
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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l!!J Aı.DO ÜALLOTIA 

HASAN PAŞA, Cezayirli 

(bk. CEZAYİRLi GAZi HASAN PAŞA). 
L ~ 

L 

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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