
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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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-
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dar Rus, Alman ve Kazak askeri tarafın
dan savunuluyor. ayrıca bir tarafında bu
lunan Tasmanehri yoluyla Rusya'dan sü
rekli yardım alıyordu . ibrahim Paşa bunu 
önlemek için Kırım hanını sevkettiyse de 
çok üstün düşman kuvvetlerine karşı bir 
şey yapamayan Selim Giray serdara ku
şatmayı hemen kaldırmaktan başka ça
re olmadığını bildirdi. 9 Receb 1 088 (7 Ey
lül 1677) tarihinde Osmanlı ordusu ric'a
ta başladı ve hızla Bender'e çekildi. An
cak Ruslar'ın takibine maruz kalarak bir
çok top ve mühimmatını kaybetti. Bu ba
şarısız seferden sonra görevinden alınan 
ibrahim Paşa merkeze çağınldı ve Çatal
ca'da IV. Mehmed'in huzuruna çıktı. Pa
dişah tarafından Çehrin Kalesi gibi küçük 
bir toprak palankayı alamadığı ve devleti 
maddi manevi zarara soktuğu için şid
detle azarlandı . ibrahim Paşa Çehrin Ka
lesi'nin küçük. fakat çok sağlam ve etra
fının Tasma suyu ile çevrilmiş olduğunu, 
yirmi üç gün boyunca kuşatıldığını . an
cak Rusya'dan 100.000 civarında askerin 
yardıma gelmekte olması yüzünden Kı
rım hanıyla da i stişare ederek kuşatmayı 
kaldırdığını söyleyip kendini savunduysa 
da hapsedilmekten kurtulamadı. 

Yedikule'de elli üç gün mahpus kalan 
İbrahim Paşa 1677 yılı sonlarında Kandi
ye. ardından Erzurum ve Diyarbekir bey
lerbeyiliklerinde bulundu; daha sonra Bu
din muhafızlığına, Kara Mehmed Paşa'nın 
ölümü üzerine de bu eyaletin valiliğine 
getirildi ve asıl şöhretini burada kazandı. 
Kısa sürede Budin Kalesi'ni tahkim ede
rek çok kalabalık Avusturya ordularının 
saldırılarına karşı aylarca elde tutmayı 
başardı. Az sayıda asker ve mühimmatla 
büyük kahramanlıklar gösterdi ; zaman 
zaman yaptırdığı huruç hareketleri so
nucu Avusturya ordugahından aldığı ba
rut vb. malzemeyle Bu din Kalesi'ni üç aya 
yakın savundu. Bu arada Avusturya ordu
ları kumandanının kaleyi teslim etmesi 
için gönderdiği elçiye, kalede beş yıl yete
cek kadar yiyecek ve 100.000 askerin bu
lunduğunu söyleyerek morallerini bozma
ya çalıştı. Daha sonra· birkaç defa daha 
h ücum eden Avusturyalılar umdukları ne
ticeyi alamadıkları gibi büyük kayıplara 
da uğradılar. Son huruç hareketinde ya
ğan yağmurun da etkisiyle Avusturyalı
lar ZO Zilkade 1095 (29 Ekim 1684) gü
nünden itibaren Budin muhasarasını kal
dırıp geri çekilmeye başladılar. Bu ric'at
ta 40.000 kadar Kırım askerinin gelmek
te olduğu haberinin de büyük rolü vardır. 
Daha sonra Avusturyalılar'ın bıraktığı cep
hane, top ve diğer malzemeyi kaleye al-
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d ıran İbrahim Paşa hemen yakılan yerleri 
onartarak tahkimata başladı (Silahdar, 
11 . 182) İbrahim Paşa'nın Tiryaki Hasan 
Paşa'yı hatırlatan savaş hilelerinden ve 
gayretinden çok memnun olan IV. Meh
med onu ve emri altındaki kumandanları 
ödüllendirmiş. bu arada "Şeytan " laka
bını da "Melek"e çevirmiştir (a. g .e. , ll, 
182) 

Budin muhafızlığında gösterdiği meta
netten sonra şöhreti çok artan. hatta is
mi sadrazamlık için dolaşmaya başlayan 
Melek İbrahim Paşa , Veziriazam Kara İb
rahim Paşa tarafından · şiddetle kiskanı

lıyor ve ayağının kaydınlması için fırsat 
kollanıyordu . Padişah huzurunda yapılan 
toplantıda Macaristan cephesi seraskeri 
Bekri Mustafa Paşa'nın yerine başarılı bir 
kimsenin getirilmesi kararlaştırıldı ve bu 
makama Melek İbrahim Paşa tayin edildi 
( Defterdar Sa rı Me h med Paşa . s. 191 ). Kı 

şı Belgrad'da geçiren Serdar İbrahim Pa
şa daha sonra askeri Zernun sahrasında 
topladı. Fakat Veziriazam Kara İbrahim 
Paşa. kendisine yeterli asker ve mühim
mat yardımında bulunmamış. dolayısıyla 
Melek İbrahim Paşa eksik levazımla ha
rekete mecbur olmuştu. 

Avusturyalılar'ın Uyvar Kalesi'ni kuşat
tıkları haberi gelince İbrahim Paşa Budin 
önlerine geldi ve burada bir toplantı ya
pıldı. Bazı kimselerin Uyvar yolunda ilerle
menin çok zor olduğunu söylemeleri üze
rine işgal altındaki Estergon'un kurtarıl
masına karar verildi. Böylece Avusturya
lılar'ın Uyvar'dan vazgeçip Estergon'un 
yardımına gelecekleri tahmin edilmişti. 
Gerçekten Estergon 'un Türkler tarafın
dan kuşatıldığını duyan Avusturya ordu
ları kumandanı Duc Lotheringen . Uyvar 
kuşatmasındaki kuvvetlerinin yarısını Es
tergon'a sevketmekte gecikmedi. Avus
turyalılar'ın yaklaştığını öğrenen İbrahim 
Paşa, Estergon kuşatmasını kaldırıp or
dusunu savaş düzenine soktu. Sağ tara
fında Tu na nehri. solda dağ silsilesi. arka
sında Budin'e doğru giden bir yol. cephe-

Kandiye 
muhafızı 

Melek 
ibrahim 
Pasa·ya 

gönderilen 
1089 (1678) 

tarihli 
iki hüküm 

(BA, MD, nr. 96, 
s. 42, 50) 

sinde ise geçilmesi zor bir bataklık bulun
duğundan Osmanlı ordusu hücum edil
mesi güç bir mevkide bulunuyordu. Her 
iki taraf bir süre saidırmadan bekledi. 
Serdarın niyetini anlayan Loren dükü ge
ce vakti kaçar gibi yaparak ordusunu geri 
çekti. Avusturyalılar'ın gerçekten kaçtık
larını zanneden Osmanlı askerleri hızla 
peşlerine düştüler. Ancak dük aniden du
rup düzensiz haldeki Osmanlı ordusuna 
saldırınca, gafil avianan Osmanlı askerle
ri bataklık araziden ordugaha doğru çe
kilmeye, Bavyera prensinin de devreye 
girmesiyle zor durumda kalarak panik 
içinde kaçışmaya başladılar. Sonuçta Os
manlı ordugahı Avusturyalılar'ın eline geç
ti (Kantemir, lll , 89-91 ). 15.000 kişilikAvus

turya ordusunun karşısındaki 80.000 ki
şilik Osmanlı kuvvetlerinin mağiObiyeti 
herkesi şaşırtmıştı. Melek İbrahim Paşa 
da Budin'e çekilmek zorunda kaldı. Bu 
arada haftalardır kuşatma altında bulu
nan Uyvar Kalesi de düşmüş, halkı katle
dilmiş . Estergon kurtanlamadığı gibi ci
varındaki irili ufaklı birçok yerleşim biri~ 
mi kaybedilmişti. Serdar İbrahim Paşa'
nın Avusturya generali nezdindeki barış 
arama girişimi de imparator istemedi
ğinden sonuçsuz kaldı (a.g.e., lll, 104-
1 05) 

Daha sonra ösek'e gelen İbrahim Pa
şa'nın Edirne'den gönderilen erzakı bu
rada açık bir alana yığdırması. bunun da 
Macarlar tarafından yakılması. hakkında 
bazı dedikoduların çıkmasına sebep oldu. 
Kendisine bağlı beylerbeyileri münasip 
yerlerde kışlamakla görevlendiren serdar 
kışı geçirmek için Belgrad'a geldi. Ancak 
kış ortasında Avusturyalılar ' ın Rumeli 
Beylerbeyi Çelebi İsmail Paşa'nın kışiağı 
olan Ar ad Palankası'nı yağmalamaları ve 
son olumsuz gelişmeler Melek İbrahim 
Paşa'nın Budin muhafızlığındaki şöhreti

ne gölge düşürdü . Onun bu başarısızlık
larında. merkezdeki büyük rakibi Veziri
azam Kara İbrahim Paşa'nın Macaristan'a 
eksik mühimmat göndermesinin önem-



ibrahim 
Paşa'nın 

mezarı

Edirne 

li rolü olduğu da rivayet edilmektedir. 1 
Muharrem 1097 (28 Kasım 1685) günü 
Has Oda Köşkü'nde şeyhülislam, sadaret 
kaymakamı, kazaskerler ve yeniçeri ağa
sının da iştirakiyle padişahın huzurunda 
yapılan toplantıda İbrahim Paşa'nın duru
mu görüşüldü. Sadaret Kaymakamı Sa
rı Süleyman Paşa, Melek İbrahim Paşa'yı 
1 OO.OOO'i aşkın askerle Estergon Kalesi'
ni alamama, Avusturyalılar'a yenitip pek 
çok mühimmatın telefine sebep olma. 
Uyvar Kalesi'ni yardımsız bırakıp göz göre 
göre düşmana kaptırma, gönderilen erza
kın Ösek'te yakılınasına sebep olma, mer
keze danışmadan Avusturyalılar'la barış 
girişiminde bulunma gibi suçlarta itharn 
ederek katlini istedi. Hastalık bahanesiy
le toplantıya katılmayan Vezlriazam Kara 
İbrahim Paşa da gönderdiği arlzada aynı 
fikirde olduğunu beyan etti. Anadolu Ka
zaskeri Ebusaidzade Feyzullah Efendi'nin 
itirazına rağmen Melek İbrahim Paşa. 
meclisin kararı ve Şeyhülislam Çatalcalı 
Ali Efendi'nin fetvası doğrultusuı;ıda 
çıkan Sultan IV. Mehmed'in fermanıyla 
Belgrad'da idam edildi ( 6 Muharrem ı 0971 
3 Aralık ı 685; Sil"ahdar, Il, 2 ı 6 ). Vücudu 

orada, merkeze getirilen kesik başı ise 
Edirne'de gömüldü. 

Dönemin tarihçileri tarafından kahra
mantıkta Tiryaki Hasan Paşa'ya, cömert
likte Hatim et-Tal'ye benzetilen Melek 
İbrahim Paşa ileri görüştü, ancak politik 
entrikalardan anlamaz biri olarak nitelen
mektedir. Hemen bütün tarihçiler Veti
riazam Kara İbrahim Paşa'nın oyunlarıy
la haksız yere öldürüldüğünde müttefik
tir. Mısır valiliği sırasında Kahire'de bir 
cami yaptıran Melek İbrahim Paşa'nın 
İstanbul Ortaköy'de Defterdarburnu'nda 
da m escidiyle yalısı vardı. İstanbul'daki 
Himmetzade Zaviyesi'ni de İbrahim Pa
şa·nın yaptırdığı nakledilmektedir ( Sicill-i 
Osmani, ı. ıo9). 
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iBRAHiM PASA CAMii 

İBRAHiM PAŞA, Nevşehirli 

(bk. DAMAD İBRAHiM PAŞA, Nevşehirli) . 
L ~ 

L 

İBRAHiM PAŞA CAMii 

Bulgaristan'ın Hezargrad şehrinde 
XVI. yüzyılda yapılmış 

cami ve külliyesi. 
~ 

Kuzey Bulgaristan'da, Türk döneminde 
Hezargrad olarak adlandırılan bugünkü 
Razgrad'da esasında bir külliyenin mer
kezi olan cami, XVI. yüzyılın ilkyarısı için
de Sadrazam Makbul İbrahim Paşa tara
fından yaptırılmıştır. İbrahim Paşa' nın ca
mi ve darütta'llm ile bunlara vakfettiği 
Niğbolu livasındaki yerler için divan kati
bi Mehmed b. Kara Üveys eliyle hazırla
nan Reblülewel 940 (Eylül-Ekim 1533) ta
rihli vakfiye Topkapı Sarayı Müzesi Arşİ 

vi'ndedir (nr 7029). Hüseyin Ayvansarayl, 
Galata'da Haliç kıyısındaki Eski Yağkapa

nı Camii'nden bahsederken bani Sadra
zam İbrahim Paşa'nın ayrıca Selanik'te 
kiliseden çevrilme Ayasofya Camii ile Ka
vala ve Hezargrad'da da camileri ve baş
ka hayratı olduğunu bildirir. Evliya Çele
bi, 1062 (1652) yılında MelekAhmed Paşa 
ile Özi'ye giderken uğradığı Hezargrad'ı 
İbrahim Paşa'nın bu şehir toprağından 
olduğu için imar ettiğini bildirir. Halbuki 
İbrahim Paşa, Adriyatik kıyısındaki Par
ga'dandır. Evliya Çelebi caminin içinin son 
derece tezyinatlı olduğunu, yapı ile uyum
lu bir minaresi, şadırvanı, imareti, darüt
tedrls, darülkurra, sıbyan mektebi ve ha
mamı bulunduğunu belirterek şehirdeki 
on iki handan Kurşunlu Han'ın ve 300 ka
dar dükkanın çoğunun da yine İbrahim 
Paşa evkafından olduğunu kaydeder. 
Onun bildirdiğine göre, Hezargrad ken
disine arpalık olarak verilen Molla Hak 
Efendi diye meşhur Ahmed b. Hüsamed
din'in kabri de bu caminin hazlresindedir. 
İbrahim Paşa Camii'nde bulunan 1 ozs 
(1616) tarihli Arapça birkitabeden anla
şıldığı üzere cami tam olarak bitirileme
miş ve daha sonra bu tarihte Mahmud 
Paşa tarafından tamamlatılmıştır. 

1980'li yıllarda burada yapılan bir kazı 
ile bugünkü yapının altından daha küçük 
ölçülerdeki bir camiye ait duvarlar orta
ya çıkarılmıştır (DİA, XVII, 299). Durumun 
tam olarak açıklanabilmesi için kazı bu
luntuları hakkında geniş bilgiye ve yerin" 
de değerlendirilmeye ihtiyaç vardır. Gerd 
Schneider'in hazırladığı rekonstrüksiyon-
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