
gitti. Bir süre Gürzilyas (Gellert) tepesi 
eteğinde kaldı. 22 Eylül günü Peşte ova
sına .geçti. Buradan da Erde!' e gitmek is
teyince aralarında Budin Beylerbeyi Ka
dızade Ali Paşa'nın da bulunduğu birçok 
kimse Budin'den ayrılmasının düşmana 
fırsat vereceğini söyledilerse de onu fik
rinden caydıramadılar. Gerçekten Hasan 
Paşa. daha Tisa nehri ni Szolnok mevkiin
de kurdurduğu köprüden geçip konak
çılarının Göle (Gyula) Kalesi'ne vardığı sı
rada Budin'den gelen feryatçılar kalenin 
kuşatıldığı haberini getirdiler. Bunun üze
rine Rumeli askerlerini Budin Kalesi'ne, 
bir kısım l~uwetini Peşte'ye yardıma gön
derirken kendisi de geldiği yoldan geri 
döndü. Ancak Tisa suyunu geçerken ağır
lıklarının büyük bir bölümü sulara gö
müldü. Daha sonra Peşte ovasına gelen 
Hasan Paşa. buradan Peşte ve Kızlara
dası'ndaki köprüleri ateş altına aldıysa 
da yiyecek darlığı yüzünden orduda kıtlık 
baş gösterdi. Budin Beylerbeyi Ali Paşa'
nın teklifi üzerine burada sadece Rumeli 
Beylerbeyi Lala Mehmed Paşa'yı bıraktı 
ve kışı Belgrad'da geçirmek üzere 1602 
sonbaharında Varadin'e, kısa süre sonra 
da Zernun sahrasına ulaştı; Kırım Hanı 
Gazi Gir ay' ın ordusuyla buluşarak onunla 
birlikte Belgrad'a döndü. 

Belgrad'da askerin ulufelerini verip ka
lelerin erzakını teslim eden Hasan Paşa. 
istanbul'da durumun karışık olduğunu 
göz önünde tutarak 1603 yılı başlarında 
istanbul'a doğru yola çıktı. Yolculuğu bü
yük sıkıntı içinde geçti. istanbul'dan ge
len mektuplarda da bir an önce merkeze 
dönmesi isteniyordu. Silivri'ye vardığın
da kendisini karşılayan Kapı Kethüdası 
Hüseyin Ağa hiç konaklamadan şehre git
mesini, padişahın o gece Silivrikapı'nın 
açık bırakllmasını emrettiğini, ertesi gü
ne kalırsa zorbaların yolunu kesecekleri
ni kendisine bildirdi. Hasan Paşa bu du
rum karşısında 7 Şubat gecesi surdan içe
ri girerek doğruca ikametine tahsis edi
len Atmeydanı'ndaki İbrahim Paşa Sara
yı'na gitti. 

Sadaret kaymakamı Güzelce Mahmud 
Paşa, bir yandan sadrazaını ziyaret ede
rek ona karşı zahiri bir dostluk gösterir
ken bir yandan da zorbaların Hasan Pa
şa'nın katli için fetva aldıklarını padişaha 
bildirmişti. Durumdan haberdar olan sad
razam padişaha gönderdiği bir tezkire
de Mahmud Paşa'nın fesatçıkarmak için 
zorbalara 30.000 filori dağıttığını. onun 
sipahilerine karşılık yeniçerilerin de ken
disini desteklediğini bildirdi. lll. Mehmed 
sadrazaını haklı bularak Mahmud Paşa'-

nın arzını reddetti. Bunun üzerine Mah
mud Paşa'yı destekleyen zorbalar Hasan 
Paşa'yı öldürmek için Atmeydanı'nda top
landılar. Sadrazam gizlice sarayından çı
kıp Ağakapısı'na gitti. Bu arada padişah
tan, Peşte ve Budin'in düşman eline geç
mesine sebep olduğu gerekçesiyle katli
ne fetva veren (Ata!, s. 555) ve asileri des
tekleyen Şeyhülislam Sun'ullah Efendi'
nin görevden alınarak yerine Ebülmeya
min Mustafa Efendi'nin getirilmesini ta
lep etti. 7 Şubat 1603 sabahı sadrazam 
taraftarı olan yeniçeriler ve ulema Süley
maniye Camii avlusunda, sipahiler de At
meydanı'nda Arslanhane önünde toplan
mış bulunuyordu. 

Yemişçi Hasan Paşa. sipahilerden zor
ba elebaşılarını teslim etmelerini istediy
se de olumlu cevap alamadı. Ancak lll. 
Mehmed'in Sun'ullah Efendi'yi görevin
den alması sadrazaını güçlendirdi; sad
razam da yeniçeri ağası Perhad Ağa va
sıtasıyla Kurşunlu Han'daki sipahileri kat
lettirdi. Ertesi günü yeni şeyhülislam ve 
kazaskerlerle birlikte padişahın huzuru
na çıktı. bir süre sonra da Atmeydanı'n
daki sarayına gitti. Aynı gün isyanın ele
başılarından Poyraz Osman ve Öküz Mah
mud'un da yakalanmasıyla fitne sona er
miş gibi görünüyordu. Aslında yerıiçeri
lerle sipahiler arasındaki zıddıyet devam 
ediyordu. Daha sonra Hasarı Paşa'nın ba
zı tayin ve aziilere kalkışması. yakınlarını 
bile danttmaktan çekinmemesi, bunların 
yanında yeni vergiler koyması kendisine 
karşı olan nefreti körüklemişti. Geçen ay
lar içinde Şeyhülislam Ebülmeyamin Mus
tafa Efendi, yeniçeri ağası Kasım Ağa ve 
Darüssaade Ağası Abdümizzak Ağa sad
razarnın yeniçerilerle anlaştığını. geri is
tense bile mührü vermeyeceğini padişa
ha bildirmişlerdi. Bunun üzerine lll. Meh~ 
med. özellikle Kasım Ağa'nın telkiniyle 
Hasan Paşa'dan mührü geri istedi. Sad
razam mührü vermekle birlikte yeniçeri
leri n. ağalarını hapsederek kendisi lehin
de gösteride bulunmasını sağladı. Ancak 
onun bu girişimi Kasım Ağa'nın iddiasını 
doğrulamaktan başka bir şeye yaramadı. 
Yeniçeriler Hasan Paşa üzerindeki ısrar
larından vazgeçince 27 Reblülahir 1 o 12 
( 4 Ekim 1603) tarihinde a~ledildi ve 1 O Ce
maziyelewel 1012 (16 Ekim 1603) günü 
Sütlüce'deki bahçesinde öldürüldü. Kab
ri Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. 

İki yıl üç ay kadar· sadrazamlık yapan 
ve tarihte hakettiğinden daha kötü bir 
isim bırakan Yemişçi Hasan Paşa gözü 
pek. fakat çok inatÇı ve kendini beğen
miş bir kimse olarak bilinıi-lektedir. Sul-
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tan lll. Mehmed'e sunduğu telhisterin 
önemli bir kısmı Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde kayıtlı mecmuanın için
de olup (Revan Köşkü, m ı 303) bu belge
ler Cengiz Orhonlu tarafından Osmanlı 
Tarihine Ai d Belgeler: Telhisler adıyla 
yayımlanmıştır (istanbul ı 970). 
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HASAN PAŞA CAMİİ 

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 
Hasanpaşa semtine 
adını veren cami. 

_j 

Kurbağalidere caddesiyle Sarıyer so
kağının arasında yer alır; 131 7 ( 1899) yı
lında. Eyüp'te kendi adını taşıyan tekke 
ve kütüphanesinin yanındaki turbesinde 
medfun bulunan Il. Abdülhamid'in Bah
riye nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa 
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tarafından bir sıbyan mektebi ve bir mey
dan çeşmesiyle birlikte yaptırılmıştır. Bu
günkü yolların şekline uydurulmuş bir av
lu ile çevrili olan yapı kare planlı ve içten 
kubbe, dıştan kiremit çatı örtülüdür. Son 
yıllarda camekanit hale getirilen son ce
maat yerinin kapısı üstünde kabartma 
bir gül demeti arasında ll. Abdülhamid'in 
tuğrasını taşıyan kitabesi yer alır. Sade 
ahşap bir kapı ile girilen son cemaat ye
rinden yine sade ahşap bir kapı ile hari
me geçilir. Mekan mihrap yönünde iki, 
doğu ve batı yönlerinde dörder adet bü
yük boyutlarda yuvarlak kemerli ve de
mir parmaklıklı pencere ile aydınlatılmış
tır. Dışa taşkın olmayan mermer mihrap, 
üst kısmındaki süslemeleri ve kemerin 
ortasında yer alan çıkintılı kilit taşı ile 
neo- klasik özellikler taşımaktadır; min
ber yenidir. Yapıldığı tarihten itibaren ilk 
günkü halini ufak tefek eklemeler dışın
da muhafaza eden camiye 1993 yılında, 
daha fazla cemaat alabilmesi için son 
cemaat yerinden girişi olan bir bodrum 
katı ilave edilmiştir. Son cemaat yerinden 
iki direğin taşıdığı dışarıya doğru çıkma 

yapan ahşap korkuluklu kadınlar mahfi
line. oradan da basık bir ikinci mahfile 
çıkılır. Caminin içi kalem işi bezemelerle 
süslenmiş, bu arada kubbeye, ortasında
ki yıldızdan çıkan yaldız şeritlerle dilimli 
olduğu izlenimi verilip bu boyama dilim
lere rumi-palmet ve naturalist çiçek mo
tif! eri işlenmiştir. Kıble duvarı ile yan du
varların üst kısımlarında da tavandan 
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sarktığı hissini veren perde püskülü süs
lemeler bulunmaktadır. Kadınlar mahfi
linden çıkılan minare taştan yapılmış olup 
empire üsiQbundadır; dikey yivli gövdesi 
bir sütunu andırır, şerefesi ise alt çıkma
larında kullanılan akantus yaprağı ve vo
lütlerle bir korent sütun başlığı görünü
mü vermektedir. 

Hakkında bilgi edinilemeyen caminin 
doğusundaki sıbyan mektebinden günü
müze sadece, bugün yerinde bulunan ya
pının demir kapısının üstüne oturtulan 
mermer kitabe ulaşmıştır. Bu yapının do
ğusunda yer alan çeşme meydan çeşme
si olarak inşa edilmiş. fakat imar faaliyet
lerinden dolayı zamanla bu niteliğini kay
betmiştir. Beşgen prizma gövdeli ve düz 
çatılı olup yine empire üsiQbundadır. Yu
varlak kemerli mermer ayna taşı aynı for
mu gösteren silmelerle bir çerçeve içine 
alınmıştır. Kitabesi gibi orüinal teknesi 
de günümüze ulaşmayan çeşmeye daha 
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sonraki yıllarda tuğla ve beton karışımı 
malzeme ile yapılmış bir tekne ilave edil
miştir. Bugün iki cephesi, yanındaki bak
kal dükkanının içinde kalan ve oldukça 
harap durumda bulunan çeşmenin suyu 
akmamaktadır. 
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HASAN b. REŞI~ 

(bk. İBN REŞi~ ei-KAYREVANİ). 

HASAN RizA EFENDi, Hacı 
(1849 -1920) 

Ayet-herkenar mushafıyla tanınan 
Osmanlı hattatı. 

~ 

~ 

Üsküdar'da doğdu . Babası, Tırnova es
ki posta müdürü ve Mustafa Reşid Pa
şa'nın kilereisi Ahmed Nazif Efendi'dir. 
İlk tahsil yıllarından itibaren hüsn-i hat
ta ilgi duyan Hasan Rıza, aralarında Yah
ya Hilmi Efendi gibi büyük bir hattatın 
da bulunduğu birkaç hocadan hat meş
ketti. Babasının tekrar posta müdürlü
ğüne tayini üzerine ailesiyle birlikte Tır
nova'ya gitti. 186S'te istanbul'a döndük
ten bir süre sonra babası vefat edince 
Pertevniyal Valide Sultan'ın kapu çuhada
rı olan amcasının aracılığıyla Muzıka- i Hü
mayun'a kaydedildi. Burada hüsn-i hat 
muallimi Mehmed Şefik Bey'den meşke 
başlayan Hasan Rıza on altı arkadaşıyla 
beraber icazet aldı. Şefik Bey, onun Ka-


