
iBRAHiM EFENDi, Olanlar Şeyh i 

sauuufname). 1020'de (1611). yirmi ya
şında iken Lamekani Hüseyin Efendi'nin 
manevi işaretiyle yazdığı nı bildirdiği eser 
şairin bu yaşta yüksek bir irfan seviyesine 
ulaştığını göstermektedir. On iki bölüm
den ve yaklaşık 1250 beyitten meydana 
gelen. tasawuf ve bilhassa melamet ada
bının anlatıldığı mesnevi tarzındaki eser 
genellikle divan nüshalarıyla aynı cilt için
de bulunur. 3. Müfid ü Muhtasqr. 1 023 
( 1614) yılında telif edilen 111 S beyitlik 
eser. İbrahim Efendi'nin diğer tarikatlar
la münasebetlerini ortaya koyması bakı
mından önemlidir (Süleymaniye Ktp., Ka
raçelebizade Hüsameddin, nr. 354/2 ; iü 
Ktp., TY, nr. 698). 
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~ NiHAT AZAMAT 

İBAAHİM EFENDi, Seyyid 
(ö. ll 97/1 783) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

1113'te (1701) Şebinkarahisar'da doğ
du. Ulemadan Şarl<ikarahisarlı (Şebinkara 

hisar) Kadı Osman b. Mehmed Efendi'nin 
oğludur. İlk öğreniminden sonra 1127'de 
(1715) istanbul'a giderek amcasının oğ
lu Rumeli kazaskeri Zeynelabidln Efendi'
nin yanına yerleşti ve kızı ile evlendi. Bu
rada akli ve nakll.ilimleri tahsil etti ve 
1130'da (1718) mülazım oldu. Bu arada 
kazasker katibiRefi Efendi'den ta'likya
zı meşkederek icazet aldı (Muradl, I, 12; 

Müstakimzade, s. 640). 
1137'de (1725) Zeynelabidln Efendi'

nin Mekke kadılığına tayin edilmesi üze-
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rine ona refakat etti, hac farlzasını yerine 
getirdi ve Cidde naibi oldu. istanbul'a dö
nüşünde müderrisliğe yükseltildi ( 1143/ 

1730-3 1 ). Çeşitli müderrisliklerde bulun
duktan sonra 1168'de (1755) Selanik ka
dılığına getirildi. 1174'te (1760-61) Şam 
kadılığına tayin edildi ve Mekke payesini 
aldı. Muradl. hastalığına rağmen Şam'da
ki vazifesine başladığını , babası Şam'ın 

Hanefi müftüsü olan Ali el-Muradl ile ya
kınlık kurduğunu ve Şam Süleymaniye 
Medresesi'nde verdiği fıkıh derslerine ka
tıldığını belirtir (Si lkü 'd-dürer, 1, 12) . 

1 Receb 1181 'de (23 Kas ım 1767) İstan
bul payesini alıp istanbul kadısı olan ibra
him Efendi. görev süresi dolduğunda na
Kibüleşraf ve ardından Anadolu kazasker
liği payesiyle 1183 'te ( 1769) ikinci defa is
tanbul kadısı oldu. Bir yıl sonra bilfiil Ana
dolu kazaskerliğine getirildi. 1187'de 
(1773) ikinci defa olarak nal<ibüleşraf ol
duktan sonra 1 Cemaziyelewel 1190'da 
( 18 Haziran 1776) Rumeli kazaskerliğine 
yükseltildi (Edib Mehmed Efendi, vr. 5Jb, 

53•. 53b; Mehmed Şem'l, s. 158) . Bu vazi
feden 1 091'de (1777) aziedildi ve relsü
lulema sıfatıyla anıldı. 1 Receb 1193'te (15 
Temmuz 1779) ikinci defa olarak Rumeli 
kazaskerliğine getirildi ve 1194'te (1780) 

.bu vazifeden ayrıldı (Edib Mehmed Efen
di. vr. 5Ib. 52•). 4Şewal 1196'da (12 Eylül 
1782) şeyhülislam oldu. Altı ay beş gün 

üzerinde 
Seyyid 

lbrahim 
Efendi'nin 

tasdik 
ve imzası 
bulunan. 
Mentese 

bu makam da kaldı ve görevi sürerken 16 
Cemaziyelahir 1197'de (19 Mayıs 1783) 

. vefat etti. Sultanselim semtinde Beyce
ğiz'de kayınpederi Zeynelabidln Efendi'
nin yanına defnedildi (Muradl, 1, 13; Deu
hatü '1-meşayih, s. ı 08) . 

ibrahim Efendi'nin kısa süren şeyhülis
lamlığı, Rusya'nın Kırım'ı ilhak maksadıy
la işgale hazırlandığı ve bu amaçla Kı- · 
rım'da karışıklıklar çıkardığı bir zamana 
rastlamış olmakla beraber hastalığı ve 
yaşlılığı sebebiyle bu konuda ciddi bir et
kinlik gösterememiştir. Ancak nal<ibüleş
raf iken Kırım'la ilgili olarak Rus elçisiyle 
yapılan müzakerelere katıldığı bilinmek
tedir (Şem 'da nlzade, III, 46). 

Kaynaklarda sakin mizaçlı. kendisine 
sorulmadan hiçbir işe karışmayan. ancak 
görüşlerinden istifade edilir bir alim ol
duğu belirtilir. Kendisini yakından tanı
mış olan Muradl, onun Şam'ın ileri gelen 
ulemasıyla görüştüğünü ve bunlardan 
çok faydalandığını bizzat kendisine söy
lediğini yazar. Arap edebiyatma olan vu
kufuna da işaret edilmekte olup Arapça 
olarakyazdığı bir kasidesine Silkü'd-dü
rer'deki biyografisinin sonunda yer veril
miştir (I, 13) . Kazaskerliği dönemine ait 
1183 (1769) ve 1193-1194 (1779-1780) 
yıllarını içine alan mülazemet kayıtlarını 
havi defterler Şer'iyye Sicilieri Arşivi'nde 
bulunmaktadır (RKR. nr. ı 32, 139). 

sancağındaki 

llyas Bey 
Vakfı ' na 

mütevelli 
tayiniyle 
ilgili arzı 

,'- · · 

. · ~i'-'~..e.- . . . 
~,;..~···. ; ' . . .#/ .P.A- }8; 

(BA, Cevdet-
Maa rif, 

nr. 5010) 

...?;~.~-<!' ~ ~~~-~~~~~t!~~h-~ ı.:/ZJi ~/ . ( :" i;J""''~k.~~ ;..;;&'.i~..v;,ı~~.}.,jv..{;.-

~ 



BiBLiYOGRAFYA : 

Tarik Defteri, iü Ktp. , TY, nr. 8879, vr. 2•; Çeş
mizade, Tarih (nşr. Bekir Kütükoğlu ). istanbul 
1959, s. 68; Şem'danizade. Müri't-teufırih (Ak
tepe) . ll, 110; lll, 46; Müstakimzade. Tuh{e, s. 
640; Muradi. Silkü'd-dürer, ı , 12-13; Edib Meh
med Efendi. Tarih, iü Ktp., TY, nr. 3220 , vr. 
51", 51', 52' , 53 ', 53•; Devhatü 'l-meşayih, s. 
ı 08; Cevdet. Tarih, ll , 178, 250-251 ; Mehmed 
Şem'i, Esmaü't-tevarih , istanbul1295, s. 158; 
ilmiyye Salnamesi, s. 449-550; Sicill-i Osmfı
ni, I, 138; Uzunçarşılı, Osmanli Tarihi, IV /2, s. 
500; Danişmend, Kronoloji 2, V, 145. 

r 

L 

~ MEHMET İPŞİRLi 

İBRAHiM b. EŞTER 
(~YI 0-1 ~'Y.!) 

Ebu Nu' man İbrahim b. Malik b. Haris 
b. Abdiyegüs ei-Eşter en-Nehai 

(ö. 72/691) 

Arap cengaver 
ve kumandanlarından . 

_j 

Neha' kabilesine bağlı Cisroğulları 'na 

mensup olup Hz. Ali'nin kumandanların
dan Malik b. Haris ei-Eşter'in oğludur. Ba
zı eser lerde, genç yaşta babasıyla birlikte 
Hz. Ali'nin tarafında Sıffin Savaşı'na ka
tıldığı kaydedilmektedir. İbrahim b. Eş
ter'e kaynaklarda. Kerbela'nın intikamını 
almak isteyen Muhtar es-Sekafi'nin faa
liyetleriyle ilişkisi dolayısıyla yer verilmiş
tir. Muhtar es-Sekafi KCıfe'de planlar ya
parken bölge eşrafı ona cesareti ve ze
kası ile tanınan İbrahim b. Eşter'i safları
na alması gerektiğini söylediler. Muhtar 
es-Sekafi de İbrahim'e haber göndererek 
kendisine katılmasın ı teklif ettiyse de İb
rahim işin idaresini bizzat üzerine almak 
istediğini bildirince davet sonuçsuz kal
dı. Daha sonra Muhtar bir heyetle birlik
te İbrahim'in evine giderek kendisine Hz. 
Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefıyye'den 
bir mektup getirdiğini söyledi. Bazı kay
naklara göre "Muhammed ei-Mehdl'den 
İbrahim ei-Eşter'e" (mesela bk. Taberl. ı ı. 
611 ). bazılarına göre ise "Muhammed b. 
Ali'den İbrahim b. Eşter'e" (mesela bk. 
Dlneverl. s. 289) diye başlayan mektupta 
Ehl-i beyt'in kanını dava etmek ve intika
mını almak üzere gönderilen Muhtar'a 
yardım etmesi isteniyordu. İlk rivayeti 
doğru kabul edenler İbrahim'in. daha ön
ce Muhammed b. Hanefiyye ile mektup
laştığını. ancak hiçbir zaman onun kendi
sini mehdi olarak takdim etmediğini söy
leyerek, ikinci rivayeti benimseyenler de 
başka karinelerden yola çıkarak mektu
bun ona ait olup olmadığı konusunda te
reddüt gösterdiği görüşündedir. Amir 
eş-Şa'bl hariç orada bulunanların hepsi 

mektubun Muhammed b. Hanefiyye ta
rafından yazıldığına şahitlik ettiği , İb
rahim'in bunların isimlerini bir kağıda 
yazarak kendilerine imzalattıktan sonra 
Muhtar es-Sekafi'nin saflarına katıldığı 
belirtilmektedir. Muhtar es-Sekafı ile İb
rahim b. Eşter. 14 Reblülewel 66 (19 Ekim 
685) tarihinde Hz. Hüseyin'in intikamını 
almak ve KCıfe'yi ele geçirmek üzere ayak
lanmaya karar verdiler _Ancak İbrahim'in 
karşılaştığı bir olay yüzünden bir kişiyi öl
dürmek zorunda kalması üzerine bir gün 
önce başlayan . bu arada halktan da bü
yük destek gören isyan başarıyla sonuç
landı ve KCıfe ele geçirildi. 

Muhtar es-Sekafı KCıfe'de hakimiyetini 
güçlendirmeye çalışırken onun Musul va
lisi olan Abdurrahman b. Said, Emevl ku
mandanlarından Ubeydullah b. Ziyad'ın 
bölgeye geldiğini, bu yüzden 11krlt'e çe
kilmek zorunda kaldığını bildirdi. Ubey
dullah, Muhtar es-Sekafı'nin Yezld b. Enes 
kumandasında Musul'a gönderdiği kuv
vetleri bozguna uğratınca (10-11 Zi lhic
ce 6618-9 Temmuz 686) Muhtar es-Seka
rı. İbrahim b. Eşter kumandasında bir or
duyu Ubeydullah b. Ziyad'ın üzerine gön
derdi. Ancak onun şehirden ayrılmasını 
fırsat bilen KOfeliler ayaklanma girişimin
de bulunduğundan İbrahim'i geri çağır
dı. İbrahim isyanı bastırdıktan (24 Zi lhic
ce 66/22 Temmuz686) sonra tekrar Ubey
dullah ' ın üzerine yürüdü . Hazir ırmağı 
kıyısında geçen çetin savaşta İbrahim 'in 
mahareti sayesinde kesin bir zafere ula
şıldı: başta Ubeydullah b. Ziyad ve Husayn 
b. Nümeyr olmak üzere birçok kişi öldü
rüldü (9 Muharrem 6715 Ağustos 686) Bu 
başarılardan sonra Muhtar es-Sekafı gi
derek kendi başına hareket etmeye baş
layınca İbrahim'in ondan ayrılarak Cezl
re'deki bazı bölgeleri hükmü altına aldığı 
rivayet edilmektedir. Ramazan 67'de (Ni
san 687) Muhtar es-Sekafı'yi öldüren Ab
dullah b. Zübeyir'in kardeşi Mus'ab İbra
him'e, idaresi altına girdiği takdirde baş
ta Suriye olmak üzere fethedeceği yerlere 
bizzat sahip olacağını bildirdi. Öte yan
dan Halife Abdülmelik de ona bir mektup 
göndererek kendisine biat etmesi duru
munda lrak'ı tamamen ona vereceğini 
söyledi. Ancak İbrahim. Mus'ab'ın safla
rına katıldı. Daha sonra Mus'ab b. Zü
beyr'in Basra'daki Haricller'e (Ezrakiler) 
karşı harekete geçmesiyle onların KCıfe 
taraflarında katliama kalkışmaları üzeri
ne İbrahim b. Eşter. Mus'ab'dan Ezrakl
ler'Ie mücadeleye memur edilmesini is
tedi: fakat diğer kabile reisierinin muha
lefetiyle karşılaştı. Mus'ab da bu görevi 

İBRAHiM GÜLŞENf 

Musul'a gönderdiği Mühelleb b. EbCı Suf
re'ye verdi: İbrahim'i de onun yerine Mu
sul'a tayin etti. Ardından beraberindeki 
kuvvetlerle birlikte Emevller'e karşı mü
cadeleye başlayan İbrahim Halife Abd cil
melik'in ordusu ile karşılaştı. Deyrülcase
lik civarında cereyan eden savaşta İbra
him'in daha savaşın başında öldürülmesi 
(Cemaziyelevvel 721 Ekim 691) M us' ab b. 
Zübeyr'in mağlCıbiyetini hazırladı. İbra
him b. Eşter. bazı kaynaklarda KOfeli mu
haddis ve fakih Ebu İmran İbrahim b. Ye
zld b. Kays en-Nehai ile karıştırılmıştır. 
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li! HASAN ÜNAT 

İBRAHiM GÜLŞENi 
(ö. 940/1534) 

Halvetiyye -Gülşeniyye tarikatının 
kurucusu, şair. 

_j 

Amid 'de ( Diyarbakır) dünyaya geldi. 
Azerbaycan'ın Serdea (Barda) şehrinde 
doğduğu ileri sürülmekteyse de (M . Ali 
Terbiyet. s. 318) babasının Arnidi nisbesini 
taşıması ve türbesinin Diyarbakır'da bu
lunması (Ali Emir!, vr. I 6') bu iddianın 
doğru olmadığını göstermektedir. Haya
tı hakkında bilinenler. geniş ölçüde oğlu 
Ahmed Hayall'nin halifesi Muhyl-i Gülşe
ni'nin Menfıkıb-ı İbrahim Gülşeni ad
lı eserine dayanmaktadır. Ancak Muhyl 
onun nerede doğduğuna dair bilgi verme
miştir. İbrahim Gülşenl'nin doğum tari
hi de tartışmalıdır. Muhyl. onun 940'ta 
(1534) vefat ettiğinde 114 yaşında oldu
ğunu söyler. Bu durumda 826'da (1423) 
doğmuş olmalıdır. Yine Muhyl'nin verdi
ği bilgiye göre babası Muhammed Ami-
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