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SADRIAZAM HAMZA HAMİD PAŞA . '' 
. •' 

Mücteba ilgürel* 

Makalemize konu teşkil eden Sadrıazam Hamza Hamid Paşa, 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti ricali arasında 
birçok görev almış bir devlet adamıdır. Onun bu görevleri aı·asın
da Rasülküttaplık, Sadaret kethüdalı.ğı, Sadnazamlık ve ruhayet 
Girit, Mora ve Cidde vaiiliği önemli. yer işgal eder. Sada:.teti sıra:.: 
sında · fazla· ·ihtiyatlı davranmasından · dolayı · azıedilmesi hariç tu..; 
tulursa Hamza Hamid Paşa diğer görevlerinde . başarılı olmuştur; 
Oniın-.Qevlet hizmetindeki hayatı, Osmanlı Dev'let ·adamlarımn ha
yat tarzbiri ;hak:k.ıriaa; okuyucuya bir ·fikir verecektir; özellikle- ·sık 
sık aziller, mevki . ve makam değiştirmeler Harriza Hamid Paşa'
nın üslendi.ği görevlerini· hakkiyle yerine getirmesihi erigellemi.ştir. 
s·aaaretinden önce peşpeşe gelen azillerin de Hamza Hamid Paşa'yı 
fazla temkinıl davranmaya sevketmiş olabileceğini düşünmek her
halde isabetlidir. Diğer taraftan Hamza Ha:mid Paşa, itibarı daima 
yüksek bir devlet adamı idi. Bunu ·Koca Ragıb Pa:şa'nın onu hima
ye etm~ine .bağlamak yerinde olacaktır .. 

. Hamza Hamid Paşa İstanbul'da Çataıçeşme semtiiı4e · dünya
ya g~lmişt~rı. . .Ancak bir rtvaye~ göre , de o, Niğde sancağında De~ 
veli Karahisan'nda doğmuştur2• Yukarıda görülen kısmen karışık. 
bilgilerden herhalde en uygun tercihi İ. H. Uzunçarşılı yapmıştır. 
İsldm Ansiklopedisi'ne yazmış olduğu Hamza Hamid Paşa madde'" . . 

• Prof. l,)r., Ma.rmara tl'niv. Fi:m-Edebiyat Fakültesl öğ'retim :(.ly~si. .. '. · 
1 . Amped ca.vl:d, Verd-i Muta.rra (Osman-zade Taib, Haııt'frotü'l~ü,zera). 

Ahmed ca..;ıd Zeyli, istanbul 1211, s. 
: .. 2 : Ahmed Resmi, Halifetfl!'l'-~4, İstanbul 1269, 94. Onun ·Develi Kara

hisar'ında dotduttunu iddia edeD başka bir es~r 'için ·bk. Bi<J'il'H Osmant, htıı:n· 
bul ısu, n, 255. . .. . .. . ·-
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sinde Uzunçarşılı onun İstanbul'da doğduğunu kabul etmiştir-a. Şu 
halde Hamza Hamid Paşa'nın babasının Develi Karahisarı'nda 
Ucaretle meşgul olduğu ve muhtemelen İstanbul'a gelip Çatalçeş
me semtine yerleştiği anlaşılıyor. Babasının adı Ahmed imiş; ancak 
Yusuf olduğuna. ~il;' .çle,_bir rtv~yet. b.tlltınrnaJ.i.:tadır. Bu rivayetin 
hatalı olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklarda onun tevkii ( = nişan
ci) lik makamında da bulunmasından dolayı umumiyetle Tevkii 
Hamza Hamid Paşa olarak -aprl<;lığı'. gq~lmektedir. Hamza Hamid 
Efendi'nin doğum tarihi de keshı olarak biliıunemektedir. Buna 
rağmen _1700 tarihini kabul etmek yerinde olacaktır~. 

~ . . . . . ·~ ~· . .~. ,: .. ' .. , 
. )lk. _(]örevleri· .. : : .. ·, · .. 

. ..· .:.·: .. :'. ;. ... 

. ,. :· .. :Şa~2i~ Hamid Efendi'ııin. qğrenimi h~kkında p~k l;)i).iim~z oı
ı~ıWıaklaJ.l~:ı;ı;ı.b~r; kete.beden. yetişerek belli. bir eğiti;m aldığı ml\-:. 
hgt~~tır. 1?11>. yönçl~ki k~b,ii\y.e~,.ve .. i,st(ida4mı gçl~ş~irip- gpze gjr-: 
mey(başarçlık:tan so;ı;u:a Reişü~'ij.ttap ~üleym~n Efendrye iı:ıtisap 
e~mişt4:. O J;m 8111\da Sadaret-M~tllbi-ka~emtnqe ~tip .oıa.;ı;;:ı.Jt...J~\\7~ 
lpJlUY9r4u. Sül~yYAan- Efen cU . üç çi efa -Reisülkıl~tap olm~ş t~crü
b~li bir, devlet adamı· idi6

• 0 17ı3, 1716 ve 17~0 YlllaJ:'IDda olmak 
~~r~ ~eman ı yıl. } .. ay k~dar rlYS..S.~t m,akailU!lcl~- buJuıunu_ştur. 
Ham~a. Ha:ll1~4 Ef~l)di'nin .. Şüleyman . Efen.di'ye in~_abı onun .her
h~lc;le üç~ ncü riy~eti_. sn~sında .olm1l§tp_r, _Ha~a :Ş~mid •. ,~f_en_di 

' :, . . . . . 
3 V,.- 2Q~--206 •. Ay~i .~Uelli~,- Os.rlı®~ı Tarihi, IV,.? •. kısı,rr.ı, s. 397.'de, de 

Hamza H:§.ID.i.d" 'P~§i;iııiı ·<;a:-ta1i:e~ıne'-de d.og.'di.ığunu -bı:ıCih·ffie'kte'dlr. :Keza· uZıiiı
çarşılı'dan naklede~ J. H. Mordı:inab.ii'-'[E. Kur.a;ı;_], EI2':de'Oı.' l57fonun·'istan~ 
J:ıul'da·-p9ğduğunu_ ~~ı,ıL etmekt~dir. . . . -· .. ·. . 

•. : 4 -~ds~iq{n~ziı.d~ ·SÜleymai sa~eddjü, 'Tuh-ff!:-f.. iiaitati-p,' 1stai:ıb.Uı 1928, 
iss. MüstakW~iS:de yiızl hacası Yuiıilf Eien(n ·:ue- babasını ·karı~tırmış olıliahd:ır. 
Di.Ya'.iıei ı8ıitm .ıı'Mıkıo,Peam · (DJA) · KÜtüphtüiesi.nde · A=ya, ·Tarthi ·riıüemii 
Hiliı~yliı' Hilsameddlli'ln · Nii~ahıcılalr D·iiirağı ad:ui<lai J:iir yaZTna.·· 'eser.i bUlurimak
tadıt;_ Nı:. 975.2 (~j.!;·ea~r için bk. Fikr,ct San-c~oğlu, «Vç -Am~y~ :T;,ı.rihçis~ v..e 
Eserleri», Tarih En$ti#i.su De-r.gisi, sayı 14, İstant)uı 1994, 3-7-50}. Bu eserde 
müellif, Hıun?~ Ham~d Paşa ~inde babasının . Yusuf Atta olduğunun imza. 
sından .ıiiiı~~~ldi~ındaı'{' i:mıuietmekt~dit. Ayrİca bk.' Hifız 'E:üsey.lli Ayvan;arayi, 
M ecirı-ım-i · T~ik ( ifiazırıayanlar : 'Fa.hrı Çetm Der iri·~- v~hid · Çabhıt) ;' tstan.Oul 
1985, 404. :- · ;•,-:ir• .. : -': : ...... :·. : ·.· ·, :.·.: -· · 

. . . 5 . L H: l:Tzunçarşılı,. «HamZa: Ham:id· Paşa>~ ·mad., lA; -v; 205; •-'FJJ$. Onun 
dotuth tar1h.lnl· 1110/:l698-99'·:olara.k v:ernlek.tedir .. ·.·t.: .. ~ .. :: .ü... ·, ·. : :·~ · ': ·. :: · :.:t:·· · 

6 Bk. HaJifetU'r-riı.esa, 54-57; Sicilı-i Osman'i., lV, 796 .. ·::::· ::: ,.; .. :·.' . , 
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bu yıllarda Süleyman Efendi'nin kızı ile de evıeruniştir. Fakat bir 
ihtimale göre Hamza Hamid Efendi önce damad olmuş, sonra 
Sadaret Mektubi Kalemine intisap etmiştir7 • Burada mülazemet 
ile görev almıştır. 

Genç Hamza I!Rmid Ef~ndi devlet hizmetine adım attıktan bir 
müddet sonra Ragıb Efendi (Koca Ragıb Paşa) 'nin mektupÇuıu
ğuna tayin olundq8 • Bu görevde iken takdir kazanıp 1731 (1143)'de 
Mektubt Kalemi Bıa,ş Halifeliğine getirildi (1143). Onun bu tayınin
de Ragıb .Efendi'nin rolü olmuştur. aam2;a E;amid Efendi Ser-hali: 
felik gorevinde. on yıl Icildar bulundu: KusW:,suz hizmetinden do
layı takdir topladı. Ragıb · Efendi'nin Sadaret · Mektupçul uğundan 
Reisülküttaphğa nakli üzerine 20 Zilka'de 1153 (6 şu ha( 1741) 'de 
bu . mak~a tayin edildi0

• Hamza Hainid Efendi'nin bu tayininde 
de ·Ragıb Efendi'nin rolü olmuştur. Uzun müddet bu makamı işgal 
ede.n Haİl!za Haıni~ E:fencU görevde iken çeşitli tevcihat tarihle
rinde makamında ibka edilmiŞtir10• Hamza HamidEfendi 19 Muhar:
rem 1169 (25 .. Ekim 17Ş5)'de KamiLAhmed Efendi yerine Reisül
ltüttap tayiri ediJdi11

• Ancak bU makarrida faz:ta 'kalam~dı Ve f5 Re,: 
biülevvel 116.9 · (19 Arahk 1755) 'cİa Sadaret Kethüdalığıiia naklQ· 
ıunduıi. :au sırada Yirmisekiz-zade Mehmect' Said Paşa Sadnazam 

. . . . ... . . ... . 

7 Bk. ·H a.:ııtetii!T-riıesd.~ 94. 

8 · Rağı.b . Ete~di bu sırada Hemeda.n tahrlr memurluğuıidan !stanbul'~ 
dönmüş, clZye muhasebecil:iği görevinde bulu.nuyordu. Sicill-i Osman.ı; 2, 358-· 
359; Bekl! Sttkı Baykal, «Ragıb Pa~'l> mad., İA, IX, 594. 

~ HaMJw,tü'l-viızertı (s. 8) 19 Zilkade olarak vermektedir. Hüseyin Hü
sameddin, Nişancılar Dwrağı, 181. Süleyman Faik .Efendi, E8(tmi-t Ricaı; SU~ 
leyma:niye, Esad Ef. Ktb., nr. 609, vrk. 3b-4a; Şeni!aan.ı-zaae Fındıklı'h' Siıle.ylfnan 
Efenilli Taa-th.i Mür'i't-'teWff<ilh. (.M. Münir .A.kt.epe}, ~st~nbul 197.8', II. A, . 54 
~H-amza H8..mi4 Efendi'nin sacla-ret mektupçuluğuna·. ··tayi~t yanlış : olarak ' 1149 
olarak ·bUdirıımektedir). 

. . . . 
. 10. Hamza HAm1d •Efendi'nin ıSadaret Mektupçuluğunda 12 Ramazan 1158 

(8 Ekim 1745), 9 Şevval .116{) (15 Ekim 1747} ve 9 Şevval 1165 (zO A~stQs'. 
17{}2) tari:hlerinde gerçe.kl~en tevcihatta ib~ edildiği,İıe dair b~ . . i:z~ SW~y-. 
m~,~n, Tar.th,, 83b, 140b, 283a.. 9 Şevval 1165 .(19 Ağustos 1752) tarih~deki ·ibka 
ıçin b}ı:. Mtı.rrNev'ariT~, r, 110. · · ·.. · · 

.11 Ahmed Resmt, Setıne.tiı'r~a, .Süleymaniye, Esad· Ef., Ktb. 2296, vrk·. 
65a..; Half.jetiL'r...r:üe$0., 94; Hadikatit'l-vüze..,.a, 8; Sicill-i Oamani, II, 255; ·N~~
ctJa,r- Dwmğı, 181. 

12 Sici'll-i Os.mani, IV, 803. 
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bulunuyqrdu. Hamza Hamid Efendi'nin Sadaret Kethüdalığı 6 ay 
kadar sürdü ve 12 Şevval 1169 (10 Temmuz 1756)'da azledildi. 
Onun .bundan .sonra Defter Emini olduğu anlaşılıyor. Bu maka
ma tayini hakkında kaynaklarda kesin tarih buluınnarn,aktadır. 
Ancak Sadaret Kethüdalığından aziedildikten soni;a Defter Emini 
olduğu tahmin edilebilir. Buna rağmen mazulen evinde -ikamet et
ti~e dair haber bulunuyor1~ . 

Hamza Hamid Efendi'yi ş~mdiye k~dar himaye eden Koca Ra
gıb Paşa, 5 yıl kadar Mısır valiliği yapmış ve müteakiben Sayda, 
Hakka ye Ha.leb ya!iliklerini· Ç-e ü;a edere~ . Anadolu'ya dönmüştü. 
b ll Ocak ı 757'de Sadnazam taYiri ·edildi. Bu arada 30 Ekim 1757'de 
III. Mustafa tahta cülus etmişti. Şu halde ·:Hamza Hamid Efendi 
Koç:a R_agıl;> Paşa'nın sadaretincle bir müddet daha evinde ikamet. 
ederek 12 Şaban ll 71 (20 Nisan ı 758) 'de ikinci defa Sadrıazam 
Kethüdası olmuşturH. Bu tayinin gecikıneslnde, Koca Ragıb Paşa'
nın Haleb'den İstanbul'a görevi başına gelişine kadar geçen zamanı 
hesap et~ek gerekir. Zaten Hamza Hamid Paşa, kendisine vezaret 
tevcih ed~len AhıShalı Mehn;ıed Ağa'mn· yerine kethüda olmuştur1;. 
Ancak Ham.Za Hamid Efendi bu makamda tam bir yıl kalabildi ve 
12 Şaban .1172 · (10 Nisan 1.759) de azledildi. Vakanüvi& Ahmed 
Vasif Efendi, onun azline sebep olarak «rehavet·: ve teenniıı iÇlride 
olmasını göstermektedir. Hatta devletin önemli jşlerinin Jtaldığın
Q.an, Koca Ragıb Paşa'nın da bundan rahatsız olduğundıin bah-
5etmektedir1". Hamza Hami d Efendi Büyük Ruznameci tayin edU-

~ Mt'ir'i't-tevO.rih, n. A, 7; Vasıf'ın, .(Ta,rih, !stanbul 1219, I, ll~) Hamza 
Hamid Etendi'nin bu sırada « ... du;a."~yi beka-yi padişa.htye meşgiıl oııı..n ... » de-
me~i. onun boşta.. _oldugunu gösteıiyor.· ·. ·· .· 

14 Haiti!etii/r-rile88. (s. 94) onun 1172 de Sadrıazam Keth.üdası tayin edil-
d_tg-mden ·balısedlyor. Tabiatiyle b4 y~ı'i§tır. . · . . . · .. · · · 

ı5 S.f.cı'U-i oS-mani' (ll, 255-) ve Haaıkat1ilı-vü.zei-a · ( 8 > · kesfn · tarUı · v·erme
mektedir. Hal:ıtetil!r-rüesd (s. 94) onun 1172 de ·Sadrü~zam ·:Kethücliısı · tayı-n 
edild~lnden bahsedl:yor. Tabiatıyle bu yanlıı,ıtJr. Vasif (Ta1ih, I, 118) ise kesin 
tarlh vermiştir. t. H. Uzunçarşılı (O,muınıı Tarihi, tv; kısım 2, JW8) . kaynak 
göstermed~n bu tanht · zikretm·i.Şir. · · ' 

16 · Başba:kanlık Osmanlı Arşivi (BOA), ·A. RSK. (Babıall Ruus Kalemi) 
nr. 1588, s. 172. VAsıf (Tarilı, I , 155) onun azil tarihini 26· Şabıı..n ·ıJ.72 olarak 
vermektedir. H-adAlw:tii/~vWI:rmı (s. ~n ise 22 Şaban 1172 ~rUıini vermektedir. 
fUzunçarşılı bu .tax:lhl tercih etm.tştir). Halifetii!r-rüesa (s. 94) ise·yu.lı:iırıda.:ha-. 

talı olarak verdigi tayin tarihinden sonra azilnden hiç balhsetme.n:i1şt1r-: :If!V,r'i' :-

tevdrih- (n. A, 31) -d!;} kesin tarih vermemektedir. , . 
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diği 4 Şevval 1173 (19 Mayıs 1760) taıihine kadar boşta kaldı17 • Bu 
suretle 1 yıl 40 gün kadar herhangi bir görev ifa edememiştir. Bun
dan sonra Hamza Hamid Efendi'nin 15 Zilkade 1173 (29 Haziran 
1760) de Çavuşbaşı tayin edildiği anlaşılıyor18• Ancak Büyük 
Ruznamecilikten aziine dair bir kayıt bulunmuyor. Muhtemelen bu 
görevden alınmıştır. Bu zaman zarfında Sadrıazam Koca R!gıb 
Paşa ile iyi geçinen Hamza Hamid Efendi, itibar kazanmış ve dev
let teşkilatı içinde adım adım ilerlemekte idi. Vakan üvis Vasıf19 . 
<<miyanelerinde hukuk muhkem ve üstüvatı> olduğunu söyleyip, 
Koca Ragıb Paşa'mn Sadrlazarn oldu~u t arihten beri Hamza Ha
mid Efendi'ye meylinin 3.şikar olduğunu bildinnektedir. Bu şart
lar aıtında mevcut imkanlan da iyi değerlendiren Hamza Hamid 
Efendi, 18 Muharrem 1174 (29 Ağustos 1760) de Subhl-zade Ab
dullah Efendi'nin yeıine üçüncü defa Sadrazam Kethüdalığına 
yükseltildi20• Bu suretle Koca Ragıb Paşa onu maiyetine de almış 
oluyordu. Hamza Hamid Efendi Kethüdalık makamında bir yıl 
kadar ka.Icliktan ·.sonra Miıh'arrem ll 75 (Ağustos 1761) de görülen 
lüzum ilierine görevinden azledildi2• . Vakanüvis Vasıf onun <CbU · 
defa dahi mübtela-yi azı ü infisal» olduğundan bahsetmektedir22• 

Vasıf'ın daha önce de belirttiği gibi, Sadrlazarn Koca · Ragıb Paşa, 
Hamza Hamid Efendi'yi himaye etmeğe devam etmektedir. Ni
tekim s:ık sık azil felaketiyle karşı karşıya kalan Hamza Hamid 
Efendi, bu defa da Sadnazam tarafından himaye edilmiştir. Ragıb 
Paşa onu önce huzuruna davet ile teselli etmiş ve adet olmadığı hal
de sarnur kürk giydirerek gönlünü hoş tutmuşturıa. Bu arada ni-

17 VQ.sıf, Tarih (I , 182); Ha.dik<z;tii/l-v~er& (s. 9); Sici!t-1 O.smani (ll, 
255); Ni§O/nC'Ila.r Durağt (s. 181) tayin tarihini sadece Şevval olarak vermiştir. 
Ha.Ufetii/r-rloosd. (.s. 94) bu tayine hiç yer vermeml.ştir. İ. •H. Uzunçar§ıh (s. 89S} 
bu tayini yanlış olarak 4 Şaban 1173 (22 Mart 1760) şeklinde :vermiştir. 

lS !. H. Uzunçar.şılı (s. 39S) kaynak göstermeden bu ta,rihi vermlştir. Vii
sıf (Ton-ih, I, 184) tayini bildirmekle ·beraber kesin tarih vermemlştlr. Dig-er 
kaynaklarda. da ayni şekilde kesin tarih bulunmamaktadır. 

19 Tarih, I , 187. 
20 Tari!lı, I, 187; Hal'tfetü'r-rüe..-tii, 94; Sioiıı-i Osmanf., II, 255; Ntşanıcılar 

Durağı, 181 ; Ha.dilcatu'l-viizerıl, onun 15 Muharrem 1174 de yanlış ole.ra.k t ev
kit tayin edUdi~den bahsetmektedir. ·Buradak i hata sadna'Zam kethUdası ye
rine tevkU yazılmış obna,sından kaynaklanmaktadır. 

21 BOA, A. RSK, nr . 1588, s. 172; Mür'i't-tevd1rih, II. A, 42. 
22 Tarih, I, 202. 
23· !. H. Uzunça.rşılı diaınza Ham1d ·Paşa» mad., 206. 

Tarı1ı EMtitüsü De'fgisiı F. 15 
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şancılık mansıbına birkaç gün evvel tayi~i yapılmış olan ihtiyar 
Bekir Bey, işe yaramaz kaydiyle aziedilerek yerine Muharrem 
1175 (Ağustos 1761) de Hamza HamidEfendi tayin olund~4 • An
cak.bu defa nişancılık uhdesinde kalmak üzer.~.27 Rebiülevvel 1176 
(15 Ekim ı 762) da üç tuğ ile Selanik mansıbı has tayin edilerek 
Nişancı P~a olmuştur2~. Koca Ragıb PB.§a'nın yardımlan burada 
da onun imdadına yetişti. Ragıb Paşa'nın tavsiyesiyle bütün paşa
lık masrafları padişah III. Mustafa tarafından karşılandı. 

Sadarete Tayini 

Sadnazam Koca Ragıb Paşa, 9 Ramazan ll 76 (24 Mart 1763) 
da hastalanarak yatağa düştü. Görev yapaınıyacak duruma gelmesi 
üz~ne, devlet işlerindeki ehliyeti ve şimdiye kadarki icraatındaki 

başarılan göz önünde bulundurularak Hamza Hamid Paşa vekil 
tayin. olundu:ı.6• Aslında onun bu görevi Sadaret Kaymakamlığı idi. 
Ragıb Paşa takriben 16 gün hasta yatarak öldü. Yerine 24 Ramazan 
1176 (8 Nisan 1763) da Hamza Hamid Paşa sadarete asaleten ta-

2:1 SieiU...i Osmam.ı, IV, 79'3; Nişam:cı'la.r Dıı:ra{jı, 181; Hal'tetil!r-rües<'t (s. 94) 
bu tayinden .bahsetmemektedir; Hadilca.tii.'l-~rd. (s. 9) ise yukarıda bahsedi-
len hataya devam etmektedir. · 

25 Miıri't·t~varih, II. A, 50; Vasıf, Tarih, I, 217 (Vfunf onun Devlet-i 
. a.Uyyeye kemil.l-i sadakat ve istikametle hizmet ettig-uü, bu yüzden .Sel§.ni'k man
s~bı menşurunun lsmdne ta;hsis olunduğ'Unu söylemektedir}. Ayrıca. bk. Siclll-i 
Osmant, n, 255. Onun ·bu hassm gelirlerinden Istifade ett~.i anlaşllıyo:r. Nite
kim sadaretı ~11'8.~mda Selanik muhassılı p8J}llya gönderdiği 17 Sa.fer 1177 (27 
Atustos 17e3) tarihli ·biT tahriratında, dalyan-ı kebir ve ~emhAne-i .Selantk mu
kataalartyle, sa.ir 9 adet mirl: mukataalar.dan ber-nıüceb-1 miltad-ı kadim hisse
sine isabet eden harc-ı aklamıyla cem'an 175~ kuruş kalemiyye akçesini talep 
ettiği· anlaşılıyor. ?QA, A. MKT, 'Dosya 58/30. Beni bu belgeden haberdar eden 
Sayın Prof. Dr. Mübahat S . .Kütilkog-lu'na teşekldlr .ederim . .Sa.ym Prof. bu bel
geyi diplomatik açıdan 1ncelemişt1r. Bk. Osma-nlı Belgeleriın4iıı D-ili (DipJ:oma,tik), 
!sta.'llbul 1994, 225. 

26 Hadika:tU!'l·V1'i.ze.rci, (S. 9-); Ha;Ufetü'r-rüesd, (s. 94), <>nun '« ... rütbe·i va-
111.-yi vezaretıe ku·bbe-niştn ve rüyet-i: masalih~i enJ:l.ma. kalınmakam tayin» kı· 
lmd~mı ·bildir.mektedir. Ancak bu tay.ine ratmen Hamza. H!l.mid Paşa. devlet 
idaresinde önemli ·bir ıX>l oynayam8JIU§tı. Bk. Kemal Beydilli, Biilyü'k Friellrioh 
ve Osmamıııar -XVI-Il. Yüzyılda Osmanlı- P'I"US1J<J. Mooiı.sebetleri-, İiıta:nobul: 1985, 
79; Ayni müellif, 1'790 Osmanlı- Prusya ittifakı (illeyd<ma. Geli§i·- Ta.hJf&i ~ Ttıt
biki), l:stanbul 1984, ·13. 
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yin 01undu. Böylece Hamza Hamid Paşa silsile-i meratibe uygun 
olarak, biraz da düşe-kalka, bazen de Koca Ragıb Paşa'nın elinden 
tutmasiyle ikbalin zirvesine ulaşmıştı. Onun bu makama geli§i, 
III. Mustafa'nın Koca Ragıb Paşa'nın hatırasına duyduğu saygı
nın da bir işareti idi27• Yeni Sadnazam Hamza Hamid Paşa kısa 
zaman sonra (Şevval 1176 = Nisan-Mayıs 1763) III.- Mustafa'nın 
iltifatına mazhar oldu ve kendisine istiklal kürkü giydirildi~8• 

S adaretindeki i craatı 

Osmanlı Devletinin XVIII. yüzyıl ortalarında siyasi t utumu, 
Koca Ragıb Paşa'dan sonra Hamza Hfı.mid. Paşa'nın müdahalesiy
le önemli değişikliğe uğramı.ştır. Bunu anlamak için Avrupa dev
letlerinin değişken siyasi kutuplaşmalarına kısaca göz atmak ge
rekir. Bu yıllarda Avrupa devletleri aralarında mücadelelere giri§
mişlerdi. -İmzaladıkları Aix4a:- Chapelle anıaşması bariŞı sağlaya
mayınca 1756'da imzaladıklan Versay anlaşması ile ülkeler arala
rında yeni bir guruplaşmaya girmişlerdi. Prusya Kralı II. Friedrich 
Wilhelm Saksonya'ya hücum ederek yedi sene muharebesini başlat
tı ve galip geldi. Kral bundan sonra Rusya, Avusturya ve Fransa'
nın hücumuna maruz kaldı. Ve II. Friedrich Rus ve Avusturya cep
helerindeki yükünü hafifletmek için elçisi Rexin'i gizli olarak İs
tanbul'a gönderdi. Bunun üzerine Sadrıazam Koca Ragıb Paşa, 
bazı devlet ricali ve ulema ile gizli bir toplantı yaptı. Sonuçta Rusya 
ve Avusturya ile nakz-i ahdi mucip bir hal almadığı gerekçesi ile 
İngiltere'nin tavassutta bulunmasına karar verildi. Osmanlı Hükü
meti aslında ittifak teklifini reddetmiyor, fakat kabul de etmiyor
du. Ancak }?u arada ileride dostluğu lazım olur kaydiyle kralın tek
liflerinden bazıları kabul olundu. Bu oylama siyasetinin sonunda 8 
madde ve bir sonuç üzerine bir ticaret anlaşması imzalandı (Zil
hicce 1174 = Temmuz 1761) II. Friedrich ise, bu anlaşmayı ken
dine · göre yorumlayıp askeri ittifakın yapılabileceği kanaatine ka
pılmıştı. Hatta daha da ileri giderek Osmanlı ordusunun ilkbahar
da ne suretle hareket edeceğine diHr planlar da yapıp İstanbul'a 
göndermi§ti. Zira Kral Osmanlı Devletinin Karlofça Andlaşmasın-

27. VS.Sıf, Tarih, I, ~1. 

28 Miir'i't-tevarilı, II. A, 59. 
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da Avusturya'ya terketmek zorunda kaldığı Macaristan'a tekrar 
sahip olmayı isteyebileceğini düşünüyordu. Bu sırada II. Friedrich'
in düşmanı olan Çariçe IL Elizabeth 1762 de ölmÜ§, yerine geçen 
III. Petro ise krala dost elini uzatmıştı. Bunun üzerine Rusya ile 
barışan II. Friedrich bu defa Osmanlı Hükümetini sadece A vustur
ya üzerine sevke karar verdizs. İşi sürüncemede bırakmak isteyen 
Koca Ragıb Paşa, Avusturya'nın zayıf düştüğünü iddia ederek it
tifaka lüzum kalmadığını, aksi takdirde Rusya'nın Avusturya'yı 
himaye edebileceğini bildirmiştir. Sadrıazam oyalama siyasetini 
biraz daha ge:niş]eterek, bu sırada İstanbul'a gelecek olan Rusya ve 
Avusturya elçileriyle görüştükten sonra muharebe hususuna karar 
verebileceğini Rexin'e bildirmişti. Rexin ise Osmanlı kuvvetlerinin 
Macaristan'a yürüdüğü takdirde Rusya'nın müdahale etmeyeceği
ni, bu süretıe Erdel ve Macaristan'ın istirdad edilebileceğini hükü· 
mete arzetrnişti. Fakat bu gelişmeler Sadrıaz.am Koca Ragıb Paşa'
nın tereddütlerini ortadan kaldı.rmıyordu'0• Nitekim yeni gelişme
ler onun haklılığını ortaya koydu. Zira tam bu sırada III. Petro bo
şamak niyetinde olduğu karısı Katerine tarafından öldürüldü. II. 
Katerine çarlık tahtını ele geçirdi. II. Friedrich Osmanlı Hükü
metini ikna etmek için anlaşmanın Rusya Devleti ile olduğunu, 
değişmiyeceğini bildirdi ise de Sadrıazam ikna olmadın. Böylece 
II. Friedrich'in plılnlan suya düşmüş oluyordu. Gelişmeler Koca 
Ragıb Paşa'nın haklılığını bir kere daha teyid etmişti. Sık sık po
litika ve müttefik değiştiren kararsız devletlelin telkinlerine kapıi
mamakla Sadnazam isabetli davranm.J.§tı. 

öte yandan Avusturya'nın Avrupa'daki müttefiki bulunan 
Fransa, Osmanlı Devletinin Avusturya'ya taarruzundan endişe et
mekteydi. Ancak Koca Ragıb Paşa Fransa elçisine Fransa ile dost-

29 Kemal Beydilli, Büyiiik Friearic1~ ·v~ Os.malfl,ıııar, 72; İ. H. Uzunça,rşılı, 
Osmamlı Ta.riıhi, IV, ı. kısmı, 845-348. Aynca bk. 354 not 3. 

30 Savaş ta:rafta.rlığl biiinen m. Mustafa, ·bu yüzden Koca RAgıb Paşa'yı 
azıetmeyi :daiıi .dii§iinmüştü. Yeniçeriler de Sadnazamın bu ·barışçı tutumundan 
memnun de!tillerdl. Bk. Kemal BeydilU, Büyük Frieari.ck 11e osmam.ıııa.r, 73. 

31 Kemal Beydilli, B'Üiyük Frledrich. ve OstnanZ...ı<ır, 75; UzunÇ'arşllı, Os
m-anıt. TariM, IV, 1. kısım, 347-348. Böyle bir ıttifakın yapılmasının ııer'an uy
gunluğ'U tartışılır i'ken cevaz verildi/tlıle dair Prof. Beydilli bir belgeye l§'aret 
etmektedir. Bk. 1790 Osmanlı-Prusya ltt'ifa'kt, 13 not 66. Ayrıca b k. ayni mU
elMf, Bii:yii,k Frieartçh ve Osınmı.lMr, 79. 
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luğun devam ettiğine dair teminat vermişti. Bu konuda da siyasi 
nıaharetini gösteren Sadrıazam, oyalama taktiğini Nisan 1763'e 
kadaı devam ettirdi. Devlet erkanı arasında Koca Rfı.gıb Paşa'nın 
bu taktiğini beğenmeyip tenkid edenler bulunuyor, ancak ellerin
den birşey gelmiyordu. Hamza Hamid Paşa da bu siyasetin muha
lifleri arasında bulunuyordu. Onun düşünceleri Rusya'ya sefer dahi 
açma niyetinde olan III. Mustafa'nınkine uyuyordu. Hamza Hfı.mid 
Paşa, Ragıb Paşa'run 16 gün süren hastalığı sırasında da herhangi 
bir taktik değişikliğine gidemedi .. Ancak sadarete tayin tarihi olan 
8 Nisan 1763'ten itibaren Ragıp Paşa'nın oyalama siyasetini der
hal terketti Halbuki Ragıb Paşa Osmanlı Devletinin menfaatleri 
çerçevesinde bir ittifak anla§masını planlamış, şartıann olgunlaş
masını bekliyordu. Hamza Hamid Paşa ise böyle bir siyasi malıa
rete sahip bulunmuyordu. 

Padi§ah Hamza Hamid Paşa'ya bu tavnnın sebebint sormuş, o 
da aşağıdaki endişe ve tereddütlerini sıralamıştı$2• 

«Prusya ile yapılması düşününlen ittifak, mahzurları yüzün
den yapılan müzakerelerde tasvip görmemiştir. Ancak uygun ce
vaplar ile vakit geçirilmiştir. İttü·akın kabulünde birçok dedikodu
ıara fırsat vermenin mahzurları hesaplanmıştır. Bundan başka 
düşmanlarunıza mukabele edebileceğimiz şüpheliclir. Zira cümlesi 
birli~t olup denizden ve karadan taarruza başlayabilirler». 

Öyle anlaşılıyor ki Hamza Hamid Paşa biraz vesveseli, biraz 
mesuliyet duygusu fazla bir şahsiyet idi. Buna hak vermemek de 
mümkün değildir. Rusya'ya sefer açılmasına taraftar olan III. Mus
tafa'nın Koca Ragıb Paşa'ya <<Eğer garaz akçe ise Edirne Kapısın
dan ta Ruscuk'a kadar iki keçeli altın dizerim)) sözü üzerine, sadrı

azamın da ona cevabı malumdur33• Şu halde Hamza Hamid Paşa 
belki de haklı olarak endişe ve tereddütler içinde bulunuyordu. 
Onun bu vehimli halini, Şeyhüli.slam Dürri-zade Mustafa Efendi' 
nin ittifakın meşruiyetine dair verdikleri fetva da giderememişti. 
İleride sadrıazam olacak olan Muhsin-zade Mehrned Paşa'nın Rus
ya'ya harp ilanı hususundaki çekimserliği de Hamza H~id Paşa' 
nın siyasetini kı.smen teyid etmektedir. 

3·2 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 349, 349 not ı. 
SS Cevdet, Tam, I, 78. 
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IL Friedrich ise buna rağmen Osmanlı Devleti ile münasebet
leıin devammda fayda göıiiyor ve Rexin'i İstanbul'da tutmaya de
vam ediyordu. Bu durumda Osmanlı Devletinin de bir elçi ile mu
kabelede bulunmasına lüzum vardı. Bu yüzden Ahmed Resmi Efen
di'nin Prnsya'ya gönderilmesine karar verildi. Elçiye verilen tali
mata göre Prusya ile dostluk güçlendirilecek, II. Friedrich'in Rus
ya'ya karşı hala hasmane tavnnm olup-olmadığı araştınlacak ve 
Osmanlı Devleti ile ittifak niyetinin bulunup-bulunmadığı da göz
lenecekti. Bundan başka Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki 
mevcut barışın müddetinin doluyor olması, kralı yakından ilgilen
diriyordu. Kralın ba§ka bir hesabı da Rusya'nın Lehistan'a müda-

. hale edebileceği ve Osmanlı Devletinin bundan rahatsız olup müt
tet1k arayabileceği idia4 , Ahmed Resınİ Efendi gerek III. Mustafa 
gerek Hamza Hamid Paşa tarafından kendisine verilen bu talimat 
üzerine yola çıkmıştır. 

Diğer İcraatı 

Sadnazam Hamza H~mid Paşa zamanında Osmanlı Devletini 
yakından ilgilendiren hadiselerden biri de Rusya'nın Lehistan'da 
nüfuzunu yaymak üzere baskısını arttırdığına dftir haberlerin İs
tanbul'a ulaşmış olmasıdır. Bu haberler dikkatle takip edilmektey
di. Osmanlı Devleti bu konuda çok endişeli idi. Çünki <<Kon'fede
rasyon)> adı ile teşkilatıanan Leh vatanpervarieri Babıali'ye müra
caatıa Rusya'ya müdahale edij.mesini istiyorlardı . . Bu tarihte Rus
ya da Gürcistan ve Karadağ'da ahaliyi Osmanlı Devleti aleyhine 
isyana teşvik etmekteydi. 

·Hamza Hami d Paşa'nın önemli bir icraatı hazineyi ilgilendiren 
macar altını konusunda olmuştur. özellikle İstanbul piyasasınd.a, 
20-30 seneden beri tedavül etmekte olan Macar altını normal ola
rak 440 akçeye bedel idi. Bir Macar altınının tammü'l-vezn olanı, 
onu onbir dirhem idi. Ancak bir müdd~tten beri sarraflar, bu altın
lardan birer buğdaylık, sonra iki, sonra üç ve nihayet bir çekirdek-

34 Bu konuda geniş bilgi için bk. Vasıf, Ta.r-ih, I , 226, 240; Kemal Bey
dilli, Büyük Fried.rwh 11e Osmanıııa.r, 83-84; Ayni müellif, 1i9Q Oınnanlı-Prus
ya. tttijakı, 14; Mücteba İlgürel, Ahmeti ResmA. Efendi (Ra:li/e'W/r..lf'Ües{t, İkin
ci ·ba.skı, İstanbul 1992, Önsöz}, S-9. 
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lik (keçi boynJ,lzu çekirdeği) kadar töı'Püleyerek ve bunu zamanla 
artırarak piyasadaki ekonomik dengeyi bozmU§lardı. Sarrafların bu 
hareketleri yasak edilmiş olmasına ra~men netice ha.Sıl olmamıştı. 
Bunun üzerine Hamza Hamid Paşa'nın sadaretinde piyasadaki bu 
karga~alı~a son verilmek üzere, bütün Macar altınlan sekizer para 
hesabı ile piyasadan topattırılrmştır (Eylül 1 763). Böylece Macar 
altlJ).larının akıbeti Darbhanede noktalanrmştırus. 

Sadrıazam Hamza FJamid Paşa'nın taşra ile ilgili de bazı 

önemli müdahalelerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Onun bu mü
dahalelerde başarılı olduğu da görülmektedir. Hamza Hamid Paşa'

nın Koca: Ragıb Paşa'nın hastalığı sırasında vekaleten görev yaptığı 
kısa dönemde ilk icraatı olduğu tahmin edilebilecek bir idari tasar
rufu, Bosna valisi Muhsin-zade Mehmed Paşa'ya gönderdiği eva
sıt~ı Ramazan 1176 (mart 1763) tarihli bir tahriratında görülmek
tedir;Bu·tahriratta İŞködra Sancağı'nda Gösna Kalesi muhafizla~ 
rının 1174 senesi müstahak oldukları mevaciblerini vermekten im
tina eden, sonra da ölen Hasan Kapudan'ın o~ullanmn herşeyi ele 
geçirip babalarının borcunu ödemedi.klerine dair bilgiler verilmek
tedir. Tah:dratta devamla «ihkak-ı hakk olunmak babında sadır 
olan ferı:'nfuH ali-şan mucibince» cizyedar Hasan Kapudan'ın tere
kesinden mevaciblerin tahsili istenmiştir36• 

Hamza Hamid Paşa'nın sadareti zamanında taşraya ait İcraa
tından bazılarını tesbit edebilmek mümkün olmaktadır. Bunlar 
arasında Kıbns muhassıllığına 30.000 kuruş zam yapılmıştır. Daha 
sonra sactarete tayin olunan Muhsin~zade Mehmed Paşa . 30.000 
kuruşu tenzil etmiştir;)'. 

Di~er bir belge tevcihat ile ilgilidir. Hamza Hamid Paşa'nın 
Bosna valisi Muhsin-zade Mehmed Paşa'ya gönderdiği tahriratta 
kanndaşım diye hitabettiği görülmektedir. Buna göre son tevcihat~ 
ta Muhsin~zade'nin yerinde ibka edilmesine karar verilmiştir. An
cak Bosna'ya Hersek Sancağı da ilhak edilmiştir. Sadrıazam bu 

35 Mitri:'t-tevar'h, n. A, 61-62. 

36 Topkapı Sarayı Milzesi Arş~vi (TSMA ). E. 770/322. 

37 Yuzo Nagata, MuJısitı-~ltde Mehmed Pa,şa ı>e Ayanııh Miıessese,'ii, Tok
yo 1976, 21. 



232 MÜCTEBA lLGÜREL 

tarihsiz tahriratında reayanın dikkatle himaye edilmesi hakkında 
tenbihatta bulunmaktadır58• 

Bosna vaJisi Muhsin-zade Mehmed Paşa'ya gönderilmiş olan 
evahir-i Safer 1177 (Eylül ı 763) tarihli III. Mustafa'nın fermanı, 
Hamza Hamid Paşa'nın sactareti döneminin icraatından birini daha 
göstermektedir. Buna göre vaktiyle Bosna kalelerinin hendekleri
nin temizlenmesi için gönderilm:lş olan Anadolu sancak beyleri ile 
yanlarında bulul\an cümle züema ve erbab-ı timarın işlerinin bit
mesi ve kışın yaklaşması üzerine yerlerine izin akçesi talep edilmesi 
yasak edilıniştirn. 

Sadrıazam Hamza Ha.mid Paşa'nın Bosna valisi Muhsin-zAde 
Mehmed Pa~a'ya gönderdiği 24 Safer iı 77 (3 Eylül ı 763) tarihli 
tahrlratın muhteviyatı yukarıda bahsedilen konu ile tamamen ay~ 
nidir. Hamza Hamid P~a da farklı bir ifade ile cc ••• imdi muhafaza-i 
mezbtlrede olan alaybeyleri ve cümle züema ve erbab-ı timara va
tanlarma avd ve ric'at eylemek üzere meccanen izn ü ruhsat ve
rilüp bir akçe ve bir habbeleri alınmamak hususuna irade-i aliy
ye-i mülukane ta'alluk etmekten n8.şi . mugayir-i rıza-yi hümayün 
taife-i merkuroeden akçe mu taleb e olunmaktan mücanebet ... )) 
olunması hususuna dikkat çekmektedir40 • 

Sada'retten Azli 

Hamza Hamid Paşa yaratılış itibariyle vesvese1i, kararlannda 
lüzumundan fazla mütereddit ve yavaş idi. Onun bu hali devlet iş
lerinin yavaş yürümesine ve birikmesine sebep olmakta idi. Diğer 
taraftan Hamza Hitınid Paşa'nın güçlenen Avrupa devletlerinin 
hasmane tavırlarına karşı irade gösterecek bir devlet adamı niteli
ğinde olmadığı anlaşılmıştı. Bundan başka selefi Koca Ragıb Paşa'
nın güçlü bir şahsiyet oluşu da, ölçüde onun aleyhine bir puan idi. 

88 'I\SMA, E. 282/ 3; }füri't-tevd.rlh, II. A, 58. 
39 TSMA, E. 770/325, Bu belge için bk. TSMA Kataloğu, Fermanlar, I. 

Faı..cıikül, 65. 

40 TSl\t.A., E. 770/ 324. Bu <belgede tSadrıazam Hamza Hılmid Paşa'nm vas
lah imzası (pençe) bulunmaktadır. Sayın Prof. Kütiikoğ;lu eserinde (Osmanılı 

Beıgelerinin. Dili ... , 74 ve not 19) ·bu belgedeki: pençenin fotojtrafını yayınla· 
mıştır. · · ·· ·· · ·· - ·· 
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Bu durumda 24 Rebiülahır 1177 (31 Ekim ı 763) 'de sactaretten az
ledildi. Onun sactareti 6 ay 23 gün sürmüştür. III. Mustafa'nın ken
disine olan teveccühünden dolayı manarına ilişilmedi. Böylece mu
sadereden kurtulduğu gibi borçlarını ödeyebilmesi için padişahın 
ihsanına da nail oldun. Bundan sonra Hamza Hamid Paşa'yı deği
şik görevlerde görüyoruz. 

Diğe.r Görevle7'indelci İcraatı 

Hamza Hami d Paşa sactaretten azlolunup, 25 Rebiülahır ll 77 
(3 Kasım 1763) de Kandiye kalesi muhafazası şartiyle Girit Eya
leti'ne tayin olundu~~. Bir belgeye göre, Girit'in fethinden sonra 
Kandiye Kalesi içinde IV. Mehmed adına inşa edilmiş bulunan 
bir camün tamirine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Hamza Hamid Paşa 
Girit'e gittiği zaman camiin bu harap . halini. görmüş ve vakfı da 
olmadığı için İstanbul'dan yardım talep etmiştiri·s. Bu teşebbüsün 
akıbeti hakkında şimdilik tamamlayıcı bilgiye sahip değiliz. 

Elimizdeki üç belge İstanbul'un sabun ihtiyacının bir ara Gi
rit'ten sağlandığına dairdir. Bu belgelerden şehirde sabun ihtiyacı
nın zaman zaman had safhaya ulaştığı ve fiyatının arttığı görülü
yor. Bundan başka tüccar taifesinin de sabun fiyatlarının yük
sekliğinden §ikayetçi olduğu belgelerden tesbit ediliyor. Bu bel
geler ayrıca Girit'te sabun üretiminin de fazla olduğunu gös
termektedir. Nitekim adadaki anbarlarda bol mikdarda hazır sa
t-un olduğu anlaşılıyor. Kandiye muhafızı Hamza Hamid Paşa'ya 
gönderilen hükme göre (( ... Kandiye'de ahaliye kifayet miktardan 
ziyade her ne miktar mevcud sabun var ise bir vakiyyesi müstemen 
taifesine ve mahall-i ahara füruht ve naklettirmeyip cümlesi 

41 Vılsıf, Tar-ih) I; 228-229 (Vasıf aynl yerde onun aziine sebep olara:k şu 
ifadeyi kullanmaktadır: « ..• her maddede teennt semtine zahib ve kesret-i te
carib ile nefsini mehleke-i aceleden mücft.nib olup bu sıfat-ı garibe ?Atına re
M vet ... »). 

42 BOA, A. RSK, Nr. 1578, s. 4. Bu belgeyi bana temin eden Yüksek Li· 
sans öğrt>.ncis l Haydar Çoruh'a te§ekkür ederim. Ayrıca bk. Halıte.tit'r-rilesa, 
s. 94; Sio«l-i Osmanı) II, 255; Vasıf, Tarih, I , 229; Ifaaika.tü'ı-vüzerd., s .9. (Bu 
eserde Cumadelula 117 =Aralık 17&3'de Girit Sancağı ile taltif edildlg"inden 
bahsedilmektP.dir) . 

43 TSMA, ·E. 7019/113. 
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i>tidal-i vech üzere Asitane ... i aliyyeme nakle meluf olan sabun t~ic
cttrına füruht ve pey-der-pey bu tarafa kesret üzere sevk ... ))4>:1 edil
mesi istenmektedir. Yine hükümlerden anlaşıldığına göre, s;:ı.bun 

fiyatlarının Kandiye'de ne sebeple arttığının ve İstanbul'a son zar 
manlarda niye az gönderildiğinin tahkiki Hamza Hamid Pa§a'ya 
havale edilmiştir. Ayrıca ada halkına yetecek mikdarda sabunun 
bırakılarak, mevcudun tamamının gönderilmesi Hamza Hamid Pa
şa'dan istenmektedir4:;. 

Kandiye Muhafızı Hamza Hamid Paşa'ya gönderilmiş olan 
evail-i Cumadelahır 1180 (Kasım 1766) tarihli bir hüküm, Arnavud 
korsanlarının Mora sulannda bir V enedikli bezirgan gemisi ele ge
çirip Hanya !imanına getirmelerine aittir. Bezirgan gemisindeki 
malları satmak üzere limana girmeye çalışan Amavud korsanları
nı, bu sırada bölgede olan Kapudan-ı derya Melek Mehmed Paşa 
engellemiştir. Bu' haber İstanbul'da duyulunca muhtemelen Ve
nedik ile bir sürtüşmeye meydan vermek istemeyen hükümet, gemi 
hakkında soruşturma başlatmış·ve bu iŞ için de Hamza Hamid Pa
şa'yı görevlendirmiştir"-6• 

Diğer bir hüküm evaJ:nr-ı Cemaziyelahır 1180 {Aralık 1766) 
tarihinde Hamza Hamid Paşa ile kadı adına yazılmıştır. Bu hüküm
den anlaşıldığına göre Girit hazinesi defterdarı olan Mehmed'in 
hrlstiyan reayaya zulmettiği, bununla da kalmayıp bazı malikane 
sahipleriyle işbirliği yapıp a'şar ve rüsumatı ziyade talep ettiği ve 
halkı çeşitli şekillerde suçladığına dair şikayetler İstanbul'a ulaş
mıştır. Bu bükümde Hamza Hamid Paşa ile Kandiye Kadısı, şi
kayet konusu hadiseleri araştırıp elde edilecek sağlıklı bilgilen 
İstanbul'a ulaştırmakla görevlendirilmiştir7• 

Hamza Hamid .Paşa evail-i Şevval 1180 (Mart 1767)'de Mora 
muhasıllığına tayin olunmuştur. Gönderilen hüküm gereğince sü
ratle yeni görevinin başına hareket etmesi emredilmektedir. Gö
rev başında adfı.lete riayet etmesi ve fukara ve zuafaya şefkatli dav
ranması da tenbih edilmektedir. Bundan başka Mora'daki görev-

44 MD 165, s. 48, h. 2. 
45 MD, 164, s. 119. h. 1; MD, 165-, s, 57, h. 2. 
46 MD, 165, s. 77, h. 1. 
47 MD, 165, s. 88, h. 2. 
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lilerin hiç bir ferde zulm ve taaddide bulunmamaları hakkında ikaz
da bulunulmuştur~a. 

Mora muhasıllığına tayin olunmuş bulunan Hamza Hamid 
Paşa'ya göriderilen evail-i Muharrem 1181 (Haziran 1767) tarihli 
.hüküm Mora sularına gelen Fransız ticaret gemilerine. dikkat 
oıunm'ıisına dairdir. Hükümde bu gemilerin korsan gemisi olması 
halinde gereken tedbirlerin, vaktiyle . teati edilmiş bulunan Ahid
name gereğince alınacağı zikredilmektedir'19• 

Evail-i Safer 1181 (Temmuz 1767) tarihli hüküm Manya eş
kıyası hakkındadır. Bilindiği gibi Manyalılar (Manyotlar) Mora'da 
ikamet eden yerli bir halk olup zaman zaman eşkıyalık ve korsan
lığa tevessül etmişlerdir. Bunlardan Yorgo Galakori adında asi 
lideri, bir fırkate uydurup içine 70 nefer Manyalı doldurup Benef
şe kalesi cıvarında karaya çıkmış ve Yeniçeri Baş-halifesi ile aile
.st~ .. ~.~ıriilı§t~ ... ~y,ı:~ça OCJ.ZLJ\im~_eleri de .katleden bu şakininhak
kından gelinmesi hususunda bu hüküm gönderilmiştir. Bundan 
başka hükümde, Muhassıl Hamza Hamid Paşa'nın hudutların mu
hafazası için tirnar erbabı ile zabitana tenbihte bulunması hususu 
da bildlrilmiştir~0 • · 

· .Mora Muhassılı Hamza Hamid Paşaıya İstanbul'dan evhlı.ır-ı 
Safer 1181 (Temmuz sonları 1767) tarihinde gönderilmiş olan hü
küm, korsanlık olayları ile alakalıdır. Bu bükümde Giritli iki Türk 
tüccarın Mora'dan aldıkları sadeyağ ve arpayı bir Venedik gemi
sine yükleyip Girit'e giderlerken korsanların yolda gemicileri kat
lederek gemiyi ele geçirip mallan Venedik'e tabi Ketalanya'ya ge
tirip sattıklan tevatürü İstanbul'a kadar gelmiştir. Bundan başka 
hükümde. kayıtlı diğer bir hadiseye göre, bir yıl önce iki Malta 
korsan gemisi iki Türk ticaret gemisini zabt ile gemileri ve içlıı

deki ticari malları satmışlardı . Hamza Hamid Paşa işte bu hadise
leri Ahidname .gereğince tahkike memur edilmişti~ ı. 

Bir Fransız beyl~k gemisi içinde bir mikdar Fransız sergerdesi 
olduğu halde Balyabadra iskelesine gelmiştir. Gemiden çıkan eli si-

48 MD, 165, •s. 144, h. 3. 'l'SMA'nde ·Mora. viı.li.si Hamza. Hamid Paşa'nın 
ma.sraflarına &it H. 1180 .tarihli bir defter bulunmaktadır (D. 6449-). 

49 MD, 1·65, s. 212, h. 1. 
50 MD, 165, s . 229,·h. 1. 
51 MD, 165, s. 234-235, h. 3. 
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ıahlı Fransızlar satın aldıkları tütünden Ahidname gereğince 

ödemeleri gereken gümrük resmi talep edilince ccbizler resm-i miri 
vermeyizıı diyerek yirmiden fazla silahlı Fransız gümrükçü Hü
seyin'i öldürmüşler. Hüseyin'in ~ileSi durumu bütün delilleri ile 
birlikte İstanbul'a arzetmiş. Hatta bir de keşif hücceti hazırlan
mİŞ. Hükümet bu hadiseyi dikkatle ele almış ve Hamza &mid 
Paşa'yı tekrar araştırınakla görevlendirm~tir. Ev~il-1 Rebiülev
vel 1181 (Ağustos ı 767) tarihli hükümde bu hususta «... keşf 
hücceti mefhumu üzere mezbür Hüseyin'i França sefinesi menah
larının katleyledikleri sahih midir? ve bu maddenin vukuu ne 
vechiledir? Ber-müceb-i Ahidname-i hü'fl74yun gereği gibi teftiş ve 
tafahhus ve istiknah-ı hal edüp ... » ifadesi bulunmaktadır. Burada 
hadisenin ne derece dikkatle araştırıldığı görülmektedir. Devlet 
Hamza Hamid Paşa'ya önemli bir görev vermiştiı·&2• 

·:Mora Muhassılı Hamza Hamid Paşa'ya gönderilmi.ş bulunan 
evahır-ı Rebiülevvel 1181 (Ağostos 1767) tarihli hüküm Benefşe 
kalesinde görevli bulunan askeri kuvvetlerin yoklamalarma Mttir. 
Benefşe kalesinin Manya eşkıyasının taarruzlanna maruz kaldığı 
anlaşılmaktadu. Hükümden tesbit edildiğine göre bu.'kalenin zabi
tan ve neferatı uzun zamandır yoklanmainl§ ve bunlar Manya 
havalisinde emlak ve arazi sahibi olmuşlar. Bu yüzden Manya eş
kıyası denizden taarruzlara başlamış. Bunları takip için Derya 
Kapudanı Mehmed Paşa'ya emir verilmiş. Hamza Paşa'ya gönderi
len hükümde, Benefşe kalesi zabitan ve neferatının yoklamatarının 
yapılması, hiç birinin himaye edilmemesi, mevcutların tirnal'ları 
ve esamileri tesbit edilip Mevcud Dejte?·ine, olmayanların na-Mev
cud Defterine yazıl1p, paşanın mührüyle mühürlenip İstaribul'a 
gönderUroesi emredilmiştir53• 

Evasıt-ı Cemaziyelahır 1181 (Kasım 1767) tarihli hüküm Be
ııefşe muhafazasında bull.Ulan görevlilerin yoklanmatan için sactır 
olan yukandaki emirle ilgilidir. Mevcutlar ve na-mevcutlar için 
düzenlenen defterlerdeki bazı aksaklıklann giderilmesi hususun
da Hamza Hamld Paşa'ya emir verilmiştirıoi. 

52 MD, 165, s. 238, h. 1. 

53 MD-, 165, s. 242, h. 1. 

54 MD, 165, s. 293, h. 2. 
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Hükümetin Hamza Hami d Paşa'nın Girit-ve Mora'daki leraatın
dan hoşnut olduğu anlaşılıyor. Peşpeşe gönderilen emirlerin her 
biri yerine getirilmiş olmalı ki, bazı uygunsuz hareketlerin devam 
etmekte olduğu Girit'te yine kendisine ihtiyaç hasıl olmuştu. İşte 
bu yüzden Hamza Hamid Paşa, Mora valiliğinden Hanya San
cağına tayin olundu. Gönderilen bükümde Hanya kalesinin de mu
hafızlığı emredilmektedir. Evail-i Şevval 1181 tarihli bükümde bir 
gemi kiralayıp süratle Hanya'ya ulaşması ısrarla istenmektedir. 
Hükümden bir takım eşkıyanın hriBtiyan reayaya zulmettiği an
laşı.lpı~tadır. Bu yüzden Hamza Hamid Paşa'ya « ... muhafaza-i 
kal'a ve memlekete şüru' ve kıyam zımnında def'-i şurü'-ı eşkıya 
ve himfı.ye ve siyanetri ahali vü re'aya ve temin ü tatlıir-i hükümet 
ve enMya sarf-ı vüs' u miknet ve fukanl üzerlerine neşr-i asar-ı ade 
ü nasafet iderek tanzim-i umü.r-ı vilfı.yete ihtimam ve dikkat ey
leyüp mugaylr-i şer'-i şerif ve muhalif-i rıza-yi hümayünum bir 
ferde zulm ü ta'addiden ve eelb-i emvalden gayetü'l-gaye ittika ve 
ihtiraz eylemen babında» gibi kati ifadeler taşiyan bu hüküm gön- . 
derilmiştir'~. · 

23 Şubat ı 768 de Hanya Sancağına tayin olunmuş bulunan 
Hamza Hamid Paşa, evasıt-ı Zilhicee 1181 (Mayıs 1768) de Girit va
~iliğine uygun görüldü. Gönderilen hükme göre Kandiye kalesi mu
llafazası da Hamza Hamid Paşa'ya havale edilmiştir. Girit valiliğni
de selefi olan Esseyyid Ahmed Paşa Eğriboz Sancağı muhafızlığına 
tayin edilirken, Eğriboz muhafızı Feyzullah Paşa da Hanya muha
fıZlığına tayin olunmuştur. Bu hükürnde de reayanın rahat ve 
huzuruna dikkat. olunması ve Feyzullah Paşa'nın görevi başına ge
linceye kadar Hanya'ya da vekaıet edilmesi emredilmektedir08

• 

Kandiye muhafızı olarak Hamza Hamid Paşa'ya ve Kandiye ka
dısına hitaben gönderilen evahır-ı Safer 1182 (Temmuz 1768) ta-

55 MD,_ 165-, s. 363·, h. 2. Ayrıe-a bk. VAsıf, Tarih, I, 306. Vasıf tay..i.n tarı
hini 4 Şev-val 1181 (23 Şubat 1768) olarak verme.kted:ir. Bu tarih kesin tayin 
tarihidir. Hadiıkat'ii!l-1.7iizer8- Lse (s. 9) t-ayin ta.r4hlni yanlış olarak sade<ı('. 1182 
olarak vermektedir. 

56 MD, 165, s. 300, h. ı. Hamza HAml:d •Paşıı.'nın tayin kararının 1181 yı
Imm son gtiulerinde alındığı ve tayinin ise 1182 de .gerçekleştiğ'i anl~ılıyor. Ni
telrlm Vd-sı:f (TMih, I, 309) obu tay.tni 1182 yılı başlarında zi'k:nıtmektedlr. Ay
rıca bk.. HadM«ı;tiil~'rli, 9"; -Sicill-4 Osmanf, ll, 255; Uzunça.rşılı (399) bu ta
yinin yanlış olarak Han ya ile be:r-a:ber oldug-unu zi kretmektedir. 
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ribli hüküm daha önce de görüldüğü gibi İstanbul'un sabun ih
tiyacı ile ilgilidir. Hükümde Kandiye ve cıvanndaki sabunhaneler-' 
de imal edilen sabunun tüccara verilmesi ve başka yerlere gönderil
memesi hususu tenbih olunmaktadır. Sabunların vakit geçirilme
den gemilere doldurulup süratle İstanbul'a gönderilmesi istenmek..: 
tedirn7 • 

Son Tayini ve Ölümü 

Hamza Hamid Paşa'nın bundan sonra Cidde valiliğine tayin 
edildiği anlaşılıyor. Onun bu görevine Habeş Eyaleti de dahil edil
miştir. Bu tayinin gerçekleştiği tarih 10 Rebiülevvel 1183 (14 Tem:.. 
muz 1769) dü:rV8 • 

Cidde ve Habeş valiliğinde pek fazla kalamayan Hamza Hamid 
Paşa Zilhicce 1183 (Nisan ı 770) 'de hac esnasında Arafat'ta vefat 
etti-ı;ıı. Vasiyeti üzerine Mekke'de Guraba Mezarlığına defnedllmiş
tir. Vefatında 70 yaşmda idi. Onun vefat haberi Sadnazam İvaz
zade Halll Paşa'nın Rika.b-ı Hürnayüna takdim ettiği telhisinden 

•. . 

1>7 MD, 165, s. 440, h. 1. 

58 TSMA, E. 2919. Bu tayinle birlikte ayrıca caize ve aidAt listesi hazır· 
1-anmıştır. Hamza Ham-id Paşa'nın tayin emri 9 ·Rebiillahirde Hanya'ya hareket 
edeiı ·bir gemi ile yollanmıştır. E. 8821/1-2; VG.sıf, Ta.ri1ı, I, 326<; II, 21. Bu tayl
nin. 16 :RebıtUevvelde oldu~a dair bk. Haaikatii'ı..viizera, 9·; BiciU-i Osmcmt, 
II, 255i Halife;tü'r-riiesa (s. 94). Cldde'ye tayinini :kendisinin istediğ'ini ya:ı:mak
ta.dlr. XVIII. yüzyıliD başından itibaren · Habeş Eyaletinin Cl:dde ile. blrlikt~ tev
cih edilmeye başlandı~ı. buraya özellikle mazul sadrıazamlann tay.ın edildiği 

ve Hamza Hfım1d Paşa'nın da bunlar arasında bulunduğuna dair bk. Cengiz 
Orhonlu, O~ılı lmparo.tor'Luğunwn Güney Siyaseti Habeş Eya18ti, !stanbul 
1974:, 132-188. Tayin tarihinin 16 numaralı Tak'Viı Defteri'nden naklen bir gün 
önce gösterildiğine d§.ir bk. aym eser, 255. Ayni yerde kendisinden sonraki va
linin tayini de zi·kredilmiştir. 

59 8~aill-i Osma.ni, Il, 255; Uzunçar§ılı, «Hamza Ha.mid Paşa~ mad., İA; 
Hali'fetü'r-rüesll'nın 1182 senesinde vefat ettiğine dair haberi yanlıştır. Aynca 
Resmo'da vefat ettig;ine dair Hüseyin Ayvansaı'fl.yi (Hadika:tii.!Z-cevami, I, ıo:w
nin verdiği haber de yanlıştır. Vefatma tarih dü§Urülm\i§tür. (Bk. Mecmua-i 
T~vo:rih., 4(}4) : 

·na.ne-1 eşkimle yazdım. nhletl td.rihini i 
Eiamza Paşa sa:vdı nev·bet mev.t lle bu salde. 

(11.83} 
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de an1aşılmaktadır60• Bu telhise göre, Hamza Ha.mid Paşa'nın Kapı 
Kethüdası hacegandan Mustafa Efendi'ye kethüdalık hizmetinden 
dolayı 14.577 kuruş borcu olduğu, İstanbul'a gönderilmiş olan mu
hallefatından ödenmesi gerektiği arzolunmuştur. Nitekim Hamza 
Harnid Paşa'nın ölümünden sonra muhallefatı tesbit edilerek 
13 parça eşyası İstanbul'a gönderilrniştir61 • 

Hamza Ha.mid P~a'nın bir oğlu olup mev9Jiden Mekke Mol
lası Şerif Mehmed Bey'dir. Torunu Hacı Harndi Bey hakkında bil
gimiz yoktur02 • 

Hamza Hamid Paşa hüsn-i hatt sahibi idi. Müstakim-zadena 
onu sanatkar bir ruha sahip olduğundan sitayişle bahseder. O sü
lüs ve nesih yazıyı Hattat Yusuf Efendi'den ve clivani yazıyı da 
Sinek Ahmed Efendi'den öğrenmiştir. Nesirde orta halli idi Pek 
hayratı bulunmamaktadır. Beşiktaş'ta vaktiyle Kapudan İbrahim 
Ağa tarafından fevkani olarak yapılmış bulunan Sormagir Odalar 
Meseldini müceddeden yaptırmıştırıM. 

Sonuç olarak Hamza Hamid Paşa iyi bir devlet adamı olarak 
görülmektedir. 70 yıllık ömrünün önemli bir kısmını memuriyetler 
arasında koş~turmakla geçirmiştir. Onu Osmanlı Devlet ricali 
arasmda çok görev almış olanlardan saymak mümkündür. Sada
retinden önce bulunduğu görevler ona devlet hizmetinde idari tec
rübeler kazandırmıştı. Üç defa bulunduğu sadaret kethüdalığı hiç 
şüphesiz onun için büyük bir kazanç idi. Bu suretle silsile-i mera
tibe uygun olarak devlet ;hizmetinde adım adım yükselerek sadaret 
mevkiine kadar çıkmıştı. Ancak onu hizmetten alıkoyan bir kusuru 
lüzumundan fazla temkinli ve tedbirli oluşu idi. Hızla alınması gere
ken kararlar gecikiyor, tatbik mevkiine konulamıyordu. Bu yüzden 
onun zamanmda devlet çarkları ağır işlemeye başlamıştı. Halbuki 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletleriyle olan münase
betler artmış, özellikle Prusya ile olan siyasi görüşmeler hız kazan
mıştır. Böyle bir zamanda teenni ve rehavet içindeki bir sadrıaza-

60 TSMA, E. 8439. 
61 TSMA, Muhalojat Defteri, 3228/5. 

62 HaUfetii/r-rii,6$a, 95; Sicill-i Osmani, II, 255; Ni§wnoııa.r Durağı, 18·2. 

63 TuMe-i Hattatln, 188-189. 
64 Hüseyin Ayvansaray~, HaıUkatü'Z-cevami, I, 101-102. 
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mm icrayı uztm zaman elinde tutabilmesi zordu. Hamza Hamid 
Paşa sadaretinden sonra da değişik yerlerde görevler alarak hiz
metine devam etti. Adı hiç bir rüşvet ve suiistimal dedikodusuna 
karışmadığı için sadaretinden sonra da yeni bir makama kolayca 
tayin olunmuştur. 


