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YAVUZ, Hasan Rami

boyunca Osmanlý medreselerinde okutu-
lan sarf nahiv kitaplarýnýn ardýndan Arap
edebiyatýndan TelÅî½ü’l-Miftâ¼ (Kazvînî),
mantýktan Îsâ³†cî (Esîrüddin el-Ebherî),
kelâmdan Þer¼u’l-£Ašåßid (Teftâzânî) ve
Celâl-Þer¼u’l-£Ašåßidi’l-£AŠudiyye (Dev-
vânî), usûl-i fýkýhtan Mirßâtü’l-vu½ûl fî £il-
mi’l-u½ûl (Molla Hüsrev) adlý kitaplarýn
tamamýný; tefsirden Envârü’t-tenzîl (Bey-
zâvî), Tefsîrü’l-Celâleyn (Mahallî-Süyû-
tî), fýkýhtan Mülteša’l-eb¼ur (Ýbrâhim el-
Halebî), Mecma£u’l-enhur (Þeyhîzâde
Damad Abdurrahman), hadisten MuÅtâ-
rü’l-e¼âdî¦ (Ahmed el-Hâþimî) gibi eser-
lerden bölümler seçerek okuturdu. el-Fe-
râßi²ü’s-Sirâciyye’nin (Secâvendî) yaný sý-
ra Æa½îdetü’l-bürde’yi de (Bûsîrî) okutup
bunlar için ayrý icâzet vermiþtir.

Ýslâm dinine hizmet etmek için siyaset-
ten yararlanan Hasan Rami Yavuz ilçenin
mülkî âmirleri ve çeþitli partilerden siya-
setçilerle iyi geçinmeye çalýþýr, o günün
þartlarýnda ders okutmasýna engel olun-
mamasýný bunlarýn sayesinde saðlardý. Ýcâ-
zet merasimleri çevre illerden gelen meþ-
hur hocalarýn, hâfýzlarýn ve geniþ halk kitle-
sinin katýlýmýyla bir bayram havasý içinde
geçerdi. Yetiþtirdiði öðrenciler dine önem-
li hizmetlerde bulunmuþ, bir kýsmý hoca-
larýnýn metoduyla ders okutmaya devam
etmiþtir. Talebelerinden Ali Fikri Yavuz uzun
yýllar Ýstanbul müftü yardýmcýlýðý, ardýn-
dan Kadýköy müftülüðü yapmýþ, Çaykara
müftüsü Yusuf Ziya Bilgin önemli sayýda
öðrenci yetiþtirmiþtir. Diðer bir öðrenci-
si olan Orhan Baþ, Beþiktaþ’ta bir Kur’an
kursunda yöneticilik yapmakta ve burada
önemli hizmetler görmektedir. Hasan Ya-
vuz oðullarýnýn hepsinin dinî yüksek tahsil
yapmasýný istemiþ, bunlardan Yunus Veh-
bi, Yusuf Þevki ve Salih Sabri Ýlâhiyat fa-
kültelerinde öðretim üyesi olmuþtur. Di-
ðer öðrencilerinin bir kýsmý yurt içinde ve
yurt dýþýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn
çeþitli kademelerinde, bir kýsmý da Ýlâhi-
yat fakültelerinde görev yapmaktadýr. Ha-
san Yavuz hocalýðý sýrasýnda her türlü ce-
maatçilik ve hizipçilikten uzak durmuþtur.
Zühd ve takvâya da önem verir, teheccü-
de kalkmayý ve zikri ihmal etmezdi; yýlýn üç
ayýnda oruç tutardý.

Hasan Rami Yavuz’un tasavvufa karþý
ilgisi, Ahmed Ziyâeddin Gümüþhânevî’nin
halifelerinden Ferþad Efendi’ye rüyada in-
tisap etmekle baþlamýþ ve hayatý boyunca
sürmüþtür. Tasavvuf konusunda Sun‘ul-
lah Gaybî, Niyâzî-i Mýsrî ve Ýsmâil Hakký
Bursevî’nin eserlerinden etkilenmiþtir. Ýs-
tanbul’da Mehmet Zahit Kotku’nun göze-

timinde iki defa halvete girmiþ ve hilâfet
almýþtýr. Daha sonra irþadda bulunmuþ,
yöresinde bazý kiþiler kendisine intisap
etmiþtir. Bununla birlikte bu alana fazla
yoðunlaþmamýþtýr. Talebeleri onun mâ-
nevî yönünün çok güçlü olduðunu ve yap-
týðý dualarýn kabul edildiðini söyler. Hz.
Peygamber’in sünnetine tam uymaya ça-
lýþýr, Resûlullah’ý þeklen de taklit etmeye
gayret ederdi. Vefatýndan bir buçuk ay
önce yazdýðý ölümle ilgili bir þiirinde dün-
yadan ayrýlýþýnýn yaklaþtýðýna iþaret et-
miþtir.

Hasan Yavuz’un vaazlarýný ve çeþitli za-
manlarda okunacak dualarý içeren Mü-
minlere Vaazlar (Ýstanbul 2007) ve ta-
savvufî-dinî þiirlerinden oluþan Mahrem
Sözler (Ýstanbul 2007) adlý iki kitabý ya-
yýmlanmýþtýr. Oðlu Yunus Vehbi Yavuz ba-
basýnýn hayatýný, þahsiyetini konu edinen,
çaðdaþý olan hocalarla öðrencilerine dair
geniþ bilgi veren Çaykaralý Hacý Hasan
Efendi adýyla bir eser hazýrlamýþ (I-II, Ýs-
tanbul 2007), ayrýca hakkýnda düzenlenen
anma toplantýlarýnda yapýlan konuþmalarý
Hacý Hasan Efendi’yi Anma Toplan-
týlarý adýyla kitap haline getirmiþtir (Ýs-
tanbul 2007). Engin Kaban, Hasan Rami
Efendi ve Çaykara Sosyo-Kültürel Ha-
yatýna Etkileri adýyla yüksek lisans te-
zi hazýrlamýþtýr (1997, Uludað Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Osmanlý vezîriâzamý.
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Aslen Bosnalý olup Malkoviç / Molkoçeviç
ailesine mensuptur. Bosna Yeniçeri Aðasý
Sâlih Aða’nýn kardeþinin oðludur. Sert mi-
zacýndan dolayý “Yavuz” lakabýyla tanýn-
mýþtýr. Bosna’dan devþirilerek Ýstanbul’a
getirildi; on iki yýl Galata Sarayý Mektebi’n-
de eðitim gördü. Zekâsý ve kabiliyetiyle öne

sine bir miktar ücret veriyordu. Ýki yýl ken-
di köyünde, ardýndan Akçaabat’ýn Doðan-
çay, bir yýl sonra da Of’un Yukarý Kýþlacýk
köylerinde imamlýk yaptý. Bu son görevi sý-
rasýnda ders de okutuyordu. Hasan Yavuz
önceleri resmî görev almakta tereddüt
gösterirken daha sonra 1944’te vâizlik im-
tihanýný kazanýp Akçaabat vâizliðine tayin
edildi, iki ay sonra Of vâizliðine nakledildi.
Burada ayný zamanda fahrî imamlýk ya-
parken yaklaþýk kýrk yýl sürecek olan eski
usulde talebe yetiþtirme faaliyetine hýz ver-
di. 1948’de Çaykara vâizliðine gelince köy-
deki evinin alt katýný iki odalý bir mektep
haline getirdi ve burada ders okutmaya
devam etti. 1955 yýlýnda hacca gitti. Otuz
sekiz yýl sürdürdüðü vâizlik görevi yanýn-
da yirmi iki devrede 300 civarýnda öðren-
ciye icâzet verdi. Baþta Karadeniz bölge-
si olmak üzere yurdun çeþitli yerlerinden
gelen talebeleri yetiþtirdi. 28 Þubat 1982’-
de emekliliðe ayrýldý ve 30 Mart 1982 ta-
rihinde geçirdiði bir kalp krizi sonucunda
-kendisinin de arzu ettiði gibi- hasta yatýp
kimseye muhtaç olmadan doðduðu köy-
de vefat etti. Cenazesine memleketin dört
bir yanýndan gelen çok kalabalýk bir ce-
maat iþtirak etti. Ölümünün ardýndan hak-
kýnda þiirler yazýlmýþ, basýn organlarýnda
yazýlar çýkmýþtýr (Son Devir Ýslâm Âlimle-
rinden, II, 367-388; Bal, s. 774). Hasan Ra-
mi Yavuz, Osmanlý medreselerinin son dev-
rini idrak etmiþ, medrese öðretiminin ya-
nýnda din öðretiminin de resmî okullar-
dan kaldýrýldýðý bir devirde din adamý ye-
tiþtirmenin önemini kavramýþ ve kendini
bu iþe adamýþtýr. Küçük yaþýndan beri Ýs-
lâm ilimlerine ve âlimlere karþý büyük sev-
gi beslemiþtir. Ýlim erbabýný ziyaret edip
onlarla sohbet ederdi. O dönemde Çay-
kara ve çevresinde yaþayan âlimlerin ço-
ðuyla görüþmüþ ve kendilerinden fayda-
lanmýþtýr.

Talebe yetiþtirmeye baþladýðý yýllarda çok
kitap okuyan Hasan Yavuz ziraatla meþ-
gul olurken bile ezberlediði ders kitapla-
rýný tekrar ederdi. Dinî tahsile son derece
önem verdiðinden buna yardým edecek si-
yasal ve sosyal imkânlarý kullanmaya çalý-
þýrdý. Eðitim ve öðretimde esas olarak es-
ki medreselerin yolunu seçmiþ ve bu hu-
susta önemli baþarý saðlamýþtýr. Öðrenci-
lerine þefkatle yaklaþýr, sorunlarýyla ilgile-
nir ve onlara maddî yardýmda bulunurdu.
Derslerinde geçmiþ âlimlerin dinî tecrübe-
lerini anlatarak mânevî bir hava oluþtur-
maya özen gösterirdi. Verdiði dersler kar-
þýlýðýnda hiçbir þekilde ücret almazdý. Altý
yedi yýl devam eden bir öðretim dönemi
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lep’ten geçerek Seyyitgazi’ye geldiðinde
mühr-i hümâyun kendisine ulaþtýrýldý. Bu
arada III. Mehmed ölmüþ, yerine I. Ahmed
tahta çýkmýþtý. Sadâret makamý iki ay ka-
dar boþ kalmýþtý; I. Ahmed de babasý dö-
neminde alýnan karara uyarak onun ve-
zîriâzamlýðýný kabul etti. Ali Paþa, Diliske-
lesi’nde Mýsýr hazinesini ve aðýrlýklarýný bý-
rakýp kendisine tahsis edilen kadýrgalarla
Üsküdar’a geldi. Ertesi sabah da bayrak ve
sancaklarla süslenmiþ Kaptanpaþa Cigala-
zâde Sinan Paþa’nýn kadýrgasýyla sarayýn
iskelesinden karaya çýktý (29 Aralýk 1603).
Padiþahla görüþtükten sonra divana git-
ti, orada vezirler, kazaskerler ve diðer dev-
let erkânýný kabul etti. I. Ahmed’in cülûs
bahþiþinin daðýtýlmasý ve diðer eðlenceler
onun geliþine kadar ertelenmiþti. Sadra-
zam iki konak geriden gelmekte olan ha-
zineyi beklemedi. Ýç hazineden alýnan pa-
ralarla cülûs bahþiþini ayný gün daðýttýr-
dý. Ýki üç saatte bu iþi tamamlayýp gece-
leyin Süleymaniye Camii yakýnýndaki Siya-
vuþ Paþa Sarayý’na veya Ferhat Paþa Sara-
yý’na yerleþti. Üç gün sonra da Mýsýr’dan
getirdiði hazineyi bizzat iskelede karþýla-
yýp iç hazineye teslim etti.

Ali Paþa ilk iþ olarak pazar fiyatlarýnýn
denetimini ele aldý. Tebdilikýyafetle dola-
þýp fiyatlarý kontrol etti. Mýsýr’dakine ben-
zer þekilde ramazan ayýnda bütün dük-
kânlarýn açýk tutulmasý ve herkesin iþinin
gücünün baþýnda bulunmasý kararýný aldýr-
dý. Yanýnda Mýsýr’dan getirdiði Arap cel-
lâtlarla çarþý pazarlarý gezdi ve uygunsuz
iþler yapanlara gözdaðý verdi. Vergi top-
layan muhassýllarýn eskiden olduðu gibi Al-
tý Bölük Ocaðý’nýn üst rütbeli emeklilerin-
den seçilmesini saðladý. Bu sýrada Osman-
lý ordusu Ýran ve Avusturya cephelerinde
savaþ halindeydi. Ýran cephesine Cigalazâ-
de Sinan Paþa’yý tayin etti. Kendisi de padi-
þahtan aldýðý emir üzerine Avusturya cep-
hesine gidecekti. Ancak þahsen cepheye
gitmeyi arzulamadýðýndan devlet erkâný-
ný topladý; idarî iþlerin düzenli yürümesi
ve iki cepheye gerekli mühimmatýn temi-
ni için Ýstanbul’da kalmasýnýn uygun olup
olmayacaðý konusunu görüþtü. Hazýr bu-
lunanlar onun baþþehirde kalmasýný daha
uygun gördüklerini söylediler. Sadrazam
alýnan kararý bildirdiðinde etrafýndakileri-
nin etkisi altýndaki padiþahýn, “Elbette se-
nin cânib-i küffâra serdar olup askerle git-
men lâzýmdýr; bahane eylemeyip acele te-
darik görüp çýkasýn” emriyle karþýlaþtý (Ha-
sanbeyzâde Ahmed, III, 818; Naîmâ, I, 267).
Ali Paþa gerekli hazýrlýklarý yaptýktan son-
ra 30 Mayýs 1604’te Ýstanbul’dan hareket

etti. Yerine Sofu Sinan Paþa’yý kaymakam
býraktý. Kendisi orduyla birlikte Halkalý’da
iken Sinan Paþa’nýn yerine sadâret kayma-
kamlýðýna Hâfýz Ahmed Paþa’nýn getiril-
diðini öðrendi. Bunun üzerine iç hazine-
den sefer için alacaðý parayý ileri sürerek
Halkalý’da beklemeye baþladý. Padiþahtan,
“Baþýn sana gerekse elbette yarýn kalkýp
gidersin” þeklinde bir hatt-ý hümâyun al-
dý (Hasanbeyzâde Ahmed, III, 821). Padi-
þahtan gördüðü bu sert muameleden do-
layý çok üzüldü. Sofya’yý geçtikten sonra
hastalandý, arabayla Belgrad’a ulaþabildi.
Burada Lala Mehmed Paþa ile görüþtük-
ten birkaç gün sonra vefat etti ve Bay-
ram Bey Camii hazîresine gömüldü (28
Safer 1013 / 26 Temmuz 1604). Yaklaþýk ye-
di ay sadrazamlýk yapan Ali Paþa’nýn ha-
yatýna dair fazla bir þey bilinmemektedir.
Kelâmî onun faaliyetlerini konu alan bir
eser yazmýþ, bu eser üzerine yüksek lisans
tezi hazýrlanmýþtýr (bk. bibl.).
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çýktý. 991’de (1583) sancak beyi olarak Ma-
nisa’ya gönderilen Þehzade Mehmed’in (III.)
maiyetinde yer aldý. Þehzadenin yanýnda ok
atmadaki maharetiyle takdir gördü, onun
sayýlý adamlarý arasýna girdi. Kýsa bir sü-
re sonra þehzadenin silâhtarlýðý görevine
getirildi. Þehzade Mehmed’in tahta geç-
mesi üzerine Ýstanbul’a geldi (27 Ocak
1595). III. Mehmed’in 1596’da çýktýðý Eð-
ri seferine katýldý. Haçova Meydan Sava-
þý’nda gayretleriyle dikkat çekti. 1009’da
(1601) silâhtarlýktan Mýsýr valiliðine tayin
edilerek saraydan çýktý. O sýrada Mýsýr’da
düzen sarsýldýðý için III. Mehmed onu Mý-
sýr’da ýslahat yapmak, durumu düzeltmek
ve askerî tedbirler almakla görevlendir-
miþti.

Ali Paþa, padiþahýn huzuruna kabul edil-
dikten sonra vezirlik pâyesiyle görev ma-
halline hareket etti. Mýsýr’a ulaþtýðýnda Ka-
ra Meydan’da yapýlan, ileri gelenlerle hal-
kýn katýldýðý törende padiþahýn emirlerini
ve hatt-ý hümâyununu okuttu. Baþta isyan
halindeki Mýsýr askerini nizam altýna alma-
ya çalýþtý. Ýskenderiye’ye geçip otað kur-
du; kaleleri tahrir ettirdi. Halka zulmeden
Menûfiye vilâyeti kâþifi Pervîz’i katlettirdi
(1010/1601-1602). Halkýn, “hidmet-i keþû-
fiyye” adýyla vergi alýndýðý ve bunun top-
lanmasý için çiftçilere “tulbe” denilen yeni
bir vergi yüklendiði, çiftçilerin topraklarýný
býrakýp donanmaya ve keþþâfa katýldýklarý,
topraðýný iþlemeye devam edenlerin ulû-
fe, alîk ve cerâyelerini zamanýnda ödeye-
mediklerinden idarecilerle anlaþmazlýk içi-
ne düþtükleri yolundaki þikâyetleri üzeri-
ne 300.000 filori tutarýndaki mâl-i keþû-
fiyye vergisini kaldýrdý. Böylece halkýn öde-
yeceði tulbe de iptal edilerek malî ýslahat
gerçekleþtirilmiþ oldu. Halka zulmeden es-
ki idarecileri görevinden uzaklaþtýrdý. Ha-
remeyn fakirlerine gelenek icabý yollan-
masý gerekirken uzun süredir gönderilme-
si aksatýlan buðdayý yeniden sevkettirdi.
Nil nehri çevresindeki köyleri dolaþtý, tef-
tiþlerde bulundu. Yedi sekiz ay içinde eya-
letin Ýstanbul ile baðlantýsýný kuvvetlendir-
di. Süveyþ Kaptaný Osman Bey’i Ýstanbul’a
yollayarak Mýsýr’ýn durumunu padiþaha ar-
zetti. Bu baþarýlarý sebebiyle padiþah ta-
rafýndan kendisine kýlýç ve hil‘atler gönde-
rildi (Kelâmî, s. 11-100).

Valiliði devam ederken Vezîriâzam Ye-
miþçi Hasan Paþa’nýn azli üzerine Ýstan-
bul’a çaðrýldý ve kendisine vezîriâzamlýk
görevi verildi (27 Rebîülâhir 1012 / 4 Ekim
1603). Ali Paþa, Mýsýr’ýn iki yýllýk geliri olan
1.200.000 altýn tutarýnda meblaðla kara
yoluyla Ýstanbul’a hareket etti. Þam ve Ha-
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