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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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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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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-



çip ülkesine döndü ve halkı hıristiyanla
ra karşı cihada çağırdı. Kendisine katılan 
kuwetlerle Rebiülahir 289'da (Mart 902) 
Süse 'den hareket eden İbrahim Receb 
289'da (Haziran 902) Sicilya'ya vardı; aynı 
yıl Taormina'yı ele geçirdi. Bizans hakimi
yetinde bulunan Rametta ile Elyac'ı da 
(Aci) aldı; ancak Cosenza'yı kuşatmakta 
iken vefat etti (Zilkade 2891 Ekim 902) 
Belrum şehrinde (Nüveyrl, XXIV, 138) veya 
Kayrevan'da (ibnü ' l-Eslr, VII, 238) gömül
düğü rivayet edilmektedir. 

ll. İbrahim'in çocuklarını. hacibierini ve 
nedimlerini haksız yere öldürtmekten çe
kinmediği. fakat halkına daha iyi dav
randığı. haftanın belirli günlerinde veya 
cuma namazından sonra Divan-ı Meza
lim'de halkın dertlerini dinleyerek suçlu
ları cezalandırdığı kaydedilmektedir. Bu 
sebeple bazı kaynaklar onu yoksulları gö
zeten. dindar ve adil bir hükümdar ola
rak tanıtır. ll. İbrahim zamanında Ağie
biler siyasi, iktisadi, ilmi ve kültürel açı
dan büyük gelişmeler kaydetmiş, askeri 
bakımdan da en güçlü dönemlerini yaşa
mışlardır. Ülkede huzur ve güven sağlan
dığı için ticari hayatta büyük bir canlan
ma olmuştur. imar faaliyetleriyle de ya
kından ilgilenen ll. İbrahim, 263'te (877) 
temelini attığı Rakkade şehrinin inşasını 
bir yıl içinde tamamlamıştır. Rakkade'de 
Kasrü'l-feth ve Kasrü'l-bahr gibi birçok 
saray, cami, hamam ve pazar yerleri. ge
ce hücumlarını haber vermek üzere sahil 
boyunca kuleler yaptırmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebu Bekir ei-Malikl, Riyazü'n-nü{üs(nşr. Be
şir el-BekkGş- Muhammed el-ArGsi el-Matv\), 
Beyrut 1401-1403/1981-83, 1-11, bk. İndeks; İb
nü'I-Esir, ei-Kamil(trc. Ahmed Ağı rakça}. İstanbul 
1986, VII , 236-239, 258, 267, 279, 433-434; İbn 
İzari, Beyanü'l-mugrib, ı , 116-124; Nüveyri, f'li
hfi.yetü'l-ereb, XXIV, 127-143; Zirikli. ei-A'Iam, 
1, 28; Aziz Ah m ad. A History of Islami c Sicily, 
Edinburgh 1975, s. 15-17; Muhammed et-Talbi, 
ed-Devletü '1-Aglebiyye (tre. Münci es-Sayyadl). 
Beyrut 1985, s. 293-349; a.mlf .. "Ibrahim II", 
E/2 (ing.). lll, 982-983; Bedr Abdurrahman Mu
hammed. el-Ega/ibe ve ' l-Edarise fi biladi'l
f\1agrib, Kah ir e 1406/1986, s. 33-35; Abdülaziz 
es-Sealibi, Taril].u Şimali i(ri/s.ıya (nşr. Ahmed b. 
Milad- Muhammed idris). Beyrut 1407/]987, 
s. 247-254; e/-~amüsü'L-islami, ı, 10; Rene Bas
set, "İbrahim II", iA, V/2, s. 888-889; Sildık See
cildi, "İbrahim b. Ahmed Aglebl", Dfi1Bi, ll , 417-
420. 

Iii NADiR ÖZKUYUMCU 

İBRAHiM b. ABBAS 

(bk. sOLi, İbrahim b. Abbas). 
L _j 

ı 
İBRAHiM b. ABDULLAH 

..., 

( .dıl~ 0! ~l_r.!) 

Ebü'l-Hasen İbrahim b. Abdiilah 
b. el-Hasen el-Müsenna b. el-Hasen 

b. Alı b. Ebi Talib 
(ö. 145/763) 

Abbasi Halifesi Mansfır'a 

L 
isyan eden Ali evladından . 

_] 

97'de (715-16) doğdu. Hz. Hasan'ın to
runlarından Abdullah el-Mahz'ın oğludur. 

Hayatının kırk yaşından önceki dönemi 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Ebü Ca'fer 
el-Mansur Abbasitahtına çıkınca, Abba
siler aleyhinde faaliyette bulunan İbra
him'i ve ağabeyi Muhammed'i ele geçir
meyi en önemli mesele telakki etti. Bu 
amaçla 139 (756) yılı başlarında babala
rı Abdullah b. Hasan'a mektup yazarak 
oğullarını kendisine getirmesini istedi. 
Abdullah ise oğullarının nerede olduğunu 
bilmediğini halifeye bildirdi. Bunun üze
rine Mansur onu tevkif etti (ı 40/758) . İb
rahim, babasının Hicaz'da Mansur tara
fından hapsedilmesinden sorira Aden. 
Sind. Küfe, Musul. Enbar, Bağdat. Me
dain ve V asıt gibi beldeleri gizlice dolaştı. 
143 (761) yılında Basra'ya gelip yerleşti 
ve ağabeyi Muhammed en-Nefsüzzekiy
ye'nin imameti lehindeki propaganda ça
lışmalarını buradan yürütmeye başladı. 
İbrahim 'in Basra'yı merkez olarak seçme
si o günkü siyasi şartların gereği idi. Zira 
Halife Mansur'un halkı Hz. Ali taraftarı 
olan Küfe yakınlarındaki Haşimiyye'de ika
met etmesi İbrahim'in Küfe'yi hareket 
merkezi edinmesini engelliyordu. Ayrıca 
İbrahim Medineliler'i savaşacak güçte 
görmüyor, Suriyeliler'in de Hz. Ali taraf
tariarına düşmanlığını biliyordu (Taberl, 
VII , 629). Halifenin aldığı serttedbirlere 
rağmen başta Basra ileri gelenleri olmak 
üzere Ahvaz, Fars ve çevrede bulunan di
ğer beldelerden çok sayıda kişi ona tabi 
oldu. 

İbrahim. Muhammed en-Nefsüzzekiy
ye'nin 1 Receb 145 (25 Eylü l 762)tarihin
de Abbasiler'e karşı Medine'de harekete 
geçtiğini haber alınca onu desteklemek 
için ramazan ayının ilk günü (23 Kasım 
762) kardeşininkinden daha şiddetli bir 
isyan başlattı. Basra'nın BeniYeşkür böl
gesine yönelerek Abbasi Valisi Süfyan b. 
Muaviye'nin oturduğu darülimareyi ku
şattı. Valiyi korumak için gelen kuwetleri 
yenilgiye uğratıp valinin sarayda hapse
dilmesini, bunun dışında eman dileyenle
re eman verilmesini emretti. Beytülmal
de bulunan 2 milyon (veya 600 000) dir-
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hernin bir kısmını taraftariarına dağıttı. 
Ahvaz ve Fars'a sevkettiği ordular da çok 
kısa zamanda Abbasi güçlerini mağlüp 
ederek bu beldelere hakim oldular. İb
rahim, nüfuzunun Vasıt'a kadar ulaştığ ı 

bu sıralarda ağabeyinin ölüm haberini 
aldı. 

Bunun üzerine İbrahim, ordugahının 
yer aldığı Sacür bölgesine giderek Man
sur ile savaşmak için hazırlıklara başladı. 
Bu sırada orduları Hicaz, Rey ve İfrikıye'
de bulunan, Bağdat'ın inşasını bırakarak 
Küfe'ye intikal eden Mansür. Medine'de
ki lsa b. Musa ve Rey'deki Müslim b. Ku
teybe'ye, İbrahim b. Abdullah'ın kuwet
leriyle çarpışmak için hemen dönmeleri
ni emretti. Rey'de olan veliahdı Mehdi
Billah'a da bir mektup göndererek Rey'
den Hazim b. Huzeyme kumandasında 
bir ordunun Ahvaz'a sevkini istedi. Ah
vaz'a gelen Hazim b. Huzeyme'nin ordu
suyla İbrahim'in kuwetleri arasında ya
pılan savaşta İbrahim taraftarları galip 
durumda iken Abbasi güçleri Hazim'e 
yardıma gelince mağlüp oldular ve Ah
vaz Abbasi kuwetlerinin eline geçti. Bu 
olaydan sonra Ebü Ca'fer el-Mansür, Me
dine'den gelen lsa b. Musa'yı 15.000 ki
şilik bir kuwetle İbrahim'in üzerine gön
derdi. İbrahim ise 10.000 kişilik bir kuv
vetle Küfe'ye doğru yola çıkmaya karar 
verdi. 

İki ordu Küfe'den 95 km. uzaklıktaki 
Bahamra denilen yerde karşılaştı. Abba
siler'in Humeyd b. Kahtabe kumandasın
daki öncü birlikleri bozguna uğradı, bun
dan etkilenen Abbasi askerleri kaçmaya 
başladı. Durumu haber alan Mansur Kü
fe'den kaçabilmek için gerekli hazırlıkları 
yaptırdı. Bu sırada İbrahim b. Abdullah, 
kendisine bağlı 1 00 kişilik bir kuwetle ye
rinde kalan lsa b. Musa'nın üzerine yürü
dü. Dağılan kuwetlerini toplamaya mu
vaffak olan Humeyd b. Kahtabe de tekrar 
Abbasi ordusuna katıldı. Fakat lsa b. Mü
sa yaralanınca ordusu savaş meydanın
dan çekilmek zorunda kaldı, İbrahim'in 
ordusu da onları takip etmeye başladı. 
Takip sırasında ibrahim ordusunun mü
nadisi kaçan düşmanın takip edilmesini 
duyurunca İbrahim taraftarları geri dön
düler. Bunu gören lsa b. Musa'nın kuv
vetleri onların yenildiğini zannederek peş
lerine düştü. İbrahim bu sırada ağır şe
kilde yaralandı ve Abbasi kuwetleri ta
rafından öldürüldü (25 Zilkade 1451 14 
Şubat 763). Taberi'nin nakline göre (Ta

ri/] , VII, 648) Mansür, İbrahim'in öldürül
mesinden büyük üzüntü duymuş ve bu 
işi istemeyerekyaptığını söylemiştir. Halk 
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