
iBRAHiM BEY iMARETi ve KÜMBETi 

lü bezemelere sahip ahşap pencere ka
nadıyla Ortaçağ Türk mimarisi örnekleri 
arasında özel bir yere sahiptir. Yapı bu
gün cami olarak kullanılmaktadır. 
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1!!!1!!1 AYNUR DuRUKAN 
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İBAAHİM BEYEFENDİ, 
İvazpaşazade 
(ö. 1212/1 798) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

İstanbul'da dünyaya geldi. Doğumu için 
1132 (1720) ve 1127 (1715) gibi farklı ta
rihler verilmektedir. Sadrazam Hacı İvaz 
Paşa'nın oğludur. Vezir oğlu olduğu için 
"bey", ilmiye ye mensubiyetinden ötürü 
"efendi" unvanını aldığından kaynaklar
da Beyefendi olarak zikredilir. Tahsili ko
nusunda bilgi bulunmamakla birlikte ba
basının çevresindeki hocalardan özel eği
tim gördüğü anlaşılmaktadır. İlk defa 
1146'da (1733-34) genç yaşta müderris 
olduğu bilinmekle beraber hangi medre
sede göreve başladığı tesbit edilememek
tedir. Bir süre müderrislikyaptıktan son
ra kad ılığa geçerek 1152'de ( 1739) Yeni
şehr- i Fenar, 1159'da (1746) Bursa kad ı 

sı oldu. 1162'de (1749) Medine, 4 Şaban 
1165'te (17 Haziran 1752) İstanbul kadılı
ğına getirildi. Bu görevi 1167 Muharre
mine (Kasım 1753) kadar sürdürdü. Ce
maziyelahir 11 73'te (Şubat 1760) Anado
lu payesiyle ikinci defa İstanbul kadılığı
na tayin edilip on bir ay bu vazifede kaldı. 
20 Muharrem 1175'te (21 Ağustos 1761) 
bilfiil Anadolu kazaskeri (Vasıf. I, 202, 2 ı 5). 
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6 Reblülahir 1180'de (11 Eylül 1766) Ru 
meli kazaskeri oldu (ÇeşmTzade, s. 53). Bu 
sonuncu görevinin ardından uzun bir ma
zuliyet dönemi geçirdi ve 17 Ramazan 
1185 'te (24 Aralık 1771) tekrar Rumeli ka
zaskerliğine getirildi, ancak normal süre
sini tamamlayınca aziedildi (ı 7 Ramazan 
ı ı 861 12 Aralık 1772). 23 Re ce b 1188'de 
(29 Eylül 1774) Dürrizade Mustafa Efen
di'nin üçüncü defa meşihattan azli üze
rine de şeyhülislam oldu (Edib Mehmed 
Emin. vr. 50b). I. Abdülhamid ona büyük 
ilgi göstererek iltifatta bulunmuş, dev
let işleri hakkında gizli görüşmeler yap
mış ve Çırağan'da bir yalı ihsan etmişti. 
Hatta padişah tebdilen kendisini kona
ğında ziyaret eder ve çeşitli meseleleri 
görüşürdü . Böyle bir ziyaretfe (8 Şevval 

ı 188 1 12 Aralık ı 77 4). Selanik kadısı olan 
oğlu Mustafa Efendi'ye Mekke payesini 
tevcih ederek hattını hemen orada ken
di eliyle yazmıştı ( Sildullah Enver!, vr. 4b). 

İbrahim Beyefendi'ye karşı gösterilen bıi 
ilgi nüfuzunun zamanla artmasınayol aç
tı. Ancak 1189 Cemaziyelewelinde (Tem
muz 1775) Daimabahçe mesiresinde Kı 

rım delegelerine verilen ziyafet sırasında, 
adamlarından biri için istediği mukataa 
iltizamı iltimasının Sadrazam İzzet Meh
med Paşa tarafından iltizam bedelinin 
az bulunarak reddedilmesiyle aralarında 
çıkan sert tartışmadan sonra hiddetle
nerek çadırdan çıkıp gitmesi, I. Abdülha
mid tarafından misafirlere karşı büyük 
bir saygısızlık kabul edildi; önce İzzet 

üzerinde 
· ivazpasazade 

ibrahim 
Beyefendi'nin 

mührü 
ve imzası 
bu lunan, 

Lofça kad1s1n1n 
Hüseyin Ağa 

Caniii'ne 
vaiz tayin iyle 

ilgili arz1 
(BA, Cevdet-

Maarif , 

nr. 8314) 

Mehmed Paşa, yirmi iki gün sonra da 30 
Cemaziyelewel 1189'da (29 Temmuz 1775) 
kendisi aziedildL 

Sadrazamla aralarında geçen bu olayın 
kendisinin ve dolayısıyla sadrazarnın ger
çek azil sebebi olmadığına dair kayıtlar 
mevcuttur. Nitekim İbrahim Beyefendi, 
Ahmed Vasıf Efendi'nin belirttiği gibi if
fet ve takva sahibi olması yanında şer'! 
hükümterin siyasette de geçerli kılınma~ 
sı hususunda hassasiyet göstermekte ve 
sadrazaını da daima devleti hayırlı işlere 
sevketmesi için bilgilendirip uyguladığı 
siyasete müdahale etmekteydi. Bu hu
sus, Rusya ile olan ilişkilerde ve özellikle 
Kırım'a dair meselelerde kendini belli et
mekteydi. İbrahim Beyefen di, Küçük Kay
narca Antiaşması'nın bu konudaki mad
delerine dikkati çekmekte ve problemie
rin çözümüne çalışmakta, ancak etkili 
olamamaktaydı. Sadrazamın, Kırım me
selesinin tam anlamıyla çözülememesi 
ve yeni bir savaşa sebebiyet verebileceği 
endişesiyle tavizkar bir politika izlemek
te olduğunu gören İbrahim Beyefendi'
nin, Rus taleplerine karşı yumuşak bir tu
tum sergileyen siyaseti sert bir şekilde 
eleştirip Kırım'a dair "diyanet" işlerini 
dikkatle takip ederek bu hususta sadra
zamla anlaşmazlık içinde bulunduğu ve 
bundan dolayı padişaha şikayet edildiği 
anlaşılmaktadır. Her ikisinin de azilleriyle 
sonuçlanacak olan bu son tartışmanın, 
serbestiyet maddesinin reddi ve tekrar 
Osmanlı Devleti'ne bağlanma istekleriyle 

" 



Kırım'dan gelen heyetin ağırlanması sı
rasında meydana gelmesi manidardır. 

Aziedildikten sonra önce Çırağan Yalı
sı'nda ikamete mecbur edilen ve ardın 

dan uzun süre Beykoz'da ikamet eden İb
rahim Beyefendi, saraydaki gelişmeleri 
yakından takip ettiği gibi dönemin siya
setinde de faal rol oynadı. Özellikle Halil 
Hamld Paşa'nın 1. Abdülhamid'i tahttan 
indirme teşebbüsü sırasında bu durumu 
Esma Sultan vasıtasıyla padişaha duyur
ması (Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 
496) kendisine tekrar meşihat makamı 
yolunu açtı. Halil Hami d Paşa yanında bu 
olaydan sorumlu tutulan Şeyhülislam Dür
rizade Mehmed Ataullah Efendi'nin de 
azli üzerine 20 Cemaziyelewel 1199'da 
(31 Mart 1785) ikinci defa şeyhülislam ol
du. Fakat kaynaklara göre. "irtikap ve ir
tişası" yüzünden padişahın kendisine gü
veni sarsıldığı için seksen üç gün sonra 
14 Şaban 1199'da (22 Haziran 1785) azie
dildi (Edib Mehmed Emin, vr. 51a). 

Bu olaydan seksen beş gün sonra ziya
retçilerinin çokluğu ve kendisine bağlı 
adamları vasıtasıyla faal olarak siyasi ge
lişmelere müdahalede bulunduğu, dola
yısıyla devlet işleri hakkında birtakım de
dikoduların çıkımasına yol açtığı gerekçe
siyle İstanbul'dan uzaklaştırılıp arpalığı 
olan Ankara'ya gönderildi. 1200 Cemazi
yelahirinde (Nisan 1786) kendisinin isteği 
doğrultusunda ikamet yeri Bursa 'ya çev
rildi ve 1. Abdülhamid'in vefatma kadar 
orada kaldı. lll. Selim'in tahta çıkışıyla be
raber sahilhanesinde oturmak ve dışarı 
çıkmamak şartıyla İstanbul'a dönmesine 
izin verildi (a.g.e., vr. 5 ıa-b, 53b, 60b). An
cak lll. Selim ona karşı mesafeli davrandı . 

Zira padişahın, Halil Hamld Paşa olayın
da, "Vezirin hünkara kastı var" diyerek 
durumu Esma Sultan'a haber vermek 
suretiyle belirli bir rol oynayan İbrahim 
Beyefendi'yi neticede paşanın idamı ve 
Şeyhülislam Dürrizade Mehmed Ataullah 
Efendi'nin azli ve sürgüne giderken şüp
heli ölümüne yol açması yanında şehza
deliği sırasında kendisini de güç duruma 
sokan gelişmelerin müsebbipleri arasın 

da gördüğü anlaşılmaktadır ( Kethüda Sa
id Efendi Tarihi, vr. 29a; Uzunçarşılı, TM, V 
]1936]. s. 239, 24 7, 249, 250) lll. Selim'in, 
ilk İcraatından olmak üzere olayın bu şe
kilde gelişmesinde başlıca etken olanlar
dan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'yı kaptan-ı 
deryalıktan aziedip tahta çıktığı sırada 
tersane emini olan Selim Ağa ile orduda 
sadrazam kethüdası olarak bulunan oğ
lu Ahmed Nazif Efendi'yi idam ettirirken 
İbrahim Beyefendi'nin çeşitli münasebet-

lerle dile getirdiği ricalarını devamlı ola
rak geri çevirmesi bu olaylardaki rolünü 
unutmadığını göstermektedir. Nitekim 
İstanbul'a geldiğinde ikamet etmekte ol-

- duğu İstavroz'daki (Beylerbeyi) yalısından 
taşınmak üzere Kuruçeşme'de (Ortaköy) 
Çelebi Mustafa Reşid Efendi'nin yalısını 
satın alması ve buraya yerleşmesi ayrı 
ayrı izin başvurularına konu olmuş. niha
yet İstavroz'da ikametiyle ilgili emrin kal
dırılması üzerine Kuruçeşme'ye taşın
ması mümkün olabilmişti (BA, HH, nr. 
15414). İbrahim Beyefendi'nin oğlu Mus
tafa Efendi ise 16 Cemaziyelewel1204 'te 
( 1 Şubat 1790) Anadolu, 19 Şewal1204 'te 
(2 Temmuz 1790) Rumeli kazaskerliğine 
getirilmiş, İstavroz'da emsalsiz bir ya
hya sahip olmasına rağmen, idam edilen 
Ahmed Nazif Efendi'nin "meş'um" ya
lısını da satın almak istemiş. bu durum 
lll. Selim'i kızdırmış ve Rumeli kazasker
liğinden aziedilerek Kıbrıs'a sürülmüş (24 
Zilhicce 120414 Eylül 1790). Lefkoşe'nin 
havasıyla imtizaç edemediğinden bir yıl 
sonra ölmüştür. Mustafa Efendi'nin oğlu 
bundan dolayı dedesi İbrahim Beyefen
di'nin yanında yaşamaktaydı. İbrahim 
Beyefendi, yaşça küçük olduğu anlaşılan 
torununa müderrislik ruCısu verilmesi 
için ricada bulunmuşsa da lll. Selim ta
rafından kabul edilmemiştir (BA, HH, nr. 
11279). Yine onun, İstanbul kahve rüsCı
mu mukataasından mutasarrıf olduğu 
eshamına ait beratın cüiCıs sebebiyle ge
reken yenilenmesi yapılmamış. dörtte 
bir hisse ile mutasarrıf olduğu diğer mu
kataadan devlete teslim edilen 11 so ku
ruşun bakiyesi olan 5625 kuruş mahsu
bunun on bir aylık taksitler halinde öden
mes·i için yaptığı müracaata da olumlu 
cevap verilmemiştir (BA, HH, nr. 15570). 
Hatta vaktiyle. mazul olarak oturduğu 
Bursa'da iken Tırnova kazasına naib tayin 
ettirdiği Feraizl Ali Efendi'nin kötü ida
resinden şikayette bulunulması üzerine 
geçirdiği teftiş sırasında. daha önce bu 
göreve tayinine yol açtığı gerekçesiyle 
sorgulandığı ve kendisini savunmak zo
runda kaldığı da tesbit edilmektedir ( BA, 
HH, nr. 16114). Bu olaylardan az sonra 2 
Zilkade 1212'de (18 Nisan 1798) vefat et
ti. Mezarı Beyazıt Camii hazlresindedir. 

Vak'anüvis Halil Nuri'ye göre İbrahim 
Beyefendi ilim ve maariften yoksun. sert 
mizaçlı. pervasız ve garazkar olmakla be
raber ki bar tavırlı bir zat idi. Vasıf da onun 
özellikle ikinci meşihatı esnasında birçok 
kimseyi haksız yere zor durumda bırak
tığını belirtir. Ancak eserlerini lll. Selim'e 
takdim etmiş olan bu iki vak'anüvisin yar-

İBRAHiM BIZEBAN 

gılarının padişahın İbrahim Beyefendi'ye 
karşı olan tutumundan ötürü ihtiyatla 
karşılanması gerekir. 
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İBRAHiM BiZEBAN 
(ö. 1154/1 741) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

Girit'in Hanya şehrinde doğdu. Hayatı 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Dilsiz oldu
ğu için "Bizeban" lakabıyla tanınmıştır. 
Hat sanatına kabiliyetli görülerek lll. Ah
med zamanında ( 1703-1730) EnderCın-ı 
Hümayun'a alındı ve burada iyi bir eği
tim gördü. Genç yaşta, Topkapı Sarayı 
meşk hacası Seyyid Mehmed Nilri-i Mıs
rl'den sülüs ve nesih yazılarını öğrenerek 
icazet aldı. Ağa unvanından. bir müddet 
saray hizmetinde bulunduktan sonra çe
rağ edildiği anlaşılmaktadır. Şeyh Ham
dullah ekolünün önemli üstatları arasın
da sayılan İbrahim Blzeban oturduğu Ça
pa'da Dilsizçeşmesi mahallesinde vefat 
etti. Ölümüne, "Olup püfkerde şem ' -i ru
hu oldu Bizebam m lal" ( 1154/1 7 41) mıs

raıyla tarih düşürülmüştür. 

İbrahim Blzeban'ın bilinen eserleri ara
sında Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde mevcut (Hazine, nr. 2299133) bir kı
tası, Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de kayıtlı 

(Nevadirü'l-mahtCıtat, Mustafa Fi'izıl, nr. 
314) 24 x 31 cm. ebadında. altın cetvelli 
sülüs nesih levhası hat sanatında eriştiği 
seviyeyi gösteren güzel örneklerdir. Ek
rem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda yer 
alan. Blzeban'ın 1139'da (1726-27) nesih 
hatla yazdığı Kur'an-ı Kerim 273 varaktan 
ibarettir ve her sayfasında on beş satır 
vardır. Fatiha ve Bakara sürelerinin ilk 
ayetleri, duraklar ve sCıre başları tezhip 
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