 no:3!!. 4 h:a.~ıın 1795. 
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tarafından gönderilen bir mektubu ona teslim eııiğini 'ı'usuf Agah Efendi'nin 
ruporundan öğreniyoruz .•. , 

Geçici bir süre özel işlerini görmek için ingiltere'ye gelen Liston'uıı 17 
Şubat 1 7')6 tarihinde ABD'nin başkenti Washington'a büyükelçi olarak 
atanması Londra Büyükclçimi;. Yusuf Agah Efendi ve Babıali tarafından 
şaşkınlıkla kar~alandı ve Babıali ingili;. hiiklııııetinin bu davranışını üzüntü 
ile karşıladı!lını bildirdi . Yus.uf Agah Efendi. Babııili'nin talimatlan 
doğrultusunda istanbul gibi önemli bir merkezin. siyasi prestiji açısından. 
işlerinin ıııaslalıatgüzarla ~ iirilliilenıiycceğiııi yeni bir büyükelçinin atanınası 
için i}ıgili;. hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmaya başlamıştı.:<• ; Bunun 
ııeııccsindc i ııgiliz hükümeti. 23 Teııunuz 17W)'da sa b ık Madrid Büyükelçisi 
Francis James Jackson'u isıanbul':ı büyükelçi olarak tayin ett i.:<ı 30 Eylül 
17Wı'da Jackson. Yusuf Agah Elendi'yi zjyaret ettiğinde bu atanmadan 
nıcııınuniyeı duyduğunu ve balıarda yola çı.kacağını belirtınişti.8: Jacksoıı. 
Liston'un yerine atanmasına rağmen yeni görevine başlamadan istifa etti ve 
Smith ıııaslahatgüzar olarak bu görevde. yeni büyükelçi "Earl of Elgin"in 
i sıanhul'a (>Kasım 1799'cfu gelmesine kadar kaldı.:<~ 

"'YIL~ur Agiilı Efendi. Havadisn:ıme-i in~illere. ISa. hıl\'adis 28. 
10

' Yıısur Agah Elendi'nin yı:ni d~inin t:ıyini hakl..ıııdııki liıaliy~tkri i~in hkl_Hav:ıdisn:ııne-i 
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