
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. 
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L 

HASAN PAŞA, Hadım 

(bk. HADlM HASAN PAŞA). 
_j 

L 

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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HASAN PAŞA, Kethüda 

gün süren sadareti cephede geçen Ha
san Paşa. gerek hastalığı gerekse büyük 
bir harekatı tamamıyla planlayıp yürüte
cek kabiliyette bulunmaması yüzünden 
başarılı olamadı. İ leriye sevkettiği Ke
mankeş Mustafa Paşa idaresindeki kuv
vetler ağustos başında Fokşan'da (Focza
ni!Fokschany) yenildiği gibi kendisi de Fok
şan mağlübiyetinin intikamın ı almak, 
Bender ve Akkirman 'ı kurtarmak amacıy
la giriştiği harekat sırasında (TSMA, nr. 
E ı 329/29, 32, 34) Rimnik (Rymnik) nehri 
yakınlarında Martineşti'de (Martinestji) 
bozguna uğradı. Geri çekilen kuwetler 
Boza (Buza) suyunu geçerken büyük za
yiat verdiğinden bu savaş Boza bozgunu 
olarak anıldı. Bender, Akkirman düştü, 
ardından Avusturyalılar 8 Ekim'de Bel
grad'ı aldılar. Bunun üzerine Hasan Paşa 
aziedilerek (5 Reblülewel 1204/23 Kasım 

ı 789) yerine. İsmail Kalesi kuşatması sı
rasında Ruslar'ı mağlüp eden efsanev'i 
şöhrete sahip Cezayirli Gazi Hasan Paşa 
getirildi. 

Sadrazamlıktan aziedilmesinin ardın
dan 19 Aralık'ta malları müsadere edil
meksizin Tırhala sancağı ile Rusçuk mu
hafazasına gönderilen Hasan Paşa'nın an
cak iki ay sonra vezareti kaldırılarak mal
Iarına el konuldu (BA, A.RSK, nr. ı 589, s. 
54) ve Bozcaada'ya sürgüne gönderildi. 
Eski efendisi Melek Mehmed Paşa'nın 
sadrazam olması üzerine iki buçuk yıl sü
ren mazuliyeti sona erdi. Haziran 1792'
de vezir rütbesiyle Silistre valisi oldu, kırk 
gün sonra Hanya'ya nakledildL Nisan 
1795'te Mora'ya, ardından Kandiye ve Ey
lül 1796'da Hanya'ya, Ağustos 1797'de 
yeniden Mora muhassıllığına getirildi. Bu 
sırada Fransa'nın Mısır'ı işgali üzerine sa
vaşın Mora'ya s ıçramasından korkuldu
ğu için bu görevden alınıp vezareti kaldı
rılarak önce Yenişehir'de (Tırhala). hemen 
ardından da 1 O Muharrem 1213'te (24 
Haziran 1798) dilediği yerde oturmak şar
tıyla emekliye sevkedildi ( BA, MAD, nr. 
7584, s. 20). On sekiz ay sonra yeniden 
vezaret payesiyle Bender muhafızı oldu. 
1802'de tekrar emekli edilip Yenişehir'e 
gönderildiyse de kısa bir müddet sonra 
yine Bender'e yailandı. Bu son görevi sı

rasında Ruslar ani bir saldırı ile Bender'i 
kuşatıp teslim aldıkları gibi kendisini de 
esir olarak Rusya'ya götürdüler. Kurtul
duktan sonra Yenişehir'e dönen Hasan 
Paşa'nın özellikle yaşlılık dönemine rast
layan hayli maceralı hayatı burada 1225 
(1810) yılı dolaylarında sona erdi. 

Kaynaklarda tedbirli, gözü pek, savaş
çı bir kişiliğe sahip olarak tanıtılan Hasan 
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Paşa'nın emir altında iyi bir asker ve 
kumandan olmakla birlikte karar mercii 
olarak büyük askeri harekatı yürütecek 
ve idare edebilecek yeteneği bulunmadı
ğı belirtilir. Ayrıca bazı hayratı olduğu, 
Hotin'de bir cami yaptırttığı da bilinmek
tedir. 
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Iii FERiDUN EMECEN 

HASAN PAŞA, Niksar! 
(ö. 827 /1424) 

L Osmanlı veziri ve Arap dili alimi. _j 

750 (1349) yılı civarında doğduğu tah
min edilmektedir. Kendisine "paşa" laka
bı, Türkmenler'de adet olduğu üzere ba
basının en büyük oğlu olması sebebiyle 

Kethüda 
Hasan Paşa'nın 
sadrazamlığa 

tavinine dair 
lll. Selim'in 

hatt-ı hümayunu 
(BA, Ali Emiri, 

lll. Selim, 
nr. 24210) 

verilmiştir. Babası, I. Murad devri alim
lerinden Afyonkarahisarlı Kara Hoca diye 
meşhur Alaeddin Ali Esved'dir. Niksar! 
nisbesini ya burada doğduğu veya bir 
süre bu şehirde yaşadığı için almış olma
lıdır. 

Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve I. 
Murad dönemlerinin önemli bir şahsiyeti 
olan Hasan Paşa. çocukluk yıllarını baba
sının uzun süre müderrislik yaptığı İz
nik'te geçirdi. Burada babasından nahiv 
dersleri aldıktan sonra Aksaray Zincirli 
Medresesi'nde müderris olan babasının 
hacası Cemaleddin Aksarayi'nin yanına 
gitti. Ali Mustafa Efendi'nin Künhü'l
ahbdr'daki ifadesine göre (vr. 30b) Hasan 
Paşa, bir süre beraber olduğu talebelik 
arkadaşı Molla Şemseddin Fenari'den de 
istifade etmiştir. 

Hasan Paşa, hayatının büyük bir kısmı
nı müderrislik yaparak ve içlerinde Kut
büddin İznik! gibi alimierin bulunduğu 
birçok talebe yetiştirerek geçirdi. Ancak 
son yıllarında kazaskerlik (826/1422) ve 
vezirlik gibi bazı görevler üstlendi. Hoca 
Sadeddin Efendi, Ankara Savaşı'na (ı 402) 

katılan Osmanlı emirleri arasında Hasan 
Paşa'nın adını da sayar ( Tacü 't-tevarfh, I, 
169). Ancak bu bilginin doğruluğu başka 
kaynaklarla teyit edilememektedir. Bur
sa'da eskiden beri adına bir cami ve med
rese bulunduğuna göre uzun süre bura
da ikamet ettiği ve görev yaptığı söyle
nebilir. Aşıkpaşazade vezirler hakkında 
bilgi verirken Hasan Paşa'nın da adını 
kaydederek onun Bursa'da bir kervansa
ray yaptırdığını ve bunun yarı hissesini 


