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Üsküdar'da Atik Valide Camii yakınların
da Kasımağa mahallesinde doğdu . Genç
liğinde çokzayıf olduğu için "Keçi Boynu
zu" lakabıyla. yeniçeri ağalığından sada
rete geçmesinden ötürü "ağa" unvanıyla 
anılır. Babası Yeniçeri Ocağı beytülmalcisi 
Mehmed Ağa'dır. Kendisi de teamüle uy
gun olarak babası gibi Yeniçeri Ocağı'na 
girdi ve turnacı başılığa kadar yükseldi. 
Trabzon ve Kandiye gibi bazı yerlerde 
ağalık yaptı. istanbul'a döndükten sonra 
Yeniçeri Ocağı'nda yükselmeye devam et
ti ve sırasıyla saksoncubaşı. zağracıbaşı 
(17 Eylüll802). kul kethüdası(6 Haziran 
1803) ve nihayet yeniçeri ağası oldu (ı 9 
Ağustos ı 804). Sadakati ve halk arasında
ki iyi şöhreti dolayısıyla, selefi İsmail Pa
şa'nın azli üzerine Nizam-ı Cedid'in Ru
meli'de de uygulanması teşebbüsü sıra
sında gelişen olaylar sebebiyle huzursuz
luklarını ortaya koyan yeniçerileri teskin 
etmek için sactarete getirildi ( ı4 Eylül 
ı 806) . Kendisinden boşalan yeniçeri ağa
lığı ise Kul Kethüdası Osman Ağa'ya veril
di. Aynı yıl içinde Osmanlı-Rus savaşının 
başlaması üzerine serdar-ı ekrem sıfatı ile 
harp hazırlıklarını yürüttü ve Nisan 1807'
de İstanbul'dan hareket etti. Sırp isyan
ları ve Belgrad'ın elden çıkması, Vehhabi 
ayaklanması ve Hicaz'ın istilası, 1807 baş
larında İngilizler'in de Rusya'nın mütte
fiki sıfatıyla savaşa iştiraki, bir ingiliz tilo
sunun 20 Şubat'ta İstanbul önlerine gel
mesi ve bu badirenin atlatılmasından he
men sonra alayla Davutpaşa'ya ve oradan 
da ordu ile Rus cephesine hareket etmesi 
(ı 2 Mart ı 807), Nizam-ı Cedid'e karşı pat-
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!ayan Kabakçı Mustafa ayaklanması (25 
Mayıs 1807) ve lll. Selim'in tahttan indiril
mesi kısa süren sactaretinin önemli olay
ları arasında yer alır. lll. Selim'in tahttan 
indirilerekyerine IV. Mustafa'nın çıkması 
(29 Mayıs ı 807) yeniçeriterin de isyanına 
yol açtı. Mühr-i hümayun zorla elinden 
alınarak saldırılara maruz kalan İbrahim 
Hilmi Paşa. hayatı tehlikeye girince Ka
pıcıbaşı Cebbarzade marifetiyle orduga
hı terkederek iki saat uzaklıkta Alemdar 
Mustafa Paşa'nın nüfuz sahası içindeki 
bir köye kaçtı. Bunun üzerine aziedilip (3 
Haziran ı807) tekaüden Şumnu'da otur
ması emredildi. yerine de orduda isyan 
halinde bulunan yeniçerileri teskin ama
cıyla eski Kul Kethüdası Çelebi Mustafa 
Paşa sactarete getirildi (ı 9 Haziran 1807). 
Yeni sadrazarnın tayiniyle ilgili o'larak gön
derilen hatt-ı hümayunda, "Sadr-ı sabık 
İbrahim Paşa, idare-i umCır-ı askeriyye ve 

tanzim-i mehamm-ı saltanat-ı seniyyeme 
adem-i liyakatine binaen azlolunmağla" 
şeklindeki kayıt, bu gibi durumlarda gö
rülen olağan suçlamalardan olmayıp ger
çeği ifade eder mahiyettedir. Bununla bir
likte ordudaki genel isyan havasının ken
disine yapabilecek bir şey bırakmadığı da 
bir gerçektir. 

Sactareti yedi ay dört gün süren İbra
him Hilmi Paşa. Temmuz 1807'de Sela
nik. Aralık 1808'de Hersek livası dahil ol
mak üzere Bosna valisi oldu. Ekim 1813'
te aziedildi ve vezareti alınmış olarak Ge
li bolu'ya sürüldü. 3 Eylül1816'da veza
retle Girit'e Kandiye muhafızlığına gön
derildi. Ada halkının "ikide birde valilere 
birer bahane ile hücum etmesi" (BA, HH, 
nr. 23283) selefierinin aziine yol açtığı için 
sıkı ve sert bir icraata başladı . Bu icraatı 
esnasında suçlu olduklan kesin olmakla 
beraber bazı kimseleri "bila emr-i ali" 



idam ettirmesi yanında genelde azil se
bebi olarak ileri sürülen "tama' ve irtikap" 
suçlamalarıyla Kandiye muhafızlığından 

alındı ( 2 ı Mart ı 8 ı 8). Kandiye muhafızlı
ğı. daha önce İçel mutasarrıflığına geti
rilmiş bulunan Mustafa Paşa'ya verildi. 
İbrahim Hilmi Paşa ise İçel'e mutasarrıf 
olarak tayin edildi (BA, HH, nr. 22925) ve 
bir yıl kadar bu görevde kaldı. 1 O Tem
muz 1819'da Eğriboz sancağı muhafızlı
ğına tayin ediidiyse de Girit'te H anya mu
hafızı Vahid Paşa'nın ahaliyi zapta mukte
dir olamaması ve çıkan olayların Kandi
ye muhafızı Mustafa Paşa tarafından da 
aksettirilmesi üzerine Vahid Paşa yerine 
Hanya muhafızlığına getirildi (9 Ağustos 
ı 8 ı 9). Kapı halkının. hayvanlarının ve eş
yalarının nakli için tahsis edilen m1r1 ge
milerle (BA. HH, nr. ı6358, 23283) Eğri

boz'dan hareket ederek yeni görevine 
gitti. Buradaki görevi 1820 Nisanına ka
dar sürdü. 

4 Temmuz 1821'de Adana valiliğine 
getirilen İbrahim Hilmi Paşa'nın bu gö
revde iken takdirle karşılanan icraatı ara
sında, bölgedeki asayişin sağlanması ya
nında özellikle Sayda Valisi Abdullah Pa
şa'nın te'dibi için 1500 süvari askerinin 
toplanması işi gelmektedir. 1200 süvariyi 
Adana'da hazırlayan ve 300'ünü. de böl
gede bulunan aşiretlerden temin yoluna 
giden İbrahim Hilmi Paşa verdikleri söz
lere rağmen asker teminine yanaşmama
larından ötürü aşiretlerle mücadele et
mek zorunda kaldı. Aşiretlerden asker 
almayı başaramamakla beraber etraftan 
topladığı fazladan 1 000 süvariyi de kuv
vetlerine katarak Abdullah Paşa'ya karşı 
harekata hazırlanan Şam Valisi Derviş 
Mehmed Paşa'nın maiyetinde yer aldı 
(BA, HH, nr. 20625 !"İbrahim Hilmi" mü
hürlü mektupJ, 24943) 30 Mart 1823'te 
bu görevden aziedildikten sonra vezareti 
alınıp emekliye sevkedilerek mecburi ika
metle İstanköy'e gönderildi (BA, HH, nr. 
23509). Muhtemelen Rum ayaklanması
nın yarattığı tehlikeler sebebiyle bir müd
det sonra vezaretle buraya muhafız ola
rak tayin edildi ve bu görevi sırasında ve
fat etti (ı 7 Haziran ı 825) Adaya erzak ve 
asker göndermedeki kusurundan ötürü 
aziedilip Adana'ya sürülen sa b ık Menteşe 
mütesellimi Mehmed Emin Efendi'nin 
"velayet-i hümayun meserretine hürme
ten" affını talep etmesine bakılırsa (BA, 
HH, nr. 16504) İbrahim Hilmi Paşa'nın İs
tanbul'da saygınlığını korumayı sürdür
düğü anlaşılır. 
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!il KEMAL BEYDiLLi 

iBRAHiM el-iMAM 
( ı"lof'! ~f_r.!) 

EbCı İshak İbrahim b. Muhammed 
b . Alı b. Abdiilah b. el-Abbas 

(ö. 132/749) 

Abbas! ihtilalinin hazırlayıcılarından. 
L ~ 

82 (701) yılında Humeyme'de doğdu. 
Babası Muhammed b. Ali. Emevller'e kar
şı gizlice Abbas! propagandasını önce KCı
fe'de Beni Müsliye'den Harisi kabilesi 
mensupları arasında başlatmış, daha son
ra karargahını Horasan'a nakletmiş. 125'
te (743) vefatından önceyerine oğlu İbra
him'i imam olarak bırakmıştır. Hareketin 

mücadeleci bir özellik kazanması İbrahim 
el-İmam'la başlamış ve bu hareket kısa 
sürede Haşimoğulları'nın ümidi durumu
na gelmiştir. Onun Abbas! davasındaki 
başarısında babasını her hususta destek

leyen Süleyman b. Keslr ei-Huzal. Malik 
b. Heysem ei-Huzal. Lahiz b. Kureyz el
Mer'l et-Tem1m1, Kahtabe b. Şeblb et
Ta!. Ebu Haşim Bekir (Bükeyr) b. Mahan. 
Ebu Musa es-Serrac gibi n akibierin önemli 

iBRAHiM el-iMAM 

katkıları oldu. Bunlardan Bekir b. Mahan, 
127'de (745) vefat edince İbrahim onun 
tavsiyesi üzerine yerine damadı Ebu Se
leme Hafs b. Süleyman el-Hallal'i Küfe'ye 
başnaklb olarak tayin etti. Aynı yıl Süley
man b. Keslr. Lahiz b. Kureyz ve Kahta
be hac mevsiminde Mekke'ye gidip daha 
önce buraya gelen ibrahim ile durumu 
görüştüler. Bu buluşmada Ebu Müslim-i 
Horasanlde bulundu (ibnü 'l-Es!r. v. 339). 

Yirmi beş yılı aşkın bir süreden beri ba
şarılı bir şekilde yürütülmüş olan faali
yetler sonucu Horasan'da ortamın hazır 
duruma geldiğini düşünen Süleyman b. 
Keslr el-Huzal ve diğer naklbler. İbrahim 
el-İmam'dan Horasan'da kendisini tem
sil etmek üzere ailesinden bir kişiyi gön
dermesini istediler. İbrahim bu görevi ön
ce Süleyman b. Keslr el-Huzal'ye, o kabul 
etmeyince Kahta be b. Şeblb et-Tal ve İb
rahim b. Selime'ye teklif etti. Ancak bun
lar da görevi kabul etmek istemediler. 
Bunun üzerine İbrahim , kendisine Ebu 
Musa es-Serrac tarafından getirilen. Ebu 
Müslim künyesini verdiği mevlasını gö
revlendirdi (ı 28/746). Ebu Müslim, Hora
san'a gitmek üzere ayrılırken ona Küfe'
de bulunan Ebu Selerne el-Hallal ile sü
rekli temasta bulunmasını ve Horasan'
da da Süleyman el-Huzal'nin emirlerine 
itaat etmesini söyledi. Naklbler Horasan 
bölgesinde ve özellikle Merv'de propagan
da faaliyetlerini Araplar üzerinde yoğun
laştırıp onları kazanmaya çalışıyor ve bun
da başarılı oluyorlardı. Çalışmalar sonu
cunda Emevller'in askeri. idari ve mali 
siyasetlerinden memnun olmayan Arap
lar'ın büyük çoğunluğu Emevller'e karşı 
girişilen protesto hareketlerine katılma
ya başladı. 

İbrahim el-İmam'ın emri üzerine Ab
basl taraftarları. Abbasller 'i sembolize 
eden siyah elbiseler giyerek ve siyah bay
raklar çekerek isyanı fiilen başlattılar (25 

Ramazan ı 29/9 Haziran 747) . Mervyakın

larındaki Sefizenc'e yerleşen Ebu Müs
lim. Ali b. Cüdey· ei-Kirmanl'yi Horasan 
valisi olarak tanımak suretiyle kendi saf
larına çekti ve daha sonra onu Harici Şey
b an es-Sagir'in isyanını bastırmakla gö
revlendirdi. Böylece Abbasl taraftarları, 
Nasr b. Seyyar' ı Merv'den çıkarmak için 
hiç zorlanmadılar (9 Cemaziyelahir ı 301 
14 Şubat 748) İbrahim el-İmam . Hora
san'ın kontrolünü eline aldıktan sonra 
Kahta be b. Şeblb et-Ta 'i' yi lrak'a doğru 
ilerlemekte olan Horasan ordusunun kli
mandanlığına tayin etti. 

isyan batıya doğru yayılmaya başladığı 
sıralarda İbrahim el-İmam. Emevl Halife-
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