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teki başarılarından dolayı kaleme almıştır. 
Kasımpaşa'da Hastahane Yokuşu'nda bir 
çeşme yaptırdığı belirtilir. 
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li NEJAT GöYÜNÇ 

HÜSEYİN PAŞA, Mere 
(ö. 1033/1624) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

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

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

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

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

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

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

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

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



Efendi tarafından aktarılmaktadır. Bos
tanzade yine Kaptanıderya Kayserili Ha
lil Paşa'nın kargaşa dolayısıyla bunu ka
bule yanaşmadığını, relsülküttab ile bir
likte yazdıkları yeni bir telhisle ortalığın 
yatışması için vezlriazamlığın Mere Hü
seyin Paşa'ya tevcihinin gerekli olduğunu 
belirttiklerini. cevabi hattın da bu yönde 
verildiğini kaydeder ( Vak'a·i Sultan Os
man Han, vr. 5o•·bı. Böylece adamlarından 
haber beklemekte olan Hüseyin Paşa, kısa 
sürede buraya gelip 4 Reblülahir 1 032'
de (5 Şubat 1623) ikinci defa sactareti ele 
geçirmiş oldu (BA. KK. nr. 372, vr. 61b). 

Bu ikinci vezlriazamlığında ilkinin aksi 
bir yol takip eden Hüseyin Paşa, yeniçeri 
ve sipahilerin desteğinin devamını sağla
maya itina gösterdi. Evkaf tevliyetlerinin 
birçoğunu bunlar arasında paylaştırdığı 
gibi ocağın bulunduğu Etmeydanı'nı sıkça 
ziyaret ederek aşçılarına ayrıca ilgi gös
terdi ve buradaki Orta Cami'yi ibrişim ha
lılarla döşetip cuma namazlarını da çok 
defa burada kıldı. Ayrıca kendisini de ye
niçeri yazdırdı. Bu sırada uzun süredir Ka
maniçe'de bekleyerek istanbul'a gelmeyi 
geciktiren Leh elçilik heyeti zorla getirtil
di ve ingiliz elçisi T. Roe'nin de katkısıyla 
daha önceki Hotin Muahedesi'nin hüküm
lerine uygun on dokuz maddelik bir ant
laşma 18 Şubat'ta imzalandı. 

Bu arada ll. Osman'ın kanını dava ede
.rek Anadolu'da hükümet merkezine kar
şı büyük bir isyan çıkaran Abaza Paşa üze
rine Cigalazade Mahmud Paşa serdar ola
rak gönderildi. Beypazarı'na kadar giden 
Cigalazade, Ankara'yı kuşatmış bulunan 
Abaza Paşa ile birtakım temasların so
nunda Bursa'ya çekilmek zorunda kaldı. 
Eski vezlriazam Gürcü Mehmed Paşa 
merkezden uzaklaştırıldı; Halil Paşa da 
Malkara'ya gönderildi (Nisan ı 623). Kırım 
hanlığı Mehmed Giray'a tevcih edilirken 
ll. Osman'ı hacca gitmeyeteşvikettiği bi
linen hacası Ömer Efendi'ye Mekke şey
hülharemliği verildi. Bu arada Bağdat'ta 

beylerbeyinin öldürülmesiyle başlayan çe
kişmeler Diyarbekir Beylerbeyi Hfıfız Ah
med Paşa tarafından yatıştırıldı. 

Bu olaylar cereyan ederken Hüseyin Pa
şa mali işlerle uğraşıyordu. Artan akçe ta
lebine karşılık valide sultanla anlaşarak 
darphfıneyi Enderun'a taşıttı ve altın, gü
müş eşyanın eritilmesiyle askerin meva
ciblerini karşıladı. Yerinde bırakllmasına 
karşılık yüklü bir meblağ göndereceğini 
bildiği Eflak beyinden böyle bir girişim 
sonucunda istediğini elde etti (Hammer, 
VIII, 255). Ancak ayarı düşük akçeden do
layı sıkça toplanarak seslerini yükselten 
sipahi mülazımlarını yatıştırmakta zor-

!andı. Ardından divanda mlr-i miran pa
yeli bir ihtiyara dayak artırmasının ölüm
le sonuçlanması. sactattan olduğu belirti
len bir kadıyı ikindi divanı sırasında tah
kir etmesi ve dövdürmesi ulemanın bü
yük tepkisine yol açtı. ilmiye mensupları 
Fatih Camii'nde toplanarak sadrazarnın 
aziini ve muhakeme edilmesini istediler. 
Eski kazaskerlerin istanbul kadısının ve 
diğer ileri gelen müderrislerin aralarında 
bulunduğu kalabalık bir ulema toplulu
ğunun bu nümayişi büyük bir yan kı uyan
dırdı. Buradaki toplantıya istemeyerek 
gelen şeyhülislamın önce azlin gerektiği
ni söylemesi saray ve ocakla temasa ge
çilmesine yol açtı. Ağakapısı'ndan geliş
meleri takip etmekte olan Hüseyin Paşa. 
ulemanın dağıtılması için içlerinde Ab
dülmecid Sivas! ile Nakibüleşraf Gubarl 
Kasım Efendi'nin de bulunduğu nasihat 
heyetleri gönderdi. 6 Haziran 1623'te ce
reyan eden ve benzerine pek rastlanma
yan bu olaya dair devri n kaynaklarına yan
sıyan birçok haber arasında, 1. Mustafa'
nın cüh1sunu gecikmeyle kabullenmiş olan 
ulemanın Abaza Paşa ile mektuplaştığı
na, Şehzade Murad'ı tahta çıkarmak dü
şüncesinde olduklarına dair bilgiler de · 
yer alır. Aynı gün ikindi vaktinde vezlria
zamın şeyhülislam, kazaskerler. mülazım
lar. acemi oğlanları ile birlikte Şehzade 
Camii avlusuna kadar geldiği, ulemanın 
bir kısmını kendi yanına çektiği, ancak bu 
sırada Fatih Camii'nde başlayan mücade
le sonucu on dokuz kişinin öldüğü kaynak
larda tafsilatlı şekilde anlatılır. 

Yine sert tedbirlerle otorite kurmak is
teyen Hüseyin Paşa. kendisini de zaman 
zaman zor durumda bırakan sipahileri 
ortadan kaldırma planları kurdu. Hazır
lanan plana göre Mısır askerleri gibi do
natılan bostan cı ve yeniçeriler saraya yer
leştirilerek elçi kabulü ve dirlik tevcihi ba
hanesiyle bir divan günü toplanan sipa
hileri ortadan kaldıracaklardı. Fakat kur
ban bayramı dolayısıyla ertelenen bu pla
nın açığa çıkması üzerine Hüseyin Paşa 
Ağakapısı'na sığındı. Taşrada ve seferde 
sipahilerin çok olduğunu ve kendilerine 
düşman olacaklarını anlayan yeniçeriler 
vezlriazama destek vermekten vazgeçti, 
bunun üzerine mührü vermemekte dire
nen Hüseyin Paşa makamını bırakmak zo
runda kaldı, yeniçeri ağasının kefaletiyle 
hapisten kurtuldu ve saklandı (4 Zilkade 
1032/3 0Ağustos 1623) . AncakiV. Mu
rad'ın cülüsuyla birlikte entrikalarından 
çekinildiği için. Vezlriazam Kemankeş Ali 
Paşa'nın ısrarlı aramaları sonucunda 8 
Şewal 1 033'te (24 Temmuz 1624) yakala
narak öldürüldü (Ata!, S. 679). Mezarının 
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Karacaahmet'te Miskinler yakınlarında 
bulunduğu belirtilmektedir. 

Osmanlı müelliflerinden ilmiye men
subu olanlar Hüseyin Paşa'yı kaba, cahil, 
zalim gibi ağır ifadelerle anarlar (a.g.e., 
s. 679; Mehmed b. Mehmed, vr. 34b; Kara 
Çelebizade Abdülaziz Efendi, s. 552). Bun
da Fatih Camii'ndeki hadise etkili olmuş
tur. Şiddet ve hiddetle hareket ettiği be
lirtilen ( Hasanbeyzade Ahmed, ll, 347) Hü
seyin Paşa'yı "seyfiyye"ye mensup tarih
çiler adil bir ve zir olarak tanıtırlar (H üse
yin TGgi Çelebi, s. 85; Topçular Katib i Ab
dülkadir Efend i, s. 623). Mısır'da kendisi
ni tanıyaniara göre ise göründüğü kadar 
sert bir kimse değildi (Abdülker!m b. Ab
durrahman, nr. 4877, vr. 33'). Bostanzade 
Yahya Efendi, başına buyruk olmakla be
raber akıllıca hareketlerine ve fitneye izin 
vermediğine, ancak yanlış işlerinin çoklu
ğuna işaret etmektedir ( Vak'a·i SuWin 
Osman Han, vr. 5lb·52b) . Hüseyin Paşa 
ipek'te (Pec) bir cami, han ve hamam yap
tırmıştır. 
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