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DAMAD İBRAHİM PAŞA 
. ' 

Nezihi Aykut* 
: · 

Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan SÜleyman devrinde si
yasi bakımdan en yüksek mertebeye ulaşan bir şevket ve kudrete 
sahib olmakla beraber;'çöküntünün ilk tohumları yine onun zama
nında· devlet bünyesine girmiş, hastalığın ilk. alametleri bilhassa 
III. Murad devlinden itibaren artık gözle görülecek kadar belirme
ye başlamıştır. Gerçi onun saltanatmda sınırlar daha da gei::ıişle
diği .. iÇin devletin azarnet ve ihtişamı devam ediyordu. Nitekim 
hükümdarlığİ esnasırida Lehistaİı krallığı Osmanlı nufuz ve ha
kimiyetine alınmış, Kafkasya baştanbaşa fethedilmiş, Fas sultan
lığı 'İ'üİk himayesine girmiş, Hazar denizinde · hakimiyet sağlan
mış, İran Azerbeycanı'nın fethi ve ilhakı tahakkuk etmiş, dış siya
sette de İngiltere krallığı ile lik siyasi ve t icari münasebetler kurul
muştu, ancak devletin müesseseleri çöküntüye uğrayarak işlerllk
leıini kaybetmişlerdi. III. Murad'ın para hırsından dolayı ilk defa 
rişvet bizzat kendisi tarafından alındığı · gibi, onun kadın ibtilası 
dolayısiyle sarayda harem saltanatı başlamış, Sokullu Mehmcd Pa
şa'run tahakkümüne karşı devlet adamlarının muhalefeti ve padişa
hıİı sadrazamının nufuzunu kırmak istemesi yüzünden saray ile hü
kUmet arasındaki yetki ayrılığının bozularak devamlı bir çekişme
nin doğması, ·ordu ve ilmiye kanunlariyle nizamlarının bozulması, 
İstanbul'da akça tağşişi dolayısiyle yeniçeriterin saraya b,ücumlan, 
mevaciblerinin eksik dağıtıldığını balıane eden sipahilerin ısyanı 
gibi alametler hep onun devrinde ortaya çıkmıştır. III. Mehmed 
ise KailUİli'nin ölümüyle sona eren padişahlann sefere çıkma ana
nesini.caiılandıran, Eğri Seferi ve Haçova meydan savaşı'nda ordu
nun başına geçmek meziyetini göstermiş bir hjlkümdar olmasına 
ra.ğrİıen, devrinde devletin İnukadderatı tamamiyle devşirmelerin 
eline bırakılmış, Anadolu'da Celali isyanlan bunun yüzünden orta-

"' Prof. Dr., :t. tr. Edebiyat Fa..kültesi, Ar!}ivollik Bölümü öğ'retim üyesi. 
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ya çıkmış, istanbul'da yeniçeri ve sipahi zorbalarının çıkardığı ka
rışıklıklarm yanısıra, babasının devrinden intikal eden batıdaki 
Eflak, Boğdan ve Avusturya savaşıanna bir de onun saltanatmda 
doğuda İran savaşları eklenmiştir. Her iki d~vr:fn buhranlı iç ve dış 
olayları araştırılırken, önemli mevkilerde bulunmuş devlet erkanı
nın biyografik tetkiklerinin incelenmesinin, bu devirlerin tarihinin 
aydmlatılmasmda önemli rolleri olduğu inkar edilemez bir ger
çektir. İşte inceleme ıtonusu olan Damad İbrahim Paşa, III. Murad 
ve ın. Mehmed devirlerinin en önemli şahsiyetlerinin başında gelen 
bir devlet adamıdır. · 

İbrahim Paşa, Yeniçeri Ağalığı, ~umeli Beylerbeyiliği, Mısır 
Beyler'Qeyiliği, Kapudan-ı deryalık ve Kubbe Vezirliklerinde bulun
muş, üç defa Sadaret makamını işgal etmiş, Sadnazam. olarak 
III Mehmed',in Eğri - seferi'ne katılmış, Serasker olarak da, Uy
var ve Kanije - seferleri'ni b:j.zzat idare ederek devlet yönetiminde 
etkili rol oynamış bir şahsiyet olmasına; III. Murad'ın kızı Ayşe 
Sultan'ın zeyci olarak crDamadıı unvanına sahip olup, UI. Meh-: 
med'in eniştesi bulunmasma rağmen, ansiklopecli maddeleriı dı
şında onun hakkında müstakil bir araştırma yapılmamıştır. Bu 
monografik çalı.şmada onun biyografisine Y.~r verilerek siyasi faa
liyetleri ve şahsiyetinden bahsedilecektir. 

Menşei ve ilk devirleri 

Aslen Bosnalıdır2 • Onun Kanijeli olduğuna dair verilen· malu
matını doğuruluğunu, kaynak gösterilmecli~inden, tahkike imkan 

ı tsrnet Parmaıksızog-ıu, «İbrahim Paşa. 'tbr§.htm Paşa, Damadı> mad., tA, 
vz, 915 b-!ll9- b; Nezihl Ay.k.ut, «Damad İbril.htm Pa§a» mad., D lA, vm, 440-1. 

2 Mustafa. .Aıt, KWrıJıü'i-ahM.r, Halet Efendi *tb., nr. 598, 439- b; Atai, 
Hadd/ıku'!-hakil'ı'k fi tektıııleti'ş~şak<i'-ı'k, tstanıl:ıul 1268; s. 483; Abdurrahman Hıb
rt, Defter~?. a;Mıar, Üniversite .k.tb1 nr. TY 3Mft, 99 ·b; Mehmed b. Meh.med er-Rli
mt, TO.ri!ı-, Lela İsmail Pa§a. ktb., nr. S<ıO, 17 b; Peguylu İbrahim, Tı'trih, İstanbul 
1.288, U. 284; Katip Çelebi, Fezlek.e, !stanbul 1286, I, 175; Münecdmba.Şı Ahmed 
Dede, BaJıa:ifü'l-aJı.bliT tercümesi, İstanbul 12815, m, &1&; Osman-zii..de TMb Ah
med, Hadi1wtü'ı-vüzerıi, Freiburg 19&9, s. 45; Tayyar-zA.de Allmed AtA, TO.rih~ 
Atd, !stımbul, II. 41; Hüseyin Ayvansarayt, HadikatiL'li-cevd.m.f, !sta:nbul 1281. 
I, 16; Mehmed Süreyya, Sicı1Z...i Osmani, İstanbul 1308, I. 9.7 

3 .Joseph von Hamm~r. ,Gesc:hichte des Osmanisehen Reiches, Mehmed Ata 
ter~ Devıet-i O.smdniye Tdrih.i, !stanbul 1332, VII, 234; İsmail Hakkı Uzunçar-



D.AMA:D IBRAH!.M PAŞA 195 

yoktur; 938 (1531-32) 'de devşirilerek~ Enderun-ı hümayun'da ye-.. 
ttştiri)roiş, gitqikçe temayüz ederek III. Murad'ın cülusu (8 Rama
zan, 9~2/ · 22 Aralık 1574) esnasında Rikabd.arlığa kadar yüksel
miştir3. Cülusu müteakib HassaSilahdan olmuş ve Padişahın M:u
sahibleri arasında yer almıştır'. Sonra Silahdarbaşı olmuş, bu vazi
reÇte iken _983 Şabanının evahırında (Kasım-Aralık 1575) bir müd
det Yedikule'de hapsedilerek azlolunmuşsa7 da bu görevine iade 
olunmuştur. Bu keyfiyet, 3 Zilkade 987 (22 Aralık 1579) 'de, Cerrah 
Mehmed Ağa yerine, Hassa Silahdarbaşılıktan Yeniçeri Ağalığına 
getit.ilm~sinden aniaşılmaktadırs . 

. .. Rumeli Beylerbeyisi olması ve vezaret 
tevcihi 

.: 2 Safer 990 (26 Şubat 1582)'da . İbrahim Paşa'ya Rumeli Bey
lerbeyliğl ilisan · buyurulmuş~, bu vazitede iken 6 . Cuma.delüla 990 
(29 Mayıs 1582) 'da başlayıp 3 Recep (24 Temmuz) 'e kadar elliyedi 
gün ğevam eden· III. Murad'm oğlu - Şehzade Mehmed'in. sünnet 
düğüı;ıündeıo <cDüğüncübaşııı unvaniyle Atmeydanı'nc1aki. düğün 

§llı, «Osmanlılar zamanında kullanılmış mUhUrler hakkında», Be~ıeten, Ankara., 
1940., IV /16, 508; M. Çağatay Uluçay, Padi~ahları.n Kadınlan Ve Kızlan, Ankara 
1985, s. 45. 

4 Tayyar-zade Ahmed Ata, a.g.e., n, göst. yer. 
5 Mustafa AU, a.g.e., göst. yer. 
6 Seyyid Lo.kman, MuO'I'I'IeW.'t-tamar, British Museum, Or, 11S5, 162 b; 

Mehıned :b. Mebmed er-R-ı.uni, a.g.e., göst. yer; Tayyer-zade Atıl, a.g.e., II, göst.. 
yer; Mehıned Süreyya, a.g.e., I, göst. yer. · 

7 S~yyfd Lokman, (J,.g.e., göst. yer. . 
8 Lokman, a.g.e., 1.87 b. Ata~ (a.g.e, göst. yer); Müneccimba~ı (a,.g.e., 

IIİ, göst: yer); Osman-z§.de Tfiib (a.g.e., göst. yer); Tayyar-zade Atii ·ra.g.e., II, 
göst; yer) sadece senenin tarihini veriyorlar. AU (a,g.e., göst. yer); Abdurrah: 
man Hıbrl · (a.g.e., göst. yer); Mehmed b. Mehmed er-Rüml (a.g.e.; göst. ye~) 
tar.lh bildlrmiyorlar. SelanHd Must·a.fa (TO.nn, n:sr. Mehm:ed !pşirli' Tarilı-i Se
ıanikt, !stanbul 1989, s. 127)'da Yeniçeri A~lığı'na get1rilmes1 988 Safer'inden 
sonra gösterilmektedir. Hammer (a.g.e., VII, 9i)'de ·Mtriahftr ·iken H.a.rem-i bü
mayfın'dan Yeniçeri Ağalığı ile taşra çıktığı kaydediıtyor. 

· 9 Ba§bakanlık Osmanlı Arşiv! (B O A); Kepec-i Ruus, nr. 239, s .. 279. Lok· 
man (a.g.e., 195- b)'da Rumeli Beylerbeyisi olması 1 s·afer 990'dır. Müneccimba§l 
(a.g.e., m. gost. yer), 990 senesini; AtiU (a.g .e., göst. yer), 989 evlih1nnı veriyor
lar. Hasan Bey-z!de Ahmed (TlJ:rm, Haz. Nezih! Aykut; HMOIJI, Bey-zdde Tarihi, 
basılmamış doktora tezi, İstanbul 1980:, II, 107)'de tayin için tarih bildirilml.yor. 

10 Selanlkt; a.g.e., s. 138-5: Milneccimbaşı, a.g.e., ni, 549. 
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yerinin muhafazası görevini ifa etmJştir1 '. 990 Şabanı eva.hırında 
(Eylül 1582) vezaret ·tevcih olunan İbrahim Paşa12, aynı senenin 
Zilkade evabırında (Aralık 1582), III. Murad'ın Safiye Sultan'dan 
olan kızı Ayşe Sultan ile nişanlanmıştırıa . 

. Vez aretle Mıs ır Beylerbeyiliğine tayini ve 
M ı s ır' da k i fa a l·i ye t 1 er i 

991 Nevruz'undan (22· Mart 1583) sonra Nişancı Muhyi Bey 
ile Anadolu Defterdarlığından Mısır Defterdarlığına tayin· edilen 
Sinan Efendi arasındaki anlaşmazlığın halline ve her ikisinin de 
teftişine memur edilen İbrahim Paşa1\ Mısır Beylerbeyisi Hadım 
Sman Paşa'nın zulüm, irti.şa, irtikab ve yolsuzlukları dolayısiyle 
meydana gelen karışıklıklan düzeltmek, Mısır'ın mali durumunu 
ıslah edip gelirlerini yeniden düzene koyara.k halkın refahını te
min etmek vazifeleriyle 99_1 Rebiülahırmda (Nisan-Mayıs 1583) 
vezaretle Mısır Muhafızlığına tayin edilmiştir1~. Mısır Beylerbeyi~ 

liği · sırasında İbrahim Paşa'ya gönderilen hükümlerden muhafız-. 
lığının çok yoğun ve problemli geçtiği anlaşılmaktadır. Onun Mı
sır'daki ikameti sırasındaki faaliyetlerini başlıca beş noktada top
lamak mümkündür. 1 -Mısır'da asayiş ve huzurun saglanması; 

' .. 

ll Hammer, o,.g.e., VIT, 1{)7-8. 
12 Lokman, o,.g.e., 201 b. AtM. (o,.g.e., göst. yer); Tayyar~e AtA (a.g.e., 

II, göst. yer)'de sadece sene tarihi veriliyor. Sela.ntkl (a.g.e., s. 138)'de vezaret 
verilİnesl 990 Zilkadesidir. Hasan Bey-zade (a.g.e,, n, 114) ve ondan Solak-zade 
Mehrhed Hemdemi (Td:rth, İstanbul 12~8. s. 608) tarıih vermiyor lar. 

lS Se1An1k1, a.g.e., göst. yer; All, a..g.e., 286 a. 
14 Lokman, a.g.e., 207 a. 
15 Se1An11d, o,.g.e., s. 131:1; Cen!l.bi, Tarih, Ragıb Paşa kt.b., nr. 983, 590 a-b; 

Mehmed b. Mehmed er-Rfimi, a.g.e., göst. yer; Hasan Bey~zAde, a.g.e., II, gtist. 
yer; AtAi, a.g.e., göst. yer; Solak-zlıde, a.g.e., göst. yer; Katib Çelebi, a..g.e., I, 
göst. yer; Kara Çelebi-zAde Abdülaziz, Roozatıı'l-ebr<lr, Bulak 1248, s. 468; 
Münecı:;ibaı,ıı, ·a.g.e., III, 616; Osm.an-zide a.g.e., göst. yer; Tayya.r~zade, a.g.e., 
ll, göst. yer; Mehmed Süreyya., a.g.e., I, göst. yer; AbdUllah b. Salil.h, el-Füt{ı... . 
Mtü'l-Mu~ye Ji"ı-<:iM<ıi'l-YMtı4niyye, Ragıb Pa.şa. ktb., nr. 9.79-, 47~ b; Mer't 
b. Yusuf el-Hanbel! el-Mukaddesı, Kttdbu Nüzhetii/n-n&:ırl.'~ fi tarihi men veliye 
Mısr tnlfne'l-hulej<ii v~s~sela.t~n, Ragıb Paşa ktb., nr. 1051, 74 b; Abdullah b. 
Rıdvan Pa~a. Rıdva-n Pa.'ia Tdrihi, Hafid Efendi ktb., nr. 226, 241 b; Seyy1d Mu
hammed es-seyyj:d Mahmud, xvı. Asırda Mısır liJycll:eti, İs.ta.nbul 1990, s .. 97; 
~ ()A, :Müh~m~_nr .. 53,108/S()f?,. ~6 Recep 992. . . . 
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2 ~Mısır'ın idari yapısının düzenlenmesi, 3 ~ Mekke ve Medine'nin 
ihtiyaclannın temini 4 - Yemen'deki ihtiiaf ve ihtiyacıann gideril~ 
mesi, . 5 - İstanbul'un emirlerinin yerine getirilmesi. Mısır'ın asa
yiş! konusuyla· ilgili olarak İbrahim Paşa, eyaletteki çeşitli zümre
ler · arasındaki huzursuzlukların giderilmesiyle16 ; Misır ahalishıin, 
karşılaştıkları zulumlerden şikayet etmeleri üzerine durumun tah
·kiki ·ve reayaya zulmedenlerin tedibi ile11, Mısır'daki münferlt şa~ 
kavet olaylannın·önlenmesi ve eşkiyalık eden kimselerin şer'an ce
zalari.dırıimasiyle18 uğraşmış ve memJeketin ıslahı için çalışmı*tır. 
İbrahim Paşa'nın Mısır'daki idari tasarruflarına gelince: Misir'ın 
idari taksimatıyla, özellikle sancakların sayısı ile ilgili düzenleme
lerde bulunmuş•n; Mısır'da görevli idari personelin statüleri, yetki 
ve sorumluluklanyla ilgili çeşitii düzenlemeler yapmı§20 ; devlet 
hazinesine ait çeşitli kimselerin zimmetinde bulunan bakayanın 
tahsilini sağlamışzı; beylerbeyliği sırasında vefat '·eden Mısır 
kadısının terekesinin taksiiriinde Çıkan ihtil~fı . halletniiş22; geİni 
reisierinin mallarını Mısır'da değer balıasiyle! satmalannı · te~ 

min · ederek23 ; eski D€Şişe nazınnıh yaptlğı haksızlıklan önle
mişu; Süveyş'den yüklenen deşişe gemilerine herhangibir mü
dahalenin yapılmamasını sağlayarak25; Mısır'daki kaza· ve niya~ 
bet işlerinin düzene· konulması, özellikle dört mezhebden Şafii 
mezhebinin tard edilmesi için çaba ·sarfetmiŞ26 ; şehzade ;Meh
med'in annesi Safiye Sultari · tarafından Mekkede yaptırılan 
sebilin künkleri için gerekli balçığı temin etmişı•; eski Mısır 
·Beyberbeyisi Hadım Hasan Paışa ile Gevherhan Sultan arasın-

16 B O A, Mühimme, nr. 49, 8/34, 15 Ra 991; Mühimme, nr. 52, 216/562, 
5 M 992. 

17 Mühlmm<>, nr. 5ı, 14/46·, 7 Ş 99-1; Mühimme, nr. 53, 108/800, 26 B 992. 

18 Mühimme, nr. 52. 344/919, 4 R 992. 
19 Mtihimme, nr. 49, 24/91, 4 R 991. 

20 Mühimme, nr. 49, 28/104, 4 R 991. 
21 Mühlmme, nr. 48, 271/775, Gurre-i Muharrem 991. 

22 Mühlmtne, nr. 48, 873/1083, 991 
23 Mühimme, nr. 49, 126/426, 18 C 991. 
24 Mühimme, nr. 51, 14/48, 7 Ş 9~1. 

25 Mühimme, .nr. 51, 15:/49, 7 Ş 991. 

26 Mühimme, nr. 53, 141/ 404, 23 Ş 99-2. 
27 Mühimme, nr. 51, 17/57, iı Ş 991. 
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daki arazi i_htilafını hallederek•ıı ; Mısır'da .fukaradan alınan 

hüccet akç~sından kanunda belirlenenlerden fazla alınm~masu.ı;ı. 
sağlamıştır29 • İbrahim Paşa vakıflar la ilgili olarak .idari faaliyetler
de de }:mlunmuştur. Bu cümleden olarakdeşişe evkaf.ına kfttiblerin, 
divitdarlanıi ve keşşftfların müdahalelerini önlemiŞ30 ; esk~ Mısır 
Beylerbeyisi Hadım Hasan Paşa'nın deşişe evkafına ait İcraatının 
tah.kikiy:ıe uğraşarak~1 ; Mısır'da Kayıtbay evkafına yapılan müda
haleyi men etmi.ştir82_. Ayrıca yine idari tasarruflarıı;ıdan olarak 
hazinenin düz~nlenmesiyle ilgiliicraatda da bulunan İbrahim ~aşa, 
eski Mısır Beylerbeyisi Hasan Paşa'nın Mısır hazinesinden kendi 
hesabına geçirdiği seksenbin floriyi tahsil ederek Mısır hazinesine 
kaydettirmişaı; yine Hasan Paşa'nın beylerbeyilik dönemi.Ilin he
nüz görülmemiş olan muhasebesinin tamamlanarak gönderilmesi
ni sağlayarak3~; Mısır hazinesiyle ve maliyesiyle ilgili ihtilftfları 
hallettiğindens~; Mısır hazinesinin tahsili ve halkın refahının terni
nindeki gayretlerinden dolayı kendisine hil'at gönderilmi§tirs~. · İb
rahim Paşa üçüncü olarak Mekke ve Medine'nin özel. st~tüsü do
layısıyle ihtiyaclannın sağlanma~ana da gayret sarfetmiştir. Mek
ke-Me<l.i?le emaretinin asayişi, H~. yollannın emniyeti ve ekono
mik ihtiyacları Mısır beylerbeyilerince karşılandığından MeQ.ine 
Şeyhülhareminden gelen mektub üzerine Mısırdan Medine'ye gön
derilen buğday, cerftya, ve yulafın arttınlması talebini yedne geti
ren İbrahim. Paşa<~•, Medine. ahalisine Mısır'dan gönderilen buğda::
yın evsafmın düşük olması dolayısiyle dağıtılan kişilerin gadre 
uğramalarmm önlenmesine çalışmışss; Kabe için lazııı:ı olan bu:
hur ve şamdanların Mısır'dan gönderilmesini temin etmiş39; Ka-

28 Mühimıne, nr. 52, 41/87, 10 N 991. 

29 MWıinmıe, nr. 52, 283/761, 29 s 992. 

SO Mil.himme. nr. 51, 15/ 5!h51, 7 Ş 991 . . 
31 Mühin:ıane, nr. 51, 15/52, 7 ş 991. 

32 MUhim.me, nr. 52, 6&/151, 23 N 991. 
83 Mühi.mme, nr. ~ı. 16/54, .11 Ş 991. 

34 Miihimme, nr. 52, 185/472, 15 Z 991. 
36 Mühimme, nr. 53, 147/ 427, 25 Ş 992. 

36 Müh.tmme, nr. 52, 156/893, 15 Za 991 .. 
37 Miihirome, nr. 49, 2-8/105, 4 R ~91. 

88 Mühimme, nr. 58, 148/480, _25 Ş 9~2. 
39 Mühimme, nr. 53, 158/463, ·2 N 992. 



DAMAD 1BRAHİM PAŞA 199 

be'yi ziyaret edecek hatunlara Süveyş'de kadırga tahsis etmiş40 : 

Kanuni'nin Medine fultarasına tahsis ettiği deşişelerin üçte birinin 
Medine eşrafına ve sadata verilmesi şart iken, uygulamada mey
dana gelen bazı aksaklıkları gidererek bu şarta uyulmasını sa~
lamı§41; Haremeyn fukarasına gönderilen sadakaların Misır'da re
vacı olmayan şahi değil, akça ve pare olarak gönderilmesini temin 
etmiş4z ; Medine'deki vakıfların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi 
için gereken tedbirleri alarak ilgililerin teftiş ve kontrolünü hal
letmiş~8; Hac masranari için gerekli yeterli akçamn temin edilerek 
gönderilmesini sağlayarak, Hac işleri için neler yapıldığım Veziri
azama tafsilatiyle bildirmiştirı·ı. Yemen'deki ihtilaf ve ihtiyacların 
giderilmesi ile de Mısır beylerbeyisi görevlendirildiğinden İbrahim 
Paşa, Yemen'e gönderilen levazımın parasını Mısır hazinesinden te
min ettiği gibi-15;" Yemen Beylerbeyisi Hasan Paşa'nın talebi üzeri
ne fethedilen kalelere Mısır'dan asker yazıp göndermiş4~; Yemen'de 
fetbolunan yerlerin askeri ihtiyaclarını karşılayaralr-'-1 ; :YJne Yemen 
Beylerbeyisi Hasan Paşa'nın talebiyle Yemen'in ihtiyacı olan gemi:. 
leri yaptıran:ı,k alet ve edevatıyle göndermi§48 ; Yemen'de duyulan 
ihtiyac üzerine buraya Mısır'dan yüz.kantar barut ulaştınp49 ; Ye
men'e vazifeli olarak gidecek olanlara ltalita tahsis etrnişso; Ye
men Beylerbeyisi Hasan Paşa'ya hil'at ve kılıç göndererek6

\ Ye
men'de· devlete hizmeti geçen kimseleri taltif etmiştir2• İbrahim 
Paşa'nın Mısır'daki faaliyetlerinin sonuncusu · İstanbul'dan gön
derilen emirlerle ilgilidir. A.stane'den gelen hükümlerden anlaşıl
dığma göre İbrahim Paşa, Mısır'daki çeşitli görevlilerin İstanbul'a 

40 Mühimme, nr. 52, 26'6/701, 16 S 992. 
41 Müh!mme, nr. 53, 27/68, 10 ·ca 992. 
42 MUhlrnme, nr. 53, 77/ 210, 21.. C 992. 
43 Mühimme, nr. 53, i47 /426, 25. Ş 992. 
44 Mühirrune, nr. 53, 801/862, 2 C 99-3. 
45 Müh!mme, nr. 49, 100/3'65, S C 991. 

46 Mühimme, nr. 49, 60/212, 28 R 991. 
47 Mühimme, nr. 53, 138"/397, 13 Ş 992. 
48 Mühimme, nr. 49, 68/235, 6 Cı:ı. 991; Mühirome, nr. 52, ısı;46i, ' 14 

z 991. 

·49' •Müh!mme, nr. 49, 60/211, 28 R 991. 
50 Mühimme, nr. 52, 332/884, Gurre-i R 992. 
51 Mtı1ıimme, nr. 52, 265/697, 16 S 992. 
52 Mühimme, nr. 53, 64-65/ 17"4-, 13 C 992. 
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gönderilmes158
; Mısır'dan miri hazineye gönderilmesi Met olan ·Za

ğanoslann mükemmel ve eksiksiz olarak nakli5'; Mısır'daki Bala
banl,arın Ast~ne'ye ulaştmlmasıs• ; Tersane için gerekli bez, üstübü 
ve beziryağı gibi ıevazımın İstanbul'a gönderilmesisır görevlerini de 
yerine getirmiştir. 

K u b b e V e z i ri o 1 a r a k D i v a n - ı h ü m ay u n 'd a 
. y e r a 1 m a s ı v e . III. M u r a d ' ı n k ı z ı A y ş e 
Sultan ile evlenerek Padi şah damadı 
olması 

İbrahim Paşa'ya 992 Zilhiccesinde (Aralık 1584) Padişah tara,. 
fından kızı Ayşe Sultan'ın kendisine namzed olunduğunu bildiren 
davetnamesi gelmiş, o da beylerbeyiliği Mısır Defterdan Sinan 
Efendi'ye bırakarak Mısır'dan aynlmıştır67 • Suriye· yolu ile İstan
bul'a dönerken Lübnan'da başgösteren Dürüzi ısyanını bastırmağa 
memur olmuş, 993 Recebinde (Haziran-Temmuz 1585) Şam'a gelip 
Şam ve Trablus beylerbeyileıi ve Arabistan beylerinin yardımlariyle 
Sayda'dan Akka'ya kadar olan sahil boyuna hakim olan Dürüzi 
B~yi Maan-oğlu Fahrüddin'i tenkil etmiştir. Lübnan emaretine 
Baalbek Emiri Ali ibnu ·Harfuş'u tayin eden İbrahim Paşaus, Trab
lu.sşam'a geldiğinde Mısır hazinesini İskenderiye'den bu limana ge
tirmeğe memur Tunus Beylerbeyiliğinden mazul Ahmed Paşa'nın 
kadırgalarını burada bulmuş~9, Mısır hazinesini ve Mısır'da iken 
yaptırdığı altın ve mücevher taht ile Lübnan'dan elde ettiği gani
met ve esirleri Kapudan-ı derya Kılıc Ali Paşa'nın donanmasına 

53 Mühimme, nr. 49, 31/112, 8 R 991. 

54 M.ühimme, nr. 53, 60/165, ll C 992; Mühimme, nr. 53, 75/205, 19 C 992. 

55 Mühlmm.e, nr. 49, 110/3·82, 8 C 991. 

56 Mübimme, nr. 52, 342/912, 4 R 992; Mühimme, nr. 53, 153/448, 2 
N 992. 

57 Kara Çelebi-zade Abdtllaziz, . a.g.e., s. 465; ·Mehmed SüreyyA, a.g.e., 
I, göst. · yer .. 

58 Lokman, Zübdetü'·t-tevarik Topkapı Sarayı III. Aluned ktb., 3599, v. 
87; Hasan Bey-zade, a.g.e., II, 120; Solak~zade, a.g.e~ göst. yer; Mün~ccimbaşı, 
a.g.e., III, göst. yer; Hammer, a.g.e., VII, 119·21; Osman-zade, a.g.e., s: 45; 
Tayyat--zllde, a.g.e., II, 4.1. 

59 Lokman, Zübdetii?t-tevd:rııı, göst. yer. 
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yükleyerek60 28 Ramazan ·.993 (23 Eylül 1585)'de İstanbul'a geldi
ğ.inde0.1 getirdiği ptşkeşler Padişah nazannda makbul ·olup ÜÇüncü 
Vezirlik inayet olunmuştur~2• Aynı senenin Zilkade evahırında (Ka· 
sım 1585) kendisine .Atmeydanı'ndaki Eski İbrahim Paşa Sarayı, 
içoğlanların bulunduğu yer haricj temlik ol unduğu -gibi63

' 15. zn
hicce . 993 (8 Aralık 158~) 'de Ayşe SUltan hatt~i hümayunla İbra;
·him· Pa§a'ya tebşir olunmuş~, ı Cumadela.IJ.ıre · 994 (20 Mayıs 
1586)'de Padişah tarafından kendisine darnacllık şerefi .inayet olu
nup, aynı gün Ayşe Sultan ile nikah akdi üçyüzbin altın mehr ile 
Hace.i Sultfmi Sadi Efendi: tarafından yerine getirildikten6

1) sonra, 
ulema ve sadata, ümera ve vüzeraya ,düğün .ziyafetleri .verUmiş, 
3 Cumadelahıre (22 Mayıs) 'de Ayşe Sultan, Eskisaray'dan mera
sirole alınıp Atmeydanı-sarayı'na getirilerek düğün merasimi niha· 
yete erdirllmişti00• ·. '· 

Kap.ud·an-ı . der.yalığı, feragati, · İki.nci 
Vezir olması ve azli · 

. :: 
Vefat eden Kılıc Ali Paşa yerine, evahır-ı Recep 995 (Haziran

Temmuz 1587) 'de İkinci Vezirlik haslariyle Kapudanlık mapsıbı 
da İbrahim Paşa'ya verilmiŞ87 , ancak damadlığı derya seferine git
rneğe mani olduğundan 996 .cumadelahıresinde (Nisan-:-Mayıs 1588) 
Kapudanlıktan feragat etmiştir08• İkinci- Vezir olarak Divan-ı hü· 

. 60 Seliı.niki, a.g.e., s. 157; Hasan Bey-zade, a.g.e., II, göst. yer; Solak
zade, a.g.e .. , göst. yer; Hammer, a.g.e., VII, 122. 

61 Selani.kt, a.g.e., göpt. yer . . 

62 Selanild, a.g.e., ·s. 157-9;. Hasan Bey-z/l.de, a.g.e., II, 121; Atar, a.g.e;, 
göst. yer; ·Solak-r.:!de, a.,g.e., s. 608~9. 

63 Selanik!, a.g.e., . s.161. 
64. Lokman, Zübde, v. 88; Hasan Bey-zade, a.,g.e., II, göst. yer . . 
65 . seıa.Dtıd, a.g.e., s. 168-9; Kara Çelebi-zade, ·a.g.e., s. 466. 

66 . Selanik!, cı.g.e., s. 169-70; AU, a.g.e., 366 a-b; Hasan Bey-zade, a.g.e., 
II, 127; Hammer, a..g.e., VII, 123. 

'67 Selaniki, a.,q.e., s. 186-7; Hasan Bey-za.de a.g.e., Il, 128; Kara Çelebi
zade, a.g.e., s. 467; Mehmed Slirayya, Q, • .(J.e., 1, 97. Lokrrıan (Zü1Jde, V. 89), 
İbrahim Paşa'nın Ka.pudaıı.lığı için 995 Cumll.delaJuresini; K~tib Çelebi (Tt~k
tetülı-kibar li . eS"/tiri'ı~ar, la tanbul 1141, s. 140}; M ahmed Hafid Efendi . 
(8eff:ııet'ii!l-vüzera, Hafid ktb., nr. 245, 4 a) 996 senesini veriyorlar. 

68 Lokman, Zübde, göst. yer; Hasan Bey-zll.de, a.g.e., II, göst. yer. 
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mayün'daki görevine devam eden İbrahim Paşa, 16 Cumadelula 
997 (2 Nisan 1589) 'de III. Murad'm Musahibi olup Vezir payesiyle 
Rumeli Beylerbeyisi olan, aynı zamanda sikke tashihine memur 
edilmiş bulunan Doğancı Mehmed Paşa ile Defterdar Mahmud 
Efendi'nin katledildikleri, tarihlerde (( Beylerbeyi Vak'ası)) olarak 
geçen hadisede, Padişahın bütün vüzerayı olayın müsebbibi ola
rak göstermesi dolayısı ile Sadrıazam Siyavuş Paşa, Üçüncü Vezir 
Cerrah Mehmed Paşa ile birlikte az1edilmiştirG9 • 

Üçüncü Vezir olarak tekrar Divan-ı 
hümayün'a girmesi 

ı CumadelUla 1001 (3 Şubat 1593) 'de sadaret mührü Koca 
Sinan Paşa'ya verilince, birkaç seneden beri mazul olan vüzera ara
sında bulunan Damad İbrahim Paşa da Üçüncü Vezir olarak Di
van'da yerini almış•o, 1002 senesinde olduğu gibi'ı, 16 Cumadelula 
1003 (27 Ocak 1595) 'de III. Mehmed'in cülü.su esnasında da aynı 
mevkiini muhafaza etmiştir11 • 

İkinc-i Vezirliği ve Sadaret Kaymal{amlığı 

Ferhad Paşa'run 6 Cumadelahıre 1003 (16 Şubat 1595) 'de Sad
rıazamlığa getirilmesiyle İkinci Vezir olan İbrahim Paşa, Vezirlaza-

69 Selanik!, a.g.e., s. 209'-11; .AU, a,.g.e., 384: b-38.7 b; Cenabi, a.g.e., 638 
b; Mehmed b. Mehmed el·Edrene-vi, Nuhbetii!t-tevdrlh ve'la,kbcır, İstanbul 1276, 
s. 165; Hasan Bey-zade, a.g.e., II, 128-34; Solak-zade, a,;g.e., s. 613·; Mehmed b. 
Mehmed er-Rümi, a,.g.e., 17ıb, Peçuylu !brahim, a.g.e., n, 25; Kara Çelebi-zade, 
a.g.e., s. 469; Miineecimbaşı, a.g.e., III, 561·2: H.a.mmer, a.g.e., VII, 159-160. 

7(} Lokman, Zitöde, v. 9>&; Selaniki, a,.g.e., s. 305; Mehmed b. M~hmed 
el·Edrenevi, a,g.e., s. 167; Hasan Bey-zade, <ı,,g.e., n, 148·: .Solak-zade, a.g.e, s. 
616; Topçular Katibi .A:bdülka<lir, Tôlrih, Haz. Ziya Yıımazer, T~pçular Kdtibi 
Abdiii:tkdiıir (Kcıd:r·'i) Ejenrl.i Tarihi, .basılmamı§ doktora tezi, İstanbul 1990, s. 28; 
Mehmed b. Mehmed er-Rümi, a.g.e., göst. yer; Peçuylu, a,.g.e., II, 131; Kii.tib 
Çelebi, F~"teke, I, 10; Naima, .Roozatii!l·1w,seyn. tı oo:ıasa.ti ahbd:ri'l·Mfıkeyn, 

!stanbul 1281, I, 80; Müneecimbaşı, cı.g.e., III, 564. 
7'1 Selii.n1k1,. a.g.e., s.898-4. 

72 Selllni,ki, a.g.e., s. 434; Mehmed b. Mehmed P..l·Edrenevt, a.g.e., s. 176; 
Hasan Bey-zMe, a.g.e., II, 168-4; Topçular Katibi, a.g.e., s. l>S.; KMib Çelebi, 
Fe~lelce, I, 44; N11.ima, cı.g.e., I, 107-8. 



DAMAD · İBRAHİM PAŞA 203 

mm 17 Şaban 1003 (27 Nisan 1595) 'de Eflak-seferi'ne · çıkınasiyle 
Vezir-i sani bulunması dolayısiyle Sadaret Kaymakamı olmuştur73 • 

Ancak Ferhad Paşa'ya karşı gizli düşmanlık besleyen İbrahim 
Paşa, ,Sadnazam seferde il~en onun rakibieriyle birleşmiş, önce ordu 
ile Ruscuk'da Tuna üzerinde köprü. bina etmekte iken ~erhad Pa
şa'yı, .. a~l~ttin:niş, sonra .da katli için çalışarak mazul olduktan 
.sonra. süratle İstanbul'a gelerek çiftliğinde gizlenmiş bulunan eski 
Veziriazamı, Bostancıbaşı Ferhad Ağa vasıtasiyle getirtip· Yediku
le'de . hapsettirıniş, Padişahdan aldığı idam fermanı ile de onu 
Çavuşbaşı. Süleyman Ağa vasıtasiyle boğdurmuştur74 • 

·· Sadnazam· Koca Sinan Paşa, 9 Ziİkade 1003 (16 Temriiuz 
1595) 'de serdarlıkla Eflak-sefeıi'ne müteveccihen istanbul'dan ay
rıldığında70 da Astane'de Sactaret Kaymakamı olarak ona veka
let eden İbrahim Paşa7", veziriazamın 16 Rebiülevvel 1004_ (19 Ka
sım 1Ş95) 'de sadaretden aziinde İkinci Vezir ve KayfJlak~ olma
sma rağmen, gözden düşduğü için, Sadrıaiainlığa getinlmemiş; 
yeni Veziriazam taıa Mehmed Paşa'nın şir-pençe hastalığına müb,
tela olması d9layısiyle Divan-ı hüınayıin'a gelemediği esnada, İkiti
di-divanı'na nezaı~t ederek dokuz gün kaymakamlık etmişse77;de 
onun 25 Rebiülevvel 1004 . (28 Kasım 1595) 'de ölümünde, yine sa:
daret mührü kendisine verilmeyerek, Ferhad Paşa'yı günahsız yere 
katı ·ett;iğinden dolayı _ kendisine g\icenmiş bulunan III. :Mehmed 
tarafından Koca Sman Paşa'ya · havale olunmuştur78 • . 

73 Hasan Bey-zade, a.g.e., II, 172; .Sola.k-zade, a,g.e., s. 625; Peçuylu, 
a,g.e., n, 168; Katib çeıebi, .Fezıe"e, I, 49; Naima, a.g.e., I, 123; Müneccim
b~ı. a.g.e., III, 580; Hammer, a,g.e., VII, 200-1; Osınan-zd.de, a.g.a., s. 46; 
TaY:Yar-zB:de; a,g.e., rr, göst. yer. 

74, Hasan Beyzade, a.g.e., II, 172-5; Solak-zMe, a..g.e., s. 625-8;- Peçuylu, 
a.g.e., II, 168-70; KAtib Çelebi, Fe;:Zeke, I, 50-5-2; Natma, a.g.e., I, 123-8; 
Müneccimbası, a.,g.e., In, 581-2; Hammer, a.g.e., V.H, 201-2. 

75 AU, a,.g.e., 425 a. 
76 Topçular U:Atibi, cı.g.e., s. 85; KAt1b Çelebi, Fezleke, I ,52·53; Natma., 

a.g.e., I, .129; Müneccimbaşı, a.g.e., m, 582. 
77 Selanikt, a.g.e., s. 539; .Au, <ı.g.e., 436 a-b; Mehmed b. Mehmed el

.Edrenevl, a.g.e., s. 182; Hasa-n Bey-zade, a..g.e., II, 176-7; Katlb Çelebi, ~z· 
leke, r. 67. · 

78 Ali, a.g.e., 437 a; Mehmed b: Mehmed el-Edrenevi, a.g.e., göst. yer; 
Hasan Bey..zade, a,g.e., II, 177; SoJ..a;k-7Ade, a,g.e., s. 62~; Peçuylu, a.g.e., II, 
18!S-9; . Klı.titb Çelebi, Fezıeke, I, 67-68; Naima, a.g .e., I, 139-40. 
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İ 1 k V e z i r i a z a m ı ı ğ ı v e III. M e h m e d il e 
b·i r li k te ·Eğri- s efe ri' n e i ştirak i 

Sinan Paşa'nın 4 Şaban 1004 (3 Nisan ·1596) 'de ölümüyle. er
tesi gün Ayasofya'da cenaze namazmın kılınması esnasında mülır-i 
hümayunun kendisine gönderilmesiyle Sadaret makamma getirilen 
İbrahim Paşa79, Koca Sinan Paşa'nın ölümünden önce hazırlıkla:. 
rmı yürüttüğü Avusturya seferinin işleriyle meşgul olmaya başla~ 
rruş, bir taraftan Tophane'de yeni topların dökümü ve Tersan e'
deki hazırlıklarla ilgilenirken, diğer taraftan da sefer levazımı ve 
mühimmatının tamamlanmasına çalışmıştır80• Hazırlıklar bitirildİk
ten sonra Macaristan'a sevkolunacak ordunun Seraskerliği de Sad
mi.zariı ~brahim Paşa'nın uhdesine tevdi olunmuşs\ nihayet Padi
şah III. Mehmed ordunun başında bulunduğu halde 24 Şevval 1004 
(21 Haziran 1596) 'de Eğri--seteri'ne müteveccihen Davudpaşa or
dugahından hareket edilmiştir62 • 12 Zllhicce (7 Ağustos) 'de Semen
dire. salırasında İbrahim Paşa'nın otağında yapılan müşaverede se~ 
t'er ah vali müzakere olunarak gemilerde hazır olan zahire . ve. mü
himmat ile topların nakli kararlaştırılmış83, ı4 Zilhicce (9' Ağus
tos) 'de Belgrad'a gelindiğinde mükemmel aJay gösteren Sadrıazam, 
Padi§ahın iltifatına mazhar olmuştu~. Ordu Sava nehrini geçip İs
lankamen (Szalankamen) 'e konduğunda İbrahim Paşa'nın otağın
da, seferin ne tarafa olaca~ma dair Padişahın da bulunduğu meş
veret meclisindeas Cigala-z~de Sinan Paşa'nın Koınran (Komorn) 

79' Selanik!, a.g.e., s. 583; Au, a.g.e., 483 b; Mehmed b. Mehmed el· 
·Edrenevt, a.g.e., göst. yer; Hasan Bey-zfi.de, a..g.e., n, 180; Atat, a.g.6., s. 
482; Solak-z&de, a.g.e., s. 631; Topçular K&tibi, a.g.e., s. 96-97; Hıbri1 a.g.e., 
göst. yer!er; Mehmed ·b. Mehmed er-Rümi, q,,g.e., göst. yer; Peçuylu, a.g.e:, İİ, 
göı:it. yerler; Katib Çelebi, Fet~:leke, I, · 69; Natma., I, 142; Münecclmbaşı, 
a.g.e., ID, 586-7; Hammer, a.,q.e., VU, 209; Osman-zAde, a.g.e., göst. yer; Tay· 
yar-zade Atil., a.g.e., II, göst. yer; Mehmed Süreyy!, a.g.e., I, göst. yer. · 

80 'l'opçular Katibi, a.g.e., s. 97-100. 
Si Hammer, a.g.e., VII, 212. 
82 Mustafa .Siifl, Zülxieta't·tevd.rih, Veliyyüddin Efendi ktq~ nr. 2428, 

252 b; Hasan BeyzA'Cle, a.g.e., II, 181·2; Andeltb, Tarih-i tetJı..i Eğr-i, Halet 
Efendi ktb., nr. 623, ·5 -b-6 a; Natma, a,g.e., ı, 144; "Müneccimbaşı, a.g.e., III, 
587; Ha.mmer, a.g.e., VII, göst. yer. 

83 Topçular Katitıi, a.g.e., s. 115. 
84 Hasan ·Bey-z!de, a.g.e._ II, 183; Naima, a.g.e., I, 145. 
85 Has·an Bey-zade (a.g.e., 185)'de mesveretln Belgrad karşısında Zernun 

(Zelmlin) sa.hrasmda. ol:dugu bUdirlliyor. 
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kalesi üzerine gidilme~i fikrine karşı, Sadnazam ile diğer vezirler 
Kororan'ın küçük bir kale olup bizzat Padişah ve bu kadar. asker 
ile üzepne yanlmağa değmeyeceğini, halbuki Eğri (Eger/Erlau) 'nin 
Avusturya ile Erdel (Transylvania) arasında madenieri ile meşhur 
bir kale olduğunu, Budin yakınındaki Hatvan (Hat wan) kalesinin 
de düşman tarafından muhasara edildiğinin haber alınması üzeri
ne, 'Quna yakın Eğri'nin feth olunmasının doğru olacağım ileri sür
müşler, teklifleri kabul olunarak Eğri kalesi üzerine teveccüh olun:
~~§tursu, ı Safer 1005. (24 Eylül 1596) 'de Eğri kalesini kuşatan or
dunun beş kolundan birine bizzat kumanda. ~en İbrahim Paşa8V, 
kalenin karşısındş kuzeyde «Bağlar-semtiı> de ·denilen «Ilıca» mev
kiinde toplar yerleştirerek meterislere girmiş88, . kalenin ilk varoşu 
ken~i kolu tarafından zaptolunduğu gibi80

, önce 12 Safer (5 Ekim) '~ 
de dış kale, sonra 19 Safer (12 Ekim) 'de iç kale feth olunmuştur90 • 

.. Haç o va m eyd a n s a vaşı ' ndak i ro l ü ve 
.. S .ad ~ .r e t d e n azli 

. Eğl.'i kalesinin. tamirine başlandığı sırada91 Avust urya Arşidük
ler1nden Maximilyanoş ile Erdel Voyvodası Sigismond Bathory 
idaresindeki ordunun Eğri'ye yaklaştığının haber alınması üze
rine92, İbrahim Paşa 'nın arzı ile 27 S afer (20 Ekim) 'de Vezir Hadım 

86- Sıi.fi, a.g.e., 245 b ;Hasan Bey-zade, a.g.e., IT, göst. yer; Kattb Çelebi, 
F6S!I~eke, I, 71 ; NaimA, a.g.e., I ,146-7; Hammer, a.g.e., VII, 214. 
·· · 87 · ·Selanild, a..g.e., s. 635; Ali, a.g.e., 442 a; Mehmed b. Mehmed el-'Ed
renevt, a.;g.~., s. 185, K§.tib Çelebi, Fezıeke, I. 79; Natma., a.g.e., I, 150; Mü
ı:iecohnbaşı, · a..g.e., m , 588. 

88 · ToPÇular Ka.tibi, a.g.e., s. 126; Andelib, a.g.e., 13 b. 
&9 'I'o-pçular Kat1bi, a.g.e., a. 127-8. . . 
90 · Selu lkt, a..g.e., gÖat. yer; AU, a.g.e., 442 b ; Mehmed b. Mehmed el-

Edrenevi, a.g.e., s. 186-; Hasan Bey-zade, a.g.e., II,187; Andelib, a.g.e., 18 
b-28 a; Topi;ülar Klltibi, a..g.e., s. 128-9 Peçuylu, a.g.e., II, 193-4; K A.tlb Çelebi, 
Fezleke, I, 79-80; Ayn. ml:f., CihOO'Iıiima, Viyana Milli k tb., nr. Mixt 389, 
109 a; N atma., a..g.e., I, 150-1; · F eridun Ahmed. Bey; M~eatil's-seldt'm, !stanb~l 
1275, u 101. . 

9l Sll:fi"; a.g.e., göst. yer; AndeUb, a .g.e:, 32 a.; Ka.t1b Çelebi; Fez1eke, 
I, ·sı ; TaUki-:z&de Mehmed Subhl, ~ehn6:me, Haz. Vahit Çabuk , Taliki-zade 
Mehm.ed Subhi Etendi'nin Eğri. Seferi Şeh.n&mesi, basılmamış dokto-ra:- tezi, 
ls.tanbul 1986, s. 68. 

92 H ammer, a..g.e., VU, 216. 
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Cafer Paşa, altı bölükten silahdar ve ulufeciyan-ı yesar bölükleri ile 
müteferrikalar, tirnar :ve zeamet sahibierinden seçilen onbeşbin 
kişi ve otuz aded .top ile kale .imdadına gelen ordunun taburları 
üzei'ine gönderildiği gibi9~; düşmanın Haçova . (Keresztes) 'da oldu
ğunun: anlaşılması üzerine 1 R.ebiülevvel 1005 (23 Ekim ·ı596) 'de 
otağ-ı hümayunda akdedilen ha:rb· meclisinde Haçova sahras:ına 
yürünınesi kararlaştırılmı§, III. Mehmed'in de ·nzası ile müşavere
den sonra Sadnazam, Eğri . kales:inin muhafazasına asker yazdır
mış, burada bırakılacak büyük topları ve le vazımı . ayırıp, kalenin 
gediklerinin kapatılması için emir · vermiş, Sofu Sinan Paşa'yı -Eğri 
Beylerbeyiliğine tayin ·etmi.§tirıı•: ·Ordu 2 Rebiülevilel (24 Eklıiı) 'de 
Haçova'da konakladığın da, bir püşte üzerine çıkan · Sadi'ıazaı:ll, 
Avusturya ordusunun .durumunu: tarassud ettiği gibi; çadırında 
akşam namazını kıldıktan ·Sonra Padişahdan, kendisini Serasker· 
edip İstanbul'a gitme arzusunu bildiren bir hatt-ı hümayun gel
diğinde, · buna menfi cevab yazdırıp daha göndermeden huzura 
davet olunmuş, bunun asker arasında yapacağı fena tesirden bah
sederek Padişahı bu fikrinden vazgeçirmiştir. III. Mehmed'den za
ferin · gerçekleşmesi için .bir miktar flori koparmaya da muvaffak 
olan İbrahim. Paşa, alınan dilleri de söyletip düşman ahvalini de 
teferruatiyle öğrenmiştir9". Ertesi ,Haçova muharebesinin ilk günü 
(3 Rebiülevvel/ 25 Ekim), merkezde Padişahin sağındaki vazir
ler arasında yeralan İbrahim Paşa, bir batak kenarında düşman 
alaylan ile· muharebeye tutuşan Çarha. (Talia) Serdan Cigala .. zade 
Sman Paşa'nın yardım. talebini Padişaha a~zederek, silahdar züm
reşinin ağaları :Ferhad Paşa~zade ile gönderilmele rini . sağlamış, 
uzak mesafeye atış yapabilen düşman toplarının yuvaıakıarının: 
Padişahın otağına düşmesinden dolayı III. Mehmed'i Müteferrika 
Yunus Ağa'nın çadırına neterek tehlikeli mahalden uz.aklaştı~ış~ 

. ·: 

98 · Mehmed b. Mehmed el~Edrenevt, a.g .e., s. 18.7; ~asan Bey-za<ie . 0:,9 .e., 
n, 187-S; Andeltb, a.g.e., 34 a; Solak-zıiCJ.e a.g.e., s. 632; Topçula.:r Kll.tibi, ~.g.e., 
s. 132; -Katib Çelebi, Fezle1ce, I, &1-82; Naima, a.g.e., I, 153·; Te.Ukt-zılde, a.g.e., 
gtsst. yer. · · . , , 

9.4 ·Safi, a.g.e., göst. yer; Hasan Bey-zll.de, a..g.e., II, 189-90; Solak-zAde, 
a.g:e~, s. 634; Topçular Katibt, a.g.e., s. 130; Peçuylu, a.g.e., II, 197; Kat~b Çe· 
lebi,_ Fezl-ske, I, 88-84; Natma, a.g.e., .ı. 155-6. 

95 Hasan Bey-zade, a.g.e., II, 1~1-2; Solak-zade, a..g.e., s. 635; &Atib Çe
lebi, Fe~le'ke, I, 85; NatmA, a..g.e·., I, 157-8; Haırimer, · a.g.e., Vll, 217 . . 
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tır9~. 4 Rebiülevvel (26 Ekim) 'de muharebenin ikinci günü Osman
lı ordugahını ya~ına etmekle meşgul olan Alman, Avusturya ve 
Macarlardan müteşekkil ordunun önce Osmanlı yardımcı kuvvet
leri. tarafından tepelenmesi, geriye kalanların kaçması sırasında 
Sadnazaın, düşmanın ardını tutmak için gayret sarfetmiş, impara
torluk ordusunun bozuldu~unu haber alıp geriye dönen Türk as
kerleri tarafından düşman kılıcdan geçirilmiştir9'. Ancak savaşın 
ka.zanılmasmdan sonra Padişahın huzuruna gelip,· pusudan çıka

rak yağınayla meşgul olan düşmanı arkadan vurdu~nu ve zaferi 
kendisinin sağladığını iddia eden ve Hoca Sadeddin Efendi ve Kapti 
Ağası Gazanfer A~a'nın da müzaheretlerini temin eden Cigala-zade 
Sinan Paşa Sadaret makamına getirilmi§, fakat bundan habersiz 
olan İbr~him Paşa, Padişahın huzuruna girerek sav~ta yararlı~ 
görülenierin terfüne dair ferman almış, III. Mehmed'den kendisi
nin aziine dair bir· söz duymadığı için de çadırına gelip, mühr-1 
hümayun· da· kendisinde ·olduğundan; · b~ ·ve dil getirenlere ihsan
larda bulunmuş, firar eden askeri döndürrneğe ulaklar göndernüş
tir118. Ertesi gün 5 Rebiülevvel 1005 (27 Ekim 1596) sabahı Cerrah 
Mehmed Paşa ve.Cafer Paşa'yı davet ederek maiyyetıe birlikte harb 
meydanını dolaşan İbrahim Paşa, düşmandan kalan toplan ve 
cephaneyi naklettirmekle meşgul olurken9 9, diğer tarafdan Hoca. 
Sadeddin Efendi'nin ôtağ-ı hümayuna gelerek sadaret mührünün 
İbrahim Paşa'da kalmasının asker arasında fitne ve fesada sebeb 
olacağını arzettirmesi üzerine mühr-i hümayun İbrahim Paşa'dan 
alınarak Cigala-zade sadnazamlığa getirilıniştir10" . 

96 Hasan Bey·.7.Ade, cı.g .e., II; 193·4·; Andelf!b, cı.g.e., 3& a-4:0' b; P.eçuylu, 
a.g.e., n, 198; Katib Çelebi, Fezleke, I, 85·87; Na.tmli, a .. g.e., I, 15S-60. 

97 Topçular Ka.tibi, a.g.e., s. 138-9; Hasan Bey-zade, cı.g.e., II, .1~6-7; 
Andel1b, a:g.e., 46 b-4& b; Solak-zade, {);.g.e., s. 63-7; Ta!Ud-zilde, a.g.e., s. 78. 

98 Hasan Bey-zade, a.g.e., II, 197; Solak-zade, a.g.e., s. '6137·8; Peçuylu, 
a.g.e., II, 204; Katlb Çelebi, Fezıeke, I, 98; Natma, a.g .e., I, 168-9; Hammer, 
cı .. g.e., VII, 218-9. 

99 Hasan Bey-zAde, cı.g.e., II, göst. yer; Andeltb, a.g.e., 54 b-55 a; 
Solak-zade, a.g.e., s. 638; Peçuylu, cı.g .fl., II, göst. yer; Kiltib Çelebi, Fezleke, 
I, göst.yer; Nailma, a.g.e.., I , 1~9. 

100 Selli.ni:ıd, a.g.e., 641-2; Alt, cı.g.e., 448 a; Mehmed b. Mehmed el-Edrenevt, 
a.g.e., s. 190; Hasan Bey-zade, a.g.e., II, 197-9; Solak-zAde, a.g.e., 6·38·9; Atııl, 
a.g.e., göst .. yer; Hıbrı, a.g.e., göst. yer; Mehmed b. Mehmed er·ROmt, a . .g.e., göst. 
yer; Topçular Katl:bi, cı.g.e., s. 140; Peçuylu, a.g.e., n, 204.·5; K!l.Ub Çelebi, 
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İkinc i defa Sadaret makamın a ge tiril mesi 
v e. . t .e k r a r a z ı o r u n m a s ı 

,.,; .. . İbrahim Paşa'nın mazuliyeti ancak 45 gün kadar sürmüştür. 
Haçova meydan muharebesi'nden dönüş esnasında, ordu Edirne 
e ivannda Harmanlı · kona~ma geld~ sırada, Valide Safiye Sul
tan'm, Hadım Süleyman Ağa vasıtasiyle oğlu III. · Mehmed'e gön.
derdi~i, Sadrıazamlığın yine damadı ·İbrahim Paşa'ya verilmesini 
isteyen -mektubu ü~erine, Padişah 14 · Rebiülahır 1005 (5 Aralık 
1596),'de İbrahim Paşa'yı ikinci defa Sadrazamlığa getirmiştir101• 
Sadare.te gelince kendisi aleyhine ittifak eden Cigala;.;zade ·Sinan 
Paşa'yı Akşehir'e süren, Hoca Sadeddin Efendi'nin ulema silsilesine 
ve .. devlet işlerine müdahalesini yasaklayan ve lVI.irahur Türk Ah;. 
med Ağa'yı da-azıettiren İbrahim Paşaıu·ı, Belgrad'da bulunan Ha
san .Paşa'yı da Seraskerlikten uzaklaştırıp Satırcı Mehmed Paşa'yı 
Av.usturya•.üzerine serdar tayin ettirmiştir1!}3 • Padişahtan 10 bin flo
rt-:harclık . temin· edip yeni serdan destekleyen Sadrıazam· ordunun 
ağırlıklarını nakil için ;gerekli olan hayvanları önce kendisi verip, 
geri .kalanını di~er vüzeradan sağlayarak ordu levazımını tamam" 
lamıştır1M . Ancak Satncı'nın Vac · (Waitzen) salırası'nda yaptığı 
mufiarebe neticesiz kalıp·, kışın gelmesi' ile de Belgrad kışlağına· -çe
kilınesi105, ayrıca Satırcı·Mehmed_ Paşa'nın, Kırım Ham II . . GaZi Gi-

..... .. 
IJ'.,f(/fi:t~19.e; I, 98-94; N-a.irrıil., a.g.e.,. 1, 169-70; Kara. Çelebl-zMe.; cı.g.e., s . . ~82; 
Mü.oecclmbaşı, a..g.e., m, 59~; Hammer, a.g.e., VII, 219-20; Osrnan-zade ~ .. g.e., 
s. 4:6; Tayyar-zAde, cı.g.e., II, 41; Mehmed Süreyya, cı.g.e., I, 97. · 

101 Selanild, a.g.e., 649-50; Mehmed b. Mehmed el-Edrenevt, cı.g.e., s. 
200:; ·. H'll.san Bey-?-3.de, · cı.g.e., I.I. 2oo,· ·Sqlak-zade, a.g.e., s. 639; At~n ... a:.g.e., 
s. 4~3 ; Topçular Kil.ti'bl, cı.g.e., s. 1,46; Me~med b. 1.ırehmed e~-R1lmi, cı.g.e., '.göst. 
y~r; PeQuyıu, a:g:e., II. 206; Klltib Çelebi, Fe~'le1ü~, i, 94~95;. Nairri.a,· cı.g.e., I, ·ı72; 
K~~a Çel~bi-z!de, a.g.e., 482~S; M.Uneccimba§~ •. <i.g.e.,. m, 593; Hainn~er, . a:g.e., 
VII, : 221; Osman-zade, a..g.e., · ı, · göst. yer; ' Tayyıi.r-zaae; ·· · cı.-g.e., II, göst. yer. 

' '102 Hasatı · Bey-zade, a.g.e.~ :ri.·'gÖst. yer; · Solak~zA.de, :cı.g.e., gÖ'Si. ·yer; 
Müneccimba.şı, a..g.e., III, göst. yer. 
.... lOS Hasan Bey-zade; a..g.e.,. II, 200-1; ·soıak-za<ie; cı.g.e., s, 640; N-atma, 
~:g .. e;, ı~· 172-.S. . .:; . 

104 Hasan Bey-zade, cı.g.e., II, 20'4; Solak-zade, . cı.g.e., s; 642M3; ·Topçular 
Klltibi,'cı.g.e., s. · l50;·Peçuylu, cı.,q.e., ıı.·· 207; Na.fma, cı.g.e.,.I; ·177-8;'~ Mü-
ı:ıeccım·başi, .cag.e, III; 59·4. . · · .. · · ~ i :. · ' • • 

105. .SAft, cı:g.e, 253 b;· Hasan Bey-zade, a..g.e, II, 205; . Solak;,zılıde; · (li,g..e~> 

s ... 64:3~4; NatmA., Q.,g,e., ·ı, 181-4; MUnecctmbaşı, a..g.e.,' m., '595-... :'. · : .,,. .'.' : . 
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ray'ın setere gelmediğini bilclirip Sadrıazamın da kendisine kafi 
miktarda· asker göndermediğini arzeyleyerek başarısızlığının sebeb
lerini bunlara bağlaması100 İbrahim Paşa'nın yıpranmasına neden 
olmuŞtur. Padişah, evvelce Kırım'da Fetih Giray'ın aziedilmesi ile 
II. Gazi Giray'ın han nasbolunması ve Fetih Giray'ın eviadiyle bera
ber katledilmesinden sonra ortaya çıkan kanşıklıklardan dolayııor 
da Sadrıazama güvendiğinden, şimdi de sefere memur askerden ser
dar yanına az asker gönderildiğinin anlaşılmasııos İbrahim Paşa'nın 
durumunu büsbütün sarsmıştır. Asıl önemlisi damadı olmasına rağ
rrien Valide Safiye Sultan'a· kafi derecede rişvet vermeyip hizmette 
kusur etmeSi, hatta Valide Sultan'ın bazı adamlannı da aziederek 
yanından uzakla.ştırması, buna mukabil Hadım Hasan Paşa'nın 
her hafta başı Valide Sultan'a rişvet vermeyi itiyad haline getirme
Si İbrahim Paşa'nın aziine sebeb olmUŞ109, 23 Rebiülevvel 1006 (3 
Kasıni 1597)'da sadaret mührü Hasan Paşa'ya verilmiştir110 • 

...... .... ·: ···· ··· .. ... 

Uçüncü defa. Sadrıazam olması ve Se ras ker 
olar a.k Uyvar-seferi'ne çıkm as ı 

3 Ramazan 1006 (9 Nisan 1598) 'da Hadım Hasan Paşa'nın az-: 
liyle Sadarete İbrahim Paşa'nın getirilmesi Padişahm arzusu iken 
Şeyhül:i.Slam Hoca Sadeddin Efendi men ettiğinden, Sadnazamlığa 
İkinci Vezır Cerrah Mehmed Paşa getirilmi.şm·, ancak onun 8 Cu
madelül~ 1007 (6 Ocak 1599) 'de azliyle İbrahim Paşa üçüncü defa 

100 Hasan Bey-zade, a.g.e., II, 206; Solak-zade, a.g.e., s. 644; Natma, 
q,,g.e., I, 184-'5. 

107 Hasan Bey-zade, a.g.c., II, 208-4; Solak-7..ılde, a.g.e., 641--2; Katib 
Çelebi., Fezıeke, I , 9&; Naima a..g.e., I, 175-7. 

108 Peçuylu, q,,g •. e., II, 2W-10; Natma, a.g.e., I, 185 . 

. 109 Ha·san Bey-zade, G.g.e., II, 206; Solak-zAde, a.,g.e., s. 644 ; KA.tib Çe
.lebi, Fezleke, I, 102; N atma, a.g.e., I, göst. yer; Müneccimbaş:ı, a.g.e, . m, 
g8st. ye;r; Osman-zade, a.g.e., göst. yer; Tayyar-zade, a.g.e., n, ·g<ist. yer. 

110 K!tib Çelebi, Fezle'ke, I, göst. yer; Naima, G.g.e., I, göst. yer; Sela
niki, (a.g.e., s. 712)'de İbrahim Paşa'nın ·Sadrazamlıktan azli 22 RebiUlahır. 
1006 olarak bUdirUiyor. 

lll Hasan Bey-zMe, a.g.e .. , n, 208; Solak-zade, a.g.e., s. 646·; Ka.tib 
Çelebi,Fezıeke, I, 103; N.atma, a.g.e., I, 187; Müneccimbaşı, a.g.e., III, 596 ; 
Hammer, a..g.e., VII, Z28. 

Turflı EnSotitiisii, Dergisi F. 14 
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Sa.dnazam olmuştur112 • Satırcı Mehmed. Paşa'nın.Erderdeki Varat 
.(Grqsş-W,a;rdein) kalesini muhasara edip başarısız olara~- B.elgrad'a 

clQıım~~i.m.e~em 10Q7 Ramaianında (Mart-Nisan.-1~99) Pngürus 
(Macaı:;istan) Serciarlığ·ı da uhdesine tevdi ol~na.n tbrap.ım Paşa11•, 
26. Şevvaı 1007 (22 Mayıs 1599)'de Davudpaşa sahrasından hare
ke.tle ~vusturya üzerine. Uyvar (Ujvar) adıyla meşhur o;tan sefere 
çıkmı.ştırm. O~du Sofya menzilinde konakladığında, Yeniçeri A~a
sı Tırnakçı Hasan A~'yı Belg;rad'a göndererek Varat-seferi'ndeki 
b~a.tiş~lığu.ıd~n dolayı esk:i . Avusturya SerQ.~ı::ı. ,Şatırcı Mehmed 
Paşa'yı katıettirdjğt gibinn; yçıllarda ord~nUI). geçtjğ.i menzillerde 
palankalar inş~ını.emredip, dizdar ~yinini ve h,i.sar erieri yerleştj.~ 
rUmesini sağlamıştır m. Belgra:d'a geldiğinde ordu iıl§e13ini ve mü
hi,mınatını temin. ederek donanma gemile~ hazırlanmasiyle 
meşg,ql olan Şa.(jrıazam, ı Muharrem 1008 (24 ·Temmuz 1599) 'd~ 
Belgrağ.'~n hareketıem Belgrad U e .Budin arasındaki kale ve köp
rüleri tamir ederek Budin'e gelmiş119, Avusturya taburlarının Os
torgon (Estergon/Esztergon) karşısındaki Türklerin Ciğerdelen 

112 Selanild, a..g.e., s. 78~; Meluned b. Mehmed el-Edrenevi·, a..g.e., gl:>st. 
yer; .A.t§.i, a.g.e., s. 48-; Mehmed b. Meluned eı·-Rümt, a.g.e., 17 b; Hıbrt, a.g.e., 
göst. yer: KAtib Çelebi, Fezlelre, I, 116, Naimd, a.g.e., I, 214; Kara. Çelebi-zMe, 
<Jr.g,e;; :~· ,4;86; Mü.ı;ı.ecclın~~J., a.g.e., m, 599-; OSma.Q-ZMe, a.g.e., göst. yer; 
Ta.yyar-.zA.de, ~.g.e, ıl, göst. yer; Mehmed Süreyya., a.g.e., I, göst. yer . 

... ,11~ . . ~llneccimbMl, .a.g.e., III, ~97::8.. · . · · . .. . 
· 114 ' ·M:ehmed ·b. Mehmed el-:FJdı:enevi, ·· O:.g.e.,. göst. yer; Topçular K§.Ubi, 

a.g.e:, ·"s: ·195;· Hasan Bey-7.11de, tı:g.e., II, 214; soııilt~zMe, a.g.e., s. 650; 
Hıbri,a.g.e., göst. yer; Peçuylu, ag.e., II, 223; KAtib Çelebi, Fes:ıe'ke; I, göst 
yer; Naıma., a.g.e., I, göst. yer; Mün-eccimbaşı, a..g.e., n.I. göst ... yer; Mehıned 
Süreyyli., a.g.e., r,,gö.st. yer. 

115 Naimıl, a.g.e., ı. göst. yer; Selanikt (a,g.e., 806-7, S10.)'da Sadrıa
zamm •Davudpa~a karargahııia geçişi · için «2P Şe'{vaı~. buradan sefere hare-. 
keti için «Şevv!l -eva.hırı.~ tarıhlerini veriyor., ':Meıimed b. Mehmed el-Edrenevt 
(a.g.e., göst. yer)'de «Şevval eviUli»İıi kaydettiğl gibi; Osman-zlı.de (a.g.e., 
göst. yer); Tayyar-zade (a.g.e., n:, 41-'42) gününü · v'ermeden sadece. ayını 
bilcYriyorlar.. ~ · 

118 Mehmed: b. Mehmed el-Edrenevi, a.g.e., göst. yer; Hasan Bey-zade; 
a.g.e,, II, 217; Solak-za,de, a:g:e., s. 651-2; Mehmed ·b. Mehmed er-Rfunt, a.g.e., 
göst. yer; Peçuylu., a.g.e., II, 225-; Katib .Çelebi, F'ezleke:, I, 117; NaimA., a..g.e., 
I, 217.; :Münecc.tmbaşı, a.g.e., m, göst. yer; Hammer, a.g.e., VII, ' 232. 

117 . Topçular KAtil:>i, a.g.e., s. 2®-7. 
ı~ş Katip Çeloebi, Feıele'ke, I, 123; Naimd, a.g.e., I, 2:1,8-21. 
119 SAf1\ a.g.e., 253· b . 

. ' . 
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dedikleri ,Parkany sah.rasında olduğunu haber aldığından, 7 Re
biülevvel (27 .Eylül) 'de Budin ile - Peşte arasmda Tuna nehti uze
rlndeki köprüden-Peşte yakasına Macaristan'a geçmiştir120• Burada 
Kırim Ham II. Gazi Gira:y. ile buluşup, yapılan inüşaverede OStörgon 
kalesi ·karşısında Tuna nehrinin kuzey sahilinde handekler kazarak 
tabur bağlamış olan Avusturya ordusu üzerine yürüriıeyi kararı~ .. 
tırmışlardırın.- Peşte'yi geçtikten· sonra Avusturyalıların · yakıp yı
kıp· boş bıraktıkları Vac kalesi yakınından dolaşıp Noygrad (Neo
grad) üzerinden, birkaç -palanka yal{tıktan sonra, Ciğerdeıeri•e: 
dGğru ·yönelinri:ıiştiriu, ·Ancak Osmanlı ordusu Ciğerdelen'e: varina
dan . Avusturyalılar, Serdarın gelişinden haberdar· olup Ciğerde
len'den- ayrilıp Ostorgon kal'§ISında Tuna nehri üzerindekurdukları
iki köprüderi geçip· ·ostorgon kalesi altında tabur bağlamışlar ve 
geçtikleri köprüleri de yıkmışlardır123• Durumu öğrenen İbrahim 
Paşa, ordusuyla birlikte Ciğerdelen'e geldiğinde ancak dü§manın 
ağırlık.latım-ele-geÇü1p; ·haSta v:e ·yaralılannı "esir edebilıniştizü2<i; Os-· 
manıı -ordusunuri ilerleyişini önlemek maksadiyle A vtıstutyalılarm~ 
KıtıınHanı:u. Gazi Giray vasıta.Siyle, yaptıklan -sulh talebleri üze
rine önce Vac'de ·2ı. Rebiülevveı" ıoos (14 Ekim -1599) 'de, - İbrahinı: 
Paşa'nın tayin ettiği Diyarbekir Beylerbeyisi Kuyucu Murad Paşa 
tle<kendi -ketbudası- Mehmed·."Kethuda ve Kırım Ham ı.C Gazi Gi_. 
ray'tn veziri durumunda bulunan Ahmed Ağa'mri; Avustı:ırya ordu
su tarafına geçerek Serdarlan Mathias Herzog, Palffy ve Gruff. ile 
yaptikları sulh-görüşmeleri ·akim kalmışm, iki-nci-defa 23 Rebiülev-

. . . 
... :.: ... · .. l., \ · .. : . ·. '. '• ··: .• . 

···i: 121) .: Hasan · Bey~zllde, cı.g.e., Il, 2-f8; Sola.kzdde, Q..g.e.,· a: &53~ Miln~ccim-' 
başı, cı.g .e., m, 600. 

· 12;1 ·safi, a.g.e., göst, yer; Mehroed 'b. M~bmed el-Edrenevt, a.g.e., s. 201; 
Topçular Ka.tlbi, a.g .e., s . . 213. 

122 · Hasan Bey-zade, a.g.e., II, g'öst. yer; .Solak-zade, a.g·.$.;·. göst: yer; 
Topçular Katibi, a.g.e., s. 214-5; Peçuylu, a.g.e., II, 226-7; K&.tftl ·çeıe))i;'Fezıw;. 
I, 124; N-atmA, a..g.e., I, 223. 

123 SAfi, a.g.e., 254 b; Mehmed b. Mehmed el-Edrenevi' a..g.e., s. 202; Ha
san Bey-~a.de, a.g.e., n, 219 ; Solak-7Ade, a.g.e., s. 653-4; Topçu.İar Ka.tibi; a.g.e., 
s·. 215-6-; ·Peçuylu, a.g.e., ı:ı:, 227; Kılttb Çelebi, Fezleke, I, gost. yer; Nat-i:na., 
a.g.$., !, 22·3-4, MüneccimbaW;' ·a..g.e., III, göst. yer. 

124 Hasan Bey-zade, a.g.e., n, göst. yer; Solak-zade, a..g.e., s. 654; 
'I'ı:ipÇular 'KAtibi, a.g.e., s. 216. · · · 

:125 Selani:ki; a..g.e., s. S81; H-asan Bey-ZAde, a.g.e., II, 219-20; Solak- · 
zAde, a..g.e., göst. yer. 
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vel (13 Ekim) 'de Ci~erdelen'de imparatorun murahha$ları Gran 
Pi&koposu :Joh~nn Kutassy, Franz Nadasdy, Bartholemaus Pezzen 
ve Palf~y ile Osmanlı murahhasları Sacinazam Kethudası Mehmed 
Kethuda; Bud~ K.ad:ısı Habil Efendi ve Budin Yeniçeri Ağası Fer-: 
had.Ağa ile Kırım Hanı Gazi Giray'ın elçisi Rum Alexandr Paleolog 
arasında yapılan müzakerelerde Avusturyalılar Eğri, Hatvan, Sirok
var ,v~ Eserepvar kalelerini istedikleri. gibi, Osmanlllann da Ostor
gon~ ·Fülek, Noygrad kalelerini taleb etmeleri üzerine1211 görüşmeler 

neticesiz kalmış, rehineleıin karşılıklı olarak iade olunmasiyle i.ktifa 
olunmuştlJ,r127• Bununla beraber ilk sulh teşebbüsünün İbrahim Pa
şa . tarafından yapıldığı anla§ılmaktad:ır. Daha Satırcıl\[ehmed Par 
şa'run idamınQ.an evvel, 30 Zilkade 1007 (24 Haziran 1599) 'de İbra
him· Paşa'nın Avusturya imparatoruna gönderdiği bir narnede Sad
nazam, ·Avusturya harplerinin bütün mesuliyetinin Koca Sinan 
Paşa 'ya :ait olduğunu belirttikten sonra, . imparatoru n da sulha ya
naşm.aması üzerine Eğri (Eger) 'nin fetholunduğunu btldirmekte
dirı2a: Sulh g9rüşrr.ıelerinin neticesiz kalmaları . üzerine İbrahim 
Pa.şa, Bosna ·~.~ylerbeyisi Derviş. Paşa ile Tatar atlılanm akın için 
göndermiş, akıl)cılar Uyvar ·havalisine, hatta Macaristan'ın payi
tahtı olan Bec şehrinin civarındaki kalelere kadar akın salıp esir
ler ve ganim~tl~l.e dönmüşlerdirı'2a. Kışın yaklaşması üzerine ordu 
ile birlikte 8 CUIIJAdelfıla 1008 (26 Kasım 1599) 'de Belgrad'a gelen 
ve 1008 kışım. Belgrad kışlağında geçiren Sadnazam130

, Fransa'dan 
A vusturyalılara. yardım için g~len, . ancak maaşlarını alamadıkla
rından dolayı Avusturyalılardan ayrılıp Osmanlı devletinin hizme
tine girmek isteyen Papa kalesindeki üç bin kadar Frengin ·taleb le-

· ... 12'6 Hammer, a.g.e., VU, 236. Bu kaynak ikinci sulh görü§mesinin Os· 
torgon'da. Salnt-Andre •adasında. yapıldığını bildiriyor. 

127· ~niki·, a.g~., .g~st. yer; Hasan · Bey-zAde, .Q..g.e., D , 220; Solak
za:de, . cı.g.c~ göst. yer; P1lÇUylu, a.g.e., ·U, göst. yer; Katili Çelebi, Fe2:le'ke, 
I, 125-; Natoma., a.g.e., I, 224; Hammer, a.g.e., VII, 236 .. 

128 . Hammer, a.g.e,., VD, 235. 
· . 129 · .selani·kt, a.g.e., s. SSS; SA.ft, a.g.e., 255a; Hasan 'Bey-zade, a.g.e., 

II, ~st. yer; Solak-zS..de, a.g,e., göiıt. yer; Topçular Ka.tibl, a.g.e:, göst. yer; 
PeÇuylu, a.g~e., n, göst: yer; Ka.tib ·Çelebi, FezU,ke, I ,.göst. yer; Natmfı.,a.g.e., 
I, g~st. yer. .. . . 

180 Selıi.nik!, a.g.e., 838-l}; Mehmed b. Mehmed el-Edrenevi,..a.g.e., e. 203; 
~~!! · Bey-~de, p,.g .e" JJ, ~~0:1; Kati b Çelebi, Fet:leke, I, 126; NaJ.ma, a.g .e., 
I, 225. 
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rini Padi§aha arzederek İstanbul'dan getirttiği altmışbin floriyi 
oruara vermek suretiyle kaleyi teslim almıştırm. Diğer taraftan 
Belgrad kışlağıhda · iken Hristiyan -yerli"halkı tekrar Osmanlı--idare~ 
sine. isındirmak için de gayret sarfeden İbrahim Paşa, onların fa
kir lerine atiyelerde bulunmuş, bunun üzerine Osmanlı teayasından 
iken Avusturya tabiyetine girmiş bulunan ahali Serdann inarmn
dan yararlanmak için kadın ve· çocuklan', mal ve hayvanlan ile 
geldiklerinde Sadrıazam .onlan Sirem sahrası'nda yerleştirmiştirm. 
Ayrıca ihsanlarla kalbierini kazandığı bu Hristiyan ahaliden cen
-ge kadir olanlardan bölükler teşkil eden İbrahim Paşa, onlara 
bayrak verip, serhadlerde kale ve ·palankaları basarak yakıp yağ
malayan Heiduk (Haydud) eşkıya.sı üzerine sevketmiş ve onları 
imha ettiriniştırm. 

Serdar olarak Kanije-seferi'ne hareketi 

Sefer mevsiminin gelmesi üzerine ıb Zilhicce 1008 (22 Haziran 
'1600) 'de şehirden Zemu.iı. sahrasına çıkıpıst ellibeş' gün ha.Zırlıklarla 
meşgUl olduktan'35 sonra, 3 Safer 1009 (14 Ağustos 1600) 'de Bel
grad'dan hareket eden İbrahim Paşa136, Ostorgon üzerine gideceği~ 
nı söyleyerek Kanije-seferi'ne gideceğini saklamış, Macaristan'da 
Osek (Essek) 'de Dırava nehri üzerindeki köprü geçildikten·ıM son
ra, şehir önünde toplanan harb meciisinde; bu mevkide orduya _ii~ 
tihak eden eski Budin Beylerbeyisi Tiryaki Hasan Paşa'nm, Os~ 
torgon yerine Kanije (Kanice/Gı:oss-Kanisa) 'nin feth edilmesi
nin daha uygun olup, halen düşman elinde bulunan B.obofca 
(Bobocsa) kalesi de geri alınırsa Budin yolunun emniyete alınabi
leceğini, hatta Macaristan payitahtı Bec'in dahi elde edilebilece~ini 

13-1 Hasan Bey-zade,· a.g.e., n, 221-2; Solak-z§.de, a.g.e., s. 655; Ata.t, 
a.g.e., s. 483; P{lçuylu, iı,.g.e., II, 226-9; K§.tib Çelebi, Fezleke, I, göst. yer; 
Naima, a.g.e., 226-7; Hamriıer, a.g.e., VII, 238. 

132 sa.ft, a.g.e., 255 b . 

133 Münecclmbaşı, a.g.e., In, 601. 

134 Topçular Katibi, (t.g.e., IIı, 223. 

135 Katib Çelebi, Fezleke, I, 13-5. 

186 Mehmed b. Mehmed el-Edrenevt, a.g.e., göst. yer. 

137 Hasan Bey-zade,a.g.e ., n, 222; Solak-zade, a.g.e., .s. 656. 
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söylemesi üzerin&is, bu teklif kabu1 olunmuş ··ve .. Kanije üzerıne 
yönelinmilitir. Şiklpş (Siklos) kasabasına gelindiğinde bu menzil,. 
den Diy~rQekir Beylerbeyi$i Kuyucu Murad Paşa ile kendi kethu
dı:ı.sJ. M~hmed· K~thuda'yı.Bobofca üzerine gönderen İbrahim Paşa, 
25 Safer (5 Eylül)'de kaleyi feth ettirmiştir139 • Kendisi de Şikloş'dan 
k~kıp P~uy . (Pecs) ve Sigetvar (Szigetvar) 'ı geçip Bobofca'ya ge
len tbrabim Pı;ışa, kale muhafazası için asker yerleştirmiş, Beruzen
ce (Berzencze) 'yi geçtikten sonra Berek suyunu aşıp ı Rebiülev
vel1009 (1.0. Eylül 1600)'de Kanije kalesi altına varmıştır140 • De$ 
handekle ç~vrilmiş, · ci van sazlık ve bataklık olan bu kalenin et
rafına meterisler hazırlayıp toplar yerleştirmiş, handekleri ve ba
tak· yerleri l~e tabir edilen hasır ve çubuktan çitlerle doldurup 
üzerlerine odun yığdırarak kale altına ulaşılmasını sağlamıştır~•.ı;, 

Böylece kale meterislerine yaklaş1ldığı gibi, kalenin baruthanesi
nin de içerideki Türk .esir ler tarafından ateıılenerek iki büyük kule
den birinin havaya uçması ve bir hayli zayiata sebeb olması, duru
mun Viyana'ya aksetmesi üzerine imparator, Loı-raine hanedanın
dan Marc~ur Pukası Philippe Emnianuel kumandasm.da~~9• .kırk
altmış .·bin ı{iŞflik bir OMU göndermişHS' kal~. irrida.dıria . gelen OfdU 
28. Rebiültwveı .(7 Eltim) 'de islitın or~ug&hı ya.kınınd.~ y~rleşfp, . gece 
. . . . ·. . . . . .. 

;138 safi, .a.g.e., 255 b-25.6 b; M.ehmed b. Mehmed ~1-Edrenevi, a.g.e? 
göst. yer; Gazava.t-ı Tiryaki Ha.sa~n Pa.Ja, Alt Em-Jr! ktb., nr. 1S.7, 2 b-3 a; 
Katib Çelebi, Fezle:ke, r; 136·; NF,ttma, a.g.e., I, 235-6; ~üneccimba§ı, · a.g.e., 
m, 602; Hammer, a~g.e.~ VII, 239. '•. . 

139 Mehmed b. M-ehmed el-Edrenevt, a.g.e., s. 204; Hasan Bey-zAde, 
a.g.e . .,· ·n, 222-3·; ·Solak-za-de, a.g.e., göst. yer; T opçular . Ka.tibi, a.g.e., · s. 
227-Ş; Peçuylu, . a.g.e.; . :ı;I, 232; KaUb Çelebi, Fezıeke, I, · 136-7; Natm8., a.g;e., 
I •.. 236;,: Kara 9elebi-zMe,, ı;ı..u.e .. , s. 488; Müneeci:ı;nbaşı, a.g.e., m, 602-3, 

140 Mehm-ed b. Mehmed el-Edrenevi, a.g.e., göst. yer; Hasan Bey-zade, 
a.g.e., II, 228-; .Solak-zade, a.g.e., g~st. yer; Katib Çelebi, Oikwn.niltY/.d, .106 b; 
:A:yn. mlf:; F~zıeice: I, 137; NatmA.,a:g.e., I,. 236-7; MUneccunbaşı, a.g~~., Iİr, 603. 

'141 ·SMi,· a.g;e.', 256 b; Mehıned b. Mehme~ el:-Edre~evi, a.g.e,>~ö~t: yer.; 
Hasan Bey-7.Ade, a.g.e., n, göst. yer; 'Solak-zade,' a.g.e., 656--7; To-pçuıar K.litlbi, 
a.g.e., s. 234; Peçuylu, a.g.e., 283; Katib Çelebi, Oiham.nüma, 337 a; Ayn. ·mlf., 
Fe;ılleke, I, 137-8; Naima, a.g.e., I, 23·8; ·Hammer, a.g.e., VII, 240. · 

142 Hammer, a.g.e., VII, goot.yer. 
143 .Safi, a.g.e., 257a; Meluned b. Mehmed el-Edrenevi, a.g.e.; gtıst. yer; 

Katib Çelebi, Oiham.nüm4; göst. yer; Ayn. mlf., Fezl6ke, I, 138; Naima, a.g.e., I, 
238-9; Müneccl.n;ıba§ı, ,a.g.,e., lli, .. göst. yer.; .E:ammer., .a.g.e., .VII, .. göst. yer. 
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olduğunda etrafıanna handekler kazarak tabur bağlamışlardır144 • 
Ertesi ·gün düşman taburlatma .yapılan bücum netiCesiz kalmış, 
ı Rebiül~hır (lO· Ekim) 'da yağmur yağaİ'keh taburlanndan ·çıkan 

Avusturyalılar önlerinde tüfenkci alaylan olduğu halde rotnije ka
lesine . girmek lçin harekete geçmişler, kendilerini karşılamaya. çı

kan beylerbeyiler ve beyler mağlup olduklan gibi, ağaları .Tırnak
cı Hasan Ağa ile birlikte üzerlerine göndetilen yeniçeri alaylannın 
da düşman önünden· kaçmasr üzerine öğleden sonra·:bizzat Serdar 
İbrahim Paşa ordugabın yakınındaki batak kenarında. alayların 
bağlayıp. düşmanı kal'§ılamaya çıkınıştır145 • Kendisine yardım e dil:.. 
mesi:için haber gönderip beklerken, orman içinde saklanari Avus.:: 
turyalılann bir alayı, Osmanlı · ordusunun çoğtinluğu istabur ılili
harebesinde olduğundan, karavuııarı sürüp, yeniçerileri kaçırıp Os
man:ıı ordugahına yöneldildeıinde146, ·İbrahim Paşa yeiıiçerilerin 
kaçmalarını örilemeye çalışmış, bunda başanlı oıamayınca ordu.:. 
~ha· girmek üzere olan düşmana karşı batalt kena.rırida yerleştir: 
diğ! üç dörtyü.z sipab, · silahdar ve kendi t~bilerinden müteşekkil 
alayıyla karşı çıkıİıış, ancak Avusturyalılar top yuvalaklarıiu ·ve 
tüfenk fındıklarını sürekli yağdu·dıklarından maiyyetindekiler Ser
ctarın atma yapışıp bir püşte . arkasına çekerek ateşten koruniuş
lai'dır. Yardımına gelen · Rumeli ve Anadolu. beylerbeyileri ile ket
hudası . Mebnied Ketbuda ve · Topçubaşının getirdiği toplar· ve 
darbzelller ile düşman püskürtülmüş, etrafı da sis· kapladığından 
Avusturyalılar gereği kadar hareket e demedikleri gibi, Osmanlı 

alaylannın çekilmelerinin bir bile olduğunu sanarak mukabele 
edeniemişler ve ak§am da oldu~ridan ısiaburlanna çekilmi§l~rdir. 
Sabah oluncayakadar düşman, taburlannın etrafına .derin handek. 
ler kazıp, içine toplarını dizm~ş ve .bir daha dışan Çıkmamışlardir141 • 

·. 144 Mehme:d b. Mehmed el-Edrenevi, a..g .e., göst . . yer; Topçular Katibi, 
a.g.e., s . 236; K·atlb Çelebi, Cikaiıniım4, 106 b; Ayn . mlf~ FettZeke, I, göst yer; 
NatmA, a.g.e., I ,239'; Müneccimba§ı, a.g.e., III. göst. yer. 

145 Hasan Bey-zade, 'a.g .e., ll, 223-4; Sol·ak-,zade, a.g.e., s. &57; . Kii.tib 
Çelebi, Fezleke, I , 138-9; Naiın!, a.g.e., I, göst. yer; . Münecclrtıbaşı. a.g;e., 
III, 608-4. 

146 safi, a..g.e ., 257 a -b; Mebmed ob. Mebmed (>l-Edrenevf, a.g.e~ göst. yer. 

1<17 Mehmed b . . Mehme.d el-Eclrenevl, a.g.e., s. 205; Hasan Bey-zade, a.g.e., 
II, 224-5; Solak-zAde, a.g.e., s. 657-8; Peçuylu, a.g.e., n, 233-4; Katib Çelebi, 
Feıiıleke, I, 139-4(); Natma, a.g.e., I, 239-41; Kara Çelebi-z&de, a.g.e., 48·8-9. 
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3 Rebiülahır (12 Ekim) 'da taburlarına yapılan h ücum akim kalmış, 
ertesi 4 RebiülAhır (13 Ekim)'da Serdar bizzat askerle taburlan 
üzerine varıp, karşılannda otağmı kurup meterisler kazdırmııı, bu 
gün tabur muhasarası için müşavere olunmuş, ancak 5 Rebiülahır 
(14 Ekim) Cuma gecesi, zaten geriden gelen zahire ve ağırlıklan 
bir gün evvel Kınm Tatarları tarafından yağma edilen düşman, 
gece yarısı çekilip gitmişlerdirt~a. Bundan sonra bir hafta Kanije 
kalesi topla · döğülmüş, 13 Rebiülarur (22 Ekim) 'da Seı'dB.!, kale 
karşısında meterisler kazdırıp, gece sabaha kadar yürüyü§ yolla~ 
rını odun ile doldurup, ertesi seher vakti hücum için harekete geç
tiklerinde, imdad ordusunun kaçınasiyle yardımdan ümidlerini ke~ 
sen kaledekiler, askerlerinin çoğu heJ.ak olup barutları da tüken
diğinden 14 Rebiülahır 1009 (23 Ekim 1600) 'da Vire ile Kanije'yi 
İbrahim Paşa'ya t eslim etmişlerdirHe. Kaleyi tamir ettirerek içine 
kadı, diz<lar ve muhafızlar koyduran, zahire ve mühimmatını ta
mamlayan Sadnazam, kiliseyi de mihrab ve minher ilavesiyle ca
miye çevirterek Cuma namazı kılınmasını sağlamışıso, Tii'yaki Ha
san Pa§a beylerbeyilik ile muhafazasına tayin edilmiştirm. Ayrıca 
Kişkornar ve Beruzence kaleleri ile Bec serhaddine varıncaya ka
dar bazı küçük kaleler de feth olunmuııtur102• Kanije fethi üzerine 
İstanbul'da şenlikler yapılmış, İbrahim Paşa'ya kıymetli ihsanlar 
ile birlikte hayatda bulundukça Veziriazamlıkta kalması için Pa
di§ah tarafından hatt-ı hümayun gönderilmiştir1611 • 

148 Meluned b. Mehmed el-Edrenevl, a.g.e., s. 205-; Topçutar Kı\tlbi, a.g.e., 
s. 236-7; Gaıı:a;vttt-ı TtryaJci Htıs011ı Pa§a, 4 b; Natma, a.g.e., I, 241; MUneccim
başı, . a.g.e., m, 604. 

149 Mehmed b. Mehmed el-Edrenevt, a.g.e., s .205-&; Hasan Bey-zade, 
a.g.e., II, 226•; Solak-zMe, a.g.e., s. 659; Topçular KA.tibi, a.g.e., s. 287'-39; Meh· 
med b. Mehmed .er·R'Oml, a.g.e., göst. yer; Hıbri, a.g.e., göst. yer; Ga~avat-ı 
Tiryakt Haa011ı- P(l§a, göst. ye·r; KQ.tib Çelebi, Z."ezleıJce, I, 140-1; Ayn. mlf:, Oi· 
hawn.ü1nd, göst. yer; Naima., a.g.e., I, 241-43; Müneccim-başı, a.g.e., III, göst. yer. 

150 Hasan Bey-zade, a.g.e., II, gBst. yer; l{~tib Çelebi, Feııiteke, I, 141; 
Cafer İyant, Othdd.ndme-i Has® P~a, Ali Emirt ·ktb., nr. 190, 26 a; ~avdt-~ 
T~a.ki Has011ı P~a., 5 a. 

151 .Müneccimba§l, a.g.e., ur, 605 . 
. 152 Sll.fi, a.g.e., 258 a; Haısan Bey-zade, a.,q.e., II, göst. yer; Solak-:r.il:d('., 

a.g.e., göst. yer; Peçuylu, a .. lf.C., li, 235; Natrna, a.g.e., I, 243. 

153 H asan Bey-zade, a.g.e., Il, göst. yer; rSolak-zade, a.g.e., göst. yer; Kii
tib Çelebi, Fe~~:ı.eke, I, 142; Nalmı\, a.g.e., I, 24.3-4; Müneccimbaşı, a.g.e:, III, 605. 
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Vef~tı 

· 1009 kışını da Belgrad'da geçiren Serdar, sefer mevsimine ka
dar serhad işleriyle, zahire ve mühimmatın tamamlanmasiyle uğ
raşmışıG-ı, etrafdaki yerlerin reayasına atiye ve ihsanlarda bulun .. 
muş, böylece yirmibin kadar Hristiyanın itaatini sağl~mıştırm .. sad
nazam İbrahim Paşa, bir taraftan 30 Zilhicce 1009 (1 Temmuz 
1601) 'de otağını Belgrad karşısındaki Zernun sahrasında kurdurdu
ğu gibi; diğer taraftan da Avusturya ile sulh imka.nlarını aramış, 

1010 senesi baban geldiğinde Diyarbekir Beylerbeyisi Kuyucu Mu
rad .Paşa ile kendi kethudası Me.hmed Ketbuda'yı Ostorgon tarafına 
sulh müzakerelerini başlatmak için göndermiştirtş"· Sefer hazırlık
larını tamamlayan İbrahim Paşa, İstanbul'dan ~eniçeri Ağası ·Ali 
Ağa'nın yeniçeri cerileri ile gelmesini beklerken ve Kuyucu Murad 
Paşa ile Mehmed Ketbuda tahminen Osek (Essek) menziline var
mıŞken hastalanmış, ateşli humma ve zatülcenb ile dört-beş gün 
ateŞli nöbetler geçirdikten sonra 9 Muharrem ıoıo · (10. Temmuz 
1601) ;de ikindi namazından evvel vefat etmiştiriDr: Cenazesi ertesi 
gün Belgrad;clıi Bayram Bey camii'rtde kılınıp cami haren1inde ema
neten defn oiunmuşıss, naşı sonra istanbul'a naklolunarak Şehzade 

·camii haremi'nde gömülmüştürısa. Türbesi ölümünden iki sene son-

· ·154 · T·opçular Katibi, rı-.g.e., s. 244. 
155 Sllft, a..g.e., 259 a; Hasan Bey-zade, a..g.e., II, 226-7; .Solak-zade, a.g.e., 

gös.t. yer; Peçuylu, a.g.e., II, göst. yer. 
1'56 H11san Bey-zade, a.g.e., II, 230; Solak-zade, a.g.e., s. 660-1; Katip Çe

lepi, Fezieke, I , 14&; Naima, a.g.e., I , 251; Münecclmbaııı, a.g.e., m, 606; H~m~ 
mer, a.g.e., İstanbul 1334, vnı, 7. . . 

157 Mehmed ·b. Mehmed el-Edrenev1, a.g.e., s. 208; Hasan Bey-z!de, a.g.e., 
n, 230~1; Solak-z!de, a.g.e., s. 661; Peçuylu, a.g.e., II, 235~6; Katib Çelebi, Fe(!J
leke, I, göst. yer; Ay:n. mlf., Oilı.anniima, göst. yer; Naima, a.g.e., I, göst. yer; 
Mehmed b~ Mehmed er-P..funi a.g .. e., 18 a; Hıbri , a.g.e.1 göst. yer; Ga.zavdt-ı Tir
yaki Hasam. PCll}a, gtist . yer; Müneccimba.şı, a.g.e., lll, göst. yer; Hammer, a.g.e., 
:ym, göst. yer; Osman-zade, a.g.e., s. 47; Tayyar-zade, a.g.e._ II, 42; Mehıned 
SüreyyA., a .. g.e ., I, göst. yer. Ata.t (a.g.e., s. 483·)'de 10 Muharrem 1010; Topçu~ 
lar Kat11:ıi (a.g.e., s. 245-6)'de 23 Zilkade 10:).0 tarihi veriliyor . . 

158: Hasan Bey-zade, a.g .e., II, 231; Solak-zade, a.g .e., göst. yer; Tupçular 
K4tibi, a..g.e., s. 251 ; Naima, a .. r;. e., I , 252 ; Münecctmbaşı, a.g.e.; m göst. yer. 

159 Topçular Katibi, a.g.e., göst. yer; Katib Çelebi, Fezıeke, I, 147; Natma, 
a.g.e., I, göst. yer; AU\i, a.g.e., göst. yer; Hı~ri. (l,,g.e., göst. yer; Mehmed b. 
Mehmed er-Rumi. a.g.e., .18 a; Müoeccimba.şı, a.g.e., nı, göst. yer; Hammer, 
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ra bina olunmuştur160• Yanında o~lu ve kızı medfunlard,ır1n. İbra
him Pa§a'nın biraderi olan Damad Mehmed Paşa162 , İstanbul'da 
evasıt-ı Zilkade 1000 (Ağustos 1592)'de veba.dan vefat etmiştir. 

Kendisi Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadesi Mehmed'in kızı 

Huma Sultan'ın kızının zevci :idi. O da Şehzade, camii haremi'nde 
defn olunmuştur:ı6:ı. ·· 

Hayır eserleri 

· . İbrahim Paşa'nın muhtelif yerlerde haslannın olduğu a.nlaşıl
makta:dır. Onun Lofca'da haslara sahib olduğu, haslarının. voyvo._ 
dası olan İbrahim'e 7 Ztlkade 992 (10 Kasım 1584) tarihiyle gön.:. 
derilen hükümden a.nlaşıldığııet gibi; Ankara kazasında ve Kara
man'i tabi Turgud kazasının Karacavira.n köyünde de hasları bu
lunmakta idi1<~ 5 • · ' 

ibrahi.ı:U Paşa, bilhassa seferler dolayİsiyle geçtiği menzillerde 
birçok hayı:ı; eserleri meydana getirmiştir. · Netekim Eğri-seteri'nde 
ordu Filibe'den hareketle Tatarpazarcığı'na geldiğinde buranıri ile
ri gelenlerlıiin şehrin büyük ]?ir hana ihtiyacı olduğunu söyle:qıele
ri üzepne·, Sadn~a.ın derhal binası için kendi malından bJr miktar 
para tahsis ederek bu işin bişina kendi ağalanndan. birini tayin 
etmiş, aynca çifte han, kervansaray, imaret; ve çeşmeler yapılması 
,için mimarbaşıyı görevlendirmiştirı&ll. Macaristan Serd.arlı~ına ta
yin. olunan Satırcı Mehmed Paşa, Tatarpazarcığı'na geldiğinde ya
rısı bitmiş olan büyük han1u7

, Uyvar-seferi'ne çıkan İbrahim Paşa, 
ordu ile ·Tatarpazareığı'na kondu~unda tamamla.nnnş olduğu gibi; 

. . . . . 
a.g.e., VIII, g<ııı.t. yer; Osman-zade, a.g.e., göst. yer; Tayyar-zade, a..g.e., :Ir. göst. 
yer; Hüs&yin Ayvanaara.yi, a.g.e., 1, 1&; Mehmed Süreyya, a..g.e., I, ~· 

·. 160 Mehmed b, Mehmed er-Rfunt, a.g.e., göst. yer; Hüseyin Ayvansa.rayt, 
a.g.e., I, göst. yer. 

161' Hüaeym ·Ayvansarayi, a.g.e., I, göst. yer ; Mehmed Süreyya, , a.g.e., 
~· gös~ :yer. · 

162 M~med Süreyya, a..g.e., I, göat. yer. 
163 ·SelnAn:ikt'; a.g.e~, s. 283. · 
lM MWıimme; nr . .ei5, 32/55: 
165 Mühtmriıe, nr. '55-, 117/214, 15 M 993. 
166 Topçular Katibi., a.g.e., s. 112 . 

. 167 T<>pçular Kiltibi, a.g.e,, s. 158. 
' . 
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çifte hanlar da nihayete ermiş bulunuyordu. Ayrıca Veziriazarn, ge
len ve giden rnüsafirlerin gecelerneleri ve yemek yerneleri için bir 
de imaret bina ettirrniştir168• 

So nuç 

İbrahim Paşa, Osmanlı imparatorluğunun dirayetli Sadrtazam
ları arasında sayılır. Onun haysiyet sahibi, akıllı, tedbirli, gayretli, 
cömert bir vezir ve muvaffak bir kurnandan olduğunda bütün 
kaynaklar rnüttefiktirler169

• Onun askeri şahsiyeti, siyasi şahsiye
tine nazaran daha ağır basmaktadır .. Netekim seferlerde emrindeki 
orduları başarıyla sevk etmiş ve yönetrniş, gerek Lübnan'da ve ge
rekse Macaristan serhadlerinde Osmanlı nufuz ve hakimiyetini 
süratle sağlamaya muvaffak olmuştur. Harblerde ordunun intiza
mına ehemmiyet vermesi, daima tedbir ve enıniyeti elden bırak
marruş olması, emrindeki kuvetıerln en tehlikeli durumlarda dahi 
bozguna uğramasını önlemiştir. Kendisi herkese dostca, şefkatle 
ve merhametle davranır, reayaya adaletle muamele ederdi. Huzuru
na gelen kAflrlere karşı iltifatkar muamelesi, serhadlerdeki Avus
turya tebaasının Osmanlı nufuzuna girmesini kolaylaştırrnıştır. 

Buna mukabil rakibierine karşı şiddetli davranmış, kan dökmek
ten çekinmerniştir. Ecnebi müverrihlerin170 onu riyakarlık, hainlik 
ve tamahka.rlıkla nitelendirrneleri, verdikleri diğer bilgilerle tezad 
teşkil etmektedir. 

168 Topçular KAtibi, a.g.e., s. 204. 

169 Peçuylu, a.g.e., II, 230; Naımt, a.g.e ... I, 228; Müneccim~ı. a.g.e., 
m, 616. 

170 bkz. Hammer, a.g.e., VII, 156, 234, 237. 


