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beşik tonazlardan oluşan koğuşlar, üst 
katta eşit büyüklükteki kubbeli odalar 
ve önlerinde revaklar çeviriyordu. Üçüncü 
avlunun dördüncü (batı) cephesi ise sara
yın dördüncü avlusunun bulunduğu bölü
me bitişikti. Dikkati çeken önemli bir nok
ta, 1582'de yapılan sünnet düğünü önce
sinde gerçekleştirilen yenileme faaliyeti 
sırasında ana girişin buraya aktarılmış 
olmasıdır. Günümüzde bu avlunun yerin
de Adalet Sarayı Arşiv Dairesi yer almak
tadır. · 

Üçüncü avlunun arka cephesine bitişik 
olan dördüncü avlu 1939'da Adiiye Sara
yı'na yer açmak için tamamen yıkılmıştır. 
Yıkım öncesi yapılan mimari çizimlerle fo
toğraflardan, dördüncü avlunun da eşit 
büyüklükteki kubbeli odalar ve önlerin
de revaklarla çevrili olduğu anlaşılmak
tadır. 

Sarayın iç mekan kullanımına dair çok 
sağlıklı bilgi yoktur. Ancak Osmanlı saray
larının genel mekan organizasyonu te
mel alınarak bazı tesbitlerde bulunmak, 
kule, hazine, mutfak, hamam, hela ve 
ahır gibi mekanları yerleştirmek müm
kün olabilmektedir. Bu konudaki bilgiler 
İbrahim Paşa Sarayı'nı etraflı bir surette 
incelemiş olan Tülay Artan' ın makalesin-
. / 
de yer almaktadır (bk: bi bl.) . 

İbrahim Paşa Sarayı'nı kulesiyle göste
ren basit bir resmi, Matrakçı Nasuh'un 
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn adlı 
eserinde görülmektedir. 1533'te İstan
bul'a gelen Flaman C. D. Schepper hatıra
tında sarayı kısaca tarif etmekte, kesme 
taştan bir yapı olduğunu söyleyerek İtal
yan tarzında yapıldığına işaret etmekte
dir. Meydana açılan bir kapıdan girilen sa
ray arka arkaya iki iç avluyasahip bulunu
yordu. XVI. yüzyıla ait Surname minya
türlerinde de kasrın meydana bakan cep
hesi görülür. XVlll ve XIX. yüzyıllarda 
Batılı ressamlar tarafından Sultanahmet 
Meydanı'nın resimleri yapıldığında , Sul
tan Ahmed Camii karşısında belirtilen 
kuleli ve ön cephesinin altında revak olan 
yapının İbrahim Paşa Sarayı ile ilgisi pek 
anlaşılamamıştır. Meydanın bir kemarın
da Adiiye Sarayı ile meydan arasında ka
lan alanı kaplayan büyük yapı topluluğu
nun içinde saraydan kalan parçaların bu
lunup bulunmadığı tesbite muhtaçtır. Fi
ruz Ağa Camii tarafındaki ·kısımların sa
rayla bir ilgileri olmadığı kesin olmakla 
beraber aksi taraftaki bina blokunun için
de saraydan kalmış parçaların bulunması 
mümkündür. Son yıllarda Üçler sakağına 
komşu olan tarafın tamirine başlanmış 
ve burasının Türk ve islam Eserleri Müze
si'nin bir bölümü olarak kullanılmak üze
re gerekli projeleri hazırlanmıştır. Büyük 
çalışmalar sonunda mimar Hüsrev Tayla 
idaresinde mevcut eski yapılar ayıklana
rak bazı bölümler ihya edilmiş ve burası 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak dü
zenlenmiştir. Sarayın tarihçesi hakkın
daki tartışmalar Sedat Çetintaş, İbrahim 
Hakkı Konyalı , Zarif Orgun tarafından 
yayımlanan kitap ve makalelere konu ol
duktan başka Nurhan Atasoy da İbrahim 
Paşa Sarayı hakkındaki bütün bilgileri bir 
araya getiren büyük bir monografya ha
zırlamıştır. Bunun dışında son restoras
yonu idare eden Hüsrev Tayla çalışmala
rını özetleyen bir rapor neşretmiştir (bk 
bibl.) . 
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(bk. PEÇUYLU İBRAHiM). 

İBRAHiM REŞiD 

(bk. DÜVEYHI). 

İBRAHiM RİFAT PAŞA 
(1857 -1935) 

Mısır emir-i haclarından, 
Mir,atü'l-f:laremeyn müellifi. 

_j 

_j 

_j 

18 Cemaziyelevvel 1273'te ( 15 Ocak 
1857) Asyfıt 'ta dünyaya geldi. Babası 
Süveyfi b. Abdülcevad doğumundan iki 
ay önce vefat ettiği için terbiyesini annesi 
üstlendi. İlk öğrenimi esnasında Kur'an-ı 
Kerim'i ezberledi. On dört yaşında As-
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yüt'ta Medresetü'I-Emlriyye'ye girdi. Ka
hire'de 1873'te başladığı ei-Medresetü't
techlziyye'de altı ay okuduktan sonra ba
şarılı öğrencilerin alındığı Medresetü'l
harbiyye'ye geçti. üç yıl süren eğitiminin 
ardından kendisine 3 Aralık 1876'da Hi
div ismail Paşa tarafından mülazım-ı sa
ni rütbesi verildi. İngiliz ve Fransızlar' ın 
baskısıyla yürürlüğe konan tasarruf ted
birleri çerçevesinde pek çok subayla bir
likte açığa alındı. Nisan 1879-Ocak 1880 
tarihleri arasını kapsayan bu süre zarfın
da Ezher'e devam etti. Burada Ezher şey
hi Muhammed b. Muhammed ei-Enba
bl, Muhammed Ali ei-Besyünl ei-Beybanl 
ve Şeyh ei-Mansürl gibi alimlerden dini 
konularda ders aldı. 

1880-1881 yıll;,mndaönce Sühac 'da, 
ardından Ebüşüşa'da süvari eri olarak 
görev yaptı. ingilizler Mısır'ı işgal edince 
( 1882) Kahire'ye çağrıldı ve Mayıs 1883'
te Hidiv Tevfik Paşa tarafından kendisine 
mülazım-ı ewel rütbesi verildi. Bundan 
sonra hızla yükseldi ; 1884'te yüzbaşı, 
1891 'de sağ (yüzbaş ı ile bi nbaş ı a ras ında 

bir rütbe) ve 1896'da binbaşı oldu. 1885-
1889 yıllarında Sudan sınırındaki birlikte 
görev aldı . ingiliz işgali altındaki Mısır ile 
Mehdi hareketinin sürdüğü Sudan .ara
sında meydana gelen çarpışmalara katıl

dı. Nisan 1899'da Hidiv Abbas Hilmi'nin 
yaverliğine tayin edildi. Kasım 1900'de 
kaimmakam oldu. Z6 Aralık'ta mahmil 
birliğ inin kumandanlığına getirilmesi üze
rine 1901 baharında hacca gitti. Ocak 
190Z'de miralaylığa yükseldi ve Hi d iv Mu
hafız Birliği ' nin kumandanı oldu. Aynı yı
lın ekim ayında askeriyedeki görevinden 
emekliye ayrıldı . Böylece hidivin yaveri ve 
Hidiv Muhafız Birliği'nin kumandanı ola
rak dört yıl boyunca bulunduğu hidivin 
kabinesindeki üyeliği de sona ermiş oldu 
(Strat kötter, s. 19). 

1 Aralık 190Z'de emir-i hac olarak ta
yin edilmesiyle birlikte kendisine ll. Ab
dülhamid tarafından liva rütbesi tevcih 
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edildi (ilgil i ferman için bk. Mir'atü 'l-fja
remeyn, 356 numa ra lı res im) . Emir-i hac 
vazifesi ikinci defa ZS Ekim 1903 ve üçün
cü defa 4 Kasım 1907'de verildi. 1903, 
1904 ve 1908 yıllarının bahar aylarında 
Mısır'dan Hicaz'a hac için giden mahmil 
kervanlarının kumandanlığını yaptı. İb
rahim Rif at Paşa. gerek askeriyedeki gö
revleri esnasında gerekse emekliye ayrıl
dıktan sonra veraset mahkemesiyle kar
ma mahkemelerdeki üyeliklerini devam 
ettirdi. Ayrıca kooperatif başkanlığında 
bulundu. Kahire'de vefat eden İbrahim 
Rifat Paşa , askeriyedeki üstün başarı 

larından ötürü çeşitli Osmanlı nişan ve 
madalyalarını almaya hak kazanmıştı 
( madalya lar ve ilgil i ferman la rın res imle
ri için bk. a.g. e., 358, 359, 360, 361 n uma- · 
ra lı res imler) . 

İbrahim Rifat Paşa. mahmil birliğinin 
kumandanı ve emir-i hac olarak Hicaz'a 
yaptığı seyahatlerini anlattığı Mir'atü'l
lfarem eyn adlı Arapça eseriyle tanın
maktadır (l-ll, Kahire 1344/ 1925) Eserin 
önsözünde. hac farlzasını yerine getirme
sine imkan verdiği için Allah'a bir şükür 
ifadesi olarak Mir 'atü 'l-lfarem eyn 'i 
kaleme aldığını belirtir ve kitabında hac 
hakkıncia her şeyi kaydettiğini ifade eder. 
Kitapta yolculukesnasında kendisinin 
çektiği 360'ın üzerinde fotoğrafa da yer 
verilmiştir. İbrahim Rif at Paşa eserini ya
zarken din, tarih ve coğrafyaya dair mo
dern ve klasik birçok kaynaktan faydalan
mıştır (bunl a rın bir listes i için bk. a.g.e., 
ll. 362-364) . Kitabın bazı bölümleri de baş
ka yazarlarca kaleme alınmıştır. Nitekim 
bölgenin coğrafi ve tarihi durumunun 
anlatıldığı bölümler (1, 143- 177) Abdül
hamid Efendi ei-Abbadl ve İbrahim Ri
fat'ın hayatının anlatıldığı kısım (ll , 365 -

373) "hab)r münsif" şeklinde nitelendiri
len bir kişi tarafından yazılmıştır. 

Eserin ı. cildinde önce 1901 yılında ya
pılan hac seyahati anlatılır. Burada ker
vanın yola çıkışından başlayarak Mekke 
ve Medine'ye kadar gerçekleştirilen yol
culuk, ziyaret edilen yerler ve bu yerler
de yaşayan insanlar hakkında bilgi yer 
alır. Bu arada hac mekanlarının tarihçesi 
de verilir. Mekke-i Mükerreme. Mescid-i 
Haram, Kabe, Arafat, Medine-i Münewe
re ve Mescid-i Nebevl ayrıntılı bir şekilde 
anlatılır. Ayrıca diğer mukaddes mekan
lar. idari kurumlar. şehrin insanları . gele
nekleri, iklimi, para birimleri, ticaret ve 
su tedariki gibi konular ele alınır. Bu bö
lümün sonuna, Mekke'nin fethinden iti
baren 1924 yılına kadar burada emirlik 
yapan kişilerin ve şehrin belli başlı İslam 

şehirlerine uzaklığının kaydedildiği bir 
liste eklenmişti r. ll. ciltte İbrahim Rifat 
Paşa'nın 1903, 1904 ve 1908 yıllarındaki 
hac ziyaretleri anlatılır. Hac organizasyo
nu, mahmil kervanlarının Hicaz'daki si
yasi ve iktisadi fonksiyonları , hac esna
sında karşılaşılan güçlükler ve özellikle 
bedevi Araplar'ın hac kervanlarına yap
tıkları saldırılar üzerinde durulur. Müel
lif, dördüncü seyahatini anlatırken Os
manlı sultanının Mekke şerifi, Hicaz vali
si , Mekke ve Medine kadılarının tayiniy
le ilgili fermaniarına ve bunların Arapça 
tercümelerine yer vermiştir. 

İbrahim Rifat Paşa'nın hac kervanları
na kumandanlık yaparak böyle bir orga
nizasyonun başında bulunması, onun 
eserine diğer seyahatnamelerden farklı 
bir nitelik kazandırmıştır. Öte yandan bol 
fotoğraf ve muhtemelen kendisi tarafın
dan hazırlanan haritalarla zenginleştiri
len eser bu yönüyle de bir belge niteliğin
dedir. İbrahim Rifat Paşa'nın fotoğrafını 
çektiği mekanlardan pek çoğu bugün ya 
değişmiş veya yok olmuştur. Eser, hac or
ganizasyonlarının uğradığı değişikliklerin 

takip edilebilmesi açısından da ayrı bir 
öneme sahiptir. Mir'atü'l-lfaremeyn' in 
neşredilmesi basın dünyasında büyük 
yankı uyandırmış ; el-Ehram, el-A{ıbar, 
el-Mu~attam, el-Muşavver, el-Belag, 
el-Hilal, Kevkebü'ş-Şar~ ve es-Siyfıse 
gibi gazete ve dergilerde çeşitli tanıtım 
yazıları çıkmış. bunların hepsi de eserden 
ve yazarından övgüyle söz etmiştir (bu 
yaz ılar için bk. a.g. e., ı , ı -· 16) . 
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İBRAHiM RODOSi 
(ö . 1201/ 1 787) 

Osmanlı hattatı . 
_j 

Rodos adasında doğdu . Tahsil için is
tanbul'a gitti. Sülüs ve nesih yazılarını is
mail Zühdü Ağa'dan (Eski) meşkederken 
onun vefatı üzerine ( 1144/ 1731) en iyi öğ
rencisi Katibzade Mustafa Efendi'den ta
mamlayarak icazet aldı. Medrese tahsi
linden sonra kadılık yaptı. Devrin Rumeli 


