
şah nezdindeki girişimleri sonucu gerçek
leşmişti. Gürcü Mehmed Paşa onların her 
dediğini yaparak mevkiini korumak isti
yordu. Bu arada kendisine rakip olabile
cek bazı devlet adamlarını İstanbul'dan 
uzaklaştırmaya başlamıştı. Tarhuncu Ah
med Paşa'yı hapsettirdi, ardından Yanya 
ve Selanik sancaklarını vererek İstanbul'
dan çıkardı. Şam valiliğini kardeşi Cafer 
Paşa'ya verdi ve bu makamı bekleyen 
Boynueğri Mehmed Paşa'yı Kanüe'ye yol
ladı. Köprülü Mehmed Paşa'nın vezirlik 
rütbesini indirip onu Köstendil sancak 
beyliğiyle uzaklaştırdı. Yine dönemin kay
naklarında devlet işlerinde verdiği isabet
siz kararlar ve hazinenin masraflarını art
tırınakla da tenkit edilen Gürcü Mehmed 
Paşa. Anadolu Kazaskeri Hocazade Me
sud Efendi'nin telkiniyle görevden alındı 
(I 3 Receb 1062120 Haziran 1652). Bazı 

kaynaklarda, kendisinin yaşına atıfta 
devlet işlerini iyi bildiğini sürekli söy
lemesine rağmen vuku bulan olaylar kar
şısında aciz kaldığı, bunun üzerine Va
lide Turhan Sultan tarafından sert şe
kilde azarlandığı ve Kazasker Hocaza
de'nin sözünden dışarı çıkmamasının 
tembih edildiği de belirtilir. Valide Tur
han Sultan ile Hocazade Mesud Efen
di anlaşarak ona önce Tarhuncu Ahmed 
Paşa'yı İstanbul'a davet ettirdiler. Bu
nun Hocazade Mesud Efendi'nin başının 
altından çıktığını anlayan veziriazam onu 
bertaraf etmeye çalışmışsa da buna fır
sat bulamamış. divan toplantısı sıra

sında Mesud Efendi'nin son derece sert 
ve suçlayıcı sözlerine m uhatap olunca ce
vap verememiş, içeri giren has odabaşı
nın getirdiği azil fermanını almış. ancak 
okuyup yazma bilmediğini söyleyince yine 
Hocazade fermanı alıp aziedildiğini yü
züne karşı okuyarak bildirmiş ve şaşıran 
veziriazam çaresizlik içinde uzun devlet 
hizmetinden bahisle bunun haksızlık ol
duğunu söylemiş , fakat Hocazade tara
fından sert şekilde azarlanmış ve mührü 
teslim etmek zorunda kalmıştı (Naima. 
V, 2 ı 8-2 ı 9). Divan sonrasında da dışarı 
çıkması engellenerek hapse atılmıştı. 

Yeni sadrazam Tarhuncu Ahmed Paşa. 
daha önce kendisini İstanbul'dan uzak
laştıran Gürcü Mehmed Paşa'yı iki ay ka
dar Yedikule zindanında tuttu. Ardından 
yaşı sebebiyle Şeyhülislam Bahai Meh
med Efendi'nin ricası üzerine affedildi 
ve Eyüp'teki konağında bulunan eşyaları 
müsadere edilip kendisi Ohri sancağına 
gönderildi. Ertesi yıl Derviş Mehmed Pa
şa'nın sadrazamlığı döneminde İstanbul'a 
dönmesine izin verildi. Fakat veziriazam-

lığı yeniden ele geçirmek için birtakım fa
aliyetlerinin tesbit edilmesi üzerine Tı
mışvar beylerbeyiliğiyle tekrar uzaklaş
tırıldı. Zilkade 1 06S'e (Eylül 1655) kadar 
orada kaldı. Daha sonra yeniden İ stan
bul'a döndüyse de bir yıl geçmeden Kıb
rıs'a tayin edildi (Cemaziyelahir ı 0661 
Nisan 1656). Hayatının bundan sonraki 
kısmı hakkında farklı bilgiler vardır. Döne
min kaynaklarından Vec'ihi Hasan Efendi 
ve onu takip eden Silahdar Mehmed Ağa, 
onun Kıbrıs 'ta mutasarrıfken Şevval 

1 070'te (Haziran 1660) vefat ettiğini ya
zar. Abdurrahman Abdi Paşa ise Budin 
muhafazasında iken ölüm haberinin 2 
Şevval 1 076'da (7 Nisan 1666) İstanbul'a 
ulaştığını belirtir. Ancak bu sonuncu kay
nakta zikredilen şahıs, Halep valisi iken 
Budin'e tayin edilen Valide Kethüdası 
Gürcü Mehmed Paşa adlı başka bir kişi
dir (Evliya Çe lebi de bunu Kethüda Gür
cü Mehmed Paşa olarak an ar; VII, 30, 59) . 

Sonraki kaynaklardan Şeyh! Mehmed 
Efendi ve Osmanzade Ahmed Taib bu iki
sini aynı şahıs gibi göstermiştir. Silahdar 
Mehmed (Tarih , I, 333,362, 373, 396) ve 
Müneccimbaşı (Sahaifü'l-ahbar, lll, 736) 

her ikisinden ayrı ayrı söz eder ve birbi
rine karıştırmaz. Vefatı sırasında yaşının 
1 OO'ü geçtiği, hatta 11 O veya 113 yaşında 
olduğu da söylenir. 

Devri n kaynaklarında valilikleri sırasın
da ve savaşlarda gösterdiği yararlılıkla
rın övülmesine karşılık yaşlılık dönemin
deki kısa süreli sadaretinde kudretsiz. iş 
yapamaz. okuma yazma bilmez bir devlet 
adamı şeklinde nitelendirilir. Hatta bir
çok kimseyi sürdürdüğü için kendisine 
"habbü's-selatin" denilerek alay edildiği 
de yazılır. Görev yaptığı yerlerde bazı hay
ratı olduğu bilinmektedir. Erzurum'da 
kendi adını taşıyan bir camisi vardır (ı 058/ 

1648). 
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MEHMED PAŞA, Karamani 

(bk. KARAMANi MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Katırcıoğlu 

(bk. KATIRCIOGLU MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Lala 

(bk. LALA MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Muhsinzade 

(bk. MUHSiNzADE MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Piri 

(bk. PİRİ MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Rum 

(bk. RUM MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Sokullu 

(bk. SOKULLU MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA CAMii 

(bk. KAÇANİKLİ 
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Amasya'da XV. yüzyılın sonlarında 
inşa edilen külliye. 

-, 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

-, 

_j 

_j 

Amasya'da Yeşilırmak yakınında Meh
med Paşa mahallesindedir. Banisi, Sultan 
Il. Bayezid'in veziri ve Şehzade Ahmed'in 
tatası olan Hızır Paşazade Mehmed Paşa'
dır ( ö. 900/1495). Caminin cümle kapısı 
üzerinde yer alan sülüs hattıyla yazılmış 
iki satırlık Arapça kıtabeden anlaşıldığına 
göre inşası 891 yılı Muharreminde (Ocak 
1486) tamamlanmıştır. Bu kapının sağın-
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da (batı yönünde) bulunan yan kapı üze
rindeki ta'lik yazılı dört satı rlık kitabe. 
Mahmud Beyzade Mehmed Bey tarafın
dan yaptırılan 1280 ( 1863-64) yılındaki bir 
onarımı , cümle kapısının solundaki (d oğu 
yönünde) ikinci yan kapı üzerindeki sülüs 
hattıyla yazılan dört satırlık diğer bir kita
be ise 1S Şaban 1236 (18 Mayıs 1821) ta
rihindeki bir başka tamiratı belgelemek
tedir. 1939 yılındaki depremde harap olan 
cami ve türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından onarılmıştır. 

Cami, medrese. imaret. türbe, tabha
ne, zaviye, çeşme ve hazireden meydana 
gelen külliyeden günümüze sadece cami , 
buna bağlı ve tabhane olması muhtemel 
kanat mekanlarla türbe ulaşabilmiştir. 
Zaviyeli (tabhaneli) yapılar grubunda de
ğerlendirilen cami tamamen kesme taş
tan inşa edilmiş olup harim kısmı 8, 70 x 

8,60 m . boyutlarındadır. Köşeleri tromp
lu kubbesi onikigen bir kasnağın üzerine 
oturur. Ku b benin içi çok renkli kalem işle
riyle süslüdür. Mermerden yapılmış mih
rabı beş kenar lı ve üzeri beş sıra kavsara
lı basit bir niştir. Fakat yine mermerden 
olan minberi gerçek bir sanat eseridir. 
Neredeyse bütün yüzeyi alçak kabartma 
olarak girift rumller ve arabesklerle be
zenen minberin Arap tarzı kemeriere sa
hip köşkünün üzerinde bir soğan kubbe
cik yer alır. Minber kapısının kıvrık dallar
la bezeli bir sövesi olup kapısı sivri ke
merlidir. Bu kapı Ayetü'l-kürsl'nin yazılı 
olduğu dikdörtgen bir pano ile taçlandı
rılmıştır. Caminin harim kısmında on adet 
pencere bulunmaktadır. Taçkapısı ileriye 
doğru taşkınlık gösteren, ince silmeler ve 
zarif kum saatleriyle görünümü zengin
leştirilmiş bir profile sahiptir. Bunun iki 
yan duvarına altı kenar h mihrabiye n işleri 
açılmış . basık kemerli kapısı ve inşa kita-. 
besi yuvarlak kemerli derin bir niş içine 
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alınmıştır. Ahşap işçiliğinin önemli örnek
lerinden sayılabilecek olan kapı kanatları 
halen Amasya Müzesi'ndedir. Orijinal pen
cere kanatlarının da aynı kalitede olduğu 
Gabriel'in kitabında yer alan bir fotoğ 

raftan anlaşılmaktadır ( Monuments turc 
d'Anatolia, ll, lv. Vll/2) . Kanat mekanları
na geçişi sağlayan kapıların da aslında 
pencere olarak tasarlanmış olması muh
temeldir. 

Harime iki yandan (doğu ve batı) birer 
kapı ile bağlı olan ikişer mekan kare planlı 
olup ( minarenin bulunduğu mekan hariç) 
üzerıeri sekizgen kasnaklı birer kubbe 
ile örtülüdür. Bunlardan iki uçta yer alan 
odalar ocaklı ve dolaplıdır. Harim ve yan
lardaki tabhane odalarının önlerini boy
dan boya kaplayan bir son cemaat yeri 
vardır (3 3,37 m.). Sekizgen kesitli yedi 
m ermer sütuna ve son cemaat duvarına 
dayanan, nöbetieşe kırmızı- beyaz çift 
renkli taşlardan meydana gelen yuvarlak 
kemerler son cemaat yerinin örtüsünü 
taşır. Caminin kapısının üzerine rastlayan 
kısım beşi k tonozla, diğer kısımlar kas
n aksız birer kubbe ile örtülüdür. Sütun 
başlıkları bütün yüzlerinde rozet ve ka
baralarla bezelidir. Caminin minaresi sağ
da, son cemaat yeri duvarı ve tabhane 
mekanlarından birinin arasına gömül
müştür. Onaltıgen gövdeli taş minare tek 

Mehmed Pasa 
Külliyesi"nin 
eski bir fotoğrafı 
(Gabriel, ll, lv. Vll/1) 

şerefelidir. Son cemaat yerinin önünde 
ana eksenin üzerinde yer alan şadırvan 
sekizgen havuzlu ve sekiz sütun üzerine 
çatı örtülüdür. Bu yapılar grubu doğuda 
türbe ile son bulmaktadır. 

Caminin zemininden 0,80 m. kadar 
yükseltilmiş bir platform üzerinde inşa 
edilen türbe 4,60 x 3,85 m. boyutlarında, 

sekizgen kasnak üzerine sekiz dilimli bir 
kubbe ile örtülüdür. Sivri kemerli kapısı 
kuzeyde olup doğu cephesi geniş kemer
li bir açıklık halindedir. Türbenin içindeki 
lahit kitabesizdir. Mehmed Paşa'nın me
zarı türbenin dışında kapının önündeki 
ikinci mezardır; ilk mezar Mehmed Pa
şa'nın babası Hızır Paşa'ya, üçüncü sıra
daki mezar ise Habib Karamani'ye aittir. 
Bu türbenin çevresinde oluşan hazlrenin 
doğu yönünde çevre duvarına dışarıdan 
bitişik konumda sivri kemerli, yalın gö
rünüşlü bir çeşme bulunuyordu. Albert 
Gabriel'in kitabındaki bir fotoğraf vasıta
sıyla ( a.g.e., ll, lv. VIII!) varlığından haber
dar olunan çeşme günümüzde mevcut 
değildir. 

Şadırvan avlusunun kenarında bulun
ması gereken medrese ve imaret yana
rakyok olduğundan mimarileri hakkında 
bilgi edinilememektedir. Hüseyin Hüsa
meddin Yasar'ın verdiği bilgiye göre ca
minin güneyinde yol üzerinde bulunan 
tekke Halvetl şeyhlerinden Habib Kara
mani adına 890 (1485) yılında inşa edil
miştir (Amasya Tarihi, 1, 169, 242). 
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