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İBRAHiM PAŞA SARAYI 

İstanbul' da Atıneydam kenarında 
XVI. yüzyıl başlarında kurulmuş, 

şehrin en muhteşem 
özel saraylarından. 

Sultanahmet'te yer alan sarayın Kanuni 
Sultan Süleyman devri veziriazamı Mak
bul İbrahim Paşa tarafından yaptınldığı 
bilinmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi Ar
şivi'nde bulunan ve istanbul Emini Ömer 
Ağa tarafından padişaha takdim edilmiş 
olan 927 (1521) tarihli bir yazıdan sarayın 
mevcut bir konağın önemli değişiklikler, 
eklemeler ve tamirler yapılmak suretiyle 
meydana getirildiği anlaşılmaktadır. İçin
de bir kule ve çardağı, köşk, hazine oda
sı, hamam. kiler. mutfaklar, divanhane, 
hassa evleri, ahır gibi kısımları bulunan 
bu yapı çok kısa bir süre içinde tamam
lanmıştır. Nitekim seferden dönen pa
dişah burada ağırlanmış, sadrazamlığa 

ibrahim Paşa Sa rayı'nın ön cephesi 
Sultanahmet 1 istanbul 

yükselen İbrahim Paşa'nın muhteşem dü
ğünü 1 S24'te aynı yerde yapılmıştır. 23 
Receb 931 ( 16 Mayıs 1525) gecesi meyda
na gelen bir ayaklanmada şehrin başka 
saray ve konakları ile beraber buraya da 
hücum edilerek kapı ve pencereleri par
çalanmıştır. Sarayını tamir ettiren İbra
him Paşa. Budin seferi ganimeti olarak 
getirdiği heykelleri 1526'da binanın önü
ne diktirmiş ve düşmanlarının tenkit ve 
alaylarını üzerine çekmiştir. Hatta bu mü
nasebetle o çağın şairlerinden Figani Hz. 
İbrahim'in putları kaldırdığını. halbuki 
adaşı olan diğer İbrahim'in şehrin ortası
na putlar diktirdiğini söyleyerek paşayı 
hicvetmiş ve bu da hayatına mal olmuş
tur. Paşanın sarayının önüne diktirdiği 
heykeller XVI. yüzyılda çizilen bazı gra
vürlerde farkedilmektedir. Şehzadelerin 
21 Şewal 936'da (18 Haziran 1530) yapı
lan sünnet düğünü için İbrahim Paşa Sa
rayı önüne, meydana bakan bir kasır inşa 
edilmiş ve Kanuni bir ay süren eğlence
leri buradan seyretmiştir. Bilhassa Hü
nemame minyatürleri başta olmak üze
re bu eğlenceleri gösteren minyatürlerde 
kasrın dış mimarisi kısmen görülebilmek
tedir. 

İbrahim Paşa'nın 1 S36'da idam ı üzeri
ne sarayına devletçe el konulmuş. bir kıs
mı iç ağianiarına ayrılmış, bir kısmı sad
razarnlara ve diğer ileri gelenlere tahsis 
edilmeye başlanmıştır. 1566'da vezir, da
ha sonra Mısır ve Anadolu beylerbeyi olan 
Zal Mahmud Paşa 1 S74'te II. Selim'in kızı 
Şah Sultan'la burada evlenmiş ve 1580'
de vefat edinceye kadar bu sarayda yaşa
mıştır. 1584'te yapı, acemi ağianiarına 
ayrılan kısmı dışında kalan bölümleriyle. 
lll. Murad'ın kızı Ayşe Sultan'la evlenen 
Sadrazam Bosnalı Damad İbrahim Pa
şa'ya intikal etmişti r. İbrahim Paşa'nın 
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160 1'de ölümünün ardından malları ve 
sarayı, ertesi yıl Ayşe Sultan'la evlendiri
len Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'ya tah
sis edilmiştir. Ancak Hasan Paşa 1603'te 
katiedildiğinden sactareti kısa sürmüş, 

saray bu defa da Ayşe Sultan'ın üçüncü 
eşi Güzelce Mahmud Paşa'ya geçmiştir. 
1605'te Güzelce Mahmud Paşa ile Ay
şe Sultan ardarda ölünce 1611 'de saray 
muhtemelen lll. Mehmed'in kızlarından 
biriyle evlenmiş olan Kaptanıderya Da
mad Kara (Öküz) Mehmed Paşa'ya, daha 
sonra da ı. Ahmed'in kızı Gevherhan Sul
tan'la evli Kaptanıderya TopaJ Receb Pa
şa'ya verilmiştir. Uzun süre Receb Paşa'
nın adıyla anılan saray, 1632'de sadrazam 
olan paşanın aynı yıl IV. Murad'ın emriyle 
katledilmesi üzerine bu padişahın silah
dan Mustafa Ağa'ya temlik edilmiştir. IV. 
Murad 1640'ta ölünce saray, Sultan İbra
him'in en gözde musahibi olan Silahdar 
Yusuf Paşa'ya verilmiştir. 164S'te padişa
hın üç yaşındaki kızı Fatma Sultan'la ni
kahlanan Yusuf Paşa düğünden bir yıl 
sonra idam edilmiştir. Saray, bu defa Fat
ma Sultan'la evlendirilen bir diğer padi
şah musahibi Damad Fazlı (Fazlullah) Pa
şa'ya verilmişse de bunların sarayda ya
şamadıkları. Fazlı Paşa 'nın İstanbul dışı 
görevlerle merkezden uzaklaştınldığı bi
linmektedir. Sarayı 1648'de Sultan İbra
him'in, Telli Haseki adıyla tanınan gözde
sine hediye ettiği anlaşılmaktadır. Bun
dan sonra XVII. yüzyıl boyunca sarayın 
sahipleri sadraiamlar. kaptan-ı deryalar 
ya da beylerbeyi gibi bürokrasinin en yük
sek üyeleri ve hanedana damat olan dev
let ricaline tahsisi devam etmiştir. Evliya 
Çelebi yapının İstanbul'daki vezir saray
larının en büyüğü olduğunu kaydetmek
tedir. 

Saray Zilhicce 1'062'de (Kasım 1652) 
yanmış, 1 720'ye doğru Nevşehirli Damad 
İbrahim Paşa tarafından tamir ettirilmiş 

ibrahim Paşa Sarayı'n ın ikinci avlusundan bir görünüş 
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veya yeni bir bina yaptırılmışsa da 11 S4'
te (1741) tekrar yanması üzerine artık 
bir daha onarılmamıştır. 167S'teki dep
remde harap olduğu anlaşılan sarayın 
XVII. yüzyılın son çeyreğine girerken Köp
rü/üzade Fazı! Ahmed Paşa tarafından 
kapatıldığına dair bir kayıt bulunmakta
dır. Yapımına 1749'da başlanan Nuruos
maniye Camii'nin temel hafriyatından çı
kan toprak İbrahim Paşa Sarayı'nın hara
besi ve çevresine döküldüğünden bu bü
yük yapının kalıntıları da ortadan yok ol
muştur. 

İbrahim Paşa Sarayı , Sultanahmet 
Meydanı'na kadar inmekle beraber yanın- · 

da başka saraylarla Mehterhane ve Meh
terhane Kasrı da bulunuyordu. Bu sonun
cu yapıların sarayla ilgisi açık biçimde tes
bit edilememiştir. 1 SS3'te Rüstem Paşa'
nın kardeşi Kaptanıderya Sinan Paşa'nın 

burada yaptırdığı sarayın da yeri tam ola
rak anlaşılamamaktadır. Mehterhane ile 
Mehterhane Kasrı 1808'e kadar durmuş 
ve Alemdar Vak' ası'nda yanmışsa da · 
Mehterhane Kasrı Il. Mahmud tarafın
dan yeniden yapılarak 1231'de (1816) in
şaatı tamamlanmıştır. Sonraları defter
hane durumuna getirilen bu binaların 
arasında Tü rJ< neo- klasiği üslübunda ta
pu dairesi de inşa edilmiştir. İbrahim Pa
şa Sarayı'nın ne zaman defterhane oldu
ğu bilinmemekle birlikte daha 17SS ön
cesinde bir bölümünün defterhane ola
rak kullanılmaya başlanmış olması müm
kündür. Aralarında belki bir de eski ker
vansaray olan bu girift, plan düzenleri ve 
mimarileri iyice çapraşık yapıların bir kıs
mı 1939'a kadar cezaevi olarak kullanılı
yor, bir kısmı ise orduya ait bulunuyordu. 

Meydanda yeni bir adiiye sarayının ya
pılmasının uygun görülmesi üzerine bu
nun için eski binaların yı kılması kararlaş
tırıldığında mevcut eski yapıların adı me
selesi tartışmalara yol açmıştır. Bazıları
na göre Sultanahmet Meydanı kenarın
da sıralanan eski yapılar yüzyıllar boyun
ca çok değişen , kısmen bozulan İbrahim 
Paşa Sarayı'nın kalıntılarından başka bir 
şey değildi. Bazılarına göre ise sarayın 
meydana bakan dar bir yüzü vardı ve sa
ray arkaya doğru uzanıyordu. Bugün 
ayakta duran yapılar onun değil Çadır 
Mehterhanesi ile Mehterhane Kasrı'nın 
ve belki de bir kervansarayın kalıntıları
dır. İbrahim Paşa Sarayı'ndan, arkadaki 
sahada mahalle içinde sadece bazı şekil
siz duvar parçaları ile bir hamam harabe
si kalmıştır. Yeterli ve ciddi bir inceleme 
yapılmadığından ayakta duran yapıların 
mahiyeti ve o tarihteki binalarla ilişkisi 
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açık surette ortaya konulamadan yıkıma 
başlanmış ve birbirine bitişik büyük bir 
yapı topluluğu teşkil eden bu mimari 
manzumenin bir kanadı ortadan kaldırıl
mıştır. 

Müstahkem görünüşlü olan saray. Os
manlı saraylarının geleneksel kabul edi
len mekan organizasyonunu yansıtmak
tadır. Özgün haliyle meydana doğru alça
lan bir alanda cephesinin toplam genişliği 
140 in. olarak inşa edilmiş, dört avlu et
rafında yerleştirilmiştir. Bugün Tapu ve 
Kadastro Dairesi'nin arkasında kalan bi
rinci avlu aslında bir cephesiyle Atmeyda
nı 'na açılıyordu. Avlunun iki yan cephe
sinde yer alan kapılarla sarayın ikinci ve 
üçüncü avlularına geçiliyordu. Yine mey
dana paralel uzanan üçüncü cephenin bir 
yanında ise günümüze gelerneyen bir 
rampa ile ulaşılan. yalnız padişahın ata 
binmiş olarak geçebileceği asıl giriş bu
lunuyordu. Bu avlunun sağındaki kapının 
yanında Defter-i H~kanl Emini Server 
Dede'nin türbesi vardı. Sarayın çöküş v.e 
parçalanış sürecinde önce defterhane bi
nası bu avluda inşa edilmişti. Daha sonra 
da Tapu ve Kadastro Dairesi'ne bağlanan 
sarayın bu bölümü özgün yapısını kaybet
miş bulunmaktadır. 

İkinci avlu sarayın ilk inşasından geri
ye kalan tek avludur ve esas olarak Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi'nin büyük iç av
lusuna denk düşmektedir. Birinci avludan 
daha yüksek seviyede olan bu mekana bir 

ibrahim Paşa Sa rayı ' nın ön cephesindeki padi sa hın seyir 
köskü (restorasyon görmüştür) 

dizi merdiven ve kapıdan geçilerek ulaşıl
maktadır. İkinci avlu minyatürlerde, pa
dişahın görüldüğü balkon un sağında onun 
gösterileri rahatça izleyebileceği, ancak 
dışarıdan içerisinin görünmemesini sağ
layacak ahşap kafesli bir seyirliğin arka
sına isabet eden ağaçlıklı bir alan olarak 
resmedilmektedir. Sarayla meydan ara
sındaki seviye farkı sebebiyle ikinci avlu
nun meydana bakan doğu çephesi bir is
tinat galerisi üzerine oturtulmuştur. Bu 
istinat galerisi, beşik tonozlu kemerler/e 
birbirine ve meydana açılan mekanlardan 
oluşur. Meydan cephesinde bodrum kat
larının dükkan ve ahır olarak kullanılmış 
olması muhtemeldir. Her halükikda bu 
mekanların sarayla bağlantısı yoktur. aa
lerinin hemen arkasında ikinci avlunun 
toprak zemini yükselmektedir. İkinci av
lunun zemin katında güney, batı ve ku
zey cephelerini birbirine açılan koğuşlar 
biçiminde tonozlu mekanlar çevirir. Bu 
mekanları avluya ve bugün arkada yıkıl
mış olan sarayın diğer bölümlerine bağ
layan kapılar bulunmaktadır. Halen giri
şin üzerinde yer alan köşk, minyatürlerde 
resmedilen ve muhtemelen padişah dı
şındaki hanedan üyelerinin törenleri sey
rettiği köşktür. Ancak bugün burada gö
rülen mimari parçalar zaman içindeki bir
çok değişikliğin ve onarımın izlerini taşı
maktadır. İkinci avlunun batı ve kuzey yö
nünde ikinci katta bulunan mekanlar da 
batıda tonoz. kuzeyde kubbelerle örtül
müştür. İçlerinde ocakların mevcut oldu
ğu bu mekanların önünde kubbeli bir re
vak yer almaktadır. Padişahların Atmey
dam'na geldiklerinde eğlenceleri seyret
tikleri yer sarayın ve ikinci avlunun güne
yindeki divanhanedir. Bu bölümün birçok 
kaynakta "kasır. köşk, taht" olarak söz 
edilen ve minyatürlerde görülen şah n işi
ni de son restorasyonlarda yeniden inşa 
edilmiştir. Kaynaklardan, divanhane du
varlarının çiniler/e bezeli olduğu anlaşıl
maktadır. Avluya bakan cephesi harap va
ziyette yakın zamana kadar gelmiş, ancak 
duvara gömülü kırmızı sütun izleri bulun
duğundan kırmızı boyalı ahşap kemerler
le birbirine bağlı ahşap sütunlarla çevrili 
olacak biçimde restore edilmiştir. Divan
hanenin ardında bir kapıyla geçilen kışlık 
divanhane ya da iç divanhane yer almak
tadır. Kışlık divanhanenin güney cephe
sinde görülen bir kapı ise burada ek bir 
bina olduğunu düşündürmektedir. 

Ana cepheye dik gelen sarayın kuzey 
cephesinin bir bölümünü oluşturan üçün- · 
cü avlu sarayın en küçük avlusuydu. Üç 
cephesini, alt katta avlu kenarlarına dik 



ibrahim Pasa Sarayı ve önündeki Atmeydanl'nı tasvir eden 
bir minyatür (Hünername, TSMK, Hazine, nr . 1524, vr. 
250•) 

beşik tonazlardan oluşan koğuşlar, üst 
katta eşit büyüklükteki kubbeli odalar 
ve önlerinde revaklar çeviriyordu. Üçüncü 
avlunun dördüncü (batı) cephesi ise sara
yın dördüncü avlusunun bulunduğu bölü
me bitişikti. Dikkati çeken önemli bir nok
ta, 1582'de yapılan sünnet düğünü önce
sinde gerçekleştirilen yenileme faaliyeti 
sırasında ana girişin buraya aktarılmış 
olmasıdır. Günümüzde bu avlunun yerin
de Adalet Sarayı Arşiv Dairesi yer almak
tadır. · 

Üçüncü avlunun arka cephesine bitişik 
olan dördüncü avlu 1939'da Adiiye Sara
yı'na yer açmak için tamamen yıkılmıştır. 
Yıkım öncesi yapılan mimari çizimlerle fo
toğraflardan, dördüncü avlunun da eşit 
büyüklükteki kubbeli odalar ve önlerin
de revaklarla çevrili olduğu anlaşılmak
tadır. 

Sarayın iç mekan kullanımına dair çok 
sağlıklı bilgi yoktur. Ancak Osmanlı saray
larının genel mekan organizasyonu te
mel alınarak bazı tesbitlerde bulunmak, 
kule, hazine, mutfak, hamam, hela ve 
ahır gibi mekanları yerleştirmek müm
kün olabilmektedir. Bu konudaki bilgiler 
İbrahim Paşa Sarayı'nı etraflı bir surette 
incelemiş olan Tülay Artan' ın makalesin-
. / 
de yer almaktadır (bk: bi bl.) . 

İbrahim Paşa Sarayı'nı kulesiyle göste
ren basit bir resmi, Matrakçı Nasuh'un 
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn adlı 
eserinde görülmektedir. 1533'te İstan
bul'a gelen Flaman C. D. Schepper hatıra
tında sarayı kısaca tarif etmekte, kesme 
taştan bir yapı olduğunu söyleyerek İtal
yan tarzında yapıldığına işaret etmekte
dir. Meydana açılan bir kapıdan girilen sa
ray arka arkaya iki iç avluyasahip bulunu
yordu. XVI. yüzyıla ait Surname minya
türlerinde de kasrın meydana bakan cep
hesi görülür. XVlll ve XIX. yüzyıllarda 
Batılı ressamlar tarafından Sultanahmet 
Meydanı'nın resimleri yapıldığında , Sul
tan Ahmed Camii karşısında belirtilen 
kuleli ve ön cephesinin altında revak olan 
yapının İbrahim Paşa Sarayı ile ilgisi pek 
anlaşılamamıştır. Meydanın bir kemarın
da Adiiye Sarayı ile meydan arasında ka
lan alanı kaplayan büyük yapı topluluğu
nun içinde saraydan kalan parçaların bu
lunup bulunmadığı tesbite muhtaçtır. Fi
ruz Ağa Camii tarafındaki ·kısımların sa
rayla bir ilgileri olmadığı kesin olmakla 
beraber aksi taraftaki bina blokunun için
de saraydan kalmış parçaların bulunması 
mümkündür. Son yıllarda Üçler sakağına 
komşu olan tarafın tamirine başlanmış 
ve burasının Türk ve islam Eserleri Müze
si'nin bir bölümü olarak kullanılmak üze
re gerekli projeleri hazırlanmıştır. Büyük 
çalışmalar sonunda mimar Hüsrev Tayla 
idaresinde mevcut eski yapılar ayıklana
rak bazı bölümler ihya edilmiş ve burası 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak dü
zenlenmiştir. Sarayın tarihçesi hakkın
daki tartışmalar Sedat Çetintaş, İbrahim 
Hakkı Konyalı , Zarif Orgun tarafından 
yayımlanan kitap ve makalelere konu ol
duktan başka Nurhan Atasoy da İbrahim 
Paşa Sarayı hakkındaki bütün bilgileri bir 
araya getiren büyük bir monografya ha
zırlamıştır. Bunun dışında son restoras
yonu idare eden Hüsrev Tayla çalışmala
rını özetleyen bir rapor neşretmiştir (bk 
bibl.) . 
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Paşa Sarayı 'nın 

birinci 
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~ SEMAVi Evicı;: 

İBRAHiM PEÇEVİ 

(bk. PEÇUYLU İBRAHiM). 

İBRAHiM REŞiD 

(bk. DÜVEYHI). 

İBRAHiM RİFAT PAŞA 
(1857 -1935) 

Mısır emir-i haclarından, 
Mir,atü'l-f:laremeyn müellifi. 

_j 

_j 

_j 

18 Cemaziyelevvel 1273'te ( 15 Ocak 
1857) Asyfıt 'ta dünyaya geldi. Babası 
Süveyfi b. Abdülcevad doğumundan iki 
ay önce vefat ettiği için terbiyesini annesi 
üstlendi. İlk öğrenimi esnasında Kur'an-ı 
Kerim'i ezberledi. On dört yaşında As-
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