
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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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-
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dalanmak istediler. Sultan İbrahim'in bu 
amaçla Selçuklu topraklarına gönderdiği 
Gazneli ordusu. Sultan Melikşah'ın amca
sı emlrü'l-ümera Osman'ın idaresindeki 
Çiğilkent (Sakalkent) şehrine hücum etti. 
Osman. Gazneli ordusunun bu h ücumuna 
karşı koyamadığı gibi esir alınarak Gaz
ne'ye götürüldü . Ancak çok geçmeden 
Gümüştegin Bilge Bey ve Anuş Tegin Gar
çel idaresindeki Selçuklu kuwetleri bölge
ye intikal edince Gazneli ordusu geri çe
kilmek zorunda kaldı (465/1 073) 

Sultan Melikşah, amcası Melik Ka
vurd'un isyanını bastırıp Karahanlılar'ı da 
itaat altına aldıktan sonra hazırlıklarını 
tamamlayarak Gazne'ye doğru ilerledi ve 
Herat'ın güneyindeki İsfizar'da konakla
dı. Durumu öğrenen Sultan İbrahim, Me
likşah 'ın ilerlemesini önlemek için bir hi
leye başvurdu. Melikşah'a Selçuklu emir
leri adına sahte mektuplar gönderdi. Me
likşah da emirlerinin gerçekten İbrahim 
ile ittifak ettiğini san dı ve seferden vaz
geçerek İsfahan'a döndü. Ancak seferin 
yarıda kalmasına rağmen Sultan İbrahim 
üzerinde etkili oldu ve bu olaydan sonra 
emlrü'l-ümera Osman'ı serbest bıraktı. 
Daha sonraki yıllarda da İslam dünyasının 
bu iki devleti birbirlerine karşı dostça 
davrandı. 

Sultan İbrahim de ata l arı gibi Hindis
tan'a seferler yaptı. Önce Güney Pencap 
bölgesinde Sütlee nehri üzerinde bulu
nan ve bugünPak-Patan adıyla bilinen 
Ecüdhen Kalesi'ne yürüdü ve burayı bir 
süre kuşattıktan sonra zaptetti (ı ı Sa
fer472/ ı 3Ağustos ıo79). Sefersırasında 

sultanın ele geçirdiği kalelerden biri de 
Rupal idi. Aynı seferde İbrahim dağiık 
bölgedeki kaleyi de ele geçirdi. İbnü'I
Eslr kalede, ataları çok eski zamanlarda 
Efrasiyab et-Türki tarafından yerleştiril
miş olan Horasanlılar'ın soyundan bir kav
min yaşadığını, Sultan İbrahim'in onları 
İslam'a davet ettiğini. fakat bu daveti ka
bul etmeyerek sultan la savaşa giriştİk
lerini kaydeder. İbrahim'in Hindistan'da 
fethettiği son kale muhtemelen Kuzey
doğu Pencap'ta idi. Gazneli ordusu. Ce
maziyelewel 472'de (Kasım 1 079) başla
yıp üç ay süren .kuşatma sonunda kaleyi 
ele geçirip Gazne'ye döndü. Daha sonra 
Sultan İbrahim, oğlu Seyfüddevle Mah
mud'u Utar Pradeş eyaletiyle merkezi 
Hindistan'a gönderdi. Bu seferler sırasın
da Mahmud Agra'yı zaptetti ve Kannevc 
Racası Chandradeva'ya Gazneliler'e tabi 
olup haraç ödemeyi kabul ettirdi. Mah
mud, bu başaniarına rağmen Sultan Me-
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likşah 'ın hizmetine girmek istediğine dair 
söylentiler sebebiyle gözden düşmüş ve 
babası tarafından Nay Kalesi'nde hapse
dilmiştir ( 480/ ı 08 7) 

V. (Xl.) yüzyılda Gazneli Devleti'nin Gür 
bölgesi üzerindeki denetimi sultanların 
şahsi nüfuzlarına göre değişmekteydi. 
Sultan İbrahim de fırsat bulduğu zaman 
Gür üzerindeki denetimini sağlamlaştır
maya çalıştı. Onun saltanatı sırasında Gür 
bölgesinde Abbas b. Şls hüküm sürüyor
du. Ancak Abbas'ın Gür halkına zulmet
mesi üzerine halkın ileri gelenleri Gazne'
ye mektup göndererek yardım istediler. 
Sultan İbrahim de kalabalık bir orduyla 
Gazne'den hareket edip Gür'a ulaştı. Gür 
ordusu sultanın hizmetine girdi. Emir Ab
bas' ı tahttan indirip yerine oğlu Muham
med'i Gür emlri tayin eden İbrahim, Ab
bas'ı Gazne'ye götürerek hapsetti. 

Sultan İbrahim S Şevval 492'de (25 
Ağustos 1 099) vefat etti. Ziyaretgah hali
n~ getirilen mezarı Gazne'dedir. "Sulta
nü'l-a'zani, zahlrü'd-devle, zahlrü'l-mille, 
naslrü'd-devle, naslrü'l-mille, nizamü'd
devle, radıyyüddin, seyyidü's-selatln, me
likü'I-İslam , kahirü'l -mülük, müeyyidü'd
dln. mulnü'l-müslimln, melikü rikabi'l
ümem" gibi unvan ve lakapları kullanan 
İbrahim'in hükümdarlığı zamanında Gaz
neli Devleti , Doğu Afganistan ve Kuzey 
Hindistan'da huzurlu bir dönem yaşamış
tır. Sultan İbrahim'in adil. dindar ve cö
mert bir hükümdar olduğu, geceleri Gaz
ne sokaklarında gezip muhtaçlara yiye
cek ve para dağıttığı, hastaların masraf
ların ı hazinesinden karşıladığı kaydedil
mektedir. Aynı zamanda hattat olan İb
rahim her yıl bir mushaf istinsah eder. 
mescidlere ve diğer bazı hediyelerle bir
likte Mekke ve Medine'ye gönderirdi. 
Onun DestCırü'l-vüzerd' adında bir eser 
yazdığ ı da söylenmektedir (Eir., VIII, 65) 

ilim adamlarını, şair ve edebiyatçıları 
himaye eden Sultan İbrahim taht kavga
ları sebebiyle harabeye dönen şehirleri 
onartmış, Hayrabad ve Eymenabad gibi 
yeni yerleşim merkezleri inşa ettirmiş, 
çok sayıda hankah. ri bat. mescid ve med
rese yaptırmıştır. Mes'üd-i Sa'd-i Sel man. 
Ebü'I-Ferec Rünlve Osman b. Ömer Muh
tarl onun devrinde yaşayan şairleri nden
dir. Ebu Hanife-yi iskafi. Raşidl, Ebü'I-Aia 
Ata b. Ya'küb (NakOk). Ebü'I-Kasım Ah
med b. İbrahim onun için methiyeler yaz
mışlardır. Sultan İbrahim 'in otuz altı oğlu 
ve kırk kızı olmuş. bütün kızlarını seyyid
ler ve alimlerle evlendirmiştir. Kızların 

dan biri tarihçi Cuzcani'nin atalarından 
imam Abdülhalil5 ile evliydi. 
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Ebu İshak İbrahim b. Mahan 
b. Behmen b. en-Nüsk 

(ö . 188/804) 

Abbasiler döneminin en tanınmış 

L 
musikişinas ve mugannilerinden. 

_j 

125 (743) yılında Küfe'de doğdu. iran'ın 
Errecan eyaletinden olup Emevl idaresi
nin baskıları sonucu Küfe'ye göç eden bir 
ailenin çocuğudur. Henüz küçük yaşlarda 
iken babasını kaybetmesi üzerine Teml
moğulları'nın himayesinde büyüdü. İ lk 
müsiki bilgilerini Cüvanüveyh adlı bir 
muganniden aldığı belirtilmekte, bazı 
kaynaklarda ise ilk hocasının Hicaz böl
gesinden bir mecnun müsikişinas olduğu 
kaydedilmektedir (Ebü'I-Ferec el-isfaha-


