KANUNI SULTAN SÜLEYMAN'IN VEZ/R-/ AZAMI
MAKBÜL VE MAKTÜL IBRAHIM PA~A
PADI~AH DAMADI DE~ILDI
Ord. Prof. I. H. UZUNÇAR~ILI
Men~ei hakk~ nda muhtelif rivayetler zikredilen ve Pargal~ i oldu~u
kuvvetle tahmin olunan makbül ve maktül ~ brahim Pa~ a, küçük
ya~ta esir edilerek ~ kinci Bayezid zaman~nda ~ skender Pa~ a
tarafindan ayn~~ya~ta olan Kile Sancak beyi ~ehzade S üley m an'a
verilmi~~ve onun hizmetinde yeti~mi~tir 2.
Tarihlerde görüldü~ü üzere Sultan S üleyman'~n on üç sene
tam bir salâhiyetle vezir-iazaml~~~ m yaparak onun Do~u ve Bat~~
seferlerinde mühim ba~ar~lar~~görülen ve (Serasker Sultan) unvamm
alarak bir hükümdar gibi hareket eden ~ brahim Pa~ a, nihayet
aleyhdarlarm~n entrikalar~~ve kendisinin de baz~~ ~i~kin halleri neticesinde Irakayn seferinden dönü~te 942 h 1536 m'de Ramazan ay~n~n
yirmi üçüncü çar~amba gününde iftar için saraya davet olunarak
avdetine izin verilmemi~~ve o gece sarayda bo~ulmak suretiyle hayat~na
son verilmi~tir. 3
Benim bu yaz~mda maksad~m memleketin iç ve d~~~i~lerinde idare
ve siyasetiyle de~erini göstermi~~olan ~ brahim Pa~ a'n~n tercümei
halinden bahsetmek olmay~p onun tamamen halledilemeyen ve
~üpheyi üstünde muhafaza eden ve ekseriyet tarafindan Padi~ah damad~~oldu~u kabul edilen durumudur. Yâni Ibrahim Pa~ a, damad
m~d~r, de~il midir? ~üphesi hakk~nda bir tetkiktir.
Ibrahim Pa~ a'n~n muas~r~~olan tarihlerde 4 bu zat~n, damatl~~~~
hakk~nda hiç bir kay~t yoktur. Bilhassa ~brahim Pa~a'n~n tezkirecisi
Parga, eski mülki te~kilât~rmzda Tanya vilâyetinin Preveze sanca~~nda Yunan
denizi sahilinde Paksos adas~~kar~~s~nda bir kaza merkezi idi.
2 Arthtis Tomas (Halkondil zeyli) fas~l 27 s. 532-536.
3 Arthus Tomas, ölümünü müteakip mallar~n~n müsaderesinden bahsettikten
sonra "bedbaht zevcesine mihrinden ba~ka bir ~ey verilmedi" diyor.
Gel âl z â e'nin Tabakat al Memalik ve Derecat al Mesjilik isimli tarihiyle
La«i Tarihi, Ali'nin Künhülahban.
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ve sonra Reisülküttab ve Ni~anc~~olan C el â1 z âd e Mustafa Çelebi,
Pa~ a'n~n en yakini ve en çok itimad etti~i adam~~oldu~undan a~a~~ya
nakledece~imiz Tabakat ül Memâlik isimli eserindeki kay~ttan anla~~laca~~~üzere damatl~~~~hakk~nda bir Ima dahi olmad~~~~gibi zevcesinin
de saltanat hânedanfna uzaktan veya yak~ ndan mensubiyetine dair de
bir mütalea zikredilmemektedir.
~kinci elden olan 2~1i, Pcçevi, Solak zâde, Mir'ât-~~Kâinat, Ravzat
ül ebrar, Enderuni Ata tarihleriyle Hadikat üz Vüzera'da da damatl~~a
dair bir kay~t olmay~p yaln~z Müneccimba~~~(C 3 s 481) ~ brahim
Pa~ a'n~n 930 h 1524 m'de damatl~~~~için sûr-~~hümayun tertip olunarak Pâdi~ah~n At~neydan'~ndaki ~ brahim Pa~ a saray~na gitti~ini
beyan ediyor. Hammer tarihi de (Ata Bey tercümesi c 5 s 41) mehaz
göstermiyerek ~ brahim Pa~ a'n~n, Pâdi~ahm hem~iresini ald~~~n~~
zikrederek dü~ün hakk~nda tafsilât veriyor.
Ben, Osmanl~~tarihinin ikinci cildinin birinci bas~m~nda, ~ brahim Pa~ a'n~n, Yavuz Sultan Selim'in luzlar~ndan Hatice
Sultan'~~ald~~~n~~beyan etmi~tim. Benim kitab~mdan nakil yapanlar 5
~ brahim Pa~ a'n~n zevcesinin Hatice Sultan oldu~unu göstermi~lerdir; halbuki bu hususta ben yan~lm~~~ve yamltm~~~m, ~imdi bu
yaz~mla o yanl~~l~k' da düzeltmi~~olaca~~m.
Topkap~saray~~kütüphanesinde Yavuz Sultan Selim'in torunu
Osman ~ah Bey'in 945 ~aban 1539 m tarihli vakfiyesini tetkik
ederken babas~n~n ~ skender Pa~ a ve annesinin de Han~ m Sultan
oldu~unu görmü~~ve bu sultamn, Yavuz'un ad~n~~bilmedi~imiz bir
k~z~~oldu~unu zannetmi~tim. Osman ~ah Bey, validesinin vaswyeti
üzerine Istanbul'da Ko~ac~~Dede mahallesinde yapt~rd~~~~cami ve
medresenin K~z~lcamusluk diye maruf oldu~unu ve medresenin Hatice
Sultan medresesi diye tan~nd~~~n~, Nevi zâde Atay l' nin ~akayik
zeylinden ö~reniyoruz°. Buna göre Yavuz'un k~z~~Han~ m Sultan
denilen Hatice Sultan'~n ~ skender Pa~ a zevcesi ve Osman
~ah Bey'in validesi olup ~ brahim Pa~a ile hiç bir münasebeti
olmad~~~~meydana ç~k~yor.
Hatice Sultan'~n ~ brahim Pa~ a'n~n zevcesi olmad~~~~anla~~l~nca, rivayet edilen zevcesinin kim oldu~unu aramak icap etti.
5 Islam Ansildopedisi'nde Ibrahim Pa~a maddesi ve Ingilizce The Structure of the
Ottoman Dynasty A. D. Alderson 1956.
6 "Hatice Sultan medresesine ki hala Kizilcamuslulc dernekle maruftur müderris olmu~tu" sene 971.
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Bunun üzerine Ibrahim Pa~ a'n~n en yakini ve mahrem-i esrar~~
olan Ni~anc~~ Celal zade Mustafa Çelebi'nin Tabakat ili Memâlik
adl~~mühim tarihini dikkatle gözden geçirdim. Orada damatl~~ma
dair hiç bir kay~t görülmedi. Ibrahim Pa~ a' evlenmek istedi~inden
Padi~ah~n müsaadesini istemi~. Sultan Süleyman bu arzuya
muvafakat ederek dü~üne gelece~ini de vadetmek suretiyle Ibrahim
P a~~a'y~~taltif etmi~tir. Bu hususta Celal zâde ~unlar~~yaz~yor 7:
"Ibrahim Pa~ a'n~n necm-i talii ufk-~~saadette t_j11. tulû edip
sipihr-i sadaretin mah-~~taban~, gülistan-~~vezaretin serv-i hit-aman'
oldu. Lâbüd emr-i tezevvüç ve izdivaç ~iar-~~din-i hidayet revaçta
olup sünnet-i seniyye-i sahib ül miraçt~r. Hât~r-~~at~ralar~~bu hususa
mayil olup izz-i huzur-~~padi~ah-1 mevfur ül hubûrdan isticâze ettiler. Hüsn-i icazet-i hakani daire-i kabulde vücud bulup sür-~~pür
sürur~~ zat-~~saadet âyatlariyle te~rif etmek mev'ud oldu.."
Bunun üzerine Atmeydan~na naz~r, Ibrahim Pa~ a'n~n mülkü
olan sarayda haz~rl~~a ba~land~. Atmeydan~~müzeyyen çad~rlarla bezendi
ve Mehterhane-i Hümayun önündeki ota~-~~ padi~ahl için yer
haz~rland~~ve taht kuruldu. 930 senesi Receb ay~n~ n on sekizinci
günü (22 May~s 1524) dü~üne ba~land~. Padi~ah~~davet için ikinci
vezir Ayas Pa~ a ile Yeniçeri a~as~, yeniçerilerle saraya gidip Sultan
Süleyman'~~dü~üne okudular ve dü~ünün ondördüncü günü yâni
930 ~aban~ n ikinci günü (5 Haziran 1524) ikindi zaman~~ Padi~ah
iki s~ra yeniçeriler aras~ndan gerçerek kendisi için haz~rlanan ota~a
gelip oturdu, merasim yap~ld~~ve geceyi orada geçirdi.
As~l ana kaynak olan Tabakat ül Memalik'te Ibrahim Pa~ a'n~n
kimi ald~~~~zikredilmedi~i gibi, Padi~ah'~n da bir tavsiyede bulundu~una dair i~aret yoktur ve oradaki kayda göre Ibrahim Pa ~ a
kendi arzusuyle evlenmi~tir.
O devrin veziriazamlar~ ndan Yavuz Sultan Selim'in k~z~~
~ah Sultan veya ~ alli Sultan'~n zevci Lütfi Pa~ a da.
"Sene 93o'da bu y~ lda Sultan Süleyman "Ibrahim Pa~ a'y~~everip 'ah dü~ünler eyledi; ~öylekim kalemlerle tahrir ve
dillerle takrir olunmaz" demekte 8 ve damatl~~~~hakk~nda hiç bir ~ey
zikretmemektedir. Müverrih Ali 9 Tabakat fil Memâlik'i hülâsa etTabakat ül Memalik ve Derecat fil Mestilik (Topkap~~saray~~kütüphanesi numara
298 varak 91.
8 Lütfi Pa~a tarihi matba nüsha s. 316.
9 Ali bas~lmam~~~ k~s~m (kütüphanenaizdeki nüsha varak 6 b).
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mi~tir. Peçevi tarihi de yine Celal z a d e'nin baz~~yerlerde ibarelerini ayniyle nakil suretiyle dü~ünü anlatm~~~Solak zade ise (s 44.6)
Peçevryi heman aynile alm~~t~r.
Görülüyor ki Ibrahim Pa~ a'n~n evlenme i~ini Celal z a de
yazm~~~ di~erleri ondan ve birbirlerinden alarak kaydetmi~lerdir;
hiç birisi de Padi~ah~n k~z karde~iyle evlendi~ine dair bir i~arette
bulunmam~~t~r; yaln~z Müneccimba~~, Ibrahim Pa~ a'n~n damatl~~~ndan ve dü~ününden bahsetmi~tir.
Benim tahmin etti~ime göre pek mükellef olan ve günlerce süren
bu dü~ünün ehemmiyetinden ve halk tabakas~ na kadar verilen ziyafetlerden ve padi~ahm da dü~üne gelip bir gece kalmas~ndan ve belki
de bütün masraflar~n Padi~ah tarafindan yap~lmas~ndan dolay~~bunun
ancak bir Sultan everme dü~ünü olabilece~i zannedilmi~~olmas~ndan
ileri gelmi~~olmal~d~r. Daha a~a~~da bahsedece~-'imiz gibi Ibrahim
Pa~ a'n~ n 940-942 senelerinde (1533-1535) ve Iran seferinde bulundu~u s~rada zevcesine gönderdi~i mektuplarda ve zevcesinin mektuplar~na kar~~~verdi~i cevaplarda bu han~m~n Sultan oldu~una dair ne
mektubun elfaz~nda ve ne de mündericat~nda hiç bir kay~t yoktur.
***
~imdi Ibrahim Pa~ a'n~n Topkap~~saray~~ar~ivinde 5860 numara alt~ nda zevcesine göndermi~~oldu~u mektuplara bakal~m. Bu
numara alt~ nda onbir mektup var. Bunlardan birisi evlendikten dört
ay sonra 930 zilhiccesinde (1524 Ekim) deniz yoluyla M~s~r'a gitti~i
s~rada Gelibolu'dan hareketi esnas~nda yollam~~~oldu~u ilk mektuptur.
(Hazret-i Hatun ül muazzama) ba~l~~'~yle yollad~~~~mektubunda derkenar
olarak "Kay~n anama selâm ve dualar ederiz" deniliyor. Ibareye göre
hayatta olan kay~n validesi her halde bir sultan anas~~de~ildi.
Pa~a'n~n di~er mektuplar~~Iran seferine giderken iznik'ten ba~layarak Halep'de bulundu~u ve Do~u Anadolu'ya hareketi esnas~nda
ve harp sahalar~ndan yollam~~~oldu~u ve ba~ar~lar~ndan bahsetti~i
mektuplard~r. Bu mektuplar~n tarihleri yoksa da Iran olaylar~na
nazaran 940 ila 942 Hicret seneleri (1533-1535) tarihindedirler. Mektuplar~n elkab~~ (Hazret-i Hâtun ül muazzama) veya (Hazret-i canum
sevdi~im gözleri güzel) ve (hazret-i hanum dahi sevdi~im) ibarelidir.
Ibrahim Pa~ a'n~n Mehmed ~ah isminde bir o~lu olmu~tur.
Mektuplar~nda "gonca-i gülziir-~~ ~ad~mâni ve mevye-i bli~-~~zindegâni
Mehmed ~ah'~n gözlerinden i~perin ve hem anas~n~n iki gözlerinden i~perin)
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veya (Gözüm nurt Mehmed'e selâm ederin) ve yahut (O~lum Mehmed
~ah'~n iki gözlerin öperin) vesaire gibi.
Mektuplardaki ~ah tabiri dolay~siyle baz~lar~, çocu~un Sultan
zade olmas~~ihtimalini ileri sürüyorlarsa da ~ah tabiri o tarihlerde
ve hattâ daha sonralar~~~ah~slar hakk~nda kullan~l~r bir tâbir oldu~undan bunun Sultan zade demek olm~yaca~~~meydandad~r.
~ brahim Pa~ a'n~n mektuplar~~aras~nda uzun bir mektubu
dikkati çekmektedir. Istanbul'dan zevcesinden ald~~~~mektupta, zevcesi,
valide sultamn vefat etti~ini fakat kendisine (yani kocas~na) dan~~madan tâziyet için saraya gitti~ini beyan ile Pa~as~ndan özür dilemi~.
Kanuni Sultan Süleyman'~n validesi Ay~ e Sultan 940 ramazan~n~n dördünde (19 Mart 1534) vefat etti~i için ~ brahim Pa~ a'n~n
hamm~n~n mektubunun tarihi yine ramazan ay~~içinde olmal~d~r.
Ibrahim pa~ a'n~n zevcesi olan bu han~m, hakikaten Yavuz
Sultan Selim'in k~z~~olmu~~olsa idi saraya tâziyete gitti~inden
dolay~~kocas~ndan özür dileme~e hacet yoktu. Vefat eden valide
sultan onun hakiki validesi olmasa bile üvey validesi demekti.
Ibrahim Pa~ a, zevcesine gönderdi~i cevabi mektupta tâziyet
için saraya gitmesinden dolay~~memnun oldu~unu, ~ayet gitmemi~~
olsa idi büyük bir hata olup pek ziyade üzülece~ini ~u suretle beyan
etmi~tir :
"Mektub-~~ ~erifinizde cennetmekan firdevs a~iyan merhume
valide sultan hazretlerinin vefat~na vardu~unuz içün bu canibten
özürler dilemi~siz. ~mdi hak alim ve âlemdir ki bu valua olaldan beru
bu mektub-~~~erifiniz gelinceye de~in her gâh bi huzurdum ki nagâh
varmam~~~olas~z deyu hat~r~mda bir azim te~vi~~olmu~tu.... Bu
mektubunuz gelip vardu~unuz malû'm oldukta yüre~im yerine gelip
size ~ol kadar dua eyledim ki beni Hüdavendigar hazretlerinin izz-i
huzurlar~nda bir as~l hicabtan kurtardunuz; e~er varmam~~~olaydunuz
huzur-~~ ~eriflerinde bu hicab~n alt~nda kal~p daima ~ermende olmaktan hali olmazd~k; zira bu bir halettir ki hiç bir nesneye benzemez,
sadakat ve mürüvvet ve adem-i muhabbet bununla maliim olur.."
~ brahim Pa~ a'n~n zevcesi ayn~~tarihli mektubunda ~ehzadelerden ve harem-i hümayun taallükat~ndan birisi hasta veya ölecek
olursa tâziyet veya hat~rlar~n~~sormak hususunda nas~l hareket etmesi
laz~m gelece~ini ve baz~~zaman saraydaki ziyafetlere davet olunursa
gidip gitmemesi hakk~nda ne mütalaas~~oldu~unu Pa~as~ndan sormu~.
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~ brahim Pa~ a, hastal~k ve ölüm gibi bir hal olursa saraya
gitmesini fakat ziyafete davet olunursa katiyyen gitmemesini, kendisi
uzak yerlerde iken davetin münasip olmad~~~n~~ve karde~inin" böyle
bir teklifte bulunmamas~n~~ve kendisi Istanbul'a geldikten sonra nas~l
münasip ise öyle yap~laca~~n~~Valide sultan~n vefat~ndan evvel ~ehzadenin dü~ününde ve Valide sultan~n sa~l~~~nda kaç defa davet
olunup gitmedi~inden ~imdi onun ölümünden sonra gitmenin hiç
münasip olm~yacaffin~~zikr ile Saadetlti ba~~n~z için bundan sonra
dahi bizim r~zam~z üzere olup biz anda de~il iken ziyafete ve davete
varm~yas~z diye kat'l cevap vermi~~zevcesinin ancak ölüm ve hastal~k
ziyaretlerinden ba~ ka hiç bir suretle saraya gitmemesini zevcesine
bildirmi~tir.
Ibrahim Pa~ a'n~n zevcesine yazd~~~~mektuptaki tavsiyeleri
sebebiyle han~m~n, Padi~ah k~z~~olmad~~~~anla~~laca~~~gibi Kumkap~' da
939 h 1532 m'de yapt~rm~~~oldu~u cami dolay~siyle bu han~m~n ad~n~n
Mu hsin e oldu~u ve Muhsine Hatun mahallesi bulundu~u da malf~m
oluyor 11. Mektupta dikkate ~ayan baz~~ibare ve cümleler oldu~undan
baz~~yerlerin tetkiki için mektubun bir k~sm~n~~aynen naklediyorum:
Mektub-~~ ~erifinizde ~ehzadelere ve harem-i saadet taall'ûkat~ndan birine anun gibi (yani valide sultan~n ölümü gibi) bir ânza-i
takdir oldukta hat~ rlann varup sormak hususunda r~zam~z ne yüzden
idü~in istifsar buyurmu~suz ve hem baz~~vakitte saray-~~âmirede ziyafet ve davet oldukta siz dahi varup anda bilece bulunmak için kar~nda~tm~z 1° sizi bizden dilek eyledüklerin i~aret buyurmu~suz. Hak
celle ve âla dergah~ ndan gece ve gündüz duam~z ve hacetlerümüz
budur ki Padi~ah~ = hazretlerinin bir gününü bin eylesün ve ~ehzadeleri ve sair harem-i ~erifleri mensuplar~na dahi ömr-i tavil erzant
edip dünya durdukça berkarar ve paydar olsunlar ki onlara dünyada
zerre miktar~~halel geldü~ün istemeziz, ama sa~l~k ve sabruluk bu
dünyada olanlara laz~m bir manad~r; Hak Tel anlardan ~ra~~
eylesün; bize ol günleri göstermesün. E~er anun gibi ittifak bir anzalan
ola, siz dahi varup görmek la'z~m gele, r~zam~z bunun üzerinedir ki
varup göresiz; ama ziyafet ve davet oldukta varmak münasip
10 Hadikat al Cevami e. 1 S. 28 ve Mimar Sinan'~n Tezkiret al Ebniye veya Tezkiret
al Banyan (Topkap~~saray~~ ar~ivi defteri numara 1460.
II ~ brahim Pa~ a mektubunda kime kar~nda~~m~z diyor? Kar~nda~~m~z
zat, Ibrahim Pa~a'ya, zevceni saraya gönder diyecek kadar söz sahibi oldu~una
göre bu bizzat Pâdi~ah olmal~d~r.

. H. U zuncar~~l~~
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varm~yas~z; kannda~~m~zdan biz dahi dilek ederiz ki biz bu as~l uzak
memleketlerde iken size anda bunun gibi nesne teklif eylemiyeler.
In~aallahül eaz s~hhatle var~ld~kta ol vakit münasip nice ise öyle ola
ve hem malûmunuzdur ki ~ehzade hazretlerinin 12 dü~ünü oldu (valide
de) sultan hazretleri merhume zaman~nda kaç defa davet olundunuz
da varmadunuz, dahi ~imdi Sultan hazretleri vefat~ndan sonra ziyafete
veya davete vancak anlar~~sevmemek fehmolunur; sonra bi huzur
olursuz ~imdiye de~in bir an bizim nzam~zdan ta~ra bir kadem hareket
etmeyip durursuz, sizün hüsn-i adetinizden ve huyunuzdan her
veçhile raz~~ve ho~nuduz, yerler ve gökler dahi sizlerden raz~~olsun.
Saadetlû ba~~n~z için min bâd dahi bizim r~zam~z üzere olup biz anda
de~ilken ziyafete ve davete varm~yas~z. In~aallahül eaz biz dahi az
zamanda hay~r duan~z berekatiyle yüz akl~klarla gerü dönüp vardu~umuzda münasip görüldü~ü üzere amel oluna.."
Ibrahim Pa~a kendisi seferde iken zevcesinin ziyafete davet
edilse dahi katiyyen icabet etmiyerek saraya gitmemesini ve ancak
taziyet ve hastal~k sebebiyle gidebilece~ini ve seferden avdette nas~l
icap ederse öyle yap~laca~~n~~ beyan ediyor; Ibrahim Pa~ a'n~n
mektubundaki ifade tarz~~kendisinin k~skanç oldu~unu zannettiriyor.
Mektupta zevcesini saraya davet eden kar~nda~~m dedi~i zat e~er
Padi~ah de~ilse kim olabilir? Ibrahim Pa~a'n~n seferde iken zevcesinin
saraya gitmesini istememesi zann~ma göre Fatih'in vezirazam~~Mahmud Pa~ a'n~n ba~~na gelen hâdise gibi bir olay~~önlemek için olmal~d~r. Malûm oldu~u üzere Mahmud Pa~ a A~r~boz seferinde
bulundu~u s~rada Pa~a'n~n güzel olan ikinci kar~s~~ Fatih Sultan
Mehmed'in o~lu Mustafa tarafindan bir gece al~konulmu~. Mahmud Pa~a seferden avdet edince bunu haber alarak kar~s~n~~ üç
talâk ile bo~am~~t~~13.
Takriben altm~~~be~~sene evvel cereyan eden ve unutulmayan bu
hadiseden dolay~~Ibrahim Pa~ a'n~n saray muhitini ailesi için itimada layik görmemi~~oldu~u anla~~l~yor. Bu hal belki katlinin sebeplerinden birisidir. Yukar~dan beri verdi~imiz malûmat Ibrahim
Pa~ a'n~n Padi~ah damad~~olmad~~~n~~ve zevcesinin ad~n~n Muhsine
oldu~unu aç~k olarak göstermektedir.
12 Bahsedilen ~ehzadenin Kanuni Sultan Süleyman'~n büyük o~lu
Mustafa oldu~u anla~~l~yor.
18 Bu hususta Belleten'de (say~~ ~~~~2 sene 1964) yay~nlanan "Fatih'in vezirAzam~~
Mahmud Pa~ a ile ~ehzade Mustafa'n~n aralar~~neden aç~lm~~t~? isimli makalemize bak~ls~n.

