SilAHDAR iBRAHiM PAŞA
tiyle devredebilirdi. Sipahi ağası ise günlük 120-130 akçe arasında uh1fe alıyordu.
Ocağa ait bürokratik muamelat defterdarlığa bağlı silahdar kaleminden görülüyordu . Silahdar bölük katibi aynı zamanda
bu kalemin amiri durumundaydı. XVIII.
yüzyıla ait bilgilere göre eşkinci veya emekli olmuş silahdarların esame denilen ulufe cüzdaniarı bu kaleme kayıtlıydı, bölüğün mevcut isim cetvelleri de burada hazırlanırdı. Uh1felerinin tediyesi, esamelerin süvari mukabelesi kaleminde gözden
geçirilip tasdik edilmesiyle gerçekleşiyor
du.
Padişahın yanında bir hassa bölüğü durumunda olan silahdarların başlıca görevleri alaylarda ve cuma selamiıkiarında padişahın solunda yürümek, savaş sırasın
da ana merkezde saltanat sancağının sol
tarafında yer almak, yürüyüşlerde yahut
padişahın iştirak ettiği seferlerde onun
geçeceği yolları açmak, köprüler yaptır
mak ve tuğların dikilmesi için yolun iki tarafına sancak tepesi denilen tümsekler hazırlatmaktı. Bu tümsekler sefere serdar
olarak sadrazarnın katılması durumunda
sadece yolun sol tarafına yapılırdı. Savaş
düzeni ve yol hizmetleri dışında sefer sı
rasında padişahın veya sadrazarnın tuğla
rını taşımak, merasimlerde padişahın yedek atiarını götürmek ve padişah camiye
gittiğinde fakiriere sadaka dağıtmak gibi
işleri de ifa ediyordu. Tuğları taşıyanlar tuğ
cu veya tuğkeşan 1 tuğcıyan-ı hassa adıy
la anılıyordu. Sayıları yirmi üç kadar olup
başlarında tuğcubaşı bulunuyordu. Padişahın yedek atiarını götüreniere yedekçi,
amirlerine yedekçibaşı deniyordu. Bunların sayısı otuzdu. Padişah adına sadaka
dağıtanlara buçukçu adı veriliyordu. Söz
konusu hizmetler dışında XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kapıkulu süvarileri
Edirne ve Bursa'dan başlayarak imparatorluğun her tarafına dağılıp vergi tahsili,
beytülmal eminliği, mübayaat ve kitabet
gibi çeşitli hizmetler yapmaya başlayın
ca silahdarlar bölüğü mensupları da cizye
eminliğine, ağnam, haraç gibi vergilerin
tahsiline memur edilmiştir (BA. KK, nr. 67).
Osmanlı savaş sisteminde XVII. yüzyıl
dan itibaren başlayan dönüşüm kapıkulla
rını da etkilemiş, nizarnları bozulmaya baş
lamış, alınan tedbirlere rağmen eski düzen sağlanamamıştır. XVlll. yüzyılda silahdarların da içinde bulunduğu kapıkulu süvarileri giderek başka işlerle ve ticaretle
uğraşmaya başlamış, boş yere ulufe alan
gruplar haline gelmiştir. Yeniçeri Ocağı ' nın
ilgasından sonra kapıkulu ocakları da kapatılmış, esameleri imha edilmiş, ancak

sadrazam huzurunda kendilerini gösterip
isbat-ı vücud edenlere gümrükten maaş
tahsis edilmiştir.
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Ahıskalı olup Yusuf Paşa'nın oğludur. Enderun'dan yetiştikten sonra Şaban 1169'da (Mayıs 1756) çuhadar, Zilhicce 1169'da
(Eylül 1756) silahdar oldu. Safer 1171 'de
(Ekim 1757) aziedilip emekliye ayrıldı. Şa
ban 1171 'de (Nisan 1758) affedilerek görevine iadesi istendiyse de kabul edilmeyip
Ahıska'ya sürüldü. Cemaziyelahir 1172'de
(Şubat 1759) sürgün cezası kaldırıldı. 9
Şewal1180'de (lO Mart 1767) vezaretle
(Tevcfhat Defteri, TSMK, Hazine, nr. 1648,
vr. 2b) Ahıska ve Çtidır valiliğine tayin edildi. 4 Cemaziyelahir 1181'de (28 Ekim 1767)
Erzurum valisi oldu. Safer 1183'te (Haziran 1769) Erzurum ve Trabzon eyaletleri
askeriyle Kırım cephesi seraskerliğine getirildi. Bu onun hayatı için önemli bir dönüm noktası oldu. Kırım tarihinin en problemli devrinde Kırım seraskerliğine tayin
edilmişti. 1768'de başlayan savaşta Rus-

lar ' ın Kırım'a yönelik artan tehditleri yüzünden Osmanlılar Kırım'a asker göndermek zorunda kalmıştı. ibrahim Paşa, Kefe'ye geçtikten sonra Kırım'ın muhafazası
için en önemli yer olan ürkapı'ya gitmek
üzere harekete geçti. Ordunun ağırlıkları
nı taşımak için gerekli 4000 arabanın Tatarlar tarafından temin edilmesinde çıka
rılan güçlükler Osmanlı ordusunun ürkapı'ya ulaşmasını zorlaştırdıysa da sonunda temin edilen 2700 araba ile ordunun
ağırlıkları ürkapı 'ya nakledildL Buradaki
kaleye asker konuldu ve muhafaza tedbirleri alındı .

Silahdar ibrahim Paşa, Kırım'da iken 16
1183'te ( 15 Aralık 1769) Anadolu valiliğine tayin edildi. Anadolu valiliği 23 Şev
val1184'te (9 Ş ubat 1771) yenilendi (BA.
Tahvil Defter/eri, nr. 16, s. 50 , 135 , 147) .
Bu sırada soğukların başlamasıyla ordunun önemli bir kısmını Karasubazar'a nakleden ibrahim Paşa baharda Ruslar'ın Orkapı'ya yürümeleri sebebiyle tekrar ü rkapı'ya hareket etti. Kefe'deki askerin de bir
an önce yardıma gelmesi için emir gönderdi. Or Kalesi'ne vardığında yanında sooo
Osmanlı askeriyle 1S.OOO Kırım askeri bulunuyordu. ibrahim Paşa, Rus saldırıları
na karşı katı bir direniş gösterdi. Kefe'deki askerlerin yardıma gelmesiyle durumunu daha da güçlendirdi. Kaleye yeterli
miktarda asker koyduktan sonra Rus ordugahına hücumda bulundu. Çevredeki Ruslar'la yapılan çatışmada birçok esir alındı.
ibrahim Paşa kış gelince Karasubazar'a çekildi. Bu arada Kırım'da Ruslar hesabına
casusluk yapan bazı kimseler Kırımlılar'ı
Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıyordu. Rus
propagandasına inanan Kırım ileri gelenleri de Ruslar'ı Kırım'a saldırıya teşvik ediyor, Osmanlı kuwetlerine yardım etmedikleri gibi çeşitli zorluklar çıkarıyordu. Özellikle Ruslar'ın Kırım'a istiklal vaadleri mahalli desteği azaltmış ve Osmanlı kuwetlerinin çok zor şartlar altında mücadele et melerine yol açmıştı . Ayrıca Kırım'a yardıma gönderilen Yenikale muhafızı Abaza
Mehmed Paşa'nın Kırım müdafaasında lakayt davranışı Kırım müdafılerinin işini iyice zorlaştırmıştı.
Şaban

Bahar geldiğinde ürkapı'ya gitmek için
yine araba tedarikinde problem çıktı. ibrahim Paşa Reblülewei118S'te (Haziran
ı 771) ürkapı'ya doğru harekete geçti, ancak kaleye varamadan Tatarlar'ın Ruslar'la anlaşıp kaleyi teslim ettikleri haberi geldi. ürkapı 'yı rahatça geçen Ruslar kısa sürede Kefe'ye ulaştılar. ibrahim Paşa bütün
gayretlerine rağmen onları durduramadı
ve Temmuz 1771 'de Kefe'de esir düştü.
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Ruslar'a esir düşen 280 Osmanlı askerinden 229'u Kırım'da bırakıldı . Serasker İb
rahim Paşa ise elli bir kişilik bir grupla 15
Cemaziyelewel 1185'te (26 Ağustos 1771 )
Petersburg'a gönderildi. Tuğla 'ya varıldı
ğında otuz Türk esiri de orada bırakıldı.
İbrahim Paşa kalan yirmi kişiyle yola devam etti. Yaklaşık altı ay süren bu seyahatin sonunda 6 Şewal 1185'te ( 12 Ocak
1772 ) Petersburg'a ulaştı . Burada kendisine bir konak tahsis edildi.
İbrahim Paşa , maiyetindekilerle beraber üç yıl kadar Petersburg'da esaret hayatı yaşadı. İmparatoriçe Katerina ile İbra
him Paşa ' nın arası başlangıçta Tuğla'da
bırakılan Osmanlı esirleri yüzünden bozuldu ve maiyetiyle birlikte üç ay hapsedildL
Zorluklarla geçen bu üç ayın ardından Bender muhafızı Abdülcelilzade Mehmed Paşa'nın arabuluculuğu sonucu imparator içe ile İbrahim Paşa'nın arası düzeldi. İbra
him Paşa impar ator içenin bir resmikabulüne katılıp burada onunla görüştü. Esaret hayatı sırasında tiyatro ve operalar seyretti , balolara ve yemek ziyafetlerine katıldı. Petersburg'da bulunan müze, saray,
tersane gibi yerleri gezdi.
Osmanlı

Devleti ile Rusya arasında Küçük Kaynarca Antiaşması'nın imzalanmasından sonra İbrahim Paşa maiyetiyle birlikte 9 Zilhicce 1188'de (10 Şubat 1775) Osmanlı topraklarına dönmek üzere Petersburg'dan ayrıldı. Kırım ' dan Petersburg'a
giderken Tuğla 'da bıraktığı adamlarını da
yanına alarak uzun bir yolculuğun ardın
dan Osmanlı topraklarına ulaştı. Onun Kı
rım'daki mücadelesi ve esaret günleri, yanında defter emini olarak bulunan Mehmed Necati Efendi tarafından Tarih -i Kı
rım isimli eserde anlatılmıştır.
İbrahim Paşa, İstanbul'a döndükten sonra 12 Receb 1189'da (8 Eylül 1775) Mora
valiliğine tayin edildi. Buradan 3 Şaban
1190'da (17 Eylül 1776) Hanya valiliğine
naklediidiyse de hemen ardından 14 Şa
ban 1190'da (28 Eylül 1776) Kavalasancağı ilhakıyla Selanik valiliğine getirildi. 12
Reblülahir 1191 'de (20 Mayı s ı 777) Hanya, 13 Cemaziyelewel 1191 ·de ( 19 Hazi ran
1777) Selanik valisi oldu. 1O Safer 1192'de (ı o Mart ı 778) Selanik valiliğinden azledildikten sonra (BA, Tahvil D efter/eri, nr.
16, s. 2 1, 49 . 23 1) adına artık tevcihat kayıtlarında rastlanılmamaktadır. Muhtemelen bu tarihlerde vefat etmiştir.
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Eserinde kendisini "Mehmed Hocazade
Beyanına göre 12 Reblülewel 1069' da (8 Ara lı k
1658) İstanbul'un Fındıklı semtinde doğ
du. Küçükyaşlarda saray hizmetine girdi
ve burada IV. Mehmed'in başmusahibi Şa
hin Ağa' nın himayesinde yetişti. Valide suleş-şehir bi-Fındıkll" şeklinde tanıtır.

Silahdar Mehmed Ağa' n ın
mesi- Taksim 1 Istanbul

Kazancı

Yokusu

ke narındaki çeş

Silahdar
Mehmed
Ağa'ya ait
mezar
taş ının

sta n paj ı

(TD, XXVII,
lv. ll)

tan ve d i ğer bazı saray görevlileriyle birlikte IV. Mehmed'in Lehistan seferine katıldı. 3 Zilkade 1084 (9 Şubat 1674) tarihinde Bostan cı Ocağı'na girdi. 1088 Muharreminde (Mart ı6 77) Tersane bahçesinin
Hizmetçiler Dairesi'nde çıkan yangının söndürülmesinde göste rdiği gayretlerinden
ötürü padişahın iltifatına mazhar oldu. 25
Şewal 1089'da ( ı oAralı k ı 678) hamisi Şa
hin Ağa'nın aracılığıyla zülüflü baltacılar
zümresine dahil oldu. 24 Nisan 1679'da
Enderun 'un Seferli Odası'na geçti. 1683 yı
lında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa ' nın serdar-ı ekremliği altında yapı

lan Avusturya seferine ve Viyana Muhasarası'na katıld ı. Bu sırada Merzifonlu'nun
debdebesi, Orta Macar Kralı Tököli İmre'
nin Osmanlı karargahında sadrazarnın huzuruna kabulü , hezimet s onrası sarayda
Merzifonlu aleyhtariarının entrikaları gibi
hadiselere şahit oldu ve bunları ayrıntı 
larıyla eserinde kaydetti. IV. Mehmed'in
tahttan indirilip arka arkaya yerine geçen
kardeşleri ll. Süleyman ve ll. Ahmed zamanlarında da sarayda kaldı. 1 Cemaziyelewel 1099 (4 Mart 1688) tarihinde Yeniçeri Ağası Hasan Ağa'nın aracılığıyla Has
Oda hizmetine alındı. ll. Ahmed'in ölümü
üzerine Şehzade Mustafa'ya cü!Gs müjdesini verdi, onu alarak Has Oda önüne getirdi ve daha sonra tahta çıkış törenlerini
izledi. Il. Mustafa, şehzadeliğinden beri tanıdığı Mehmed Ağa'ya özel ilgi gösterdi ve
onu kendisine s ı rdaş yaptı , ayrıca onun
bir Osmanlı tarihi yazmaya başladığını da
biliyordu. Bundan dolayı cüiGsundan itibaren vuku bulan hadiseleri kaleme alması
nı ve eserinin adını da Nusretnfıme koymasını emretti.
ll. Mustafa' nın devamlı yakınında bulunan Fındıklılı Mehmed Ağa onunla birlikte seferlere gitti. 1695 Eylülünde yeniden
fethedilen Lipova Kalesi'ni Il. Mustafa ile

