
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. 
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~ 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 



Receb 202 'de (7 Şubat 818) V asıt yakınla
rında Me'mGn'un Irak valisi Hasan b. Sehl 
tarafından bozguna uğratıldı. Ardından 
İbrahim'in adamları Me'mGn adına faali
yet göstermeye başladılar. Bu arada İb
rahim b. Mehdi. Isa b. Muhammed'in Ha
san b. Sehl ile mektuplaştığını öğrenerek 
onu hapse attıysa da kısa bir süre son
ra serbest bırakmak zorunda kaldı: Me'
mGn'un Bağdat'a doğru yola çıkması 
üzerine de halifelik iddiasından vazgeçti. 
Me'mGn'un Bağdat'a girişinden (ı 5 Sa
fer 2041 ı ı Ağustos 8 I 9) kısa bir süre ön
ce gizlenen İbrahim altı yıl kadar sonra 
yakalanarak halifenin huzuruna çıkarıldı. 
Me'mGn. Abbas! ailesinden bazılarının öl
dürülmesini istemelerine rağmen kendi
sinden özür dileyen ve bağışlanmasını is
teyen İbrahim ' i affetti. Bu af olayında İb
rahim'in inşad ettiği uzun bir kasidenin 
rol oynadığı ve sonunda Me'mOn'un. "Ben 
de şimdi Yusuf peygamberin kardeşleri
ne söylediğini söylüyorum" diyerek. "Bu
gün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin: 
O merhametiiierin en merhametlisidir" 
(Yusuf 1 2/92-93) ayetlerini okuduğu riva
yet edilir (Taberl. VIII, 604-606). O tarihten 
sonra İbrahim'in saraya sık sık gidip gel
diği ve vefatında da (Ramazan 2241 Tem
muz 839) cenaze namazını Halife Mu'ta
sım- Billah'ın kıldırdığı bilinmektedir. 

İbrahim b. Mehdi'nin en önemli özel
liklerinden biri devrin önde gelen mugan
ni ve bestekarlarından olmasıdır. Altı ya
şında babasını kaybettikten sonra sesi 
ve mOsiki bilgisiyle ünlü annesinin hima
yesinde hayatını sürdüren İbrahim, üvey 
kız kardeşi Uleyye ile birlikte mOsiki ça
lışmaya başladı : HarGnürreşld de onların 
bu yöndeki eğitimiyle bizzat ilgilendi. Kay
naklarda. sarayın en büyük mGsikişinas
larından ikisinin halifenin kardeşleri oldu
ğu ve bunlardan İbrahim okumaya baş
ladığı zaman herkesin meşguliyetini bı
rakıp onu dinlediği rivayet edilmektedir. 
Fakat yine de İbrahim ' in hilafet ailesine 
mensubiyeti mOsikideki ilerlemesini sı

nırlamıştır. İbrahim b. Mehdi. İbn Cami' 
ile birlikte. o dönemin diğer büyük mOsi
kişinaslan ve klasik ekolün savunucuları 
olan İbrahim el-Mevsıll ile oğlu İshak el
Mevsıll'ye karşı yenilikçi ekolü temsil et
mişlerdir. Özellikle İbrahim onların gele
neksel tavrına karşılık yeni arayışlar içe
risindeki serbestliğiyle tanınıyordu. Arap 
ve Fars mOsikisi lahinierini birleştirerek 
romantik bir üsiOp geliştirmiş. neticede 
Fars romantik mOsiki hareketinin öncüsü 
olmuştu . Ancakaralarındaki çekişmeye 

rağmen İbrahim el-Mehdi ile İshak el-

Mevsıll'nin birbirlerine bestelerini gön
derdikleri. İshak'ın onun sesini ve beste
lerini çok beğendiği nakledilir. Aynı za
manda iyi bir mOsiki nazariyatçısı. hoca
sı ve enstrüman icracısı olan İbrahim b. 
Mehdi birçok öğrenci yetiştirmiştir : bun
lar arasında Muhammed b. Haris ve Amr 
b. Bane en önemlileridir. Kurduğu mOsiki 
ekolü ancaküç-dört nesil sonra iyice yer
leşen İbrahim b. Mehdi ayrıca şiir. tabii 
ilimler. fıkıh , mantık ve hadis konuların
da da bilgi sahibiydi. 

Kaynaklar İbrahim b. Mehdi'yi iri cüs
seli olarak tanıtır ve kendisine bundan 
dolayı"Tinnin" (ejderha) denildiğini kayde
der. Daha önceki halife çocukları içinde 
ondan daha güzel konuşan ve daha gü
zel şiir yazan kimsenin bulunmadığı söy
lenir. İbnü'n-Nedlm'in verdiği bilgiye gö
re İbrahim Kitabü'l-Edeb, KitCıbü't-Ta
bil], Kitabü't-Tayyib, Kitfıbü'l-Gına adlı 
eserlerin de sahibidir ( el-Fihrist, s. ı 29). 
Kendisinin özel katipliğini yapmış olan 
Ebü'l-Hasan (EbO Ya'kOb) İbnü'd-Daye'nin 
günümüze ulaşmayan A]]baru İbrahim 
b. el-Mehdi adlı bir eser yazdığı k~yde
dilir (bk İBNÜ'd-DAYE) . 
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İBRAHiM b. MES'ÜD-i GAZNEVI 

1 İBRAHiM b. MES'ÜD-i GAZNEvi 
1 

( .s,ı_;.:.:ı~ 0! ~f.r.!) 

es-Sultanü 'l-a'zam Zahlrüddevle 
Radıyyüddln Ebü'l-Muzaffer İbrahim 

L 

· b. Mes'Gd-i Gaznevi 
(ö. 492/1099) 

Gazneli hükümdan 
(1059- 1099). 

424'te ( 1 033) Herat'ta doğdu. Sultan 
Mesud'un oğludu r. Gulam kumandanlar
dan Tuğrul. Sultan Abdürreşld'i tahttan 
indirip onu ve on bir şehzadeyi öldürterek 
Gazneli tahtını ele geçirdiği sırada ( 443/ 
ı 051-52) İbrahim ve kardeşi Ferruhzad, 
Bergund Kalesi 'nde tutuklu bulunuyor
lardı. Tuğrul kısa bir süre sonra Türk ku
mandanları tarafından öldürüldü: Gazneli 
kumandanları ve devlet adamları Ferruh
zad'ı tahta çıkardılar. İbrahim de Veeiris
tan (Eciristan) bölgesindeki Nay Kalesi'ne 
gönderildi. 451 (1 059) yılında Sultan Fer
ruhzad öldürülünce Gazneli devlet adam
ları İbrahim'i tahta çıkarmak hususunda 
anlaştılar ve İbrahim 19 S afer 451' de (6 
Nisan 1 059) Gazneli tahtına oturdu. 

Sultan İbrahim , ilk iş olarak Gazneliler 
ile Selçuklular arasında uzun zamandır 
devam eden mücadeleye son verdi. Taraf
lar arasında bir antlaşma imzalandı . Met
nini tarihçi Ebü'l-Fazl el-Beyhaki'nin ka
leme aldığı antlaşma gereğince iki devlet 
birbirinin topraklarına saidırmayacak ve 
Afganistan'ın kuzeyindeki Hindukuş dağ
ları sınır kabul edilecekti. Bu antlaşma 
Sultan Alparslan zamanında da devam 
etmiş, hatta taraflar akrabalık kurarak 
dostluğu kuwetlendirmeye çalışmışlar
dır. Ancak Alparslan'ın ölümüyle (465/ 
ı 072) meydana gelen taht değişikliğin
den Karahanlılar kadar G~zneliler de fay-

Sultan 
lbrahim 

b. Mes'üd-i 
Gaznevi'yi 

tahtında 

tasvir eden 
bir minyatür 

IOriental 
Miniatures ... , 
Taşkent 1980, 

TS. 50) 
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