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bulunmasıyla giderilebileceğini söyledi. 
Gerçekten savaşın sürekli Osmanlılar aley
hine gelişmesi nihayet padişahı hareke
te geçirdi ve Sultan Mehmed sadrazama 
cepheye gitmesini emretti. Bunun üzeri
ne yine hastalığını bahane eden İbrahim 
Paşa ( Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 204), 

bir süre daha sefere çıkmaktan kurtul
duysa da sonunda Darüssaade ağası
nın da devreye girmesiyle 21 Muharrem 
1 097'de (18 Aralık 1685) sadrazamlıktan 
azi edildi. 

Kara İbrahim Paşa'nın sactaretten az
linde, dirayetsizliğinden dolayı taşradaki 

idari görevlilerin zulme başlamalarının. 
fukara ve mazlumların İstanbul'a şikayet
lerini bildirmek için uzunca bir süredir hü
kümet merkezi olan Edirne'ye akın et
melerinin ve şikayetlerinin dinlenmeyişi
nin de etkili olduğu belirtilir (Silahdar, II, 
21 O) İstanbul'a giden İbrahim Paşa bir 
süre Üsküdar'daki Bayrampaşa yalısında 
oturdu. Daha sonra hacca gitmeküzere pa
dişahtan izin aldı ve yolda muhafazası için 
asker yazmaya başladı. Ancak muhalifle
rinin, çok parasının bulunduğunu ve asıl 
maksadının eski bir Celall olarak Anado
lu'ya geçip isyan çıkarmak olduğunu söy
lemeleri üzerine. IV. Mehmed bu söylen
tilerin doğru olup olmadığını anlamak için 
sefer ianesi olarak kendisinden SOO kese 
akçe istedi. İbrahim Paşa da hac için bi
riktirdiği 70.000 altından başka parasının 
bulunmadığını söyleyerek padişahın tek
lifini geri çevirdi. Bunun üzerine Kapıara
sı'na hapsedildi, maliarına ve servetine 
devletçe el konuldu. Kırk üç gün kadar tu
tuklu kalan İbrahim Paşa'nın 3S40 kese 
akçesinden başka pek çok kıymetli eşya
sı , mücevherleri. SOO kıyye öd arnberi mü
sadere edildi ve Rebiülahir 1 097'de (Mart 
1686) Rodos'a sürüldü (a.g.e., ll, 242) 

Fakat merkezdeki rakipleri İbrahim Pa
şa'nın mutlaka ortadan kaldırılmasını is
tiyorlardı. Nitekim bunlardan Receb Pa
şa. eski vezlriazamın ağzından yeniçeri 
ileri gelenlerine ve eşkıya nefer! erine, "Be
ni sactarete getirin. isteğiniz ne ise müsa
ade olunur" şeklinde mektuplar yazıp İb
rahim Paşa'nın hala mühürdarında bulu
nan sadaret mührüyle mühürledi ve bun- · 
ları IV. Mehmed'e göstererek rakibinin 
katli için padişahtan ferman aldı. Bunun 
üzerine İbrahim Paşa, Rodos'a gönderilen 
Başkapıcıbaşı Kör Mustafa Bey tarafından 
Şaban 1 098'de (Haziran-Temmuz 1687) öl
dürüldü. Vücudu orada defnedildi, kesik 
başı merkeze getirildi (a.g.e., II, 288) . 

İki yıl kadar sadrazamlık yapan ve çağ
ctaşı tarihçilerden Silahdar Mehmed Ağa 
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tarafından şiddetle tenkit edilerek ağır 
ifadelerle suçlanan (Tarih, Il, 209, 295) Ka
ra İbrahim Paşa. devletin resmi tarihçisi 
olan Vak'anüvis Raşid tarafından daha 
ihtiyatlı bir ifadeyle anılmıştır. Defterdar 
Sarı Mehmed Paşa ise İbrahim Paşa ' nın 
bizzat sefere gitmemekte direnmesini 
tecrübeli vezirlerden birinin serasker ta
yin edip merkezden ordunun ihtiyacı olan 
asker. mühimmat ve malzemenin düzen
li olarak sevkini sağlama gayesine bağla
makta ve başarısızlık halinde bütün çaba
ların boşa çıklması ve düşmana karşılık ve
recek askerin bulunmaması ihtimalini göz 
önüne aldığını belirtmektedir (Zübde-i Ve

kayiat, s. 211) 

Devrin kaynaklarında son derece kur
naz. zeki, ihtiraslı ve menfaatlerine zarar 
verenlere karşı zalim biri olarak tasvir 
edilen Kara İbrahim Paşa'nın yetenekli bir 
kumandan olmamakla birlikte ordunun 
teçhizat ve askeri ihtiyaçlarını gidermek. 
bu çok cepheli savaşta Osmanlı Devleti'
nin içte ve dışta itibarını korumak için 
gayret sarfettiği söylenebilir. Birtakım 
bahanelerle cepheye g itmeyişi ise ordu
nun düzensiz hali karşısında duyduğu en
dişeye bağlanabilir (Hadfkatü'l-vüzera, s. 
ı ı ı ; İA, V/2, s. 908) Kara İbrahim Paşa'
nın İstanbul'da Eski Odalar civarında ve 
Çatalca'da konakları , İzmir, Yenişehir ve 
doğum yeri olan Kelkit'te vakıfları vardır. 
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İBRAHiM PAŞA, Kavalalı 
(ö. 1264/1848) 

Mısır Valisi 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu. 

L ~ 

Mehmed Ali Paşa'nın büyük oğlu olup 
1789'da Kavala'da dünyaya geldi. Bazı 
kaynaklarda. annesi Emine Hanım'ın 
1787'de Mehmed Ali ile evlenmeden ön
ceki eşinden 1786'da doğduğu, dolayısıy
la Mehmed Ali'nin üvey oğlu olduğu be
lirtilmekteyse de bu doğru değildir. On 
yedi yaşına kadar Kavala'da bulunduktan 
sonra babasının Mısır valiliğine tayin edil
mesi üzerine (9 Temmuz 1805) küçük kar
deşi Tosun ile Mısır'a geldi (28 Ağustos 

1805). Mısır'da Kahire Kalesi'nin idaresi
ni üstlenen İbrahim, babasının Babıali'ye 
vermeyi tahahhüt ettiği vergiye karşılık 
rehin olarak İstanbul'a gönderildi (Ekim 
1806). Osmanlı-Rus savaşının ilk ayların
da Şubat 1807'de İstanbul önlerine gelen 
İngiliz filosunun bir şey yapamadan geri 
çekilmesi üzerine Mısır'a yönelerek İsken
deriye'yi zaptetmesi (20 Mart 1807) kar
şısında başarılı bir mücadele veren Meh
med Ali Paşa Mısır valiliğinde bırakıldığı 
gibi geriye dönmesine izin verilen İbrahim 
de 1807 sonbaharında Mısır defterdarlı

ğına getirildi ve 1813 yılına kadar bu gö
revde kaldı. 

1 Mart 1811 'de Memlük beylerinin kanlı 
bir tertip le ortadan kaldırılmasının ardın
dan Tosun Paşa, Hicaz'a Vehhabl isyanla
rını bastırmakla görevlendirilirken İbra
him de Said (Yukarı Mısır) idarecisi ola
raktayin edildi (Temmuz 1813) . İbrahim 
burada merkezi idareyi kuvvetlendirme
ye, sertbir siyaset içinde vergileri düzenli 
olarak toplamaya gayret etti, ayrıca Mem
lük bakiyelerini de bölge dışına sürdü. 
1816 yılına kadar bu görevde kaldıktan 
sonra vefat eden kardeşi Tosun'un yerine 
Vehhabiler üzerine gönderildi. 1816 Eylü
lünde Mısır'dan Hicaz'a hareket etmesiy
le başlayan bu seferi sırasında Babıali ta-
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rafından kendisine "paşa" unvanı verildi 
( 19 Aralık 18 17 ). İbrahim Paşa. er-Res ve 
Şekra gibi bazı müstahkem mevkileri ele 
geçirip Nisan 1818'de Vehhabller'in mer
kezi olan Der'iye'yi kuşattı ve beş ay sü
ren bir kuşatmanın ardından buras ını 

zaptederek Vehhabiler'in reisi Abdullah 
b. Suüd'u ele geçirdi. Bu zafer. hac yolla
rının güvenliğini tekrar sağlamış olduğun

dan Mehmed Ali Paşa'nın islam alemin
deki itibarını arttırdı ve Kızıldeniz ticare
tinin büyük ölçüde Mısır'ın kontrolü al
tına girmesini sağladı. Basra körfezinde 
de Mısır nüfuzunun oluşması yönündeki 
çalışmaları ile ingilizler'in dikkatini çeken 
İbrahim Paşa. Hicaz'da süküneti temin 
etmiş ve orada yeterli miktarda kuwet 
bırakmış olarak Mısır'a döndüğünde 
( 181 9) bu hizmetlerinden ötürü Babıali 
tarafından Cidde sancağı ile birlikte Ha
beş eyaleti valiliğine ve Mekke şeyhülha
remliğine tayin edildi. 

1821'de babasının kurmayı düşündü
ğü yeni ordunun özellikle insan kaynağını 
oluşturmak için Sudan'a giden kardeşi is
mail'in yardımına gönderilen İbrahim Pa
şa'nın bölgeyi Mısır'a bağlayacak büyük 
planları. hastalanarak Mısır'a dönmek zo
runda kalması üzerine ( 1822) bir sonuca 
ulaşamadı. Mora seferine kadar bütün 
gücü ile yeni ve Avrupa tarzında talimli 
Mısır ordusunun teşkiline çalışan ve aske
ri alanda. Mısır'a büyük hizmetlerde bu
lunmuş bir Fransız mühtedisi olan Süley
man (Seves) Paşa'nın yanında yetişen İb
rahim Paşa. 1 821' de başlayan Yunan ih
tilali esnasında çıkan ayaklanmaları Os
manlı kuwetlerinin bastıramaması. Mısır 
valisinden yardım istenmesi ve bu husus
ta Mehmed Ali Paşa'nın Mora valiliğinin 
İbrahim'e verilmesiyle ilgili olarak ileri 
sürdüğü şartın ll. Mahmud tarafından 
kabul edilmesi üzerine Mora valisi olarak 
tayin edildi (ı Nisan 1824). İbrahim Paşa. 
ordu ve donanma ile birlikte 19Temmuz 
1824'te İskenderiye'den hareket etti. Os
manlı filosu ile de birleşerek Rodos ve Gi
rit sularında Rum korsanlarının tenkiliy
le uğraştıktan sonra Modon'da Mora'ya 
ayak bastı (Mart 1825). Önce Navarin'i ( 18 
Mayıs). ardından da Tripoliçe'yi (23 Hazi
ran) zaptetti. Balyabadra'nın fethinden 
sonra Rum asilerinin son direniş mevkii 
olan Misalangi'nin kuşatmasına katılarak 
burasını 23 Nisan 1826'da ele geçirip is
yanın büyük ölçüde bastırılmasını sağla
dı. S Haziran 1827'de Atina'nın da düş
mesiyle girişilen askeri harekat başarı ile 
sonuçlanmış oldu. 

Bu sırada Rumlar lehinde müdahil olan 
ingiltere, Fransa ve Rusya aralarında an-

!aşarak (Londra Protokolü, 6 Temmuz 
1827) Osmanlı Devleti'nin harekata son 
vermesini ve aksi halde fiilen müdahale 
edeceklerini bildirdiler. Bu talebin Babıali 
tarafından reddedilmesi üzerine Navarin 
Limanı'na giren müttefikdonanması. bu
rada demir atmış bulunan Osmanlı- Mı

sır ortak donanmasını imha etti (20 Ekim 
1827) . Bu olay öncesinde donanma ku
mandanlığını eniştesi Muharrem Bey'e 
bırakan ve gemilerin limandan dışarı çık
ması gerektiği hususunda kendisine ya
pılan uyanlara itibar etmeyerek Mora iç
lerine çekilen İbrahim Paşa'nın bu davra
nışı. bir Yunan devletinin kurulmasına ka
rar veren Avrupa devletlerinin Mora'dan 
askerini çekmesini ihtar ettikleri Mehmed 
Ali Paşa'nın bunun Devlet-i Aliyye donan
masının imhasına bağlı olduğunu ve an
cak o zaman ric'at yollarının kesileceği 
mazeretiyle kuwetlerini geri çekeceğini 
ifade ettiği gerçeğiyle birlikte düşünül
düğünde ayrı bir anlam kazanmaktadır 
(Mustafa N Gri Paşa, IV, 91; Ali Fuad, sy. 19 
11 9281. s. 66; Abdurrahman Şeref. s. 21 ). 

Bu hadiseden sonra İbrahim Paşa. kuv
vetlerini babasından gelecek emirlere gö
re hareket etmek üzere Modon ve Koron 
bölgesine topladı. Yunan meselesine Av
rupa devletlerinin bu fiili müdahalesiyle 
meselenin başka bir mecrada çözülece
ğini gören Mehmed Ali Paşa. kendisiyle 
görüşmek üzere İskenderiye'ye gelen in
giliz Amirali Cadrington ile anlaşarak ( 6 
Ağustos 1828) kuwetlerinin Babıali ' nin 

izni olmaksızın geriye çekilmesine karar 
verdi ve İbrahim Paşa'ya Mora'nın tahli
yesi için emir gönderdi. 

İbrahim Paşa Mora seferinden sonra 
babasının yardımcısı olarak görev yaptı . 

Bir yandan idarede meydana gelen suisti
malieri önlemek ve köylülerin ekonomik 
durumunu düzeltmek için gayret sarfe
derken öte yandan askeri kayıpların gide
rilmesiyle uğraşmaktaydı . Mora'daki tu
tumundan ötürü Babıali ile arası açılan 
Mehmed Ali Paşa'nın bağımsız davranış
larını 11. Mahmud endişe ile takip etmek
teydi. Mehmed Ali'nin Mora'nın kaybını 
telafi için Berrüşşam (Suriye) bölgesinin 
kendi uhdesine tevcihini talep etmesi Gi
rit valiliğinin İbrahim Paşa'ya verilmesiyle 
geçiştirildi. Hicaz'da Mekke şerifinin çı
kardığı isyanın Vehhabller'e de sirayetine 
meydan verilmeden Mısır kuwetleri tara
fından bastırılması üzerine İbrahim Pa
şa'ya, diğer vüzeraya takaddüm eden bir 
konumu olan Mekke emirliği verildi ve 
böylece babasından daha yüksek bir mev
ki ye getirilerek aralarında bir rekabet 

İBRAHiM PAŞA, Kava lalı 

oluşması arzulandıysa da bundan bir so
nuç alınamadı. Ancak Yunanistan'ın istik
lal kazanması neticesinde Mora ile ilgili 
planları suya düşen Mehmed Ali Paşa , 

zararlarını telafi etmek amacıyla Suriye'
yi kesin olarak gözüne kestirmiş bulunu
yordu. Bu konudaki mükerrer talepleri
nin reddedilmesi üzerine. Akka Valisi Ab
dullah Paşa ile arasında öteden beri sü
regelen anlaşmazlık konularını ve özellik
le kendi sıkı idaresinden kaçan Mısır köy
lülerinin iadesi meselesini bahane ede
rek İbrahim Paşa kumandasında güçlü bir 
orduyu harekete geçirdi (2 Kasım 1831 ). 
8 Kasım'da Yafa'ya çıkan İbrahim Paşa 
Hayfa, Kudüs ve Nablus'u da zaptedip 
şiddetli bir direniş gösteren Akka'yı de
nizden ve karadan muhasara altına aldı 
(26 Kasım). Ardından Sur. Sayda, Beyrut 
ve Trablusşam şehirlerini de ele geçirdi. 
Bu bölgelerde yaşamakta olan gayri müs
limlere müslüman halk ile eşit haklar ve
rerek Osmanlı Devleti ile giriştiği müca
delede Avrupa devletlerinin tarafsızlığını 
temin etmeye çalıştı. 

İbrahim Paşa'nın Suriye'ye saldırması 
üzerine Osmanlı hükümeti. Ağa Hüseyin 
Paşa'yı seraskerliğe getirip Mehmed Ali 
ile İbrahim paşaların görevlerine son ver
di ve çıkarılan bir fetva ile onları asi ilan 
etti (Mayı s 1832) İbrahim Paşa ilk defa 
Zerraa mevkiinde karşılaştığı Osman
lı kuwetlerini yenilgiye uğrattı ( 14 Ni
san 1832), altı aydır kuşatma altında tu
tulan Akka'yı da 27 Mayıs'ta teslim aldı. 
16 Haziran'da Şam'ı zaptedip Hum us üze
rine yürüdü ve burada Halep Valisi Meh
med Paşa idaresindeki öncü Osmanlı kuv
vetleriniyendi (8 Temmuz). Halep'i ele ge
çirdikten sonra ( 15 Temmuz) ilerleyerek 
Ağa Hüseyin Paşa idaresindeki Osman
lı ordusunu Belen'de mağlüp etti (29 
Temmuz 1832). ilerleyişine devam eden 
İbrahim Paşa. Akka hariç genelde cid
.di bir mukavemetle karşılaşmadan Kon
ya'ya kadar geldi. Burada sadrazam ve 
serasker Reşid Mehmed Paşa idaresin
deki Osmanlı ordusu ile yaptığı savaşta 
büyük bir zafer kazandı ve sadrazam ı esir 
aldı (2 ı Ara lık 1832). Bu zafer neticesin
de kendisine istanbul yolu açılmış ve OsJ 
manlı saltanatı doğrudan bir tehdit altı
na girmiş oluyordu. Nitekim Konya mu
harebesinden hemen sonra Kütahya'ya 
kadar ilerleyen İbrahim Paşa. babasına 
yazdığı mektupta istanbul üzerine yürü
me ve padişahı tahttan indirme teklifin
de bulunmuş. fakat Avrupa devletlerinin 
göstereceği tepkiyi göz önüne alan Meh
med Ali Paşa buna müsaade etmemişti . 
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iBRAHiM PASA. Kavalalı 

Babıali'nin, Tophane Müşlri Halil Rıfat Pa
şa ve Amedci Mustafa Reşid Bey'i Mısır'a 
göndererek Mehmed Ali ile anlaşma ni
yetini ortaya koyması üzerine yolladığı 3. 
Şubat 1833 tarihli mektubunda da ba~ 

basından ilk iş olarak Mısır'ın bağımsızlı
ğının talep edilmesini istemişti. Sonuçta 
Mehmed Ali Paşa'nın talepleri Osmanlı · 
delegelerinin yetkilerini aştığından Halil 
Rıfat Paşa Mısır'da kalarak Mustafa Re
şid Bey İstanbul'a gitti. Mustafa Reşid 
Bey. Babıali tarafından yeni bir talimatla 
Kütahya'da bulunan İbrahim Paşa'nın ya
nına gönderildi (29 Mart 1833) . Yapılan 
görüşmelerde Mustafa Reşid Bey. İbra
him Paşa'nın uzlaşmaz tavrı karşısında 
kendisine verilen talimatın dışına çıkarak 
Mehmed Ali Paşa'nın eline geçen bütün 
yerler, dolayısıyla Halep ve Şam'dan baş
ka Adana'nın da İbrahim Paşa'ya bırakıl
masına razı oldu. ll. Mahmud bunları ka
bul etmek istememiş olmakla beraber. 
dört gün süren bu görüşme esnasında 
ikinci bir Rus filosunun Boğaz'a gelmesi 
ve Beykoz'a asker çıkarması ile (2 Nisan 
ı 833) meydana gelen siyasi gelişmeler. 
ayrıca İngiltere ve Fransa'nın müdahale 
ve baskısı sonunda bu taleplere rıza gös
termek zorunda kaldı (3 Mayıs 1833). 
Mehmed Ali ve İbrahim paşalara bırakı
lan yerler. tevcihlerde yapılan usul çerçe
vesinde ve tanzim edilen bir fermanda 
yer almış olarak tarafiara bildirildi (6 Ma
yı s ı 833 ). Bu sonuç. birçok Avrupa tarih
çisi tarafından Kütahya Antiaşması ola
rak tanımlanmakla birlikte gerçekte mu
ahede şeklinde teati edilmiş bir belge 
mevcut değildir. Bu tür tevcihatın genel
de her yıl yenilenmekte olması ve m uha
tapların istendiği zaman tebdil ve ibka, 
hatta tevcihatın gerek görüldüğünde ta
mamen iptal muamelesine açık olması •. Il. 
Mahmud'a yapılan bu anlaşmanın geçici 
bir vasıf taşıdığı noktasında ileriye dönük 
açık kapılar bırakmaktaydı. 

Bu uzlaşmada, Ruslar'ın Boğaz'a gel
mesiyle meydana gelen yeni durum kar
şısında büyük devletlerin Mehmed Ali 
Paşa üzerinde de baskı uygulamalarının 
önemli rolü olduğu ve meselenin kesin çö
zümün ün zamana talik edildiği ve nihai 
bir hesaplaşma için tarafların uygun şart
ların oluşmasını bekleyecekleri açıkça gö
rülmekteydi. Osmanlı Devleti'nin Rusya 
ile bir ittifaka gitmek zorunda kalması 
ve Hünkar iskelesi Antiaşması'nı yapma
sı ise (8 Temmuz ı 833) İbrahim Paşa'nın 
muzaffer bir şekilde Kütahya'ya kadar 
ilerlemesini devletlerarası bir konu hali
ne getirmekteydi. 
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Anadolu'yu tahliye eden İbrahim Paşa'
nın Suriye'nin işgali sırasında takip ettiği 
siyaset yerli halkı ve idarecileri başlangıç
ta oldukça memnun etmişti. Zira yerli ida
reciler görevlerinden uzaklaştırılmamış 
ve sahip oldukları imtiyaziara dokunulma
mış. hatta Halep'te Yeniçeri Ocağı'nın 
tekrar ihya edileceği bile ilan edilmişti. 
Ancak bu tutumda kısa zamanda köklü 
değişiklikler meydana geldi. İbrahim Pa
şa. yayılma politikasına destek bulmak ve 
özellikle İngiltere'nin de teveccühünü ka
zanmak amacıyla işgali altında tuttuğu 
yerlerde yaşamakta olan gayri müslimleri 
müslümanlarla eşit hak ve hukuka kavuş
turdu, hatta bazı hususlarda onları daha 
da imtiyazlı bir hale getirdi. Öte yandan 
dini ve kültürel açıdan Avrupalılar'ın Fi
listin'de mekan tutmaları desteklendi. 
1838'de Kudüs'te ilk İngiliz konsolosluğu
nun açılması gibi bölge içinde çeşitli yer
lerde konsoloslukların ihdasına izin veril
di. Dini ve misyonerlik etkinliklerinin ku
rumlaşmasına göz yum uldu. Özellikle Fi
listin 'in Avrupa kiliselerinin etkisine ve 
rekabetlerine açılmasında önemli bir et
ken oldu. Nihayet 1839'da Kudüs'te bir 

· Protestan piskoposluğu açıldı. İngiltere 
ve Prusya'nın desteği ile bir Protestan ki
lisesi inşaatına başlandı. Böylece Avru
pa'nın "barışçı Haçlı seferi" programı çer
çevesinde önemli adımlar atmasına im
kan tanınmış oldu. 

İbrahim Paşa bölge idaresini sıkı bir şe
kilde yeniden düzenledi. Ayaklanma ihti
malini bertaraf etmek üzere önce ahali
nin elindeki silahların toplanmasına giri
şildL Erkek nüfusunun sayımından sonra 
yeni ve ağır genel bir vergilenmeye gidil
di. Mlrl işletmelerin iltizam vergileri art
tırıldı. Adli sistem ıslah edilerek işgal kuv
vetlerinin tevessül ettikleri güvenlik ted
birleri acımasız ve sert bir idare elinde 
sıkı bir şekilde sürdürüldü. Bütün bunlar 
mahalli güçleri dikkate alan. denge siya
setiyle çeşitli din ve mezheplere mensup 
unsurları bir arada yaşatan mutedil Os
manlı idaresinin kısa zamanda özlemle 
aranması sonucunu doğurdu ve ilk ayak
lanmalar patlak vermeye başladı. Mayıs 
1834'te Nablus ve Hebron'da meydana 
gelen ayaklanmalar İbrahim Paşa tarafın
dan kanlı bir şekilde bastırıldı. Havran'da 
çıkan Dürzl ayaklanmasının üzerine yine 
aynı sertlikle gidildi ( 1838). İşgal altında 

· tutulan bölgelerdeki bu gelişmeler. aske
ri hazırlıklarını sürdürmekte olan Babıa
li'yi Mehmed Ali Paşa ile kozunu paylaş
maya sevk etti. 

Kurmay heyeti içinde Helmuth von 
Moltke gibi Prusyalı subayların da bulun-

duğu Hfıfız Paşa idaresindeki Osmanlı or
dusunun İbrahim Paşa idaresindeki Mı
sır ordusu karşısında Nizip'te tekrar mağ
lfıp olması (24 Haziran 1839) İbrahim Pa
şa'ya Anadolu yollarını yeniden açtı. II. 
Mahmud'un vefatı ile Abdülmecid'in tah
ta çıkması (ı Temmuz 1839). Mehmed Ali 
Paşa'nın eski rakibi Koca Hüsrev Paşa'nın 
sadaret mührünü gasp ile iktidarı ele ge
çirmesi ye şahsi muarızlarından Kaptanı
derya Ahmed Fevzi Paşa'nın donanmayı 
İskenderiye'ye sevkederek Mehmed Ali 
Paşa'ya teslim etmesi gibi gelişmeler. 
Rusya'nın Hünkar iskelesi Antiaşması'na 
dayanarak müdahalesine engel olmak is
teyen Avrupa devletlerini harekete geçir
di. 1 S Temmuz 1840'ta Londra'da İngilte
re. Rusya, Avusturya, Prusya ve Osmanlı 
Devleti arasında bir anlaşma imzalanarak 
Mısır'ın irsen ve kaydıhayat şartı ile Meh
med Ali Paşa'ya bırakllmasına karar ve
rildi. Fransa'nın desteğini ummakta olan 
Mehmed Ali Paşa'nın bu şartlara yanaş
mak istememesi üzerine İngiltere-Avus
turya ve Osmanlı gemilerinden oluşan or
tak donanma harekatına girişiidi ve müt
tefik kuwetler 1 O Eylül'de Beyrut'a asker 
çıkardılar. Kısa zamanda Sayda. Hayfa ve 
Akka ele geçirildi. Mısır idaresinden mem
nun olmayan işgal altında tutulan bütün 
bölgelerdeki ahalinin umumi ayaklanması 
İbrahim Paşa'yı zor durumda bıraktı ve 
Mısır'la olan irtibatını kesti. 27 Kasım'da 
Mehmed Ali Paşa. Mısır'ın kendi haneda
nma irsen intikal eden idare hakkıyla ye
tinmek zorunda kaldı ve kuwetlerini ge
ri çekmek üzere İbrahim Paşa'ya gerekli 
emirleri verdi. 

Mısır'a dönüşünü takip eden yıllarda 
İbrahim Paşa. memleketin idaresi ve sa
vaşın yol açtığı yaraları sarmakla ve özel
likle ziraatın gelişmesiyle ilgilendi. Sağlık 
durumunun ağırlaşması sebebiyle 1846 
yılında tedavi maksadı ile İngiltere ve 
Fransa'ya gitti. 1848 yılının başında. ileri 
yaşı sebebiyle bunama geçirmekte oldu
ğu artık gizlenemez hale gelen babasının 
yetkilerini üstlenerek önde gelen ricaiden 
oluşan bir meclis yardımı ile Mısır'ı tek 
başına yönetmeye başladı ve nihayet ba
basının iyileşme ihtimali görülmediğin
den İstanbul'a davet edilerek 1848 Eylülü 
başında Mısır valiliğine resmen tayin edil
di. Fakat çekmekte olduğu verem sebe
biyle Mısır'a dönüşünden (ı o Eylül) kısa 
bir müddet sonra babası hayatta iken ve
fat etti (!O Kasım 1848). Yerine kardeşi 
Tosun Paşa'nin oğlu 1. Abbas Hilmi Paşa 
Babıali tarafından Mısır valisi olarak tayin 
edildi. 



Mısır'da yetişmiş ve Arap alemi, dili ve 
kültürü içinde yoğrulmuş. muhtemelen 
bir Arap birliği düşüncesine zahip olmuş, 
Mısır tarihine "fatih" unvanı ile geçmiş. 
babasına mutlak sadakati yanında ba
ğımsız politikalar üretebilmiş, iyi bir as
ker ve hedefini iyi belirleyen sert ve kabi
liyetli bir idareci olan İbrahim Paşa. Mısır 
tarihinde muhakkak ki Mehmed Ali Paşa 
yanında anılması icap eden ikinci isimdir 
ve özellikle Mısır meselesindeki asabiye
ti. Osmanlı Devleti'ne karşı gösterdiği her 
türlü hissiyartan uzak katı tutumu, Mı
sır'ın müstakil bir devlet haline getirilme
sindeki niyeti ve istanbul'a kadar ilerle
yip Osmanlı hanedanını değiştirme fikir
leri taşıması. dolayısıyla babasından daha 
cüretkar bir siyaset takip etmeye taraf
tar olması ile dikkat çekmektedir. 
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iBRAHiM PAŞA, Makbul 

İBRAHiM PAŞA, Makbul 
(ö. 942/1536) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Bugün Yunanistan sınırları içinde bulu
nan P.arga yakınlarında bir köyde doğdu
ğu ve altı yaşında istanbul'a getirildiği ge
nellikle kabul edilirse de hayatının ilk yıl 

ları hakkında kesin bilgi yoktur. Ayrıca IL 
Bayezid devrinde bir akın sırasında ele 
geçirilip Kefe'de bulunan Şehzade Süley
man'a takdim edildiği veya Pargalı bir ge
micinin oğlu olup Türk korsanları tarafın
dan esir alınarak Manisa civarında bir dul 
kadına satıldığı. ardından Manisa'da bu
lunan Şehzade Süleyman ' ın hizmetine 
girdiği de rivayet edilir. Bütün bu bilgi
lerin doğruluğu şüpheli olmakla birlikte 
gençlik yıllarında Manisa'da Şehzade Sü
leyman'ın hizmetinde bulunduğu bilin
mektedir (Uiuçay, s. 249). Pargalı, Frenk 
ve Maktul gibi lakaplarla da anılır. Muh
temelen daha Manisa'da iken Şehzade 
Süleyman'ın en yakın adamı oldu, tahta 
geçmesi üzerine de onunla birlikte istan
bul'a gitti. Padişaha olan yakınlığı sebe
biyle sarayda önemli görevlerde bulundu. 
Belgrad Seferisırasında (927/ 1521) kapı 
ağası olarak görev yapıyordu. Bu sefere 
çıkılırken masrafları Kanuni Sultan Süley
man tarafından karşılanan Atmeydanı'n

daki sarayının inşası başlatılmıştı. Padişa
ha olan bu yakınlığı giderek nüfuz ve gü
cünün artmasına yol açtı. Has odabaşı ve 
iç şahinciler ağ ası oldu, Rodos Seferi'ne 
katıldı (928/1522) Nihayet Plri Mehmed 
Paşa'nın azli üzerine o zamana kadarki 
teamüle aykırı olarak has odabaşılıktan 
Rumeli beylerbeyiliğiyle veziriazam ol
du (ı 3 Şaban 929127 Haziran ı 523). Pir! 
Mehmed Paşa'dan sonra veziriazamlığa 
kendisinin getirileceğini uman, İbtihd
cü 't-tevdrfh'teki bir kayda göre (s. 119-
. ı 20), o sıralarda iç şahinciler ağ ası bulu
nan İbrahim Paşa ile birlikte hareket edip 
onun vasıtasıyla Pir! Mehmed Paşa aley
hinde bazı isnatlar ileri sürerek görevden 
alınmasında pay sahibi olan ikinci vezir 
Ahmed Paşa bu usulsüz tayine karşı çık
tı, divan da huzursuzluğa yol açtı ve Mısır 
beylerbeyiliğini istedi. Onu istanbul'dan 
uzaklaştırmak isteyen İbrahim Paşa'nın 
desteğiyle bu istek kabul edildi. Fakat bir 
müddet sonra isyan eden Ahmed Paşa 
Mısır'ın nizarnının bozulmasına sebep ol
du. Bu arada padişahın kız kardeşiyle ev
lenen İbrahim Paşa (bu konudaki tartış
ma için bk. Uluçay, s. 233-237). Ahmed Pa
şa isyanı dolayısıyla iyice karışan Mısır'da 
marı -idari düzenlemeler yapmak ve asa-
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