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MEHMED PAŞA, Gürcü 
(ö. 1035/1626) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Haremden çıkma olduğundan Hadım 
lakabıyla da anılır. Gürcü ası llıdır. Bazı 

kaynaklarda Kanuni Sultan Süleyman'ın 
son sadrazamlarından Semiz Ali Paşa, ba
zılarında ise ll. Selim devrinde Erzurum 
Beylerbeyi Hüsrev Paşa tarafından sara
ya hediye edildiği belirtilir. Enderun'da 
iyi bir eğitim gördükten sonra çeşitli gö
revler üstlendi. 1. Ahmed'in tahta çıkışı
nın ardından Kapıağası Mustafa Ağa'nın 
yerine has odabaşı oldu ( 2 Şaban ı o ı 2 1 5 
Ocak 1604). Aynı yıl sadaret kaymakamı 
Sarıkçı Mustafa Paşa'nın, SQfı Sinan Me h
med Paşa'dan başka merkezdevezir ol
maması sebebiyle divan toplantılarının 
yapılamadığını belirterek başkapıcıbaşı 
Davud ve mirahOr-ı evvel Mustafa ağa
larla birlikte has odabaşı Gürcü Mehmed 
Ağa'nın vezirliğe getirilmesini istemesi 
üzerine üçüncü vezir olarak ( Safi'ye göre 
ikinci vezir; Zübdetü 't-teuarTh, Il, vr. 27b) 

divana girdi (26 Reblülahir ıoı 312 ı Ey
ı ül ı 604) . Bir ay sonra da isyan halinde 
olan askerlerin Beylerbeyi Hacı İbrahim 
Paşa 'yı öldürmesiyle ciddiyet kazanan 
taşkınlıklarını önlemek üzere Mısır bey
lerbeyi yapıldı ( 28 Cemaziye levvel ı O ı 3 1 
22 Ekim 1604) Olumsuz mevsim şartları
na rağmen ve meşakkatli bir deniz yolcu
luğu ile Mısır'a gitti. Suçluları cezalandıra
rak sükQneti sağlamasına rağmen" gadr-i 
vüzera " ile ( Karaçelebizade Abdü laziz 
Efendi, s. 508) yedi ay sonra aziedip yeri
ne Yemenli Hasan Paşa getirildi (8 Safer 
1014/25 Haziran 1605). 

istanbul'a dönüşünün ardından Tuna 
yalıları ile birlikte Belgrad muhafazasını 
da üstlenmek üzere Bosna beylerbeyi ol
du (17 Muharrem 1015 /25 Mayıs 1606). 
Macar serhaddindeki görevleri , serdar 
Kuyucu Murad Paşa'nın sadrazam tayin 
edilip istanbul'a gitmek üzere bölgeden 
ayrılmasıyla serdar kaymakamı olarak da
ha da genişledi (Şewal ı O ı 51 Şubat ı 607) 
Sadrazam Kuyucu Murad Paşa ikinci de
fa Anadolu seferi için Üsküdar'a geçtiğin
de istanbul'daki işleri takip ve idare et
mek üzere sadrazarnın telhisiyi e sadaret 
kaymakamlı ğı görevine getiriidiyse de ( ı 
Reblülevvel 1018/4 Haziran 1609) Bel
grad kale meydanında kagir bir tophane 
yaptırması , Kanije ile Eğri'den getirtilen 
büyük toplarla bu tophaneyi takviye ile 
meşgul olması sebebiyle bu davete he
men icabet edemedi. Aslında bazı isyan 

hareketlerine çözüm bulmak için Üskü
dar'a geçmiş olduğu daha sonra anlaşı
lan Murad Paşa buradaki beş aylık ika
metinden sonra istanbul'a dönmüş ve 
şark seferini ertesi yıla bırakmıştı. Şaban 
1 018'de (Kasım 1609) istanbul'da topla
nan Divan-ı Hümayun'a Gürcü Mehmed 
Paşa altıncı vezir olarak katıldı; Kuyucu 
Murad Paşa'nın çıktığı son şark seferinde 
de sadaret kaymakamı tayin edildi (Re
b!üli!hir 1019/Temmuz 1610). 

Gürcü Mehmed Paşa. üçüncü vezir sıfa
tıyla sadaret kaymakamlığı görevini Mu
rad Paşa'nın Diyarbekir'de ölümü üzerine 
Nasuh Paşa'nın sadrazam olmasından (ı 2 
Cemaziyelahir ı 020122 Ağustos 16 ı ı) is
tanbul'a geliş tarihi olan 1 O Receb 1021 (6 
Eylül 1612) tarihine kadar sürdürdü. İran 
elçisi Sarı Han'ın Nasuh Paşa ile birlikte 
istanbul'a gelmesi dolayısıyla 1 Şaban 
1021 'de (27 Eylül 1612) düzenlenen tö
renlere SOO kişilik kuvvetiyle katıldı. Yeni 
sadrazam Nasuh Paşa. kendi makamı 
için bir tehdit unsuru olduğunu düşünüp 
onu Erzurum beylerbeyiliğiyle istanbul'
dan uzaklaştırmak istedi, ancak padişa
hın müdahalesiyle vezaretini koruyarak 
İstanbul'da kaldı. 1. Ahmed'in Edirne'ye 
gitmek üzere istanbul'dan ayrıldığı 9 Şev
va! 1 022 (22 Kasım 1613) tarihinden İs
tanbul'a döndüğü 4 Muharrem 1 023 ( 14 
Şubat 1614) tarihine kadar İstanbul'un 
muhafazası da ona bırakılmıştı ( TarTh-i 

At-i Osman, s. 53) . 

Nasuh Paşa'nın idamı ve yerine Damad 
Mehmed Paşa'nın sadrazam olması üze
rine (13 Ramazan 1023/ 17 Ekim 1614) 
Gürcü Mehmed Paşa tekrar ikinci vezirli
ğe getirildi. Yeni sadrazarnın şark seferi 
için 23 Reblülewel1 024'te (22 Nisan 1615) 
Üsküdar'a geçişinde ikinci defa sadaret 
kaymakamlığını üstlendi. Ancak bir süre 
sonra (Receb 1025 / Temmuz 1616) padi
şahın gazabına uğradı ve divandan ko
vuldu, kaymakamlıkla ikinci vezirlik rakibi 
Ekmekçizade Ahmed Paşa'ya verildi. Bu 
durum. Sultan Ahmed Camii'nde ilk cu
ma namazının kılındığı 4 Cemaziyelahir 
1 026'ya (9 Haziran 1617) kadar sürdü. O 
gün Gürcü Mehmed Paşa üçüncü vezirlik 
verilip açılış merasimine davet edildi. 
Sultan Mustafa'nın ilk padişahlığında da 
(ı 6 ı 7- ı 6 ı 8) vezirliğini korudu. ll. Os
man'ın saltanatı sırasında ikinci vezir ola
rak Hotin seferine katılmak üzere davet 
edildi ve kendisine otağ-ı hümayun ile ha
zine muhafazası görevi verildi. Ancak Sad
razam Ohrili Hüseyin Paşa aziedilerek 
ikinci vezir yapılıp yerine Dilaver Paşa sad
razam olunca (1 Zilkade 1030 / ı 7 Eylül 
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ı 62 ı) Mehmed Paşa'nın rütbesi üçüncü 
vezirliğe indirildi. ll. Osman'ın tahttan in
dirilişi ve katli sırasındaki olaylardan fazla 
etkilenmedi. 1. Mustafa'nın ikinci saltana
tında Mere Hüseyin Paşa sadrazam olun
ca (3 Şaban 1031 1 13 Haziran 1622) tek
rar ikinci vezirliğe getirildi. Mere Hüseyin 
Paşa'nın bir ay kadar süren bu ilk sactare
tinin ardından ayaklanan yeniçeri ve si
pahilere padişah sadrazam adayı olarak 
Davud Paşa ve Lefkeli Mustafa Paşa ile 
birlikte onu da gösterdi, sactarete Musta
fa Paşa tayin edildi. Mustafa Paşa iki bu
çuk aylık sadrazamlığının ardından azie
dilince Şeyhülislam Zekeriyyazade Yahya 
Efendi ile valide sultanın Davutpaşa bah
çesinde gerçekleşen müşavereleri sonu
cu sadrazamlık Gürcü Hadım Mehmed 
Paşa'ya verildi (ı 5 Zilkade ı 03 ı 12 ı Eylü l 
1622) 

Karışık bir dönemde sadrazamlık ma
kamına getirilen Gürcü Mehmed Paşa 
öncelikle asayişin temini ve askerin zaptı 
ile meşgul oldu . Antep'te yeniçeri zorba
larının faaliyetleri, Bağdat'ta Bekir Su ba
şı hadisesi. Erzurum'da Abaza Paşa'nın 
kendi başına hareketi öncelikle çözüm 
bekleyen konulardı. Bilhassa ll. Osman'ın 

katlinde rolü olanları yakalattı, bu arada 
Kara Davud Paşa'yı idam ettirdi. Fakat 
bir süre sonra Mere Hüseyin Paşa'nın da 
tahrikleri neticesinde yeniçeri ve sipahi
ler onun Abaza Paşa'ya müsamahakar 
davrandığını. bu konuyla gerekli şekilde 
ilgilenmediğini ileri sürerek yeni bir karı
şıklık çıkardılar. Yeniçeri ve sİpahilerin 
kendi aleyhindeki gösterileri önleneme
yince ve durumun kötüye gittiği, 4 Rebl
ülahir 1 032 (5 Şubat 1623) tarihli divan 
toplantısında yeniçeri ağası Mustafa Ağa 
tarafından kendisine bildirilince mührü 
kapıcılar kethüdası ile padişaha ulaştıra
rak görevinden istifa etti (Hüseyin TOgi, 
s. 81-82; TarTh-iAL-i Osman, s. 53) . 

Askerin ısrarlı talebi üzerine ikinci defa 
sadrazam olan Mere Hüseyin Paşa tara
fından Bursa'ya sürüldü ( Karaçelebizade 
Abdülaziz Efendi'ye göre Cemaziye levvel 
I 0321 Mart 1623 tarihinde gerçekleşen bu 
sürgün Malkara'ya yapılmıştır; bk. Ravza
tü '1-ebrar, s. 55 ı) Sadaret Kemankeş Ali 
Paşa'ya verilince ( 4 Zilkade ı 032130 Ağus
tos 1623) Bursa'dan çağrılarakyeniden 
vezir yapıldı. Ancak serbest hareket et
mek isteyen Ali Paşa. daha önce sadra
zamlık yapmış olan Gürcü Mehmed ve 
Halil paşalardan kurtulmak için Erzu
rum'da isyan halinde olan Abaza Paşa ile 
haberleştikleri ve onu destekledikleri ge
rekçesiyle her ikisini de kendi konağında 
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Gürcü Mehmed Paşa' nın istanbul Hırkaişerif'te inşa ettir
diği çeşme ve kitabesi 

bir gece hapsetti. Fakat bunun doğru ol
madığı anlaşılarakher ikisi de serbest 
bırakıldı. 

Kemankeş Ali Paşa'nın idamı üzerine 
14 Cemaziyelahir 1 033'te (3 Nisan 1624) 
sadrazamlığa getirilen Çerkez Mehmed 
Paşa'nın Abaza Paşa'ya karşı çıktığı sefer 
sırasında Gürcü Mehmed Paşa üçüncü 
defa sadaret kaymakamı oldu. Çerkez 
Mehmed Paşa'nın Thkat'ta ölümüyle ( ı8 
Reblülahir 1034 1 28 Ocak 1625) sadrazam
lık kendisine teklif ediidiyse de kabul et
medi. Bir süre, sonra görünüşte yeni sad
razam Hatız Ahmed Paşa'ya yeterli mik
tarda asker ve para ulaştırmadığı için 
Bağdat'ın alınamamasından ve dönüş sı
rasında ordunun büyük zorluklar çekme
sinden sorumlu olduğu, gerçekte ise To
pal Receb Paşa'nın tahrikleri neticesinde 
yeniçeri ve sipahiler ayaklanarak yaşı hay
li ilerlemiş olan Gürcü Mehmed Paşa'yı 
(Edirneli Mehmed'e göre seksen yaşına 
yakın iken; bk. Tarth-iAL-i Osman, s. 53; 

Hammer'e göre ise doksan yaşında oldu
ğu halde; bk. Tarih, IX, 298) idam ettirdi
ler ( ı8 Şevval ı 035 1 13 Temmuz ı626) . 

Mehmed Paşa. Eyüp'te Semiz Ali Paşa'

nın yanına defnedilmiş olup türbesi Eyüp 
Sultan Türbesi cüzhanesinin yanın dadır. 

Osmanlı tarihinin en buhranlı dönemin
de geçen siyasi hayatında sadrazamlığı 
ve taşra görevlerinden ziyade sürdürdü
ğü sadaret kaymakamlıkları ile merkez
deki olayların içerisinde olan Gürcü Meh
med Paşa dönemin kaynaklarında akıllı. 
tedbirli, vakur bir kişi olarak tanıtılır. An
cak şair Nef'i'nin hicivlerine en fazla he
def olan devlet adamları arasında yer al
dığı da bilinmektedir. Uzun siyasi hayatı-
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na rağmen hayır eseri olarak yalnızca is
tanbul' da Halıcılar. Hırkaişerif ve Şehza
debaşı'nda bulunan üç çeşme ve Okmey
danı'nda bir namazgah yaptırmıştır. 
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MEHMED PAŞA, Gürcü 
(ö. 1070/1660) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Kafkasya kökenli olup Veziriazam Koca 
Sinan Paşa'nın kölesi iken daha sonra 
kendi isteğiyle saraya alınmıştır. Ende
run'da yetişmesinin ardından sarayda 
çeşitli görevler üstlendi. Tesbit edilebilen 
ilk görevi matbah eminliğidir. Cemaziye
lahir 1023'te (Temmuz 1614) cebecibaşı 
oldu. Bu görevdeyken Damad Mehmed 
Paşa'nın doğu seferine katıldı. Zilkade 
1 026'da (Kasım 1617) çavuşbaşı olunca is
tanbul'a döndü. Kapıcılar kethüdalığı yap
tı. Rebiülewel 1 029'da (Şubat 1620) kapı
cıbaşı unvanıyla Il. Osman 'ın Lehistan se
ferinde bulundu. Bu arada veziriazamlı
ğa tayin edilen Damad Mehmed Paşa'ya 
ve ardından Güzelce Ali Paşa'ya sadaret 

mühürlerini teslim etme görevi de ona 
verilmişti. Lefkeli Mustafa Paşa veziria
zam olduğunda Şewal1031'de (Ağustos 
1622) mirahurbaşılığa getirildi. Dokuz ay 
sonra Rumeli beylerbeyiliğine tayin edil
di (Receb ı 0321 Mayıs 1623) . Veziriazam 
Çerkez Mehmed Paşa'nın maiyetinde 
Abaza Paşa üzerine yapılan sefere katıl
dı , ardından Hatız Ahined Paşa'nın Bağ
dat seferinde bulundu. Seferin tamam
Ianmasından sonra 1 03S'te ( 1626) Şam 
beylerbeyi oldu. Bu arada kendisine ve
zirlik payesinin de verildiği kaynaklarda 
belirtilir. Safer 1 037'de (Ekim 1627) Di
yarbekir beylerbeyiliğine gönderildi, er
tesi yıl istanbul'a dönüp kubbe veziri ola
rak görev yaptı (Reblülahir ı038 1 Aralık 
ı628) . Rebiülewel1041'de (Ekim 1631) 
Erzurum, ardından Anadolu beylerbeyi
liğine getirildi (ı 042/ ı63 2). Bir ara görev
den aziediidiyse de IV. Murad'ın Revan se
fer i sırasında (ı 044/ı635) Anadolu bey
Ierbeyi sıfatıyla orduda yer aldı. Sefer es
nasında Ahıska Kalesi'nin tamiriyle görev
lendirildi. 1047'de (1637) Erzurum bey
Ierbeyi oldu. IV. Murad'ın Bağdat seferi
ne katıldığında mazul durumdaydı, an
cak sefer esnasında Maraş beylerbeyili
ğine getirildi. Bağdat'ın yeniden zaptının 
ardından Anadolu beylerbeyiliğine tayin 
edildi (Ramazan 10481 Ocak 1639). 3 Zil
kade 1 049'da (25 Şubat 1640) kendisine 
ikinci defa kubbe vezirliği verildi. Bu sı
fatla Nasuhpaşazade Hüseyin Paşa'nın 
tenkiliyle görevlendirildi. Hemen sonra 
merkezden uzaklaştırılarak Şam beyler
beyiliğine yaiiandı. Muhtemelen Veziria
zam Civankapıcıbaşı Sultanzade Mehmed 
Paşa ile olan rekabeti dolayısıyla onun 
aleyhinde faaliyette bulunmakla suçlana
rak rütbesi sancak beyliği derecesine in
dirildi ve Adana'ya gönderildi. 1055-1059 
(1645-1649) yıllarında Şam, Halep, Erzu
rum beylerbeyiliklerinde bulundu. Ar
dından yeniden istanbul'a dönüp kubbe 
vezirliği yaptı. 

IV. Mehmed'in saltanatı döneminde, 
yaşı oldukça ilerlemiş olduğu halde özel
likle Darüssaacte ağası Uzun Süleyman 
Ağa'nın tavsiyesiyle 1 S Zilkade 1 061 'de 
(30 Ekim 1651) veziriazamlığa getirildi. 
Ancakyaşı seksene ulaşan ve devrin kay
naklarına göre en yaşlı vezir olarak bu 
makama tayin edilmekle birlikte iş göre
cek durumda bulunmayan Gürcü Meh
med Paşa makamında fazla kalamadı. 
Esasen veziriazamlığa getirilmesi de ik
tidarda güç sahibi durumunda bulunan 
ve bunu sürdürmek isteyen nüfuzlu saray 
ağalarının Valide Turhan Sultan ve padi-


