İBRAHiM RiFAT PAŞA

yüt'ta Medresetü'I-Emlriyye'ye girdi. Kahire'de 1873'te başladığı ei-Medresetü'ttechlziyye'de altı ay okuduktan sonra başarılı öğrencilerin alındığı Medresetü'lharbiyye'ye geçti. üç yıl süren eğitiminin
ardından kendisine 3 Aralık 1876'da Hidiv ismail Paşa tarafından mülazım-ı sani rütbesi verildi. İngiliz ve Fransızlar' ın
baskısıyla yürürlüğe konan tasarruf tedbirleri çerçevesinde pek çok subayla birlikte 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-Enbabl, Muhammed Ali ei-Besyünl ei-Beybanl
ve Şeyh ei-Mansürl gibi alimlerden dini
konularda ders aldı.
1880-1881

yıll;,mndaönce

Sühac '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 ın da
bir rütbe ) ve 1896'da binbaşı oldu. 18851889 yıllarında Sudan sınırındaki birlikte
görev aldı . ingiliz işgali altındaki Mısır ile
Mehdi hareketinin sürdüğü Sudan .arasında 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 i nin kumandanlığına getirilmesi üzerine 1901 baharında hacca gitti. Ocak
190Z'de miralaylığa yükseldi ve Hi div Muhafız Birliği ' nin kumandanı oldu. Aynı yı
lın ekim ayında askeriyedeki görevinden
emekliye ayrıldı . Böylece hidivin yaveri ve
Hidiv Muhafız Birliği'nin kumandanı olarak dört yıl boyunca bulunduğu hidivin
kabinesindeki üyeliği de sona ermiş oldu
(Strat kötter, s. 19 ).
ardından Ebüşüşa ' da

1 Aralık 190Z'de emir-i hac olarak tayin edilmesiyle birlikte kendisine ll. Abdülhamid tarafından liva rütbesi tevcih
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edildi (ilgil i ferman içi n bk. Mir'atü 'l-fjaremeyn, 356 num a r a lı res im) . Emir-i hac
vazifesi ikinci defa ZS Ekim 1903 ve üçüncü 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 Rifat Paşa. gerek askeriyedeki görevleri esnasında gerekse emekliye ayrıl
dıktan sonra veraset mahkemesiyle karma 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 fer m an l a rın res im leri 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
seyahatlerini anlattığı Mir'atü'llfarem eyn adlı Arapça eseriyle tanın
maktadır (l-ll, Kahire 1344/ 1925) Eserin
önsözünde. hac farlzasını yerine getirmesine imkan verdiği için Allah'a bir şükür
ifadesi olarak Mir 'atü 'l-lfare m 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 Rifat Paşa eserini yazarken din, tarih ve coğrafyaya dair modern ve klasik birçok kaynaktan faydalanmıştır (bunl a rın bir list es 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, 14 3- 177) Abdülhamid Efendi ei-Abbadl ve İbrahim Rifat'ın hayatının anlatıldığı kısım (ll , 365 373) "hab)r münsif" şeklinde nitelendirilen bir kiş i tarafından yazılmıştır.
yaptığı

Eserin ı. cildinde önce 1901 yılında yahac seyahati anlatılır. Burada kervanın yola çıkışından başlayarak Mekke
ve Medine'ye kadar gerçekleştirilen yolculuk, ziyaret edilen yerler ve bu yerlerde yaşayan insanlar hakkında bilgi yer
alır. Bu arada hac mekanlarının tarihçesi
de verilir. Mekke-i Mükerreme. Mescid-i
Haram, Kabe, Arafat, Medine-i Münewere ve Mescid-i Nebevl ayrıntılı bir şekilde
anlatılır. Ayrıca diğer mukaddes mekanlar. idari kurumlar. şehrin insanları . gelenekleri, iklimi, para birimleri, ticaret ve
su tedariki gibi konular ele alınır. Bu bölümün sonuna, Mekke'nin fethinden itibaren 1924 yılına kadar burada emirlik
yapan kişilerin ve şehrin belli başlı İslam
pılan

şehirlerine uzaklığının kaydedildiği bir
liste eklenmişti r. ll. ciltte İbrahim Rifat
Paşa'nın 1903, 1904 ve 1908 yıllarındaki
hac ziyaretleri anlatılır. Hac organizasyonu, mahmil kervanlarının Hicaz'daki siyasi ve iktisadi fonksiyonları , hac esnasında karşılaşılan güçlükler ve özellikle
bedevi Araplar'ın hac kervanlarına yaptıkları saldırılar üzerinde durulur. Müellif, dördüncü seyahatini anlatırken Osmanlı sultanının Mekke şerifi, Hicaz valisi , Mekke ve Medine kadılarının tayiniyle ilgili fermaniarına ve bunların Arapça
tercümelerine yer vermiştir.

İbrahim Rifat Paşa'nın hac kervanları
na kumandanlık yaparak böyle bir organizasyonun 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 organizasyonlarının uğradığı değ işikliklerin

takip edilebilmesi açı sından 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-Muşavve r, el-Belag,
el-Hilal, Ke vke bü'ş-Şar~ ve e s-Siyfıs e
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)
L

Osmanlı hattatı .

_j

Rodos adasında doğdu . Tahsil için istanbul'a gitti. Sülüs ve nesih yazılarını ismail Zühdü Ağa'dan (Eski) meşkederken
onun vefatı üzerine ( 1144/ 1731) en iyi öğ
rencisi Katibzade Mustafa Efendi'den tamamlayarak icazet aldı. Medrese tahsilinden sonra kadılık yaptı. Devrin Rumeli

iBRAHiM b. SiNAN b. SABiT
kadıları arasında adından övgüyle bahsedilen bir şahsiyet olarak tanındı. Ayrıca
Bursa'da kadılıkyaptığı yıllarda Durmuş
zade Ahmed Efendi'nin talebelerinden
Seyyid Mustafa Asım Efendi'den ta'lik öğ
rendi. Vefatında Edirnekapı Mezarlığı'n
da şair Baki'nin yanına defnedildi.

Sultan 1. Mahmud devrinin meşhur
yer alan Rodosl'nin
müze ve kütüphanelerde sülüs ve nesih
pek çok eseri vardır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Hazine, nr. 2299/54). Darü'l-kütübi'l -Mısriyye (ei-FünGn ü'I-Cemlle, nr. 71, 72; Tal'at, nr. 10) ve Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonunda sülüs-nesih kıtalar ve bir sülüs-nesih murakka' i br ahim Rodosi'nin sanatında ulaştığı seviyeyi gösteren güzel örneklerdir. Rodosi'nin yetiştirdiği öğrencilerden Mustafa
Kütahi ve Galata Sarayı yazı hacası Yusuf
Hatız önde gelen Osmanlı hattatları arasında yer alır. Ayrıca Süleyman b. Ahmed,
Mir'i'ıt-ı Hattatin adlı eserinde Köstendili Ahmed Efendi. Üsküdarlı Hatipzade
Hacı Mustafa Efendi ve Bosnalı Mustafa
Ağa'yı da gördüğü eserlerinden dolayı Rodosi'nin talebesi olarak kaydetmiştir.
hattatları arasında
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İBRAHiM b. SA'D
(..M...;.)'! ~l_r.!)

EbCı ishak ihrahtm b. Sa'd

b. ihrahtm ez-Zührt
(ö. 183/'799)

L

Hadis

hafızı,

fakih.

1OB'de (726) Medine'de doğdu. Aşere-i
Abdurrahman b. Avf'ın
torun u olan babası rivayetleri Kü-tüb-i
Sitte'de yer alan bir muhaddis ve fakihti; Medine'de kadılık yapmıştı. ibrahim'in
yetişmesinde ibn Şihab ez-Zühri'nin büyük katkısı olmuş. ibrahim ayrıca Saffan
b. Süleym. Salih b. Keysan, ibn ishak, Abdullah b. Muhammed b. Akil, Hişam b.
Urve, Muhammed b. ikrime el-MahzGmi'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden oğulları Ya'küb ve Sa'd ile Şu'be b .
Haccac. Leys b. Sa'd, Bişr el-Hafi, ibnü'lMacişGn. Abdurrahman b. Mehdi. Ahmed
b. Hanbel, EbG DavGd et-Tayalisi hadis
rivayet etmiştir. Döneminde Medine'de
onun en çokhadis bilen kişi olduğu, ibn
mübeşşereden

lbrahim
Rodosi'nin
sülüs-nesih
kıtası

(Rado, s. 153)

ishak'tan sadece ahkam konusunda yaprivayetlerin 17.000 civarında bulunduğu belirtilmekte (Hatlb. VI, 83), Zehebi ise farklı senedler ve mükerrerlerle bu
sayıya ulaşıldığını, gerçekte söz konusu
rivayetlerin bu rakamın onda birine dahi
ulaşmadığını kaydeder (A'lamü'n-nübeLa', VII, 40). ibrahim b . Sa'd, ömrünün
sonuna doğru oğullarından biriyle Bağ
dat'a yerleştiğinden çok sayıda Iraklı kendisinden hadis almış. Abbasi Halifesi HarGnürreşld ona ikramda bulunmuş. fetvalar sormuş (Hatlb. VI, 84; Safedl. V, 352).
beytülmalin velayeti görevi de kendisine
verilmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de
yer alan i br ahim b. Sa'd 183'te (799) Bağ
dat'ta vefat etti; bu tarih 182 (798), 184
ve 185 olarak da zikredilmiştir.
Ahmed b. Hanbel, ibrahim b. Sa'd'ın
sika. hadislerinin "müstakim" olduğunu
söylemiş. Yahya b. Main. özellikle Zühri'den yaptığı rivayetleri başkalarının rivayetlerine tercih ederek onun için sika.
hüccet veya "leyse bihi be's" ifadelerine
yer vermiştir. Abdullah b. Abdurrahman
ed-Darimi, Ebü'l-Hasan el-i eli ve ibn Adi
de onun için sika terimini kullanırken Ebu
Hatim er-Razi bir rivayete göre sika, diğer bir rivayete göre ise "leyse bihi be's"
demiş, Vekl' b. Cerrah. sika olup olmadı
ğını bilmediği gerekçesiyle başlangıçta
rivayette bulunmamışsa da daha sonra
ondan hadis almıştır.
Aynı zamanda fakih olan ibrahim b.
Sa'd, ud çalarak şarkı söylemeyi ve mOsiki dinlemeyi caiz gördüğü için eleştirilm iş.
Zehebi ise mOsikiye dair kesin bir nas olmadığı için onun tenkit edilemeyeceğini
belirtmiştir. Kendisine yöneltilen eleştiri
ler sebebiyle biyografisine Mizanü'l-i'tidal'de yer veren Zehebi hadislerinin delil olarak kabul edilmesi. cerh ve ta' dilde
görüşüne başvurulacak münekkitler arasında sayılması dolayısıyla onu Zikru men
yu'temedü ~avlühCı fi'l-cer]J- ve't-ta'dil, er-Ruvatü 'ş-şi~dtü '1-mütekellem ii-

tığı

him bima la yucibü reddehüm ve Te~
kiretü'l-]J-uffd? gibi eserlerine de almış
tır. ibn ishak'ın es-Sire'sinin ravilerinden
olan ibrahim b. Sa'd'ın bazı hadislerini ihtiva eden bir cüzün Vlll. yüzyılda istinsah
edilmiş nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'

de (Hadis, nr. 1558. vr. 373-392) bulunmaktadır (Sezgin, I, 95).
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İBRAHiM b. SEYYAR
(bk. NAZzAM).
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EbCı ishak ihrahtm b. Sinan
b. Sabit b. Kurre es-Sabit
(ö. 335/946-47)

L

Matematikçi ve astronom.

_j

296'da (909) Bağdat'ta doğdu. Aslen
SabiTler'den olup tanınmış bir
aileden gelmektedir. Babası hekim ve
matematikçi Sinan b. Sabit, dedesi, HaliHarranlı
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