
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. 
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b. Alı b. Ebi Talib 
(ö. 145/763) 

Abbasi Halifesi Mansfır'a 

L 
isyan eden Ali evladından . 
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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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onu "Bahamra şehidi", savaşı da "küçük 
Bedir Gazvesi" olarak adlandırmıştır. 

imam Malik, Hicaz'da Muhammed en
Nefsüzzekiyye hareketini desteklediği gi
bi Ebu Hanife'nin de Irak'ta İbrahim'in 
hareketini açıkça desteklediği, müslü
manların ona yardım etmesi gerektiği 
yolunda fetva verdiği (Ebü'l-Ferec el-is
fahan1', s. 361), ayrıca kendisine bir mek
tup göndererek bir gece baskını ile Man
sur' u öldürebileceğini söylediği rivayet 
edilmektedir (a.g.e. , s. 366). 
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(XV- XVI. yüzyıl) 

Aliiim-i Cerrahin adlı 
Türkçe eseriyle tanınan 

Osmanlı cerrahı. 
_j 

Kaynaklarda mühtedi olabileceğinden 
başka hakkında bilgi yoktur; bu görüş de 
baba adının Abdullah olmasına, dede adı
nın zikredilmemesine ve Grekçe ile Sur
yanice'yi iyi bilmesine dayandırılmakta
dır. Yazdığı eserden ll. Bayezid'in Mora 
Seteri'nde bulunduğu anlaşılmakta, bun
dan da onun saray cerrahı olduğu ve bu 
sefere cerrahbaşı göreviyle katıldığı so
nucu çıkmaktadır. Çünkü sefere giderken 
saray cerrahiarının en ehliyetlisinin ordu
ya cerrahbaşı tayin edildiği bilinmektedir 
(DİA, VII, 423) . 

Müellif, Alaim-i Cerrahin adlı kitabının 
giriş bölümünde Modon (Methoni) Kalesi'
nin fethi sırasında ( 1 O Ağustos 1500) bu
rada Grekçe -Süryanice yazılmış Eflatun, 
Calinüs, Hipokrat ve İbn Sina ' nın tıbbi 
görüş ve tedavilerini ihtiva eden Çindar 
adında bir kitap bularak Türkçe'ye çevir
diğini belirtir. Eserin mevcut yedi nüsha-
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sının en eskisi 911 (1505) tarihlidir (Sü
leymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 

568). Tamamı yirmi iki babdan oluşan 
eserin nüshalarında bab sayısı ve sıra du
zeni farklıdır. Bir cerrahta bulunması ge
reken niteliklerle başlayan eserde şu ana 
bölümler yer alır: Taze yaralar, ok ve tü
fek yar aları, kırık ve çıkıklar, yılancık. sıra
ca, urlar. kanser yaratan, şarbon, dolama, 
fıtık, apse ve frengi. Hastalıkların önce 
belirtileri anlatılarak arkasından ilaçları 
bildirilmekte ve eğer ilaçların faydası ol
mazsa cerrahi tedavi tavsiye edilmekte
dir. insan vücudu hakkında anatomik bil
gilerin de yer aldığı eserin son bölümleri 
bir akrabazin niteliğinde olup yakı, mer
hem vb. tedavi yöntemlerini ihtiva et
mektedir; en son bölüm ise frengiye ay
rılmıştır. Yapılan araştırmalar Alôim-i 
Cerrahin'in Hacı Paşa. Akşemseddin, Be
şir Çelebi. Hekim Şirvani ve Sabuncuoğlu 
Şerefeddin gibi Türk hekimlerinden alın
mış ilaç terkiplerini de ihtiva ettiğini gös-

lbrahim 

b. Abdullah'ın 
Alaim-i 

Cerrahin adlı 
eserinin 

bir özeti olan 
Fi Nebzetin 

mine'l·cerrahin'in 
lik sayfası 

{Nuran Yıldırım, 
Tıp Tarihi 

Araştırmalan /, 
s. 102) 

termiştir. Osmanlı tıbbının ünlü cerrahı 
Sabuncuoğlu Şerefeddin 'in adına ilk defa 
bu eserde rastlanmaktadır. Onun Fatih 
Sultan Mehmed'e takdim ettiği Cerra
hiyye-i İlhôniyye'nin Bibliotheque Na
tionale'de bulunan müellif hattı nüshası
nın ll. Bayezid'in mührünü taşıması. İb
rahim b. Abdullah'ın bu eseri saray kü
tüphanesinde okumuş olabileceği ihtima
lini akla getirmekte, bu durum da onun 
saray cerrahı olduğu düşüncesini kuwet
lendirmektedir. 

Alaim-i Cerrahin, Türk tıp literatürü
nün ateşli silah yaraları ve frengiden söz 
eden ilk eseridir. Ateşli silah yaraları ilk de
fa Alman ordusunun başcerrahı Heinrich 
von Pfalspeint'ın 1460'ta yazdığı cerra
hi kitabında yer almış, onu Hieronymus 
Brunschwig'in Buch der Wundartznei 
(Strassburg 1497) adlı eseri takip etmiş
tir. Bu dönemde zehirli olduğu düşünü
len barut yaralarma kaynamış mürver ya
ğı dökülüyor, çıkan veya kırılan kemikler 


