
iBRAHiM b. ABDULLAH 

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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~ MUSTAFA Öz 

İBRAHiM b. ABDULlAH 
(J.ıf~.:,.! ~f.)!!) 

(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 



yerine oturtuluyor ve eğer gerekirse o or
ganın kesilmesi yoluna gidiliyordu; kana
malar ise dağlanarak durduruluyordu. 
Aldim-i Cerrahin'de dördüncü bab ok 
temrenlerini çekme. zenbOrek (zenberek, 
kısa kalın madeni ok atan kundaklı meka
nik yay; arbalet) ve tüfek yaralarını teda
vi etme konularına ayrılmıştır. Aynı bö
lümde beyin, akciğer. karaciğer ve mesa
nede meydana gelen yaraların genellikle 
kılıç. hançer, top. tüfek. ok. lobut ve düş
meden, kırıkların ise daha çok top ve tü
fekten olduğu belirtilmektedir. Bu yarala
rın zehirli olduğuna dair bir kayıt yoktur. 
1493 yılında Amerika'dan dönen Kristof 
Kolomb'un denizcileriyle Avrupa'ya gelen 
ve 1 SOO yılında bütün kıtayı saran frengi 
hastalığını ve tedavisini anlatan bölüm ün 
kitabın sonunda yer alması i br ahim b. 
Abdullah tarafından eklendiği intibaını 
uyandırmaktadır. Türkler'in o dönemde 
"frenk uyuzu" dedikleri bu hastalığın ön
ce tarihi hakkında kısa bir bilgi verilir. et
keni açıklandıktan sonra da türleri tanım
lanır. Tedavi, o günlerde Avrupa'da oldu
ğu gibi haricen kullanılan civalı merhem
ler ve yağlarla terietme esasına dayan
maktadır. 

ibrahim b. Abdullah. kırık kaburga ke
miklerini tarif ederken kaburga kemiği 
ucunun kıkırdak olduğunu ve bunun teş
rlh (dissection) sırasında görüldüğünü söy
lemektedir. Eserin bütün bablarında has
talıkların tanımı, teşhis ve tedavileri ve
rilirken bunların hangi hekimden alındığı 
belirtilmiştir. Kaburga kırığının anlatıldığı 
fasılda ise (Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu 
Ali Paşa, nr. 568, vr. 28b) hiçbir hekime atıf 
yoktur. Osmanlı tıbbında teşrlh yapıldığı
nı gösteren en eski kayıt. Emir Çelebi 'nin 
16ZS'te yazdığı Enmuzecü't-tıb adlı ese
rinde bulunmaktadır. Burada hekimlerin 
seferlerde ölen askerlerin cesetleri üze
rinde teşrlh yaparak anatomi öğrenme
leri gerektiği söylenmektedir. ibrahim b. 
Abdullah da seferlere katılan askeri bir 
cerrah olduğuna göre kitabında kullandı
ğı "teşrlhte görülmüştür" ifadesi, onun 
çok daha önce savaşlarda ölen asker ce
setleri üzerinde teşrlh yaptığını ortaya 
koymaktadır. Bu husus, Osmanlılar'da 
teşrlh tarihini 1 SOS yılına kadar indirmek
te ve bu durum eserin anatom i tarihi ba
kımından taşıdığı önemi arttırmaktadır. 
Kitabın Fi Nebzetin mine'l-cerrahin 
(Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1027/2) 

adını taşıyan bir muhtasarının bulunma
sından da Osmanlı tıbbında rağbet gör
düğü anlaşılmaktadır. 
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(bk. İBNÜ'I-KEREKI). 
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Türk saz eserleri bestekarı . 
L _j 

Kaynaklarda Zurnazen ibrahim ve Zur
nazenbaşı ibrahim Ağa olarak geçen bes
tekarın hayatı hakkında yeterli bilgi bu
lunmamakta, XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile 
XVIII. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin 
edilmektedir. Ali Ufkl Bey'in Mecmua-i 
Saz ü Söz'ü ile Eblıishakzade Esad Efen
di'nin Atrabü'l-asar'ında ibrahim Ağa'
nın ismine rastlanmamasına rağmen 
Kantemiroğlu'nun (ö ı 72 3) İlmü'l-musi
ki'sinde ona yer vermesi sanatkarın Kan
temiroğlu ile çağdaş olduğunu göster
mektedir. Saraya alındıktan sonra Ende
run 'da eğitim gören ibrahim Ağa, kısa 

iBRAHiM BEY 

zamanda mOsikide ve özellikle zurna çal
ınada gösterdiği başarı ile dikkati çekti. 
Daha sonra padişahın "mehteran-ı tabi ü 
alem-i hassa" takımına zurnazen olarak 
alındı ve burada zurnazenbaşılığa kadar 
yükseldi. Kantemiroğlu'nun İlmü'l-mu
siki'sinde i br ahim Ağa'nın onu peşrev ve 
on beşi saz semaisi olmak üzere yirmi 
beş bestesi zikredilmiş. bunlar arasında 
sadece dört peşrev ve dokuz saz semai
sinin notaları verilmiştir. Aynı makamda 
birden fazla peşrev ve saz semaisi beste
leyen ibrahim Ağa'nın eserlerinden güçlü 
bir bestekar olduğu anlaşılmaktadır. Dar
beyn ve darb-ı fetih gibi büyük usullerin 
de kullanıldığı ve mehter mOsikisi üsiO
bunun kuwetle hissedildiği bu eserlerin 
mehterhane fasılları için bestelenmiş ol
ması muhtemeldir. Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumu repertuvarında ibrahim 
Ağa'nın sadece nlm- çenber usulündeki 
uşşak peşrevi yer almaktadır. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

İBRAHiM BEY 
(ö. 1231/ 1816) 

Mısır'daki 

L 
son kölemen beylerinden. 

_j 

1148 ( 1735) veya 11 SO' de ( 1737) doğ
du. Genelde Çerkez asıllı olduğu kabul 
edilmekle birlikte Rus asıllı olduğunu söy
leyenler de vardır (Crecelius, The Mam
luks, s. ı 35) Efendisi olan Muhammed 
Ebü'z-Zeheb'e nisbetle ei-Keblr ei-Mu
hammedllakabıyla anılır. Azat edildikten 
sonra Ebü'z-Zeheb'in kız kardeşiyle evlen
dirilen ibrahim Bey, 1738 yılında Mısır' ı 
yöneten yirmi dört Kölemen emlrinden 
biri oldu. 1186' da ( 1772) emir-i hac ve er
tesi yıl defterdarlık görevlerinde bulun
du. Ebü'z-Zeheb 1189'da (1775) Zahir el
ömer' e karşı Suriye seferine çıkınca Ka
hire'de vekil şeyhülbeled olarak görev ya
pan ibrahim, onun Akka'da ölmesi üzeri
ne hem varisi hem de asaleten şeyhül
beled oldu. Fakat iktidarını Muhammed 
Ebü'z-Zeheb'in bir başka güçlü emlri olan 
Murad Bey'le paylaşmak zorunda kaldı. 
1783 yılı civarında Mısır'da bulunan Vol-
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