
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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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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· yişi sağlamakla görevlendirildi. Kendisi
ne ayrıca Mısır beylerbeyi unvanı verildi. 
Kahire'de kaldığı müddet içinde asayişi 
sağlayıp eski kanunları ve ana defterleri 
buldurdu. bunları göz önüne alarak yeni 
bir kanunname tanzim ettirdi ve işleri 
yoluna koydu (930/1524). Bu ilk ciddi gö
revinde kazandığı başarı şöhretini ve nü
fuzunu daha da arttırdı. İki yıl sonra ya
pılan Macaristan seferinin serdarlığını 
üstlendi. Mohaç Meydan Muharebesi'nin 
kazanılmasında rol oynadı. Zaferden son
ra padişahla birlikte girdiği Budin'deki 
bazı heykelleri istanbul'a getirtip sarayı
nın bahçesine dikmesi tepkiyle karşılan
dı. Bunda muhaliflerinin de önemli rolü 
olmuştu . Hatta daha Mısır'da iken sara
yının yeniçeriler tarafından yağmalanma
sı, birden en yüksek makama geçmiş ol-

. masının bazı çevrelerde uyandırdığı hoş
nutsuzlukla ilgilidir. Nitekim Venedik el
çilik raporlarında kendisinden ilk başın
da nefret edildiği, ancak padişahın ona 
karşı yakın ilgisi sebebiyle sultan ın anne
si , eşi ve diğer iki paşanın onunla zahiren 
dost olmak zorunda kaldıkları anlatılır. 

Bu durum. savaşlarda ve verilen görev
lerde gösterdiği başarıları daima ikinci 
plana itmiş olmalıdır. Sarayının bahçesi
ne diktirdiğ i heykeller. kendisine karşı du
yulan hoşnutsuzluğun eseri olarak Figa
nl'ye nisbet edilen. "Dü İbrahim amed 
be- dar-ı cihan 1 Yekl büt- ş iken şüd diger 
büt - nişan" şeklindeki hiciv dolayısıyla ona 
"büt- nişan" (put dikici) gibi bir sıfat ka
zandıracaktır (DİA, XIII, 57-58}. Onun ölü
münden on altı-on yedi yıl sonra İstan
bul'a gelen seyyah Hans Dernschwamm, 
halk arasında Arnavut asıllı olarak bilinen 
İbrahim Paşa'nın "gavur" kaldığı, Hıristi
yanlığı'nı gizlediği. resim ve heykellere 
saygı duyduğu yolundaki rivayetlerin ha
la söylenegeldiğini ifade etmektedir (İs
tanbul ve Anadolu 'ya Seyahat Günlüğü, 
s. 139-140) . Ayrıca onun Avrupalı sanat
karlarla irtibatlı olduğu ve onlara sipariş
lerde bulunduğu da bilinmektedir (Neci
poğlu, s. 18 1-1 87}. Yine Venedik raporla
rında onun Avrupa'nın eski krallarının ta
rihine ilgi duyduğu, mevcut hanedanları 
tanımaya çalıştığı belirtilir. 

Macaristan seferinin ardından Anado
lu'da oldukça tehlikeli bir şekle bürünen 
isyanları bastırmakla görevlendirilen İb
rahim Paşa idari kabiliyetini burada da 
gösterdi. Aldığı isabetli tedbirlerle önce 
isyanın mahiyetini, kimlerin hangi sebep
lerle asilere katıldığını tesbit etti. Sonra 
da bunlardan bazılarını çeşitli vaadlerle 
kendi tarafına çekip asileri kolayca dağıt
tı. Ayrıca Macaristan meselesi dolayısıyla 
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istanbul'a gelen Habsburg elçileriyle yap
tığı müzakerelerde, Avrupa'daki gelişme
lerden en ince ayrıntısına kadar haberdar 
olduğunu gösterdiği gibi Osmanlı Devle
ti 'nin kudret ve ihtişamını her vesile ile 
ifade ederek onları manevi baskı altında 
tuttu . İkinci Macaristan seferine çıkıla
cağı sırada kendisine padişah tarafından 
oldukça geniş yetkiler tanındı ve seras
ker unvanı verildi. Viyana Kuşatması ile 
(935/ 1529) neticelenen bu seferden son
ra Zapolyai Janos'un (Szapolyai Janos) Ma
caristan krallığı tanınmış ve Osmanlı hi
mayesinde Macar krallığı kurulmuştu. Hi
mayeye dayalı Macar siyasetinin bu ilk 
döneminin oluşmasında önemli rol oyna
yan İbrahim Paşa. doğrudan Habsburg 
imparatoru V. Karl'ın hedef alındığı Al
man seferinde de bulunmuş, ardından 
Habsburg elçileriyle 1 S33'te İstanbul'da 
yapılan barış müzakerelerini yürütmüş
tü . Görüşmelere katılan elçilerin raporla
rı. onun güç ve nüfuzunun zirveye ulaş
tığını ve sınırsız yetkileri haiz olduğunu 
gösterir. Tamamıyla İbrahim Paşa'nın 
kontrolünde cereyan eden müzakereler 
sonunda arzu edildiği gibi bir barış sağ
lanmış . Osmanlı vezlriazamı, imparator
luğun Alman kanadını idare eden V. 
Karl'ın kardeşi Perdinand ile eşit sayıl
mıştı. Osmanlılar'ın bu konuya özellikle 
ağırlık vermelerinde, Avrupa asal et ölçü
lerine göre soyu sopu belirsiz basit bir kö
le olan İbrahim Paşa ile soylu Habsburg 
hanedam mensubu Ferdinand'ı aynı se
viyeye getirip Mukaddes Roma-Germen 
İmparatorluğu 'nda psikolojik bir ezikliğe 
yol açmayı hedeflemiş olmalarının payı 
vardır. 

İkbal ve gücü doruk noktasına ulaşan 
İbrahim Paşa için Safevller'e karşı girişi
len lrakeyn Seferi bir dönüm noktası teş
kil etti. Yine çok büyük yetkilerle ve "se
r asker sultan" unvanı ile çıktığı bu sefer 
sırasında önden hareketle Tebriz'e girmiş 
(25 Muharrem 941 / 6Ağustos 1534). ar
dından padişahın kuvvetleriyle birleşip 
Bağdat'a inmiş ve burası zaptedilmişti. 
Sefer sırasında anlaşmazlığa düştüğü , 

kendisi gibi büyük nüfuz sahibi ve olduk
ça zengin bir şahıs olan Defterdar İsken
der Çelebi 'yi önce aziettirip sonra da Bağ
dat'ta katlettirdi. Bu hadise ve büyük 
yetkilerine güvenerek kendisini sultan 
unvanı ile an ması saray çevresinde ve pa
dişah üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtı. 
İstanbul'a dönüldükten bir müddet son
ra 942 Şabanında (Şubat 1536) Fransız
lar'a vetilen ahidnamenin hazırlıkları ile 
uğraşan İbrahim Paşa , iftar için saraya 
çağrıldığı Z 1-22 Ramazan 942 ( 14-15 Mart 

Makbul 
ibrahim 
Paşa'nın 

cenazesinin 
Topkap ı 

Sarayı'ndan 

çıkarılısını 

gösteren 
bir minyatür 

(Hünername, 
rı , TSMK, 

H azine, 

nr. 1524, 
vr. 165>) 

1536) gecesi hiçbir sebep gösterilmeden 
ansızın boğularak idam edildi. Saraydan 
çıkarılan cesedi, Ayvansarayl'ye göre Ga
lata'da Tersane ardındaki Canfeda (Can
feza) Zaviyesi yanına "müstakil bir suffe 
üzerinde" defnedildi (Hadfkatü '1-cevami', 
ı . 28; ll, 39). idam sebebi hakkında kay
naklarda çeşitli görüşler ileri sürülür. 
Bunlar arasında onun saltanat hırsına 
kapıldığı, kazandığı kudret ve zenginliği 
bunu sağlamak için kullanmaya kalktığı . 

Şehzade Mustafa ile yakın ilişkisi dolayı
sıyla, kendi oğullarından birini taht için 
düşünen ve padişah üzerinde büyük et
kisi olan Hürrem Sultan'ın ona düşman
lık besleyip aleyhinde çalıştığı, lrakeyn 
Seferi'nde bilhassa Bağdat'ın fethinden 
sonra çok sert bir tutum takındığı, kim
seyi dinlemediği ve bazı uygunsuz davra
nışlarda bulunduğu gibi sebepler üzerin
de durulur. Kanuni Sultan Süleyman ' ın 

bu çokyakın arkadaşını hiçbir şey belli et
meden gözden çıkarıp ansızın katlettir
miş olması kendisinde hasıl olan çok kuv
vetli bir kanaate dayansa gerektir. İbra
him Paşa'nın yanında divan katipliğinde 
bulunmuş olan Celalzade Mustafa Çelebi, 
onun padişahın emirleri ve kanunların 
tatbikine çok büyük önem verip her işi 
adaletle yerine getirdiğini, son derece 
dindar olduğunu, fakat Bağdat'ın fethin
den sonra ahlakının değiştiğini. gurura 
kapılıp cahillerin sözleriyle uygunsuz iş
ler yaptığını , serdarlığı sırasında elde et
tiği pek çok fırsatı kaçırdığını, hatta ken
disine hediye olarak Kur'an getirenleri 
reddettiğini, bütün bunların da padişa
hın gazabına yol açtığını yazar (Tabaka
tü'l-memalik, vr. 277'-278b). Matrakçı Na
suh ise onun "memleketglrlik" sevdasına 
kapıldığını belirtir (Süleymanname, vr. 
289'-b ). 

İbrahim Paşa' nın çağdaşı olan şair ve 
tezkire sahibi Latlfi onun hakkında iki ay
rı risale kaleme almıştır. Bunlardan Ri
sale-i Enisü'l-füsaha der Hakk-ı Mer-



hum İbrahim Paşa adını taşıyan eserde 
onun ani yükselişini. sadrazamlığı sıra
sındaki davranışlarını. haşmetini, büyük 
yetkilerini, bundan gurura kapılmasını. 
şöhret ve ziynet düşkünü haline gelme
sini anlatıp böyle büyük bir şana sahip
ken bir gün birden idam edildiğini ve bun
dan i b ret alınması gerektiğini belirtir. Ev
sô.f-ı İbrahim Paşa adlı kısa risalede ise 
İbrahim Paşa'nın cömertliğini, şair ve 
edipleri koruduğunu yazarak övücü ifade
lere yer veren Latlfi ondan sonra gelenle
rin şair. edip ve sanatçılara önem verme
diklerini, hatta bunların hazineden almak
ta oldukları in'am ve caizelerinin kesildi
ğini de söyler. Daha da ileri giderek halkın 
İbrahim Paşa'nın kıymetini ancak ölümün
den sonra anladığını yazar. Kanuni Sul
tan Süleyman'ın veziriazamlarından iken 
aziedilen Lutfi Paşa da veziriazamların 
pa dişaha çok yakın olmamaları ve kendi 
azametine kapılmamaları gerektiğini be
lirtirken örnek olarak İbrahim Paşa'yı 
gösterir ve padişahın bizzat onun sarayı
na ve bahçesine bile gittiğini, bu yakınlı
ğın "herkesin gözüne batan diken" gibi 
olduğunu ifade eder (Asa{name, s. 93-

94) Ve n edi k kaynaklarında da İbrahim 
Paşa'nın ordu ve hükümet işlerini ihmal 
ettiği, padişaha çok yakın olmasının orta
ya çıkardığı hoşnutsuzluğun rol oynadığı 
üzerinde durulur. Ayrıca aile içi çekişmele
rin kurbanı olma ihtimali de ileri sürülür. 

On iki yılı aşkın bir süre veziriazamlık 
makamında kalan. o zamana kadar rast
lanmayan ölçüde şan ve şerefe nail olan. 
döneminin siyasi hadiselerinin gelişme
sinde önemli roller üstlenen ve Venedik 
elçisinin raporuna göre birkaç dil bilen, 
tarihe son derece meraklı, musikişinas 
bir devlet adamı olan İbrahim Paşa'nın 
sağlığında pek çok malı ve m ülkü olduğu 
ve bunların çağuna ölümünden sonra el 
konulduğu bilinmektedir. Bugün Sul
tanahmet Meydanı'ndaki adını taşıyan 
muhteşem sarayı yanında, hanımı tara
fından kendi namına yaptırılan Kumkapı 
Camii ve yakınındaki tekke ile Galata'da 
Perşembepazarı içinde Haliç kıyısında bu
lunan Eski Yağkapanı Mescidi'nden baş
ka Mekke, Selanik, Hezargrad (Razgrad) 
ve Kavala'da cami. mektep. medrese, ha
mam, çgşme ve yine bazı kasabalarda 
mescid ve zaviyeleri bulunmakta olup 
bunlara çeşitli vakıflar tahsis etmiştir. 
Kanuni'nin kız kardeşi Hatice Sultan ile 
evliliğinden Mehmed Şah adlı bir oğlu ol
duğu. babasının İslamiyet'i kabul ederek 
Yunus adını aldığı, ayrıca iki erkek karde
şinin çeşitli memuriyetlerde bulunduğu 
belirtilmektedir. 
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iBRAHiM PASA, Melek 

İBAAHİM PAŞA, Melek 
(ö. 1097 /1685) 

Osmanlı veziri ve Budin valisi. 
_j 

1003 (1595) yılı civarında Sivas Divriği'
de doğdu. Genç yaşta İstanbul'a gitti ve 
hemşehrisi Seyyid Mustafa Paşa'nın hi
mayesine girdi. Çeşitli maliye kalemlerin
de çalıştı. Mustafa Paşa başdefterdar
lığa yükselince kendisi de başbaki kulu 
oldu. Bu görevi sırasında, kıvrak zekası ve 
rindmeşrepliğinden dolayı "Şeytan" laka
bıyla anıldı. Ancak bu Iakabı daha sonra 
IV. Mehmed tarafından "Melek" olarak 
değiştirilmiştir (aş. bk ) 

14 Safer 1 067 (2 Aralık 1656) tarihinde 
başdefterdarlığa getirilen ve yaklaşık dört 
buçuk yıl kaldığı bu görevi sırasında Vezi
riazam Köprülü Mehmed Paşa'nın Boz
caada ve Yanova seferlerine katılan İbra
him Paşa. veziriazamın da desteğiyle ulu
fe meselelerini hallettiği için vezir rütbe
siyle taltif edildi. 4 Ramazan 1 071'de (3 
Mayıs 1661 ). aleyhine bir isyan düzenle
nen Gürcü Mustafa Paşa'nın yerine Mısır 
valiliğine tayin edildi. Üç yıl kadar süren 
bu görevi esnasında Mısır'da devleti uğ
raştıran önemli bir mesel e çıkmadı. 1 07 4 
(1663-64) yılında IV. Murad'ın kızı Rukiye 
Sultan'la evlenip saraya yakınlaştıysa da 
aynı yıl içinde görevinden alındı ve Mısır 
irsaliyesini eksik getirme suçlaması ile 
Kapıarası'nda tutuklandı. Yedi ay hapis
ten sonra. zimmetinde bulunan 700 kese 
akçe alınarak serbest bırakılmasının ar
dından aynı yılın sonlarında Diyarbekir 
beylerbeyiliğine getirildi. 1 083'te ( 1672) 
ku b be veziri olarak Kaman içe seferine 
gitti. 6 Zilkade 1 083'te (23 Şubat 1673) 
Kandiye muhafızı, 1 086'da (1675) Şam 
beylerbeyi ve Lehistan serdan oldu; erte
si yıl bu cephede İzvança (Zorawno) civa
rında yapılan savaşta kazandığı başarılar 

sayesinde Ukrayna Osmanlı himayesine 
girdi (Kantemir, lll, 12-14). Kışı Babada
ğı'nda geçirdi ve 1 088 ( 1677) yılında Öz i 
beylerbeyi olarak Ukrayna'nın merkezi 
Çehrin Kalesi'ni geri almakla görevlendi
rildL Zira bir süre önce Osmanlı hüküme
tince Ukrayna Kazakları'nın başına geti
rilen Doroşenko, Çehrin'i yeniden meylet
tiği Ruslar'a bırakmıştı. 1 088 Rebiülewe
linde (Mayıs 1677) hareket eden Serdar 
İbrahim Paşa. Kırım kuwetleriyle birleş
tikten sonra haziran başlarında Çehrin'e 
vardı ve kaleyi kuşattı. Yüksek bir kaya 
üzerinde bulunan ve üç tarafı bataklık 
olan kale 60.000 (bir rivayette 6000) ka-

335 


