
10747), bu arada sadrazarnın kim olması 

lazım geldiği hususunda başvurulan isti
harelerden de bir sonuç çıkmayınca , Ha
san Paşa'nın "al-i resGI"den olması dola
yısıyla tayininin uygun olacağı veya baş
ka bir kişinin tayin edilebileceği kanaati
ne varıldığından (BA, HH, nr. 11754) ken
disine 1 Şaban 1204'te ( 16 Nisan 1790) 
sadaret mührü verilmişti. lll. Selim diğer 
hatt- ı hümayunlarında onu bizzat kendi
sinin seçtiğini belirtir (Ahmed Ca vi d, Ha

dika-i Vekayi', s. 35, 139). 

Sadrazam Şerif Hasan Paşa'nın on ayı 
aşkın görevi sırasında bütün zorluklara 
rağmen Yergöğü Kalesi fethedildi. Avus
turya ile aynı yıl 18 Eylül'de yapılan mü
tarekeden sonra Rusya'nın barış teklifle
ri, Kırım'ın geri alınması vazgeçilmez bir 
şart olarak tayin edildiğinden dikkate 
alınmadı. Ziştovi görüşmelerinin devam 
ettiği sırada lll. Selim, Rusya üzerine yü
rünmesinin gerekli olduğu üzerinde du
rarak birbiri ardınca hükümler gönderi
yordu. Sadrazam ise orduya güveneme
diğini, ancak yine de harekete geçilece
ğini bildirdi. Bir süre sonra İsveç ve Lehis
tan'la ittifaka giren Ruslar saldırılarını 
arttırarak Sünne ve K.ili boğazlarını , ardın

dan da Tolçı. İsakça, İsmail ve bazı kale
leri ele geçirdiler. Bu yenilgilerdeki so
rumluluğu halefierine yükleyen Sadrazam 
Şerif Hasan Paşa. kaptanpaşa ve Tatar 
hanının görevlerini yapmadığından ve 
"çürük askerle" savaşa girmenin yanlışlı
ğından yakınmaktaydı . Gerek bu yakın
maları gerekse kışın Şumnu ordugahın
da durmayarak kuşatina altındaki İsmail 
Kalesi'ne yardım amacıyla Kozluca ve Ha
cıoğlupazarcığı'na asker toplamaya git
mesi ve bunun rakipleri tarafından isyan 
edeceği veya kaçtığı şeklinde duyurulma
sı, İstanbul'da onun hakkında olumsuz bir 
havanın oluşmasına yol açtı. Görevden alı

nıp herhangi bir yanlış hareketine karşı 
da idam edilmesi kararlaştırıldı. lll. Se
lim, onu oyalayıcı emirler göndererek az
lini düşünmediğini ve her işi kendisine 
havale ettiğini bildirdi. Bu teminatla ya
tıştırılan sadrazam, ansızın Şumnu'daki 

konağında kuşatılarak 9 Cemaziyelahir 
120S'te (13 Şubat 1791) mühr-i hümayun 
kendisinden alındı ve Avusturyalılar'ın bo
şaltacağı Belgrad'ı teslim almakla görev
lendirildiği bir başka hatt-ı hümayunla 
kendisine bildirildi. Ancak başka bir ko
nağa yerleştirildiği sırada kurşunla vuru
larak öldürüldü (Ahmed Cavid, Hadika-i 
Vekayi', s. 311; Zatmzade Mehmed Sa
dık , s. 113). İ ngiliz murahhası olarak 

Ziştovi'de bulunan R. M. Keith'in. Şum
nu'dan gelen posta ile sadrazarnın aziini 
ve idamını öğrendiği 14 Şubat tarihli 
mektuplardan ölüm tarihinin 11 Şubat 
1791 olması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Johann Wilhelm Zinkeisen de aynı günü 
vermektedir. Şerif Hasan Paşa'nın İs
tanbul'da teşhir edilen kesik başının 
yaftasında Rusya üzerine seferi geciktir
diği, askerin perişanlığına ve İsmail'in 
düşmesine sebep olduğu yazılmıştı. Ay
rıca aleyhtariarının yaydığı isyan edeceği 
haberlerinin idamında etkili olduğu be
lirtilmektedir. Nitekim kendisinden son
ra kardeşi Çelebi Mehmed Ağa'nın da öl
dürülmüş olması. Rusçuk ayanından olan 
Hasan Paşa'nın nüfuzundan ve aziedil
dikten sonra devlete baş kaldırabilece
ğinden korkulduğunu göstermektedir. 
İstanbul'a gönderdiği tahrirlerdeki sert 
üs!Gp ve ifadeleri de bu fikrin oluşmasın
da rol oynamış olmalıdır. 

Devrin kaynaklarında iyi ahlak sahibi ve 
iş bilir bir devlet adamı olduğu belirtilen 
Hasan Paşa'nın mezar taşı İstanbul'da 
müntesibi bulunduğu Celvetl Aziz Mah
mud Hüdayl Tekkesi haziresindedir. 
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HASAN PAŞA, Yemenli 
(ö . 1017/1608) 

Yemen beylerbeyi. 
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Arnavut asıllı olup İstanbul'da uzun za
man bostancıbaşı olarakvazife yaptı. Ze
ki ve ileri görüşlü olması yanında idareci
liğiyle de dikkati çekerek ll l. Murad tara
fından. Kuyucu Murad Paşa'nın dört yıl 
devam eden beylerbeyiliğinin ardından 
vezaret rütbesiyle Yemen beylerbeyiliği
ne getirildi. Yemen, İstanbul'a uzaklığı se
bebiyle merkezin güçlükle kontrol altın
da tuttuğu vilayetlerden biriydi. B uranın 
nüfusunun önemli bir kısmını dağlık ke
simlerde yaşayan, Sünniler'den ayrıbir 

hilafet ve imarnet anlayışına sahip Zey
dller oluşturmakta ve bunlar Osmanlı ida
resine muhalefet etmekteydilef. Zeydl
ler'in ilk kanlı isyanı 1 567'de olmuş. o sı
rada Serdanekrem Koca Sinan Paşa ku
mandasında sevkedilen birlikler sayesin
de isyan bastırıldıktan sonra 1 571 'de on
larla bir barış antiaşması yapılmıştı. An
cak antlaşmaya rağmen Zeydller itaat al
tına alınamamış ve reisieri olan İmam 
Mutahhar da isyan etme temayülünden 
vazgeçmemişti. Barış yapıldığı sırada 

Zeydller'in çoğu dağlara ve kalelere sığın
m ış durumdaydılar ve beylerbeyilere is
temeyerek tabi olmuşlardı. 

Yemen beylerbeyiliğine tayin edilen Ha
san Paşa. beraberinde, dirayetiyle meş
hur bostancılar kethüdası Sinan kethü
da olduğu halde 18 Haziran 1 S BO' de İs
tanbul'dan Mısır'a gitti. İki ay sonra de
niz yoluyla Süveyş'ten Yemen'e hareket 
etti. Önce Mekke'ye uğradı ve burada yir
mi gün kaldı. 30 Kasım 1 SBO'de Mekke'
den ayrılarak 17 Aralık 1 SBO'de Kemeran 
Limanı'na ulaştı. 1 581'de Thiz'e, buradan 
da vilayet merkezi olan San'a'ya vardığın
da bütün Yemen ülkesinin karışıklıklar 
içinde olduğunu gördü. Burada halkı ada
letle idare etmeye çalıştı. Zeydi imamı 
Şerefeddin hanedam ile yapılan antlaş
maları kaldırdı ve kuwet kullanarak Ye
men 'i Osmanlı idaresi altına almaya ka
rar verdi. Kethüdası Emir Sinan'ı eşkıya 
ve asilerin üzerine gönderdi. Emir Sinan, 
beş yıl içinde asi şeriflerin itaatini sağla

yıp zaptedilmiş olan Sa'de, Ahnum gibi 
yerleri ve bazı kaleleri geri aldı. Böylece 
Mutahhar'ın kalelerini ve topraklarını ele 
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geçiren Hasan Paşa. isyanların önünü ala
bilmek için Ekim 1 S86'da Mutahhar aile
si ileri gelenlerinden bazılarını İstanbul'a 
gönderdi. 

Hasan Paşa ayrıca Hint sularında Por
tekizliler'in yerini almaya çalışan İspan
yollar'la da mücadele etti. Dört gemiden 
oluşan bir İ spanyol donanmasını ele ge
çirerek kumandanlarını İstanbul'a yolla
dı . Daha sonra birkaç küçük kaleden baş
ka Yfıfi' arazisini de Osmanlı idaresi altı
na aldı ve 1S91'de bütün Yemen vilaye
tinde sükGneti sağladı. Ancak Zeydller 
1 S97'de, başlarında İmam MansGr- Bil
lah Kasım b. Muhammed olduğu halde 
yeniden ayaklanarak Kevkeban ile Süla'yi 
zaptettiler. Kanlı çarpışmalardan sonra 
1 S99'da b uralardan asileri uzaklaştıran 
Hasan Paşa. bu başarılardan dolayı "Ye
men fatihi" unvanıyla anıldığı gibi görevi
ni de uzun süre korudu. Yaklaşık yirmi 
dörtyıl (1580-1604) hiç aziedilmeden 
beylerbeyilik yapması sebebiyle Yemenli 
sıfatıyla anıldı . Bu müddet zarfında em
niyet ve asayişin temini yanında vilayetin 
imarıyla da uğraştı. Birçok hayır eserin
den başka San'a'da İstanbul selatin ca
milerine benzeyen tek kubbeli. tek mi
nareli ve Bekir adını verdiği zarif bir ca
mi yaptırdı . Caminin haziresinde med
fun olan çok sevdiği kölesinin adını ta
şıyan camiye halk arasında Bekriyye de
nildi. 

Hizmetleri dolayısıyla lll. Murad'ın ilti
fatına mazhar olan Hasan Paşa. birkaç 

· defa Yemen beylerbeyiliğinden affını is
tediyse de kabul edilmedi. Bu isteğinin 
ancak ı. Ahmed zamanında uygun görül
mesi üzerine20Haziran 1604'te Yemen'
den ayrıldı. Yerine kethüdası Emir Sinan 
beylerbeyi oldu. Hasan Paşa aynı yıl Mısır 
valiliğine getirildi ( 1604). üç yıl bu görev
de kaldı ve oradan dönüşünden az sonra 
Cemaziyelevvel 1 017'de (Ağustos 1608) 
vefat ederekAtikAii Paşa Camii haziresi
ne defnedildi. Hasan Paşa'nın Yemen'e 
tayiniyle 1580-1592 yılları arasındaki faa
liyetleri ve meydana gelen olaylar, onun 
yanında bulunduğu anlaşılan Abdülazlz 
b. Said ei-Havlani tarafından kaleme alı
nan bir eserde anlatılmıştır (bk. bibl.) . Ay
rıca Hasan ed-Diaml'nin yazdığı ve 1838'
de Latince'ye tercüme edilen bir başka 

. kitabın varlığı da bilinmektedir (bu eser-
ler için bk. Fayda, sy. 32 [19791. s. 167-
l 72). Osmanlı müelliflerinden Cafer iya
ni Zübdetü'n-neşa'iJ:ı ve 'umdetü't
tevaril) adlı eserini ona ithaf etmiştir 
(DlA, V!, 552). 
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HASAN PAŞA, Yemişçi 
(ö. 1012/1603) 

Osmanlı sadrazamı. 

Arnavut asıllı bir devşirmedir. 98S'te 
( 1577 -78) girdiği zülüflü baltacılar oca
ğında yetişti. Daha sonra çaşnig'irbaşı ve 
kapıcılar kethüdası oldu. Bu sıfatla, Koca 
Sinan Paşa'ya sadaret mührünü teslim 
etmek için İran sınırındaki karargahına 
gitti (Ağustos 1580). 1589 yılında kapıcı
başılığa getirilen Hasan Ağa, Sinan Paşa'
nın 1 S93'te çıktığı Macaristan seferinde 
ordu da bulundu. 1594 ve 1 S9S'te kısa 
aralıklarla iki defa yeniçeri ağalığına ge
tirildi. Vez'iriazam tarafından bu göreve 
getirilen ilk ağadır (Eyyübi Efendi Kanun
namesi, s. 41 ). 1596 yazında vezaretle 
Şirvan beylerbeyiliğine tayin edildi. Bu gö
revi sırasında 1 598 yılı ortalarında Hazar 
denizi kıyılarında tahkimat yapan Rus
lar'a hücum ederek büyük kayıplar ver
ctirdi ve ileri gelenlerini esir alarak İstan
bul'a gönderdi. Şirvan'dan dönünce dör
düncü vezir olarak kubbenişln olan Ha
san Paşa sikke tashihi ve bazı mali işlerle 
meşgul oldu. Onun gayretleriyle 14 Eylül 
1600 tarihinde piyasaya 1 00 dirhemden 
950 adet olarak kesilen yeni akçeler sü
rüldü. Ayrıca daha önce yükselmiş olan 
fiyatların eski haline döndürülmesi için 
çarşı ve pazarlarda uygulanmak üzere ay
rıntılı bir narh cetveli hazırlandı ve ilan 
edildi. İkinci tashihte ise altının fiyatı220 
akçeden 120 akçeye, kuruşu n fiyatı ise 80 
akçeye indirildi (Aykut, s. 354-355) . 

1601 yılı başlarında sadaret kayma
kamlığına tayin edilen Hasan Paşa. Da
mad İbrahim Paşa'nın Macaristan hare
katı sırasında ölümü üzerine Safiye Vali
de Sultan'ın da desteğiyle 21 Muharrem 
1010'da (22 Temmuz 1601) sadrazamlığa 
getirildi. Sefer mevsiminin geçmek üze
re olduğunu öne sürerek asıl harekatın 
ertesi yıla bırakllmasını istediyse de lll. 
Mehmed, Şeyhülislam Sun'ullah Efendi'
nin telkiniyle hemen Macaristan'a hare
ketini emretti. Bunun üzerine Sun'ullah 
Efendi'nin azli de dahil olmak üzere Edir
ne kadılığına kadar olan yüksek dereceli 
ilmiye kadrolarında değişiklikler yaptık
tan sonra 9 Ağustos 160 1'de sefere çık
tı. Hızlı bir yürüyüşle Eylül ayı başlarında 
ordunun bulunduğu Belgrad karşısında
ki Zernun ovasına ulaştı. Bu sırada Avus
turyalılar'ın İstolni Belgrad'ı (Stuhlweis
senburg) aldığını , Kanüe'nin de Arşidük 
Perdinand tarafından kuşatıldığını öğren
di. Yapılan istişiki görüşmelerden sonra 
iki ateş arasında kalmamak için önce İs
tolni Belgrad'a, sonra da Kanüe'ye gidil
mesine karar verildi. 

1601 sonbaharı başlarında Belgrad'
dan hareket eden Yemişçi Hasan Paşa 
ekim ayı ortalarında İstolni Belgrad'a gel
di ve hemen kalenin önünde mevzilen
miş bulunan Habsburg kuvvetlerine hü
cum ettiyse de bundan olumlu sonuç ala
madı . Kış soğukları başlayınca o yıl için 
İstolni Belgrad Kalesi'nin alınmasından 
vazgeçildi. Kanüe müdafii Tiryakl Hasan 
Paşa ise sadrazama gönderdiği mektup
larda acil yardım isteğinde bulunuyordu. 
Adamlarının itirazlarına rağmen Kanüe'
ye gitmeye karar veren Hasan Paşa Siget
var'a kadar varmış. fakat askerin şiddet
le karşı koyması üzerine geri dönmek zo
runda kalmıştı. Ancak daha Şikloş'ta iken 
Tiryakl Hasan Paşa'nın kalabalıkAvustur
ya kuvvetlerini yenilgiye uğrattığını öğ
renmiş ve bunu hemen İstanbul'a bildir
mişti. Daha sonra kışı geçirmek üzere 
Belgrad'a döndü. Bu arada yeniçeri ağa
sı Ali Ağa'yı kendisine vekil tayin ederek 
nikah merasiminin yapılması için İstan
bul'a gönderdi ve S Nisan günü Damad 
İbrahim Paşa'dan dul kalan lll. Murad'ın 
kızı Ayşe Sultan'la evlendi. 

Hasan Paşa 21 Temmuz 1602 tarihin
de Belgrad'dan İstolni Belgrad'a hareket 
etti ve otuz dört günlük kuşatmadan son
ra Budin muhafızı Lala Mehmed Paşa'nın 
da yardımıyla kaleyi geri aldı. Daha sonra 
Erdel'i Avusturyalılar'dan kurtarmak için . 
kendisinden yardım isteyen Erde! Prensi 
Szekely Mozes'in ricasına uyarak Budin'e 


