
HÜSEYiN PASA, Deli 

Girit' e ulaşmadan Mustafa Paşa asaleten · 
vezlriazamlığa getirildi: böylece Hüseyin 
Paşa haberi bile olmaksızın aziedilmiş sa
yıldı. 

Hüseyin Paşa, Köprülü Mehmed Paşa'
nın sadrazamlığı zamanında Kandiye mu
hasar asında başarısız olduğu ithamıyla 
Girit serdarlığından alınarak merkeze 
çağrıldı. Edirne'de IV. Mehmed tarafın~ 
dan huzura kabulü sadrazamı tedirgin 
etmişti. Köprülü, Girit'teki kuvvetiere 
gönderilen parayı kötüye kullanma ve 
Kandiye'nin fethinde gevşeklik gösterme 
gibi suçlamalarla kendisine rakip olarak 
gördüğü Hüseyin Paşa'yı ortadan kaldır
mak istiyordu. Hatta bunun için dönemin 
şeyhülislamı Bolevi Mustafa Efendi'den 
fetva istemiş, fakat alamamıştı. Şeyhülis
lamdan başka Darüssaade ağasının ve Va
lide Turhan Sultan'ın da himayesi sayesin
de Köprülü rakibi ni kaptan-ı deryalığa ta
yine mecbur kaldı. Bu onun üçüncü kap
tanpaşalığı idi. 

Hüseyin Paşa. Köprülü'nün kendisi 
aleyhindeki emellerini bildiği için kaptan
paşalığı esnasında çok dikkatli davranıp 
herhangi bir şikayete fırsat vermemeye 
çalışmış, hatta derya beylerinin kaptan-ı 
deryaya sunmaları gelenek olan hediyele
ri bile almamıştı. Bunun üzerine Köprülü 
onu 13 Aralık 16S8'de geniş yetkilerle Ru
meli beylerbeyiliğine tayin etti. Bu görevi 
sırasında Hüseyin Paşa, kapı halkının mas
raflarını karşılamak üzere halktan bir 
miktar cerlme talep etmişti. Köprülü ta
rafından her hareketi takip edilen Hüse
yin Paşa'nın bu talebi üzerine Filibe Kadı
sı Süleyman Efendi merkeze bir şikayet
name gönderdi. Ayrıca Rumeli'den bazı 
şikayetçilerinde gelmesi üzerine Hüseyin 
Paşa görevden alınarak istanbul'a çağrıl
dı. Aslında bu şikayet olaylarının sadaret
te rakipsiz kalmak isteyen Köprülü'nün 
bir tertibi olduğu anlaşılmaktadır. Padi
şahın huzurunda sorgulanan Hüseyin Pa
şa, suçu sabit görülerek dostlarının rica
sına rağmen Yedikule Zindam'nda idam 
edildi (3 Reblülahir ı 069/29 Aralık 1658). 
Bu olay halk arasında büyük bir infiale se
bep olmuştur. Hüseyin Paşa'nın mezarı 
Yedikule dahilindeki has bahçede Yaldızlı 
(Mücevher) kapıdadır. Mezartaşı Üsküf ser
puşlu olup kitabesizdir. Oğlu Sarı Musta
fa Paşa lll. Ahmed'in kızı Saliha Sultan'la 
evlenmiştir. 

Halk arasında "Er", atılganlığı, cesare
ti ve pervasızlığından dolayı da "Deli" la
kabıyla tanınan Hüseyin Paşa güçlü vü
cut yapısına sahip bir vezirdi. Revan ve 
Bağdat kuşatmalarında özellikle Girit'in 
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fethinde gösterdiği kahramanlıklarla halk 
arasında haklı bir şöhret kazanmıştı. Han
ya. Kandiye ve Ayatodori kaleleri dışında 
Girit'in fethinde büyük payı olduğunda 
şüphe yoktur. Harp sanatında mahir, ka
rarlarında isabetli bir kumandan olan 
Hüseyin Paşa Hanya, Resmo ve inadi
ye'de cami, mektep. medrese. tekke, ha
mam, çeşme vb. eserler yaptırmıştır (Si
lahdar, ı. 178 vd.). Köprülüzade Fazı! Ah
med Paşa Kandiye'nin fethini tamamla
dıktan sonra bir kiliseyi Deli Hüseyin Paşa 
adına camiye çevirterek kadirşinaşlık ör
neği göstermiştir. 
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!il MüCTEBA İLGÜREL 

HÜSEYiN PAŞA, Küçük 
(ö. 1218/1803) 

Osmanlı kaptan-ı deryası 
ve veziri. 

_j 

Vefatında kırk alt ı yaşlarında olduğu 

belirtildiğine göre 1172'de (1758-59) doğ
muş olmalıdır. Bazı kaynaklarda Çerkez 
veya Gürcü asıllı olduğu, aslen Ahıskalı 
olan Vezir Silahdar İbrahim Paşa tarafın
dan 1181'de (1767-68) lll. Mustafa'ya 
takdim edildiği belirtilir. Enderun'da öğ
renim gördükten sonra Şehzade Meh
med'in hizmetinde bulundu. lll. Selim hü-

kümdar olunca (7 Nisan 1789) mabeyin
cilik ve tebdilcilik göreviyle hane-i hassaya 
nakledildi ve beş altı ay kadar sonra baş
çuhadarlık makamına getirildi. Cevdet 
Paşa bu tayinin usule aykırı olduğunu be
lirtmektedir. Hüseyin Ağa bu görevde 
iken hükümdarın Beşiktaş'ta lhlamur'
daki nişan talimlerinde bulunduğu gibi 
Fransız elçisi H. Sebastiani ile İshak Bey 
arasında Osmanlı ordusuna verilecekye
ni nizarn çalışmalarına da katıldı. Böylece 
lll. Selim'in sevgi ve takdirini kazanarak 
16 Receb 1206'da ( 1 O Mart 1792) vezaret 
rütbesiyle kaptan-ı deryalığa tayin edildi 
ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. Ay
rıca ı. Abdülhamid'in kızı Esma Sultan'
la nikahlanarak ( 7 Şevval 1206/29 Mayıs 
1792) saraya damat olmuştur (düğün ta
rihi 5 Cemaziyelevvel 1207/19 Aralık 1792). 

Hüseyin Paşa'nın kaptan-ı derya ve ve
zir olarak faaliyetlerini dört grupta top
lamak mümkündür. Bunlardan ilki Ege 
denizinde korsanlarla yaptığı mücadele
dir. Bu sıralarda Ege denizinde bazısı Rus 
bandıralı pek çok korsan Osmanlı tüccar 
gemilerinin seyrü seferine engel olmak
ta , bunları yağmalamakta. kıyılarada 
baskınlar düzenlemekteydi. Bu sebeple 
Küçük Hüseyin Paşa görevi devralır al
maz denize açılmış ve korsanlardan on 
beş parça tekne ile etrafı kasıp kavuran 
Lambro isimli korsanı etkisiz hale getir
miş, Karakaçan adlı bir diğeri de yakala
narak idam edilmişti. Onun kısa sürede
ki bu başarıları padişah nezdinde itibarı

nı arttırmakla birlikte diğer devlet adam
larını kıskandırmıştır. İ kinci görev alanını 
Vidin seraskerliği sırasındaki faaliyetleri 
oluşturur. 1794'ten sonra asilerin merke
zi haline gelen Vidin'de Pazvandoğlu Os
man'ın itaate alınmasına çalışılmış. fakat 
başarılı olunamayınca 27 Kasım 1797'de 
Babtali'de toplanan Meclis~i Umumi'de 
onun bertaraf edilmesine karar verilmiş-
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ti. Bunun üzerine 1 Aralık 1797'de Kapta
nıderya Küçük Hüseyin Paşa Vidin'e se
rasker tayin edildi. Onun istanbul'dan 
uzaklaştınlmasını isteyen rakipleri bu ta
yinde etkili olmuşlar ve başarısızlığı halin
de de itibarının azalacağını düşünmüşler
di. Hüseyin Paşa bu görevi ilkbahardan 
önce cepheye hareket etmemek, görevi 
sona ermeden donanınaya dönmesi is
tenmemek ve Anadolu Valisi Seyyid Ali 
Paşa (Aio Paşa) Eflak'a gönderilmek kay
dıyla kabul etti. Kendisine seraskerlik 
kürkü ve unvanı verilmemesi teklifi ise 
uygun bulunmadı. Küçük Hüseyin Paşa. 
23 Şewal 1212'de (10 Nisan 1798) Vidin 'e 
hareket ederek 22 Nisan'da kale yakınla
rına ulaştı. Rumeli Valisi Mustafa Paşa. 
Anadolu Valisi Seyyid Ali Paşa ve Tepede

·ıenli Ali Paşa ile diğer civar vilayet valileri 
de orada toplanmışlardı. Vidin Kalesi ka-

. radan ve ince donanma vasıtasıyla Tuna'
dan muhasara edildi. Etkili topçu ateşi 
şehirdeki bazı binaların yıkılmasına. yan
gınlar çıkmasına yol açtıysa da yeterli as
ker ve malzeme bulunmadığından bekle
nen sonuç alınamadı ve muhasara uzadı. 
Soğuk ve hastalıklar asker arasında ölüm
leri arttırdı, kumandanlar arasında geçim
sizlikler de kuşatmayı etkiledi. 2 Temmuz 
1798'de Napolyon'un Mısır'a çıkması üze
rine Hüseyin Paşa geri çağrıldı. Bunun 
üzerine Hüseyin Paşa. Pazvandoğlu Os
man'ın af taleplerini merkezi hükümet 
nezdinde destekleyerek hakkında idam 
fetvası olan as iyi bağışlattı ve ona kapıcı
başılık rütbesi verdirdi. Böylece bu mese
leyi halletmiş ve başarısızlığını örtbas ede
rek Ocak 1799'da istanbul'a dönmüştü. 

Onun üçüncü faaliyet sahasını Mısır 
meselesi teşkil eder. Küçük Hüseyin Pa
şa. Vidin dönüşü donanma ile Akdeniz'e 
açılarak Mısır sahillerini abluka altına alan 
ingiliz donanmasına katıldı . Ancak bu ab
lukaya rağmen Napolyon'un Mısır'dan giz
lice Fransa'ya kaçması önlenemedi (Ağus
tos ı 799). Hüseyin Paşa Mart 1801'de ket
hüdası Hüsrev Ağa'yı 6000 kişilik bir kuv
vetle karaya çıkarttı. Reş'id ve Rahmani-
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ye şehirleri alındı, Fransızlar mağlüp edi
lerek teslim olmaya zorlandı. 27 Haziran 
1801 'de ise antlaşma yapıldı. Kahire'de 
Kansu Gavri Sarayı 'nda Mısır uleması 

toplanarak III. Selim adına fetih hutbesi 
okunduğu gibi kale anahtarları da istan
bul'a hükümdara yollanmıştı. Hüseyin Pa
şa'nın bu faaliyetleri ve kazandığı başarı
lar III. Selim'i çok memnun etmiştir. 

Hüseyin Paşa'nın dördüncü grupta zik
redilebilecek en önemli faaliyetini donan
ınada yapılan ısiahat oluşturur. Bu yolda 
öncelikle tersane ve donanma nizamın
da birtakım değişiklikler yaptı. Seferden 
dönüşte gemi mürettebatı bahriyelilerin 
memleketlerine gönderilmeleri usulü kal
dırılarak bunların kış aylarında da tersa
nede kalıp talim ve terbiyelerinin deva
mının sağlanması. donanma kaptanları
nın ehliyetlerine göre sınıflandırılması. 
kabahati olmayanların rütbelerinin indi
rilmesinin önlenmesi, marangozların do
nanma gedikiiieri arasına alınıp usta- işçi 

sınıfı meydana getirilmesi, kalyonların 
büyük ve küçük olarak ayrılması sağlan
dı. Ayrıca eğitime büyük önem verilerek 
1 793'te gemi inşasındaki uzmanlığ ı her
kesçe kabul edilen Fransız gemi mimarı 
Jacques Balthasard le Brun. iki asistanı 
Jean Baptiste Benait ve Toussaint Petit 
ile birlikte istanbul'a getirildi. Le Brun'ün 
t eklifiyle tersanedeki mühendishanede 
eğitim hesap-hendese, gemi resim ve 
planı ile öğrenilen nazari bilgilerin tatbi
katı olmak üzere üç grupta düzenlendi. 
Öğrencilere coğrafya ve harita bilgisi de 
veriliyordu. Öğrenci sayısı yirmi olarak sa
bit tutulmuştu . Herhangi bir boşalma du
rumunda tersane mensuplarının çocuk
larının onların yerlerine alınması öngö
rülmüştü. Öğrencilere aylık da bağlan
mıştı. Eğitim hizmetleri yanında bu dö
nemde gemi yapımına hız verildi. Osmanlı 
donanınası 1 789 -1 798 arasında kırk beş 
yeni savaş gemisiyle takviye edildi. Bun
lardan 1796'da denize indirilen Selimiye 
122 top, 1200 mürettebata. 1797'de ta-
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mamlanan Bad'i-i Nusret ve ertesi sene 
donanınaya katılan Tavus-i Bahri seksen 
iki topa ve 900 bahriyeliye sahipti. Do
nanmanın ateş gücü 21 56 topa, asker 
sayısı da 40.000'e ulaşmıştı. Böylece Os
manlı donanınası Avrupa'nın en güçlü do
nanmalarından biri haline gelmişti. Has
köy'deki Bahriye Mühendishanesi'nde le 
Brun'ün yanında Türk mühendisler yetiş
ti ve bunlar başka tersanelerde görevlen
dirildL Tersanede birkaç havuz inşa edil
miş, Tersane Sarayı da onarılmıştı. 

Bütün bu faaliyetler sürerken Küçük 
Hüseyin Paşa 1803 Kasımında verem has
talığına yakalandı. Öleceğini hissettiği için 
bir vasiyetname yazıp bunu III. Selim' e 
sundu. Burada esas olarak borçlarının 
ödenmesi için hükümdardan ricada bu
lunmuş ve mallarının satışını istemişti. 
Çok geçmeden aynı yılın 8 Aralığında ve
fat ederek Eyüp'te Mihrişah Valide Sul
tan Türbesi'nin yanına defnedildi. "Gül
şen-i aden ola mesken Kapudan Paşa'ya" 
mısraı Tarihçi Vasıfın onun ölümüne dü
şürdüğü tarihtir. 

Hüseyin Paşa'nın Napolyon'un Mısır'
dan ayrılmasından sonra Fransızlar'la Os
manlı Devleti arasındaki dostluk müna
sebetlerinin tesisinde katkısı büyüktür. 
Bundan dolayı ölümü Paris'te üzüntü ile 
karşılanmış. bizzat Napolyon Osmanlı el
çisi Halet Efendi'ye en sadık dostlarının 
Hüseyin Paşa olduğunu, onun ölümüyle 
III. Selim'den başka dostlarının kalmadı
ğını söylemişti. 

Kaynakların bildirdiğine göre Küçük 
Hüseyin Paşa kendini beğenmiş. haris. 
çabuk kızan bir mizaca sahipti. Bu sebep
le vezirler arasında pek çok düşmanı var
dı. Onun tersanedeki faaliyetleriyle ilgili 
olarak G. A. Ollivier tenkid'i bir yaklaşımla 
bir devlet adarnma yaraşır görüşlere ve 
bilgiye sahip bulunmadığını. iyi niyetli ol
duğunu, en ince ayrıntıyla bizzat uğraşıp 
işçilerin başından ayrılmadığını ve onları 
teşvik ettiğini , ancak sını rlı bilgi ve dü
şünceleri sebebiyle pek çok gemi yaptır
makla bahriyeyi ihya ettiğini zannettiği
ni, tayfa yetiştirilmesinde herhangi bir 
planı bulunmadığını. ticareti teşvik etme
diğini, tersanedeki mektebe de gereken 
himayeyi göstermediğini belirtir. Bunun
la birlikte III. Selim'e sunduğu, ona atfe
dilen layihada yer alan bilgiler tersane ve 
donanma hakkındaki görüşlerini. bu ko
nudaki derinliğinin derecesini ortaya ko
yar. Ayrıca 1801'de Mısır'da Fransızlar'a 

karşı giriştiğ i harekatı konu alan Gaza
vdt-ı Hüseyin Paşa adlı bir risalenin var
lığı bilinmektedir (Levend. s. ı 59). Meh
med Hafid Efendi eserini onun denizcilik-
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teki başarılarından dolayı kaleme almıştır. 
Kasımpaşa'da Hastahane Yokuşu'nda bir 
çeşme yaptırdığı belirtilir. 
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li NEJAT GöYÜNÇ 

HÜSEYİN PAŞA, Mere 
(ö. 1033/1624) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Arnavut asıllıdır. Bazı eserlerde Merre 
( oj. ) imlasıyla yazılan lakabının. cezalan
dırılmasını istediği kimseler için yakın 
adamlarına. Arnavutça "alın götürün" 
anlamındaki bu kelimeyle seslenme ade
ti dolayısıyla verildiği belirtilir. 

Muhtemelen Enderun'da yetiştikten 
sonra çavuş olarak 1 S97 Haziranının ilk 
günlerinde Macar seferi serdarlığına ge
tirilen Satırcı Mehmed Paşa'nın hizmeti-
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ne girdi ve onun aşçıbaşıları arasında yer 
aldı (Topçular Katibi Abdülkadir Efendi , s. 
158) . Ardından Enderun'da aşçı olduğu
na dair bilgi gibi (Sicili-i Osmanf, II, 188) 
sipahiliğe geçtikten sonra sokak silahda
rı olduğu yolundaki ifadeler de (Hadfka
tü'l-uüzera, s. 69) ihtiyatla karşılanmalı
dır. Satırcı Mehmed Paşa'nın aziedilip 6 
Temmuz 1 S99'da öldürülmesine kadar 
onun maiyetinde bulundu. Daha sonra 
Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paşa ve 
Darüssaade ağalarına intisap etti. Mal
koç Ali Paşa'nın 16 Ekim 1603'te vezlria
zamlığa ve Macar seferi serdarlığına ta
yininde koyun emini. Kara (Öküz) Meh
med Paşa'nın aynı makama gelişinden (I 7 
Ekim 1614) hemen sonra çavuşbaşı, Kay
serili Halil Paşa'nın vezlrazam oluşu sıra
sında (I 7 Kasım I 616) kapıcıbaşı olmuş
tu. Ardından kapıcılar kethüdalığına, ml
rahur-ı sanlliğe ve Kara Mehmed Paşa'

nın 18 Ocak 1619'daki ikinci vezlriazam
lığında mlrahur-ı ewelliğe getirildi (Top
çular Katibi Abdülkadir Efendi, s. 196,207, 
326, 446, 504, 506, 519). Bu son vazifede 
iken Başdefterdar Bekir Paşa'nın teftişin

de bulundu. Nisan 1620'ye kadar bu gö
revde kaldığı anlaşılmaktadır ( BA, MAD, 
nr. 7027, s. 60), 

Il. Osman'ın dikkatini çekerek Şaban 
1 029'da (Temmuz 1620) Mısır beylerbeyi
liğine tayin edilen Hüseyin Paşa 23 Ağus
tos'da Kahire'ye vardı (Abdülker!m b. Ab
durrahman, nr. 705, vr. 39' ). Burada yiyecek 
maddeleri darlığı, fiyatlarının kontro
lü ve uzun süren veba salgınıyla meş
gul oldu. Ancak aşırı harcamalar sebebiy
le tenkide uğradı. Beylerbeyilik gelirlerini 
alıkoyduğuna ve diğer bazı suistimalieri
ne dair şikayetlerin istanbul'a ulaşması 
üzerine aziedildL Halefi Mustafa Paşa'nın 
buraya 7 Ocak 1622'de tayin edilmesi (BA. 
KK, nr. 257, s. 47, 63, 84) bu tarihten bir 
süre önce görevden alındığını gösterir. 

Hüseyin Paşa istanbul 'a geldiğinde 
kendisini Il. Osman'ın saltanatma karşı 
meydana gelen olayların içinde buldu. I. 
Mustafa'nın 19 Mayıs 1622'de ikinci defa 
cülusu, Vezlriazam Kara Davud Paşa'nın 
isyancılarla olan bağı karışıklıkları sona 
erdiremedi. Bu sırada gizlice Şeyhülislam 
Zekeriyyazade Yahya Efendi'nin konağı

na giderek askerlerin kontrolünün temi
ni vb. taahhütlerde bulunan Hüseyin Pa
şa sactarete talip oldu. Şeyhülislamın va
Iide sultana yazdığı ve devrinde de garip 
karşılanan bu tezkirenin ardından 3 Şa
ban 1031 'de (13 Haziran 1622) vezlriazam
lığa getirildi (BA, KK, nr. 372, vr. 2b) . Vezl
riazamlığa tayininde Mısır'da iken elde 
ettiği paraların rolü olduğu belirtilir. 

Vezlriazam olduktan sonra iyice sarsıl
mış olan idarenin ve düzenin yeniden ku
rulması için birtakım tedbirler aldı. Uzun 
zamandır toplanamayan Divan-ı Hüma
yun'a işlerlik kazandırdı . Yeniçeri ve sipa
hilere "koyun bahası" adıyla para dağıta
rak onları yatıştırdığı ve kendisine bağla
maya çalıştığı gibi Il. Osman' ın ihmal et
tiği cuma selamlığına ı. Mustafa'yı bü
yük merasimlerle çıkararak padişah hak
kındaki olumsuz fikirleri bertaraf etme
ye gayret etti. Erde! Beyi Bethlen'e (Ga
bar) yardım için Sarhoş İbrahim Paşa'yı 
Bosna beylerbeyiliğine getirdi. Bunun 
sonucunda önemli bir Avusturya taburu 
Sokol yakınlarında yenilgiye uğratılarak 
kumandanlarıyla birlikte esir alındı. An
cak hazineden hesapsız para sarfına en
gel olunamadı. Ayrıca onun. sultanların 
vakıflarının tevliyet ve nezaretlerinin si
pahilerin eline geçerek harap olmasına 
göz yumduğu, silahdar ve sipahi müla
zımlarının sürekli tartışma konusu olan 
dirlik meselelerine önem vermeyip bun
ları birer bahane ile istanbul'dan uzaklaş
tırmaya çalıştığı belirtilir. Bu arada yeni
çeri ağası Derviş' i Karaman beylerbeyili
ğine tayin etmesi, 7 Temmuz gecesi bir 
Mudanya kayığı ile Burgazada'ya gönder
diği yeniçeri ağasının öldürüldüğü yolun
daki yalan haberler, azliyle neticelendi. 
Nitekim eski sadrazam Kara Davud Pa
şa'nın tahrikiyle hareket eden ocak ihti
yarlarının onun aziini temin için I. Mus
tafa'nın adı bilinmeyen annesiyle ("mes
tGre" olarak) emsaline daha önce rastlan
madığı üzere görüştükleri bilinmektedir 
(28Şaban 1031/8Temmuz 1622; Hüseyin 
TGgi Çelebi, s. 47-48) . Bir gün sonra Lef
keli Mustafa Paşa vezlriazam olurken 
Derviş Ağa da vezaretle eski görevine iade 
edildi (BA, KK, nr. 257, s. 106-107). Haya
tından endişe ettiği için saklanan Hüse
yin Paşa, ll. Osman'ın katline karışanları 
ortadan kaldırmaya çalışan Gürcü Meh
med Paşa'nın sactareti sırasında yeniden 
bu makamı elde etmek için birtakım ter
tipiere girişti. Vezlriazamın kendilerine 
yönelik hareketlerinden memnun olma
yan yeniçeri ve sipahileri para dağıtmak 
suretiyle elde etti (Hüseyin TGgi Çelebi , 
s. 81; Solakzade, s. 730). Nitekim divanın 
toplandığı gün hazırlanan plan uyarınca 
yeniçeriler isyan edip sadrazarnın azli ve 
Hüseyin Paşa'nın tayinini istemişler, Meh
med Paşa da mührü iade ederek görev
den çekilmişti. Saraydan çıkan hatt-ı şe
rifte Kayserili Halil Paşa'nın vezlriazamlı
ğa uygun görüldüğü, Hüseyin Paşa'nın 
kabul edilmediğinin yazılı olduğu olay
ların içinde bulunan Bostanzade Yahya 


