
lantılarını dinlemeyi ihmal etmediği, sık 
sık sadrazamdan devlet ve halkın işlerine 
dair bilgiler aldığı. hatta kendisini dik
katle izlediği, "Birkaç gün umura müte
allik cevap gelmezse eğlenmeziz ... cüz'l 
ve külll umuru bildirmeyince olmayasın, 
sonra sen bilirsin , aklı m sendedir ... bir
kaç gün um ura müteallik cevap gelmiyor, 
ayrık alıştık hizmete. ümmet-i Muham
med'in işini görmeye, bir gün telhis gel
mezse ne aceb gelmiyor diye tefekkür 
ederim ... " gibi bizzat kendi ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Yine dış işleri ve Anado
lu'nun durumunu sorduğu , "Serhadler
den haber gelmezse hernan gönlüm mah
zun oluyor .. ." şeklinde bu ilgisini gösterdi
ği de dikkati çekmektedir. Ayrıca dış me
selelerle ilgili olarak sadrazamla olan ya
zışmalarında sık sık sınır boylarındaki ge
lişmelerden haberdar edilmesini istediği 
görülmektedir. Hatta Yemen ahvali hak
kında istediği bilgi, sadrazam tarafından 
konuyu bilenlere sorularak güçlükle ce
vaplandırılmış. yine Azak, Özi yöresiyle il
gili bilgiler kendisine sunulmuştur (TSMA. 
nr. E 7022/553. 559) . Yazdığı hatlarında ak
si iddia edilmesine rağmen çok fazla im
la hatası ve yanlış yazılım yoktur. ifadele
rinde bazan karışık düşüncelerinden do
layı aniaşılamaz gibi görünenler varsa da 
genel olarak onun şehzadelik yıllarında 
ve sonrasında iyi sayılabilecek bir eğitim 
gördüğü söylenebilir. Mesela 1644 'te Aişe 
Sultan'ın ikinci kocası Vezir Ahmed Paşa'

nın vefatı üzerine türbesi olmadığından 
Şehzade Camii haziresine gömülmesi izni 

. için kendisine müracaat edildiğinde ilgili 
telhisin üstüne yazdığı hattın daki, "Başı
mız sağ olsun. Dünyaya gelen gitmek için 
gelmiştir: az yaşa, çok yaşa sonu ölüm
dür: hernan tezce borcu var demeye baş
ladılar, emlakini dağıtmasınlar ... " şeklin
de biraz da felsefi ifadeleri bu durumu
nu ortaya koyar (TSMA. nr. E 2449/9; krş. 
U 1 u çay, Tarih Dünyas ı , ll l/2 1 (1 951 J, s. 
907) . Bütün bunlardan hareketle. Sultan 
İbrahim'in saltanının ilk dönemlerindeki 
hassasiyetinin meseleleri n ağırlaşması ve 
Harem halkının etkisi sebebiyle giderek 
kaybolduğu, zamanla bunların yükünü 
kaldırmakta zorlanıp her şeyi oluruna bı
raktığı ve bunalımlarının daha da arttığı . 

hal'i sırasında ona atfen kroniklerde yer 
alan ifadelerden ise bu halinin sürekli ol
mayıp bazan arttığı , bazan da hafiflediği 
söylenebilir. Naima'nın çeşitli kaynaklara 
dayanarak aktardığı · karşılıklı konuşma

lar ve hal'i sırasında en sıkıntılı dönemde 
bile kendisini suçlayanlara karşı verdiği 
birçoğu makul cevaplar. iç dünyası delilik 

raddelerinde bulunan ve kontrolsüz ha
reketlere açık birinin ifadeleriyle çelişir. 
Kendisine sunulan ve birçağuna da uydu
ğu anlaşılan layihalarda tavsiye edilmekle 
birlikte saraydaki ve civarındaki bazı imar 
hareketleri dışında herhangi bir büyük 
çaplı hayır eseri meydana getirmemiştir. 
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İBRAHiM I 
( ~l.r.!) 

İbrahim b. ei-Ağleb 
b. Salim et-Temimi 

(ö . 196/ 812) 

Ağiebi hanedanının 

kurucusu ve ilk emiri 
(800- 81 2). 

_j 

140'ta (757-58) doğdu . Horasan'da Ab
ba si davetini destekleyen ve Ebu Müs
lim-i Horasani'nin kumandanları arasında 
yer alan Ağleb b. Salim'in oğludur. Ağleb 
aslen Merverruzlu olup Muhammed b. 
Eş' as ei-Huzai'nin İfrikıye 'ye gönderilen 
ordusunda görev almış ( 144/76 ı) ve onun 
tarafından Zap valiliğine getirilmiştir. Hu
zai askerlerin isyanı sebebiyle İfrikıye'den 
ayrılmak zorunda kalınca Halife Mansur 
onu İfrikıye valiliğine tayin etmiş (Cema
ziyelahir 148/ Ağustos 765) ve bu görevini 
sürdürürken Kayrevan'da bir kuşatma 
sırasında öldürülmüştür ( 150/767) . 

İ brahim , babasının ölümünden sonra 
ailesiyle birlikte gittiğ i Mısır'da Kadı Leys 
b. Sa'd'ın derslerine devam etti. Ardın
dan Mısır ordusuna katıldı. Bir rivayete 
göre. arkadaşlarıyla birlikte beytülmale 
h ücum ederek hissesini bizzat alması se
bebiyle takibata maruz kaldığı için Mısır' 

dan ayrılarak Zap'a gitmek zorunda kaldı 
(Belazüri, s. 335 ). Burada babasının nüfu
zu sayesinde halk arasında büyük itibar 
kazandı . Herseme b. A'yen 179'da (795) 
İfrikıye valisi olunca onu Zap valiliğine ta
yin etti. 

Herseme b. A'yen 'den sonra İfrikıye 
valisi olan Muhammed b. Mukatil ei-Akki 
isyan eden Temmam b. Temim tarafın
dan Kayrevan'dan çıkarıldı ( 183/799). Bu-
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nun üzerine İbrahim harekete geçip Tem
mam'ın isyanını bastırarakşehri Muham
med b. Mukatil'e iade etti. Ancak Muham
med'i sevmeyen halk ve askerler. Herse
me'ye mektup göndererek onun yerine 
İbrahim b. Ağleb'in getirilmesini istedi. 
O dönemde Mısır'dan İfrlkıye'ye her yıl 
1 00.000 dinarlık yardım gönderiliyordu. 
İbrahim, halifeye Herseme aracılığıyla bu 
yardımı istemeyeceğini, ayrıca beytülma
le yılda 40.000 dinar gönderebileceğini 
bildirdi. İbrahim 'in başarılarından haber
dar olan HarGnürreşld onu İfrlkıye valili
ğine getirdi ( 184/800). valiliğin babadan 
oğula geçmesini de kabul etti. Böylece 
İfrlkıye 'de Ağiebiler hanedanının temel
leri atılmış oldu. Kayrevan merkez olmak 
üzere yeni bir hanedan tesis eden İbra
him, Abbas! halifesine bağlılığını devam 
ettirdi ( 184/800 ). Kayrevan yakınlarında 
kurduğu şehre Abbasiye adını vermesi de 
bu bağlılığın bir işareti olarak kabul edi
lebilir. 

İbrahim b. Ağleb'in on iki yıl kadar sü
ren valiliği bölgedeki isyanları bastırmak 
için yaptığı mücadelelerle geçti. 1B6'da 
(BOZ) Arap asıllı Hamdls (Hureyş) b. Ab
durrahman ei-Kindl tarafından Tunus'ta 
çıkarılan isyanı İbrahim'in gönderdiği im
ran b. Mücalid bastırdı. Daha sonra İbra
him ile arası açılan imran b. Mücalid'in 
isyanını ise bizzat kendisi bertaraf etti 
( 194/8 1 o) İbrahim b. Aği eb döneminin en 
önemli olaylarından biri de İ bazi Serberi
leri'nin 196' da (B11-12) çıkardıkları isyan
dır. Ayrıca Trablus'ta Araplar'la Eb na ara
sındaki çekişme yüzünden şehirde hu
zurun bozulması üzerine İbrahim. oğlu 
Ebü'I-Abbas Abdullah kumandasındaki 
bir orduyu oraya gönderdi. Abdullah bir 
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ı. i bra him 

döneminde 
kesilen 
gümüs 
sikke 
(İstanbul 
Arkeoloji 

M üze leri, 

Teşhir, 

nr. 545) 

hile ile şehrin kontrolünü kısa bir süre 
, için de olsa eline geçirebildi. Öncelikle bu
radaki Serberi Hevvare kabilesini haki
miyet altına almaya gayret eden Abdul
lah'ın çabaları bölgedeki isyanları bastır
maya yetmedi. Hevvareliler Trablus'u 
zaptedip ha rabeye çevirdiler. Ancak Ab
dullah onları yenmeyi başardı. Bunun 
üzerine Tahert İbazlleri'nin lideri Abdül
vehhab b. Abdurrahman b. Rüstem Trab
Ius'u yeniden kuşattı. İbrahim b. Ağleb 
bu kuşatma sürerken 21 Şevval 196'da 
(5 Temmuz B12) vefat etti; yerine Ebü'I
Abbas Abdullah geçti. Aynı zamanda fa
kih, hafız. edip, şair ve hatip olan İbrahim 
b. Ağleb güzel ahlaklı. adil bir hükümdar. 
savaş taktiklerini çok iyi bilen bir kuman
dandı. Charlemagne'ın 1BS (BO 1) yılında 
kendisine elçi gönderip bazı isteklerde 
bulunması İbrahim'in nüfuzunu göster
mesi bakımından dikkate değer bir h u
sustur. 
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İBAAHİM II 
(~l.t.Jl 

Ebu İshak İbrahim b. Ahmed 
b. Muhammed b. ei-Ağleb 

(ö. 289/902) 

Ağiebi emiri 
(875-902). 

1 O Zilhicce 23S'te (25 Haziran B50) doğ
du. Emir Ahmed b. Muhammed'in büyük 
oğludur. Kardeşi Emir Ebü'l-Garan~. ll. 
Muhammed döneminde Kayrevan valisi 

idi. ll. Muhammed'in ölümü üzerineye
rine oğlu Ebu İ kal geçirilmek istendiyse 
de Kayrevan halkının desteğiyle İbrahim 
emir ilan edildi ( 6 Cemaziye levvel 261 1 16 
Şubat 875). 263 (877) yılında Rakkade şeh
rini inşa ettirerek oraya yerleşen Il. İbra
him ertesi yıl çıkan isyanı kısa sürede bas
tırdı. 266'da (879-80) İfrlkıye üzerine yü
rüyen Abbas b. Ahmed b. Tolun . Ağiebi 
kuvvetlerini mağiOp ederek bazı yerleri 
ele geçirdi. Il. İbrahim onun bu istila ha
rekatını durdurmayı başardı. Zor durum
da kalan Abbas Mısır'a kaçtı. Il. İbrahim, 
Berberller'in 26B-269 (881 -8BZ) yılların
da başlattığı isyanları da güçlükle bastı
rabildi. 

Akdeniz adalarına seferler düzenleyen 
ll. İbrahim. Sicilya'nın tamamını İslarri ha
kimiyeti altına almak için yoğun bir faali
yet gösterdi. 8B7-900 yıllarında Sicilya'da 
hüküm süren valilerin Bizans karşısında 
başarı sağlayamaması üzerine oğlu Ebü'I
Abbas Abdullah'ı oraya vali tayin etti. 
Ebü'l-Abbas. Sicilya müslümanları arasın
daki ihtilaflara son vererek adada huzu
ru sağladı. Halkı Ağlebller'e karşı isyana 
tahrik edenleri yakalayıp babasının yanına 
gönderdi. Katani'yi (Catane) bir süre ku
şattıysa da zaptedemedi. 2BB'de (901) 
Mesine Bağazı'nı geçip Kalabria'yı yağ
maladı. 

ll. İbrahim 'in tedavüldeki eski sikkele
ri kaldırıp yeni paralar bastırması Kayre
van'da büyük bir isyana sebep oldu (275/ 

888). "Sevretü'd-derahim" denilen bu is
yanı bastırmayı başaran ll. İbrahim'in 
2BO (893) yılında Belezme Kalesi'nde ya
şayan Araplar'a karşı başlattığı katliam 
ülkenin kuzey ve batı kesiminde yeni bir 
isyana yol açtı. Bu isyanı güçlükle bastıran 
İbrahim, giderek büyük bir güç haline 
gelen Haridier'in üzerine bir sefer düzen
leyip onları bozguna uğrattı ve böylece 
muhtemel bir tehlikeyi bertaraf etmiş 
oldu (283/896). Bu akınlar daha sonraki 
tarihlerde de sürdürüldü ve Haridier ita
at altına alındı. 

Halk, zaman zaman çok zalimce hare
ketlerde bulunan İbrahim'i akli dengesi
ni kaybettiğini ileri sürerek Abbas! Hali- · 
fesi Mu'tazıd- Billah'a şikayet etti. Bunun 
üzerine halife onu huzuruna çağırıp ken
disini aziettiğini ve yerine oğlu Ebü'l-Ab
bas Abdullah'ı getirdiğini bildirdi. Ebü'I
Abbas Reblülevvel 289'da (Şubat 902) ida
reyi devraldı . ll. İbrahim de hacca gitmek 
üzere yola çıktı; fakat daha sonra vazge-


