
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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İBRAHiM el-iMAM 

si ll. Mervan tarafından Humeyme'de tu
tuklandı (I 30 son u veya I 3 I başları 1 7 48 

sonları). İbrahim el-imam hapisteyken 
yerine gizlice. daha sonra ilk Abbas! hali
fesi olacak olan kardeşi Ebü'I-Abbas es
Seffah'ı imam tayin etti; ailesine de onun
la birlikte Küfe'ye gitmesini söyledi. Har
ran'a götürülerek hapsedilen İbrahim el
imam 132 Muharreminde (Eylül 749) bu
rada öldü. Mervan'ın emri üzerine öldü
rüldüğü veya aynı yıl veba salgınında öl
düğü rivayet edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

el-imame ve's-siyase, II, 113 vd.; Belazüri, En
sab, lll, 114-127; Dlneveri. el-AI]barü '(-twal, s. 
338 vd., 343, 344-346, 357; Ta beri, Tarif] (de 
Goeje).II, 1726,1729,1829,1916,1937,1949-
1954, 1960-1964,1973-1975, 2000; lll, 24-27, 
34, 35, 42-44, 47, 116,418, 2500; Mes'Odi, Mü
rCıcü'?-?eheb, III, 239, 243-244; a.mlf., et-Ten
bih (nşr. is mail es-SavT). Bağda d 1357/1938, s. 
293; Ya'kObi, Tarif], Beyrut 1379/1960, II, 327, 
332, 342; İbnü'I-Esir, el-Kamil, V, 254-255, 258, 
259-260, 308, 339, 347-348, 356 vd., 385 vd., 
409,422 vd.; Nüveyrl. f'lihayetü'l-ereb, XXII, 35-
37; Zirikli, el-A'lam, ı, 54; Farcuk Omar, The 'Ab
bas id Caliphate: 132/750-170/786, Baghdad 
1969, s. 75 vd., 116-121; a.mlf., "Ibrahim b. Mu
J:ıammad", Ef2 (ing.). lll, 988-989; M. A. Shaban, 
The 'Abbas id Revolu tion, Cambridge 1970, s. 
152-153, 164; M. Sharon, Black Banners from 
the East, Jerusalem 1983, b k. İndeks; G. van 
Vloten, Emevi Devrinde Arab Hakimiyeti, Şia 
ve Mesih A kideleri Üzerine Araştırmalar (tre 
Mehmed Said Hatiboğlu). Ankara 1986, s. 59, 
63-64, 77; Khalid Yahya Blankinship, "The Tribal 
Factor in the Abbasid Revolution: The Betrayol 
of the Imam ıbrahim b. Muhammad" , JAOS, 
CV! II ( 1988), s. 589-603; K. V. Zettersteen, "İb
rahim", iA, V /2, s. 890. 

~ E THE M RuHi FıGLALI 

ı 
İSAAHİM el-LEKANi 

ı 

(bk. LEKANİ, İbrahim b. İbrahim). 
L _j 

ı 
İBRAHiM-i LÜDi 

ı 

( 1.5~_9-l ~f.t.!) 

İbrahim b. İskender-i LCıdi 
(ö. 932/1526) 

LO.diler'in son sultanı 

L 
(1517 -1526). 

_j 

Sultan İskender-i LGdl'nin büyük oğlu
dur. Babasının ölümü üzerine 8 Zilkade 
923'te (22 Kasım 1517) tahta geçti. Hü
kümdarlığını kabul etmeyen muhalifleri, 
kardeşi Celal Han'ın etrafında toplanıp 
onu Cavnpür hükümdan yaparak ülkeyi 
ikiye bölmek istediler. İbrahim-i LGdl he
men kardeşinin üzerine bir ordu sevket
tL Mağlüp olan Celal Han, Sihler'in elinde-
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ki Gevaliyar'a sığındı. İbrahim Gevaliyar'ı 
da kuşattı ve Celal Han'ı ele geçirerek 
adamlarıyla beraber hapse attı. Celal Han 
bir müddet sonra hapiste öldü. 

İbrahim daha sonra, devlet ricalinin 
kendisine karşı sadık davranmadığı ge
rekçesiyle sert bir idare tarzı benimsedi 
ve birçok ileri gelen kişiyi baskıya maruz 
bırakarak kendisinden soğuttu. Hatta 
babasının iki önemli yöneticisini ölüme 
mahkum ettirince diğer devlet adamları 
kendi güvenliklerini sağlamak için İbra
him'e karşı ayaklandılar. Bu sırada Pen
cap Valisi Devlet Han LG di de baş kaldırdı. 
Durumu öğreı:ıen sultan, Devlet Han LG
dl'nin Delhi'ye gelmesini emretti. fakat 
şüphelenen Devlet Han oğlu Dilaver Han'ı 
gönderdi. Delhi'ye gelen Dilaver Han, bir 
müddet için hapse atıldıktan sonra geri 
gönderildiğinde sultanlığın merkezinde
ki baskı ve zulümleri babasına anlattı. İb
rahim-i LGdl'nin tahtta kaldığı müddet
çe kendi akıbeti ni hiç iyi görmeyen Devlet 
Han, o sırada Kabil'de bulunan Babür'ü 
davet ederek Hindistan'a girmesini iste
di. Bunun üzerine Babür Hindistan'a yö
nelince İbrahim-i LG d! 1 000 kadar filin de 
yer aldığı çok kalabalık bir orduyla onu 
durdurmak için yola çıktı ve iki ordu 
1 S26'da Panipat'ta karşılaştı. Osmanlı 
savaş düzenini uygulayan ve ateşli silah
lar kullanan Babür karşısında tutunama
yan İbrahim-i LGdl'nin ordusu dağıldı ve 
İbrahim savaş alanında öldü (8 Receb 932/ 
20 Nisan ı 526). Babür. İbrahim'in cesedi
ni törenle defnettirdi ve öldüğü yere bir 
türbe yaptırdı. Bu türbe zamanla ziya
retgah haline gelmiştir. İbrahim-i LGdl'
nin annesi Babür'ü zehirletmek istemiş, 
fakat başarılı olamamıştır. Durumun or
taya çıkması üzerine suç ortakları öldü
rülmüş ve kendisi de Kabil' e gönderilmiş, 
ancak yolda intihar etmiştir. 

Sultan İbrahim feraset sahibi ve cesur 
bir hükümdardı. Soyluları kontrol altında 
tutmak için baskıcı bir politika uygula
mışsa da zalim bir hükümdar olmamış
tır. Hükümdarlık kavramının gelişmesine 

katkıda bulunmuş, adil bir siyaset takip 
etmiş ve LGdller Devleti'nin bir impara
torluk haline gelmesi için çalışmıştır. Bazı 
tasarruflarından dolayı hanedanın yıkılı

şma sebep olmakla suçlanırsa da asıl so
rumluluğun asilzadelere ait olduğu kabul 
edilmektedir. Panipat Savaşı Hindistan 
tarihi için önemli bir dönüm noktası ol
muştur. İbrahim-i LGdl'nin ölümüyle LG
di hanedanı yıkılmış, Babür bu savaştan 
sonraDelhive Agra'yı da ele geçirerek 
Babürlüler hanedanını kurmuştur. 
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İSAAHİM MAKAMI 

(bk. MAKAM-ı İBAAHİM). 

İSAAHİM b. MEHDi 
(I.S~f 0-1 ~f.t.!l 

Ebu İshak İbrahim b. Muhammed 
el-Mehdi-Billah b. Abdiilah el-MansCır 

(ö. 224/839) 

Me'mO.n'un Merv'de oturduğu sırada 
Bağdat'ta halife ilan edilen 

_j 

ı 

L Abbasi hanedanına mensup emir. _j 

Ramazan 162 'de (Haziran 779) Bağdat'
ta doğdu. Babası Halife Mehdi- Billah, an
nesi Şekle (Şikle) adında Deylemli bir ca
riyedir; annesine nisbetle İbn Şekle diye 
de anılır. Üvey kardeşi Harünürreşld za
manında (786-809) Dımaşk valiliği yapan 
İbrahim, hilafetin Me'mQn'a geçmesi ve 
daha sonra onun Merv'e yerleşerek 2 Ra
mazan 201 'de (24 Mart 817) Hz. Hüse
yin'in neslinden gelen Musa el-Kazım'ın 
oğlu Ali er-Rıza'yı veliaht tayin edip bay
rağın ve asker üniformasının rengini Ab
bas! siyahından Şii yeşiline çevirmesi üze
rine bu durumu kabullenemeyen Bağ
dat'taki Abbasller ve Bağdat halkı tara
fından, gıyabında hal' ettikleri Me'mQn'un 
yerine halifeliğe getirildi (20 11817). Tah
ta geçince Mübarek unvanını alan İb
rahim, S Muharrem 202'de (24 Temmuz 
817) Bağdat Ulucamii'nde hutbe okudu 
ve Ubeydullah b. Abbas b. Muhammed ile 
MansOr b. Mehdi'nin başlattıkları biatla
rı kabul etti. Fakat biat töreninin hemen 
arkasından ordu içinde huzursuzluklar 
baş gösterdi. İbrahim b. Mehdi süküne.ti 
tesis ettikten sonra Küfe, Hlre ve Sevad'a 
hakim olarak Medain'de karargah kurdu 
ve Me'mün'un kuwetlerine karşı müca
deleye girişti. Ancak kumandanlarından 
Said b. Sacür ve İsa b. Muhammed, 26 


