
. . 

1121 
1 .. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESi 
" . 

-· - . 

GUNEYaDO.GU,AVRUPA 
• • • 

ARAŞTIRMALARI DERGISI , 

12 

. 1982- 1998 

Prof. .Dr. Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı 

İSTANBUL 1998 



MEL~K İBRAHiM PAŞA 

.. * Abdülkadir OZCAN 

XVII. yüzyıl, Osmanlı Devleti'nin siyasi bakımdan hem duraklama, 
hem de gerileme dönemlerine girdiği bir asırdır: Her ne kadar klasik ayırırnda 
duraklama dönemi 1579'da Sokullu Mehmed Paşa'nın ölümüyle başlatılırsa 
da, III.Murad ve m. Mehmed devirlerinde de siyasi başanlar devam etmiş, 
doğuda ve batıda yeni fetihler gerçekleştirilmiştir. 1606 Zitvatorok 
Antiaşması Devlet-i Aliyye'nin, gerçek anlamda Batı dünyası karşısında eski 
kudret ve nüfuzunu kaybettiği bir belge niteliğindedir. Bu durum göz önüne 
alındığında, Zitvatorok Antiaşması'nı duraklamanın ba~lang!&,! olarak kabul 
etmek pek yanlış olmaz kanaatindeyiz. ...., 

Bir süre sonra Doğu'da İran'dan alınan yerler elden çıkmış; Anadolu'da 
ortaya çıkan sonu gelmez isyanlar ise Devlet-i Aliyye'yi temelinden 
sarsmaya başlamıştır. II. Osman'la başlayan yenileşme girişimleri/kaiiCı 
sonuçlar vermemiş, başarılar sadece IV. Murad ile Köprülü ailesinden bazı 
veziriazamların dönemlerine inhisar etmiştir. Gerçekten, Köprülü Mehmed 
Paşa'nın 1656 yılında sadarete getirilmesiyle başlayan Köprülüler devrinde, 
duraklama dönemi içerisinde adeta yükseliş dönemi yaşanmıştır. Babasının 
yerine geçen Fazıl Ahmed Paşa'nın uzun sadrazamlığı zamanı, Osmanlı 
Devleti'nin Batı siyasetine kuzey politikasının da eklendiği; Kazak 
Hatmanlığı'nın himaye altına alındığı ve günümüz Ukrayna'sının temellerinin 
atıldığı bir başarılı dönem olmuştur. Fakat bu başarılar pek uzun sürmemiş, 
Fazı! Ahmed Paşa'nın halefi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hemen 
tamamen şahsi arzusuyla gerçekleştirdiği 1683 Viyana Kuşatması, adeta 
sonun başlangıcını belirleyen bir hadise olmuştur. Gerçekten önce Avusturya. 
ile başlayan harp, çok geçmeden Lehistan'ın ve Venedik devletlerinin; 1690'lı 
yıllardan itibaren de kuzeyde yeni ve taze güç olarak ortaya çıkan Rusya'nın 
bu devletin yanında yer almasıyla Mukaddes İttifak'a dönüşen devletlerle 
yapılan çok cepheli savaşlara dönüşmüş ve genellikle de Osmanlılar aleyhine 
cereyan etmiştir. Ünlü tarihçimiz Ahmed Refik Altınay tarafından "Felaket 
Seneteri" olarak nitelenen bu yaklaşık 16 yıllık devre içerisinde de bazı 
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kumandanların şahsi gayretleriyle az da olsa önemli başarılar elde edilmiş, 
değerli bir kumandanın emri altında başı bozuk güçlerle bile olumlu işlerin 
yapılabildiği görülmüştür. Bu meçhul kahramanlardan birisi de İbrahim 
Paşa' dır. Biz bu makalemizde rindmeşrepliğinden· ve zekavetinden dolayı 
"Şeytan", B_~dİI! _s_av.!Jnmas~d.a gosrerdiğı-.tcam~aJ?]J.< ·omeğllıdeq dq_l~y_!ja 
bizzat dönemin padişahı IV. Mehmed tarafından bu lakabı "Melek"e ç~vrilen 
!oritiirii- Paşa'nın hayatından, özellikle de ·siyasi h~yatınd_arı, _sö~ ~~k. 
15öylece tarihin derinliklerinde kalmış bif değerli vezirin faaliyetlerini ortaya 
Çlkanü'ak Osmanlı tarihinin karanlık bir köşesine ışık tutmak istiyoruz. ·--

- - -· 4 - • • • • - ~- .. • ~ • ---. 

.. İbrahim,_fuv~~' ~~k ilçe~U:~e bir _I.i!_rls_. ~!~~e_q_ . ~!iny_aya _g~ldi. 
Oldüğünde_y.!Ş~ .9..9'.!._,..1.?\ı.I.m~ş olması 1 _göz önüne alınırs~ 1007 (1595) yılı 
civarında doğmıiŞ-ölabileceği söylenebilir. Genç yaşta Istanbul'a geldi ve 
hemşehrisi Seyyid Mustafa Paşa'mn gimaye_s_iii~g~çeşTtiliilallye 
J.Caleriileriiıde çalıştı ·ve- hacegandan oldu. Seyyid Mustafa Paşa 
l)aŞOefteroarliğa · yUkselince, bu da başbaki kulluğuna terfi etti; Şeytan 
lakabıru alması bu sualarda oldu2 . 

Defterdarlığı 

2 Aralık 165_~ tafihinde başdefterdar lığa getirilen İbrahim Efendi 3, 
Köprülü MehmedPaşa'nın 1657 Bozcaada ve 1658 Erde! seferlerine katıldı. 
Defterdarlığı gaileli bir döneme rastlamıştı. Selefi Divrikli Mehrned Paşa'nın 
sİpahilerin para talebini karşılayamadığı için konağı taşlanmış, kendisi arka 
kapıd~ kaçarak canını zor kurtarabilmişti. Ulı1fe ~derleri, dönemin güçlü 
veziriazamı Köprülü Mehmed Paşa'nın gayretleriyle Iç Hazine'den de alınan 
istikrazla karŞilanabllıiiişti : Bu di!"~y~tli veziriazam döneminde dört buçuk 
yıla yakın ~ŞQ~ft~!:ğari.ı,k_ g.örevinde bı.lfilillüi1braıii!n Efendi vezif .rütbesi)r!e 
ta:Itif edildi_v_e paşa ~n_y~!_~la_ ~aya baŞ-landi. ·· - -· -· ---- -· · 

Beylerbeyilikler~ 

3 Mayıs 1661 tarihinde, aleyhine bir isyan düzenlenen Gürcü Mustafa 
Paşa'nın yerine Mısu valiliğine tayin edilen4 İbrahim Paşa, üç yıl kadar süren 
bu görevi esnasifldaMlsif'da' dev.et aleyhine önemli bir mesele çıkmamışsa 
da, bu eyaletin meseleleri de istenilen şekilde düzelmemiştir. 1074 (1663-
1664) yılında IV.Murad'ın kızı Rukiye Sultan'la evlenen Şeytan İbrahim 

2 

3 

4 

. ------..:. _:.:.;:::; . - .. -- . --··· -· ··------

Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Tari/ı, İstanbu11928, ll, 257. 
aym eser, ll, 256. 

Defterdar İbrahim Efendi'nin adı Naima Tarihi'nde Ahmed Ağa şeklinde 
geçmektedir (İstanbul 1283, VI, 248); Mehmed Zeki Pakalın, Maliye Teşkilatı Tarilıi, 
Ankara 1978, I, 442 vd. Pakalı n, burada Uzun tbrahim Paşa ile Melek İbrahim 
Paşa'yı karıştınnıştır. Mesela s. 446'daki sözlerin muhatabı Melek İbrahim Paşa değil 
Uzun İbrahim Paşa'dır) 
Rlişid Mehmed Efendi, Tari/ı, İstanbul 1282, I, 13. 
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,Paşa5, aynı yıl içinde görevinden alındı ve Mısır irsaliyesini eksik getirme 
töhmetiyle Kapıarası ' nda. tutuklandı. Yedi ay hapisten sonra zirnın etinde 
bulunan 700 kese akçesi alınarak serbest bırakıldı ve aynı yılın sonlarında 
Diyarbekir beylerbeyiliğine tayin~dil4i6, 1672 yılında ise Kubbe veziri oldu. 
Bu sıfatla Karneoiçe seferine katıldı ve Haseki Sultan muhafızlığıyla 
Babadağı'nda kışladı. Seferden döndükten sonra 22 Şubat 1673 tarihinde 
Kandiye muhafızlığına tayin edildi ve iki yıl kadar bu görevde kaldı 7. · 

' Lehistan Serdarlığı 

İbrahim Paşa 1086 (1675-1676)'da Şam be:ylerbeyiliği ile, Şişman 
İbrahim Paşa' dan boşalan Lehistan serdarlığına getirildi ve ertesi yıl ( 1087) 
bu cephede İzvança (Zorawna) civarında yapılan savaştaS Kırım Hanı Selim 
Giray'la birlikte bazı başarılar elde etti. Bu arada, Osmanlı himayesinde 
Ukrayna Kazakları Hatmanı olan Doroşenk:o'nun ihanet edip Çehrin'i 
Rusya'ya peşkeş çekmesi üzerine, bir süredir İstanbul'da bulunan ve 
Ukrayna'nın başına getirilen Yorgi Ehmilicki'ye tabi u alem, tuğ, topuz ve 
hatmanlık heratını da Serdar İbrahim Paşa vermiştir9. Leh kralının isteği 
üzerine bazı küçük değişikliklerle Bucaş Antıaşması'na göre barış yapıldı. 
Bunun Bucaş 'tan tek farkı, senelik 22 bin altın haraçtan vazgeçilmesidir. 
Korycki ve Bidrcinski adlı Leh elçilerinelO birer Türk atı vererek ülkelerine 
gönderen İbrahim Paşa, o kışı Babadağı'nda geçirdi. Bu hayırlı hizmetleri için 
padişahın takdirine mazhar oldu; kılıç ve kürklü bir hil' atla taltif edildi ı ı . 

Çehrin Seferi Serdarhğı, Başarısızlığı .ve Hapsi 
..___.. - ... - -- -- --· ... -- : 

Ertesi yıl, Niğbolu ilhakıyla Özi beylerbeyiliğine getirilen İbrahim Paşa, 
bir süre önce Osmanlı Devleti'nin himayesine giren ve bu sayede Ukrayna 
Kazaklarının başına getirilen Doroşenko 'nun ihanet ederek ülkesinin merkezi 
olan Çehrin'i Rusya'ya peşkeş çekmesi üzerine, Kırım kuvvetlerinin de 
desteğiyle bu kaleyi geri almakla görevlendirildi12. Merkezden gönderilen 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

Çağatay Uluçay, Padişalılarm Kadmları ve Kızları, Ankara 1980, s. 56. 
Sicill-i Osmiinf (İstanbul 1308)'de 1079'da (1668-1669) Şam valiliğinde bulunduğu 
belirtilmektedir a. ı 09). 
Başbak":Jllık Osmanlı Arşivi, Miilıimme Defteri, nr. 96, s. 42, 50, 63, 91. 
Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğumm Yükse/iş ve Çökiiş Tarihi (çeviren: 
Özdemir Çobanoğlu), Ankara 1980, III, 12-14. 
Abdurrahman Abdi Paıa· Vekayiniime, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 
Koğuşlar, nr. 915, vr. 138 . . 
Joseph von Harnmer, Hisroire de l'Empire Ortoman, Paris ı841, XII, 5; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1973, ill/1, s. 424, 427; Aynı eser, Ankara 
1977, ID/2, s. 186. 
Abdi Paşa, Vekayinôme, vr. 139b; Kantemir, aynı eser, ID, 15. 
Abdi Paşa, aym eser, vr. 138b. 
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yeni askerlerle mevcudu 40 bin<? t~;laşan ord~y_u tsl!kç.ı altında topladı; gelen 
toplan, mühimmatıvecephaneleri burada teslim aldı. 1088 Rebiülevvel'inde 
(Mayıs 1677) Çehrin'e hareket eden İbrahim Paşa Onkol menzilinde Kırım 
kuvvetleriyle birleşti, daha sonra Pod_?]Ya topr~~ın.a _girğ!__ve J}a~iran 
başlarında Çehrin 'e ulaştı, kalesini kuşa ttı. Kalede bulunan 60 bin kadar Rus, 
Alman ve--K~zak· asi:Cerinden ·başka •.. ~~hasara·~~Iijs!n'Ai' .~c(a·. ~~~Y.~;_dan 
sürekli yardffiı geliyordu ı 3. Çok yüksek bir kayanın _Q.z~~in_d~J:mlu.nan 
Çefuiıi 'in üç tarafı bataid.ık idi ve"kaJeye -~cik "bfr'laratt<0_ y~aşılabiliy?rdu. 
Tasma (Tasmalı, Tasmİİı) nehrinden ise kaleye yiyecek ve cephane yardımı 
yapılabiliyordu. İbrahim Paşa, bunu ·önlemek için Kırım hanını o tarafa 
sevkettiyse de, çok üstün düşman (Rus) kuvvetlerine karşı bir şey 
yapamayan Selim Giray14, Serdar'a kuşatmayı hemen kaldırmaktan başka 
çare olmadığını bildirince 7 Eylül günü Osmanlı ordusu ric'ate başladı. Ancak 
hızlı ' bir şekilde Bender'e çekiidiyse de düşmanın takibine uğramaktan 
kurtulamadı, bir çok ağırlık ve top vs. düşmanın eline geçti. Böylece 23 gün 
süren Çehrin kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı ı s .. 

Şeytan İbrahim Paşa yanındaki askerlerle Kasım'a kadar Bender'de 
kaldı. Top ve mühimmatın bir kısmını İsakçı'ya gönderdi ve kışı geçirmek 
üzere Babadağı 'na gitti. Ancak, serdarlığı kaldırıldı ve mer~eze çağrıldı. !.677 
)'ılı sonlarında Ç~talc_~·d~ _padJş$ın huzuruna çıkan Ihrahim Paş~ __ ry. 
Melüried tai:afiiidan, "bre koca köpekl6 tahlisine memur olduğun Çehrin 
Karasi gibi bir mubtasar palarıkayi almağa kadir olamayup, müİıhezi.ffien 
avaef ve ·bu denlü haiinerni heva yere iza'at eyledin. Yohsa asker -illi az .. idi 
've top ve mühimmat-ı cebenanen mi yok idi? Özr ü taksiratma ba'is' ve bad! 
ne idi? Ve alelhusÖs.azimetin. eyyaıİuncİa Bender ahilisinden cebr Üe 30 bin 
'guruş celb edüp zulm· ü cevrinden fukaia feryadıyla Divan-ı hüm~yftnum 
doldu" sözleriyle azarlandı. İbrahim Paşa ise kendini, "Hak teala şevketlü 
eJendirnin ·mübarek vücOd-ı hüinayurilarin hatasız ede. G_~ı:çeksiz. Çehrin 
k_al'ası bir muhtasar toprak palankadır. Lakiı1 m_etanet ü istihkamda 

_bmaifrdir. Derunu akreo ve·çiyanla inemlO ve _üzerl.nden kuş uçmaz. Etrafin 
Tasma suyu ihata eylemiş bir düşvar kal'adır. Etraf-ı erba'adan hafr-i 
meterisler ve münasib mahallere toplar vaz' olunup 23 gün ale't-tevall harb u 
kıtaiden hall olmayup, cabeca . darb-ı topdan rahnedar ve feth ü tesbiri 
nümayan iken Moskov kralı tarafından serdar olan Remdaniski 100 binden 
mütecaviz mela'in-i duzehkarin ile malısOr mü"şrikinin imq_3.dlarına 

13 

14 

ıs 

16 

---:;- .. 

Uzunçarşılı, kaledeki asker mevcudunu 4 bin olarak vermektedir (aym eser, III/1, s. 
430). • . 

Osmanlılar Ruslar'la ilk defa bu kuşatmada karşı karşıya gelmişlerdir (Bilgi için bk. 
Akdes N. Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara 1970, s. 9 vd). 

Kantemir, aynı eser, III, 23-24; İsmail Hami Danişmend, İzalılı Osmanlı Tarilıi 
Kronolojisi, İstanbul 1972, III, 446-447. 

Bir başka yerde "bre koca kafır" şeklinde geçmektedir (Sillihdar, Tôri/ı, II, 2S7). 
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geldikls.rin<!e, sedd-i rah olmak üzere Han kul~'l_ CÜE_Q.<t:!.J)._tN~dan g~y_r~ 
as-ruar-i saireden _Elf. __ gıj.k._ç!§[ -~ş~~r.J.çç:>ş:u.p_ Jq~rŞ!:l . gÇ>nderd~~·- . Mümana 'atı 
inıhnkiri ÇleğiJsiir: tremen meterisden .askeri ve topları ihrac e-d-tip" can!b~! 
sefft'm,~~gQL.c;l~y-~j.J~.riü~trii~kl~·. be!i.kl!~@. ~~ -9.~~~:YI.f?.~m~x~9~ .. ~l@. 
viızera ve m.lr-i miran ve Qm~ra ve ocak ağalarıyla .mi!ş_§,veı:e edüp, . bu az 
ası<: er ııe-Ja:O.u:~~=E~ii! .:.v~qtup_ m.l!k<IT~m~..t ~tm~.\c- _qjc_~ . rn.~mJ.<.lı.!dil:·.~~~~-~-
cumıeru:nittifıik u ,i~m~rtl~ıgl!JE .!:.e ~fuı _lqıll~Ie.'y~! say~b~arıyJa a_s~er.-i 
İslamvetopları ve mühimmat-ı cebehaneyi meterislerdep. çeküp selamet ile 
gerü avdet eyledüm. Ve Bender'den aldığım akçe ile asker yazdım, emir 
hünkarımındır" şeklinde'' savıliıdu : . - - - . . . . . . . - " 
~~~-~--· ··-J· ~ · ·· ... ~ ...... 

Fakat . paıf!ş.~hl!l g_~zabına uğr~akt~ Isurtulam~dı . ve ~"kaJı;!~!~ __ şu 
kafiri';-hltabJP.'q~!LS.QAIA . .B.ostancıbaşı_Kuşçu . Mustafa Ağa ve tii..ı;kaç iri yan 
n~. ~§"~hn~~~-'-<· ıs.~tleci.U~q~ğL Z<J..IlllıY l.~ " ,Ç~ı:n,qr. . içinsie sürüklenerek 
g'ö~iJ!~~n, "ağ~.: .elin~~-~~ızda .fe~!n . y~-~1" di~e_ ~~rdu. "y~-~:· 
cev~Lalm.ca, "y~_ ~-U. -~z.~y~t,n~<;lir". <liY.~;t:ek şöy!e.J:!:gİ. Bir_ beygire _b~.dirilip 
S adaret Kaymakamı Kara Ihrahim Paşa' nın konağına götürüldü. 
Bb'starrcıbaşrdan- şikayer edince·; Ktışçu N.fu_st~~a Ağa· Kaymakam İbrahim 
Paşa-tarafından, "bre mel 'un · eşek, senin ne haddindir padisahın vezirine 
boyle-~eziyet ·etmek. · Vüier~d-<ıiib)Iinin katii feirnaıl' olunsa biİe, kılıç altıİı~ 
geiiiice·--:-d~ğin ırı;:-ı ·p~diş.alıi ol~~ğl~ ana riayet ve i~zet ü ikram lazımdır" 
sözleriyle azarlandı. Şeytan Ihrahim Paşa'yı ise, "hatıra bir kem kasd 
gelrrieS'u.ii·, şevk:etlü efendimiz ancak sizi Yedikule'ye liabse ferman 
öuyuriifuşlar" sözÜyle teselli eitf. Çavuşbaşı tarafından Yedikule Zindaİıı 'na 
hapsedilen İbhiliim Paşa 5'3'guiı"burada tt1illkTü1rnidii7~ ·· ·-·.. - · · 

~"Affı, Beylerbeyilikleri ve Budin . Muhafızlığı 

Daha sonra serbest bırakılan Şeytan İbrahim Paşa, aynı yıl içinde 
(1677)"··-Kandiye, ardından Erzurum 18, 1684_'te ise Di yarbekir 
b"eylerbeyilikleriiıe getirildi. Silahdar Tarilıi'nde,~ aynı yıl içinde- B-ursa 
valiJiğfıiôi:m d·e· söz edilen19 İbrahim Paşa çok geçmeden Budin muhafızı 
olarak Avusturya savaşiarına katıldı20 ve __ ası:i ·şcU.ii~tljıi Budin k~le1;i.ılın 
savunmasilıda elde etti. Kısa süre içmde Budin'i tahkim eden İbrahim Paşa 
çol<-katabaJ.ik -Avusturya saldıriları karşısırida · varaşİarı düşen kale yi aylarca 
elôetütmaxı:. b_a,Şardı. ÇolC ai safidili Kı:ivvetfe yarı aç, yarı çıplak, askeri 
iniKaii"sizı.iJ.dar iÇinde buyul( · kanramiırilik. öinekleii gösteren İbraıum Paşa, 
Buôili ·vaılsi ' Kara"Meiiilied PaŞi ·ş_e!iid . gi_!lnci: ~asiyeti üzeriıle onun yerine 
~--- ... - - -- ··- .. - - · - --.. ,. a,<-- •• • ~ ·-·4..0. . 

17 

18 
19 
20 

Abdi Paşa, aym eser, 140a; Silahdar, Tari/ı, I, 668 vd.; Hammer, aym eser, XII, 12-
14. 

Bu arada Mora sancağı beyliğinden de söz edilmektedir (Sicili-i Osmiinf, I, 109). 

aym eser, II, 135. 
R§şid, Tari/ı, I, 444. 
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B u d iii -~~y lerbeyjJjğ_~_~__g-~~9:i. H~~çok ~l~~a!~· he~-~~~m . t_e,y~i~tlı 
Avusturya ordularının kuşatmasına ve sarairıların~ üç aya yakın dir~ndi ve 
çij"it!Csavafliileleriyle· Biidin 'i tesıiiiı· ·etmedi. Bu· arada altın ve gümüşler 
vererek gazileri öaullenôfrCii ·ve ônlann şevklerini arttırdı. Zira ba~ı gençler 
bellerine bağladıkları iplerle burçlardan aşağıya sarkar* A_yusturyalılar'ın 
çarK-lTeleklerini yu1Cariyi Çekip "krueye-·aııyorlru.-21 ; kale ~tma kadar kazı)an 
lağiriilari ... tesirsiz hale .. ğe_firerek "'bura lardan elde. -~dilen . barutların . kale 
mudafaasında kullanılmasim sa.ğlıy_ojl.ardı. Bu arada lağımlarda bulunan 
·yuzlerce ·Avustürya ·askeri öldürülüyordu. Kal~~günde ~ __b~den fazla top, 
.800'de!l fazl_a da . l.ıınnbara düşüyordu. Surlarda açılan gedikler hemen 
kapatılıyordu. 

tbrabim Paşa savaş hilelerinden birini, Avusturya imparatorunun 
damadı ve Avusturya ordulan -!)}i~pıancfanı Maksirnil yan' ın gönderdiği 
~lçıye karşı göstermiştir. KWhasaranın altınışıncı günü bir miktar ekmekle 
kaleye gele~ Av~~~~ · -~çisine _ İi?r~ _P_~ş~ _rp.~~il_~~ir z_iyafet çekince, 
elçi şaşklria dOiunüş ve, "biz sizi zabiresiz sanıyo'rduk. Böyle bir_~anda 
40;"5osanan ·ın' metni"asıroülounuz?"-deyfuCe;·lbrafıim -Paş·a, "Hamdolsun 
her zaman ni'metiffiizbo1dür ... BeŞ-yıl yeteceicZaliiremTi:- yarğg.;~şekliude 
cevap verniiştir. Meger "ğelen· elçi FazilAhmed Paşa 'ıiüıyanında bulunmuş 
verasın-Türkçe bilen biriymiş. Sen Gotar Savaşı'nda kaçıp Avusturya 
sarayına intisap etmiş ve kralın iç hizmetiilerinden biri imiş. Hatta elçinin 
yanında getirdiği Mısırlı bir esiri b!~~ . ~abul_ et~~yen __ İbrahim _Pag}>_(?.yle~~ . 
askereififiyaccolôüğuzannını· da ortadan kaldırmak istemiş ve .kalede....lO_O 

· biİiden fazla cenğci bulunduğunu söylemiştir._ Daha sonra elçinin geliş 
seo-el:iiiii-söiıiiuş ve Maksimilyan'ıo gönderdiği mektubu almıştır. Mektupta 
İbrahim Paşa medh ü sena edildikten sonra kaledeki askeri boşuna kırdırdığı, 
kalenin dört duvarından eser kalmadığı belirtiliyor, öteki subaylara hitaben 
de, ellerinden geleni yaptıkları, ancak artık bu kaleden kendilerine hayır 
kalmadığı, mal ve erzak gerekliyse kaleyi teslim etmeleri halinde Avusturya 
imparatorunun kendilerini affedeceği, araba v.e gemiler tedarik edilerek, 
diledikleri yere götürülecekleri, son pişmanlığın fayda etmeyeceği; savaş 
yoluyla alındığında küçük büy~ herkesin kılıçtan geçirileceği ifade ediliyordu. 

İbrahim Paşa elçiye, "Elçi bey, bu ~al'ayı Sultan _SülC?Y~~ Han feth_ 
eyledikde, paşalara sipariş etme_mJş,_i&_indeki kul taifesine ısmarlamış. Işte 
ICul _~ğill~i. -verirler-ise lceiJ.!!i!!~!.J~ilür: deyince, orada bulurian-·ağiilar, 
~adişab gazretleri btİ -kaJ'aya pizi ta'yin buytİrdukda~kuJliu:tm _AJJih .. eiD:~eti 
ofsun,-kal'amı bir h~ş muhafaza edin, yoksa düşm_ana verin buyur.qı.~~~. ve 
henüz birimizin dahi mansıbı tebdil olunınadı ve askerimize fütı1r gelmedi. 
Gittikçe şevkilriiz artup-iiiıdactÜİiız geliyor. Ne~en iktizfeder .. k"al 'a-vermek? 
Biz cümlemiz kırılmağa muhtacız ki, siz kal'aya malik olasız. Yüz güne 

21 Silahdar, Tari/ı, II, 151. 
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karibdir ceng ederiz, bir o kadar dahi malısOr olursak perva ve kusur ve 
aczimiz yokdur ... " deyince elçinin, "ya ben şimdi hersekime ne cevab 
vereyim" sözü üzerine İbrahim Paşa, "bu kal'ada 100 bin cengci asker ve 
beş yıllık zahire ve cebehane mühimmatı mevcfiddur. Zahiremiz kalmadığında 
gazilerimiz şehld olanları çıkarup yeriz ve cebeha.nemiz. tükendikde taşradan 
gelmek mümkin olmaz ise, yıkılan kal'a taşlarıyla ceng eckriz. Bu asker sağ 
iken ş~e kal'a yok. Hersek'e söyle, elinden geleni geriyı: komasın" diyerek 
elçiyi gönderdi22 . 

E!ç~ ~ö~esİ!!d~g _sı;mra ç.9k öfkelenen A Yl!~tıeya _başlsı!.manda,nl}llil 
emriyle 21J-30 bin kadar düşman askeri 24 Şevval (4 Ekim) günü öğle vakti 
htieüiQ~ g eçti. "13\ırÇf~p jçeri girmek üzereler iken, Biıdin gönüllüleriyle 
goglis göğüse yapılan çarpışmalarda yine mağlup oldular. Gülbank ve tekbir 
seslenyle top ve tüfek atıŞıarı biribirine karışıyordu. Kale muhafızı Şeytan 
İbrahim Paşa herkesten fazla mücadele veriyor, kalenin l:iıirÇ~arüü: ICuleteijni 
ve taby-ıilaiuu dohi§iırak ask~ri t~şci -~diyordu. Bu hücum Avusturyalılar'a çok 
pafia!ıya mal olmuştu. Zira hem yenilmişler, hem de kale altında kazdıkları 
lağımlarda bulunan barutları Osmanlılar' a kaptırmışlardı. 

Böylece, bekledikleri neticeyi alamayan Avusturyalılar, müteakip 
hücumlarında da başarısız oldular. Gaziler ise yaptıkları hurfic hareketleriyle 
kalenin varoşunu geri almayı başardılar. Bu hun1c hareketlerinde düşmandan 
başta barut olmak üzere top vb. çeşitli savaş mühimmatı ile un, zahire gibi · 
yiyecek malzemesi alıyorlar ve bu arada çok ·sayıda düşmanı kılıçtan 
geçiriyorlardı. Bazı rivayetlere göre 200 bin kişilik Avusturya ordusunun 
yarısı bu şekilde kırılmıştı. Gazllerin akşam· ve yatsı arasında yaptıkları 
sekizinci ve sonuncu hurfiçta, yağan yağmurun da etkisiyle, düşman tabya ve 
metrislerden kaçmaya başladı. Böylece Avusturyalılar 29 Ekim . 1684 

. gününden_itib.aren Budin kuşatmasını kaldırıp geri çekildjler. Bu ric'atte, _1,0 
~J!!Jg_dar Kırım kuvvetinin.gelmekte olmasının yanında, _ğ~şuı~ __ çlışJ:ıpç!_a 
~a:r...B.ekı:LMustafa Paşa~nınJcuvxetleri..ile içeride_Ş.ey.tan_:{Qragim Paşa_'_nın 
~vvetl~ri .arasında kalacağı_endişesi.de etkili. oJ.ruuşw23. Avusturyahlar'ın 
bıraktiğı cephane ve ağırlıklar hemen kaleye alındı. . 

Silahdar Tarihi'nden öğrenildiğine göre, Budin kalesinde mahsur kalan 
müslümanlar çok büyük sıkıntılara duçar olmuşlardır. Özellikle yiyecek 
fiyatları çok artmıştır. Zorunlu gıda maddelerinden, kıyye olarak buğday 25, 
un 30, darı unu 15, tarhana 50, bal 50, sadeyağ 70, bulgur 30, pirinç 50, sığır 
eti 30, at eti 10, erik 30, mercimek 25, nohut 40, yağ mumu 60, kabak 15, 
soğan 30, yağurt 25, peynir 70; üç dirhem ekmek ı, on dirhem dan ekmeği ı, 
bir adet sığır dili 80 paraya; . bir adet sığır başı 5 kuruşa; yumurtanın tanesi 8 

22 
23 

aym eser, Il , 165 vd. 

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, lll/1, ss. 463-465. 
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paraya, tavuğun tanesi 50 paraya, bir diş sarnusak: 1 paraya, bir dirhem afyon 
15 paraya yükselmiş ve bu fiyatlar mahkeme siciliine kaydedilmiştir. Kaldı ki 
yukarıdaki yiyecek maddelerinin bir kısmı da mevcut değildi. Halk genellikle 
el değirmenlerinde çektiği danyı yiyordu. Mahzende yeterli dan bulunmasaydı 
kalede bulunanlar aclıktan ölecek ve Budin kalesinin teslimi sözkonusu 
olabilecekti24 . , 

İbrahim Pa_şa'ıiın savaş ]ıile~rj _ye_ga,ys~tl~ıj_pJl..diş.alıı_ç.Pk memnun 
etmiş, h&tt-ı hümayfrn,_mücevlıer sorguç, değerli birer..kılıç .ve. ha.Q.~! • ..§.~_!lr 
Kliikle; muhafaza hizmetinde bulunan diğer kumandai?J..ar~d'!. @)tl~l~ ~a).tlf 
eoilmişlerdir. Bu arada İbrahim Paşa'nın "Şeytan" lak:abı da bizzat IV. 
Mehmed tarafından "Melek"e çevıjlm.iştir25. · - ---·- ~ -· · -.---

'Defterdar Mehmed Paşa, 200 bin kişinin yaptığı hücumlara Budin'in 
uzun süre mukavemet etmesini, Melek İbrahim Paşa'nın gayretleri yanında, 
kalede bulunan bazı keramet ehli kimselerden naklen, Hazreti Peygamber'-in 
alem-i misalde Budin kalesinde ve ovasında iki defa görünmesine, bütün 
peygamberlerin, Çihar-ı Yar-ı Güzin'in ve öteki sahabilerin de katıldığı 
ictimada yaptığı dualara da bağlamak:ta, böylece zaferin manevi boyutuna da 
dikkati çekmektedir26 . 

Budin kalesinin teslim edilmeyişi devlet merkezinde büyük sevinçlerle 
karşılanmış, bu haberi getiren görevliler l OOO'er kuruş ve birer hil'atle 
ödüllendirilmişlerdir. Melek İbrahim Paşa düşmanın çekilmesinden sonra, bir 
yandan Budin kalesinin tamirine başlarken, bir yandan da muhafazası için 
Izvornik, Bosna ve Semendire taraflarından üç bin kadar yerli yeniçeri 
toplama müsaadesi almış27, ayrıca kendisine zahire yardımında da 
bulunulmuştur. 

M acaris tan Serdarhğı~ Başarısızlığa v~ Katli 

Budin müdafaasındaki başarılarından sonra şöhreti çok artan ve adı 
sadrazamlık- iÇrn geÇmeye başlayan Melek İbrahim Paşa, merkezdeki gÜÇl!,i 
raKi15i .. Veziriaiam K~l!- jbrahim-Paşa . tarafından şiddetle kı skanılı yor ve 
ayağının ~aydınlması için fırsat · kollanıyordu. Padişah huzul"\ffi-da_j~pılan &ir 
!_o_pl~ıda, · ~iacarfstan-seifıaddinin .=-~erdjıriiğına tecrübeli bir. -~ezirüı 
getirilmesinin ·gereğı, buna en layık kimsenin de Budin Beylerbeyi Melek 
İbrahim-paşa ofcluğu öne stirtiidıTvet&~-~- PaŞ~_ Hale:P.. .b~yieı:beyjligi 
ilavesıy le - :Bek.ii- IVIustafa Paşa' nın yerine Macaristan serdarlığına tayin -· ~ --------· - -- . ~--·- - ...... .. ....._ .... _ ....... -··--

24 Silahdar, Tari/ı, II, 182. 
25 ay m eser, II, 182, 257. 
26 

Ziibde-i \lekayiôt (nşr. Abdülkadir Özcan), Ankara 1995, s. 185-189; krş. Raşid, 
Tari/ı, I, 48 ve Feraizlzade Mehrned Said, Gülşen-i Maarif, İstanbul 1252, II, 956. 

27 
Raşid, Tari lı, I, 460. 
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edildi28; Budin beylerbeyiliğine ise buranın son valisi o"Ii:1cak olan 
Ai)'(iüiTahman Abdi Pag_g_etirildi. Ancak: ibraıllm PaŞa 'ya -göil.oenlen yazıaa, 
Aodi Paşa Budin'e ulaşmadan buradan ayrılmaması emrediliyordu. Silahdar 
Tarihi'nde Gazi sıfatıyla anıl~ Melek İbrahim Paşa29, padişahın fermanını 
yüksek sesle okudu ve o civardaki beylerbeyilere gerekli talimatı verdikten, 
bazı atamaları yaptıktan, iki yıldan beri büyük hizmetleri geçen Mısır 
askerine izin verip, gelecek sene buradan yep.i asker gelmesi için merkeze bir 
arz yazdıktan sonra kışı geçirmek üzer~~~l_gi~5!~a-~~~~~t ~tti. 

Melek İbrahim Paşa daha sonra askeri Zernun Salırası'nda topladı. 
Fakat yeterlin~!Iııgıyoıau...-veı:frmzarn:Kara·:tıJraliim··paşa~=keiıdisiiıe_rakip_ 
saycliği1\1efek .İb~abim - Paşa'ya istediğr savaş malzemesini ve zahireyi •. 

.,:;-...,.;;.---.-• .-o~-- .. . ·-· ·; · - _ ....... - . . .. -~ ~- · . ... ____ .-...... ----··---·-- ~.-.. -- - ....., 
gönderrn~(J!_g_ın_~~. S erd~:r-~lsglç__ l~a~ı.mJ~ ... ...h~r~).ç~t~Lvıecpur _ _olmp_ştu ._ 
Avusturyalılar'ın Uyvar kalesini kuşattığı haberi gelince, hemen Osek 
üzeriilden B -udrn-aiiına gelôr.-Uyv~·ın. yardiffiin~·-·ggffiil(:~iiz~ri.)}s:~_n, .. l?~z~ 
kiiiiSeienn~Üyvar yÖiu-nda ilerlemenin cok-zor olduğunu söylemeleri üzerine, 
Estergon- K:'a.Iesl. 'nin muiiasarasina- 'karar -ver11di.. ·ıröyiece du şmanın 
Uyvar'diiül' vazgeÇip Estergon 'ünyardii:ii"1na· g-eleceği tahmine diliiii Şii. 
~EşJergo~'l:ln kUşafıidiğillı-oüyan Avustüiya orduları başkumandam 
Dük ~oth~ringe,o, kuv~et!e!if!gı .X'!-fl~':..~L Uy_v_~r'_~tı . ~!~~İ> ,--~iğer_ yaiisu:ıı 
E5tefgon'a sevketti. Binlerce Av..tış!.ı.ırya __ ~_ş_lç~~i:n.iQ. .. y*laştığını öğrel).~n 
İbranım PaŞa··Estergon kuşatmasını kaldırıp, gelen ·düşmana kar-şı ordusunu 
savaş ôüzenine- sokm:· Sağ tarafında Tuna nefui, sor tarafında birl<clç· mil 
uzaı<l.a!all"Z'aiıan ··aağ silsilesi, arkasında yiyecek ihtiyaçlarını sağlayan ve 
Bu din' e doğru giden yol, cephesinde ise geçilmesi zor bir bataklık 
bulunduğundan hücum edilmesi güç bir mevkideydi. 

İbrahim Paşa bu vaziy~-~~~ . b~r~aç saat be~~di. Amacı d_üş~~!1.; _3_or 
durumda buakmaktı. Se.ı:<f?(.~~..Q~.şüpcesini anlayan ~oren_ pü~_ü __ g~çe ~!ılcti 
kaçar gibi yaptı ve ordusunu geri ç~k.:ti. Osmanlılar da Avusturyalılar'ın 
gerçekten kaçtıki~rüiizaJiıi.~Çie~ek sQn hgla p_~şleı::iq~~fl~Ş!!i}~r~_Ancak -Dük, 
Osmanlılar'ın geri di;ip~ıney~ç~)f:leri__Qir _y_er<!~. A.ı:ı!de~ dur<!..l.! ... ~~~9}lz~ji~z 
lialdekı Osmanlı ordusuna saldudı30. Gafil avianan Osmanlı askerleri bataklık 
araziden ordÜg~~-<l: .. ~oğru ç_~lçİJıı:t~Y.!!_ b-;ı~lad}Ja~·- .B.avyera -elektÖr pr~~si · . 
Osmanlifar·-ı-burada izlerken, Loren Dükü de bir baş}ca yoldan ilerliyordu. Çok 
zor durumda kalan Osmanlı askerleri Serdar İbrahim Paşa'yı bile dinlemeden 
panik içinde kaçışıyorlardı. Kant.<:?mi(İ!l. nakline göre, yeniç~.ı:il~r..9E:h...1i .Ç~buk 
kaçabilmek için kendi süvarilerini attan düşürüp öldürüyorlar, kendileri ata - ---- -- . ... --·--- .. . - ~ ··- --··-'"' 

28 

29 
30 

Ziibde-i Vekayiiir, s. 191. 

q. 184. 

Fındıklılı Mehmed Ağa, Avusturyalılar'ın birden pusudan çıkarak çok sayıda 
Osmanlı askerini öldürdüklerini, yaraladıklarını, bir kısmını da Budin'e doğru 
kaçırdıklarını yazar (Tiirilı, Il, 211 vd). 
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biniyorlardı. B.Qy!_ece Q~ı:p~J.!. .~kerlerinin çoğu düşman kılıcından ziyade, 
kaçarlarken kendi arkada_şları tarafından ·Öldürüiiilüşler ve sonuçta Osm1lfilı 
Ördiıgifiı ·bÜtün ~gj!Iıkfari."-iiitz..lııele]-L ··yjyeÇ~ıclerr ve ç·ok- saylclili savaş 
gereçler~yl~--~vusturyalılar'ın -~li.:!;ı~_g~_ç_miş!ir31 . - ---- --· ·· ·----.. 

Melek İbrahim Paşa büyük .l?ir gı:ı:yr~tle toplar~ ç~ıı_np_ç_~P-haneyi 
ateşlediyse __ ae_.E.tinQ.~_Qtıuiııu :.s:q@.ç __ a,I_~.rrı.~çlı: .. P.~şman_~şkefİilİI!.!!l_~~cudu 15 
bjn, Osmanlı askeri.rıi.Qki ise 80 ~in kişi .civarında Qlm&~.J.Jl~ ı:;:tğ!Il~n_ı_~lınan 
mağlubiyet herkesi şaşırtrruştı.. Ibfah~m Paşa da çaresiz kalınca Budin'e 
Çekilmek zorunda k~dı. Ö~e yandan 44 gün kuşatma iiı.tiridi 'kaı:a!ilfyvar 
kalesi -de elden"Çikiı. Şeıirr--yağrii"ii.Iaiıırk~~ • . ~ap.ın ve _ç'o~~@~ a~ıiil-..halk . 
Şış~enereıc ôld~.ldü. Bu arada-Estergon kurtarılamadığı gibi, civarındaki irili 
ufaklı birçok yerleşim birimi de düşman eline geçti. 

Dönemin tarihini yazan Dimitri Kantemir, üstüste alınan bu yenilgiler 
üzerine tecrübeli Serdar Melek İbrahim Paşa 'nın, Ahmed Çelebi adındaki 
güvenilir bir adamını Avusturya generaline göndererek imparatorun barış 
hakkındaki düşüncesini öğrenmek istediğinden, fakat umduğu sonucu 
alamadığından, zira imparator I. Leopold (1658-1705)'ün barıştan yana 
olmadığından bahseder32 . · 

Daha sonra Ösek'e gelen İbrahim Paşa kaleyi ve varoşunu tamir 
ettirdi. Ancak o sırada Edirne' den gönderilen nakdi yardımla alınan zahireyi, 
Budin kalesi gibi mahfuz bir yere koymaması , ihtiyaç içinde olan serhad 
kalelerine göndermemesi ve zamanında askerlere dağıttırmayıp, bir rivayete 
göre dilediği gibi satma fikriyle Ösek'te bir açık alana yığdırarak Macarlar'ın 
yakıp. yağmalarnalarına sebep olması, hakkında bazı dedikoduların çıkmasına 
yol açmıştı. Kışın yaklaşması üzerine Belgrad'a dönen Serçlar İbrahim Paşa, 
kendisine bağlı beylerbeyileri münasip yerlerde kış~amakla görevlendirdi ve 
durumu merkeze bildirdi. Ancak kış ortasında Avusturyalılar Rumeli 
Beylerbeyi Çelebi İsmail Paşa'nın kışiağı olan Arad palankasını işgal 
etmişlerdi. 

Son olumsuz gelişmeler,_._Mel~İbrahim P~-~~·nın Budi~ 
muhafızhğındaki şöhretine gÖlge düşüfdü .. Onun bu başarısızlıklarında, 
kenaisiiiC kıskanaq. ve· kendine rakip gören Veziriıizam Kara İbrahim 
Paşa 'nın, yukarıda denildiği gibi, Macaristan' a yeterli mühimmat 
göndermekteki kusurunun önemli rol oynadığı da söylenebilir. Nitekim Kara 
İhEE_İıı! ~aE~ _M~lçk: İbrahim--Paşa '-nın ortadan .. kaldırılması_husus.unda 
üçüncü vezir Sarı SüleymanJ>~~_iJ..~....[.arayda~_tkili -~ıl~_ağm Yusl!f Ağa'yı 
ikiia etm-işti. IV~ · Mehmed tarafından kendisine gizlice sadrazamilk 
va~~alicffgmden SUJefıii~a ·da,raiGDıg9ro_Qğ1r ~ek İörarum Paşa'nın 

31 

32 
Kantemir, aym eser, III, 89-91. 
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ortadan kaldırılmasını istiyordu. Dimitri Kantemir, İbrahim Paşa'nın 
öldürü1ffiesı ·olaylıll, Vezfri~iam Kara İbrahim Paşa'nın son yenilgilerinden 
telaşa kapılıp Merzifonlu 'nun ak:ıbetine uğramaktari korkarak kendisine rakip 
olabilecek herkesi ortadan kaldırma planının bir parçası şeklinde açıklamakta 
ve onuri Estergon önünde yapılan savaştaki ilimale ilave olarak, askerin hak 
ettiği ulôfeyi alıkoyup kendi hesabına geçirme suçuyla da itharn edildiğini 
yazmaktadır33 . 

Zilhicce'nin so_!!_Q_8 K~~!:!!!._!~-8~) _g~~~-IJ3:s<?d~-k~şkünde şeyhülisl~ 
ve kazaskerl~ ile yeniçeri ağasının da iştirakiyle pii(lifıihın 'fiüZür~nda 
yapilan fOp!alfti<!r:M~l~JCtlJi~m -J>~Şa.'~--dü~ri}.u görüşüldtf. ... B_iİ .~~s_cid~ı 
olarak tıgiliçi_tll!dılcl.$. M~lmı~Q__Ağ~).lll} ~~~tJi s~~tıyla h_(!Z_ır_buJu!ı_~~~ t:ıu 
toplantıd..3.ı-ilk_ s~~~-.~ıl!!.§.~<!M.~t.,.K~Yın~~ ş ;ın ~üleym~ _ ~aşa ı oq bİI!den 
~kerle Ester~_gibi _bir ki!ç.~l<;-~~ley_i _lc~şa.t~p- ala~.~~a; ~~~-~~~~a 
ordularına yenilip pek çok mühimmat ve cephanenin telefine sebep olma; 
Uy_yar _§!§rie~y-~~gn e~@yJp gö~~ğ~ie- goft:_ düşmana kaptırrila;-gönderilen 
zahire_x~~J:~~ -~~ _yer.~. Js~YI_llflYlP _Qş~.!ç'te y$lm~sına sebep 9lı!l~; __ m~r~(!Ze 
aaniŞmadan Avustury~lılar'l~ barıt~~i.~iı!~e ~ulunma, hatta bunun için bir 
Kareytôn1ara teklif etme34· ve kısacası kötü idaresi yüzünden devleti büyük 
zarara ·sakma .. suçi~,rıncian dÖliyi . katlini istedi. Hastalık bahanesiyle 
to{11afftiy-a· klit.ıli1üıyan Veziria.zam Kara İbrahim Paşa da g-önderdiği arizada 

. öldürülİiıesiiiden .y_ana olduğun~ bildirmiş, Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efend(v-e 
öte'!([~!!i~çJis. __ üy~leri -de katli .. h.ususunda Veziriazamdan yana tavır 
koymuşlardı. Sadece Anadolu Kazaskeri EbU Saidzade Feyzullah Efendi -ki 
Fiiiaikiill' taraf~d~h-din'i~bütün-oiri . olarak nitelenmiştir- bu suçlamalarla 
katliiilii. _ ~eŞru _Q~ayacağı, sürgün edilmesinin· ka~i geleceği kanaatini 
söyleaiyse de onun bu fıkri taraftar bulmay·ınca,_ Melek Ibrahim Paşa'nın katli 
icin ICarar, fetva ve -re-rınaıt cikti3s·:- -· · 
~ --·- ---··---.. - ~ -

Veziriazam Kara İbrahim Paşa, :gadişahın merh_amet~elip 
aifedebileceği endişesiyle Kapıcılar Kethüdası Osman Ağa'yı36 o sıralarda 
Be~ğöl~yl~_ll!~-z~~ -tQPJ~aKiame·şgur BostanC'ıbaŞı 'ya gönd.erdf've 
kararın hemen infazını effi!!!tti. 5 Muharrem 1097 (2 Aralık 1 ~) pazar 

33 

34 

35 

36 

Kantemir, aym eser, III, 105-108. 

Bir rivayete göre Melek İbrahim Paşa Kanije kalesine karşılık Avusturya'ya barış 
teklifinde bulunmuş, fakat olumsuz cevap almıştır. Onun bu teşebbüsü rakiplerince 
katli hususunda koz olarak kullanılmıştır (Mustafa Nuri Paşa, Netôyicii' 1-l'llkuôt, III, 
14, 16); krş. Şemseddin Sami, Kanwsii'l-a'lôm, İstanbull306, I, 560-561. 

Uzunçarşılı, aynı eser, III/1, s. 468; Ahmet Mumcu, Osmanlı Deı·letinde Siyaseten 
Karl, Ankara 1985, s. 103, 104. 

Defterdar Mehmed Paşa kapıcılar kethüdasının adını Abdizade Mehmed Ağa olarak 
vennektedir (Ziibde-i Vekayiôt, s. 209; krş. Kamusii'l-a'lôm, I, 561 )_ 
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günü 3? B~d' a var_an_Kapı.c.ı.1.aı:_Ke.th..UQ.lli.ı Bostıgı.cıbaşıya, İbrahim 
Paşa'nın işini bitirmekle; kendisinin de muhallefatı yazmakla görevli olduğunu 
söyTeciCifiikaç·-bcisfıiilc!Yfa}Je"i~Jç iw.ahim. P.aş.a:ya gi<i~nFföStanCibaŞı, 
s~fdar t~'!f!fldan, ~~~oş_ g_e!din ~ğ~_gğlum, ne ha b~( . sözJeriyj~arş!landı. 
Bostancıbaşı ise, bu yıl satın alınan zahirenin muhasebesi için merkezden 
ferman geldiğ"irri, huzurunuzda görülüp -göp_c;t~İecei-iiilj.QY.l~dCAri..Irudoialiirn 
ı>aşa~ fei:maöı kapıcılaı:. k~ttıiJcJiitnlii~:getirdiğini_ öğr.eninç~ __ öl.d..Y!ii~ceğini" 
.anladı V~ be~İ __ Ş~E:IDIŞ _ bir .halde ."kazaya nza, . .ab.desı_gö.r~k'~_ğçyjp _abc!_es 
aldı ve iki rekat namaz kıldıktarı .sonra, "Ya R~~·.:...9W i.!J.t~vl~t~kırk.s.ıl.JJır 
sadakatle--ettiğim hizmeti biliyqrsun. Ömri,im ~ir oldu. Hüsn.-i hatime 
müyesser. ıqı ve :bana ed~Qleri Hazretine _havale eyledüm" dua. ve. bedelmisını 
etti38 ve oruçlu bir günün akşamı öldürülçlü; vücudu Belgr~d'da_ defne.dildi, 
kesik başrrse merkeze . gönderildi39. Veziriazarn, Melek İbrahim Paşa'nın 
~şını ~ü~üş bir" teps~ için?:<?. ~~di.J2-ha gönde!Ulc~_§~ltan~'Yüzun 
kara ve ciıü:i:ı rahat olsun, vücuda getirdiğin hüneri bir gör" sözleri:xle Kara 
Ibraili.m PaŞa-·ya .. beddua ederek pişrıüuiliğıİıidife g~ti.rrniştir. ~·~ ...... --- .. ~ . ...-- . . . . ·~ -· . ~ . .. - ...... . 

Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, kesik başı getiren bostancı 
ustalarından Recep Ağa'dan, Melek İbrahim Paşa'nın doğru sözlü, oğuz bir 
adam olduğunu, Niş'e geldiğinde, kokabileceği endişesiyle başı bir kürke 
sarmak için kutudan çıkardığında etrafa bir nur yayılıp semaya yükseldiğini 
gördüğünü rıakletrnektedir. Bu olayı yeminle anlatan bostancı ustası daha 
sonra dehşetinden düşüp bayıldığını, bir süre konuşamadığını, padisahın 
bunda suçu olmadığını, asıl öldürülmesi gereken kişinin Veziriazarn olduğunu, 
zıra Kara İbrahim Paşa'nın Daii-Melektbrahim PaŞa'yi kendisine rilip 
gürerek suÇSuz "fere-oldürttüğünü .ı n!~~:t9.iıl çok geçmed e~ h~ıg _!<ar[ İorali1m 
Paşa 'nın hem de -Boşnak" ~arı SüleY.I!l.an -~aş.~'l!ID aynı akıbete, uğr~d~.~ 
ilave etmek"fedfi=40. Mdeklbrahirn Paşa'nın kesik başı bir süre Edirne Sarayı 
~iiüriaeki" ibret taşınc1aSergilen"dikten ss>~~ •. bu şehirde:_ki _Ş.~~~~-piş~_Ç!!Pili 
haziresinde defnedilmistir. 

37 

38 
39 
40 

> . 

Mezartaşı kitabesinde: 

V~i-:!Bud~en İbr~ Paşa, kal'3!lill 

V ~~~i ~ir taşın, etti düşmanı ceng ile mat 

Sillihdar, Tlirilı, ll, 257. Fındıklılı, eserinin bir başka yerinde 6 Muharrem gününü 
vennektedir (fôrilı, II, 216). Ancak pazar günü ayın beşine tekabül ettiğinden bu 
tarih kabul edilmiştir (krş. Uzunçarşılı, Osma11lı Tarihi, lll/1 , s. 467). 

Sillihdar, Tôrilı, ır, 216. 

R~id, I, 480-482; M. Turhan Tan, "Cesetsiz Başlar", Cıımlıııriyet, 29 Mayıs 1938. 
Sillihdar, Tôrilı, ll, 217. 
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Dediler ana Melek, reşk etti cengine felek ---- ----·-··. ·- -· ---- ...•.... - .. 
Bulmadı dest-i kazadan 3.k.ıbet bir dem necat 

Ha_!c_~~.·~~ rahm~!~ ~fzfuı .edüp ~~~ ede 
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mısraları okunmaktadır.ir· 13 Temmuz 1938 tarihinde dönemin iş 
adamlarından Nuri Demirağ, İDrahim ~aşa'nın başının gömülü olduiu y~ri 
görmüş; hazın durumu gayretve h~y~t~e qo~u!!_ml;!ş ,_ İ.ş_t~J?!!l:~~~ özel 
usta ve malzemeler gonderereKNİeİiifQnJ.JJ.'.mm. l><!R ite. bir_ljkt~ kesik .Q_~şl_arı 
mezarlığın ortasında h~zu;_l_ag_ı_ğ!__yerJ.~~ gQ_J!1Q!!!Qlji§, eski taşlarını baş 
uÇfiü:ınaa1Ktirmış.t.i/n-:-befterdar Sarı Mehmed Paşa tarafından-,tecrü.beli ve 
değerli bir vezir olarak nitelenen Melek İbrahim Paşa'nın gerçekten bu büyük 
savaşı sona erdirmek istediği, fakat bir garaza kurban gittiği ifade . 
edilmektedir42 . Fındıklılı tarafından da Melek İbrahim Paşa, şehadet ve 
bahadırlıkta efsane vi Kahraman ve Neriman' a; cömertlikte ünlü Hatem-i 
Tru'ye benzetilmekte ve haksız yere öldürüldüğü belirtilmekte; ileri görüşlü, 
Tiryaki Hasan Paşa gibi siyasi entrikalara aklı ermez, eşi az bulunur bir 
kimse olarak nitelenmektedif43 . 

Mısır valiliği esnasında 1074 (1663-1664) yılında ecir ve hasenatı 
devrin padişahı IV. Mehmed'e ait olmak üzere Kahire'de Kademaltı denilen 
yerde. bir cami yaptıran44 Melek İbrahim Paşa'nın İstanbul Ortaköy'de 
Defterdarburnu 'nda bir mescidi ile bir yalı sı vardı. III. Ahmed zamanında 
(1703-1730) İstanbul' daki camiin.in yerine Neşata~ad Kasrı, I. Abdülhamid 
döneminde (1774-1789) yalının yanına saray, çeşme ve namazgah 
yaptırılmıştır. III. Selim zamanında (1789-1807) bu yalı Hatice Sultan 
tarafından yenilenmiştif45. İstanbul'daki Himmetzade Zaviyesi'ni de İbrahim 
Paşa'nın yaptırdığı nakledilmektedif46. 

Zevcesi Rukiye Sultan'dan Fatma ve Ayşe adlarında iki kızı olan 
Melek İbrahim Paşa'nın siyasi entrikalar sonucu öldürüldüğünde hemen 
·bütün kaynaklar müttefiktir. Bu hadiseden herkes malızun olmuş ve 
Veziri~am Kara İbrahim Paşa'ya lanet etmiştir. Fındıklılı Mehmed Ağa'nın 

41 

42 
43 
44 
45 

46 

SiHllıdar, II, 216-217; M. Tayyib Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livası, İ stanbul 1952, s. 58; 
Osman N. Peremeci, Edirne Tarihi, İstanbul 1939, s. 149-151. 
Ziibde-i Vekayit!it, s. 208-210. 
Sila.J:ıdar, Tari/ı, II, 168,257. 
Evliya Çelebi, Seyalıatnôme, lstanbul1928, I, 286. 
Sicill-i Osmônf, I, 109; Tahsin Öz, İstanbul Cami/eri, Ankara 1987, II, 19·20; 
Tarkan Okçuoğlu, "İbrahim Paşa Mescidi", Diinde11 Bugii11e İsta11bul A11siklopedisi, 
İstanbul 1994, IV, 127- 128. 
Sicill-i Osmô11i, I, 109. 
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da belirttiği gibi sonuçta, kaht-ı rical döneminde böyle bir serdarın 
öldürülmesinden en büyük zararı devlet görmüş ve kısa süre sonra Budin 
elden çıkmıştı.r47 . 

Melek İbrahim Paşa'nın kardeşi Koca İsmail Paşa, bostancıbaşıJıktan 
sonra çeşitli yerlerde beylerbeyilik yapmış, Sivas valisi iken adı bazı 
suistimaliere karışınca ll 10 (1698-1699) yılında katledilmiştif48. 

47 
48 

Sillilıdar, Tôrilı, ll , 257. 

Sicill-i Osmônf, 1, 356. 
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