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Ahlat'ta.XIII. yüzyıla ait mezar anıtı. 
L ~ 

Ahlat'ın Tahtısüleyman mahallesinin 
güney kısmında ve Karaşeyh Mezarlığı'
nın kuzeydoğusunda. üzerine yapıldığı 
tepenin siluetine hakim bir yerde bulun
maktadır. Yapı, yine Ahlat'ta bulunan Ulu
kümbet'ten (U sta -Şagird Kümbeti. Çu
buklu Kümbet) sonra büyük ölçüde olan 
ikinci mezar anıtıdır. 

içinde üç mezar bulunan yapı. kapısı
nın üzerindeki girift bir istif halinde nesih 
hattıyla yazılmış iki satırlık kitabeye göre 
673 yılının Recep ayında (Ocak 1275) Me
likü'l-ümera Mahmud b. Hüsameddin Ha
san Aka için inşa edilmiştir: diğer iki me
zardan birinde de veziri Hasan Ali yatmak
tadır. Halk arasında kümbetin Akkoyunlu 
Hükümdan Uzun Hasan'a ait olduğuna 
inanthyorsa da aslında Hasan Padişah de
nilen zat Moğollar'ın Ahlat hakimidir. 

Evliya Çelebi'nin 1655 yılında Ahlat'a 
geldiği zaman içine girdiği ve. " ... Birço
ğu kurumuş iskelet halindedir. Hatta bir 
zenci yüzlü çocuk. elinde sopası ile ayak 
üzerinde bekçi gibi duvara dayalı dur
maktadır. Gayet korkulu bir yüzdür. Tür
bedarı yoktur. Kapıları Revan fatihi Mu
rad Han'ın ziyaret etmesinden beri kapa
lıdır ... " ( Seyahatname, IV. I 34) diye an
lattığı yapı Hasan Padişah Kümbeti. adı
nı andığı padişah da 1635'te Revan ve 
Tebriz seferine çıkan IV. Murad'dır. M um-
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yaların. 191 O yılında m um adağı yapan 
kadınların yol açtığı bir yangın sonucun
dayandığı bilinmektedir (Abdürrahim Şe
rif. s. 68). Kümbet de bu yangından zarar 
görmüştür, ama büyük ölçüde yıkılması
nın sebebi herhalde başka bir atettir. 

Hasan Padişah Kümbeti, altta kare 
planlı cenazelikle (mumyalık) bunun üze
rindeki daire planlı ziyaret mahallinden 
(mescid) meydana gelmektedir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 1969 yılın
da başlatılan restorasyon çalışmaları so
nucunda cenazelikle gövdenin kuzeye ba
kan çeyrek kısmı dışında kalan yerleri ta
mamen yenilenmiştir. Cenazeliğin yuvar
lak kemerli girişi. doğu cephesinin kuzey
doğu köşesine yakın bir yerde bulunmak
tadır. Çapraz tonoz örtülü mekan üç du
varındaki mazgal pencerelerden ışık alır: 
bu pencerelerden batıdakinin sövesi zen
cirek. güneydekininki ise zikzak motifle
riyle bezelidir. Diğerlerine göre daha sa
de olan doğu penceresi alınlığında iri bir 
rozet, yanlarında basit bir süsleme ban
dı görülmektedir. içeride bulunan üç me
zardan biri diğerlerinden büyüktür. 

Ziyaret mahallinin onikigen kaidesi ce
nazeliğe köşelerdeki çift ters üçgen pah
lar vasıtasıyla bağlanmıştır. Bunun üze
rinde konik külahlı silindirik gövde yük
selir. Kuzey cephede yer alan kapıya çıkış 
iki taraftan taş basarnakit dar merdiven
lerle sağlanmıştır. Kapı, kenarlarında bur-

. malı sütunçeler bulunan yedi sıra mukar
nas kavsaralı bir açıklık halindedir: mu
karnasların içieri kabartma rCıml ve pal
metlerle bezelidir. Üzeri iç içe geçme se
kizgenler ve palmet dizileriyle süslü ge
niş bir bordür kapıya çerçeve teşkil eder. 
Batı , güney ve doğu yÖnlerine açılan üç 
pencere beşer sıra mukarnas kavsaralı
dır. Geometrik bezemeli dar bir bordürün 
çevrelediği nişlerinin içindeki kuşatma ke
meri üzerinde birer gülbezek göze çarpar. 

Türbenin dış yüzeyi. içlerinde girift saç 
örgüleri bulunan bordürler. kaval silme
lerle bağlantılı yüzeysel kemerler ve bun
ların içinde yer alan gülbezeklerle (top
lam on altı adet) süslenmiştir. Kapı ve 
pencere aralarına rastlayan yerlere üçgen 
kesitli ince uzun nişler açılmış ve bunlara 
çerçeve teşkil eden dar bordürün içi zik
zak motiftyle doldurulmuştur. Üzerinde 
birbirine paralel fitiller bulunan ve tama
mı yeni olan konik külahın eteğini iki sıra 
mukarnaslı saçak frizi dolanmaktadır. 

Halen oldukça baktınlı durumda bulunan 
Hasan Padişah Kümbeti, mimarisi ve süs
lemesi bakımından Ahlat kümbetlerinin 
özelliklerini bünyesinde toplayan ilçenin 
en gösterişli mezar anıtlarından biridir. 
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li! ENiS KARAKAYA 

HASANPAŞA 

(ö. 979/1572) 

Barbaros Hayreddin Paşa'nın oğlu, 
Cezayir beylerbeyi. 

..., 

1516 yılı civarında doğdu. Barbaros 
Hayreddin Paşa'nın Cezayirli bir hanımın
dan olma oğludur. Muhtemelen çocukluk 
ve ilk gençlik yıllarını babasının yanında 
Cezayir'de geçirdi. Denizeilikle ilgili bilgi
leri babasından öğrendi. Kanüni Sultan 
Süleyman tarafından 1 S33'te istanbul'a 
çağrılan Barbaros'un yanında büyük bir 
ihtimalle Hasan da vardı. Nitekim 1538'
deki Preveze Deniz Muharebesi'ne katıl
dığı kesindir. Bir ara Kocaeli sancak beyi
liğinde bulundu. 1 S44'te babasının iste
ğiyle, bir yıl önce ölen Hasan Ağa'nın ye
rine babasına vekaleten Cezayir beyler
beyiliğine getirildi (Gazauat-ı Hayreddin 

Paşa, vr. 45•). 

Hasan Paşa, Cezayir savunmasını güç
lendirdikten sonra İspanyollar'la çekişme 
sebebi olan Tilimsan meselesini halletme 
işine girişti. İ lk seferinde başarılı olama
dı. .1546'da yaptığı ikinci sefer ise bu ta
rihte istanbul'dan babasının ölüm habe
rinin gelmesi üzerine Cezayir'e dönmek 
zorunda kaldığı için yarıda kesildi. Asale
ten Cezayir beylerbeyi olduktan sonra 
dikkatini, Cezayirliler ve Oranlı (Vehran) is
panyollar arasındaki çabşmadan fayda
lanarak Tilimsan'a sahip çıkan Faslı Sa'ôı 
Muhammed eş-Şeyh üzerinde yoğunlaş-



tırdı (ı 550). Yeniçerilerden ve Beni Ab
bas kabilesinden oluşan ordusunun ba
şında kısa zamanda Faslılar' ı yenerek Ti
limsan'ı zaptetti (1552). Ancak bir süre 
sonra muhtemelen Fransa'ya karşı Os
manlı Devleti'nin aksine takip ettiği düş
manca siyaset yüzünden görevinden alı

narak İstanbul'a çağırıldı. Çok kısa bir 
süre Menteşe sancak beyiliği yaptı ( BA, 
MD, nr. I , s. 212, 280). 

1557 yılında, Corso isyanı ve Tekeler
li Paşa'nın öldürülmesiyle sarsılan sosyal 
düzeni sağlama ve Sa'öı Şerif Muham
med el-Mehdi tarafından 111imsan'ın iş
gali yüzünden bozulan dış politika den
gesini düzene koyma göreviyle tekrar Ce
zayir'e gönderildi. İç barışı sağladıktan 
sonra Faslılar'a karşı sefere çıktı ve Ti
limsan'ı kurtardı. Bu harekat sırasında 
Faslılar'ı memleketlerine kadar takip et
tiyse de Oran'daki İspanyollar' ın dönüş 
yolunu arkadan kapatabilecekleri endi
şesiyle Fas'a girmekten çekindi. 23 Ekim 
1 557'de Sa'd"i hükümdarını öldürtıneyi 
başaran Hasan Paşa, ertesi yıl Mostaga
nem'i kuşatan İspanyollar'ı yenilgiye uğ
rattı . Daha sonra iç karışıklıkları düzelt
mek, yeniçerilerin nüfuzunu kısıtlamak 
ve Faslılar'la savaşmaya hazır bir orduya 
sahip olabilmek için Kabilller'den fayda
lanınayı düşündü. Beni Abbas'ın reisi Ah
med b. Kadi'yi mağlfıp ettikten sonra 
Mukrani adlı kardeşini haraç vermeye 
mecbur bıraktı (Eylül ı 559). Piyale Paşa'
nın Cerbe muhasarasına katıldı. Burada 
Haçlı donanmasının yenilmesinin ardın
dan Faslılar'a karşı yeni bir harekat ha
zırlığı içinde iken yeniçeriler bir kenara 
bır akıldıkları düşüncesiyle ayaklandılar ve 
Hasan Paşa'yı zincire vurarak İstanbul'a 
gönderdiler (Eylül 1561) . Ancak Hasan 
Paşa ertesi yıl tekrar Cezayir beylerbeyi
liğine tayin edildi. 1 563'te Oran'ı ve Mer
salkeb"ir'i kuşattıysa da İspanya'dan yar
dımcı kuvvetlerin gelmesi üzerine çekil
mek zorunda kaldı. 1 565 yılında emrin
deki Cezayir donanınası ile Malta kuşat
masına katıldı (BA, MD, nr. 6, s. 637, hk. 
ı 398) ve gemilerinin bir kısmını kaybet
ti. 1 567'de İstanbul'a çağrılan Hasan Pa
şa , bozgunla sonuçlanan İnebahtı Deniz 
Savaşı'nda donanmanın bir bölümünün 
kumandasını üstlendi (BA, MD, nr. ı 2, s. 
244, h k. 5 ı 0) . 

Hasan Paşa , 1 571 yılında yeniden Ce
zayir beylerbeyiliğine t ayin ediidiyse de 
(BA, MD, nr. 16, s. 3 ı 3, h k. 555) rahatsız

lanması yüzünden görev yerine ulaşama
dan vefat etti. Cenazesi Beşiktaş'ta ba
basının türbesine gömüldü. Genellikle 

Barbaros'un evlatlığı Hasan Ağa ile ka
rıştırılan ve bir rivayete göre ünlü Türk 
denizeisi TurgutReis'in damadı olan (Ka

müsü'l-a'lam, Il, 1949) Hasan Paşa'nın 
Mahmud ve Mehmed adlarında iki oğlu 
olmuştur. 
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HASAN PAŞA, Cezayirli 

(bk. CEZAYİRLi GAZi HASAN PAŞA). 
L ~ 
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HASAN PAŞA, Çatalcalı 
(ö. 1041/1631) 

Osmanlı kaptan-ı deryası. 
~ 

Çatalcalı bir yeniçerinin oğludur. Önce 
Çaşnig"ir Mehmed Ağa'nın hizmetine gir
di, daha sonra "saraç şakirdi" olarak sa
raçhaneye alındı ve burada Hacı Mustafa 
Ağa'ya intisap etti. Mustafa Ağa, Darüs
saade ağalığına getirilince Hasan Ağa da 
sırasıyla matbah emini, çavuşbaşı. 1615'
te kapıcıbaşı ve ardından m"irahfır-ı evvel 
oldu. 18 Şevval1 035'te ( 13 Temmuz 1626) 
beylerbeyilik payesiyle kaptanpaşalığa 
getirildi. 

HASAN PAŞA, Çatalcalı 

ı. Ahmed'in kızlarından Fatma Sultan'
la evlenen ve bundan dolayı "damad" sı
fatıyla da anılan Hasan Paşa, kaptan-ı 
derya olduktan sonra adet olduğu üzere 
Donanma-yı Hümayun'la Akdeniz'e ve 
Karadeniz'e seyrüseferlerde bulundu. 
1627'de Karadeniz sahillerini talan eden 
ve İstanbul'a kadar gelen Kazaklar üzeri
ne çıktığı seferde KiJi'ye kadar gitti. Bu
rada kendisine katılan Özi muhafızı Mur
taza Paşa ile Silistre Valisi Kantemir Mir
za'ya hil'atler giydiren Hasan Paşa, onla
rın getirdiği esirlerden Kazaklar hakkın
da bilgiler aldı. Bu bilgiler doğrultusunda 
hareket ederek sazlıklarda gizlenen Ka
zaklar'ın üzerine ani bir baskın düzenledi. 
Bunların çoğunu be rtaraf etti, 7-800 
kadarını da esir aldı. Özi Kalesi'ni tamir 
ettiren Hasan Paşa bu başarıları dolayı
sıyla İstanbul'da büyük şenliklerle kar
şılandı. 

Kırım hanlığına getirilen Canbek Gi
ray'ı makamına oturtınakla da görevlen
dirilen Hasan Paşa'nın başarıları hırslı ve 
hasis bir kişi olan bacanağı TopaJ Receb 
Paşa'nın kıskançlığına sebep olmuştu. 
Hatta Özi muhafızı Murtaza Paşa da Ha
san Paşa'nın aleyhine döndü ve sadare
te onun bazı icraatlarını kötüleyici mek
tuplar gönderdi. Bu muhalefete Çatal
calı'nın kapı kethüdası Konevi Abdülfet
tah Ağa da katılınca Hasan Paşa görevin
den alındı (13 Reblülevvel 1040/20 Ekim 
1630) . 

Bu ani azilden dolayı sarsılan Hasan Pa
şa Budin beylerbeyiliğine getirildi, fakat 
daha görev yerine gitmeden Rumeli'de 
asker toplamakla görevlendirildi. Ancak 
Yenişehir'den Tırhala'ya giderken Doğan
köprüsü denilen yerde öldü (3 Muharrem 
1041/ 1 Ağustos 1631). Bazı kaynaklarda 
Receb Paşa tarafından zehirlendiği öne 
sürülmektedir. Hasan Paşa'nın naaşı İs
tanbul'a getirilerek Gedikpaşa mahalle
sinde yaptırdığı mektep civarına defne
dildi. 
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