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Bosna· da doğdu. Küçük yaşta Enderun'a alındı ve burada yetişti. Saray hizmetlerinde silahtarlığa kadar yükseldi.
Aralık 1579'da yeniçeri ağalığı ile dış hizmete çıktı. 26 Şubat 1582'de Rumeli beylerbeyiliğine getirilen İbra him Paşa, iki
aya yakın devam eden Şehzade Mehmed'in sünnet düğününde "düğüncüba 
şı" unvanıyla Atmeydanı'ndaki düğün yerinin muhafızlığını yaptı. Birkaç yıl sonra kendisine vezirlik payesi verildi; bu
arada III. Murad'ın kızı Ayşe Sultan'la nişanlandı. 1583 yılı baharında Mısır'daki
karışıklıkları düzeltmek amacıyla Mısır
beylerbeyiliğine tayin edildi. Bu vazifede iken kendisine gönderilen hükümlerden (padişah fermanı) Mısır muhafızlığının
çok yoğun ve problemli geçtiği anlaşıl
maktadır. Gerçekten bu görevi sırasın
da Mısır'da idari otoriteyi kurmaya, asayişi sağlamaya, bu arada Hicaz'ın ihtiyaçlarını ve Yemen'deki karışıklıkları gidermeye çalışmış, buradaki olumlu hizmetlerinden dolayı kendisine hil'at gönderilerek taltif edilmiştir.
1585 yılında Sultan III. Murad'ın kızı
Sultan'la evlenmek üzere Suriye
yoluyla istanbul'a hareket eden İbrahim
Paşa bu arada Lübnan'da çıkan Dürzi isyanını bastırmakla görevlendirildi. Şam
ve Trablusşam beylerbeyileriyle Arabistan beylerinin yardımları sayesinde asi
Dürzi Beyi Ma'noğlu'nun isyanını bastır
dı. Mısır hazinesiyle buradaki vazifesi
sırasında yaptırdığı altın ve mücevherli
tahtı. Lübnan'da elde ettiği ganimet ve
esirleri Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa· nın
emrindeki donanmaya yükleyerek istanbul'a gönderdi. Eylül 1585'te istanbul'a
gelen İbrahim Paşa başarılı hizmetlerinden dolayı üçüncü vezirliğe yükseltildiği gibi kendisine iç oğlanlarının bulunduğu yer hariç Atmeydanı'ndaki Makbul İbrahim Paşa Sarayı da temlik edildi. 1586 Mayısında nişanlısı Ayşe Sultan'la evlendikten sonra "damad" sıfa 
tıyla anı l maya başlandı. 1587'de ölen Kı
lıç Ali Paşa'nın yerine kaptan-ı deryalı
ğa getiriidiyse de bu görevde fazla kalmayıp ku bbe vezirliğini tercih etti. 1589'da istanbul'da vuku bulan Beylerbeyi
Vak'ası'nda devrin sadrazamı Siyavuş
Paşa ve öteki bazı vezirlerle birlikte azledildi. Birkaç yıl süren mazuliyetten sonra üçüncü vezirlikle tekrar Divan-ı HüAyşe
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mayun'a girdi ve 1595'te ikinci vezirliğe
mir ettirerek Budin'e gitti. Yapılan bayükseldi. Bu arada gizli düşmanlık besrış teşebbüslerinden bir sonuç alınama
lediği Ferhad Paşa'nın haksız yere katyınca Uyvar yöresine, hatta Peç şehrine
linde rolü bulunduğundan beklediği vekadar akınlar yapıldı. Kışın yaklaşması
ziriazam lık makamına hemen kavuşa
üzerine ordu ile birlikte Belgrad'a çekilen paşa, buradaki ikameti sırasında hı
madı. Ancak Koca Sinan Paşa'nın ölümünden sonra (Nisan 1596) sadrazamlı
ristiyan yerli halkı tekrar Osmanlı idaresine ısındırmayı başardığı gibi onlarğa getirildi.
dan bölükler bile teşkil etti. Hatta bu
Bu ilk sadrazamlığı sırasında uhdesibirlikleri, serhad boylarında kale ve pane ordu seraskerliği de verilen İbrahim
Paşa aynı yılın haziranında III. Mehmed '- · lankaları basarak yağmalayan "heiduk"
(haydut) eşk ıyası üzerine sevkedip onlale birlikte Eğri seferine çıktı. 24 Eylül
rı imha ettirdi.
1596'da Avusturya ile Erdel arasında
maden yatakları bakımından zengin bir
1600 yılı Haziranında Bobofça 'yı alan
kale olan Eğri (Eger- Erlau) beş koldan
İbrahim Paşa Kanije önlerine geldi. Bumuhasara edildi ve birkaç hafta zarfın
rada Avusturyalılar'la şiddetli muhareda fethedildi. Fetihten sonra kalenin tabeler oldu, hatta bizzat savaşan serdar-ı
mirine başlandığı sırada Avusturya ve
ekrem canını zor kurtardı. Sonunda 23
Erdel kuwetlerinin yaklaşmakta olduğu
Ekim 1600 günü Kanije Kalesi teslim alın
haber alımnca İbrahim Paşa Eğri Kaledı. Kaleyi hemen tamir ettiren İbrahim
si'nin muhafazası için Sofu Sinan Paşa
Paşa içine kadı, dizdar. muhafız. zahire
kumandasında yeteri kadar silah ve asve mühimmat yerl eştirerek m uhafızlığı 
ker bırakarak ordu ile birlikte Haçova
nı beylerbeyilikle Tiryaki Hasan Paşa'ya
sahrasına hareket etti. Burada Alman.
verdi. Bu sırada Kişkomar, Berzence kaAvusturyalı ve Macar askerlerine karşı
leleriyle Peç serhaddine kadar birçok kayapılan yakın muharebelerde özellikle
le de fethedildi. Kanije'nin fethi münaCigalazade Sinan Paşa'nın emeği geçtisebetiyle istanbul'da şenlikler yapıldı.
ğinden Hoca Sadeddin Efendi'nin tavsiİbrahim Paşa'ya kıymetli ihsanlarda buyesiyle sadrazamlığa bu zat getirildi. Falunuldu ve hayatta olduğu sürece vezikat İbrahim Paşa'nın mazuliyeti ancak
riazam lıkta kalması hususunda bir hatt - ı
kırk beş gün kadar sürdü; ordu Haçova
hümayun gönderildi.
Meydan Savaşı'ndan dönerken Valide
Daha sonra Belgrad'a dönen İbrahim
Safiye Sultan'ın, damadının tekrar sadPaşa, bir yandan Avusturya ile barış terazamlığa getirilmesini istemesi üzerişebbüsleri yaparken bir yandan da sene S Aralık 1596'da ikinci defa veziriafer hazırlıklarında bulundu. Fakat Ösek
zamlığa tayin edildi.
civarında rahatsızlanarak dört beş günlük ateşli bir hastalıktan sonra 9 MuharSadrazamlığa gelince kendisi aleyhirem 1010'da (10 Temmuz 1601) Belgrad' ne ittifak eden Cigalazade Sinan Paşa'yı
da vefat etti. Naaşı önce geçici olarak
Akşehir'e süren, Hoca Sadeddin EfenBelgrad'daki Bayrambey Camii haremidi'nin devlet işlerine müdahalesini önlene. daha sonra istanbul'a nakledilerek
yen ve öteki bazı devlet ricalini istanŞehzade Camii haziresine gömüldü.
bul'dan uzaklaştıran İbrahim Paşa Avusturya serdan Hasan Paşa'yı aziedip yeOsmanlı imparatorluğu ' nun dirayetli
rine Satırcı Mehmed Paşa'yı tayin etti.
sadrazamlarından biri olan İbrahim PaFakat gerek onun başarısızlıkları gerekşa akıllı, tedbirli. gayretli ve cömert bir
se Kırım Hanı Fetih Giray'ı katiettirmesi
vezir, aynı zamanda başarılı bir kumanüzerine tekrar padişahın gözünden düş
tü. Ayrıca kayınvalidesi Safiye Sultan'a
mütat parayı vermemesi, hatta Valide
Sultan· ın bazı adamlarını görevden alması aziine sebep oldu; yerine Valide
Sultan'a rüşvet vermeyi itiyat edinen Hadım Hasan Paşa getirildi (3 Kasım 1597).
İbrahim Paşa, 6 Ocak 1599'da Cerrah
Mehmed Paşa· nın yerine üçün,cü defa
sactarete tayin edildi. Aynı zamanda Engürüs (Macaristan) serdarlığına getirildi
ve aynı yı lın mayıs ayında Uyvar seferine çıktı. Yollarda ordunun geçeceği menzillerdeki kale, köprü ve palankaları ta-
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dandı. Katıldığı savaşlarda ihtiyat ve tedbiri elden bırakmaması. emrindeki kuvvetlerin en tehlikeli durumlarda dahi bozguna uğramasını önlemiştir. Herkese
dostça, şefkat ve merhametle davranır.
reayaya adaletle muamele ederdi. Hatta huzuruna gelen gayri m üslimlere bile iltifatkar muameleleri. serhad boylarındaki Avusturya tebeasının Osmanlı
nüfuzuna girmesini kolaylaştırmıştır. Buna mukabil rakiplerine karşı şiddetli davranmış, hatta kan dökmekten bile çekinmemiştir.

Lofça'da, Ankara'da ve Karaman·a bağ
Turgut kazasının Karacaviran köyünde has*ları olan İbrahim Paşa'nın Tatarpazarcığı'nda kervansaray. imaret. han
ve çeşme gibi sosyal amaçlarla kurdurduğu eserleri vardır.
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Eski adı Muşkara olan Nevşehir'de tahminen 1073'te (1662) dünyaya geldi. Babası İzdin voyvodası olarak bilinen Sipahi Ali Ağa. annesi Fatma Hanım' dır. Akrabalarını görmek ve iş bulmak için 11 00'de ( 1689) istanbul'a gitti. Aynı yıl yakın
akrabas ı olan Eski Saray masraf katibi
Mustafa Efendi'nin aracılığı ile sarayın
önce Helvacılar ve daha şon ra Baltacılar
Ocağı'na girdi. Zamanla Eski Saray'ın vakıflar katipliğine kadar yükseldi. Ardın
dan Darüssaade ağası yazıcı halifesi olarak ll. Mustafa'nın bulunduğu Edirne
Sarayı 'n a çağrıldı. Bu vesileyle Şehzade
Ahmed'i yakından tanıma imkanı buldu. Onun güvenilir adamı oldu ve gizli iş
lerinde görev aldı. Edirne Vak' ası'ndan
( 1703) sonra saray halkıyla birlikte istanbul'a döndü. Darüssaade Dairesi yazıcı
lığına terfi eden İbrahim Efendi altı yıl
bu görevde ka ldı , idari işle rde emin bir
müsteşar gibi hizmet etti. Birçok defa
vezirlik teklifi aldığı halde kabul etmedi. Padişaha olan yakınlığını çekemeyenlerin çabaları sonucunda Haremeyn muhasebecil i ği göreviyle hacegan zümresine dahil edilerek saraydan uzaklaştırıl
dı ( 11 Safer 112 11 22 Nisan 1709). Daha
sonra malları müsadere edilerek Edirne'ye sürüldü. Bir müddet sonra tekrar
Haremeyn muhasebecisi. ardından da
mevkufatçı olarak Damad Ali Paşa'nın
(Şehid) Mora seferine katıldı ( 11271 1715).
Mora'nın geri alınmasından sonra buranın tahririne memur edildi. Aynı yıl mevkufatçılı k görevi yanında Çuha ve istendil adalarının sayımına da gönderildi. Ertesi yıl mevkufatçılık görevi üzerinde kalmak şartıyla Niş defterdarlığına getirilen İbrahim Efendi. Avusturya seferinde ordunun geçeceği yol üzerinde mühimmat sevki işleriyle görevlendirildi.
Petervaradin seferine katı ldı. Sadrazam
Damad Ali Paşa'nın şehid olması üzerine aldığı tedbirlerle orduyu dağılmak
tan kurtardı. Edirne'ye gelerek durumu
padişaha anlattı ve Şe hid Ali Paşa 'nın
üzerinde bulunan sadaret mührünü teslim etti.
Sultan lll. Ahmed bundan sonra İbra
him Efendi'yi yanından ayırmadı. Kendisini süratle terfi ettirerek rüznamçe-i
ewel. mirahür-ı ewel ve vezirlikle rikab-ı
hümayun kaymakam lı ğına getirip (4 Ekim

1716) Sadrazam Şehid Ali Paşa'dan dul
kalan kızı Fatma Sultan'la evlendirdi [ 19
Şubat 1717). Böylece damad-ı şehriyari
olan İbrahim Paşa, Avusturya seferleri
sırasında ( 171 7- ı 7 ı 8) ikinci vezir rütbesiyle rikab kaymakam ı olarak istanbul'da padişahın yanında kaldı. Bu sırada
yapılan sadaret tekliflerini kabul etmedi; savaş halinde bulunan bir devletin
hükümetinin başına geçmekten kaçın
dı. Avusturya ve Venedik ile savaşa son
verecek mütarekenin görüşülmesi sıra
sında lll. Ahmed'in sadrazamlık teklifini
kabul etti (8 Cemaziyelahi r 11 30 / 9 May ıs
171 8). lll. Ahmed, diğer sadrazamlardan
farklı olarak damadına kendi kulland ığı
tuğralı zümrüt mührü "mühr-i hümayun " olarak verdi.
İbrahim Paşa ilk iş olarak Avusturya
ile savaşa son verecek barış görüşme l e
rini ele aldı. Barış konusunda Avusturya
başvekili ne bir mektup yazdı; Osmanlı
delegelerine de talimat gönderdi. Barış
görüşmelerinin netice vermemesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için ordunun başına geçip Edirne'den ayrıldı. Barışın sonucunu alıncaya kadar da Safya'da kaldı. Bu arada Avusturya barış
şartlarını ağırlaştırmış , Türk delegelere
kötü muamele yapıldığı gibi bir ara görüşmeler de kesilmişti. Fakat ingiltere
ve Hollanda elçilerinin aracılığı ile 22 Şa
ban 1130'da (2 1 Temmuz 1718) Pasarofça Antiaşması imzalandı. Bu antlaşma
ya göre Küçük Eflak. Tımışvar. Belgrad.
Kuzey Sırbistan Avusturya'ya bırakıldı.
Mora Venedikliler'den alınarak tekrar
Osmanlı Devleti'ne verildi.
Damad İbrahim Paşa. kaybedilen topgeri almak için sefer peşinde koşacak bir yapıya sahip değildi. Daha çok
içtimai ve mali meselelerle uğraşmak
istiyor. uzun yıllardan beri yenilgiyle biten savaşları unutturacak bir barış dönemini özlüyordu. imar işlerine önem veren paşa , barış antlaşmasının imzalanmasından sonra ilk iş olarak bazı tasarrakları
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