
sında bulunan seksen - doksan beyitlik 
Dasitiln-ı İbrahim aleyhi 's -selam'dır. 

Ahlak kitabı sayılabilecek bazı manzum 
eserlerde de Hz. İbrahim ' le ilgili bilgiler 
mevcuttur. Bunların arasında bilhassa 
Meşnevi'yi zikretmek gerekir. Mevlana 
Celaleddin-i Rumi. Hz. İbrahim kıssasına 
Meşnevi'de çok çeşitli çağırımiarta sık 
sık yönelmiş . bazı olayları i b ret verici ta
raflarını öne çıkararaK" tasawufi yorum
larta zenginleştirmiştir (Gö l pına rlı , 11 . 23, 
45-50) . Muhammediyye(s . 71) ve Env a
rü 'l-aşıkin (s. 58-69) gibi eserlerle M e
nazil-i Hac ve Menasik-i Hac'lar yanın
da Mekke ve Kabe hakkında yazılmış bazı 
didaktik eserleri. Ahmed Fakih'in Kita
bü Evsatı mesacidi'ş-şerife'siyle (s. 36-
40) Gubari Abdurrahman ' ın Ka'b ena
m e'sini de bu grupta saymak gerekir. 

Hilye-i enbiya türünde kaleme alınan 
dört eserin hepsinde Hz. İbrahim tavsifi
ne yer verilmiştir. Bekayi mahlaslı Dur
sunzade Abdülbaki Efendi'nin Hilye tü 'l
enbiya v e Hilye -i Çeharyar-i Güzin 
adlı manzum eserindeki (Süleymaniye 
Ktp. , Hamidiye, nr. 309) yirmi sekiz. Neşati 
Ahmed Dede'nin Hilye-i Enbiya'sındaki 
(İ sta nbul 1293 ) on dört ve Nuri mahlaslı 
bir şair tarafından kaleme alınan Hilye-i 
Peygamber an 'daki (Süleymaniye Ktp., 
Laleli , nr. 1715/5) on dört peygamberden 
biri Hz. İbrahim' dir. Tek nüshası Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde bulunan 
(Emanet Hazines i, nr. 11 8 1) müellifi meç
hul. her sayfası müstakillevha halinde 
tertip edilmiş manzum- mensur Hilye-i 
Peygamberan'da ona da bir sayfa tah
sis edilmiştir. Fuzüli, Hadikatü 's-suada 
adlı maktelinde "Fasl- ı İbtila-yı Halilullah 
aleyhi's-selam" başlığı altında Hz. İbra
him'e bir bölüm ayırmıştır. Bu bölümün 
dikkat çekici bir yanı , konunun bazı çağ
rış.ımtarla Kerbela Vak'ası 'na ustaca bağ
lanmış olmasıdır (s. 34-44). 

Hz. İ b ra h i m hakkında ilah i t üründe 
manzumeler de kaleme alınıp bestelen
miştir. Mekke İlahisi adlı müellifi bilin
meyen matbu bir risalede yer alan Ka be 
ve kurban ilahilerinde Hz. İbrahim'in hem 
şahsından hem Kabe'yi inşa etmesinden 
hem de makam-ı İbrahim'den bahse
dilmektedir. Hac ve Kabe ilahileri olarak 
gruplandırılan bu eserlerde onunla ilgili 
_beyit ve dörtlükler bulunmaktadır. Son 
yıllarda da bazı yeni ilahileri n bestelendi
ği görülmektedir ( Kürkçüoğlu . tür yer.) . 

Divanlarda yer alan çeşitli manzume
lerde Hz. İbrahim'den sıkça bahsedilmiş
tir. Şairler onu ve başından geçen olayları 
bir remiz olarak kabul ettiklerinden an-

tatmak istediklerini Hz. İbrahim hakkın
da teşekkül etmiş mazmunlar aracılığıy
la ortaya koymuşlar. telmih. teşbih gibi 
söz sanatlarından da faydalanarak ifa
delerini kuwetlendirme yoluna gitmiş
lerdir. Hz. İbrahim edebi eserlerde baba
sına nisbette İbrahim-i Azer. İbn Azer. Ha
lil, Halilullah, Halilürrahman. Halil-i Akdes 
adlarıyla da anılmıştır. Bu kitaplarda Nem
rüd 'un hizmetinde bulunan ve put ustası 
olarak tanınan babası Azer, hanımları Ha
cer ve Sare. oğlu İsmail. Cebrail ve mü
cadele ettiği Nemrud'a da yer verilmiştir. 

Ayrıca doğumu ve doğumuyla ilgili olay
lar. eşini ve çocuğunu Mekke'de bırakma

sı . Allah'ın emri üzerine oğluyla birlikte 
Kabe'yi inşa etmesi , putları kırması . yıl

dıztarla alakası . duaları . oğlu İsmail'i kur
ban etmeye teşebbüsü sebebiyle kurban 
ve sünnet olmayı başlatan kişi olması . 

mancınıkla ateşe atılması (ma n c ı iıı k ~ 
ateş) . ateşin onu yakmaması (nar- nur). 
düştüğü yerin cennet bahçelerinden bir 
gül bahçesi haline dönüşmesi ve oradan 
soğuk bir su kaynaması (ateş - ab). bura
da bir göl meydana gelmesi (cennet- ce
hennem) gibi motifler telmih yoluyla zik
redilmiştir. 

Hz. İbrahim 'in yürüttüğü tevhid müca
delesi (din-i ibrahim-Hanlfl ik). Allah'a tes
limiyeti. azmi, sebatı ve kararlılığı. zekası . 

sofrası (Halil İbrahim sofras ı ). bereketi 
(Halil İ b rahim bereketi ), misafirperverli
ği . seyahatleri, aile hayatı ve bu konudaki 
tavsiyeleri dini . ahlaki. tasawufi ve ede
bi eserlerde geniş yer bulmuş . özellikle 
tevhid inancı tevhidlere . dua ve niyaziarı 
münacaatlara, kurbanta ilgili olaylar kur
ban bayramını konu alan ıydiyyelere. di
ğer birçok özelliği de ilahi . devriye ve du
raklara malzeme oluşturmuştur. 

Divan şiirinde aşık aşk ateşine yanma
sı. aşkı uğrunda çeşitli eziyetlere katlan
ması . sevdiği için canını f eda etmekten 
çekinmemesi bakımından Hz. İbrahim'e 
benzetilmiştir. Azmi' nin. " Halilim s üz-ı aş

kı ateş-i aşka düşenden sor 1 Bir oddan 
pirehendir anı başından geçenden sor" 
beytiyle İvazzade Atai'nin , "Dil Halil olalı 
yare yeri ateş oldu 1 Çekemez aşktan el 
derd ü belakeş oldu" mısraları bu anlayı

şın bir ifadesidir. Ayrıca sevgilinin çeşitli 
organlarıyla Hz. İbrahim arasında bir bağ 
kurulmuştur. Güzelin yanakları Rahşani'
nin. " Kızarmış terleyip ruhsarı n ey me h 
tab göstermiş 1 Halil - asa cemali n ateş 
içre ab göstermiş" beytinde olduğu gibi 
ateşe . zülfü ve kaşı ise bu ateş üzerine 
kurulmuş bir idam sehpasına yahut man
cınığa benzetitmiş ve buna "siyasetgah-ı 
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İbrahim" denilmiştir. Diğer taraftan sev
gilinin kirpikleri de oğlunu kurban etmek 
için eline bıçak alan Hz. İbrahim'e teşbih 
edilmiştir. 
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Iii MUSTAFA UzUN 

İBRAHiM 
( ~fy, !} 

İbrahim b. Muhammed 
(ö. 10/632 [?]) 

Hz. Peygamber'in 
küçük yaşta ölen oğlu . 

_j 

Zilhicce 8'de (Mart 630). sonraları Meş
rebetü İbrahim diye anılacak olan Medi
ne yakınlarındaki Kuf bölgesinde doğdu . 

ResOl-i Ekrem'in cariyesi Mariye'den ol
ma çocuğudur. İbrahim 'in ebeliğ ini ya
pan ensardan Ümmü Rafi 'in kocası Ebü 
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Rafi' doğumu Hz. Peygamber' e müjdele
di. Bu habere çok sevinen Resuluilah ona 
bir köle hediye etti, ibrahim'in annesini 
hürriyetine kavuşturduğunu söyledi ve 
yanındakilere , "Bu gece bir oğlum oldu . 
ona atam ibrahim'in adını verdim" dedi 
(Müslim, "Feza'il", 62) Bu ismin, Cebr~
il'in Hz. Peygamber'i "ibrahim'in babası" 
diye selamlamasından dolayı (İbn Sa'd, ı. 
ı 3 5) doğumun yedinci gününde verildiği. 
aynı gün ibrahim için akika kurbanı kesil
diği , bebeğin saçları Ebu Hind tarafından 
kesitdikten sonra tartılarak ağırlığı ka
dar gümüşün sadaka olarak dağıtıldığı 
rivayet edilmiştir. Geleneğe uyularak ib
rahim , çok sayıdaki isteklinin arasından 
tercih edilen sütanne Ümmü Bürde Hav
le bint Münzir'e verildi ve kendisine bir 
hurmalıkla ResGl-i Ekrem'e ait bi r mik
tar koyun ve .devenin sütleri tahsis edil
di. Hz. Peygamber'in bir cariyeden çocu
ğu olmasının ve bebeğe gösterdiği bü
yük ilginin diğer hanımları arasında kıs
kançlığa yol açtığı belirtilmiştir (Belazü
rl , ll , 87). On yedi veya on sekiz aylıkken ib
rahim'in hastalanması üzerine Resülul
lah, Abdurrahman b. Avf ile birlikte Üm
mü Bürde'nin evine gitti ve çocuğu kuca
ğına aldı, bir müddet sonra da ibrahim 
öldü. Aynı gün güneş tutulmuş . bu olayla 
oğlunun ölümü arasında irtibat kuranlar 
olduğunu gören ResGl-i Ekrem güneşte 
ayın bir kişinin ölümü için tutulmayaca
ğını belirtmiştir (Buhar!, "Küsüf'', I, 15, 

ı 7; Müslim, "Küsüf'' , 10, 23, 29) . Kaynak
larda. ibrahim'in 1 O. yılın Reblülewelinde 
(Haziran 631) veya Ramazan ayında (Ara
Iık 631) vefat ettiği kaydedilmekle birlik
te. Hz. Peygamber hayatta iken meyda
na gelen ve Medine'den gözlenebilen iki 
güneş tutulmasından bu yıl içinde ger
çekieşenin tarihi 29 Şewal1 O (28 Ocak 
632) olarak hesaplandığına göre (Apay
dın, s. 96) ibrahim bu tarihte ölmüş olma
lıdır. Caetani ise o tarihte Medine'den 
gözlenebilecek bir güneş tutulması olma
dığını. yedi ay sonra meydana gelen tu
tutma ile ibrahim'in ölümü arasında son
raları ilişki kurulduğunu ileri sürmüştür 
(İslam Tarihi, VI I, 10). Bu husustaki görüş
leri değerlendiren Babanzade Ahmed Na
im de ibrah im'in doğumu. ölümü ve ne 
kadar yaşadığı konusundaki rivayetlerin 
ihtilaflı olduğunu söylemektedir ( Tecrid 
Tercemesi, lll , 328). 

ibrahim'in ölümü vesilesiyle Resuluilah 
üzüntülerini belirten bir konuşma yaptı 
(Buhar!, "Cena'iz". 44; Müslim, "Feza'il" , 
62); ardından Fazi b. Abbas b. Abdülmut
talib cenazeyi yıkadı ve üsame b. Zeyd 
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ile birlikte kabre indirdi. Cenazeyi Ümrriü 
Bürde'nin yıkadığı da rivayet edilmiştir 
(Belazürl, ll , 88; İbn Abdülber, I, 46). Cena
ze namazı kılınıp kılınmadığı hususunda 
ihtilaf bulunmakla beraber ibn Abdülber · 
kılınmadığı yönündeki rivayetin sahih ol
madığını belirtmiş (a.g.e., I, 45), Nevevi 
de ulemanın çoğunluğunun cenaze na
mazını Hz. Peygamber'in kıldırdığı görü
şünde olduğunu kaydetmiştir (Teh?lb, I, 

ı 03 ). Cennetü'l-bakl'a defnedilen ibrahim 
kabre konulurken mezarın kenarına otu
ran ResGl-i Ekrem su isteyerek kabrin 
üzerine serpmiş ve yakınında duran bir 
taşı da baş ucuna dikmiştir ( Belazü rl, II , 
88). ibrahim'in küçükken vefat etmesini 
Resülullah ' ın son peygamber olduğuna 
işaret sayanlar ve eğer yaşasaydı onun da 
risaletle görevlendirilmesi gerekeceğin i 

ileri sürenler olmuşsa da ibn Hacer. bu 
var sayımları Cahiliye dönemi inançlarını 
yansıtan değerlendirmeler olarak nitelen
dirmiştir (el-İşabe, I, 94). 
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İBRAHiM 
( ~f.J!! ) 

(ö. 1058/1648) 

Osmanlı padişahı 

(1640-1648). 
_j 

ı. Ahmed'in saltanat makamına çıkmış 
üç oğlunun sonuncusu olup 12 Şevval 
1024'te (4 Kasım 1615) doğdu. Annesi Kö
sem Mahpeyker Sultan'dır. Tahta geçti-

ğinde yirmi beş yaşında olan ibrahim'in 
şehzadelikyılları Osmanlı sarayının en ka
rışık dönemine rastlar. Babasının genç 
yaşta vefatından sonra padişah olan am
cası Mustafa'nın (!.) akli dengesizliğinin 
beraberinde getirdiği bunalım yılları, ağa
beyi ll. Osman'ın tahttanindirilip feci şe
kilde katli, diğer ağabeyi IV. Murad'ın sal
tanatının ilk on yılında karşı karşıya kaldı
ğı sıkıntılar ve idareyi tam anlamıyla ele 
aldıktan sonra da başvurduğu son dere
ce sert ve kanlı tedbirler, daha çocukluk 
ve gençlik döneminde iç dünyasını derin
den etkiledi. Bu zor yıllarda şahit olduğu 
hadiseler. karşı karşıya kaldığı ölüm teh
likesi, oldukça hassas bir yapıya sahip bu
lunduğu anlaşılan ibrahim'in ruhi denge
sini sarstı. Özellikle IV. Murad'ın saltana
tı sırasında kardeşleri Bayezid ve Süley
man'ı bağdurması (Ağustos 1632), ardın

dan Bağdat Seferi 'ne çıkarken hayatta 
kalan ana-baba bir iki kardeşinden Ka
sım' ı bir dedikodu sonucu idam ettirme
siyle ( 1637) sıranın kendisine geleceği en
dişesi sinirlerinin daha da bozulmasına 
yol açtı. Ancak IV. Murad'ın oğullarının 
çok küçük yaşta ölmüş olmaları sebebiyle 
hanedanın yegane varisi haline gelmesi. 
padişahın hastalığının da tedavi edilemez 
bir durumda bulunup hayatından ümit 
kesilmesi, ona muhtemelen aklından bile 
geçirmediği saltanatın yolunu açmakta 

Sultan ibrahim (Silsilename-i Osmaniyye, iü Ktp ., nr. 

9366, vr. 24') 


