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~ REŞAT ÖNGÖREN
o EDEBiYAT. İslam edebiyatlarında
İbrahim b. Edhem'in hayatı ve kişiliği etrafında oluşan menkıbeler manzum-mensur edebi eseriere konu olmuş, "İbrahim
b. Edhem hikayeleri", "İbrahim b. Edhem
menkıbeleri" ve "İbrahim Edhem destanı" gibi adlarla anılmıştır. Türkçe İbrahim
Edhem destanlarında yer alan maceralar daha ziyade tasawufi bir mahiyet arzeder. Buna göre İbrahim Edhem, tahtı
nın üzerinde uyuya kaldığı bir gece rüyasında tavanın sallandığını hisseder. Orada kimin bulunduğunu sorunca, "Tanıdık
biriyim, devemi kaybettim, onu arıyorum"
cevabını alır. İbrahim Edhem, damda deve aramanın şaşkınlık olduğunu söyleyince sesin sahibi ona, Allah'ı altın taht üzerinde ve atlas elbise içinde aramanın
damda deve aramaktan daha büyük bir
şaşkınlık olduğunu hatırlatır. Bunun üzerine İbrahim Edhem düşüneeye dalar.
Olaydan birkaç gün sonra. devlet ileri gelenlerinin bulunduğu şölende bir adam
korkusuzca muhafızları geçerek İbrahim

ibrahim b. Edhem'in Kabe'yi ziyareti sırasında terennüm
ettiği münacatı (Münacat(Mecmual, İstanbul 1265,s. 6263)
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Edhem'in karşısına dikilir. İbrahim Edhem ne istediğini sorunca adam şölenin
verildiği handa kalmak istediğini belirtir.
İbrahim Edhem, buranın han değil kendisine ait bir konak olduğunu ve her önüne gelenin burada kalamayacağını söyler.
Adam, konağın daha önce kimlerin olduğunu ve onların şimdi nerede bulunduğunu sorar; İbrahim Edhem de önceki sahiplerinin öldüğünü belirtir. Adam, "Bu
ne biçim konaktır ki biri gelmede, biri gitmede" der ve oradan uzaklaşır. Bundan
etkilenen İbrahim Edhem onun peşine
düşer; kendisiyle konuşmak istediğini belirterek kim olduğunu sorunca "Hızır'' ce·
vabını alır. Ertesi gün ava çıkan İbrahim
Edhem atının üzerinde iken "uyan!" diye
bir ses duyar. üç defa tekrarlanan bu sese aldırış etmeyince aynı ses, "Başkaları
seni uyandırmadan önce kendin uyan! "
cümlesiyle yankılanır. Ayrıca İbrahim Edhem'in o esnada karşısına çıkan bir ceylan
dile gelerek, "Ben seni avlamak için gönderildim; senin beni aviaman için değil.
Bir blçareye ok atıp avlamak için mi yaratıldın? Bundan başka işin yok mu?" der.
Ardından aynı sözleri atının eyerinin kaşından ve kendi içinden de işiten İbrahim
Edhem aniden ruhi bir değişime uğrar,
keşfi açılır. Allah'a tövbe eder ve "Rabbim! Beni koruduğun sürece bugünden
itibaren sana asi olmayacağım" diyerek
üzerindeki kıymetli eşyaları. elbiselerini
ve atını orada karşılaştığı çobanlarından
birine verir, sürüyü de bağışlar _ve çobanın elbiselerini giyip Belh'ten ayrılır.
İbrahim Edhem'in tahtından vazgeçmesine sebep olan diğer bir olay ise şöyle
dir: Bel h 'te hükümdar iken avlamak için
bir ceylanı takip eden İbrahim Edhem.
vadiye indiğinde eli ayağı bağlı bir kişiyi
bir karganın beslediğini görür. Adamın
eşkıyalar tarafından bu hale getirildiğini.
karganın da Allah tarafından gönderildiğini öğrenince tahtından vazgeçer (Özön,
s. 73; Levend, Divan Edebiyati, s. 145)
Bundan sonra bir derviş gibi ibadet ve
riyazetle vakit geçiren, kendi el emeği ve
alın teriyle geçinen İbrahim Edhem memleketini terkedip Mekke'ye gider. Çölde
tanımadığı biriyle arkadaşlık kurar, ondan ism-i a'zam duasını öğrenir ve bu duayı okuyar ak Hızır'la buluşur. Bu arada çocuk yaşta Belh'te bıraktığı , kendisinin ardından oraya hükümdar olan oğlu babasının Mekke'de olduğu haberini alınca buraya gelir ve onu alıp memleketine götürerek tekrar tahta çıkarmak niyetinde
olduğunu söyler. Fakat Allah sevgisi içinde bütün varlığını yok eden İbrahim Ed-

hem. Allah 'a dua ederek ya kendi canını
ya da oğlunun canını almasını ister ve o
anda oğlu ölür.
İbrahim Edhem'in çeşitli kerametler
gösterdiğine inanılması hayatını ve kişili
ğini efsaneleştirmiş, bu efsaneler tasavvufi kitaplarda dile getirilerek bir dini heyecan kaynağı o luşturmuştur. İbrahim
. Edhem'in bilhassa Allah sevgisinin mal ve
evlat sevgisinden üstün olduğunu göstermesi. Hızır' la arkadaşlıkyaptığına inanıl
ması. yaşadığı dönemde başta EbQ Hanife olmak üzere birçok kişiyle yakın dostluk kurması. kendi el emeği ve alın teriyle geçimini sağ laması. menkıbesinin halk
arasında yaygınlık kazanmasına sebep olmuştur. Türk divan edebiyatı şairleri İb
rahim Edhem'i, "Zahid bize ta'n eyleme
bu şekl-i fenada 1 Biz tae ü kaba terkin
uran Edhem-i aşkız" (Tarzi); "Eğmez erbab-ı fena tac-ı zer-i hurşlde baş 1 Tahtgah-ı aleme meyletme Edhemlik budur"
(SabQh1 Dede); "Her şahsı harlm-i Hakk'a
mahrem mi sanırsın 1 Her tae giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın" (Ziya Paşa) gibi beyitlerde söz konusu etmişle rdir.
İbrahim Edhem menkıbelerinin Türk
edebiyatma Ferldüddin Artar'ın Te?,kiretü'l-evliya' adlı eserinden geçtiği sanılmaktadır. İl k mensur tercümeleriyle
birlikte manzum şeklinin de XIV. yüzyıl
dan itibaren görülmeye başlandığı kariaati yaygındır. Diğer dini halk hikayelerinde genellikle nazım birimi olarak beyit,
vezin olarak da aruz kullanıldığı halde İb
rahim Edhem menkıbelerinde hem beyit"
!ere hem de hece vezniyle yazılmış dörtlüklere rastlanmaktadır. Vasfi Mahir Kocatürk. manzum bir Dastô.n-ı İbrahim
Edhem nüshasının kendi kütüphanesinde bulunduğunu söylemektedir (Türk
Edebiyati Tarihi, s. 160). Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi'nde manzum bir Kıs
sa-i İbrahim b. Edhem ve İnabetuhu
Rabbehu (Hacı Mah mud Efendi, nr. 6286,
vr. 37•-41 b). Adana İl Halk Kütüphanesi'nde sonu eksik, elli sekiz beyitlik bir Manzume-i Hikô.ye-i İbrahim Edhem (nr.
1152/2, i Çetin Derdiyok tarafından Latin
harfleriyleyayımı için bk. bibl.). Konya izzet Koyunoğlu Kütüphanesi'nde de mensur bir Menakıb-i İbrahim Edhem (nr
13547) mevcuttur.

Hayat hikayeleri birbirine benzediğin
den İbrahim Edhem'le Buda arasında paralellik kuranlar (Sunguroğlu, s. ı 0-13).
hatta Buda'nın bu hikayeye kaynaklık ettiğini söyleyenler vardır (Çağatay, s. 157) .
Na'tl'nin Edhemname adlı mesnevisi de
İbrahim Edhem'in hayatı çerçevesinde
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bir eserdir. Divan edebibiri Lamii Çelebi'ye izafe edilen
(Osmanlı Müellifleri, ll. 493). diğer i Sabit 'e ait olan Edhem ü Hüma mesnevilerinin İ brahim Edhem'le herhangi bir ilgisi yoktur. Necip Fazı! Kısakürek, İ bra
him Ed h em ' iiı hayatını beş perdelik bi r
oyun haline getirm i ştir (İstanbul 1978).
Dastan-ı İbrahim Edhem'in dil özellikleri üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlan
mı ştır (bk. bibl.)

yatın d a

Doğu edebiya tl a rı ndan aldığ ı çeşitli

konuları işleyen İ ngiliz şairi James Henry .
Leigh Hunt, İbrahim Edhem için de "Abou

ben Adhem" adlı bir şiir kaleme almıştır.
1640 yılı civarında Açe'de yaşayan Nureddin er-Ranlrl'nin İbrahim Edhem hakkın
da yazd ıkl arının bir kısmı basılmıştı r (G.
W J. Drewes, "De Herkomst van Nur al-bın
al-Ranirt", Bijdragen tot de Taal, Landeen Volkenkunde van Nederlandsch -lndie,
CXliGravenhage 19551. s. 148-151). Raniri. İ brahim Edhem'e Bustanü's-sel{ıtin
fi-~ikri'l-evvelı"n ve'l-al]irin ad lı eserinde de on iki sayfa kadar yer vermiştir. Hayat-ı Sultan İbrahim (f:!ayat-ı Sultan İb
rahfm ibn Edhem) adıyl a bilinen bir eser
de Malayca basılm ı ştır. Bu metin, kısaltıl
m ı ş olarak 1822 yılında Hallandalı Rorda
van Eysinga tarafından yayımlanm ı ş, daha sonra da değişi k b askıları yapılmıştı r
(Jones, Studies in Islam, V/1 119681. s. 7-

naz). Ankara 1992, s. 137-138; Nurcan Öznal Güder, Dastan-ı İbrahim Edhem (yüksek lisans tezi,
1992). iü Sosyal Bilimler Enstitüsü; Nurettin Albayrak. Dfni Türk Halk Hikayelerinden Geyik,
Güvercin ve Deve Hikayeleri-Kaynakları ve
Metin Tesisi (yüksek lisans tezi. 1993). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 166-167; Himmet Biray- Mehmet Sarı. İbrahim Bin Edhem Kıssası,
Afyon 1995; i. ÇeÜn Derdiyok. "Adana il Halk
Kütüphanesi ' nde Bulunan Bir Hikaye-i İbra
him Edhem Nüshası", Türkoloji Araştırmaları
1997, Adana 1997, s. 125-139; Saadet Çağatay,
"Türk Halk Edebiy atmda Geyiğe Dair Bazı Motifler", TDAY Belleten ( 1956), s. 155-157; Russell
Jones. "Ibrahim Ibn Adlıarn " , Studies in Islam,
V/1, New Delhi 1968, s. 7-20; a.mlf.. "Ibrahim
b. Adham", EJ2 (İng.). lll, 985-986; C. Van Arendonk; "İbrahim", İA, V/2, s. 886-887; "İbrahim .
b . Edhem", TDEA, IV, 323.
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NuRETTiN ALBAYRAK

İBRAHiM EDHEM PAŞA
L

(b k. EDHEM PAŞA, İbrahim) .

_j

İBRAHiM EFENDi, Edirneli
(ö. ı 102/1691)
Osmanlı reisülulemas ı,

L

sultan

imaını

ve bestekar.

_j

1038'de (1629) Edirne'de doğdu. BabaDiyarbekir'den gelip Edirne'ye yerleşen
Bezci H acı Mehmed Efendi'dir. Edirne'de ·
eğitim görerek kendini yetiştiren ve hıf
20).
zını tamamlayan İbrahim'in ders aldığı
kişiler arasında Çelebi Yahya Efendi'nin
BİBLİYOGRAFYA :
ayrı bir yeri vardır. İbrahim Efendi, SeliMenakıb-ı İbrahim Edhem, Millet Ktp ., Ali
Emlrl, Şer'iye, nr. 1132; Menakıb-ı İbrahim b .
miye (Sultan Selim-i Cedld) Camii imamlığı
Edhem, Süleymaniye Ktp., Esad Ef., nr. 4696;
na ve 1068' de (1658) Beyazıt Camii hatipKıssa-i İbrahim b. Edhem ve İnabetuhu Rabliğine tayin edildi. Daha sonra saraya alın
behu, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi,
masının ardından 7 Şewal 1073 ( 15 Manr. 6286 , vr. 37'-4 Jb; Hazret-i Ali Kerremallahu
yıs 1663) tarihinde Hafız Mehmed Efenvecheh Hazretlerinin Mahdum-ı Mükerremleri
Muhammed Hanefi Hazretlerinin Hikayesidir,
di'nin yerine sultan imamlığına getirildi
İstanbul 1307, s. 2-13 (sayfa kenarlarında "Desve kendisine İstanbul payesi tevcih ediltan-ı İbrahim Edhem" yer almaktadır): Süleml.
di. Kaynaklarda bu görevinin süresi hakTabal):at, s. 27-38; Kuşeyrl. Risale (Uludağ). s.
kında değişik bilgiler verilmektedir. Ebu112-113; Hücvlrl, Keşfü'l-mahcub (Uludağ). s. ·
,ishakzade Esad Efendi, Atrabü 'I-asar'90, 126, 200-203; Attar, Tezkiretü '1-evliya (tre.
Süleyman Uludağ), İstanbul 1985, s . 142-165;
da onun on sekiz yıl sultan imamlığı yapOsmanlı Müellifleri, ll, 493; Mustafa Nihat Özön;
tığından bahsede r ken Şeyh! Mehmed
Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul 1954, s .
Efendi'nin Vekdyiu'l-fuzala 'sında ve Si73, 145; Vasfi Mah ir Kocatür k, Türk Edebiyatı
lahdar
Mehmed Ağa'nın Tarih 'inde bu
Tarihi, Ankara 1970, s. 160-163, 193; Özege,
vazifenin yirmi üç yıl kadar sürdüğü beKatalog, l, 253; V, 2193;Agah Sırrı Levend. Türk
Edebiyatı Tarihi, Ankara 1973, s. 126, 439;
lirtilmektedir. Son iki kaynaktaki tarih kaa.mlf., Divan Edebiyatı, İstanbul 1984, s . 145;
yıtlarında ay ve günün de belirtilmesi bu
TÜYATOK, 01/111, s . 704; İshak Sunguroğlu,
bilginin daha sıhhatli olduğu kanaatini
Guatama Buddha ve İbrahim İbn Edhem, İs
tanbul 1974, s . 10-13, 23-40 , 49-54; Mustafa · uyandırmaktad ı r. Saraydaki görevi devam
ederken Kamaniçe'nin fethinden sonra
Yaşar, Konya Belediyesi İzzet Koyunoğlu Şe
hir Müzesi ve Kütüphanesi'nde Bulunan YazRe ce b 1083'te (Kasım 1672) Rumeli kama Türkçe Eserler Kataloğu (yüksek lisans tezi,
zaskerliğine. Muharrem 1097'de (Aralık
1988), SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 114; İs
1685) Şeyhülislam Ebusaidzade Feyzullah
kender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü,
Efendi'nin yerine Anadolu kazaskerliğine
Ankara 1989, 1, 282; Ahmed Talat Onay, Eski
getirilen İbrahim Efendi, beş ay kadar
Türk Edebiyatında Mazmunlar(haz. Cemal Kur-
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sonra da Şehzade Mustafa ile (ll. Mustafa)
Ahmed'e (lll. Ahmed) hoca tayin
edildi. Ardından Sultan I. Ahmed Medresesi müderrisliğiyle de görevlendirildi.
Ancak aynı yılın haziran ayı sonlarında
imamlık vazifesi üzerinden alınarak yerine Kerestecizade Abdullah Efendi birinci imam tayin edildi. 4 Ramazan 1098 ( 14
Temmuz 1687) tarihinde yeniden Rumeli
kazaskerliğine getirilen İbrahim Efendi'nin bu vazifesi uzun sürmedi ve 22 Zilhicce 1098'de (29 Ekim 1687) emekliye ayrıldı. 1672-1689 yılları arasında İbrahim
Efendi'ye Dimetoka , Dağardı. Antalya,
Üsküdar ve Tokat kazaları arpalık olarak
verildi. Şaban 11 02'de (Mayıs 1691) Kıb
rıs'a sürgün olarak gönderilmesinden üç
ay sonra vefat etti ve buradaki Ayasofya
Camii haziresine defnedildi.
IV. Murad ile ll. Ahmed arasındaki beş
padişah devrinde yaşayan, özellikle IV.
Mehmed'den büyük iltifat gören ve onun
döneminde şöhrete ulaşan İbrahim Efendi, bu padişahın saltanatının sonlarında
kazaskerlikle imamlığı birleştirip "relsülulema" o l muştur. Ayrıca söz sahibi olduğu kıraat ilminde birçok talebe yetiştir
miştir. Güzel bir sese sahip olan İbrahim
Efendi, mOsikideki nazari bilgisinin yanın
da bestelediği dini ve din dışı formdaki
eserlerle zamanının müsikişinasları arasında seçkin bir yer edinmiştir. Çeşitli el
yazması güfte mecmualarında bazılarının
güftesi de kendisine' ait beste, şuğul ve
tesblh formunda eserlerine rastlanmaktaysa da burdardan hiçbirinin notası günümüze ulaşmamıştır. Atrabü'l-asar'da
onun mOsikideki müstesna kişiliğinden
bahsedildikten sonra, yüksek ilmi payeler almış bir k)şi olarak kendisinin bestekarlar arasında zikredilmesinden adeta
utandığından dolayı bestelerinin yayılma
sını arzu etmediği belirtilmektedir.
Şehzade
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Mecmua, TSMK, Bağdad, nr. 402, vr. 174',
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1, İstanbul1311, s. 44; sy. 2 ( 1311 ). s. 77; Osman
Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, İstanbul 1939, s .
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