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İBRAHiM b. VELID 
(~,ıı oJ! ~fy!) 

EbO İshak İbrahim 
b. el-Velid b. Abdilmelik 

(ö. 132/750) 

Emevi halifesi 
(744) . 

_j 

Hayatının halife olmazdan önceki döne
mi hakkında çok az bilgi vardır. İbn Sa'd 
muhaddis Zühri ile görüştüğünü ve on
dan bir sahifenin rivayeti hususunda izin 
istediğini bildiren bir rivayet nakleder (et
Tabakat, ıı . 172) . Bu rivayetten İbrahim'in 
gençliğinde hadis ilmiyle ilgilendiği anla
şılmaktadır. Onun ilk siyasi görevi , karde
şi Halife lll. Yezid tarafından Ürdün'e vali 
tayin edilmesiyle başladı ve ardından ve
liaht ilan edildi. lll. Yezid'in kendisini veli
aht tayin etmediğine dair bazı rivayetler 
de bulunmaktadır. 

İbrahim. lll. Yezid'in ölümü üzerine ( 19 

Zilhicce 126 / 2 Ekim 744) hilafet maka
mına geçti. İlk iş olarak lll. Yezid'in ken
disinden sonra ikinci veliaht tayin ettiği 
Abdülaziz b. Haccac b. Abdülmelik'in ve
liahtlığını onayladı. Ancak bazı merkezler 
onun halifeliğini tanımadığı gibi başşe
hir Dımaşk'a yakın Hum us halkı dahi ken
disine itaat etmedi. üç ay kadar bu ma
kamda kalabilen İbrahim'in bütün zama
nı kargaşa içinde geçti. ll. Velid'in öldü
rülmesinden sonra şiddetlenen fitneyi 
bastırmaktan aciz kaldı. Ülkedeki karışık
lıklar giderek arttı ve sarsılmış olan mer
kezi idarenin otoritesi daha da zayıfladı . 

Azerbaycan ve İrminiye Valisi Mervan 
b. Muhammed, lll. Yezid'in isyanı sırasın
da öldürülen ll. Velid'in intikamını almak 
ve onun oğullarının haklarını korumak id
diasıyla harekete geçti. Ancak Mervan'ın 
asıl amacı hilafeti ele geçirmekti. Cezire 
halkının biatını aldıktan sonra Suriye üze
rine yürüyen Mervan. Kınnesrin 'e yöne
lerek İbrahim'in kardeşi olan Vali Bişr'in 
ordusunu bozguna uğrattı. valiyi ve kar
deşini esir aldı. Halkı biat etmediği için 
İbrahim'in gönderdiği ordu tarafından 
kuşatma altında tutulan Hum us üzerine 
gitti ve şehri işgal etti. Humus halkının 
biatını aldıktan sonra 80.000 kişilik ordu
suyla Dımaşk'a doğru ilerledi. İbrahim de 
ona karşı büyük bir ordu gönderdi. İki or
du Dımaşk civarında Aynülcer denilen yer
de karşılaştı. Meydana gelen savaşta (7 
Safer 1271 18 Kasım 744) İbrahim' in ku
mandanı Süleyman b. Hişam yenilip Dı
maşk'a sığındı. Süleyman ve adamları bu 
sırada ll. Velid'in hapiste bulunan iki oğ-

lun u öldürdüler. ll. Mervan bu zaferin ar
dından Dımaşk'a girdi ve halifeliğini ilan 
etti. Şehirden kaçmak zorunda kalan İb
rahim ise bir süre gizlendikten sonra 
Mervan'a biat edeceğini açıklayarak on
dan eman istedi. Mervan isteğini kabul 
edip onu yakınları arasına aldı. İbrahim, 
Emevi hilafetinin sona erdiği Zap Suyu 
Savaşı'nda (ll Cemaziyel ahir 132125 Ocak 
750) n ehirde boğularak ölenler arasınday
dı. Onun daha önce ll. Mervan veya Abba
siler'den Abdullah b. Ali b. Abdullah tara
fından öldürüldüğü de rivayet edilmek
tedir. 
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İBRAHiM el-YAzici 

(bk. YAzİci, İbrahim b. Nasif). 

İBRAHiM b. YEZİD 

(bk. İBRAHiM et-TEYMİ). 

İBRAHiM lAHİD-i GEYLANi 
(..si~ ~lj ~'-r.!) 

Ebü's-Safve Tacüddin İbrahim 
b. ROşen b. Emir b. Babil 

(ö. 700/1301) 

lilhidiyye tarikatının piri, 
esma zikriyle -seyrü sülfik usulünü 

tesbit eden mutasavvıf. 
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615 ( 1218) yılı civarında Hazar denizi
nin güneybatı sahili boyunca uzanan Gl
lan (Geylan) eyaJetinin Siyavrud nahiyesin
de doğdu. Kendisine "Zahid" lakabının 

İBRAHiM ZAHiD-i GEYLANI 

verilmesiyle ilgili olarak birçok menkıbe 
anlatılır (Cemaleddin Hulvi, s. 320). Yedi 
ceddinin şeyh olduğu, bunlardan Bidar 
(Bündar) el-Kürdi'nin Sencan'dan gelerek 
bölgeye yerleştiği rivayet edilmektedir. 
Adı geçen şehir Merv yakınlarında bulu
nan Sencan olmalıdır. Bu bilgi doğruysa 
İbrahim Zahid'in atalarının Horasan ta
raflarından Gilan 'a gelmiş olduğu söyle
nebilir. İbn Bezzaz. Şeyh Bidar 'ı meşhur 
sGfı İbrahim b. Edhem evladından bir hü
kümdarın emir yaptığını söyler. Vladimir 
Minorsky, bu bilgiye dayanarak erken de
virlerde Azerbaycan 'ın Mugan. Arran, 
Elvan ve Danbum bölgelerinin İbrahim 
Zahid'in ataları tarafından fethedilerek 
müslümanlaştırılmış olabileceğini kaydet
mektedir ( The Turks, Iran and Caucasus 
in the Middle Ages, s. 518, 524). 

İbrahim Zahid, Gilan'da başladığı öğ
renimini Şiraz'da sürdürdü. Daha sonra 
Ebü'n-Necib es-Sühreverdi'nin halifesi 
Sa'di-i Şirazi'ye intisap etti. Şeyhinin 
emriyle defalarca halvete girip riyazetle 
meşgul oldu ve onun tavsiyesi üzerine Şi
raz'dan Gilan'a giderek Lahkan nahiye
sinde oturan Seyyid Cemaleddin-i Tebri
zi'ye intisap etti (Cemaleddin Hulvi, s. 320 

vd.; Minorsky, s. 518) . İbrahim Zahid. eli
nin emeğiyle geçinen ve kimseden yar
dım kabul etmeyen şeyhiyle birlikte tar
lada çalışır, ürettiklerini pazara götürüp 
satard ı. 

Zahiri ilimlerde geniş birikimi olan İb
rahim Zahid 'in. dervişlerin cezbe ile se
maa kalkmalarını benimsemediği ve on
larla sema yapmadığı, bundan dolayı şey
hinin kendisine eziyet etmesine rağmen 
onun evine giderek eşiğine yüz sürdüğü . 

bunun üzerine Cemaleddin-i Tebrizi'nin , 
"Hamdolsun. bunu da başardın" diyerek 
kendisine hilafet verd iği kaydedilmek
tedir. İbrahim Zahid şeyhinin vefatından 
sonra irşada başlamayıp mücahedeye de
vam etti. Menkıbelerde kaydedildiğine 
göre geceleri az bir uykuyla yetinip i bade
te devam eder. sürekli oruç tu~ar. yılda iki 
defa erbaine girerdi. Yirmi yıl sonra ma
nevi bir işaretle (Cemaleddin Hulvl, s. 320, 

321; Au bin. XXI-XXIII ji991J, s. 40) Gi
lan ; ın kuzeyindeki Güştasfı'ye giderek ir
şad faaliyetine başlayan İbrahim Zahid 
daha sonra Şiraz'a geçti . Safiyyüddin-i 
Erdebill'yi de Meraga'ya gönderdi. Birkaç 
defa Doğu Azerbaycan 'ı dolaştı . Hiyav ve 
Serab'ı ziyareti sırasında halkın büyük il
gisiyle karşılaştı. Gazan Han ile görüştük
ten sonra dervişleriyle birlikte Erdebil'e 
giderek Şeyh Rasim Zaviyesi'nde oturdu. 
Erdebil halkı kendisi için büyük bir zaviye 
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