
HACI iBRAHiM EFENDi 

dan sonra Darülilim ve Darüttedris diye 
ikiye ayrılmış. sadece Arapça öğreten bir 
okul olmaktan ziyade daha üst seviyede 
öğretim yapan bir kurum haline gelmiş
tir. 

Hacı İbrahim Efendi'nin özel bir okul 
açarak bir iki yıl içinde SOO kadar talebe 
toplaması İstanbul'da birçok özel okulun 
açılmasına vesile olmuştur. Darütta'lim, 
çocuklarını ilmiye kıyafetinin giyilmesinin 
yasak olduğu maarif okulları na yollama
yan ve medreseye gönderme konusunda 
da tereddütleri olan ulema ailelerinin ter
cih ettiği bir eğitim kurumu niteliğini ka
zanmıştır. Hacı İbrahim Efendi'nin Arap
ça'yı öğretmek için başlattığı bu çalışma 
Türkiye dışında da tesirini göstermiş, 
Rusya müslüman ları İstanbul 'a talebe 
göndererek Darütta'lim ve Darüttedris'
te okutmuşlardır. Bu arada Hacı İbrahim 
Efendi ile dönemin yazarları arasinda çı
kan tartışmalar halkın dil ve öğrenim ko
nularıyla daha yakından ilgilenmesine yol 
açmıştır (bir okuyucu. iki yıl süren bu tar
tışmaların bir kısmını gazetelerden der
teyerek iki cilt halinde toplamış ve Millet 
Kütüphanesi'ne hediye etmiştir IMecmu
alar, nr. 336, 337!). 

Eserleri. 1. Tafsilü't-te'lif ii tavzihi 
mesdili't-tasrif (İstanbul 1289). Z. Ha
dikatü'l-beydn (İstanbull298). Belaga
ta dair olan eser sadece fesahati ve mea
ninin başta gelen konularını kapsamakta 
olup iki cüzü basılmıştır. 3. Temyiz-i Ta'
likiit (İstanbull299 r.) . Abdurrahman Sü
reyya'nın, Cevdet Paşa'nın Beldgat-ı Os
maniyye 'sinin ilk cüzündeki ifade hata
larını Ta'likiit-ı Belô.gat-ı Osmaniyye 
adıyla kaleme aldığı eserinde tenkit et
mesi üzerine Cevdet Paşa'yı savunmak 
amacıyla yazılmıştır 4. Şerh-i Belagat (is
tanbul 130 ı). Hacı İbrahim Efendi, Mek
teb-i Hukuk'taki belagat-ı osmaniyye ho
calığı sırasında yazdığı bu eserde Ahmed 
Cevdet Paşa'nın Beldgat-ı Osmdniyye'
sini şerhetmiş ve yine Abdurrahman Sü
reyya'nın eserinde sözü edilen tenkitleri 
cevaplandırmıştır. 5. Sarf Tercümesi (İs
tanbul 1304). 6; Nahiv Tercümesi (İstan
bul 1304-1306, 1323). 7. Edebiyat-ı Os
mdniyye (İstanbul 1305). Mekteb-i Mül
kiyye'de okuttuğu edebi bilgilere dair ders 
notlarından oluşan eserin beş cüzü ya
yımlanmıştır. 

Hacı İbrahim Efendi ayrıca Arapça ba
zı edebi metinlerle bunların Türkçe ter
cümelerini ihtiva edenHikemiyydtcı Ara
biyye adlı aylık bir mecmua yayımlamış
tır (sy. l-3, istanbul 1304). 
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liJ HuLi)'si Kıuç 

ı 
HACI İLBEY 

--, 

(ö. 766/1365'ten sonra) 

Osmanlılar'ın Rumeli fetihlerinde 
büyük hizmeti geçen 

L Türk kumandanı. _j 

Asıl adı bilinmemekte, Hacı İlbey'in ise 
(bazı kaynaklarda Hacı ilbeyi) unvanı ol
duğu sanılmaktadır. Hakkındaki bilgiler 
Xl/ ve Xl/I. yüzyıl kaynaklarına dayanmak
tadır. Karesioğulları'nın nüfuzlu emir le
rinden ve Dursun Bey'in veziri iken (Neş
rl, ı. 165) Orhan Gazi zamanında bu bey
liğin kısmen Osmanlı topraklarına katıl

ması sırasında Osmanlı hizmetine girdi. 
Karesi sancak beyliğine getirilen Şehza
de Süleyman Paşa'yı Rumeli yakasına geç
meye teşvik ettiği gibi Gelibolu ve Trak
ya'daki fetihlerde önemli hizmetlerde bu
lundu. Birkaç koldan yapılan fetih hare
katında bu kollardan birinin kumandan
lığını üstlendi. Gelibolu'nun kuzeydoğu- ı 

sunda ve Tekirdağ ilinin Şarköy kaza mer
kezi civarında eski bir kale olan Konurhi
sar'ın zaptından sonra buranın muhafızİ 
oldu. 

Konurhisar bölgesini kendine üs ya
pan Hacı İlbey Malkara ve İpsala'nın fet
hinde önemli rol oynadı. Dimetoka, Hay
rabolu ve Çorlu taraflarına sürekli akın
lar düzenledi. Süleyman Paşa'nın ölümü
n ün ( ö . 7 5 8/ ı 3 5 7) ardından Orhan Bey'in 
Bizans İmparatorluğu ile barış yapma
sından sonra başlayan gevşeme sırasın
da Lala Şahin Paşa ve Evrenos Bey ile bir
likte gerilerneyi önleyen beylerden biri 
de Hacı İlbey'dir. Edirne'nin muhasarası 
sırasında Meriç nehri üzerinde çok ileri 
bir noktada bulunan Pythion'u (Burgos ve
ya ilbey Burgosu) fethetti. Dirneteka ve 
Edirne'yi sıkıştırmaya devam etti; 1359 yı-

lında Dimetoka'yı alarak Edirne'ye gü
neyden, deniz yoluyla Enez üzerinden ge
lebilecek yardımı kesti. Daha sonra Mu
rad Hüdavendigar. Lala Şahin Paşa ve Ev
renos Bey'le birlikte Edirne'yi sıkıştırma
yı sürdürdü. Osmanlı kuwetlerinin sol ko
luna kumanda eden Hacı İlbey, emrinde
ki öncü kuwetlerle Edirne üzerine yürü
yerek şehrin teslim olmasın ı sağladı . 

Osmanlı kroniklerine göre Hacı İlbey, 
müttefik Haçlı kuwetlerini Sırp Sındığı 
adı verilen savaşta mağiGp etmişti. Söz 
konusu kaynaklarda 765 (1364) veya 766 
(1365) yılında Macar Kralı ı. Layoş'un ku
mandasındaki müttefik Haçlı kuwetleri
nin Edirne'yi geri almak üzere harekete 
geçtikleri, Edirne'de beylerbeyi olan Lala 
Şahin Paşa'nın bu durum karşısında te- . 
taşa kapılarak bir yandan Bursa'daki Os
manlı padişahını durumdan haberdar 
ederken bir yandan da Hacı İlbey'i 8-
10.000 kişiden oluşan bir kuwetle düş
man üzerine gönderdiği; Hacı İlbey'in çok 
hızlı hareket eden Haçlı kuwetlerine Çir
men civarında Meriç nehrini geçmelerin
den sonra yetişebildiği ve bir gece ka
ranlıktan da faydalanarak Haçlı kuwet
lerine saldırdığı, büyük bir paniğe kapı
lan Haçlılar'ın bozguna uğradığı ve çoğu
nun öldürüldüğü kaydedilir. Ancak Os
manlı tarihlerinde "Sırplar'ın mağiGp edil
diği yer" anlamına Sırp Sındığı denilen 
savaşla ilgili olarak Batı kaynaklarında her
hangi bir bilgi bulunmamakta, sadece 
1371 'deki Çirmen Savaşı'ndan bahsedil
mektedir. Muhtemelen Osmanlı kaynak
larında bu iki savaş birbiriyle karıştırıl
mıştır. Dolayısıyla Hacı İlbey'in bu savaş
t~ oynadığı rol şüpheli görünmekte, 
1371 'deki Çirmen Savaşı'na katılıp katıl

madığı da bilinmemektedir. Fakat her 
şeye rağmen Hacı İlbey, efsanevi kimli
ğiyle Osmanlı tarih geleneğinde Rume-. 
li'yi fetheden Osmanlı uç beyleri arasın
da önemli bir yere sahip olmuştur. 
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