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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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İBRARİM el-MEVSILi 
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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-



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 za
manında Bağdat'a giderek saray men
supları ile yakınlık kurdu ve hayatının 
önemli devrelerini Abbas! sarayında ge
çirdi. Burada, içlerinde mOsikişinas ve 
mugann'i Siyyat'ın da bulunduğu devrin 
üstatlarından mOsiki dersleri aldı. Had'i
iıelhak ve Harünürreş'id dönemlerinde on
ların nedimi ve sarayın başmugann'isi ola
rak hayatını sürdürdü. HarOnürreş'id ' in 

çok yakınında bulunan ve bazı seferlere 
halife ile beraber katılan İbrahim el-Mev
sıl'i Bağdat'ta vefat etti. 

İbrahim el-Mevsıl'i , Arap mOsikisinde 
klasik ekolün önemli bir temsilcisidir. Mu
harik, Akid ve Denan'ir gibi mOsikişinas
ların desteklediği İbn Cami'in romantik 
ekolüne karşı eski Arap ekolünü ve özel
likle Ma'bed b. Vehb'in fikirlerini savun
muş. görüşleri oğlu İshak el-Mevsıl'i. Zel
zel ve Muhammed er-Ref' gibi mOsikişi
naslarca desteklenmiştir. Bazı eserlerinin 
güfteleri kendisine ait olan ve bilhassa 
bestelerindeki yüksek teknik ve gürtele
rinin 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 oku
duğu ve bu ortamda icra edilen mOsiki-
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nin dinleyicileri etkisi altına aldığı, sade
ce kendi eserlerini değil Yunus el-Katib, 
Delal. Nafiz. Ma'bed ve Siyyat gibi mOsi
kişinasların eserlerini de seslendirdiği 
kaydedilmektedir. İbrahim el-Mevsıl'i mO
sikiyi hareketli veya yavaş i cra edilen "eğ
lendirici". tiz nağmelerden meydana ge
len "hüzünlü". sanat değeri oldukça yük
sek "hikmetli" olmak üzere üç bölüme 
ayırmıştır. 

Mevsıl'i 900'ün üzerinde eser bestele
miştir. Oğlu İ shak. bunlardan 300 tane
sinin aşılamayacak derecede mükemmel 
kabul edildiğini söyler. Bestelerinde daha 
çok tiz perdeleri tercih etmiş , sevgi te
masının yanında hamasi konulara da yer 
vermiştir. Bestelerinde kendi icadı olduğu 
rivayet edilen mahür'i usulünü çok kulla
nan İbrahim el-Mevsıl'i'nin koro yönetir
ken baget kullanan ilk müzisyen olduğu 
da kaydedilmektedir. Virtüoz derecesin
de iyi bir üd'i olan İbrahim'in çok hassas 
bir kulağa sahip bulunduğu belirtilmek
te ve otuz u d öğrencisiyle birlikte verdiği 
konser sırasında İbn Cami'in bir akort bo-

" zukluğundan söz etmesi üzerine icrayı 
durdurarak udlar arasında akordu bozuk 
teli bulup düzeltmesi bu konudaki hassa
siyetine bir örnek olarak zikredilriıekte
dir. 

Aynı zamanda iyi bir mOsiki hacası olan 
İbrahim el-Mevsıl'i, Arap eğitim tarihinde 
sadece kadın öğrencilerden oluşan ilk dü
zenli mOsiki okulunun kurucusudur. Ye
tiştirdiği birçok talebe arasında oğlu is
hak. Muharil5.. ZelzeL torunları Hammad 
b. İshak. Ahmed b. İsmail b. İbrahim el
Mevsıl'i, AIIOye, Muhammed b. Hamza 

ibrahim 
Mülhemi'nin 
Şehinşahname'sinin 

ilk iki sayfas ı 

(TS M K, 
Revan Köşkü , 

nr.l418) 

iBRAHiM MÜLHEM! 

Ebü Ca'fer. Barsüma, Müteyyem el-Ha
şimiyye, Süleym b. Sellam, Amr b. Bana. 
Mualla b. EyyOb b. Tarif ve kardeşi Leys 
en meşhurlarıdır. 

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 '1-
mul]tare adlı 1 00 şarkı sözünün toplan
dığı 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 ıkmış olması bakımından önem
lidir. 
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!il AHMET HAKKI TURABi 

İSAAHİM MÜLHEMi 
(ö. 1060/1650) 

Osmanlı tarihçisi, şair. 
_j 

Erzurum'da doğdu. Medrese tahsilin
den ve mülazemetten sonra müderris ol
du, meslek hayatını hep istanbul'da ge
çirdi. Onun 1039'da (1629) hariç payesiy-
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