
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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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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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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İBRAHiM BEY 

lbrahim 
Bey'in 
mührü 

ney. İbrahim Bey'in 600. Murad Bey'in de 
400 kadar kölesinin olduğunu , bunların 

rakibi konumundaki on sekiz-yirmi beyin 
kölelerinin ise50-200 arasında değiştiğini 
belirtmiştir ( Travels Through Syria and 
Egyp t, ı . 166- 167 ). Askeri işleri Murad 
Bey' e bırakan İbrahim Bey idari işlerle uğ
raşıyordu. Ancak Ebü'z-Zeheb'in yakın ar
kadaşlarından olan İsmail Bey şeyhülbe
ledliğ i İbrahim Bey' e bırakmak istemedi 
ve aralarında bir mücadele başladı. Bu 
mücadeleyi kazanan İbrahim Bey'in bu 
defa Murad Bey'le arası açılınca Mısı r'da 

karışıklıklar daha da arttı. 

Osmanlı hükümeti karışıklığa son ver
mek için Yeğen Mehmed Paşa'yı Mısı r va
liİiğine tayin etti. Mehmed Paşa. 1200 yılı 
Muharreminde (Kasım 1785) Mısır'a gidip 
göreve başlayıncaya kadar İbrahim Bey 
vali vekilliği yaptı. bu arada Murad Bey'le 
barıştı. Daha sonra Murad Bey ile birlikte 
yeni valiyi hiçe sayıp ağır vergilerle halk 
üzerinde baskıları nı arttırdılar. Ayrıca 

Süveyş'e Hint malları nakletmek isteyen 
Fransa ile gizlice anlaşma yaparak müsta
kil devlet başkanı gibi davranmaya başla
dılar. Gizli anlaşmanın bir maddesine göre 
Osmanlı Devleti Mısır'a asker sevkederse 
Fransa da İbrahim ve Murad beylere yar
dım edecek. böylece Mısır ' ı işgal etme ar
zusunu gerçekleştirme yolunda önemli 
bir adım atmış olacaktı. Bu gelişmeler 
karşısında Babıali Kaptanıderya Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa'yı 1200 Şabanında (Ha
ziran 1786) donanma ile İskenderiye'ye 
gönderdi. 

Donanmanın Mısır'a gönderilmesi ve 
Gazi Hasan Paşa' nın şöhreti Kölemen bey
lerinin paniğe kapılmasına sebep olmuş
tu . İbrahim ve Murad beyler Mısır ulema
sını araya koyarak bundan sonra huzur
suzluk çıkarmayacaklarını. Devlet-i Aliy
ye'nin emirlerine uyacaklarını . birikmiş 

vergi borçlarını ödeyeceklerini bildirip af
fedilmelerini istediler. Bu arada Hasan 
Paşa. halka hitaben yayımladığı beyanna
rnede Kölemen beylerinin haksız olarak 
topladıkları ağır vergilerle kendilerini ez
diklerini anlatmış . yaptıkları zulüm ve kö
tülükleri saymış. bütün bu kanunsuz.uy-
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gulamaların kaldırıldığım. bundan sonra 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde tesbit 
edilen verginin alınacağını. İbrahim ve 
Murad beylerinde cezalandırılacağını ifa
de etmişti. Beyanname büyük bir sevinç
le karşılan dı. İbrahim ve Murad beyler af
fedilmeyeceklerini anlayınca mücadele 
etmeye karar verdiler. Fakat önce Hasan 
Paşa'ya Devlet-i Aliyye'nin alacağı olarak 
ne istiyorsa ödeyeceklerini , buna karşılık 
kendisinin de Mısır'ı terketmesini ; aksi 
takdirde savaşacaklarını bildirdiler. Aslın
da savaşa taraftar olmayan İbrahim Bey, 
Murad Bey'in ortaya çıkardığı bir emriva
kiyi kabul etmek zorunda kalmış. bu yüz
den de araları açılmıştı. Hazırladığı bir or
duyla Gazi Hasan Paşa'nın üzerine yürü
yen Murad Bey ağır bir yenilgiye uğrayın
ca İbrahim ve Murad beyler kaçmak zo
runda kaldılar. Şeyhülbeledlik Osmanlı 
Devleti'ne sadık Büyük İsmail Bey'e, hac 
emlrliği de Cidavl Hasan Bey' e verildi. 3 
Muharrem 120 1'de (26 Ekim 1786) Köle
men beylerine karşı büyük bir zafer ka
zanan Rakka Valisi Abdi Paşa Mısır valili
ğine getirildi. 

Gazi Hasan Paşa, İbrahim ve Murad 
beylerin kesin olarak Mısır 'dan çıkarılma

sında kararlıydı. Onların Said tarafların
da bir yerde kendilerine oturma izni veril-

lbrahim 
ve Murad 

beyleri n 
Mı sı r'ın 

i şga li ni 

sab ı a li 'ye 

bildiren 
mektubu 

(Karai, s. 207) 

mesi yönündeki taleplerini, yanlarındaki 
kalabalığı dağıtmC)ları halinde kabul ede
bileceğini bildirince İbrahim ve Murad 
beyler tekırar mücadeleye başladılar. 27 
Reblülewel 1201 'de ( 17 Ocak 1787) yapı
lan savaşta bir kere daha yenilgiye uğ

. radılar; kuwetlerinin bir kısmı dağılıp bir 
kısmı teslim olurken kendileri 5-600 kişi
lik maiyetleriyle canlarını zor kurtardı lar. 
Ancak bu sırada yeni bir Osmanlı-Rus sa

· vaşı başlamak üzere olduğundan Gazi Ha
san Paşa İstanbul'a dönmedem önce bu 
beylerin arzularını kabul ederek Said ta
raflarında oturmalarına razı oldu. Fakat 
onlar burada da rahat durmadılar ve as
ker toplamaya başladılar. 

Daha sonra Rusya'nın İskenderiye Kon
solosu Baran Konus'un İbrahim ve Murad 
beylerle gizlice haberleştiğine. onları Mı
sır'da bağımsız bir devlet kurmak için is
yana teşvik ettiğine ve bu konuda her 
türlü desteği sağlayacaklarına dair bel
geler ele geçti (Uzunça rş ılı, IV/ 1. s. 515-

516 , 564) . 

Bu sırada Şeyhülbeled İsmail Bey ve 
birçok emir 1205 (1791) yılındaki veba sal
gınında ölünce İbrahim ve Murad beyler 
büyük bir kuwetle Kahire yakınlarına ka
dar geldiler. Vali İzzet M.ehmed Paşa ile 
yeni şeyhülbeled Osman Bey'e mektup 



göndererek pişman olduklarını ve kendi
lerine Kahire'de oturma izni verilmesini 
istediler. Kendi lerine beş yıldır birikmiş 
vergi borçlarını ödemeleri gerektiği, bu 
şart yerine getirildikten sonra padişah 
nezdinde aracılıkta bulunulacağı bildiril
di. Ancak Kölemen beyleri ansızın Kahi
re'ye girip İsmail Bey'in konağına yerleş
til er. Vali İzzet Paşa durumu İstanbul'a 
arzedince İstanbul'dan eski tarihli fer
manlar yazılıp vergilerini vermek şartıyla 
suçlarının affedildiği belirtildi, böylece 
devlet istediklerini yapmak zorunda kal
dı. Fakat İbrahim ve Murad beyler verdik
leri sözde durmayarak halkı yine ağır ver
gilerle ezmeye başladılar. Bu baskılardan 
bunalan halk 1209 (1795) yılında Ezher 
ulemasının önderliğinde ayaklandı ve 
beyleri kendileriyle bir anlaşma yapmaya 
zorladı (Cebertl.ll, 166-167-) . 

Fransızlar'ın 1213'te (1798) İskenderi
ye'yi işgal ettikleri haberini İstanbul'a İb
rahim ve Murad beyler bildirdiler. Bu ara
da Kahire'de yapılan toplantı sonunda 
Fransızlar'a karşı savaşılmasına , İbrahim 
Bey ile Vali EbO Bekir Paşa'nın Kahire'de 
kalmasına. Murad Bey'in ise ordunun ba
şında işgalcilerin üzerine yürümesine ka
rar verildi ve sefer hazırlığına başlandı 
(Cevdet. VI, 328-329). Daha sonra Murad 
Bey 20.000 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. 
Fakat o güne kadar düzenli bir orduyla 
savaşmamış tecrübesiz fellahlardan olu
şan Murad Bey'in ordusu Fransız güçle
riyle Kahire yakınlarında Piramitler böl
gesinde karşı karşıya gelince yenildL İb
rahim Bey, H anka ve Salihiyye muharebe
lerinden sonra Suriye'ye kaçtı ve bir süre 
Gazze'de kaldı; N apoiyon'un Filistin'e yap
tığı sefer sırasında daha kuzeye çekildi. 
Murad Bey ise Fransızlar'la anlaşarak Said 
bölgesinde kaldı (a .g.e., VII, 88-89). Bir 
müddet sonra İbrahim Bey, Vezlriazam 
Yusuf Paşa ' nın ordusuyla birlikte Mısır'a 

geri döndüyse de Heliopolis civarında ya
pılan savaşta Fransızlar'a tekrar yenildL 

Murad Bey'in 1216 Muharreminde (Nisan 
1801) vebadan ölmesi üzerine (Ce be rtl, ı ı. 

523) İbrahim Bey yalnız kalmış, bu arada 
Fransız işgali Kölemenler'in dağılmasına 
sebep olmuştu . 

Fransızlar'ın Mısır 'ı terketmesinden 
sonra İbrahim Bey 1216 Saferinde (Hazi
ran 1801) şeyhülbeledlik makamına tek
rar getirildi. Mısır'da Kölemen nüfuzunu 
kırmak isteyen Babıali'nin emri üzerine 
12_ Cemaziyelahir 1216'da (20 Ekim 1801) 
diğer beylerle birlikte hapse atıldıysa da 
İngilizler ' in baskısıyla öteki emlrlerle bir
likte serbest bırakıldı ve Yukarı Said böl
gesine gitti. Fransız kuvvetler ini Mısır '

dan çıkarmaya gelen Kavala lı Mehmed 
Ali çok geçmeden burada nüfuzunu art
tırmaya başlamıştı. Kavalalı, 1218'de 
(1803) İbrahim Bey'i şeyhülbeled olarak 
Kahire'ye çağırdı, iki yıl sonra da kendisi 
Mısır valisi oldu. O sıralarda Kölemen bey
lerinin hala önemli nüfuzu bulunduğun
dan Mehmed Ali Paşa Mısır'da tam haki
miyet kurabilmek için bu beylerin etkisiz 
hale getirilmesi gerektiğine inanıyordu. 
Bu sebeple İbrahim Bey' e ve Murad Bey'in 
halefi olan Osman el-Berdisi'ye karşı 1 Zil
hicce 1218'de ( 13 Mart 1804) bir suikast 
hazırladıysa da başarısız oldu. İbrahim 
Bey ise ona karşı koyabilmek için beyler 
arasında birliği sağlamaya çalışıyordu. 

122S'lere ( 181 O) gelindiğinde Kölemen 
beyleri, Mehmed Ali Paşa'nın kendilerine 
karşı açıkça harekete geçemeyeceği bir 
kuvvet haline gelmişti. Ancak Mehmed 
Ali Paşa, S Safer 1226'da (1 Mart 1811) 
Kale'de verdiği bir ziyafette bunların ileri 
gelenlerini, bazı kaynaklara göre 480 ki
şiyi (Steindorf. s. I 05) tuzağa düşürerek 

öldürttü (Cebert!, ll, 320 vd; Cevdet, IX. 
249-250; Kamil Paşa, lll, 39-40) Fakat İb
rahim Bey davete katılmadığından öldü
rülmekten kurtulmuştu. Hayatının son 
yıllarını Dongola'da geçiren İbrahim Bey 
Rebiülevvel 1231' de (Şubat 1816) vefat 
etti. Naaşı Mehmed Ali Paşa 'nın izniyle 

ibrahim Bey 
imareti 
ve Kümbeti
Karaman 

İBRAHiM BEY iMARETi ve KÜMBETi 

1232 Ramazanında (Temmuz 1817) Kahi
re'ye getirilerek burada defnedildi. 
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İBRAHiM BEY iMARETi 
ve KÜMBETİ 

Karaman'da XV. yüzyılda yapılmış 
imaret ve kümbet. 

_j 

Eski adı Larende olan Karaman'ın İma
ret mahallesinde yer alan yapı toplulu
ğu İbrahim Bey Zaviyesi ve İbrahim Bey 
Medresesi olarak da anı lmaktadır. Şev
va! 835 (Haziran 1432) tarihli vakfiyesi ve 
Muharrem 836 (Eylül 1432) tarihli kita
besinde "imaret" olarak adlandırılan ya
pının Karamanoğlu Beyi ll. İbrahim Bey 
tarafından yaptınldığı anlaşılmaktadır. 

İkisi geniş kapsamlı, diğerleri küçük altı 
vakfiye eki Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır. Vakfiyelerin 
ikisi 835 (1431-32) ve diğerleri sıra ile 
843 (1439-40), 849 (1445). 851 (1447) 
ve 870 (1465-66) tarihli olup hepsi to
mar halinde biribirine bağlı, uzunluğu 7 
metreyi bulan bir belgedir. Ayrıca med
resenin içinde, kapı alınlıklarında yedişer 
satır halinde taşa işlenmiş iki vakfiye öze
ti yer almaktadır(Uzunçarşılı, Illi ı 9371. 
s. 56-144, rs. 9- 10) . Vaktiyede imaretin Ka
raman'ın doğusunda Yoğunduvar mevki-
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