iBRAHiM b. MES'ÜD-i GAZNEVT
dalanmak istediler. Sultan İbrahim'in bu
amaçla Selçuklu topraklarına gönderdiği
Gazneli ordusu. Sultan Melikşah'ın amcası emlrü'l-ümera Osman'ın idaresindeki
Çiğilkent (Sakalkent) şehrine hücum etti.
Osman. Gazneli ordusunun bu h ücumuna
karşı koyamadığı gibi esir alınarak Gazne'ye götürüldü . Ancak çok geçmeden
Gümüştegin Bilge Bey ve Anuş Tegin Garçel idaresindeki Selçuklu kuwetleri bölgeye intikal edince Gazneli ordusu geri çekilmek zorunda kaldı (465/1 073)
Su ltan Melikşah, amcası Melik Kavurd'un isyanını bastırıp Karahanlılar'ı da
itaat altına aldıktan sonra hazırlıklarını
tamamlayarak Gazne'ye doğru ilerledi ve
Herat'ın güneyindeki İsfizar'da konakladı. Durumu öğrenen Sultan İbrahim, Melikşah 'ın ilerlemesini önlemek için bir hileye başvurdu. Melikşah'a Selçuklu emirleri adına sahte mektuplar gönderdi. Melikşah da emirlerinin gerçekten İbrahim
ile ittifak ettiğini san dı ve seferden vazgeçerek 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 Hindistan'a seferler yaptı. Önce Güney Pencap
bölgesinde Sütlee nehri üzerinde bulunan ve bugünPak-Patan adıyla bilinen
Ecüdhen Kalesi'ne yürüdü ve burayı bir
süre kuşattıkta n sonra zaptetti (ı ı Safer472/ 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 kavmin yaşadığını, Sultan İbrahim'in onları
İslam'a davet ettiğini. fakat bu daveti kabul etmeyerek sultan la savaşa giriştİk
lerini kaydeder. İbrahim'in Hindistan'da
fethettiği son kale muhtemelen Kuzeydoğu Pencap'ta idi. Gazneli ordusu. Cemaziyelewel 472'de (Kasım 1079) başla
yıp üç ay süren . kuşatma sonunda kaleyi
ele geçirip Gazne'ye döndü. Daha sonra
Sultan İbrahim, oğlu Seyfüddevle Mahmud'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 kab ul ettirdi. Mahmud, 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 hapsedilmiştir (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 sürüyordu. Ancak Abbas'ın Gür halkına zulmetmesi üzerine halkın ileri gelenleri Gazne'ye mektup göndererek yardım istediler.
Sultan İbrahim de ka labalık bir orduyla
Gazne'den hareket edip Gür'a ulaştı. Gür
ordusu sultanın hizmetine girdi. Emir Abbas' ı tahttan indirip yerine oğlu Muhammed'i Gür emlri tayin eden İbrahim, Abbas'ı Gazne'ye götürerek hapsetti.

Sultan İbrahim S Şevval 492'de (25
1099) vefat etti. Ziyaretgah halin~ getirilen mezarı Gazne'dedir. "Sultanü'l-a'zani, zahlrü'd-devle, zahlrü'l-mille,
naslrü'd-devle, naslrü'l-mille, nizamü'ddevle, radıyyüddin, seyyidü's-selatln, melikü'I-İslam , kahirü'l -mülük, müeyyidü'ddln. mulnü'l-müslimln, melikü rikabi'lümem" gibi unvan ve lakapları kullanan
İbrah im'in hükümdarlığı zamanında Gazneli Devleti , Doğu Afganistan ve Kuzey
Hindistan'da huzurlu bir dönem yaşamış
tır. Sultan İbrahim'in adil. dindar ve cömert bir hükümdar olduğu, geceleri Gazne sokaklarında gezip muhtaçlara yiyecek ve para dağıttığı, hastaların masrafların ı hazinesinden karşıladığı kaydedilmektedir. Aynı zamanda hattat olan İb
rahim her yıl bir mushaf istinsah eder.
mescidlere ve diğer bazı hediyelerle birlikte Mekke ve Medine'ye gönderirdi.
Onun DestCırü'l-vüzerd' adında bir eser
yazdığ ı da söylenmektedir (Eir., VIII, 65)
Ağustos

ilim adamla rını, şair ve edebiyatçıları
himaye eden Sultan İbrahim taht kavgaları sebebiyle harabeye dönen şehirleri
onartmış, Hayrabad ve Eymenabad gibi
yeni yerleşim merkezleri inşa ettirmiş,
çok sayıda hankah. ri bat. mescid ve medrese yaptırmıştır. Mes'üd-i Sa'd-i Sel man.
Ebü'I-Ferec Rünlve Osman b. Ömer Muhtarl onun devrinde yaşayan şairleri ndendir. Ebu Hanife-yi iskafi. Raşidl, Ebü'I-Aia
Ata b. Ya'küb (NakOk). Ebü'I-Kasım Ahmed b. İbrahim onun için methiyeler yazmışlardır. Sultan İbrah im 'in otuz altı oğlu
ve kırk kızı olmuş. bütün kızlarını seyyidler ve alimlerle evlendirmiştir. Kızların 
dan biri tarihçi Cuzcani'nin atalarından
imam Abdülhalil5 ile evliydi.

BİBLİYOGRAFYA :

Muhammed b. Hüseyin ei-Beyhakl, Taril] (nşr.
Ganl -Ali Ekber Feyyaz). Tahran 1324 hş. ,
s. 378, 380; Nizamülmülk, Siyasetname (Köymen), s. 57 -58; Mücmelü't-teuarfl] ue ' l-1\ışaş
[nşr. Muhammed Ramazanl), Tahran 1318 hş.,
s. 405, 429; Nizarnl-i ArOzi. Çe har Makale [nşr.
Muha mm ed- i Kazvlnl), Tahran 1346 hş . , s. 7172; Al]barü'd-deuleti's-SelcCıkıyye, s. 16, 58;
a.e. [Lugal), s. 11-12; İbnü 'I-Eslr, el-Kamil, X,
5, 107, 167; a.e. [tre. Abdülke rim Özaydın). İs
tanbul 1987 , X, 25-26, 81-82 , 109-11 O, 150151; Şebankareyl, Mecma'u '1-ensab ( nşr. M ir
Haşim- i Muhaddis), Tahran 1363 hş., s. 85-86;
Müstevfi. Tarfl]-i Güzlde (Neval}, s. 400; Mirhand. Rauzatü 'ş-şafa, IV, 138; Handmir, fjabibü 's -siyer, ll , 396-397; Mir Yahya Kazvlnl.
Lübbü't·teuarfl] (nşr. Seyy id Celaleddin-i Tahran\). Tahran 1314 h ş . , s. 89-90; Gaffarl, Cihanara [ nşr. Ha san-ı Neraki). Tahran 1342
hş. , s. 103-104; Müstakimzade. Tuhfe, s. 41;
Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Ankara 1940, 1, 208; İbrahim Kafesoğlu, Sultan
Melikşah Deurinde Büyük Selçuklu impa·
ratorluğu, İstanbul 1953, s. 9, 30; C. E. Bosworth, The Ghaznawids, Their Empire in Af·
ghanistan and Eastern Iran 994-1040, Edinburgh 1963, s. 97,108, 120; a.mlf., "The Politicaı and Dynastic History of the Iranian World
[AD. 1000-ı 2ı 7)", CH!r. , V, 50, 53, 93-94;a.mlf.,
The La ter Ghaznawids: Splendour and Decay,
Edinburg 1977, s. 50-81; a.mlf., "The Titulature
of the Early Ghaznawids", Oriens, XV (ı 962 ),
s. 231-232; a.mlf., "Ebrahim b. Mas'üd", Elr.,
VIJI, 63-65; Erdoğan Merçil, Gaznetiter Deuleti
Tarihi, Ankara 1989, s. 82-85; D. Sourdel, "Un
tresor de dinars gaznawides et salğüqides ctecouvert en Afghanistan", BEO, XVIJI (ı 963-64) .
s. 208-213; G. Hennequin, "Monnaies gaznawides d'une calleetion particuiere", Annates islamologiques, XX, Kahire 1984, s. 270-275;
M. Longworth Dames, " Gazneliler", İA, IV, 746;
Ahmet Ateş, "Mes'üd", a.e., VIII , 141-142;8.
Spuler, "Ghaznawids", Ef2 [İng.). ll, 1052; Mecdüddin Keyvanl, "İbrahim-i Gaznevi", DMBİ, ll,
519-523.
Kasım

li!

ı

ERDOGAN

MERÇİL

İBRARİM el-MEVSILi

ı

( ~~~~'Y.! )
Ebu İshak İbrahim b. Mahan
b. Behmen b. en-Nüsk
(ö . 188/804)

L

Abbasiler döneminin en tanınmış
musikişinas ve mugannilerinden.
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125 (743) yılında Küfe'de doğdu. iran'ın
Errecan eyaletinden olup Emevl idaresinin baskıları sonucu Küfe'ye göç eden bir
ailenin çocuğudur. Henüz küçük yaşlarda
iken babasını kaybetmesi üzerine Temlmoğulları'nın himayesinde büyüdü. İ lk
müsiki bilgilerini Cüvanüveyh adlı bir
muganniden aldığı belirtilmekte, bazı
kaynaklarda ise ilk hocasının Hicaz bölgesinden bir mecnun müsikişinas olduğu
kaydedilmektedir (Ebü'I-Ferec el-isfaha-

iBRAHiM MÜLHEM!
nT. V, 209) MOsiki bilgisini geliştirmek için
birçok merkezi dolaşan ve muhtemelen
Musul'da şöhrete kavuştuğu için Mevsıl'i
nisbesiyle anılan İbrahim bu seyahatlerin
ardından Rey'e yerleşti. Burada şiir ve
edebiyat alanında da kendini yetiştirdi.
Mehdi- Billah döneminde halifeden fazla
ilgi görmeyen İbrahim , Hadi- İlelhak zamanında Bağdat'a giderek saray mensupları ile yakınlık kurdu ve hayatının
önemli devrelerini Abbas! sarayında geçirdi. Burada , içlerinde mOsikişinas ve
mugann'i Siyyat'ın da bulunduğu devrin
üstatlarından mOsiki dersleri aldı. Had'iiıelhak ve Harünürreş'id dönemlerinde onların nedimi ve sarayın başmugann'isi olarak hayatını sürdürdü. HarOnürreş'id ' in
çok yakınında bulunan ve bazı seferlere
halife ile beraber katılan İbrahim el-Mevsıl'i Bağdat'ta vefat etti.
İbrahim el-Mevsıl'i , Arap mOsikisinde
klasik ekolün önemli bir temsilcisidir. Muharik, Akid ve Denan'ir gibi mOsikişinas
ların desteklediği İbn Cami'in romantik
ekolüne karşı eski Arap ekolünü ve özellikle Ma'bed b. Vehb'in fikirlerini savunmuş. görüşleri oğlu İshak el-Mevsıl'i. Zelzel ve Muhammed er-Ref' gibi mOsikişi
naslarca desteklenmiştir. Bazı eserlerinin
güfteleri kendisine ait olan ve bilhassa
bestelerindeki yüksek teknik ve gürtelerinin sağlamlığı ile dikkati çeken İbrahim
el-Mevsıl'i , sesinin parlaklığı ve genişliği
münasebetiyle müzik tarihçileri tarafın
dan Ma'bed'den sonra "muallim-i sani"
kabul edilmiştir. Eserlerini çoğunlukla Od'i
Zelzel ve neyzen Barsüma eşliğinde okuduğu ve bu ortamda icra edilen mOsiki-
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nin dinleyicileri etkisi altına aldığı, sadece kendi eserlerini değil Yunus el-Katib ,
Delal. Nafiz. Ma'bed ve Siyyat gibi mOsikişinasların eserlerini de seslendirdiği
kaydedilmektedir. İbrahim el-Mevsıl'i mOsikiyi hareketli veya yavaş icra edilen "eğ
lendirici". tiz nağmelerden meydana gelen "hüzünlü". sanat değeri oldukça yüksek "hikmetli" olmak üzere üç bölüme
ayırmı ştır.

Mevsıl'i

900'ün üzerinde eser bestele-

miştir. Oğlu İ sha k. bunlardan 300 tane-

sinin aşılamayacak derecede mükemmel
kabul edildiğini söyler. Bestelerinde daha
çok tiz perdeleri tercih etmiş , sevgi temasının yanında hamasi konulara da yer
vermiştir. Bestelerinde kendi icadı o lduğu
rivayet edilen mahür'i usulünü çok kullanan İbrah im el-Mevsıl'i'nin koro yönetirken baget kullanan ilk müzisyen olduğu
da kaydedilmektedir. Virtüoz derecesinde iyi bir üd'i olan İbrahim'in çok hassas
bir ku lağa sahip bulunduğu belirtilmekte ve otuz ud öğre ncisiyle birlikte verdiği
konser sırasında İbn Cami'in bir akort bo"
zukl uğundan söz etmesi üzerine icrayı
durdurarak udlar arasında akordu bozuk
teli bulup düzeltmesi bu konudaki hassasiyetine bir örnek olarak zikredilriıekte
dir.
Aynı

zamanda iyi bir mOsiki hacası olan

İbrahim el-Mevsıl'i, Arap eğitim tarihinde

sadece kadın öğrencilerden oluşan ilk düzenli mOsiki okulunun kurucusudur. Yetiştirdiği birçok talebe arasında oğlu ishak. Muharil5.. ZelzeL torunları Hammad
b. İshak. Ahmed b. İsmail b. İbrahim elMevsıl'i, AIIOye, Muhammed b. Hamza
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İbrahim el-Mevsıl'i'nin. Harünürreş'id'in
isteği üzerine Füleyh b. Ebü'l-Avra ve İbn

Cami' ile birlikte el-Mi'etü 'ş-şavtü '1mul]tare adlı 100 şarkı sözünün topland ığı antoloji mahiyetinde bir eser yazdığı
bildirilmektedir. isfahan'i'nin el-Egiini'sinin kaynakları arasında yer alan bu ki tap. devrin iki rakip müzisyeni İbn Cami'
ve İbrahim el- Mevsıl'i'in iş birliği sonucu
ortaya ç ı kmış olması bakım ın dan önemlidir.
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Ebü Ca'fer. Barsüma, Müteyyem el-HaSüleym b. Sellam , Amr b. Bana.
Mualla b. EyyOb b. Tarif ve kardeşi Leys
en meşhurlarıdır.
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Osmanlı

tarihçisi,

şair.
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Erzurum'da doğdu. Medrese tahsilinden ve mülazemetten sonra müderris oldu, meslek hayatını hep istanbul'da geçirdi. Onun 1039'da (1629) hariç payesiy-
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