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edilmiş, altın cetvelleri çekilmiş, ancak 
sfıre isimleri yazılmamıştır. Hattatın bu 
mushafı, sanatının ilk dönemlerinde ne
sih yazıda henüz tavrının oluşmadığı sı
ralarda yazdığı anlaşılmaktadır. Aynı ko
leksiyonda mevcut dört kıtalık, murakka' 
şeklindeki klasik formundan farklı hilye-i 
şerif olgunluk döneminin eseri olup bun
da Şeyh Hamdullah ekolünün sülüs ve 
nesih yazılardaki bütün özellikleri ve es
tetiği başarılı bir şekilde ortaya konmuş~ 
tur. 1143 ( 1730-31) tarihli eser, 23 x 16.7 
cm. ebadında klasik vişne çürüğü rengin
de deri ciltlidir. Birinci kıtada sülüs bes
mele, nesih esrna-i hüsna yer alır. İkinci 
kıtada sülüs kelime-i tevhid, altında Hz. 
Ali'den rivayet edilen şernail-i şerif, onun 
da altında hilye ile ilgili bir hadisin Hakani 
tarafından yapılan manzum Türkçe tercü
mesi vardır. Üçüncü kıtada sülüs besme
le, ortada hilye metninin devamı , altında 

Enbiya suresinin 1 07. ayeti. hilye metni
nin etrafında aşere- i mübeşşerenin isim
leri yazı lıdır. Dördüncü kıtada ise hilye ile 
ilgili hadisin Hakani'nin yaptığı manzum 
tercümesinin devamı ve ketebe kaydı yer 
alır. Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sittede 
açtığı yolda üstün başarı göstermiş olan 
İ brahim Blzeban'ın, üstatların yazılarını 

aslından ayırt edilemeyecek derecede 
taklit kabiliyetine sahip olduğu zikredil
mektedir. 
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İBRAHiM ÇELEBİ CAMii 

Manisa'da 
XVI. yüzyılın ortalar'ında 

L 
yaptırılan cami. 

_j 

Aynı adla anılan mahallede Karaköy 
caddesinin üzerinde bulunan cami ile ya
nındaki medrese ve türbenin banisi olan 
İbrahim Çelebi, Kadı Karamanizade Emre 
Efendi'nin oğludur. Babası gibi değişik 
yerlerde kadılık yapmış. Kanfınl Sultan 
Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmed'in 
Manisa'da sancak beyi olarak bulunduğu 
yıllarda ( 1542" 1543) yanında Lalalık ve 
defterdarlık görevinde bulunmuş, şehza
denin 6 Kasım 1 S43'te vefat etmesi üze
rine naaşını İstanbul'a götüren heyet ara
sında yer almıştır. Daha sonra İzmir. Me
nemen ve Marmara kadılıklarında bulu
nan evkaf mütevellisi ve emval nazırı 
olan İbrahim Çelebi. Sultan ll. Selim'e de 
hocalık yapmıştır. 967 (1559-60) yılında 
hacca giderken Halep'te vefat etmiştir. 

Yapının vakfiyesi yoktur. Caminin basık 
kemerli cümle kapısı üzerinde iki adet ki
tabe bulunmaktadır. Bunlardan altta yer 
alan manzum Arapça kitabe ebced he
sabı ile 956 ( 1549) yılını verir. Bu kitabeye 
göre cami ve medrese İbrahim Çelebi'
nin kadılıkyaptığı yıllarda inşa edilmiştir. 

ibrahim 
Çelebi 
camii'nin 
eski bir 

fotoğrafı 

(Manisa 
Tarihi, 
rs. 27) 

lbrahim Çelebi Camii- Manisa 

Bunun üzerinde yer alan küçük kitabe ise 
camide 1298'de (1881) yapılan onarıma 
aittir. 

Cami genişçe bir avlu içinde yer alır. Gü
nümüzde kapalı mekan haline getirilmiş 
bulunan üç birimli son cemaat yeri mer
mer sütunların taşıdığı, sivri kemerler 
üzerine oturan çokgen kasnaklı üç kub
be ile örtülüdür. Bu sütunlarda devşirme 
olarak Bizans dönemine ait m ermer baş
lıklar kullanılmıştır. Kare planlı olan harim 
kısmının üzerini pandantifli büyük bir 
ku b be örtmektedir. Yüksek ku b be kasna
ğı sekizgen olup her yönünde sekiz adet 
küçük pencere bulunmakta, kubbenin 
ağırlığını masif dört duvar karşılamakta
dır. Bu duvarların üzerine. her sırada iki 
adet olmak üzere iki sıra pencere açılmış
tır. Bunlardan üst sıradakiler sivri kemer
li, alttakiler ise dikdörtgen sövelidir. Alt 
kat pencerelerinin lentoları üzerinde tuğ~ 
la alınlıklar bulunur. Caminin kuzeybatı 
cephesine bitişik durumdaki tek şerefeli 
minare oldukça yüksek bir kürsü üzerin
de yükselmektedir. Her bir yüzü sivri ke
mer li sathl nişlerle hareketlendirilmiş 
olan sekizgen kesitli pabuç kısmından 
çokgen gövdeye üçgen pahlarla bağlantı 
sağlanmaktadır. Şerefe altı üç sıra stalak
titlidir. Minareye son cemaat yerinin kö
şesindeki bir kapıdan ulaşılmaktadır. Bu
nun aksi yönündeki (güneydoğu) kapı ise 
İbrahim Çelebi'nin türbesine geçit ver
mektedir. Bu türbe, üzeri kubbe ile örtü
lü kare planlı bir hacim teşkil eder. İçinde 
mezar taşında yazı bulunmayan tek bir 
sanduka yer almaktadır. Caminin inşa
sında kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. 
Beden duvarlarında, düzgün kesme taş 
ve derz aralarında iki sıra yassı tuğla
dan meydana gelen özenli bir taş işçiliği 
görülmektedir. Caminin dış ve iç süsle
mesinde fazla bir özellik görülmernekte
diL 



Ahşaptan yapılmış kadınlar mahfi li geç 
tarihli olup bir önem arzetmese de ceviz 
ağacından olan minberi caminin inşaatın
dan yirmi yedi yıl sonra yapılmış gerçek 
bir sanat eseridir. Minberin üzerine sağ 
yan kısmına hakkedilen, sülüs hatla ya
z ılm ı ş girift istifli iki satırlık Arapça kita
bede bunun İlyas adında bir usta tarafın
dan 983 ( 1575) yılında yapıldığı kayıtlıdır. 
Üçgen aynalıkları ve korkuluk şebekele
rinde altı kollu yıldızdan gelişen çokgen
lerden meydana gelmiş geometrik desen
ler içeren ajurlu panolar bulunmaktadır. 

Caminin avlusunda, üzeri altı adet sü
tuna dayanan kubbeli yeni bir çatı ile ör
tülü mermer şadırvan haznesi vardır. Bu
nun suyu Akbaldır deresinden alınmak
taydı. Fazla bir mimari özelliği olmayan 
medresesi avlunun iki yanındaki küçük 
hücrelerden meydana gelmektedir. Bu 
mütevazi ölçüdeki külliyenin haziresi ise 
caminin doğu tarafındadır. 
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İBRAHiM ed-DESÜKi 

(bk. DESÜKi, İbrahim). 

İRAAHİM b. EDHEM 
(~~i .J! ~~~!) 

Ebu İshak İbrahim b. Edhem b. Mansur 
(ö. 161/778 [?]) 

lahid, siHI ve muhaddis. 

_j 

_j 

Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gel
di. Anne ve babasının hac için Mekke'de 
bulunduğu sırada orada doğduğunu söy
leyenler de vardır. Ailesi Arap kabilelerin
den Beni İcl'e veya Temlm'e mensuptur. 
Hakkında kaynakların verdiği bilgiler çe
lişkilidir. Genç yaşta zühd yoluna girme
ye karar verinceye kadar Horasan'da ya
şadığı anlaşılmaktadır. Memleketinden 
ayrılmadan önce birçok hizmetçisi bulu
nan zengin ve itibarlı bir ailenin çocuğu 
olduğuna dair kayıtlar, Belh hükümdan 

veya hükümdarın oğlu ya da tarunu oldu
ğu şeklindeki rivayetlerden daha doğru 
görünmektedir. Sahip bulunduğu bütün 
dünya nimetlerinden vazgeçip zühd yolu
nu seçmesi sebebiyle destanlaştırılan ha
yatına dair bilgiler arasında önemli farklı

lıklar görüldüğü gibi tarihi kimliğiyle men
kıbelerde anlatılan şahsiyeti arasında da 
ciddi uyumsuzluklar gözlenmektedir. 

Kaynaklarda İbrahim b. Edhem'in zühd 
yoluna girmesine sebep olan menkıbevl 
bazı olaylardan söz edilmekte olup bun
ların en meşhuru, hizmetçisi İbrahim b. 
Beşşar'ın bizzat kendisinden dinleyip nak
lettiği hadisedir. Buna göre İbrahim b. 
Ed hem gençlik çağında avianırken iki de
fa, "Sen bunun için mi yaratıldın, bunu 
yapmakla mı emrolundun?" şeklinde ga
ipten bir ses duymuş , aynı sesi üçüncü 
defa atının sırtındaki eyerin kaşından da 
işitmesi üzerine bütün malını mülkünü 
terkedip zühd yoluna girmeye karar ver
miş, Abdullah b. Mübarek'in de araların
da bulunduğu altmış kadar ilim yolcusu 
gençle birlikte Mekke'ye doğru yola ko
yulmuştur. Başlangıçta. sahip olduğu ge
niş imkanları geride bırakıp vatanından 
ayrılmak kendisine ağır gelmişse de bir 
daha geri dönmernek için nefsine karşı 
çetin bir mücadele vermiş ve kararında 
sebat etmeyi başarmıştır. Bu sıradaki ruh 
halini, "Birçok acı çektim. ancak vatanım

dan ayrılmak kadar ağır geleni olmadı; 
nefsime karşı en şiddetli kavgayı vatan 
hasreti hususunda verdim" şeklinde dile 
getirmiştir. Bir müddet sonra beraber yo
la çıktığı gruptan ayrıldığı anlaşılan İbra
him b. Edhem çölde tek başına aylarca 
seyahat etmiş, menkıbeye göre bu sırada 
tanımadığı bir kişi ona arkadaş olup "ism-i 
a'zam" duasını öğretmiştir. İbrahim b. 
Edhem buduayı okuyunca Hızır'la buluş
muş. Hızır ona ism-i a'zaı:nı öğretenzatın 
Davud adında bir kişi. diğer bir rivayete 
göre İlyas olduğunu bildirmiştir. Hücvlrl 
ise İbrahim b. Edhem'e ism-i a'zamı biz
zat Hızır'ın öğrettiğini söyler ( Keşfü '1-mah
cüb, s. 202) . İbn Asakir, İbrahim b. Ed- . 
hem'in Abbasl ihtilalcisi Ebu Müslim-i Ho
rasanl'den kaçtığı için vatanından ayrıl
dığını belirtmektedir ( Tarfl]u Dımaşk, ll, 
372) Bu bilgi doğruysa Belh'ten 129 (747) 
yılı civarında ayrılmış olmalıdır. 

Horasan'dan ayrıldıktan sonra Şam, 
Irak, Hicaz ve Rum (Anadolu) bölgelerine 
seyahatler yapan İbrahim b. Edhem Man
süre (ei-Maslsa). S Gr, Kayseriye (o zamanki 
Şam bölgesinin sah il şehri), Humus. As
kalan, Beyrut, Basra, Küfe. Mekke, Medi
ne, Kudüs, İskenderiye. Trablus, Antakya, 

İBRAHiM b. EDHEM 

Tarsus, Maraş gibi şehirleri dolaşıp bos
tan bekçiliği, ırgatlık, değirmencilik gibi 
işler yaparak elinin emeğiyle geçinmeye 
çalışmıştır. Hayatinın en az yirmi dört yı
lını geçirdiği Dımaşk'ta hemşehrisi Şa

kik-i Bel hi ile karşılaştığında ona memle
ketinde bulamadığı huzuru Şam beldele
rinde bulduğunu söylemiştir. Mekke'de 
iken babasının vefat ettiğini haber alınca 
ülkesine giderek babasının vasiyeti üzeri
ne malını gerekli yerlere dağıttıktan son
ra kendi payını da diğer varisiere bırakıp 
tekrar Mekke'ye dönmüştür. Bazı kay
naklara göre Belh'ten ayrılmadan önce 
evlenmiş, bu evlilikten bir oğlu olmuştur ; 

Ebu İshak künyesini bu sebeple almış ol
malıdır. Ancak anlaşıldığı kadarıyla daha 
sonra hiç evlenmemiş , bununla birlikte 
evlenip çoluk çocuk sahibi olmanın kendi 
bulunduğu durumdan daha hayırlı oldu
ğunu da açıkça ifade etmiştir. 

İbrahim b. Edhem'in kara ve deniz se
ferlerine katıldığı , Bizanslılar'a karşı ya
pılan son deniz seferi esnasında ismi be
lirtilmeyen bir adada vefat ettiği kayde
dilmektedir. Ölüm yılı için 130 (748), 140, 
161 , 162, 163 (780), 164 ve 166 gibi ta
rihler verilmekle birlikte kaynakların çoğu 
161 (778) veya 162 (779) yılını zikretmek
tedir. Defnedildiği yerle ilgili olarak da 
Şam bölgesi, Askalan, Bağdat. Bizans'a 
ait bir ada, SGkln veya SGfenen Kalesi, Mı

sır. Lut kavminin helak edildiği mahal gi
bi çeşitli yerler zikredilmektedir. Ancak 
onun. kız kardeşinin oğlu şair İbn Küna
se'nin "garp toprağındaki mezar" diye 
tanıttığı kabrinin Şam bölgesinde sahile 
yakın bir yerde bulunduğü kabul edilmek
tedir. 

lgnaz Goldziher. Reynold Alleyn Nichol
son, Ebü'I-Aia ei-Aflfl gibi araştırmacılar, 
İbrahim b. Edhem gibi şahsiyetlerin ri 
yazet hayatını tercih etmelerini Belh'te
ki Budizm'in etkisine bağlamışlarsa da bu 
görüşün birçok bakımdan tutarsızlığı or
taya konmuştur (Ali Sami en-Neşşar, 111 . 
407-412) Öteyandan İbrahim b. Edhem'in 
giydiği yün abayı KGfeli Şii zahidlerin de 
bir şiar olarak giydiği hatırlatılmış, ayrıca 
av sırasında meydana gelen bir olaydan 
sonra dua ederken, "Rabbim beni koru
duğu sürece ... " şeklinde bir ifade kullan
masından hareketle onun kendisini Şii 
imamlar gibi masum saydığı söylenmiş, 
buna benzer sebeplere dayanılarak İbra
him b. Ed hem 'in zühd hayatının Şii kay
naklı olduğu ' ileri sürülmüştür (Kamil 
Mustafa eş-Şeybl, I, 352-354); ancak bu id
dianın da bir zorlamadan ibaret olduğu 
açıktır. 
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