
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 



Medine vakfına tahsis ettiğini, sonradan 
oğullarının fakirleştiğini söyler (Tarih, s. 
190). 

Bazı araştırmacılar. Hasan Paşa adına 
inşa edilen cami ve medresenin Edirne'
de olduğuna işaret ederek iki Hasan Pa
şa'yı birbirine karıştırmışlardır. Ancak 
kaynaklarda yer alan. "Kara Hasan Paşa 
mescidi, medresesi ve mektebi eski Gem
likyolu üzerindeki Deveciler Kabristanı'n
daydı. Burayı yaptıran Molla AJ.3eddin Ali 
Esved'in oğlu ulemadan Kara Hasan Pa
şa'dır" ifadesi (mesela bk. Ayverdi, s. 
297), Edirne'deki Hasan Paşa ile Bursa'
daki Hasan Paşa 'nın ayrı kişiler olduğu

nu ortaya koymaktadır. öte yandan Edir
ne'deki Hasan Paşa'nın mezar taşında 
"Hasan Paşa İbnü'I-Emlr el-a'zam ve'l-ve
zlr el-ekrem" ibaresi yazılıdır. Halbuki Nik
sar! nisbesini taşıyan Hasan Paşa'nın ba
basının adı Ali'dir. 

827'de (1424) vefat eden Hasan Paşa'

nın ölüm tarihi 800 (1397) olarak da kay
dedilmektedir. Kaynaklar. kabrinin Bur
sa'da Deveciler Mezarlığı karşısındaki ken
di medresesinde bulunduğunda birleş
mektedir. İsmail Bellğ Efendi'ye göre bu 
yer daha sonra sanayi çarşısı olmuş, Ek
rem Hakkı Ayverdi'nin Şemseddin Mıs

rl Efendi'den naklettiğine göre de yol 
için ortadan kaldırılmış olup yarım asır 
ewel marnur iken bugün hiçbir izi kalma
mıştır. 

Hasan Paşa daha çok nahiv sahasında
ki eserleriyle tanınmıştır. Bu alanda kale
me aldığı şerhler Osmanlı medresele
rinde çokça okutulan kitaplar arasında 
yer alıyordu. Titiz bir ilim adamı olarak ta
nınan ve eserlerini sade bir dille kaleme 
alan Hasan Paşa, şerhlerinde Basra- Ku
fe dil mektepleri arasındaki ilmi tartış
malara da temas etmiş ve genellikle Bas
ra mektebinin görüşlerini tercih etmiş
tir. 

Eserleri. Hasan Paşa'nın kaynaklarda 
zikredilen beş eserinden üçü günümüze 
kadar gelmiştir. Sursalı Mehmed Tahir, 
bunların dışında ona ait başka eserlerin 
de bulunduğunu kaydeder (Osmanlı Mü
ellifleri, 1, 271-272) 1. el-İititfı]J. ii şer]J.i'l
Mişbfı]J.. Mutarrizl'nin, Osmanlı medre
selerinde çok okutulan kitaplar arasında 
yer alan nahivle ilgili el-Mişbd]J. adlı ese
rinin şerhidir. Hasan Paşa bu eserinde, 
el-Mişbfı]J.'ın diğer şerhlerinde eksik ve 
müphem bırakılan meselelere açıklık ge
tirmiştir. Ayrıca diğerlerine göre daha 
derli toplu olan bu şerh üzerine Musli
huddin Mustafa Sürurl ile Keçi Mehmed 

Efendi tarafından birer haşiye yazılmış

tır. Eserin başta Süleymaniye Kütüpha
nesi olmak üzere (Serez, nr. 3313, 3331; 

Fatih, nr. 4682; Antalya Tekelioğlu. nr. 

538/2) birçok kütüphanede yazma nüs
haları bulunmaktadır (haşiye ve şerhte
rin nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, 
l, 293; Suppl., ı. 514). Z. Şer]J.u'l-'İzzi 

(Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 
2088) İzzeddin ez-Zencanl'nin Taşriiü'z 
Zencfıni (el-'izzf) diye bilinen sarf klasi
ğine yazmış olduğu şerhtir. 3. Şer]J.u'l
Merd]J. . Ahmed b. Ali b. Mes'Qd'un Me
rfıJ:ıu'l-ervfı]J. (el-Mera/:1) adıyla tanınan 

eserinin şerhidir. Süleymaniye Kütüpha
nesi başta olmak üzere (Fatih, nr. 4830; 

Darülmesnevl, nr. 535; Şehid Ali Paşa, 
n r. 2 568) birçok kütüphanede yazma nüs
haları mevcuttur (Brockelmann . GAL, ll, 
21; Suppl., ll, 14) Hasan Paşa'nın günü
müze ulaşmayan iki eseri ise el-Mi'rfıc 
ve el-Muşfı]J.abe adlarını taşımaktadır. 
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Iii HüSEYiNYAZlCI 

HASAN PAŞA, Seyyid 
(ö. 1161/1748) 

Osmanlı sadrazamı . 
_j 

Reşadiye'ye bağlı Kabalı köyünde doğ
du. Babası bu köyün ileri gelenlerinden 
Çardaklızacte Mehmed Abdullah Ağa'dır. 

Doğduğu yerin Şebinkarahisar (Şarkika

rahisar) sancağı sınırları içinde bulunması 
sebebiyle Karahisarlı lakabıyla da anıl

mıştır. Seyyidlik sıfatının Hz. Peygam
ber'in soyu ile doğrudan ilgisi yoktur. 

Muhtemelen 1699 yılında istanbul'a gi
derek Yeniçeri Ocağı'na kaydoldu. 1718'
de Üsküdar çorbacılığı ve 1 733'te çavuş
başılık görevlerinde bulundu. Bir yıl son
ra kul kethüdası olarak İran seferine ka
tıldı. 1735 Eylülünde aziedilip köyünde 
ikamet etmesi bildirildi. Ertesi yılın son-

HASAN PAŞA, Seyyid 

larında tekrar Yeniçeri Ocağı'na dönerek 
32. Bölüğün kethüdalığını ve cebeciler 
ağa vekilliğini üstlendi. 1738 Şubat ayı 
sonlarında yeniden kul kethüdası oldu. 
Bu görevinde iken 1736'da başlamış olan 
Avusturya-Rusya savaşlarına, özellikle Vi
din seraskeri Hacı ivaz Mehmed Paşa ile 
Tim ok nehri çarpışmaianna katıldı. Yeni
çeri Ağası Abdullah Ağa'nın Vidin'de öl
mesi üzerine 19 Rebiülewel 11 S 1 'de (7 
Temmuz 1738) bu vazifeye getirildi (BA, 
ARSK, nr. 1572, s. 56). 

Yeniçeri ağası sıfatıyla Avusturya ordu
su ile yapılan Hisarcı k çarpışmasında ya
rarlılık gösterdiği gibi Adakale ve Bel
grad'ın fethinde de önemli hizmetlerde 
bulundu. Özellikle Hisarcık ve Belgrad 
çarpışmalarındaki üstün gayretleri sebe
biyle 1 s Cemaziyelahir 11 SZ'de ( 19 Eylül 

1739) kendisine vezirlik verildi (BA. Atfk 
Vüzera Defteri, nr. 2, s. 46) Yeniçeri ağa

lığı sıfatıyla vezirlik rütbesi verildiği için 
"ağa paşa" olarak anılmaya başlandığ ı 

bu devrede, istanbul'da kış şartları dola
yısıyla meydana gelen iaşe darlığı yüzün
den çıkan karışıklıkların kontrol altına 
alınmasında etkili oldu. 

Bu başarıları üzerine, Sadrazam Heki
moğlu Ali Paşa'nın azlinden sonra 4 Şa
ban 11 S6'da (23 Eylül 1743) sadrazamlık 
makamına getirildi. Seyyid Hasan Paşa'
nın bu göreve tayininde Kızlarağası Beşir 
Ağa'nın rolü olduğu belirtilir. Onun sadra
zamlığa getirildiği sıralarda, doğuda Na
dir Şah Osmanlı topraklarına yönelik as
keri faaliyetlerde bulunuyordu. ı. Mah
mud. Nadir Şah'ın ilerlemesi karşısında 
yeni sadrazarnın bir ay içinde Üsküdar'a 
geçmesini ve İran seferi için hazırlıkların 
tamamlanmasını istedi. Ancak bu arada 
Kerkük'ü zapteden ve Musul'u kuşatmış 
bulunan Nadir Şah'ın bu sonuncu mevki
de yenilgiye uğraması üzerine İran sete
rinden vazgeçildi ve Nadir Şah'ın istan
bul'a gelen elçisi Fettah Ali ile yapılan gö
rüşmeler sonrasında 9 Muharrem 11 59'
da (1 Şubat 1746) bir antlaşma imzalan
dı. Bu antlaşma ile IV. Murad devrindeki 
sınırlar esas kabul edildi. 

Seyyid Hasan Paşa'nın sactareti sırasın
da 1740'ta başlamış olan Avusturya ve
raset savaşları sürmekte ve hükümet 
merkezi Avrupa'daki olayları yakından ta
kip etmekteydi. Bu mücadelenin tarafla
rı olan Avusturya, ingiltere, Felemenk, Si
cilyateyn ve Fransa devletlerinin istan
bul'daki elçileri davet edilerek hem ara
cılık teklifinde bulunulmuş. hem de sa-
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