
layış ve üsiCıbu yansıtmaktadır. Değişen 
mimari duruma karşılık mozaik çinili mih
rap ve vakfiyedeki ifadeler. İplikçi Camii '
nin Konya'daki Selçuklu dini mimarisinin 
erken tarihli örneklerinden biri olarak de
ğerlendirilmesi gerektiğini göstermek
tedir. 
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iPŞiR MUSTAFA PAŞA 
(ö. 1065/ 1655) 

Osmanlı sadrazamı . 
_j 

Abaza asıllı olup dayısı asi Abaza Paşa'

nın yanında yetiştiği söylenebilir. Nite
kim ll. Osman' ın kanını dava ederek Er
zurum'da ayaklanan Abaza Paşa'nın mai
yetinde İpşir Mustafa da vardı. Onun 1629 
yılında Bosna valiliğine getirilmesi üzeri
ne İpşir Must afa da Bosna'ya gitti. Aba
za'nın buradan azlinden sonra yine onun 
maiyetinde Budin , Silistre. Özi ve Hotin 
yöresinde, Kamaniçe ve Turla nehri boy
larında bulundu. 1 043 Reb'iülewelinden 
(Eylül 1633) itibaren Lehistan'a yapılan 
akıniara katıldı . Abaza Paşa'nın katlinin 
(ı 044/1634) ardından Kemankeş Kara 
Mustafa Paşa'ya intisap etti ve onun va
sıtasıyla saraya girdi. IV. Murad'ın Revan 
Seferi'nde mirahur olarak bulundu. Bağ
dat Seferi 'nden döndükten sonra büyük 
mirahurluğa yükseldi (ı 049/1639). Nisan 
1639'da vezaretle Budin valiliğine tayin 
edildi. Arkasından Silistre. Maraş . Musul. 
Van. Karaman, Tımışvar beylerbeyilikleri-

ne getirildi. 1647'de Sivas Valisi Varvar 
Ali Paşa'nın ve Hamid-ili dolaylarında eş
kıyalığa başlayan Haydaroğlu Mehmed'in 
üzerine sevkedilen kuwetlerin başına Si
vas valisi olarak serasker tayin edildi. Ön
ce Haydaroğlu taraftarlarını dağıtan Mus
tafa Paşa. daha sonra Varvar Ali Paşa üze
rine yürüyerek 26 Rebiülahir 1058 (20 Ma
yıs 1648) onu öldürttü ve başını İstanbul'a 
gönderdi. Bu arada Ali Paşa tarafından 
hapsedilen Karaman Beylerbeyi Köprülü 
Mehmed Paşa ve bazı vezirler hapisten 
kurtuldu . Ertesi yıl Gürcü Nebi isyanını 
bastırmak ve Nogay Paşa oğlu Aslan Pa
şa'yı ortadan kaldırınakla görevlendirildi. 
Aynı yılın sonlarında Şam eyaJetine gön
derildi. Burada Sayda ve Beyrut mukata
ası meselesinden dolayı Dürzi reisieri ara
sında çıkan anlaşmazlıkların halline çalış
tı . Ancak Şam halkının destek vermemesi 
yüzünden Dürzi şeyhlerine yeniidi ve ya
ralandı. 

1650 yılı sonlarında Halep valiliğine ge
tirilen İpşir Mustafa Paşa çok geçmeden 
tekrar Sivas valiliğine tayin edildi. Asi Aba
za Hasan'ı yakalamakla görevlendirildiy
se de onunla ırl<iyakınlığı düşünülerek bu 
görevden alındı ve Bağdat'a gönderilmek 
istendi. Bu sırada Katırcıoğ lu Mehmed 
Paşa'nın Abaza Hasan üzerine serdar ya
pılmasına kızan İpşir Paşa . Abaza Hasan 
tarafına geçerek asi oldu. Onunla birlikte 
Ankara ve Eskişehir' e girdi, her iki yerin 
ileri gelenlerini öldürttü , etrafa müte
sellimler. hatta tuğralı emirler gönderdi. 
Anadolu'da kendisine karşı koyacak güç 
bulunmadığı için herkes emirlerine itaat 
etmek zorunda kalıyordu. Nihayet İpşir 
Paşa'ya Halep valiliği , Abaza Hasan'a da 
Türkmen ağalığı verilerek mesele halle
dildL Halep'te büyük bir törenle karşıla-
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iPSiR MUSTAFA PASA 

nan İpşir Mustafa Paşa birbirine düşman 
olan yeniçeri ve sipahi taifesini barıştırdı. 

Bu arada bir nizarnname hazırlattı. Buna 
göre hiçbir makam ehil olmayana veril
meyecek, rüşvet ve caize kaldırılacak , 

beylerbeyi, bey ve kadılar üç yıl hizmet
ten önce azledilmeyecek, sikke tashihiyle 
din ve devlet işler i şer' ve kanuna uygun 
olarak icra edilecekti. Yapılan toplantıda 
yeniçerilerle sipahilere nizarnname şart
larına uyacaklarına dair yemin ettir ildi. 
Daha sonra Bağdat. Diyarbekir, Erzu
rum. Sivas. Karaman ve Anadolu'daki di
ğer beylerbeyilere mektuplar gönderile
rek " ıslah - ı alem" için 1652 baharında 
Maraş çayında toplanmaları çağrısında 

bulunuldu. 

Fakat İpşir Mustafa Paşa . kısa süre son
ra Halep'te keyfi şekilde hareket etmeye 
ve maiyeti halka zarar vermeye başlad ı. 

Tarhuncu Ahmed Paşa'nın sadrazamiiğı 
zamanında kendisine kapı halkının bir 
kısmını dağıtması bildirildiyse de ewelce 
asi Abaza Hasan ile birlikte hareket et
miş olduğundan öldürüleceği korkusuyla 
buna yanaşmadı. Ayrıca yanındaki idama 
mahkum kişiler onu sürekli istanbul'da
ki devlet erkanı aleyhine kışkırtıyorlardı. 
Bu sebeple yakın dostu Sadrazam Derviş 
Mehmed Paşa 'nın İstanbul'a davetini ve 
padişaha bağl ı lığını bildirmesi isteğini 
reddetmişti. Ancak bir süre sonra Derviş 
Paşa'nın felç olması üzerine sadaret müh
rü İpşir Mustafa Paşa 'ya gönderildi ( 16 
Zilhicce ı 064 128 Ekim ı 654 ). Bu göreve 
getirilmesinde Ayşe Sultan ' ın başağası 

Mercan Ağa ile Darüssaade Ağ ası Bayram 
Ağa'nın ve Şeyhülislam Ebusaid Mehmed 
Efendi'nin büyük rolü olmuştu . Böylece 
çıkması muhtemel büyük bir Celali gaile
sinin önlenmesi arzu edilmişti. 
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iPSiR MUSTAFA PASA 

ipşi r Mustafa Paşa sadaret mührünü 
aldıktan sonra etrafına karşı daha da sert
leşti : veziriazamlığın kendisine verilme
sini yakalanması için bir tuzak zannede
rek Halep, Şam ve Anadolu'daki karışık
lıkları düzeltme bahanesiyle istanbul'a 
gitmeyeceğini bildirdi. Onun tutumu, 
merkezde kendisinin bu makama getiril
mesinde ön ayak olanları endişeye sürük
lüyor, onlardan devamlı davet mektupları 
geliyordu. Nihayet Türkmen Ağası Abaza 
Hasan ile birlikte 1654 Aralık başlarında 
Halep'ten ayrıldı. Yol boyunca Anadolu 
vilayetlerinin defterdarlarına haberler 
göndererek daha önce satılmış olmasına 

rağmen bütün Anadolu mukataalarının 
tekrar kendi adamlarına satıld ığ ını bildir
di. Antalya, Adana, Karaman ve Konya 
güzergahını takip eden ipşir Paşa , bura
larda hakkında şikayet bulunan vezirleri 
cezalandırdı. halkın beğenmediği kadı

ları ise yanında bulunan mazul kadılarla 
değiştirdi. istanbul'a yaklaştıkça ondan 
çekinenler ve menfaatlerine zarar gele
ceğini düşünenler sactaretten azli yolun
da çaba sarfettilerse de Kaptanıderya Ka
ra Murad Paşa'nın müdahalesiyle yerinde 
bırakıldı. 

istanbul'da kendisine taraftar olanlar
la muhalifleri arasında şiddetli mücade
leler olduğunu bilen ipşir Paşa daha ileri 
gitmeyerek İzmit'te kaldı. Sonunda gü
vendiği kişilerden Heyhan Ağa'nın kendi
sini ikna etmesi üzerine hayatı hususun
da garanti aldı ve Üsküdar'a gelerek ni
kahlısı Ayşe Sultan'ın buradaki sarayına 
yerleşti (ı 8 Reblülahir ı 065125 Şubat 

ı 655) . Ardından ist anbul'a geçip resmen 
görevine başlayan Mustafa Paşa önce 
azil, nasp ve müsadere işleriyle meşgul 

oldu. Zamanla sertleşen ipşir Paşa , mu
haliflerini katı veya sürgün yoluyla ber
taraf etmeye başladı . Bu arada istan
bul'a beraberinde getirdiği sarıca ve 
sekban zümresinden ve taşrada bazı 

yerlere tayin ettiği adamlarından sürek-

376 

l pşir Mustafa 
Paşa · nın , 

bir mektubu 
(Aktepe, TD, 
24 [1 9 70[, lv. VII 

li şikayet ediliyordu. Nihayet ipş i r Mus
tafa Paşa'nın , önceleri kendisine taraf
tar iken sadrazamlığından sonra um
dukların ı bulamayan sipahilerle arası 
açıldı. Sipahiler ipşir Paşa 'yı padişaha 
ve şeyhülislama şikayet ettilerse de bir 
sonuç elde edemediler. Bunun üzerine 
yeniçerilerle birleşmeye karar verdiler. 
Diğer taraftan ipşir Paşa'nın, kendisine 
rakip gördüğü tek seveni Kaptanıderya 
Kara Murad Paşa'ya cephe alması onun
la da arasının açılmasına sebep oldu. ic
raatında çok sert ve kırıcı oluşu yüzün
den Abaza Hasan ve Kürt Mehmed gibi 
yakınlarının da kendisinden yüz çevirmesi 
üzerine yalnız kaldı. Sonunda Kürt Meh
med Ağa , sipahi zümresiyle anlaşarak 
Murad Paşa'yı sadarete getirmeye karar 
verdi. Yeniçeri ve sipahi ileri gelenleri bir
leştiler. B Mayıs 16SS'te Murad Paşa ve 
Kürt Mehmed'in tahrikiyle harekete ge
çen asiler, IV. Mehmed'e haber göndere
rek İpşir Paşa ile kethüdasının ve şeyhü
lislamın kendilerine teslimini istediler. 
Ardından sadaret sarayına yürüdüler. ip
şir Paşa Topkapı Sarayı'na sığındı. Bu ara
da kendi sarayındaki bütün eşyası yağ
malandı. Aynı şekilde ertesi gün Ebusaid 
Mehmed Efendi'nin konağı talan edildi. 
Sarayda yapılan toplantıda devlet ricalin
den hiç kimsenin veziriazam lehinde bir 
şey söylememesi üzerine Mustafa Paşa 
mührü çıkarıp padişaha teslim etti. Yeri
ne Murad Paşa getirildi. Bir süre mahpus 
tutulan İ pşir Mustafa Paşa asilerin da
ğılmaması üzerine idam edildi (5 Receb 
I 0651 I I Mayıs I 655) . Cesedi Çarşıkapı'
daki Kemankeş Kara Mustafa Paşa Tür
besi dışında defnedildi. Günümüzde bu
rası istimlak edilerek yol yapılmıştır. 

Devrin kaynaklarında saf, ümmi. Ie
ventmeşrep, az konuşan, tasawufa me
yilli , cimri, zalim, cirit ve mızrak kullan
ınada usta bir kişi olarak belirtilen, vezi
riazam olduktan dört ay sonra istanbul'a 
gelen ve burada ancak iki ay on altı gün 

görev yapabilen İpşir Mustafa Paşa 'nın 
Halep'te Zimmiler mahallesinde camisi, 
hanı ve dükkaniarı bulunmaktadır. 
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İ'RABÜ'I-KUR' AN 
( w'f;AJI y f_r!) 

Kur'an ayetlerini 
cümle yapısı yönünden 

inceleyen ilim dalı 
ve bu alanda yazılan eserlerin 

ortak adı. 
_j 

Sözlükte "bir şeyin aslını ve hakikatini 
ortaya çıkarmak, açıklamak" anlamına 

gelen i'rab kelimesi teri m olarak "Arap 
dilinin söz dizimini (nahiv 1 sentaks) ince
lemek" demektir. Kur'an ilimleri arasın 

da yer alan i'rabü'l-Kur'an'da da ayetler 
cümle ve terkip yapısı açısından ele alınır. 

Hz. Peygamber'in, " Kur'an ' ı i'rab ediniz, 
onun garib lafızlarını araştı rınız" (Hakim, 
ll. 439) mealindeki hadisiyle Hz. Ebu Be
kir, ömer ve Abdullah b. ömer gibi saha
bilerin Kur'an'ın i'rab edilerek okunması
nın daha sevap olduğunu belirten ifade
lerinde (İbn Atıyye el-Endelüsi. I, 40: Kur
tubi. ı . 23) geçen i'rab kelimesi sözlük 
anlamındadır ve "Kur'an'ı kelime kelime 
açıklayıp anlayarak, bilinmeyen kelimele
rin manasını araştırıp öğrenerek okumak" 
demektir (Süyutl. ll. ı 194). İ 'rab kelime-


