
MEHMED NURi EFENDi 

1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından saltanatın ilgasıyl a birlikte Ah
med Tevfik Paşa kabinesiyle beraber şey
hülislamlık da ortadan kalktı. Şeyhülislam
lık süresi yirmi günü Damad Ferid Paşa 
kabinesinde olmak üzere toplam iki yıl bir 
ay sekiz gündür. 

Mehmed Nuri Efendi'nin aslında Milli 
Mücadele lehinde olduğu ve buna yö
nelik kararları desteklediği, bu sebeple 
Londra Konferansı'na istanbul hüküme
ti adına katılarak Ankara hükümeti lehi
ne görüşmelerden çekilen Ahmed Tevfik 
Paşa'nın kabinede yaptığı değişiklik esna
sında makamını koruduğu belirtilir. 1 50'
likler listesine dahil edilmeyişinde bu tav
rının etkili olduğu an l aşılmaktadır. An
cak meşihatı sırasında Anadolu'daki ha
reketin ileri gelenlerini asi kabul etti
ğinden Milli Mücadele'ye muhalif sayıl
mıştır. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 
Mehmed Nuri Efendi'nin kendisine emek
lilik maaşı bağlanması için yaptığı müra
caat Ve killer Heyeti'nin 18 Ocak 1925 ta
rihli toplantısında görüşülmüş, Damad 
Ferid Paşa kabinesinde bulunmuş olan
lar hakkında "cevaz-ı istihdam kararı ve
rilmemesine" dair daha önce alınmış olan 
karar gerekçe gösterilerek ona maaş bağ
lanmamıştır. Ölümünden sonra Diyanet 
İşleri reisinin imzasıyla istanbul Müftü
lüğü'ne gönderilen 14 Kasım 1927tarihli 
bir yazıda, durumları incelenmek suretiy
le Mehmed Nuri Efendi'nin muhtaç du
rumda olan çocuklarına maaş verilmesi 
istenmekle beraber yine benzer gerekçe
lerle bundan da bir netice çıkmadığı , bü
tün başvurularına rağmen kızına da maaş 
bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Mehmed 
Nuri Efendi hayatının son yıllarını Üskü
dar'daki yalısında ilgisizlik ve yalnızlık 
içinde geçirdi ve 30 Temmuz 192 7'de 
vefat etti. Kabrinin Üsküdar'da Karacaah
met Mezarlığı'nda olduğu kaydedilmek
tedir. 

Mehmed Nuri Efendi'nin şeyhülislam 

lığı esnasında verdiği fetvalar, Tarsusizil
de Mehmed Nuri Medeni imzasıyla Ceri
de -i İlmiyye'nin bu döneme rastlayan 
sayılarında yayımlanmıştır (VI/64-68, Re
blülevvel !339- Zilhicce 1339; Vll/69-79, 
Safer 1340- Safer !341) Onun seferle il
gili hükümlere dair kaleme aldığı Salô.t-ı 

Müsô.iir adlı bir risalesiyle bir kısmını 
Arapça, bir kısmını Türkçe olarak kaleme 
aldığı, şehitlik ve şehitlerle ilgili nakiller
den oluşan Ahkô.m-ı Şühedô. isimli bir 
başka risalesinin olduğu belirtilir. Yine 
ilm-i aruzla ilgili Ta'yir-i EndeWsi adlı 

504 

Arapça bir eseri ve ilm-i feraizden bahse
den Tehzib-i Kavô.idi'l-münô.seha isimli 
Türkçe bir eserinden de bahsedilmekte
dir (Aibayrak, IV-V, 30) . Ancakyayımlan
mamış olan bu eserlerin isimlerine kü
tüphane kataloglarında da tesadüf edil
memektedir. Mehmed Nuri Efendi'nin 
hilafetle ilgili bir muhtırası olduğu bilin
mektedir (Yurdakul, IV/6 11991 J, s. 235-
248). 
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Iii TAHSİN ÖZCAN 

MEHMED PAŞA, Baltacı 

(bk. BALTACI MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Bıyıklı 

(bk. BIYIKLI MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Cerrah 

(bk. CERRAH MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Damad 
(ö. 1030/1621) 

Osmanlı veziriiizamı. 

_j 

_j 

_j 
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istanbul'da Karagümrük'te öküz nal
bantlığı yapan ve vakfiyesine göre adı Ali 
olan ustanın oğludur (babasının ismi Os
manlı tarihlerinde genellikle Kara Hasan 
olarak geçer, bu adı Ata! Kara Hüseyin 
şeklinde kaydeder, s. 61 5) "Kara" lakabı 
ve daha çok muhaliflerinin yakıştırması 
sonucu babasının mesleğinden hareket
le "Öküz" lakabıyla da anılır. 

975'te (1567) Harem'e.girerek burada 
eğitim gördü. Ardından çeşitli görevler 
üstlendi. içkiler kethüdalığı ve silahdar-

lık yaptı ( ı O ı 511606). 1. Ahmed dönemin
de kendisine vezirlik verildi ve Yemenli 
Hasan Paşa'nın yerine Mısır beylerbeyi 
oldu (3Zilhicce 1015/l Nisan ı607). Bu 
görevi sırasında ihtilaf halinde bulu
nan askeri gruplara karşı etkili tedbirler 
aldı: olaylara karışanları cezalandırdı, 
halktan çeşitli adlar altında toplanan ver
gileri kaldırdı. Bu faaliyetleriyle devrin 
kaynaklarında ikinci Mısır fatihi olarak 
adlandırıldı. Dört buçuk yıl "istiklal üzre" 
sürdürdüğü Mısır beylerbeyiliği dönemin
de (Tarıh-i Al-i Osman, s. 43) önemli imar 
faaliyetlerinde bulundu (Saf! Mustafa, ll, 
vr. 1 ı 9'- ı 39'). 

Mısır'daki hizmetleri padişah tarafın
dan takdir edilerek istanbul' a çağrıldı 
(Receb ı 020 1 Ey! ül ı 611 ). Bu arada padi
şahın kızı Gevherhan Sultan'a namzetliği 
duyuruldu. istanbul'da ikameti için At
meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı tah
sis edildi. Kara yoluyla istanbul'a gelirken 
Kayserili Halil Paşa'nın yerine kaptan-ı 
derya olduğuna dair ferman kendisine 
ulaştı (Şaban !020 1 Ekim ı6ı ı) . istan
bul'a girişinde törenle karşılandı. Nikah 
merasimi esnasında büyük şenlikler ya
pıldı (Topçu lar Katibi Abdülkadir Efendi, 
s. 480-482). Divanaikinci vezir olarak ka
tılan Mehmed Paşa, istanbul'da bulun
duğu sırada İran elçisi Sarı Han'ın Nasuh 
Paşa ile birlikte istanbul'a gelmesi dola
yısıyla yapılan töreniere 900 kişilik kuwe
tiyle katıldı (ı Şaban ı 02! /27 Eylül ı6 ı 2) 
Nasuh Paşa ile Sultan Ahmed'in diğer kızı 
Ayşe Sultan'ın nikah törenleri sırasında 
( 20 Şaban ı 02 ı /16 Ekim 16 ı 2) sadraza
rnın sağdıçlığını yaptı ve padişahın beş ay 
ikamet etmek üzere Edirne'ye gidişinde 
istanbul muhafazalığında bulundu. Padi
şahın istanbul'a dönmesinden sonra Mal
ta ve Floransa gemilerinin sahillere teca
vüzü ve Silifke yakınlarındaki Ağa Lima
nı'na saldırıları üzerine donanınayla de
nize açıldı. Kıbrıs, Trablusşam, Sayda ve 
Beyrut civarlarında Osmanlı sahillerinin 
güvenliğini sağladığı gibi Şam beylerbeyi 
ile irtibatı kesen, göndermesi gereken ha
zineyi zamanında ve tam olarak istanbul'a 
sevketmeyip isyan eden Ma'noğlu Fahred
din ile temas kurarak onun itaatini te
min etti, ardından istanbul'a döndü (Meh

med b. Mehmed er-Rümf [Edirnelijnin 

f'luhbetü't-tevar!h ve'l-ahbar'ı, s. 685). 

Mehmed Paşa'nın kaptanlık görevi, 
muhtemelen istanbul'a dönüş sırasında 
donanmadan ayrılan on kadırganın Sisarn 
yakınlarında Floransa gemilerine mağiGp 
olması sebebiyle alınıp selefi Halil Paşa'-



ya verildiyse de onun ikinci vezirliğini ko
ruduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Nasuh 
Paşa'nın idamı üzerine 13 Ramazan 
1 023'te (17 Ekim 1614) sadrazamlığa ge
tirildi (a.g .e., s. 713). iran'a elçi olarak 
gönderilen ineili Mustafa Çavuş'tan bir 
haber gelmeyince Şark seferine çı km akla 
görevlendirilen Mehmed Paşa. gerekli ha
zırlıkları tamamladıktan sonra 23 Reblü
lewel 1 024'te (23 Nisan 1615) Üsküdar'a 
geçti (a.g.e., s. 715; Topçular Katibi Ab
dülkadir Efendi, s. 508-51 O). Üsküdar'dan 
hareket ederken ineili Çavuş ile İran elçi
si Burun Kasım Han 'ın anlaşma ve hedi
yelerle Van'a ulaştığı haberi geldiyse de 
sefer ertelenmedi. Sadrazam Mehmed 
Paşa kışı Halep'te geçirdikten sonra Re
blülewel1 02S'te (N isan 1616) Maraş, Ha
lep, Trablus ve Adana askeriyle birlikte 
buradan hareket edip Anadolu. Rumeli. 

. Diyarbekir ve Erzurum askerlerinin de ka
tılımıyla oluşan büyük bir ordunun başın 

da Erzurum- Kars yoluyla Reva n önlerine 
ulaştı( Ramazan 1025/Eylü ll616) Yeni
çeri ağası Muslu Ağa'n ın Halep'te iken 
Revan'ın bir toprak kale olduğu . içindeki
lerin kaleyi kolayca teslim edecekleri. do
layısıyla ağır topları ve kale muhasarala
rına mahsus silahları taşımanın gereksiz 
olduğu yolundaki görüşlerine uyulduğun
dan kuşatma için malzeme eksikliği orta
ya çıktı. Elli beş gün süren Revan muha
sarası esnasında büyük zorluk çekildi. Sa
vaşlarda üstün hizmetleri görülen yeni
çeri ağası Muslu Ağa ile Tekeli Mehmed 
Paşa'nın şehidolması üzerine askerin ku
şatmaya devam etmedeki isteksizliği ve 
mevsimin ilerlemesi gibi olumsuzluklar 
dikkate alınarak mu hasara kaldırıldı ve 
Erzurum'a çekilme kararı alındı. Büyük 
güçlüklerle askerin Erzurum'a ulaşmasın
dan sonra tedbirsizliği sebebiyle Meh
med Paşa aziedildi ve yerine Kaptanıderyil 
Halil Paşa getirildi (Zilkade ı 025 1 Kasım 
1616) 

Mazul olarak istanbul'a gelen Mehmed 
Paşa bir süre istavroz Bahçesi'nde (Bey
lerbeyi) ikamet etti (Topçular Katibi Ab
dülkadir Efendi, s. 521 ). ll. Osman'ın cü
IQsunun ardından Sadrazam Halil Paşa'
nın şikayeti üzerine aziedilen Sofu Meh
med Paşa'nın yerine kaymakamlık göre
vini üstlendi ( Hasanbeyzade Ahmed, Il , 
320; Tarih-i Al-i Osman, s. 44) . Beklenen 
ümitleri karşılayamayan Sadrazam Halil 
Paşa'nın aziedilmesiyle de ikinci defa sad
razam oldu(! Safer 1028/ ISOcak 1619). 
Cemaziyelewel1028'de (Nisan 1619). şa
hın elçisi Burun Kasım Han'ın name ve 
hediyelerini sunduğu geniş katılım lı mu h-

teşem bir divan toplantısı yapıldı. Bu ikin
ci sadaretinde sikke tashihiyle hazineyi 
rahatlatan Mehmed Paşa. Halil Paşa za
manında İran ile yapılan müzakerelerde 
varılan sonuçların esas alındığı antlaşma 
akdi ni sağladı ( 19 Şevva l ı 0281 29 Eylül 
1619) . Ancak daha sonra Kaptanıderyil 
Güzelce Ali Paşa ile anlaşmazlığa düşün
ce ll. Osman'ın da uygun görmesiyle gö
revden alındı ( 16 Muharrem ı 029 123 Ara
lı k 1619) Yerine getirilen Ali Paşa eski 
sadrazarnın mallarını müsadere ettirdi 
( Hasanbeyzade Ahmed, ll , 337), ardından 
onu Halep beylerbeyiliğiyle istanbul'dan 
uzaklaştırdı. Büyük maddi sıkıntılar içe
risinde hasta olarak geçirdiği bir buçuk 
yıllık Halep beylerbeyiliği sırasında iki de
fadan çok beylerbeyi divanına çıkamadığı 
gibi bayram yemeklerine de katılamadı; 
görevlerini yürütmede muhassıl-ı emval 
olarak Halep'te bulunan tarihçi Hasan
beyzade Ahmed Paşa ve kethüdası ken
disine yardımcı oldu . Çok geçmeden has
talığı ilerleyerek vefat etti. Sağlığında 
yaptırdığı Şeyh Ebubekir Zaviyesi civarın
daki türbesine gömüldü; terekesi vasi
yeti üzerine kethüdası tarafından istan
bul'da bulunan eşi Gevherhan Sultan'a 
ulaştırıldı (a.g .e., ll, 337) Dul kalan hanı
mı 24 Muharrem 1 031 'de (9 Aralık 1621) 
Vezir Receb Paşa ile. onun idamından 
( 1632) sonra da Siyavuş Paşa ile evlendi
rilmiştir. 

Nesli günümüze kadar devam eden, 
öldüğü zaman Ali ve Ayşe adlarında 
iki çocuğu bulunan Mehmed Paşa. Os
manlı tarihinin en buhranlı döneminde 
önemli görevler üstlenmiş ve devri n kay
naklarında vakarı . haşmeti . saygınlığı, cö
mertliği ve hayır severliğiyle anılmıştır. 
Karagümrük. Ulukışla (Niğde), Çatalca, 
Çanakkale. Kuşadası. Sakız ve Mısır olmak 
üzere görev yaptığı . uğradığı hemen her 
yerde sivil. dini ve askeri pek çok inşaat 
ve tamir faaliyetinde bulunmuştur. M ev
levi olduğu da bilinen Mehmed Paşa'nın 

yaptırdığı hayır eserlerinin listesi (Tayyar
zade Ata Bey, ll , 48-51; Gültekin, s. 165-
166) gözden geçirildiğinde on civarında 
cami ve mescid, vakıf ev, hamam, su ku
yusu. su yolu, çeşme . dükkan, fırın , han. 
mektep. değirmen inşa ettirdiği anlaşıl
maktadır. Bunlardan. hac yolculukları ve 
şark seferleri sırasında karşılaşılan zor
l ukları önemli ölçüde ortadan kaldıran 
Ulukışla Külliyesi ile Karagümrük'te kül
liye hüviyetindeki hayratı önemlidir. Ka
ragümrük'teki camisi 1729 Balat yangı
nında bütünüyle yanmış. 1987 yılında asli 
ölçülerine uygun olarak yeniden inşa edi!-

MEHMED PAŞA, Darendeli 

miş ve ibadete açılmıştı r (Fatih Cami/eri, 
s. 83-84). Kuşadası Kalesi'ni yaptırarak 
buraya vakıflar tahsis etmiştir (hem bu 
vakfı hem diğer vakıfl a rının 1190'da [ 1776[ 
yapılan listesi ve kayıtları için bk. Vak{iye 

Defteri, iü Ed. Fak. Tarih Araştı rmala rı Ens
titüsü 'nden müdewer kitaplar, yazma, nr. 
10) 
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MEHMED PAŞA, Darendeli 
(ö . ll 98/1 784) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Darende'nin önde gelen Cebecizadeler 
ailesinden Mahmud Ağa'nın oğlu ve çe
şitli bölgelerdeki valilikleri müteakip en 
son Aydın muhassılı iken vefat eden Da-
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