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HASAN PAŞA, Damad 

(ö. 1125/1713) 

1 tan ve harem halkıyla bir likte İstanbul'a r 
döndü. 

HASAN PAŞA, Eyüplü 
(ö. ı 136/1724) 

Osmanlı sadrazamı. 
L _j 

Aslen Moralı'dır. 1 713 yılında altmış 
yaşlarında öldüğüne göre XVII. yüzyılın 
ikinci yarısı başlarında doğduğu tahmin 
edilebilir. IV. Mehmed'in kızı, ll. Mustafa 
ve lll. Ahmed'in kız kardeşi Hatice Sul
tan'la evli olduğundan damad ve bazan 
da enişte unvanlarıyla anılır. Osmanlı sa
rayına ne zaman girdiği belli değildir. Bir 
ara, IV. Mehmed devri Darüssaade ağa
larından Yusuf Ağa'nın yazıcılığını yaptı 

(Raşid, ll, 24). Daha sonra çuhadarlık ve 
silahdarlık görevlerinde bulundu ve l l. 
Süleyman'ın cülusu sırasındaki olaylara 
katıldı. Yeni padişahı Sofa Köşkü'nden 
alarak Arz Odası önüne götüren ve bura
da hazırlanan tahta oturtanlardan biri 
oldu (Silahdar, Tarih, ll, 296-297). Bu hiz
metine karşılık 12 Kasım 1687 tarihinde 
vezirlikle Mısır valiliğine tayin edildi. Bu 
tayinde Kızlar Ağası Yusuf Ağa'nın önem
li rolü olmuştur. 

1690 yılında Musahib Mustafa Paşa'
dan dul kalan Hatice Sultan'la evlendi. 
Mısır valiliği sırasında eski Darüssaade 
ağası ve velinimeti Yusuf Ağa'nın malla
rını zaptederek köleleriyle cariyelerini 
sattığı için gözden düştü. Yeni Darüsaa
de Ağ ası Uzun Süleyman Ağa'nın da mu
halefeti sonucu Mısır valiliğinden alındı. 
Ardından Sakız muhafızlığında bulunduy
sa da zamanında yeterli yardım alama
yınca bu adanın Venedikliler'ce işgaline 
engel olamadı (21 Eylül 1694); Çeşme ve 
İzmir üzerinden Anadolu'ya geçti. Daha 
sonra Edirne'ye çağrılarak Edirne Sara
yı'nın kapı arasında gözaltına alındı, fa
kat iki ay kadar sonra serbest bırakıldı. 
Ardından Azak muhafızlığına gönderildi. 
28 Nisan 169S'te rikab-ı hümayun kay
makamlığına getirildi: beşinci vezirlikle 
Kubbealtı'na alındı ve padişah tarafın
dan seraser kürkle taltif edildi. 

ll. Mustafa'nın 1695-1697 yıllarındaki 
Avusturya seferleri sırasında Edirne mu
hafızlığı yaptı . Amcazade Hüseyin Paşa'
nın Macaristan seferine Halep beylerbe
yi olarak katıldı: Karlofça barış görüşme
lerinde de bulundu. Seferden dönünce 
ikinci vezirlikle sadaret kaymakamlı
ğına getirildi. 1703 Edirne Vak'ası sıra
sında hükümet kuwetlerinin yanında 
yer aldı: lll. Ahmed'in tahta çıkmasında 
önemli rol oynadı ve ona ilk biat edenler
den biri oldu. 1703 Eylülünde valide sul-
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8 Receb 11 1 S ( 17 Kasım 1 703) tarihin-
de sadrazamlığa getir ilen Hasan Paşa , 

sadaretinin ilk yıllarında asi elebaşlarını 
bertaraf etmek ve lll. Ahmed'in otorite-
sini sağlamakla uğraştı . Hasmı Darüssa
ade Ağası Süleyman Ağa'nın şikayetleri 

üzerine 28 Cemaziyelewel 1116'da (28 
Eylül 1704) sadrazamlıktan alınarak bir 
süre İzmit'te mecburi ikamete tabi tu
tuldu. 15 Eylül1707'de ikinci defa Mısır: 

iki yıl sonra da Trablusşam valiliğine ta
yin edildi. 1712 yılı başlarında Anadolu'da 
eşkıya teftişiyle meşgul oldu ve aynı yı l 

içinde Anadolu, birkaç ay sonra da Rak
ka beylerbeyiliklerine getirildi. Reblüla
hir 112S'te (Mayıs 1713) burada vebadan 
öldü. 

Kaynaklarda cömert, yardım sever, din
dar. cesur ve bilgili bir devlet adamı ola
rak geçen Hasan Paşa (Dilaverzade Ömer 
Efendi, s. 3-5) Naima'nın ünlü tarihiyle 
de ilgilenmiş ve ondan telife devam et
mesini istemiştir (Naima, VI [ilave kısım ı. 
s. 3-4). 

İstanbul'da Üsküdar'da Doğancılar sem
tinde Nasuhi Tekkesi ile bu tekkenin dı
şında bulunan çeşme Hasan Paşa tara
fından yaptırıl mıştır. Hasan Paşa'nın ay
rıca Antalya'da Bakras civarında Kara
morta'da cami, imaret ve han gibi bazı 
eserleri daha vardır. 
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L 
Bağdat valisi. 

_j 

Gürcü asıllı olup 1657 yılı dolaylarında 
doğduğu ve babasının IV. Murad'ın sİpa

hilerinden Matlı Mustafa Bey olduğu be
lirtilir. Hayatını ve faaliyetlerini konu alan 
Abdurrahman es-Süveydi'nin eserinde 
(Tarli]u Bagdad, s. 4-5) ve bazı Osman
lı kaynaklarında ise Rumeli'de Debre na
hiyesinde, babasına tirnar olarak verilen 
Katrin adlı bir yerde dünyaya geldiği (Çe
l ebizade Asım, s. ı 16) veya Bosnalı oldu
ğu (Ayvansarayt, s. I ı 4) kayıtlı dır. Bağ

dat'ta 1831 yılına kadar sürecek olan Kö
lemen idaresinin temellerini atan Ahmed 
Paşa'nın babasıdır. Merzifonlu Kara Mus
tafa Paşa'nın hizmetine girerek geldiği 
İstanbul'da Eyüp semtinde oturduğu için 
Eyüplü lakabıyla anıldığı söylenir ( Sicill-i 
Osmanl, ll, 149). 

Saraya nasıl ve ne zaman girdiği hak
kında herhangi bir bilgi yoktur. Ancak 
Enderun'da yetiştiği ve çakırcıbaşılığa 
getirildiği bilinmektedir. 12 Re ce b 11 06'
da (26 Şubat 1695) kapı cılar kethüdası 

olan Hasan Ağa'ya. aynı yılın 26 Hazira
nında bu vazifesinin yanı sıra Rumeli 
beylerbeyiliği payesi de verildi (Silahdar, 
lll, s. 10, 35) . 1697yılına kadar kaldığı 
bu görevi esnasında pek çok önemli 
devlet hizmetinde bulundu . Lippa ve 
Lugoş kuşatmalarında Rumeli Beylerbe
yi Mahmud Paşa'nın şehid düşmesi üze
rine. Rumeli kuwetlerine cesaret vere
rek onları yeniden savaşa sokmayı başar
dığı gibi donanınada yer alacak Mısır as
kerlerin i getirmek için kara yoluyla Kahi
re'ye gitti. 11 07 Şewalinde (Mayıs 1696) 
geri döndükten sonra, Azak'ın Ruslar'ın 
eline geçmesi dolayısıyla Osmanlı hükü
metinin gazabından korkan Kırım hanını 
yatıştırmak ve korkusunu gidermek, ay
nı zamanda Kırım'ın durumunu yakından 
görmek için buraya gönderildi. Hanla gö
rüşüp onun fikir ve isteklerini o sırada 
Edirne'de bulunan padişaha iletti (Rebt
ülahir 1108/Kasım 1696). 1697seferinde 
de yine önemli görevlerde bulundu. Bu 
başarılı hizmetleri dolayısıyla Zenta boz
gunu sonrası aynı yıl vezirlik rütbesiyle 
birlikte Niğde sancağı eklenerek Kara
man beylerbeyiliğine tayin edildi. Bosna 
ve civarındaki mücadelelere katıldı : Kar
lofça barış görüşmeleri sırasında Kili Ka
lesi'nin tamiri ve emniyeti sarsılan Lehis
tan sınırının muhafazası ile görevlendiri-



len kuwetlere serasker oldu. Ardından 
1698 Aralığında Halep, beş ay sonra Rak
ka. 1702 Ekiminde Diyarbekir valiliğine 
getirildi. Bölgedeki karışıklıklar sebebiy
le bu sonuncu görevine Bağdat üzerin
den gitmesi ve yolun güvenliğini sağla
ması istenmişti. Ertesi yıl Şehrizor valili
ğine tayininden kısa bir süre sonra 1116 
Muharreminde (Mayıs 1704) Bağdat vali
si oldu. 

Vefatma kadar yaklaşık yirmi yıl kaldı
ğı Bağdat valiliği sırasında özellikle böl
gedeki asi aşiretlerle uğraşıp asayişi te
mine çalıştı. Dicle üzerinde yapılan tica
reti engelleyen ve Bağdat ile Musul ara
sında oturan Arap aşiretlerini , İran sını
rındaki Beni Lam kabilesini. Semevat ta
rafların daki asi Abbas oğlu Selman'ı, 
Şemmer ve Al-i Kaş'am'a tabi bazı asi ka
bileleri, Bilbas ve Baban aşiretlerini sin
dirdi. Basra Valisi Halil Paşa'nın yardımı

na gönderilen kuwetlere katıldı; Münte
fık şeyhlerinden Megamis b. Mani' ve 
müttefiki olan kabileleri dağıttı. Cevazir 
bölgesindeki asi Araplar'ı ve Huveyze aşi
retini yola getirdi. Bu arada İran sınırın
daki olayları dikkatle takip ediyordu. Hat
ta İran'a elçi olarak gönderilen Dürrl Ah
med Efendi Bağdat'a geldiğinde onunla 
görüşüp fikrini almıştı (ı 720). Hasan Pa
şa, bundan birkaç yıl sonra İran'ın içinde 
bulunduğu karışıklık üzerine İstanbul'a 
gönderdiği raporda Afganlı Mahmud 
Han'ın İsfahan'a girdiğini, İran'ın büyük 
bir sarsıntı geçirmekte olduğunu, sınır 
boylarından sefer başlatılabileceğini, İran 
hududunda yer alan vezirlerin hep bir
den hareket etmeleri halinde bütün İran 
topraklarının kolayca ele geçirilebileceği
ni bildirdi ve Kirmanşah üzerine yürü
mek için izin istedi. Bu arada Mahmud 
Han'ın İsfahan'ı zaptını tebrik için 120 ki
şilik bir elçi heyeti gönderdi (Osmanlı
iran-Rus İlişkilerine Ait İki Kaynak, s. 

23-24). Nihayet açılan seferde Kirman
şah'ın fethiyle görevlendirildi. 68.000 ki
şilik bir kuwetle Kirmanşah'a girip bura
yı ele geçirdi (Ekim ı 723). Ancak bu sıra
da yaşlı ve hasta olduğundan daha ileri 
giderneyerek kışı burada geçirip Heme
dan'ın zaptı hazırlıklarına giriştiyse de 
sefere çıkamadan 1136 Cemaziyeleweli 
sonlarında (Şubat 1724) Kirmanşah'ta ve
fat etti. Cenazesi Bağdat'a götürülerek 
İmam-ı Azam Türbesi yanına defnedildi. 
Çelebizade Asım, ölüm haberinin İstan
bul'a 23 Cemaziyelahir perşembe günü 
(20 Mart) ulaştığını yazar (Tarih, s. ı ı 5). 

Hemedan'ın fethini oğlu ve halefi Ah
med Paşa gerçekleştirmiştir. 

Valiliği sırasında adaleti, iyi idaresi ve 
askeri faaliyetleriyle asayişi temin ettiği 
gibi Abaza. Çerkez ve Gürcü kölelerle ba
zı ileri gelenlerin çocuklarını sarayında 
eğiterek kendisine bağlı bir memlük gru
bu oluşturmuş ve bunları önemli görev
Iere getirmiştir. Hatta civardaki eyaJet 
ve sancakların bazıları bunlara verilmiş
tir. Mesela damadı ve kethüdası Musta
fa Basra valiliğine getirilmiş, yine dama
dı Abdurrahman Paşa Kerkük valisi ol
muştur. Onun bu faaliyetleri yerine ge
çen oğlu Ahmed Paşa tarafından da sür
dürülmüş. böylece Bağdat'ta kölemen 
idaresinin temelleri atılmıştır. Hasan Pa
şa ayrıca bazı imar faaliyetlerinde de bu
lunmuştur. Bağdat'taki birçok cami, mes
cid ve türbe ile civarındaki köprü ve han
ları tamir ettirmiş, Necef ile Kerbela ara
sında bir han yaptırmıştır. Yine Bağdat'a 
giren gıda maddeleri ve odundan haksız 
olarak alınan vergileri kaldırttığı ve hal
kın hoşnutluğunu sağladığı. İran'daki ka
rışıklıklar sebebiyle eyaleti topraklarına 
sığınanların iskanına çalıştığı da bilinmek
tedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

BA. MD, nr. 131, s. 230, 410; nr. 132, s. 257; 
Nazmizade Murtaza Efendi. Gülşen-i Hule{a, 
istanbul 1143, vr. 123•-130•; Defterdar Sarı 
Mehmed Paşa. Zübde-i Vekayiat (haz. Abdül
kadir Özcan). Ankara 1995, s. 525, 630, 830, 

842; Silahdar, Nusretname, 1/1, s. 1 O, 35, 76-
77, 91, 132; 1/2, s. 146, 149, 232; 1/3, s. 260, 
292,302,307, 313, 349; 1111. s. 9 , 36, 12o; Ra
şid, Tarih, ll, 422, 536; III, 92, 132; Çelebizade 
Asım. Tarih, istanbul1282, s. 63-64, 79-81,85, 
115-117; Osmanlı-iran-Rus İlişkilerine Ait İki 
Kaynak (haz. ve tre. H. D. Andreasyan), istanbul 
1974, s. 23-24, 35, 67-68; Ayvansarayi. Vete
yat-ı Selatrn,s. 114-115; Resul Havi Efendi, Ta
rfh-i Devhatü'l-vüzera ve Zeyl-i Gülşen-i Hule
{a, Bağdad 1246, vr. 3'-5•; Abdurrahman es
Süveydi, Tarftıu Bagdad: fjadf/i:atü'z-zevra ff 
sfreti'l-vüzera' (nşr. Safa HuiCısi). Bağdad 1962; 

Siibit, Bağdat'ta Kölemen Hükümetinin Teşek
külü ile inkırazına Dair Risaledir, istanbul 

1292, s. 5, 12; Sicill-i Osmanf, ll, 149; S. H. 
Longrigg . Four Centuries of Modern Iraq, Ox
ford 1925, s. 123-132, 164-165; a.mlf .. "I:Iasan 
Pasha", EJ2 (İng.), III, 252; Uzunçarşılı, Os
manlı Tarihi, IV/1, s. 173, 176, 180-181; M. 
Münir Aktepe, 1720-1724 Osmanlı-iran Mü
nasebetleri ve Silahşör Kemanf Mustafa Ağa '

nın Revan Fetihnamesi, istanbul 1970, s. 6, 

13, 22,32-33. Iii FERiDUN EMECEN 

L 

HASAN PAŞA, Hadım 

(bk. HADlM HASAN PAŞA). 
_j 
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HASAN PAŞA, Kethüd3 

HASAN PAŞA, Kethüda 
(ö. 1225/1810) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

lll. Ahmed devri vezirlerinden Kazıkçı 
Hasan Paşa'nın kölelerinden olup Çerkez 
asıllıdır. Daha sonra Aydın muhassılı Diz
likçi Mehmed Paşa'nın hazine katipliğini 
yaptı. 1 770'te patlak veren Mora isyanı 
sırasında Muhsinzade Mehmed Paşa'nın 
mütesellimi olarak Trapoliçe'de bulunu
yordu. İlk askeri başarısını burada gös
terdi ve şehri kuşatan asilerin püskürtül
mesinde önemli rol oynadı (Enver!, vr. 
9 ı ·ı. Ardından Melek Mehmed Paşa'ya in
tisap ederek kethüdası oldu ve uzun yıl
lar onun yanında kaldı. Hatta bu son gö
revinden vezaretle paşa olduğu için ken
disine "Kethüda" (kahya) lakabı takıldı. 
1787-1788 Osmanlı- Rus ve Avusturya 
mücadelesi sırasında Melek Mehmed Pa
şa'nın Vidin muhafızlığına getirilmesi ha
yatında yeni bir devrenin başlamasına yol 
açtı. Nitekim mücadelenin en yoğun ol
duğu bu bölgede gösterdiği üstün gay
retler sonucu en yüksek idari makama 
terfi ederek onun amiri olma başarısını 
dahi yakaladı. 

Melek Mehmed Paşa'nın Vidin seras
kerliğine tayini üzerine önce vezaret pa
yesiyle Vidin Kalesi muhafızı olan Hasan 
Paşa, Sadrazam ve Serdanekrem Koca 
Yusuf Paşa'nın ordu ile Vidin'e gelmesi 
sırasında 17 Şewal 1202'de (21 Temmuz 
1788) Sivas eyaleti ilavesiyle Vidin seras
kerliğine getirildi. Bu görevinde Avustur
ya kuwetlerine karşı büyük başarı kazan
dı . Mehadiye ve Şebeş'te Avusturya or
dularını üst üste yendi. Özellikle İmpara
tor ll. Joseph'in idaresindeki kuwetleri 
mağlup etmesi, Avusturyalılar'ın mütte
fikleri olan Ruslar'la birleşmelerini engel
lemiş, ll. Joseph bu savaşlar sırasında ha
yatını güçlükle kurtarabilmişti. Ancak da
ha sonra Osmanlı orduları Ruslar karşı
sında birbiri ardına başarısızlığa uğradı. 
Özi'nin düşmesinden sonra 1. Abdülha
mid'in ölümü ile yerine geçen lll. Selim'in 
idareyi bizzat kendi eline almak isteyip 
Koca Yusuf Paşa'yı azletmesi, önceki as
keri başarıları göz önüne alınan Hasan Pa
şa'ya sadrazamlık yolunu açtı. 13 Rama
zan 1203'te (7 Haziran 1789) Yusuf Paşa'
dan mührü alan Osman Ağa, Rusçuk'ta 
ordugaha ulaştığında ağır bir rahatsızlık 
geçiren Hasan Paşa'ya mührü ve hil'ati 
hasta yatağında verdiği için yeni sadra
zam sonradan "cenaze" veya "meyyit" la
kabıyla da anılacaktır. Beş ay yirmi altı 
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