
dandı. Katıldığı savaşlarda ihtiyat ve ted
biri elden bırakmaması. emrindeki kuv
vetlerin en tehlikeli durumlarda dahi boz
guna uğramasını önlemiştir. Herkese 
dostça, şefkat ve merhametle davranır. 
reayaya adaletle muamele ederdi. Hat
ta huzuruna gelen gayri müslimlere bi
le iltifatkar muameleleri. serhad boyla
rındaki Avusturya tebeasının Osmanlı 

nüfuzuna girmesini kolaylaştırmıştır. Bu
na mukabil rakiplerine karşı şiddetli dav
ranmış, hatta kan dökmekten bile çe
kinmemiştir. 

Lofça'da, Ankara'da ve Karaman·a bağ
lı Turgut kazasının Karacaviran köyün
de has*ları olan İbrahim Paşa'nın Tatar
pazarcığı'nda kervansaray. imaret. han 
ve çeşme gibi sosyal amaçlarla kurdur
duğu eserleri vardır. 
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DAMAD İBRAHiM PAŞA, 
Nevşehirli 

(ö. 1143/ 1730) 

Osmanlı sadrazamı. _j 

Eski adı Muşkara olan Nevşehir'de tah
minen 1073'te (1662) dünyaya geldi. Ba
bası İzdin voyvodası olarak bilinen Sipa
hi Ali Ağa. annesi Fatma Hanım' dır. Akra
balarını görmek ve iş bulmak için 11 00'
de ( 1689) istanbul'a gitti. Aynı yıl yakın 
akrabası olan Eski Saray masraf katibi 
Mustafa Efendi'nin aracılığı ile sarayın 
önce H elvacılar ve daha şonra Baltacılar 

Ocağı'na girdi. Zamanla Eski Saray'ın va
kıflar katipliğine kadar yükseldi. Ardın
dan Darüssaade ağası yazıcı halifesi ola
rak ll. Mustafa'nın bulunduğu Edirne 
Sarayı'na çağrıldı. Bu vesileyle Şehzade 
Ahmed'i yakından tanıma imkanı bul
du. Onun güvenilir adamı oldu ve gizli iş
lerinde görev aldı. Edirne Vak'ası'ndan 

( 1703) sonra saray halkıyla birlikte istan
bul'a döndü. Darüssaade Dairesi yazıcı
lığına terfi eden İbrahim Efendi altı yıl 
bu görevde kaldı , idari işlerde emin bir 
müsteşar gibi hizmet etti. Birçok defa 
vezirlik teklifi aldığı halde kabul etme
di. Padişaha olan yakınlığını çekemeyen
lerin çabaları sonucunda Haremeyn mu
hasebecili ği göreviyle hacegan zümresi
ne dahil edilerek saraydan uzaklaştırıl
dı ( 1 1 Safer 1 1 2 1 1 22 Nisan 1709). Daha 
sonra malları müsadere edilerek Edir
ne'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 bura
nın tahririne memur edildi. Aynı yıl mev
kufatçılık görevi yanında Çuha ve isten
dil adalarının sayımına da gönderildi. Er
tesi yıl mevkufatçılık görevi üzerinde kal
mak şartıyla Niş defterdarlığına getiri
len İbrahim Efendi. Avusturya seferin
de ordunun geçeceği yol üzerinde mü
himmat sevki işleriyle görevlendirildi. 
Petervaradin seferine katı ldı. Sadrazam 
Damad Ali Paşa'nın şehid olması üzeri
ne aldığı tedbirlerle orduyu dağılmak
tan kurtardı. Edirne'ye gelerek durumu 
padişaha anlattı ve Şe h id Ali Paşa 'nın 

üzerinde bulunan sadaret mührünü tes
lim etti. 

Sultan lll. Ahmed bundan sonra İbra
him Efendi'yi yanından ayırmadı. Ken
disini süratle terfi ettirerek rüznamçe-i 
ewel. mirahür-ı ewel ve vezirlikle rikab-ı 
hümayun kaymakamlı ğına getirip (4 Ekim 
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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 rütbe
siyle rikab kaymakam ı olarak istanbul'
da padişahın yanında kaldı. Bu sırada 

yapılan sadaret tekliflerini kabul etme
di; 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 Mayıs 
171 8). lll. Ahmed, diğer sadrazamlardan 
farklı olarak damadına kendi kullandığı 

tuğralı zümrüt mührü "mühr-i hüma
yun" olarak verdi. 

İbrahim Paşa ilk iş olarak Avusturya 
ile savaşa son verecek barış görüşmel e

rini ele aldı. Barış konusunda Avusturya 
başvekili ne bir mektup yazdı; Osmanlı 
delegelerine de talimat gönderdi. Barış 
görüşmelerinin netice vermemesi ihti
maline karşı hazırlıklı olmak için ordu
nun başına geçip Edirne'den ayrıldı. Ba
rışın sonucunu alıncaya kadar da Saf

ya'da kaldı. Bu arada Avusturya barış 

şartlarını ağırlaştırmış , Türk delegelere 
kötü muamele yapıldığı gibi bir ara gö
rüşmeler de kesilmişti. Fakat ingiltere 
ve Hollanda elçilerinin aracılığı ile 22 Şa
ban 1130'da (2 1 Temmuz 1718) Pasarof
ça 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 top
rakları geri almak için sefer peşinde ko
şacak bir yapıya sahip değildi. Daha çok 
içtimai ve mali meselelerle uğraşmak 
istiyor. uzun yıllardan beri yenilgiyle bi
ten savaşları unutturacak bir barış dö
nemini özlüyordu. imar işlerine önem ve
ren paşa , barış antlaşmasının imzalan
masından sonra ilk iş olarak bazı tasar-

Nevşeh i rli 

Damad 
lbrahim 

Pa sa · nın 

mührü 

441 



DAMAD İBRAHiM PASA Nevşehirli 

ruf tedbirleri aldı. Önce Şam'da bulunan 
yeniçerileri yoklamaya tabi tutarak mah
!Ollerini sildirip sayılarını 750'ye indir
di. Ocaklık mukataa*sından bazı vergi
leri Şam defterdarlığına bağladı. Bosna 
civarındaki ocaklık mukataalarmı da ye
niden tahrir ettirerek gelirlerin artma
sını sağladı. istanbul'da yaptırdığı yok
lamalarla yalnız asker ulüfelerinden 1 SOO 
keselik bir tasarruf sağladı . Vergiden 
muaf tutulan bazı yerler halkı ile küçük 
esnafa da vergi yükledi. Bu sayede büt
çe açığı giderildiği gibi 1134 (1721) yılı 

başında devletin bütün masrafları çık

tıktan başka hazine 5675 divan! keselik 
bir fazla ile kapandı. İbrahim Paşa elde 
ettiği bu gelirlerle Anadolu'nun çeşitli 

yerlerinde, özellikle doğduğu yer olan 
Nevşehir'de ve ayrıca istanbul'da birçok 
cami, mektep, medrese, çeşme. sebil, 
kütüphane, imaret, saray, kasır, köşk 

ve yalılar inşa ettirdi. Ancak ülkenin sos
yal sefaJetini önleyecek ciddi tedbirler 
almak yerine daha çok zevk ve sefahat 
vesilesi olarak imar işine önem veren İb
rahim Paşa, Yirmisekiz Çelebi Mehmed 
Efendi'nin Paris'ten dönüşünde sundu
ğu sefaretnamesinin de tesiri altında 

kalıp Pransa'dan getirtilen saray ve bah
çe planiarına göre istanbul'un çeşitli me
sirelerinde inşaata girişti; bilhassa Ka
ğıthane'yi Versailles ve Pontainebleau'ya 
benzetrnek için uğraştı. Sadabad adı ve
rilen ve imarı iki ay içinde bitirilen Ka
ğıthane istanbul'un en rağbet edilen 
yeri oldu. İbrahim Paşa tarafından sık 
sık teftiş edilen Sadabad'ın açılışı padi
şaha büyük bir ziyafet verilerek kutlan
dı. Ardından diğer devlet erkanına da 
Haliç'te ve Boğaziçi'nde köşkler ve yalı
lar inşa ettirildi. Buralarda yazın çıra 

ğan safaları, kışın helva sohbetleri ter
tip ediliyordu. Daha sonra "Lale devri" 
diye anılacak olan bu devrin birer sanat 
eseri niteliğindeki binaları ve üzerlerin
de güzel yazılı kitabeleri bulunan çeş

meleri, Nevşehirli Damad İbrahim Paşa 
sadaretinin ihtişamını hatırlatan vesika
lar hükmündedir. İstanbul'a sayısız eser
ler kazandıran İbrahim Paşa, sık sık gö
rülen yangın afetini önlemek için Pran
sız mühtedisi Davud Ağa'ya tulumba ile 
yangın söndürmek üzere bir teşkilat kur
durdu. İlk Türk matbaasının kuruluşu 
da onun zamanına rastlar (1 727). 

Ülkeye çeşitli yenilikler getirmesi, sa
natkarları ve edebiyatçıları koruyup yar
dım etmesi, Nevşehirli Damad İ brahim 
Paşa'ya Osmanlı devlet adamları arasın
da ayrı bir yer kazandırmıştır. Bununla 
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birlikte belli bir zümrenin refah ve se
fahati dışında geniş lialk tabakaları ara
sında hüküm süren sefaJet her geçen 
gün ona karşı hoşnutsuzluğu arttırdı. 

Buna imparatorluktan kopan toprakla
rın olumsuz tesirleri ve kendi ailesine, 
adamlarına sağladığı imkanlar da ekle
nince halk İbrahim Paşa aleyhine döndü. 
Bu sırada Şirvan Hanlığı ve Dağıstan me
selesinden dolayı meydana gelen olay
lar, Rusya ile Osmanlı Devleti'ni bir an
da karşı karşıya getirdi. Ancak sadraza
mm tesirinde kaldığı Pransız elçisi Mar
quis de Bonnac'ın aracılığı ile 2 Şewal 
1136'da (24 Haziran 1724) Rusya ile Os
manlı Devleti arasında İran Mukaseme
namesi imzalandı. Bu antlaşma ile Batı 
İran toprakları iki devlet arasında pay
laşıldı. Böylece siyasi bir başarı kazan
mış olan İbrahim Paşa devrin şairleri ta
rafından durmadan methedildi. Pakat 
bu paylaşmayı kabul etmeyen Afganlı
lar'la Osmanlı Devleti arasında savaş baş
ladı {Rebiülewel 11 391 Kasım 1726). Sad
razam sefere gitmeyerek orduyu Bağ
dat Valisi Ahmed Paşa'ya bıraktı. Ordu
nun beklenmedik bir yenilgiye uğrama
sı İbrahim Paşa'yı halk nazarında müş
kül duruma düşürdü. İbrahim Paşa me
seleyi barış yoluyla çözdüğü halde mu
halifleri onu eleştirmeye devam ettiler. 
Müslümanlarla meskün Dağıstan, Der
bend, Bakü ve yöresinin mücadelesiz 
Ruslar'a terki ile Şifler'le meskün Batı 
İran şehirlerinin savaşlar sonucu elde 
edilmesi bir hata olarak nitelendirildi. 

Bir taraftan siyası olayların getirdiği 
sonuçlar, diğer taraftan iktisadi ve içti
mal meseleler. Damad İbrahim Paşa'nın 
günden güne yıldızının sönmesine se
bep oldu. Öte yandan yeni vergiler ko
nulması, göçler yüzünden istanbul'da 
meydana gelen işsizlik, her gün değişik 
yerlerde hoşça vakit geçiren İbrahim Pa
şa ile yakınlarına karşı duyulan hoşnut
suzluğu biraz daha arttırıyordu. Bütün 
bu olayların sonunda İbrahim Paşa, Pat
rona Halil isyanı adı verilen olayın içine 
sürüklendi. 1730'da patlak veren, bir 
bakıma halk ayaklanması sayılabilecek 
olayları bastıramayan İbrahim Paşa da
matlarıyla birlikte padişahın gözünden 
düştü. lll. Ahmed, ulemadan İspirfzade 
Ahmed Efendi ile Zülalf Hasan Efendi 
gibi bazı kimselerin ve Patrona Halil ile 
Muslu Beşe gibi zorbaların ısrarı karşı
sında, çok sevdiği damadı İbrahim Paşa 
ile onun damatları Kaptanıderyil Kay
mak Mustafa Paşa ve Kethüda Mehmed 
Paşa'yı feda etmek mecburiyetinde kal-

dı. 18 Rebfülewel 1143 (1 Ekim 1730) sa
bahı sarayda öldürülen İbrahim Paşa'
nın cesedi damatlarının cesetleriyle bir
likte asilere teslim edildi. İbrahim Paşa'
nın cesedi istanbul sokaklarında dolaş
tırılarak çeşitli hakaretlerden sonra par
çalanmış bir halde Sultanahmet Meyda
nı'nda lll. Ahmed Çeşmesi civarına ter
kedildL 

İbrahim Paşa dirayetli, cömert, müte
vazi, ileri görüşlü, yenilik taraftarı ve ha
miyetli bir kimse idi. Devrinin ulema, 
şair, edip ve sanatkarlarını korumakla 
ünlüdür. Akrabalarını fazlasıyla korur, 
kendisine rakip gördüğü kimseleri mer
kezden uzak tutmaya çalışırdı. Tarihe 
ve güzel sanatlara meraklıydı. Hat sana
tı ile de meşgul olmuş, Hafız Osman'
dan sülüs ve nesih meşketmişti. Ressam 
ömer Efendi'den de ders görmüştü. En 
çok okuduğu kitap Naima Tiirihi idi. Ay
nf'nin cİ~dü'l-cümdn fi tdril:].i ehli'z
zamdn 'ı, Abdürrezzak es-Semerkandf'
nin Matla cu 's - sa cdeyn 'i, Handmfr'in 
Habibü's-siyer adlı eseri İbrahim Paşa 
zamanında tercüme ettirilmiştir. Yan
yalı Esad Efendi'nin Aristo'dan yaptığı 
tercümeler İbrahim Paşa'ya ithaf edil
miştir. Devrin akademisi sayılabilecek. 

alim ve katipierden oluşan otuz iki kişi
lik bir ilim heyeti, onun sadareti döne
minde 1725'te istanbul'da kurulmuştur. 

İbrahim Paşa birçok hayır eseri bırak
mıştır. Bunların en önemlileri Nevşehir'
deki cami, medrese. dershane, mektep, 
çeşme, sebil, han ve çifte hamam ile İs
tanbul'da Şehzadebaşı'nda zevcesi Pat
ma Sultan ile birlikte yaptırdığı Darül
hadis Mescidi, çeşme, sebil, kütüphane 
ve bunların gelir kaynağı olmak üzere 
Direklerarası'nı teşkil eden seksen iki 
vakıf dükkandır. Ayrıca Hocapaşa sem
tinde bir mektep ile bunun altında bir 
sebili, Sirkeci'de Yeni Postahane'nin ar
kasında Acı Musluk Mescidi civarında bir 
darülhadis ve bir hamarnı vardı. Bunlar
dan başka Sadabad'da bir camii, Beşik

taş'ta Çırağan mevkiinde Beşiktaş Mev
levihanesi yanında bir yalısı, istanbul'da 
Yeniodalar içinde bulunan Orta Cami ya
nında ve Kuruçeşme'de, Kanlıca'da. Mf
rabad ve Hünkar iskelesi'nde, Sultaniye 
ve Yalıköyü ile Bahariye'de, Mfrahur Köş
kü ile Eyüp civarında, Üsküdar'da Şem
sipaşa'da, yine Üsküdar'da Malatyalı Ca
mii civarında, Çubuklu Camii yakınında. 
Peyzabad'da Mesire Çeşmesi gibi daha 
bazı yerlerde çeşme, sebil ve havuzları 
mevcuttu. Ürgüp'te on kadar çeşmesi ve 
İzmir'de deniz kenarında, Mısır Çarşısı 



adıyla bilinen bir çarşısı vardı. Ayrıca An- ı 

takya'da. Rumeli'de ve Adalar'da vakıf 
DAMAD İBRAHiM PAŞA 
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Nevşehirli 
Damad İbrahim Paşa tarafından 

İstanbul'da XVIII. yüzyılın 
ilk yarısında yaptırılan 

iki ayrı külliye. 
_j 

Şehzadebaşı'ndaki Külliye. Şehrin mer
kezinde Beyazıt ile Şehzadebaşı'nı bağ
layan Şehzadebaşı caddesiyle bunu di
kine kesen Dedeefendi caddesinin bir-
leştiği köşede inşa edilen cami, medre
se. çeşme. sebil. kütüphane ve çarşıdan 
meydana gelen külliye, iki tarafından 

bu caddelere sınır olduğu gibi önündeki 
ana cadde boyunca da karşılıklı dükkan
Iarı sıralanıyordu. Bunların önlerinde ya
kın tarihlere gelinceye kadar sütunlara 
oturan kemerler olduğundan burası Di
reklerarası adıyla tanınmaktaydı. Külli
yeye ait yapılar , Sultan lll. Ahmed 'in sad
razamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa 
tarafından 1718'den 1730'a kadar sü
ren sadareti sırasında yaptırılmıştır. Ca
minin kapısı üstündeki kitabe, burası

nın aynı zamanda medrese (darülhadis) 
olduğuna atıf yapılarak 1132 ( 1719-20) 
yılında inşa edilmiş olduğunu gösterir. 
Şair Nedim'in divanında İbrahim Paşa 
Sebili için yazılmış altı beyitlik tarihte 
de 1132 yılı verilmiştir. İbrahim Paşa'nın 
külliyeye komşu olarak yaptırdığı çarşı
nın on iki beyitlik tarihinin, "Nedima böy
le tahrir eyledi tarih-i itmamın 1 Yapan 
bu çarsüyu cüd-ı İbrahim Paşa'dır" şek
lindeki son beyti 1141 ( 1728-29) tarihi
ni gösterir. Böylece külliyenin tamam
lanmasının uzun sürdüğü anlaşılır. Va
kıflar Genel Müdürlüğü'ndeki buna dair 
bir vakfiye süreti de (VGMA. Defter, nr. 
1959, s. 43 , sıra nr. 27) 1141 yılı Şewal 

ayında (Mayıs 1729) t anzim edilmiş olup 
" ... eşi Fatma Sultan ile birlikte Şehzade
başı'nda mevcut mülk arsaları üzerinde 

Damad 
ibrahim Paşa 

Küll iyesi · 
Sehzadebas ı 1 

istanbul 

DAMAD İBRAHiM PAŞA KÜLLiYESi 

Damad ibrahim Paşa Külliyesi 'nin planı 

yaptırdıkları on üç hücreli medrese, bu
nun dershanesiyle kütüphanesi ve sebil, 
şadırvanla çeşmesinden teşekkül eden 
külliyeye ait ... " kaydı bulunmaktadır. Fa
kat en azından cami ve medrese 1720'
de bitmiş olmalıdır ki Silahdar Mehmed 
Ağa'nın belirttiğine göre 14 Receb 1132'
de (22 Mayıs 1720) büyük bir törenle açı
lışları yapılmıştır. Raşid Mehmed Efendi 
ise bu açılışın bir gün sonra olduğunu 
kaydeder (bk Aktepe, s. 150) 1133 yılı 
Cemaziyelahirinde (Nisan 1721 ı yazılan 

bir fermanda da Şehzadebaşı'nda Fat
ma Sultan ile Damad İbrahim Paşa ' nın 
yaptırdıkları kütüphane ve darülhadisin 
evkafından olan Nakşa'da (Naksos) tarla 
ve bağlardan bahsedilmektedir. Vakıf
lar Genel Müdürlüğü'ndeki vakfiye sü
retinden anlaşıldığına göre ise Şehzade
başı'ndaki külliyenin evkafı Aydın san
cağında iki köy, Karlı- ili'nde bir köy. Pa
şa sancağında Manastır nahiyesinde mu
kataalar, Ege adalarından Nakşa ada
sında tarla. bağ ve bahçelerdir. Bunlara 
ilave olarak külliyenin önündeki cadde 
boyunca inşa edilen bir tarafta kırk beş, 
diğer tarafta otuz yedi dükkanın geliri 
de buraya tahsis edilmiştir. 
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