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~ ZEKERiYA KURŞUN 

İBRAHiM HAMDİ 
(ö. ll 76/ 1 762-63 'ten sonra) 

Atlas adlı eseriyle tanınan 
Osmanlı coğrafyacısı. 

.J 

Hayatı hakkında bilinenler hemen ta
mamen kendi eserine dayanmaktadır. Bu 
gün Bartın'abağlı olan Ulus ilçesinin En
düz Çiftliği 1 Küçük Endüz köyünde doğ
duğunu belirten İbrahim Harndi ailesi
nin on iki imamdan Zeynelabidln'e kadar 
uzandığını, dedesi Seyyid Hüseyin ve ba
bası Seyyid Bayram'ın ziraatla uğraştıkla
rını, babasının ll. Mustafa'nın ( 1695-1703) 
Avusturya seferleri dolayısıyla bir süre Tı
mışvar'da bulunduğunu, dönüşte Edir
ne'de öldüğünü ve Gazi Mihal Köprüsü 
başında gömüldüğünü yazar. Ayrıca an
ne tarafından akrabaları hakkında da ge
niş bilgi verir. Yine eserinden öğrenildiği
ne göre ibrahim Ham di çocukluk ve genç
lik yıllarını babasının yanında önce Yana
va' da, bu kalenin düşmesi üzerine de Tı
mışvar'da geçirdi ve tahsilini burada ta
mamladı. Tasawufı terbiyesin i. ll. Musta
fa ile III. Ahmed'in ikram ve iltifatlarına 
nail olan Selim Dede'den aldı. Fakat asıl 
hacası kendisinden Arapça öğrendiği ve 
tefsir okuduğu el-Hac Eyyub Efendi'dir. 
Tımışvar'da dersiam olan Peçuylu Plrl Ah
med Efendi de hocalarındandır. Yerli ku
lu cebecilerinden olduğu anlaşılan İbra
him Harndi (Atlas, vr. 254•). Tımışvar'daki 
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yirmi yıllık ikameti esnasında çeşitli gö
revler üstlenmiş. bu vesileyle de birçok 
yerde bulunmuştur. Zengin bir aileye 
mensup olduğundan bu şehrin 1716'da 
düşmesi dolayısıyla maddi yönden büyük 
zarara uğradı (a.g.e., vr. 255b) . Daha son
ra Tırnova'ya döndü ve Hotin'e yerleşti. 
1 721'de başlayan Hotin Kalesi'nin tami
rinde görev aldı. Ardından cebehfıne ka
ti bi. bir süre sonra da Hotin defterdan 
ve Hotin muhafızı Abdi Paşa'nın katibi 
oldu. Başta İstanbul olmak üzere birçok 
merkezle, bu arada Lehistan'da bulunan 
müslüman Tatar oymağı Lipkalar'la yapı
lan yazışmalar onun tarafından gerçek
leştirildi. 1727'de Amasra'ya giden İbra
him Hamdi, 1733-1734 yıllarında İstan
bul'da Akbıyık mahallesinde oturmuş , bu 
sırada Ayasofya Camii'nde ı. Mahmud ta
rafından yaptırılan tamiratı incelemiştir 

(a.g.e., vr. 125b) . 1736-1737 seferleri sıra
sında ordu mensubu olarak İsakçı. Karta! 
ve Babadağı'nda bulunan İbrahim Ham
di'nin bütün ömrü kendi ifadesine göre 
sınır boylarında geçmiş , 1749'da annesi
ni ziyaret amacıyla memleketine gitmiş 
ve yoğun bir şeklide eserini telifte meş
gul olmuştur. Vefat tarihi bilinmemekle 
beraber bunun. eserinde yer alan ve ken
disine ait olan bir ilavede görülen 11 76 
( 1762-63) yılından sonra olduğu anlaşıl
maktadır. 

İbrahim Harndi'nin ciddi. dürüst. so
rumluluk sahibi bir kişi olduğu. çeşitli dil-

leri öğrenmeye olan kabiliyetini Lipkalar'
la yazışmalarda gösterdiği , seyahat et
meyi sevdiği anlaşılmaktadır. Hotin Ka
lesi'nin tamirinin bitimine Abdi Paşa'nın 
isteğiyle söylediği tarih manzumesi şair
lik yönünün de bulunduğunu ortaya koy
maktadır. Bu manzumeyi Rusçuklu Gü
müş Kolçakoğlu Bekir Ağazade ta'lik hat
la taşa yazmış. İbrahim Harndi de bunu 
oyarak taşa işlemiş ve tezhiplemiştir. Ay
rıca başka mimari eseriere de manzum 
tarihler yazıp hakkakhk yaptığı. mesela 
1137'de (1724-25) ölen oğlu Seyyid Ab
durrahman'ın mezar kitabesini yazarak 
taşa nakşettiği bilinmektedir. Zağarcıbaşı 
Kayyimoğlu Mehmed Ağa'nın yaptırdığı 
hayratın yazısı ve nakşı da yine ona aittir 
(a.g.e., vr. 278•). 

İbrahim Harndi'nin şöhreti Atlas adlı 
coğrafya kitabından gelir. İki cilt olarak 
telif edilen eserin sadece ll. cildi bugün 
elde mevcuttur (aş. b k.) . İlk cildi ve dola
yısıyla dlbacesi olmadığından eserin ismi 
de bir süre meçhul kalmıştır. Karaçan im
re tarafından "coğrafyaya dair bir kitap" 
şeklinde bahsedilen eserin (TOE/11, l/3 
113291. s. 188) adının Atlas olduğunu ilk 
defa. muhtemelen kitabın tamamını gör
müş olan Bursalı Mehmed Tahir kaydet
miştir (Osmanlı Müellifleri, lll, 317). Nite
kim eser üzerinde ilk çalışmayı yapan Ta
lat Mümtaz Yaman da kullandığ ı nüsha
nın iç kapağın da, daha sonra yazıldığı an
laşılan "Atlas-ı İbrahim Harndi Efendi, 

lbrahim Harndi'nin Atlas ' ından iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2044, vr. 276', 341') 



1163" kaydının bulunduğunu belirtmek
tedir (Ülkü, XV/85 ı 1940[. s. 42) 

Atlas'ın telif tarihi için farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Talat Mümtaz Yaman'ın 
kullandığı nüshada müellif çeşitli yerler
de eserinin yazım tarihini vermekteyse de 
bu tarih 1163 yılının 1 ve 24 Reblüleweli 
(8 Şubat. 3 Mart 1750). 25 Zilkadesi (26 
Ekim 1750) şeklinde farklılıklar arzetmek
tedir. Yaman da 1. cildi üzerinde yaptığı 
tesbitiere dayanarak Atlas'ın 11 42-11 62 
( 1729-17 49) yılları arasında yazılmış ol
duğunu belirtmektedir (a.g.e., s. 42) Bu 
değişik tarihler aslında ilgili bölümlerin 
kaleme alındığı zamana dair olsa gerek
tir. Bundan da Atlas'ın temize çekilmeyip 
müsvedde halinde kaldığı sonucu çıkarı

labilir. Nitekim ll. cildin müellif tarafın
dan gözden geçirilerek tashih edilmiş ol
ması da bu kanaati doğrular gibidir. Bu
rada ta'lik hatla görülen "mükerrerdir. 
minhu, sah. tasdik" gibi düzeltmelerle il
gili geleneksel lfadelerin bizzat müellife 
ait olduğu kesindir. Zira Hotin Kalesi'nin 
tamiriyle ilgili kısmın metinde nereye gi
receği gösterilerek, "Ta'lik yazısın ı taşa 

res m edip tarihini bu fakir on iki beyit ka
dar inşad ve taşa hakk ve tezhlbi dahi bi
zimdir" denilmiş. sonuna da "sah" konul
muştur (Atlas, vr. 276b). Bu tür ilaveler 
eserin başka yerlerinde de bulunmakta
dır (a.g.e., vr. 341 b) Müellife ait son telif 
tarihi 1 S Cemaziyelewel 1176 (2 Aralık 
1762) olup burada zelzele sonucunda yı
kılan Edirne M uradiye Camii'nin tamiriy
le ilgili olarak padişah fermanı ve sadra- . 
zam mektubunun sactır olması hakkında 
bilgi vardır (a.g.e., vr. 190•) . Eserde "tas
dik" ile başlayan ve okunaklı bir nesih 
hatla yazılan ilavelerin ise geç tarihli ol
duğu ve eseri temellük eden biri tarafın
dan yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Muhteva bakımından Atlas önceki Os
manlı coğrafyacılarının eserleri gibi a:rzın 
tarifi, hareketleri ve astronomi hakkında 
bilgilerle başlamaktadır(Yaman, Konya, 
Il/22-23 ı 1938 ı, s. ı 209). 1. ciltte Anadolu 
şehirleri, ll. ciltte Afrika, Avrupa ve Ame
rika kıtalarının şehirleri hakkında malu
mat verilmektedir. Şehirlerin adları. en
lem ve boylam daireleriyle bulundukları 
iklim belirtildikten sonra coğrafi tavsit
lerine geçilmiş, bu arada bazı folklorik 
bilgilerle dağlar, nehirler. göller ve deniz
ler gibi yeryüzü şekillerinden de söz edil
miştir. Ancak eserde üst ve alt başlıklar
daki tenasübü gösterecek şekilde belli 
bir terminolojinin kullanılmadığı. tertibi
nin de bozuk olduğu görülmektedir. 

Atlas'ın ı. cildi yakın zamana kadar Ta
rih-i Osman! Encümeni üyelerinden Ah-

med Tevhid Bey'in özel kütüphanesinde 
iken (im re, 1/3 ı I 329 [. s. I 88) 1934 yılında 
onun tarafından Talat Mümtaz Yaman'a 
hediye edilmiştir. Yaman elindeki nüsha
yı başı ve sonu noksan. 346 varaktan iba
ret, güzel bir nesihle yazılmış olarak tavsif 
etmektedir (Ülkü, XV/8 5 ıı940[. s. 4 ı) 
Fakat 1942'de Kastamonu'da çıkan yan
gında Yaman'ın kütüphanesi, bu arada 
Atlas'ın 1. cildi de yanmıştır (Orhonlu. TD, 
XIV/ 1 9ı 1 964J, s. l 1 7) . Eserin ll. cildi Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunmak
tad ı r (Esad Efendi, nr. 2044). İlk satırının. 
" ... olup ! isanların tekeli üm ederler" şek
linde başlaması ll. cildinin baş tarafının 
da eksik olabileceğini düşündürmektedir. 
Daha ileride de (Atlas, vr. 60b-6t•) eksik
likler vardır. Fakat bu cilt sonu itibariyle 
tam olup ta'lik hattıyla 509 varaktır. 

Eserin önemli bir kısmı, müellifin ger
çekleştirdiği seyahatleri sırasındaki göz
lemlerine dayanmaktadır. Nitekim mem
leketi ve yöresiyle Tımışvar ve Hotin ta
rafları başta olmak üzere birçok Rumeli 
şehri. Lehistan'da yaşayan Tatar oymağı 
Lipkalar ve istanbul'a dair verilen bilgiler 
orüinal olup İbrahim Harndi'nin gözlem
lerini yansıtmaktadır. Müellif gidemediği 
yerler için şifa hi ve yazılı kaynaklara baş
vurmuştur. Ancak eserin asıl önemli kıs
mı yazılı kaynaklara dayanmaktadır. En 
çok kullandığı eser de Katib Çelebi'nin 
Cihannümd'sıdır. İki eser arasındaki ben
zerlik o derecededir ki Talat Mümtaz Ya
man Atlas'ı Cihannümd'nın ilaveli nüs
hası olarak nitelemekte, bu hükmünü te
yit için de her iki eseri karşılaştırmakta
dır. Bununla birlikte Yaman, Atlas'ta mü
ellifin memleketi ve yöresiyle ilgili olarak 
Cihannümd'dan farkl ı bilgilere dikkat 
çekmiş ve bunları yayımiarnıştır (Ülkü, 
XV/85 ı ı 9401. s. 4 ı -44 ). Bir başka araştır
macı ise Yaman'ın verdiği bilgilere daya
narak 1. cildin, Müteferrika neşri Cihan
nümd'daki EbG Bekir b. Behram ed-Dı
maşki'den alınan tasvirlere, ll. cildin ise 
birinci telif Cihannümd'ya ve Dımaşkı'
nin İhtisdr-ı Tahrir-i Atlas Mayor'una 
zeyil olduğu kanaatindedir (Sarıcaoğlu, 
Katib Çelebi Cihannüması ue Kaynak/a
n, s. I28-l29) . Gerçekten Cihannümd'
nın üç telif merhalesinin bulunduğu. ay
rıca Atlas Mayor'u tercüme eden EbQ 
Bekir b. Behram'ın, birinci telif nüshası
nın derkenariarına ve ana safhaya mü
dahaleler yapması yanında ikinci telife 
zeyil olarak bir eser yazdığı bilindiğinden 
(Sarıcaoğ l u, Bekir Kütükoğlu 'na Arma
ğan, s. ı 2 ı- ı 42), İbrahim Müteferrika'
nın tasarruf ve ilavelerle neşrettiği mat
bu Cihannümd'ya dayanan Yaman'ın id-
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diası ihtiyatla karşılanmalıdır. Cihannü
md'nın ana kaynakl arından olan Aşık 
Mehmed'in Menazırü'l-avdlim'i de At
las'ın kaynaklarından olmalıdır. İbrahim 
Hamdi, bu eseri ya doğrudan ya Cihan
nümdveya buna EbG Bekir b. Behram'ın 
yaptığı ilaveler dolayısıyla kullanmış olma
lıdır. Nitekim Selanik ve Köstendil şehir
leri anlatılırken Menazırü '1-avalim ile 
olan paralellik bu kanaati kuwetlendir
mektedir (Menazırü'l-aualim, ll, ı6• , 22•; 
Atlas, vr. 205b. 208b). Bu tesbitler ışığında 
Atlas:ın Cihannüma'nın ilaveli bir nüs
hası değil. önemli ölçüde yazarın kendi 
müşahede ve duyduklarına dayanan orüi
nal bilgilerle ikmal edilmiş ve yer yer Me
ndzırü'l-avdlim'le desteklenmiş bir eser 
olduğu söylenebilir. Nitekim İbrahim 
Hamdi'nin, Osmanlı coğrafyacılığının anı
lan temel eserleri dışındaki kaynakları ara
sında Nüzhetü'l-müştak, Mu'cemü'l
büldan, Kitdb-ı Bahriyye, Hıtdyname, 
Künhü 'l-ahbdr, Enisü 'l-müsamirin, 
Coğrafya-yı Kebir; Müneccimbaşı. Stra
bo, Plinius. Platon gibi Doğu ve Batı dün
yalarının tanınmış eser ve yazarlarının ad
larını da vermesi yukarıdaki hükmü des
teklemektedir. Ancak İslam tarih ve coğ
rafya yazıcılığı geleneğinin icabı kaynak
ların dizi halinde bir eserden diğerine in
tikal ettiği hatırlanınalı ve yukarıdaki ki
tapların hepsinin İbrahim Harndi tarafın
dan görülmemiş olabileceği de göz önün
de bulundurulmalıdır. İbrahim Harndi'nin 
eserinin daha sonraki coğrafyacılar tara
fından kaynak olarak kullanıldığı söylene
bilir. Nitekim Atlas-ı Cihan adlı coğrafya 
kitabının (Millet Ktp., Ali EmTrT Efendi , 
Coğrafya, nr. 75), Terceme-i Tarih-i Mü
hendis Karyo adıyla istanbul Üniversite
si Kütüphanesi'nde kayıtlı ll. cildi (TY, nr. 
5976-5977) Atlas'ın ll. cildiyle paralellik 
göstermektedir. 

İbrahim Harndi ve Atlas'ından ilk bah
seden kişi Sursalı Mehmed Tahir'dir (Os
manlı Müelli{leri, lll , 317). Karaçan imre. 
Ahmed Tevhid nüshasını kullanarak Ya
lova kağıt fabrikasıyla ilgili bilgileri "İbra
him Müteferrika" adlı makalesinin sonu
na eklemiştir (TOEM, l/3 ı ı 329 1. s. I 88-
189). Talat Mümtaz Yaman da önce yine 
Ahmed Tevhid nüshasındaki Konya ve 
yöresiyle ilgili malumatı (Konya, ll/22-23 
ı 1938 J, s. 1208-1219). sonra da yazarın 
memleketi ve civarı hakkında verdiği bil
gileri (Üikü,XV/85ıMart 19401. s. 41-49; 
XV/86, s. 147-154; XV!/87, s. 248-257) ya
yımlamıştır. İbrahim Harndi ve eseri hak
kında en geniş incelerneyi Cengiz Orhan
lu yapmış . muhtevasını yansıtabilmek ve 
istifadeyi kolaylaştırmak için va rak n uma-
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ralarını da vererek eserin fihristi ni neş
retmiştir (TD, XIV/ 19 119641. s. 118-140) . 
Lipkalar'la ilgili makalesinde ise Atlas'ın 
bu kavme dair kısmının metnin i yayımla
mıştır (TM, XVIII971 ı. s. 74-75) . Kemal 
Samancıoğlu Bartın'la , Necdet Sakaoğlu 
Amasra ile ilgili çalışmalarında Yaman'ın 
neşirlerine dayanarak Atlas'tan iktibas
larda bulunmuşlardır. 

Müellif, kaynaklarını kullanırken dik
katli davranmış, makul olmayan fikirleri 
tenkit etmekten çekinmemiş (Atlas, vr. 
I20b). zamana uymayan düşünceleri ayır
maya özen göstermiştir. İbrahim Harndi'
nin birikimi, coğrafya ilminin Xvll. yüzyıla 
kadar ulaştığı merhaleyi de bilmesine im
kan tanıyordu. Dünyanın yuvarlaklığını ör
neklerle açıklayan müellif zaman- mekan 
açısından iklimleri, enlem- boylam ları, 
klasik coğrafya bilgilerini ve coğrafi ke
şiflerin sonuçlarını göz önünde tutarak 
rakam değerleriyle açıklamış; med-cezir 
hadisesini , hava ve rüzgar hareketlerini 
incelemiş; ancak Batı menşeli eserler ya
nında EbCı Bekir b. Behram'ın eserini de 
bilmesine rağmen kilinatın merkezinin 
arz değil güneş olduğu şeklindeki yeni fik
re eserinde yer vermemiştir. Ayrıca mü
ellifin, XVIII. yüzyıldaki coğrafya ilminin 
ulaştığı seviyeden pek haberdar olmadığı 
da anlaşılmaktadır (Orhonlu , TD, XIV/19 
11964J, s. l 33 -136) 
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İBRAHiM HAN 
(ö . 1031!1622 l?ll 

İbrahim Hanzadeler 
a ilesinin kurucusu, 

Osmanlı devlet adamı. 

156S'te doğduğu tahmin edilmektedir. 
Vezlriazam Sokullu Mehmed Paşa ile ll. 
Selim'in kızı Esmilhan (ismihan) Sultan'ın 
oğludur. Sonraki devre ait bir kayda göre 
doğumu bir müddet gizlenmiş, ll. Selim'in 
saltanatı döneminde ortaya çıkarılınca 
kendisine dedesi tarafından İbrahim Han 
adı verilmiştir (Ayvansarayl, ll, 38). Ancak 
çağdaşı kaynaklarda bu bilgi yer almadı
ğı gibi han unvanı da zikredilmez. Selani
k!, onun adını Mehmed Paşa oğlu Sultan
zade İbrahim Bey veya Ağa şeklinde ya
zarak 1003 Muharreminde (Eylül 1594) 
Sinan Paşa'nın aracılığı ile kapıcıbaşı oldu
ğunu belirtir (Tarih, s. 390). Diğer kaynak-

. larda da İbrahim Ağa adıyla anılır (Top
çu lar Katibi Abdülkadir Efendi, s. 93; Na
lma, 1. 296) . Yalnız Ata! kendisinden İbra
him Han diye söz etmiş ve Sokullu Meh
med Paşa'nın meşhur bir alim olan Ha
san Meanicl'yi Amasya'dan onun eğitimi 
için getirttiğini yazmıştır (Zeyl-i Şekaik, 
s. 274). Bu kayıttan anlaşıldığına göre iyi 
bir tahsil gören İbrahim babası tarafın
dan bir devlet adamı olarak yetiştirilmek 
istenmiştir. Fakat lll. Murad döneminde 
babasına karşı oluşan muhalefet onun da 
geleceğini etkilemiş ve hanedana men
subiyeti, hakkında sürekli şüphe beslen
mesine yol açmış olmalıdır. Uzun süre sa
dece kapıcıbaşılık görevini yürütmüş ve 
önemli bir göreve getirilmemiş olması 
muhtemelen bu sebebe dayanmaktadır. 

Hatta Eğri seferine çıkılacağı zaman 1004 
Şewalinde (Haziran 1596) lll. Mehmed'in 
gazabına uğrayıp aziedilmişse de (Sela
nik!, s. 608) kısa bir süre sonra yeniden 
bu göreve getirilmiştir. Zira Vezlriazam 
İbrahim Paşa'nın 1 005 Zilkade sonların
da (Temmuz 1597) bütün beylerbeyi, san
cak beyi ve timarlı sipahilerin sefere çık
maları yolundaki emrini gerekli yerlere 
ulaştırmakla onun görevlendirildiği bi
linmektedir (a .g.e., s. 696). Ayrıca 1010 
(1602) yılında Celall Karayazıcı Abdülha
lim'in kardeşi Deli Hasan'ın isyanını bas
tırmak üzere Tokat'ta bulunan ve bu gö
revden alınacağını duyunca azil haberini 
getiren kapıcıbaşıyı öldürteceğini bildiren 
ağabeyi Sokulluzade Hasan Paşa'ya bu 
haberi iletme görevi ona verilmiş, hatta 
bu yüzden Hasan Paşa tarafından tehdit 
edilmiştir (Naima. 1. 296) ı. Ahmed'in 

tahta çıkışı ( 1603) onun için bir dönüm 
noktası oldu. 1 O 13 Saferinde (Temmuz 
1604) zeamet sahibi olan oğlu Abdullah' 
la birlikte sefere katılmama . padişahın 

yanında bulunma ve padişah sefere çık
tığı vakit gitme imtiyazı kazandı. Bundan 
birkaç ay sonra başkapıcıbaşı oldu (25 Re
blülahir ı o 13120 Eylül 1604) Bir ara gö
revden alındıysa da 28 Receb 1 O 1 3'te (20 
Aralık 1604) vazifesine iade edildi (BA, A 
RSK, nr. 1477, s. 1 I, 24, 42). 

Bu görevde dört yıldan fazla kaldığı an
laşılan İbrahim Han, Fatih Kanunname
si'nin sultan oğullarına beylerbeyilik ve
rilmeyeceği şeklindeki hükmüne rağmen 
1 S Cemaziyelewel 1 o 18'de ( 16 Ağustos . 
1609) Bosna beylerbeyiliğine getirildi (BA, 
A RSK, nr. 1481, s. 60). Bu tayinde, baba
sından kendisine intikal eden Atmeyda
nı'ndaki sarayın arsasını Sultan Ahmed 
Camii ve Külliyesi inşaatı için pa:dişaha 
hediye etmesinin rolü olduğu da belirtilir 
(Ef2[İng . J. lll, 995) . 1021 Şewalinekadar 
(Kasım 1612) Bosna beylerbeyiliğinde bu
lunan İbrahim Han'ın (BA, A RSK, m 1484, 
s. 7, 34) bundan sonraki görevleri hakkın
da açık bir bilgi yoktur. Bu tarihlerde Özi , 
Eğri ve Niğbolu'da beylerbeyi olarak gö
rev yapan, 1 028' de de ( 1619) ikinci defa 
Bosna beylerbeyi olan İbrahim Paşa'nın 
aynı kişi olup olmadığı kesin olarak tes
bit edilememektedir. 1031 'de (1622) az
ledildikten kısa bir süre sonra İstanbul'
da vefatettiği belirtilen İbrahim Han ' ın 
mezarı Eyüp'te babasının türbesindedir. 

Kendisinden sonra gelen aile fertleri 
onun adına nisbetle İbrahim Hanzadeler 
olarak anıldı . Bu ailenin mensupları, dev
let idaresinde önemli görevlere geleme
mekle birlikte dönemlerinin en varlıklı 
ve itibarlı şahsiyetleri olarak göründüler. 
İbrahim Han oğlu Mehmed Bey (ö 1077/ 
1666) defter eminliğinde bulundu. S Ce
maziyelewel 1 OSS'te (29 Haziran 1645) 
yangın tehlikesine maruz kalan bu aileye 
ait sarayın İbrahim Hanzade sarayı olarak 
anıldığı ve Kadırga'da bulunduğu bilin
mektedir (Şeyh!, l, 153) . Selanik! de İran 
elçisinin ikameti dolayısıyla bu semtteki 
saraydan söz eder (Tarih, s. 147). İbrahim 
Han'ın torunlarından Ali Bey ise (ö . I 127/ 
ı 71 5) yine zamanının en zengin kişilerin
dendi (Raşid, Il, 361 ı. İbrahim Hanzade 
ailesi genellikle Eyüp'te ikamet etmekte 
olup Sokullu Mehmed Paşa ve Esmahan 
Sultan vakıflarının mütevelliliğini üstlen
mişti. 1703 Edirne Vak'ası sırasında ll. . 
Mustafa'yı tahttan indirmek için Edirne'
ye yürüyen asilerin kendi aralarında yap
tıkları tartışmada, Osmanlı hanedam ye-


