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Bu yazımda XVIII. asrı~ son yarısı içinde, Osmanlı devletinde, ikinci 
def'ciki kaptanlığı esnasında, fasılasız 15 yıl kaptan paşalık yapmış olanı 
Hasan Paşa 'nın uzunuzadıya terceme-i halini yazacak değilim; bu ar-

, . .. 

zumu başka bir yazıya bırakarak, Hasan Paşa 'nm nufuz ve ikbalinin, 
dereçesine, tahakküm' mertebesine varan bu nufuza' karşı: alman mukabil 
t<:;dbirlete ait. vesikaları neşredecegim.Bu :vesikalar, Gazi Hasan Paşa'nın 

, kendi yetiştirmes( ve kapı' kethüdasıolup, sonradan efendisinin himmeti 
ile sadrıazam' olan Koca' Yusuf Paşa 'ya ait Mek.tubf-isadr-ı ali defterin-

, dedir. Bu defterde Yi.ı~tifPaşa'İıın etrafa yazdığı diğer muharreratda 
vardır. Vesikalar arasmda hükiimet merkezinden sadnazama yazılmış tah •. 
rirat suretlerine' v. s. tesadüf edernedim. Yusuf Paşa 'nın Hasan Paşa 'ya 

,dair' İstanbul 'da sadaret kaymakamma; şeyhülislama ve efendisi·Hasan' 
Paşa 'ya gönderdiği mektuplardan, hükiimet" merkezinden kepdisin'e gön
derilmiş olan mektupların meallerinin neden ibaret olduğu, bir dereceye, 
,kadar; anlaşılmaktadır. Başvekalet arşiv dairesinde bulunan hu defterler
,deki vesikaları nakletmedenevvel, Hasan Paşa hakkında, bırazmaliimat ' 
verelim: ' 

Hasan ,Paşa, Tekirdağı 'nda~ Hacı Mehmedveya Hacı Osman is
,ininde bir tüccarın kölesi' 've manevi evladıdır,2 Küçüklüğünden beri , 
gözü"pek ve, fevkaladecessur ve didişken' idi; ,efendisinin çocuklarını 
bile dövçrdi., Hatta Hacı'Osman Ağa,buhaııerinden dolayı, kendisini' 
başkasına satmak istedı ise de, karısı: "evl~dımız gibidir" diyerek," 
razı olmamıştı;' fak~t on yedi) ön sekiz yaşlarına gelen Hasan, memleket 

. " . .. . 

i Hasan Paşa 'nınbirİiıci defakikaptanpaşalığı u83 (177° )..ten ıı87 (1774') 
senesinekad'ar devam etmiş ve MustafaIII. '~in vefatını müteakip, 37 gün' sonra kaptan-
,lıktan 'azlolunarak, Rusçuk taraflarına iIiemuredilmiştL ' ' , 

~' Ce~ayirli 'nin efendisinin adını, Hadikcitülvüzera ile Sicill- ioşmiznı Hacı Mehmed, ' 
Cevdet ( Tarih, V, 16) ise, Hacı O~man gösterirler. Hasan Paşa 'nın ölümünde kayınatası 
Hacı Osman hayatta idi; Acaba Cevdet tarihi, efendisi' ile kayın bilbasını karıştırdı' mı ? 
Yoksa, Hasan Paşa,'efendisi olan Hacı ,Osman Ağa'nı~ kız;nı mı' aldı? Bu cihetler elde' 
edileçek vesikalarla' meyda~a çıkacaktır; Şimdi malum olan şey,' Hacı, Osman Ağa 'nın 
Cezayirli 'nin' kayınpederi olduğudur. 
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delikanhlarını da dövmeğe başlayınca, Osman Ağa 'bu yara-maz evI atlı ğı
moradan uzaklaştırmak isteyerek, kendisini azat edip, ticaret gemilerin
d~n birine vererek, ticaret yapmak üzere, bazıyerlere göndermiş ve bu 
suretle yanından ayırmıştı. 1 

1152 (1738) de .yeniçeri ocağına giren Hasan, Avusturya - Rusya se~ 
feri esnasında, Belgrad muhasarasında büyükcesaret göstermiş, 'harpten 
sonra Tekirdağı 'na gelmiş, ve oradan da, Cezayir 'e gitmek üzere, bir 
gemiye atlayarak, açılmıştır_ Genç yeniçeri Hasan Ağa, denize açıldıktan 
sonra, bindiğigemi, tesadüf olunan bir ecnebi gemisine rampa ettiğinden, 
derhal bu gemiye atlayarak, yatağan bıçağını çekip, içindekilerle müca
deleettiği sırada, denizin cereyam ve rüzgarın akıntısındaı:ı dolayı, ge
miler bir birlerinden ayrıldığından, orada yalnız .başına kalmıştır. Hasan, 
gemi mürettebatından on beş kişiyi öldürüp, geri kalanlarıda kamaraya 
kapatmış ve bu sırada tesadüf ettiği bir Cezayir gemisi Hasan 'ın 
gemisini alarak, Cezayir 'e getirmiştir. Hasan 'ın gösterdiği bu büyük 

. cesaret ve kabadayılık fevkaıade· takdiri mucib olmuş ve, Cezayir oca
ğının adeti üzere, zaptettiği gemi kendisine bırakı1dıktanbaşka, fazla 
olarak, bir de kahvehane verilmiştir. Bu suretle Hasan Ağa 'yı Cezayir 
dayıları, aralarına katmışlardı; hatta şöhreti etrafa yayılan Hasan Dayı az 
zaman sonra, Tlemsen begi bile olmuştu. Hasan Dayı daha sonra, Ceza· , 
yir 'in ileri gelenleri, bilhassa Cezayir beglerbegi ile aralarında hasıl olan 
geçimsizliğe mebni, öldürüleceğini anlayınca, evvela İspanya 'ya' kaçarak, 
oradan İstanbul 'a gelmiş ve Osmanlı donanmasının' sıra kaptanları 
(mir! kaptanlar) arasına girmişti (1174 = kanun II. 1761).1 Hasan Ağa 
bundan sonra' terakki ederek, Osmanlı donanması amiralları arasına 
girerek, iptida riyale 2 ve daha son'ra kapadane 3 olmuştu (1180 = 1766) . 

Hasan Bey bu hizmette iken, ruslarla meşhur 1182 (1768) se
feri açılmıştı; karada Osmanlı kuvvetlerini mağhlb eden ruslar, Akde
niz' de de bir deniz muharebesi yaparak, Mora, Adalar v. s. Rumeli sa
hiIlerİndeki ortodoks rumlan ayaklandırmak ve kolayca arzularına nail 

1 Cezayir beglerbegisi, Hasan Dayı 'nın kaçmasından müteessir olarak, Tlemsen 
hazinesinden para alarak, kaçtığını İstanbul'a yazdığından, Hasan Dayı 'nın malı müsadere 
olunup, baş bakı kulu (hazine tahsil şubesi müdürü) Hüseyin Bey tarafındnn hapsedilmiş 
ise de, hakkında söylenen şeyin iftira olduğu anlaşıldığından, malı iade olunmuş ve yazdı~ 
ğımız gibi, kendisine' kap tan i ı k tevcih edilmiştir. 

2 Rigiil e, eski Osmanlı deniz teşkWitında liva yani tu~amiral. (contre amiral). derece
sinde bir rütbe idi. Riyale terfi ederse, patrona =vice amiral = bahriye feriki ·olurdu. 

\ 3 [(apudfıne eski bahriye teşkilatımızda kapuda~-ı derya; yani baş amirallık veya 
umum donanma kumandanlığındaıi sonra gelen bir rütbe olup, daha sonraları bunlara 
r.e ~ s, pa Ş a denilmiştir. Bugünkü. teşkiHitımıza göre, birinci ferik amirali = corps 
amİral' dır, 



1.9 

olmak istiyorIardı~ Bui1lltl ~ıçin Baltık denizinde gemiler yaptırdık~an başka, . 
İngiltere 'den de geIİlile~ satın almışlar ve Akdeniz 'e. geçerek, ·14 kadar 
biiyük kalyon ile Mori! 'ya hücumetmişler, fakat muvaffak olamamışıardı. 
Bu sırada Osmanlı donanmasından Cafer Kaptan· kumandasında olan on 
beş kıt 'a gemi ile çarpışan ıuslar çekilmişler ve. bizim donanma da Sakız 
:taraflarına gelmişti. Rus donanması aded itibarı ile bizden noksan idi ise 
"-d~, gemilerinde. ingiliz ve danimarka gibi bahri devletlerin de.ğerlikap
i'İaB~rı ve ingiliz am;rallarıbiıJunup, bizim donanmada ise, gemicileri e 
~geIDiİ ~g;islerininçoğu deniz. işlerinden gafil olduklarındanbaşka,gemideki 
tcenk·;aşk~.ride .şöyle böyle toplanmış ırgat, hammal ve diğer· işe .yara
maz gıiir::i:ıbtan, olduğundan, Ruslara karşı galebe çalmak müşküldü. 1 

Koyun adaılan etrafında yapılan muharebede kapudtine-i hümayun kapta~ı 
Cezayirli Hasan .Bey ~in gösterdi~i harikulade cesaret düşmanın mane-. 
yiyatını kırmış ise d~, Hasan Bey'in saff-ı harp· harici kalmasi ve donan
~an::ızın ve bilhassa Cafer K~ptan 'ın geceleyin· iki taraf donanmasının 
ibi':' biriı,den ayrılması üzerine, daracık olan Çeşme limanına girerek, diğer 
gemilerinonutakib eylemeleri, boş yere, donanmamııın batmasına ve 
ırhahvolmasıı~a sebeb olmuştur. .. . 

Bu Koypo adalarındaki, harp, bir donanma harbinderi ziyade,iki,ka
pudane kalyonunun ,mübarezesinden ibaretolup, fevkalilde müheyyiçti: 
Türk kapudanesinin kumandanİ Cezayirli Hasan Bey ve Ruskapudanesinin 
amirali ise, lspridof idi. İspridof 'un büyük kalyonu Hasan Bey 'in gemisi 
üzerine· gelirken, Hasan Bey tarafından attırılan bir güUe ile düşman kal
YOfillnun dümeni parçalanmış, su akıntısı ile gemi Hasan Bey'in gemisi 
uzerine düşmüş ve iki taraf bir bırine karışmıştır. HasanBey bir kaç çar
mıh halatıni keserek, salıncak. gibi her bir ipe bir kı;ıç türk askeri ·yapı
şıp, kendisi de beraber; düşman gemisine atlamışlardı. '.su suretle 
clüş~an gemisine atlayan otuzkişinin bin kadar düşman ile çarpışması 
ve muvaffak olması tabii' mümkün değildi; fakat bu otuz neferin taarru .. 
zundan korkan bazı dij.şman askeri gemiriin çanaklığına çıkmışlar ve 
Hasa~ Bey !inüzerine kurşun atarak, yaralamışlardı. Hasan Bey fütiır ge-

, i . Çe§me . muharebesine· ait vukuatı kendisinden hülasa ettiğim M.üriüttevarih 
müeIlifi Şamdanizade, Hüsameddin Paşa kapudan-ı derya olunca, komşu olmak münasebeti 
ile, _Fınd;klı 'dakikonağına giderek, tebrik etmiş; Hüsameddin· Paşa da kendisinin tebrik, 
edilmen:ıesini, 'eğ~r bu işe tayini dört ay.evvel ,olsa idi;· arzusu gibi hazırlanacı)ğını, 
halbuki şimdf bozuk düzen ve hiç bir iş yapmadan harekete mecbur bıihiİlduğunu ve işin 
yalnız zat ile ol!ıuıyıp,.zamana ihtiyaç oldiığunu,.hazardaki. mevcutla se/ere gidilemiye
ceğini. ve' lialbuki şimdi bilmecburiye böyle sefer edileceğini ve bu mevcudun da bir 
kısmının uHHesi selefi olan kaptan paşa· tarafından alınarak, derceb edildiğini acı acı 
söylemiş ve sonunda "hemen dua edin, kü{fanı rast gelmeyelim; eğer rast gelirsek, bizim 
askerimi~ ve 'alatmiız· ancak firara kHayet eder; muharebe edersek, nadim oluruz" demiş 
(ıı84 vukuatı ara,sında) •. 
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tirtneyerek Ve soğuk kanlılığını muhafaza ederek, geldiği tertib üzere, 
tekrar kendi gemisine geçmişti. HasanBey'in bu cür 'etindenkalyonda
kiler o kadar korkmuşlar ki, bir daha hücum edilmek endişesi ile, kendi 
kalyonlarının cephaneliğini ateşlernişler ve bu ateş Hasan 'Bey'in kalyo. 
nuna: da tesadüf ederek, tutuşturmuştu.Hasan Bey ~e di~er1eri kendile
rini denize ,ata'rak, yüzebilenler bir tahta veya bir varil parçasına tutu
narak, kurtulabilmişlerdi. İşte bu heyecanlı ve tehlikeli anda kapudane 
Hasan Bey, yatağan bıçağını ağzına alarak, denize atladı ve '. bir tahta 
parçası yakalayıp, onunla selamete çıkmak istedi.' Almış olduğıi yara se
bebi ile, ıztırabı fazla idi; kendisi sahilden görülüp, hemen bir kayık 
gönderilmek sureti ile, kurtarıldı. Malum, olduğu üzere, kaptan Husa
meddin Pa:şa 'nın donanma üzerinde nafiz' bir kumandan olmaması ve 
e~ki kaptanlardan Cafer Kaptan 'ın, akşam karanlığından istifade ile,Çeş
me limanına 'girmesi ve arkasından diğer gemilerin de kendisini takib 

, eylemesi' üzerine,düşman, kendi kendilerini tuzağa koyan donanmamızın 
'manevra yapmayacak derecede, limanda bir biri üzerine yanaştıgını gö
rünce,ingiliz amiralinin teşviki ile, ateş gemileri ve hariçten" yağlı neft 
ve humbara ile içeriye ateş atmağa başladı. Bu ateş kalyonlardan birine 
rast gelip, yakmakla, kalyon leventleri kendilerini denizeattılar; ateş di
ğerlerine de siray.et ederek,' donanmamız yok yere mahvolmuştu. Donan
manın mahvolması üzerine, düşmanın Çanakkale "boğazını geçerek, ' İstan
bul 'a gelmesi büyük .ihtimal dahilinde olduğundan, elde gemi bulunmama-, 
sına mebİli, İstanbul 'un muhafazası için, tersanede kalan. altı eskikalyon~ 
bir kaç arnavut perkendesi,l dört adet Cezayir gemisi ve diğer bazı 
sefain tedarik edilerek, boğaza gönderilmiş, Venedik gibi bazı Avrupa 
devletlerinden yüksek baha ile gemi satın alıİlmak istenmişise de" buna 
muvaffak' olunamamıştı. 

Hasan Bey kurtulduktan sonra, kendisine mir-i miranlık'la yinekapu
danelik verilmişti. Hüsameddin Paşa'nın muvaffak olarnaması.' üzerine, 

. kaptan paşalık Cafer' Bey'e verilmiş, fakat bu zat Çeşme vak 'asının 
birinci müsebbibi olduğundan dolayı, yerine vezaretle' Hasan Paşa tayin 
edilmiştir.2 Hasan Bey kaptan paşa olmadan ~vveJ, Boğazhisar'ın, yani 
Çanakka1e boğazının, muhafazasınamemur olmuştu. Ruslar Çeşm'e, mu~ 
vaffakiyetinden sonra, Limnİ adasına asker, çık arıp, muhasara etmişlerdi; 
bunu duyan Hasan Paşa ufak kayıklara 700~800 kişi doldurtıp, kendiside 
beraber olduğu halde adaya' geçip, düşmanı mağlup ederek yect'i topunu, 

i 'Perkimdi, perganai denilen, ve 'garp devletlerin'de brigantin adı, verilen 'bu 
gemiler eski donanmamızdıi çekdiri envaından olup, 18 veya 19 kürekle 'harek~t eden 
tarassut gemilerinden idi. ' ' 

,2, Hasau Paşa 'mnkapudan-ı deryalığı zilhicce u83 tedir. Fermansuretifotograflar 
arasındadır. ' 





rinden, haıi>" işi" kuvv'eden fi'le çil<ı:rtayaııak" :;a,kim kaldı; Halil, Hamid Paşa: 
azil ve katledilip;' yenrçe~i a,ğası Yiahya\ Ağa bo ğuldu; şeyhülislam Ata
ullah Efendi de iehİi·I~lHriıer.t~k, bu f~da; sc»m:l exdU 

. Hasan Paşa, asıl buna~n sonra, IillUtaz • ve kudretinin en yuksek 
derecesine çıktı. Halil Hamid' ?aşa 'nın azl~ üze rine" yeni sadrıazam Şahin 
Ali Paşa gelinceye kadar, Gazi Hasan Paşa sadrınzam kaymakamlığında 
bulundu. AbdüIhamid kendi'sini feci bir vaziyetten kurtara,n Hasan Pa
,şa 'ya karşıminnettar kaldı ve Hasan Paşa! ne dedi ise, o oldu. Hasan 
Paşa gayet zeki ve kurnaz oldu~undanJ Ham H arill d , Paşa hadisesinden 
sonra; 'bu kadar nufuzuna rağmen, s'adnazamhğa yanaşmadı; fakat gelen 
sadrıazamlar onun tesiri ile hareketettDderinden, hakikatte sadnazam 
kendisi idi. Şahin Ali Paşa ile evvelce l~'en,di kapıkethüdası olup, sonra 
Mora valisi ve sadrıazam olan Koca YL1SU f Paşa onun faiknufuzuna 
karşı ses çıkarmamışlardı. Sadrıazam Şahin' i Ali Paşaonun fuzulI İnüda
halelerinden ve her işe burnu nu sokmasında!), muztaripti. Hasan Paşa 
kendi kethüdası olan Yusuf Ağa 'yı rikap ag, l.s~. 2. yaptırmak istemiş" 
fakat sadnazam, merkezde Hasan Paşa etba1ının ın, l1hım yerlere girmesini; 
istemediği için, ,Gazi Hasan Paşa 'nın pek mutemedi olan Yusuf Ağa 'yı" 
bir emr-İ vaki yaparak, ve~irlikle İstanbul 'dan uzaklaşh. Tmağı işine uygun 
görmüştü. Sadriazamın padişaha arzettiği bu mesele hak. kın da Abdülha-, 
mid 1. tereddüt göstermiş ve Hasan Paşa' 'nın bu hususta ,fikrininin alın
masını Şahin Ali Paşa 'ya, tavsiye etmişti. Sadrıazam arz, tezkeresinde 
şöyle diyordu: ' 

"NefseIemr Yusuf Ağa kullarına rikiib ağalığından )~~e. ve
zaret müstahsendir ve Mora muhassıIlığı mansıbı münasi~:dir 
zannolunur; k~ldı kİ, kapudan'paşa, kullarının hatırını tatyib 
için, eğer münasİb ise, şu vecihle istimzac olunsa ki, Mora bu 
esnada bir mutemedünaleyh ve muktedir vezire muhtac ve 'şev
ketIii keriimethl efendimiz kapu kethüdanız Yusuf Ağa'dan sada~ 
kat cezm eylediklerine binaen kadr-ü şanını rütbe-İ vezaretle 
terfi! ve Mora'yı ihsan buyuracaklar; lakin Yusuf Ağa sizİn 

adamınız ye çırağımz olmağla rey ve rızamz lazımdır denilse 
belki yok demez; yine emr-ü ferman efendimizindir. Eğer b~ 

t Halil Ha:mid Paşa 'nı:ıı hayat ve faaliyetine ve Abdülhamid 'i hal 'ateşebbüsünı> 
,dair uzun bir tetkikim için bk. Türkiyat mecm. V, (1936); sadrıazam Halil Hamld Pl\ş~ 
s. 213-268. 

2 Rikiib -I hümayun ağları şunlardır : yeniçeri ağası, mİr-i alem, kapucu başı 

büyük mİr.i ahur, küçük mir-i ahur, çaşnigir başı, çakırcı başı, çavuş başı, kapucula; 
kethüdası, cebeci başı, altı. bölük ağaları. Bu aitalıldar XV. aSIl'da qalıa l1okşal1dı, 9Qn' 

radan ilaveler yapılmıştır. ' 
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vechile istimzac münasib ise, sonramüşarünileyhin bitıbkıhi hu
zur·ıhümayunların~ arznlunur.' Kapudan paşa kullarından istim
zac hususunda vech~i ahar ve' nev'-i diger ile ferman'ı hüm;ayun 
buyurulursa, yineemr-ü ferırian efendimiz hazretlerinindir". 

Bu telhis ,veya ~rz tezkeresinin üzerİne' Abdülhamid ı. kendi el yazısı 
, ile şöyle yazmıştır: , . ' 

"Yusuf Ağa maddesi Mora ile ikramı kapudan paşa mu
tay ye b 'olmak me'muldür; istemez ise ahar ( tarikle) ikram olunur; 
lakin me'mulümdür ister. Bilkalım ne cevab ider; vech-i ahar' 
ile istim,zac nasılolmalu yine bildiresin" 1. ' 

Bundan başka yine sadrıazama bu .işe dair beyaz ,üzerine ,B gön_ 
derdiği bir hatt-ı hümayunda aynen şunları yazmıştır: 

"Benim ,vezirim, 
, Bu' gece telhisinizde arzolunan, Yusuf Ağa 'ya. vezaret ile 

Mora muhassıIlığı tevcih olmak hususu caizesinden maada, 
taalıhüdü olan mebaJiğl, nizam verilmekşartı ile, nezdinizde 
münasib oldukda- ve ba'deM kapudan paşaya nüvaziş ve istim
zilc eylemeniz ile, mutayyeb' ül, Mtır olması dahi matlubumdur. 
Bir mikdar küsmek tabiati, kendisinde derkar; lakin irade-i aliy-, 
yem olduğunu bildikde ve hem Mora 'da heman kendisi olmuş 
gibi ve vakt-i sefer muhakkak eyledikde, bim:ennihi tea]a me'mul
dür bir işimize yaraması.Heman cenab.ı hazret:i Allahü teala' 
tevfikler virsiri; hassatan çırağımızolmuş olur". 

Bu suretle takarrür ~den şekil padişah ağzındanHasanPaşa'ya 'an
latılınca; reddedememiş, fakat sadrıazamdan intikam almağı da unutma
mıştır. Hakikaten bu hadiseden beş ay sonraŞahin Ali Paşa, Hasan Pa
şa 'nın tesiri ileazledilmiş, fakat hükümdar, malİnı Iİlüsadere etrr;ıeden, 

, kendisine Selanik sancağı ile İsmail seraskerliğini vermişti. Şahin Ali' Pa. 
'şa 'nın yerine ,Hasan Paşı;ı 'nın sabık kethüdası Mora muhassılı Yusuf Paşa 
tayinolunup, yeni sadrıazam gelinceye kadar, kapudan-ı derya Gaz;i Hasan 
Paşa sadaret kaymakarnı ,nasbolunmuştu. ' 
, Yine başka bir tayin maddesinde, padişahın, Hasan Paşa'dançekinikliğini 
gösteren bir mütalaa dç,rmeyan etmesi üzerine, sadrıazam hükümdara bq 
kadar tereddüde lüzum olmadığını zımnan' anlatarak, şöyl~ demiştir: 

1 Başvekalet arşivi, 'Emir! tasnifı, ,Hamid 1.' devrininhatt - i hümay~h dosyııları 
(Dosya 4,: vesika 1007 ) . 

2 Beyazüzerine hatt-ıhümayun, demek, hükümdarın ,sadrıaz~m tarafından takdim 
, olunan bir telhis üzerine derkenıır şureti ile mütaHiallı olmayıp, re 'sen v!l doğ'ruqaıı 'el0ğ'ruYA 
mütalaasına havi hattır. . . . 
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"Ters ane-i amirede mahluI olan kereste,mahzeni üçüncü 
kitabeti maddesiyçün -gayri, mukaddem kapudan paşaya, veril
miş. Vech-i layikı ne ise, öylece idesin. Paşa-yı mumaileyh infi· 
'al ,ider mi, bilmem - deyu mübarek hatt-ı hümayunları, sudur 
eylemiş. Bu kulları ve kapudan paşa kulları şevketlu efendimiz 
hazretlerinin abd-i memıukleriyiz. Kul veli nimetine infial etmek 
cürm·i kabih ve hata-yıazimdir".l ' 

1787 - 1788 seferinde Hasan Paşa 'nın adamı olan Sadrıazam Koca 
Yusuf .Paşa ordu ile hareket -etmişti; malumolduğu üzere, bu sefer ev
vela Rusya 'ya karşı açılmışken, sonradan Rusların müttefikı olan Avustur-

'yalıların da .iltihakı ile, daha geniş bir şekil almıştı. Koca Yusuf Paşa 
Avusturya tarafında muvaffak olmuş ise de, Rus cephesine tayin edilen 
kuvvetler bir iş göremediiderinden, o taraflarda mağlul;ıiyet alametleri be
lirmişti. Rusların huduttaenmühim bir kale olan Özi 'yişiddetle muha" 
sara etmeleri üzerine, burayı kurtarmak için, deniz tarafından da kapu
dan-ı derya .Gazi Hasan Paşa 'nın donanma ile gitmesi lazım gelmiş ve 
o da hareketetmişti (1789). Hasan Paşa, Ozi önüne gelmiş, sahil sığ 
olduğundan büyük gemilerin sokulamamasınameb~i, ince donanmayı 
,sevketmiş ve fakat bu donanma muvaffak olmayarak, İstanbul'dan' iste-
diği çiiğer ince donanma, havaların ve denizin müsaadesizliğinden dolayı, 
gelememiş ve neticede Özi kalesi sukut etmişti. 2 İşte bu kalenin suku~ 
tu, nufuz ve, ikbalirıden dolayı hakkında söz söylenemeyen Cezayirli 
Hasan Paşa hakkında dedı koduyu mucib olmuş ve kendisinin ıkbalini' 
çekemeyen d~vlet adamları tarafından aleyhine bir cereyan hasıl olanik, 
,kaptanlığınınelinden alınarak, kara seraskerliğine nakledilmesi padişah 

1 Başvekalet arşivi, Emirı tasnifi (Abdülhamid dosyaları, I,vesika II45) 
2 120J senesi saIer ayında Karadeniz'de olan donanma' ile kapudan Gazi,' Hasan 

Paşa boğazdan içeri girip, Büyükdere önulide demir atıp, pazar gecesi akşamda~ sonra 
saraya gelip, huzur'a gidnce, padişah sultan Hamid; donanmanın' böyle mağlilb, ve 
perişan olmasından ,sual etmesi üzerine: "padİşahım, bizim kavl~ü kararımız ve ahdımız 
kara tarafından ordu-yı hümaynn ve derya tarafından donanma-yı hüroaynn moskov 
keferesi üzerine gidilecek değil mi idi:? Edirne 'den ordu-yı hümayun nemçe ketenisi 

, üzerine. <Tidip, moskov kefer'esi dahi kara tarafından' temaşayı kaldırıp, var kuv'vetini ve 
askerini'''donanma-yı hümaynn üz~rine verdiğinden, galib oldu. Padişahım, kul~nuz bir 
adamım; Eflatun' dahi olsam,bu kadar asker ile' mukavemet olunmaz." diye cevap vermesi 
üzerine, padişah ilzam ol~p Hasan Paşa 'ya: "var çamaşır değiştir ve müsa9.if h~va ile 
sefiıieleri tersane-j amireye götür" deyu emr itmek ile, Hasan Paşa kon~ğına gidüp" 
çamaşır değişüp, ol gece yine donanmaya gidüp, donanmayı tersalieye getirİniştir. 
( Abdülhamid 1. vekiıyiini takvimı tarzda hülasa eden yazma mecmua. Türk Tarihi 
En~ümeni kitaplarındaiı Tarih Kurumuna intikal eden kitaplar arasınd~, s. 56). 
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ile sadrıazam kaymakarnı ve' şeyhülislamarasında görüşülmüştü., Fakat 
, Sadrıazam Koca Yusuf paşa, Hasan Paşa 'nın kendiyetiştirmesiolduğunqan, 

Hasan Paşa 'nın tebdilinde onUn fikrinin'alınması inuvafık görülmüş ve 
bu, husus' hakkında sadrıazam kaymakamı, Mustafa 'Paşa ile şeyhülislam 

,; Mehm'ed Kamil Efendi hu:anarındah YusufPaşa 'yamektub yazılmıştır. İşte' 
'aşa'ğıya tarihsırası ile suretlerini sıraladığım mektuplar, Koc~ Yusuf Paşcl'
'mn Must~.fa Paşa ve şeyhulislam tarafından, göndeı:ilen rnektublara verdiği 
cevabıardır. Bundanbaşka sadrİazam,'Gazİ Hasan Paşa'ye: da 12 rebiulahir 
1203 (kanun II; 1789) ve,' 11 cemaziyelahir 1203 (mart 1789) tarihli iki 

" mektub ya~mıştır 'ki, bu mektubların ikincisini daha evvel neşrettiğimden 
, (bk. ,T arihtepesikaczlığin ehemmigetine küçilk bir ,misal, 'Belleten, ,1938, 
, s.' 373-.,.-378), burada tekrar etmeyerek, diğerinin de 'suretini 'koy~cağım, , 

GaziHasan,' Paşa,' sadrıazam ,Yusuf ' Paşa'ya gönderdiği mektupta, 
AbdUlhcimid i. ;jn', gerek kendisine ve gerek sadr,ıazam -Koca Yusuf 
Paşa 'yaolan iltifatmdan bahsederken, merkezde aleyhine alına,n terti~ 

battan biI1aberdi, Sadrıazani bu mektuba verdiği cevaptaşöyle diyordu. ' 

i. 

KocaYusuf Paşa;danGazi Hasan Paşa'ya. 

'"Ez kadimbeynehümade samimi derkar' olan alaka-İ fuadiye 
ve rabıta~ivedadfye vasıl-ı' derece"i 'kemalolduğuna bin§.en, 
erbab:ı nifakın ,kelam-ı, düruğamizlerine, havale-i 'sem ve ,ışga: 
birle :tağyirpezır olniak emr.;,i muhal olduğundan, kat'-ı,nazar 
cenab-ı saadetIeri kendü pederim ve hayırhah ve gayretkeşim 
oldukları ecilden daima te'kid-İ revabıta hilIetve t~şYİd-i mebani~i 
meveddeti mucib esbabin' istihsaline himmet ve alelhusus 
her haıde hakkımızda sevkoi keıam.ı haydyet endim buyu

'rarak, üzerimize bast-ı cenah-ı 'vikayel buyuracakları meczuİll 
_olduğ~na binaen; ol babda ityfin-ı delil' ye burhan, hasılı tahsil' 
kabilindendir.Bu esnada şevketl:il, kerametlu velinimetimiz efen
"dimii hazretIerinin şeief-i mÜlakatları ile müşerref olduğı;ınuzda, 
gerek saçirıazam, <gerek sen ve Eflak voyvadası 1 üçünüz d;ihi 

i Bu, Eflak voyvodas;nın' İskerletzadelerden Kö~ Kostantin' oğlu' Mavro Yani 'Bey 
, olmasınluhtemeldir:HatHi Qunun tarafından alın~n' bazı tedbirlere ve düşmanın 'mağlubi~' 
'yetine dair gönderilen bir tahriratın hükümdara arzedilmesi' üzerine, ,Abdülhamid i. teI~ 
hi~in üst tarafın'a memnuniyetinLbeyan' ederek, şunları yazmıştır: "Benim vezirim:, tamam 

'de'vlet-i a1iyyeme sadakatI u ,bir voyvoda imiş," Allah,isHim ile müşerref eylesin' deyu dua 
, eylesem; hidayet-i rabbani. Hoşiıiıdi heman islam tarafına' oIangayretiui'Allali zayi eyle-

'm'esün. Yine, iıiivaziş ile tatyib-i, habr eyleyesin'" (Başvekalet Arşivi, dolap l, sandık t, 
hat nr., 20 ). ' 
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benim çmiğ'larım ve mücerreblerim olduğunuza binaen, sızın 
içün bir dürlü azil yoktur; heman bilittifak gayret idesiz, 
deyu nutk-ı hümayun buyrulduğu bu defa varid olan tahrirat-ı 

seniyyelerinde iş'ar buyurmuşsuz ve biz şiindiye dek uğur-ı 

hümayundafeday-ı can ve baş iderek, hasbettaka tedİye~i 
umur·ı lazime ve tesviye-i umur-} seferiyede kat'a kusur 
itmeyüp ez dil-ü can bezl-i tab·u tuvan itmekde olduğumuzdan 
başka, Eflak voyvodasının dabi şimdiye dek runüma olan 
sa'y-ü guşişi bir vech ile inkar olunamaz; inşaaHabu teaİa' 
bundan böyle dahi cümlemiz uğur-ı hümayunda cansiparlık me~ 
rasiminİ iderek, riza-yı meyamin irtiza·yı müliikanelerine muvafık 
harekat ibrazına teşmir-İ sak-ı ikdam ö~unacağı bıiştibah oImağla 
cenab·} hak ve feyyaz-ı mutlak cümlemize tevfikat-ı a1iyyesini 
refik idüp din-ü devlete, layık hidemata mazhar eyleye amin. 
Kaldı ki, azl-ü nasb kader hali olmakdan naşi, gerek maziil ve 
gerek rriansiib Iazime-i zimmet-i ubudiyet olan ancak hukuk-ı 
veli nimet kema hüve hakkıhi ifa ve icra itmek olduğu 
zahir ve gece: ve gündüz zikr- ü fikrimiz aya karin-i pesend 
olacak hidemata ne vech ile muvaffak olabilürüm diyerek rfi.z· u 
leyal taht-ı liva-İ hazret-j !"isalet penahıde' dest ber daşte-i 

kadı ül-hacat olup istid'ay-ı inayet ve tevfik itmekde olduğum 

bahir olmağla heman cenab-ı bari cümlemizin veli nimeti olan 
şevketlii kerametIii efendimiz hazretlerinin nza-i hümayunlarına 
muvafık harekata mazhar eyleye amin. 

, Cenab-ı düstiirileri ile beynimizde ayrı ve gayrı bir nesne 
olmay.up nik·ü bed tarafeynden zuhur eden halat bir birimize 

, raci olmakdan naşi, bundan böyle dahi siid ve mane\'ı bir 
birimize muavin ve müzahir olarak vacibe-i zimmetimiz olan 
tediye-i hidemat-ı devlet-i aliyyeye sa'y.ü gayret birle tahsil-i nik 
nam itmekHk vacibe-i ubudiyetimiz olduğunu beyan siyakında. 

Fi 12 r~ (rebiulahır) sene 203". 

II. 
Koca Yusuf Paşa'dan kaymakam paşaya. 

"Kaymakam paşa 'ya 1 

Hala kapudan-ı derya saadetlu Gazi Has'an Paşa hazret
lerinin bu defa Karadeniz'de me'mul üzre hizmete muvaffak ola-

i Bu mektuplar 3 numaralı mektubl-i sadr-ı ali defterinde olup, tabii gönderilen 
mektupların müsveddeleridir. Buudan dolayı elkab ve hatime yazılmamı§tır_ 
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madığına binaen, kara. seraskerliği uhdesine ihale olunmak h':1-
susu baemr- i hümayun saadetlu,' semahatlu şeyhülislam efendi 
hazretleri ile bilmüzakere istihsan' olunup, bu suretde n~zd-i ha-' 
lisanemizde dahi istisvab olundu ğu süretde yerine; nasbı 
iktiza idecekkapudan paşatersane· ricaIinden ve yahud ahai
dan kim olmak münasibdir ve heman şimdilerde olması ve 

. yahud müşarünileyh mecmu' doİlanma"yı hümayunun levazımı 
ve miıhimmatını ve neferatı tekrnil ve techiz ve tanzim birle: 
donanma-yı . hümayun~n ihraeına karib müddete dek imhali 
olunması şıklarından kı:mgısı münasib ise, iş'ar olunması bUl 

. defa ba irade-i hümayun İrsal buyurduklan bir kıt'akaime-ii 

müşirilerinde 'dere ve tastir olunmuş. 
Filhakika ,müşarünileyhın kara seraskerliğine liyakat ve, 

ehliyeti bahir olmakdan naşi, bu ve ch ile müzakere ve istihsan 
olunması tedabir-i saibe ve aray-ı sakıbeden olup, ancak mü~ 
şarünileyh kara seraskeri olduğu' suretde, ordu-yı hümayimun 
Dersaadet 'den vakt-i hurucu olan nevruz-ı firuzdamüşarünileyh 
Asitane 'den hareket. ve asakir-i külliye ile bu tarafa doğru' 
azimet eylemesi lazimeden ve müşarünileyhin nevruzde Asi
tane 'den hareketi ve yerine aharı kapudan paşa nasbiirade 
olunduğu halde, kapudanlıkdan infisal ile meyus olacağma bi-' 
naeİl, marifetiyle' görülmesi ferman' olunan umur-ı tersanenin 
karın-i ta'til olacağı bedihiyattan ohıp, lakin m~şarünileyhe hem 
umur-ı tersaneyi idare ve hem de kara seraskerliğine müte-' 
ferri sivadı tediye ittirerek iki emr-i cesimin vech-i, suh:ı1let 
ile gördürülmesi esbabına teşebbüs olunsa dahi, hoş olmaz mı? 
mülahazası \ bu v~chile hatıra hutur ider ki, müşarünileyh ile 
bilmülakar cenabınızın berren ve bahren imal ve idare-i asker 

, , ' 

hususunda riederecelerde liyakatmız ve ehliyetiniz olduğu' 
malumumdur; geçen sene bermukteza-İ kader kenia hüve hakkıhi 
bahren bir iş görülemedi ise dahi,-jnşaallahü teala bu sene-i 
mübarekede, yine inzimam~ı himmetiniz ile, küffarda~ ahz_ı 
intikam olunmak eltaf-ı hafiy~-i ilahiyeden müsted'adır; ancak, 
'kapudanlık umurunu idareye İnuktedir birisi yine inzimam~ı 
reyve marifetiniz ile intihab ve tevkil olunup, bu sene-i' mü
'barekede cenabınızm kara seraskerİ olarak azİmetinize İrade-İ 
aliyye-i şahane t-aalluk itmekle mukteza-i gayret ve hamiyyetiniz 
üzre kapudanlığa her kimi istisvab ider iseniz, heman intihab 
ve tevkil idüp, ,cenabınız dahi' karadan azimet esbabının istih
saline ve levazım-'ı rahiyenizin tedarikine şüru' veıpübaşeret 
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birle nevruz-ı firuzda Derseadet 'den harekete himmet ve bir 
tarafdan kapudanIık umuruna ve donanma-yıhümayunun techiz 
ve tanzimine dair hususatda intihab, olunacakvekilinize ianet 
ve nezaret eyliyesiz; İnşaallahü teala cenabınız' karadan ve 
vekiliniz deryadan kÜ,ffar-1 haksarın uzerine hücum ve iktiham 
eylediğinizde, avn-ü _ iri ayet-i bari ile kati külll iş görülmesi 

. me'mul-i dergah-ı İzzetdir diyerek, müşarünileyheifade olunup, 
marifeti ile vekil olarak birisini intihab ider ise, müşaı:ünileyh 
dahi kapudanIık üzerimdedir deyüp, donanma yı hümayunun 
techiz ve tanziinine dikkat ve vekil olarak intihab ideceği 
kimesneye min külliilvücuh jmdad ve ianet eylemek enseb 
mülahaza olmağla, bu keyfiyeti evvel emirde müşarünileyh haz
retIeri ile müzakere ve badehu rikab-ı müstetab-ı . mülukaneye 
·arz ve ifade birle, karin~i istisvab olduğu suretde, müşarünileyhe 
tefhim birle, , her kimi intihab ider ise, heman vekil nasb ve 
tayin ve müşarünileyhin dahi nevruzdan mukaddem külliyetlu 
asker ile Derseadet 'den hareket ve bu taraflara doğru' azjmet 
ve Derseadet 'den hareketirie değin umur-ı ' tersanenin, idare 

, ve donanma-yı hümayunun techiz ve tanzimlerine dikkatve 
nezaret eylemesini te'kid idüp, müşarünileyhin vekiI olaı:ak 
intihab ideceği kimesne. eğer zatinde işe yarar adem ise, müşa-

. rünBeyhin Derseadet'den hareketinden .sonra bilasa:Ie kapu-. 
danIık ol kimesnenin uhdesine ihale olunmak ye eğer jşe yarar 
'adem olmad;ğı halde, eshab-ı liyakat ve iktidardan' ah ar bi~isı 
intihab ve bilasa.le'kapudan nasb.itdirilmek suretleri ol vakit asan 
olacağı ,ve müşarünileyhden istimzac olunmaksızın heman şimdi 
birisi ıntihab olunsa, müşarünileyh umur-ı tersaneye bakmayacağı 
zahir ve donilOma-yl hümayunun ihracına kadb mü'ddete değin 
imhal olunsa, donanmanın vakt-ı hurucu ruz-ı hızı i' esnaları 
olup, müddet- ikaribe nihayet- i nevruz olmak iktiza ideceği bahir 

, ve müşarünileyh ise, nevruzda Derseadet 'den hareket -itmeli .• 
ki, vakt~ü zamanı ile mahôJI-i İnemuriyetine irişüp, küffar-ı' 
haksar davranmazdan evvel bir iş görüle. . 

, ' '. Böyle olduğu suretde, heman balada iş'ar olunan vech üzre, 
şimdilik kapudanlığı idare eylemek' uzre karadan memur kı
lınması ehseb mülahaza olduğu malum-ı seadetIei-İ buyuruldukda, 
ber vech-i muharrer keyfiyeti rikab-ı hümayuna arz ve ifade 
ve efendi .. i müşarünileyh ile . dahi müzakere birle, ne vechile 
,irade' buyurulur ise, anagöre hareket ve suret- inizamını taraf-ı 



, i CezayirıiHasan P/!-şa:ya dair 29 

haIisiıne~ize d~hitahrir ve. iş'~ra himmet' bliyur~aIan; siyakıri-
dakai~e. Fi21. r. (rebiulahırfsene 203''': . 

III. 
Koca Yusuf Paşa'dan k~yınakampaşaya. 1, 

·.'uKaymakam '_paş'a~y~~- " . 

'Haıa: Üpudan-ı, ~ierya vezir-i mük'errem izzet111 Hasan Paşa 
hazretlerinden biicümle neferat müteneffir 'oldukların'a' binaen, 'azı 
,ve yerineaharı nasb., olunmasına' dair, bu defa firistade ve İb~as 
'buyurulari kaime-i düstllrj'leri varid ve vasıl ve n:efhum-u mü't;!d
dasına ıttılq-ı,' ha:lisanemiz hasıl ve· şam~1 olmuşdur . 

. , Umur-ı donanma devleti aliyyenin öteden beri umiır-ı'va- . 
cib ül";itinasıiıda:n ,olup, alelhusus böyle hengaıIida ,cümle umura 
aI<dem 'olmakdan naşi, bu, httsus, ferdenve içtimaen mülahaza 

, ve' ~ü~akere ve ~ik-ü bedi etrafı ile mijtalea' ve mGşaveı:e olun
dukda:, fi nefseiemI" müşarüni1eyhden ~üteneffii olduğu tahkik 

. ,olunan haıatdan. ölduğuna binaeiı, müşarünileyhin azI ve yerine. 
aharının misbı lazım gelüp, lakIn müşarünileyhin azı ve yeririe 
aharının nasbinda 'bir biç mahzur derkardır., ' 

. " '. 

Evvela • mahzurun birisi elhaletü hazihi donanma-yı hüina
yunun Derseadet'den vakt-i hareketine',kı~k elli gun kalmağla, ' 
'mUşarünileyh şimdiazlolunduğu stire~de,: gaybı,c'enab.i b§'~iden, 
gayrı 'kimesne' bilmez; 'işin aşagısı güzel 'oldu :,ne' illa ve maaz
alIahü teala encarnı fena geldiği halde, 'işin evvel ve aharİm bilmez 

, bir alay ,sebükmağzan 'kapudan paşa, azi olunqıamış olsaydı, 
",; 'i§ler böyle Qlmaz ididiyerek enva'-ı eracif'ihqas idecekleri aşikar; 

ve birisi dahi'halkın'. eradf işaasına' bakılmayarak, inuşa-'" 
rünileyh aı;lVe"aharı ,'nasb cilu~acak ,her kim olursa olsun, 
heher hal işi on gün,! zarfında ancak kendisini ta~ziı:'ı:i ve' 
lazimesini' letmimeçalışacak bu suretde' ne' zaman 'iş' görecek' 
ve ne vakit ; donanma,yı hümayunu techiz ye askerini cem ile 
hareket idecek? Bu dahrakıldanbaicioIduğiınu erbab~ı şura 
ledelifade eğerçi bu mahzurlar derkardir, lakin: müşarünileyhin 
hali böyle ve 'neferatının ahva1i, öyle. Müşarünileyhin kapudan-

. hkdaibkası sureti terCih olun sa, bu vakit evkat~ısaireye ma
kisohnayupve buihlisus din-u devlet hizmeti olmağla, bu, 
babda halk şöyle dir imiş böyle dir imiş diyerek, ta'til-İ mas- ' 

-ı-M-e-k-tu-b'-ı--i sad~~ı ıılideft, va;.75i ayne~,' 
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lahat-} matı:nbe'ye ruhsatdilde olmak dahi miinafı-l gayret 'if5 
diyanet bir h? Jet olmağla, bunun bir çaresine bakİlmak lazime
dendir deyil işinsühuleti tarafı sual olundukda, müşarünileyhin 
azI ve yerin'e aharının nasbı murad olunduğu suretde, nasb 
olunacak kimesnenin hakkınıda serd olunan mahzuroı mezkilre 
bakıImayliT,.>, donanma-yı hümayuna vaz' olunacakasker, gerek 
taraf-ı şahaneden ve gerek caiuib-i düstilrilerinden hezar ikdam 
ve ihtim'am olunarak, her ne' vechile ve Lle tarikle olur ise 
'Olsun, tedarik ve kalyonlara va'z' olunmak rnumkin ise,' hem an 
ımuşarünileyhiri azline ibtidar o'IlUnmak ve eğer bu surete' tiz' 
celden rabıta verilmek mümkin 0.1ıınadığısuretde, müşarünileyh 
ınezd-İ mekarim vefd-i şahaneye gemrdülüp donanma-yı hümayu
nun mükemmel ve muntazam ihn icl kat'ı matlilb-ı hümayunum
dur; 'eğer ber vefkoı meram iş gördün ne ala ve maazallah 
hilM-ı memul bir guna hareket zuh~ur ider ise, seÜimet-i hal bir 
vechile mutasavver değildir, sonra :sen bilürsin, bildim bilmedim 
dimeyesin, fimabaad hMır gönül b.ertarafdır diyerek, İtabamiz 
ve gazabengiz 'muamele olunduğu, halde, müşarünileyh en
camında kazaya uğrayacağını d erk idüp, malıkanesi olan 
Bolu ve Kastamonı sancakları asker yatağı olmağla,' tiz elden 
on on beş bin asker c,em i<leceğinden başka, bedeninden dahi 
kati vafii akçevirenek, Oh tarafda olan kalyoncu neferatını ıtma' 
ve mutad olan mevacibleri üzerine maa ziyadetin akçe zam 
iderek neferat cem'ine ihtıidar ideceğü zahirdir. 

Vakta ki müşarünileyh 'bu vecihle ikdam ve ihtimam iderek, 
donanma-yı hümayun kalyı:mlarını tam~im ve techiz ve maiye
tine . bilistishab Karataş altlıla vardıkdan ,sonra, , donanma-yı 
hümayunun askeri ve sair levazrmı tam mıdır değil midir huf-

. yeten mahsus mutemed adamlar irsal ohmup, kapudanlardan ve 
sairlerden sırren tashih olun up, cümlesi tamam olup, bir kusur 
ve küsurları olmadığı badettahkik müşarünileyhe ızhar-ı suret-i 
nevaziş olunarak, sen den her i ;ıaide uğur-ı din ve devlet-i aliyye
de hizmet ve sada~:at zuhur II me'mul olduğUna binaen, kara 
seraskerIiği dahi uladenize ih ale olunmağla, kapudanlığa· birini 
tevkil ile, sen binneb kara sera; 5kıeri olarak ordu-yı hümayuna azi
met eyleyesin, sana olan hüsn- i 1teveccüh~i şahane .muktezasınca· 
ben-ü bahr sera.skerIiği. uh. dl.eıme. muhavveldir göreyim seni, 
şöyle gayret idesir l, böyle gayı :et idesin' diyerek, taltif olunduğu 
suretde, ol zaman birini tevkil ndeceği melhuzdur. Ve illa mü
şarünileyhin vehl;e-i illada azli ;;biiır vechile h:cviz olurüımaz, bir 
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lkere dahi Derseadet 'e İcihririle 01 tarafda dahi tekrar müJa
'haza olumip, ana göre hareket .olunmak· lazimeden olduğu 
ıittıfak-ı 'a'ra . ile kanirdade oldu~una binaen, keyfiyetrikab-l\ 
!hilmayu:na latz ve ifade olunmağla, müşarünileyhin iızli madde
:sihi g-a:yet 'ha!H tttitarak ve bir vechile keiıduye serı-işle virilme
yerek, saadetlu semahatlu şey):ıülislam efendi hazretIeri ve sair 
ikhz·a idenler ile müzakere ve ·müşavere olunup, müşarünileyhin 
azli ve aharının nasbı iktiza eylediği suretde, balada iş'ar olundu
ğu üzre, nasb olunacakher kim ise asker cem'i ve levazımat-ı sai
renin tehiyesi beher hal devlet-İ aliyyeninbinnefs ikdam-ü ihtima:' 
mı~a menut olduğu ve devlet-.i aliyye tarafından ikdam~ü ihtimam 
olunmadığı suretde nasb olunacak her kim olur ise olsun, asker 
cem'ine ye tehiye-i .·levazımata: adım ül-iktidar olup, aralıkda 

masıahat karin-i tatil olacağı,' eğer müşarünileyhin ibkası irade 
olun up bervech·i moharrer taraf-ı hümayundan kendüyeemr-ü 
tekid olunmak sureti istisvab olunur ise, müşarünileyhbini-i 

canlıevar kuvveti bazuya getüiüp, b'ezl-i mechud ve nisar-ı 
nükud iderek,bir iş görmesi me'mul idügİ ve badehu yerine 

_ aharının tevkil ittirilmesi mümkin olacağı ve müşarünileyh bu 
~ğurda her ne ki sarf ider ise, dahi din-ü .devlet uğrunda sarf 
itmiş olup, saye-i devleti aliyyede ez'af-ı. müzaafmükafat-ı cemile-

. sine mazhar olacağı ve balada iş'ar olunduğu üzre, eğerçi bu 
tarafda iki şık olarak istisvab olunup, ancak şıkdan . birinin 
ihtiyarı ve yahu,d ahar vechile tedbiri görülmesi emr-ü irade-i 
şahaneye menfit olduğu malum-ı seadetleri buyuruldukda,· cena
bınız dahi keyfiyeti rikab-ı müstetab-,ı muli1kaneye· arz ve ifade 
birle ne vechile ·emr-ü irade-i şahane müteallik olur:ise;ana göre 
hareket ve keyfiyeti savboı halisanemizedahitahrir ve iş'ara 
himrriet buyurmaları siyakında kaime. 11- c. sene 203". 

LV. 
Sadrıazam Yusuf Paşa '.dan şeyhülislam efendiye. ı 
·"Şeyhil!isıam efendiye, 
Bu defa mahfice irsal.buyrulankaime-i şerifeleri vasıl-ı yed:i 

halisanem· olup metin ve hamişinin mezaya ve mealleri mu 
bemu ve harf beharf malum-ı sadıkanem olmuşdur; kapudan 
paşaİlın cerrii-i ahvali ve rical-i donanma· ve askeri, ne derece
lerde tenfi!"· eyledikleri ve aynı ile İahrir-i ınuhakkıka~e-

ıVarak .76; aynen.· 
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. leri gibi olduğu manend-işems aşikardır ve alemin !isanında 
dahi böylecedir. 

Dananma maddesi, nazar-ı teemmül ile bakıldıkda, pek 
azım ve cesım, vaktimize göre saltanat-i seniyyenin ve cünfid~i 
muvabhidinin kuvvet üz-zahrıdır; 'iyazübillah bir tezelzül tetarnik 
eylemek lazıIli gelir ise,· karada olan ordularımıza dahi tesir 
ideceğinden şüpheyoktur. Zat-ı semahat simatları eben pn 
ced hanedan-ı muhalled ül-erkan-ı cihandarınin ve şevkethlkera
metlfi veli nimetimiz efendimizin ve cümle ümmet- i Muhammed 'in 
hayırhahı olduklarına binaen, hahra geleni. taraf-ı şeriflerine 
ifadede beis yokdur. 

İşler matlfib üzre zuhur eyledi ne güzel, hak teala hazret
lerİne sığınuruz; aksi kaziye vuku bulduğu suretde bizim 
gibi bendelerin heiarı, uğur-ı hümayuna feda olsun neyi mü
fid olur? Kapudanpaşa tebdili . ve . yerine kapudane veya 
aharının nasbı eğerçivaciboldu, lakin ihrac-ı donanmaya 

. otuz kırk gün kaldı; yerine olacak adam kim olur 'ise olsun, 
ne zaman kendisine rabıta virecek ve ne zaman asker ·tahrir 
idec·ek? Yeni· yaka bir şahsı tehidest olmağla kendü gailesine 
düşüp donanma vakti ile çıkmasından yeis gelecek. Özi elimde 
değil ki, oldukça sefain-i küffara .sedd-i rah ola; aday-ı din 
Karadeniz'i donanmadan hali bulduğu gibi süfün-i mahzulesini 
taraf taraf Rumeli ve Anodolu sahille~ine taslit ile kara seferine 
gelecek askere dahi mani· i İctima olacak. Bu hal at dakik-ü 

.. amik mülahazaya muhtacdır. 

Benim bildiğim, hayırlı ol~ı.n kapudan paşa çünkü huzur-ı 
hÜniayunda itab-ı şahaneden berkoi hazarıgibilerzan olup donan-

. ma-yı hümayunun kamilen techizine ve Özi kalesinin bizlerile .bil;. 
ittifak avn-ı barl ile istirdadına teahhüdeylemiş; ikrarınabakılıp 
kat'a yüz virilmeyerek ve ihafe ve tehdid olunarak donanma~yı 
hümayun kendisine hah nahah techiz itdirilip, . vaktiyle Kara
deniz 'e ihrac oh,ınmakdır;. saye-i hazret.i tacdaride malına 

nihayet yok ve senevi yalnız mukataat-ı .iradı bin kiseyi müte- . 
cavizdir; hisseti bırakıp meydana bir kaç bin kise akçe koyulup 
vekapudanan ve rical-i tersane ve askere evvelki gibi muamele-i ? 

unfü terk ve kalbleriniÜıtyip eylese, görülmeyecek işyokdur 
ve asker d<:-hi bulunur; ancak eli her daldan kesilip, kazaya 
uğrayacağını cezm' itmedikçe, bu vechile sarf-ı mal ve tağyir-İ 
meşreb iderek, maslahah görmez. 
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Beheysemahathl efendim! Akçeyi ve iradı bfz· kimin saye" 
sinde. kazaİıdık?babamız mirasından mı kaldı? cümlesi fazla-i 

· iiıayat~ı padişahi değil. mi? Rabbimize sığınıiruz, düşman galebe 
.. itse, i.nük'ud ve mali De· mahalle sarf itsekgerek? Henüz ol 
vakitde aklı olan. hayatıistemez.·· Bu adam· hali üz-zihnbir adam 
olmağla .bu dakayıkı bilmiyor;canib-i daveraneelen çin-i ce bin 

,gösterÜerek ve bir birini ·mütf!akib şedid ve ekidve korkunç 
hıitiıt~ı :hümayun ısdarolunatak donanmanın asakiri 'velevazımı 
bi kusur . techiz . ve maiyetine istishab ve vaktiyle. Karadeniz'e 
'çıklp sadnazam kani.dan· ve sen deryadan say i<ierek Özi 'İlin 
biavnillah halasına ve adadan· intikamalınmasına müsaraatın 

· kat'ı ,senden matl:fibumdur;. donanma tehire· kalıp ve yahud 
asker ve mühimmatı natamam 'olup küffar gemileri Karadeniz'de 

· fesad idecek olur ise, kendini yok bilesin; ana göre başinın 
. tedarikini ·gör. Mezamini derc olunmak ·ve·bu vadiden tecavüz 
olui:ımamak mertebe-i vücubdadır.Me'mlll iderİm· ki, can 
korkusu ile, .bezl-i, mal ve kapudai:ı ve· zabitan ve askeri tatyib . 
ye mükemmelen, kalkıp gider. . 

Bu suretler savb-İ senaveriden rikah-ı adaletmaab meşreb. 
ve mezakına göre, layih-i fikr-i acizanem olan tedbirler budur. 
Yine n~tice~i kan ve hükm~i kaderi hazret-i· aııamül-guyubdan 
gayrı kimesne bilmez. Cenab-ı mürüvvetnisabları dahi idare-i .. 

. .. perkiir-~ fikr-i saib buyurmalan lazundır; böyle tenk vakittebu . 
adamı hizmet-i mezkllreden· şöylece sarf-u tahvil ve ahar bir 
derdmendi girdaba· i1ka devlet- i aliyyeye Irmzır olmak -gerek; 
cesaret mUşküldür. . .. ... 

· ·Bolu ve- Kastamonı sancaklarİ kapudan paşanın malikane-· 
·'sidir; bu ikı sancak yalılarinda ömrünü Karadenİz' desebuhluk 
· ile geçirmiş ve deiya ahvalini bilir ve ce~k ve harbe kadir gü

zide ve müse'lliih ve p&k yirmi otuz bin askerçıkar ve asker 
· ve kalyonc~ 'dirneğe layık taifedir; müşarünileyh devlet-i aliYYe·· 
uğrunda bir$enelikmukataatıfaizini feda ile, üç dürt. yüz kise. 
akçe bezliyle \Toyvodalarına tahrİr ve na~denbahşiş ve ulu
felerini gönderse ve ikişer bin nefer asker ta~eb eylese; serian .. 
rizalciriyleİsteklıı yiğitlerden 'dört bin nefer tahrir ve irsal iderler·· 

..... ve kat'a, tahallüfeylemez; amma akçesiz zor ile kimesne gel
mez . ve gelse dahi, hayretmez. Arnavudluk'dan .asker getürürüm 
'dimiş; bunü~hiç İmkanı olamaz; Arnavudluk'dan yazılacak asker 
hazir·olsa, bundan böyle -üç dört aya dek gelemezler. OL vakte 

. . dek dananma kalır ve asker bugün gelecek, yarıngelecek kela-
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mı ile imrar-ı evkat ve sonunda ·ne yapayım asker gelmedi c{va~ 
bını . vireceği bedihi'dir. Halbuki Arnavudluk'çicn yazılı didiği 
asker nereden çıkacak? maHim değil; yalnız tahiiriüç ayarnev
kuf ve İstanbul 'a gelmeleri kaç ayda olacağı edna mülahaza ile 

· bedi.dardır ve müşarünileyhin Arnavudluk'dan asker hıhririni 
İrad itmekden muradı Arnavudluk'dan askerin üç dört ayda gele
ceğini kendisi ra'na bilüı, lakin ArnavudJuk'dan ask~r;geJecek 
deyu 'müterakkib ve badehu ne yapayım gelecekarna~·ud. as
keri gelmedi; imrard vakit itdikdefl sonra, arnavud askeri bir ta~ 
rafdan gelrneğe ve gelinceye dek meltemjel' esmeğebaşlayup, ol 

· vakit· dahi ne işleyeyim havalar müsaid değildir diyerek .. devlet-i 
aliyyeyi iğfal ile Derseadet 'ten hareket itmerneğe mukaddime 

· kabilinden olduğunda kat'a şüphe yoktur. Müşarüı:ileyhin arnavud 
askeri tahıiı" ideyim dimesL·ancak bu hikmele mebnidir, gayrı 

manası yoktur; bu hususa bir vechile. müsaade sureti izhar olun-
mak .iktiza ilmez. . , 

Mukaddema yeniç~ri ortalarından yedi' aded ortalaı ın yol
daşlarından ve . sevahil· i Bahr-ı Siyah ahalisinden don~nrıia.yı.· 
hümayun sefainine zabitan ve ağaları ile katı vafir. askerkonul
du ve senaverleri mahsus tersaneye. varup, sergi başınd~ ol unıp, 

· zikrolunan ortalar neferatından asker yazıldıkc!!, rilirı ulufele
rinden başkaca bir mikdar atiye verilerek, gemilerevafir asker 

· içiMI eyledim; işbu yedi aded ortalarda dahi' vafir neferat hasıl 
olur. Vezir-i mükerrem izzetlu kaym;:ıkam paşahazretleri ve' 
sekban' başı ağa iJ~ bilmüzakere tanzimİ mümkün olan ve keza
lik akçe bedeli ve ziyadece bahşiş ve atiyye ita ile Asitane-İ 
Seadet 'de dahi haylıca kalyoncu ve işe yarar neferat tahriri 
taht-ı imkandadır; cebri' ve kerhi havalemiz" hasılı taşra kgzalarda . 
beher sene \ matlub ola. gelen kalyo~culara bel bağfatmak caiz 
değildir, gelenleri dahi çiftçi, ve sıbyan makulesi oldukları 

malumdur, bu senakarları müşarünileyh k~pudan paşaya pend-ü 
nushı ve hahrıma gelen vesayayı şamil bir kıt'a mufassal kaime 
tahrir eylediğime binaen,aynı bir sureti taraf-ı sami'lerine gön~ 
derilmişdir; suret-İ merkumenin atebe-İ 1.l1ya-yı müIııkaneye 

· takdimine himillet buyurmalarımütemennadır. 
Kapudan Paşanın azlİ ile donanma-yı hümayun asakirinin ve 

bervech-j·me'muı tekmili gerek nezd-İ samilerinde ve gerek vezİr-İ. 
mükerrem izzetlu kaymakam paşa hazretleriindinde meczum , 

. . . 
ise, hiç tevakkuf iktiza itmez ve bunun infisali yine f;:ıide virmeyüp . 
ikmal·i asker' kabil-i imkan olamadığı suretde. hah naMh işi 
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buna gördllrüp"balada tafsilolunduğu ij.zere, çıkarılmak . lazım- . 
dİr. Mukaddema İş'arblunduğu ,üzre, donanmanın a~ker ve 
mühimmat' ve küsuru İtmam ve Karataş altına vardıkdan sonra, 
cümlekapudanı"araaskeriniz tamam')llı deyÜ sual ve tekmili .... 

· haber alınclıktan sonra, müşarunileyhin azlinde 'yine beis olma •. 
· mak gerel<; hernan rabbimhayırWsını ihsan eyleye amin. II ç. 
sene 203". '. .' . 

* · ." '. * * . , 
· Bundaq.evvelBelleten 'de neşrettiğim Yusuf Paşp' 'mn Hasan Paşa'ya 

.,hihiben, yazilmış' bİr mektubu ı . ile, . sadar~t kaymakamı ile', şeyhülislamın ' 
•. Yusuf Paşa'ya yazıp~' Yusuf Paşa 'niri cevabında zikredilen sözlere bakı-
r lıİıca~'Jstanbiıl'daCezayirliHasanPaşa 'ya karşı bir cephe alınmıştır; . 

yine 'bu mektuplaragöre" deniz ümerası ve asker;.Hasan Paşa'nın . 
. . şİddeti~den dolayı, kendisini sevmiyoi-larmış. Tarihleregö:ı;e~' Hasan 

P~şa'nın karasaraskerİiğine paklinin mukaddimesİ' daha evvelden, Ab,. 
dülhamid L 'in vefatından 'bir az evvel başlamış ve Selim'in hükümda~Iığı 
üzerine, aşağıdaki buyruldu ile Anadolu' valiliği' ile Rus cephesine ser~' 
asker olmuştur. . . . 

. "Sabıka derya kapudam vezir-i niükerrem Gazi Hasan 
'. l?aşa hahetl'erine avatıf-ı aliyyeden Anadolu Eyaleti tevcih ve 
dıvan~ı hümayundan emri tahiir olunmak buyruldu, 18 ş. 203." 2 

Gazi Hasan Paşa lİzun müddet kapudanlıkta kaldığından ve bir hayh . 
işlerLba.şardığından dolayı, meşru ve gayr-i meşru, pekço~ servet pey
da. etmişti ;a.ynı za~and1i çok tamakardı. 3 Miiriiittevarih'in kenarına 

. sonradan yazılmış' olan Hasan' Paşa 'ya ait bir notta şöyleÇ/eniliyor:: 
.,~, . . ""Cezayirli Hasan Paşa 'ya· Sultan Abdülhanj.İd merhumun 

vaki olan iltifatı bir vakitte bir vezire olmamıştır; lakin müşarlln-
· iIeyiı hin-İ 'fevtinde ' tamam bin kise faizli Sinop malikane iradı .. 
peyd.a. itniişken ve on . sekiz sene alettevali ~apudan paşa oİ-

, '. 1 bk s: 25_ '. . . ..... '. .' ..' : . 

2'. Bu emir s~dnıizam, Koca Yusuf Paşa 'nın beyaz üzerine buvuruldusud~r (Dahiliye· 
vesikalari, M~ Cevdettasnili, 16u4). Deli başı blyoncu ve zaim kıyafetlerive paşalı 
kavlİ~u Be zaman zl'.mantehdil,i kıyafetle İstanbul ve civar{nı gezen Selim III. 1203 senesi 

.. recebinin 24. gü~ii ,Bahi-iye binişine gitmeden' evvel, valide sultan kethüdasıMahmud 
.. ~eyile Paş~kapusu:nahatt-ı hümayun gÖİlderip,. kapudan-ı dery~ GaziHasan Paşa;nın 
'Özi serııskeri tayin olunduğunu .bildirmişti: Sadrıazam kaymakarnı SalihPaşa, Hasan Paşa 'yı 
, çağırıp, :bir çeyrekkadar, hıilveUen . sonraseraskerlik kürkünü giydirmiş ve onUn' yerine de 

, ' kapqclaı;ie-i ,hümayun beyi olan Giridi Hüseyin BeyRumeli payesLve iki tuğ ile kapudan 
'paşa olmuşt~r (.Türk Tatih Encümenindea 'Ttrk Tarih Kurumutıa intikiıl eden kitaplar 
~rasında,yafma mecm~~, s. 62)" .... '. . . 

· .3 Tamakarlığı, . Koc&' Yusuf :Paşa'nın . gerek kendisine' ve' gerek. şeyhulisfama gön-, 
. 'derdi~i mektubıa~dan daanlaşılıyor; :mamafih ~ayırlı eserleri de vardır. 
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.. muşken ve dar-ı dünyada evladı olmayup münkatiünnesl iken, 
tama' ve irlikabı hadden ziyade olduğundan, daima istihdam ey
lediği kapudanlardan r4şvet ve hediye-i kesıre alarak herifleri 
ip kuşaklı ve zor ile hırı>lz iderdi; ahlar dahi rakiboldukları 

kalyonların mühimmatını satarlardı ve askerini tamam vaz ve 
istihdam itmeyüp, mevaciblerİni alırlar bu sebebden derunla
nnda tam takım bulunmayarak, her sene birer ikişer kalyon 
hazar vaktinde kazaya uğrayarak, kapudanhktanazli tarihi olan 
203 senesi evahirinde tersane-i amirede kapak kaldırır altı 

yedi kalyon vardı, anın dahi cümlesi cediddeğil. Bu sebebden 
'ınüşarünileyh müverrihin (yani Şamdanizade 'nin) zannİ gibi 
. adam çıkmadı. ve devlet-i aliyyeye bu donanma masarifinden 
hasareti müddet-i kapudanlığında binihaye idi; erbabına ma~ 

.ıumdur". 

Derkenarı yazan zahn mütalaası kısmen· doğru ise de, kısmen de 
garezkaranedir. Çeşme harbinden sonra mevcut donanma bu zatın eser- i 

. himmeti idi. Devlete yapmış olduğu hizmetler göz önüne getirilecek 
olursa, kusurları pek ehemmiyetsiz kalır. Kendisinin yalnız Türkiye 'de 
değil, Avrupa 'da da icraatı ve faaliyeti meşhurdu. Hatta kendisini 
sevmeyen ve öldürmemesi için Avrupa 'ya kaçmağa muvaffak olan İshak 
Bey 1 Paris 'ten henüz veli.aht olan Selim 'e gönderdiği 11 şaban 1201. 
tarihli arizada Hasan Paşa hakkında şöyle demektedir: . 

lı' •• Hasan Paşa kulunuz geldikde elbetde kulunuzu sual 
. idecekdir; bilniemkulun içün fıkrine ne gelecek,tir? Ben,im efen
dim! İnayet-i . bari ile mesrur olduğunuzda kerem-i' hÜrriayun 
buyurup, Hasan Paşa kulunuzu din düşmanları karşısında 
rezil itmeyesiniz; zira cümle Frengistanda bu adamın ismi pek 
büyüktür ve şimdi Mısır'da eylediği işlere· cümle devletler 
pesend eylediler; gerçi kendini rical, kibarımız sevmezler, lakin 
vallahi devlet-i aIiyyenin bir sadık kölesidir. Tatlı dil ile her işe 
kullanılır; haddim değil efendime bu misillu şeyi irad. eylemek; 
lakin al-i kafir belki bu adamı· efendime, yanlış bildirirler de 
efendimin gazab-ı hümayunlanna uğradıdar; kaldı ki kalb-i hü
mayunuzda bir şey dahi var ise; bü kuluna merllameten inayet 
buyurup, kulun İslambol 'a gelince sabr-ı hümayun buyurmaniz 
efendimden niyazımdlf; umarım ki, kulunuza. merhameten bu 

1 Sk Selim III. in veliaht iken Fransa kıraiz XVI. Lui il~ mııharebeZeri (Belleten 

II, 1938 5/6; s. 191 - 246). 
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~ıyazımi makbul buyurursunuz.,Allah-ü teala bilir ki, sevdiği~den 
değildir; lc1kin efendjme lüzumh, bir kuldur; hususa }:ıu günlerde 
riamınıFre~gistari'da söyletmişbir kulun~z. Efendimin yanınq.a 
bulunması gayet ile kulunuza münasib görünür; yine ferman 
efendimindir" . 

oj<' 

oj< * 

Ben burada Hasan Paşa'nin mufassal bir tercüme-i -haliniyazmadığım 
" için', merhumun kapudan paşalığı zamanındaki faaliyetinden bahsetmeye
'ceğim.Selim lll. 'in padişah olduğu zaman, Halil Hamid Paşa 'nın te
, şebbiisü ile yapılacak saltana.t tebeddülüne mani olup, Abdülhamid'j 
kurta;aı;ı ,Gazi Hasan Paşa'ya karşı padişah bir şey ,yapmamış, onun 
hizmetleriİıigöz Qnüne almış ve halkınmemnuniyetsizliğini mucib,olacak 

,birişe girişmeyerek, hayatına dokunmamıştır. Bu hususta belki de İshak 
Bey 'in 'yazdiğı mektubun tesiri 'olmuştur. Hasan Paşa devam etm~kte 

.' olan Rusya -:- Avusturya harbibitm~den 'evvel, kaptanlıktan aıınarak~ 
,'İsmail sera~keri olmuş ve orada ruslara karşı· bir demuzafferiyet ka
zanmış ve i204 rebiulevvel iptidasında kethüda ,'Hasan Paşa 'nın yerine 
sadrıazam tayin edilmiştir. 1 Sadrıazamlılda orduda bulunması Ruslar üze:-" 
rinde bjr korku tevlit ettiğinden; iki buçuk aylık sadareti zamanında, 

düşman taarruz edememiştir. Vefatı H receb' 1204 (nisan iptidaları, 
.. 1790) te ve kaQri ,Şumnu 'cİa yaptırdığı bektaşi iekkesindedir. ' 

.' . . 

, Hasan Paşa öldiiktensonra, üzerindeki mİri mukafaalardan gerek 
"başlıbaşına, ve gerek müşterek' olan malikanelerin miktcl!ı ve gelirleri 
pek mühim bir yekfio tutmakta olduğu görülmüştür.2 Terkettiği atlarmm 

'adedi kırk sekiz olup, hepsi muhtelif renkte cinsatlardı; içlerinde. 
555, 400, 300 kuruşa satılan kıym etlil eri , 'vardı. Yalnız atların satılma
sından ,hasılolan para 13508 kuruş etmiştir ki,zamcınına göre, inühim 
bir.', paradİr.: 8 Kendisinden 'Ümitedildiği kadar paraçıkmamış~ır. 

20 1204, 'senesind~ Cezayirli ',Gazi Hasa~' Paşa 'ya ,sadaret tevcihi .fermanı ile kürk 
, ve kılıcı teslime ~eıJıu~ ,olanküçük Hüseyin Ağa 'ya Hasan Paşa, ikramen, seiıevl40 

kese akçe getiren bir malikaneile bir mücevherlihançer ve ICOO altınverilmiııtir (Yazma 
mec,mua, 71). Bu kayıt Hasan' Paşa 'nın seheti hakkında ufak bir. inisaldir: Kaptanlıktan 
azİinden. sonra,,' Sultan Seİim 'in kendisini mutlak surette öldüreceğinden endişe. eden 

, 'tamakar,Hasan Paşa 'nın sadrıazam tayi~ ,edil~esi kendisine bu fedakarhğı yaptırmıştır. ' 

, ,21 D~hiıiye ve~ikaları. Başvekalet' Ar~ivi, M. Cevdet tasnifi,nr. 123~6. 
Q2 Dahiliyeve~ikaları, Başvekalet Arşivi, M. Cevdet tasnHi, nr. IIIS2.' ' 
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"Buna da sebeb mevcut nakdinin çoğunu Özi seraskerliğinde iken sarf
, etmesidir. ı 

"GaziHasan Paşa 'mn hastalanarak, vefatına ve muhaııefat,ına dair 
vesikalar vardır.. 

'Sadrıazam olan Gazi Hasan Paşa hastalandığı zaman, 12 recep 1204 
tarihi ile sadrıazam kethüdası tarafından İstanbul' da sadrazam kaymaka
mına gönderilen mektupta şöyle denilmektedir: 

"Sadrıazam ve serdaroİ ekrem ... hazretleri altı, yedi gün 
mukaddem lebdilen Varoş tarafına azİmetIerİnde şiddehi berd ve" 
hiddet-i sermaden naşi mİzac-ı alilerine inhiraf anz olup, lakin 
bilfitfillfihi teala ... gün begün mizacsızlıklan mübeddil-i sihhat 
ve Miyet olmağla, bu keyfiyet şayet ah ar tarafdan hilaf-ı vaki-i 
istirna' ve şüyu ile baisİ halecan-ü endişe olmamak için, hakikat~i. 
biil ifadeye ibtidar olunduğu ve biavhillclhi te/ila bir kaç güne 

'dek külliyyen şifayab olup, kaffe-İ umurun idare ve tesviyesine 
binnefis ikdam buyuracakları ... ". J '. 

Fakat Ha'san Paşa hastalıktan kurtulamayarak, recebin 14. salı gecesi 
vefatetmiş, ve ordu erkanının kararı ile Rusçuk muhafızı Hasan Paşa 

ordrikaymakamlığı için Şumnu 'ya davet edilmiştir. 5 

Gazi Hasan Paşa 'nın muhallefatma dair ordudaki sadrıazam kayına
karnı Rusçuklu Şerif Hasan Paşa tarafından İstanbul 'daki rikilb-ı hüma
yun kaymakamuıa yazılan kaiınede şöyle deniliyor: 

"Işbu mah-ı receb-i şerifin 14. salı gecesi saat 2 de sadrı
azam Gazi Hasan Paşa hulfil-i ecel-i mev'udı ile irtihal-i dar"İ beka 

i Bu hususa dair Abdülhamid I. ve Selim III. devirlerini takvimı tarzda hulasa 
edenbir mecmuada (s. 78) şöyle denilmektedir: "i:204 reeeb 15 inde ordu-yı hümayun-!a 
sadrıazam ve serdar-ı Ekrem Cezayirli Hasan Paşa vefat itdiği İstanbul'da şüyu' buldu. 
İstanb'ur'daki konağı mühürlenip, kapu kethüdası Süleyman Bey, kayın atası Hacı Osman 
Ağ"a 'le bazirganı ve sarrafı ve sair, adamlar baş bakı kulluğuİlda ve gündüzleri defter
darla karşıya geçip eşya ve mali ilirae ile saray-ı hümayuna naklederlerdi. Hasan Paşa'nın 
zeveeşinin haber virrnesi ile evinin hareminde odunluk altında bir mahnl kazıla~ak bir kazan 
içinde bin ldse likçelik altun çıkmış ve ,sarrafından 900kise akçesi alınmış bütün mevcud 
eşyası ve parası ve mücevheratı 4000 kise akçeye baliğ bile olrnamışdı. Kasımpaşa 'daki 
konağı ile Öküz limanındaki yalısı. zevcesinin üstünde olrnağla, anlara vaz'-ı yed ,olıinma
mışdır. 16 sene kapudanlığı ve hem hünkar babahğı (atabeğ) olup, ve senede 1000 kise 
akçeden müteeaviz malikanesi olmağla, bu miktar az para çıkması her kesi İstii!raba düşür~ 
müş idi ; 1 ilki ır kapudan, paşalıktan azlolunup sefer-i hümayuna tayin olundukdansonra,' 
çok mal sarfeylemişti". Sureti vesikalar arasında görünen hazinedarı kapucu başı Süleyman 
Ai,\"a'nın ifadesi yukarıki mütalaayı oldukça okşamaktadır. ' 

2 Sadaret mektupçuluğu defteri, ,nr. 4. 
3 Sadaret mektupçuluğu defteri,ur. 4. 
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eyledikde; izzetlft defterd~r efendi nıznamçe-i evvel ef~ndi ve baş 
, bakı kulu ağa ile evvel·' eriıird~ müteveffa- i müşarünileyhin hazi~' 
nesİ' ôlan' mahalle varup Ied~ttemhir cizye baş bakı kulu ağa muha
fazasına hıyin ve badehft Paşakapusu,'nda (Ordudaki s~drıazaİnın 
ika~etgahında) olan. ve üzerinde çıkanşeyleri olduğumahalde 
hey'et-i mecmuası ile tahrir ve her bir mahaJıln.e bekçiler 
nasb ve miftah ağasıvedevatdar vehazine katibinin haneleri 
dahimühürlenüp levazım-ı tahaffu2: ve intibaha riayet' olundukdan ; 
sonra, Paşakapusu 'nda olan eşyası-. me.mhuren miri hazine 
addolunan' karırİr ŞerifPaşa medresesİpe naklettirildiğini ve' 
canib-i :hazret-izillulahiden emr-i hümayun~ışevketmakrun sudur 
idincey~ dek eşyayoı mezkftrenin tahriririe vaz-,I yed olunmayup, 

· ala hallh-i ~uhafazasına ihtimam olunacağını ve hayvanatına dahi, 
evvelki gibi, . baktmlacağını. ve müteveffa-yi müşarüniIeyhin . ha
zi.nedarl kapitcu . başı' Süleyman Ağa kiraren ve miraren is-

· tİntak olundukda; hazinadar olalı yedi ay zarfında kaffe-i ir~d ve 
masarHini bilürüm, müfredatı üzere defterlerimde mukayyeddir, 
hazinddarlığından evvel ahz-ü itasını biI~eri:ı, hal~i hayatinda .. 
benim nem var ise,tersanede komiğımda' olan taş mahzendedir 
qi~idi ve ~iftahlarını daima berabergezdirirdi, hatta geçen-

· lerde 'mahzenin ıniftahlarını virüp,' silahdarını. gönderdi; mücev
herat pişrahtasını getirdüp, içindeolan mücevhera.ta birer kerre 

· bakup bir pırlanta ve bir yakut ve bir zümrütyüzük.ve bir sagir 
. ve bir kebir hanç,er bu tarafdaahkoyup, kusurunuyine piştahtaya 
. vaz' v€ 'bazı mahallerden geleIltaka (= .kumaş "topu) dahi 
· cem ilesilahdar-ı nierkunietesHmen, cümlesini İstanbul'a gönde

rüpmahud taş mahzen~vaz itği;bundan maada malızenin içinde 
İle var rte yok biİmem.Cıeyü ~aım~ı kelamile zik!--· olunan mif-' 
tcihları teslimeylediğiniv'e müteveffa-yı müşarünileyliin kapudan- . 
lığında. kendüyü Mısır 'a gönderüp, hala Mısır valisi İsmail Paşa 
hazretlerinden ori bin nısfiye ve' otuz beş bin bütün altun ol
mak: üzre, kı~k bin Mısır altıinu al up meşayih-i mısiiye' meşa
hirinden Şeyh Murtaza EfendPye vediaten bırağup, yedinden al
dl"ğı senedigötürüp, müteveffa-i müşarünileyhe teslim idüp, lii-

· kin sened-i mezkftr ne mahalde kaldığı malftmolmamağla, şeyh-i 
mumaileyh zikrolunan altunları 'ketm ider lse;kendünün hisab 
ve kitabı sual ve cevabı tamam oldukdan sonra, ~evlet~i aliyye 
tarafından mübaşir olarak tayini ircide buyuruh.ir ise, varup ta
leb eyledikde, şeyh-i mumaileyh inkar idenieyec€ğ:ini ve müte
veffa·i müşarünileyhin hin-i . .vefatında y;inındaki çekmecesinde 
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ol~m . mi~clar-ı cüz'i ecnas altundan maada, hazinesinde mev
cudu alettahmin iki yüz kiseye baliğ olacağını kezalik hazine
dan mumaileyh haber virmekle ziyade memU! iken' böyle kalil 
olmasının sebebi sual olundukda, .İsmail 'den avdebnde hazine
sinde bir para kalmayup, . hatta yirmi beş kise istidam~ idildi
ğinive badehu İshmbul'dan akça getirüp, deyn-i rnezkuru eda 
ittiğini ve işbu iki yüz k:se mikdan akçe dahi sedaretde cevaiz 
ve avaidinden gayr.i ez masraf mÜCİemi olan akçedir deyu jfade
sini natık mumaileyh. defterdar efendinin takdim eylediği takriri 
ve. zikrolunan miftahlar savb-ı müşirilerine ib'as olunmağJa, 
keyfiyeti rikab-ı müstetab-ı şahaneye arz ve takdim ile ne 
vechile emr-ü irade-l şahane sudur ider ise, öylece harekete 

. himmet 've suret~i irade-i hümayunı taraf-ı halisanemize dahi 
tahrir ve işaret buyurmalan siyakmda kaime. Fi. 16 b. (receb) 
sene 204". 

Gazi . Hasan Paşa 'nın tali k hat ile 
tarzdadır: 

o 
hakkediImiş zat mührü şu 

. j' 












