
dım istediler. 1818'de İngilizler Simawang'
da askeri bir üs kurdularsa da kuwetleri
nin azlığı ve Pedriler'in sürekli hücumları 
karşısında fazla bir etkinlik gösteremedi
ler. Padang bölgesi 1819'da Hollandalılar'a 
iade edilince adat liderleri ve hanedan men
supları onlarla görüşmeye başladılar. Şu
bat 1821 'de yapılan bir antlaşmayla Mi
nangkabau bölgesinin bütün topraklarının 
egemenlik hakkını kendilerini Pedriler'den 
kurtarmaları şartıyla Hollandalılar'a dev
rettiler. 1821 -1837 yılları arasında Hollan
dalılar'la Pedriler arasında silahlı mücade
le oldu. Pedri savaşları adıyla bilinen bu 
mücadele esasta üç safhaya ayrılmakta
dır. Birinci safha ( 182 ı- ı 831 ı Pedriler'le 
mahalli liderleri yanlarına alan Hallan dalı
lar, ikinci safha (1833-ı834ı Hollandalılar'

la kendilerinden ayrılıp karşı tarafa geçen 
mahalli gruplar ve Pedriler, üçüncü safha 
( 1834- ı 837ı Hollandalılar'la Tuanku İmam 
Bonjol liderliğindeki Alahaflianjang Pedri
leri arasında geçti. 

Hollandalılar başlangıçta yeterli askeri 
güce sahip olmadıkları ve 1825-1830 yıl
larında Cava savaşıyla ilgilendikleri için böl
geyi ele geçiremediler; hatta isyancı tuan
kuları kendi çevrelerinde reis kabul ede
rek onlarla uzlaşma yoluna gittiler. Niha
yet 1832'de yeni gelen takviye kuwetle
riyle Minangkabau'nun tamamını denetim
leri altına aldılar ve raca alem Begagar 
Şah'ı sürgüne yollayıp bölgeyi sömürge yö
netimlerinin bir parçası haline getirdiler. 
Ancak bazı adat lideri ve ulemanın Pedri
ler'le iş birliği yaptıkları gerekçesiyle idam 
edilmesi, Bonjol'daki birçok ev ve caminin 
askeri garnizonların ikametine tahsis edil
mesi, Hallandalı kumandan ve askerlerin 
halka karşı aşırı güç kullanması, diğer ta
raftan Pedriler'in ilk zamanlar uygulama
ya koydukları ağır şartları hafifJeterek hal
ka karşı ılımlı davranması Pedri taraftar
ları ile muhaliflerinin birbirlerine yaklaş
malarına yol açtı. Neticede Bonjol'da Tu
anku İmam Bonjol'un liderliğinde büyük 
bir isyan hareketi başladı (ı 834 ı ve kısa 
sürede Minangkabau'nun tamamına yayı
larak birçok adat liderinin de katıldığı bir 
cihada dönüştü. Hollandalılar bölgenin bü
yük kısmını tekrar denetimleri altına aldı
larsa da surlarla çevrili Borıiol'daki Pedriler 
mücadeleye devam ettiler. Nihayet imam 
Bonjol'un 1837'de teslim olmasıyla birlik
te Pedri hareketi sona erdi. İmam Bonjol 
üç ay sonra kaçarak kırsal kesimde müca
delesini bir süre daha sürdürdüyse de gö
rüşmeler yapmak üzere Padang'a davet 
edildiğinde hileyle yakalanarak sürgüne 
gönderildi ve doksan iki yaşında sürgün
de öldü (ı 864 ı. Endonezya Devleti'nin ku-

rulmasının ardından milli kahraman ilan 
edilen Tuanku İmam Bonjol'un türbesi öl
düğü Minahasa'da bulunmakta ve Padang'
daki bir devlet İslam enstitüsü de onun 
adını taşımaktadır. Pedri hareketi amacı
na ulaşamamış ve Minangkabau'da sömür
ge hayatının daha da zor şartlar altında 
geçmesine yol açmıştır. Ancak toplum üze
rinde bıraktığı etkiler sebebiyle sonraki yıl
larda bölgede gelişen yenilikçi dini hare
ketlerin dağınasına zemin hazırladığı söy
lenebilir. 
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L 

PEHLiVAN 
(ül*.) 

Ebu Ca'fer Nusretü'd-dln 
Cihan Pehlivan Muhammed b. ildeniz 

(ö. 581/1 186ı 

İldenizli atabeglerinden 
(1175-1186). _j 

İldenizliler'in (Azerbaycan Atabegleriı ku
rucusu Şemseddin İldeniz'in büyük oğlu 
ve Irak Selçuklu Sultanı Arslanşah'ın anne 
bir kardeşidir. İldeniz, Irak Selçuklu Sulta
nı I. Tuğrul'un ölümünden sonra onun dul 
kalan eşiyle evlenmiş, bu evlilikten Mu
hammed Cihan Pehlivan ve Muzafferüd
din Kızılarslan Osman adlı iki oğlu olmuş
tur. İldeniz, 550 ( 1155) yılında oğlu Pehli
van'ı sadakatini göstermek için Irak Sel
çuklu Sultanı Muhammed b. Mahmud'un 
hizmetine verdi. Pehlivan, Sultan Muham
med'in ölümü ve yerine amcası Gıyased
din Süleyman Şah'ın geçmesi üzerine ba
basının yanına döndü. Ramazan 555'te 

PEH LiVAN 

(Eylül ı ı6oı ı. Tuğrul'un oğlu Arslanşah, 

Hemedan'da Irak Selçuklu tahtına çıkarı
lınca üvey babası İldeniz onun atabegi ol
du. Pehlivan emir-i hikib, Kızılarslan da 
emir-i silah tayin edildi. Arslanşah ve ba
basıyla birlikte İsfahan'a giden Pehlivan 
burada Rey Valisi Hüsameddin İnanç Sun
gur Bey'in kızı İnanç Hatun ile evlendi. İl
deniz'in bir süre sonra devletin yönetimi
ne hakim olması İnanç'ı rahatsız etti ve ona 
karşı bir muhalefet cephesi oluşturmaya 
çalıştı. Kum Valisi Kaymaz oğlu İzzeddin 
Satmaz ile Kazvin Valisi Yarınkuş oğlu Alp 
Argu da İnanç'ın yanında yer aldı. Duru
mu anlayan sultan, ildeniz ile Pehlivan'ın 
bulunduğu devletin merkezi Hemedan'a 
döndü. İnanç ve arkadaşları ise Arslan
şah'ın kardeşi Muhammed'i hükümdar 
ilan edip Hemedan'a doğru yürüdüler. Sil
ve'de yapılan savaş İnanç ve arkadaşları
nın yenilgisiyle sonuçlandı (9 Şaban 5561 
3 Ağustos I I6ıı. 

Savaşın ardından Atabeg İldeniz, Mera
ga Atabegi Ahmedili Arslanapa'dan Sul
tan Arslanşah'ın huzuruna gelmesini iste
di, ancak o gelmeyi kabul etmeyince Peh
livan'ı üzerine gönderdi. Pehlivan'ı Sefid
rGd kıyısında karşılayan Arslanapa, Ahiat
şah ll. Sökmen'in yardımıyla onu ağır bir 
yenilgiye uğrattı. Pehlivan perişan halde 
Hemedan'a döndü. Arslanapa'nın, Abbasi 
halifesinden yanında bulunan Sultan Mu
hammed'in oğlu adına hutbe okutmasını 
istediğini öğrenen Atabeg ildeniz önem
li bir askeri kuwetle Pehlivan'ı Meraga'ya 
gönderdi. Pehlivan karşısında bu defa ye
nilgiye uğrayan Arslanapa Meraga'ya çe
kildi (563/ı ı6sı 

559'da (ı ı 64 ı Erdebil Pehlivan'a veril
di. Pehlivan 561 yılının başlarında (Kasım 
ı ı65ı Sultan Arslanşah ve diğer beylerle 
birlikte Rey'e gitti. Mazenderan şahından 
yardım alarak Rey'e gelen ve burada kar
şısına çıkan Pehlivan'ı mağ!Gp eden İnanç 
Bey bir komplo sonucu öldürülünce Peh
livan şehre hakim oldu (564/l ı69ı. Mera
ga ve Tebriz'in hakimi Arslanapa'nın ölü
münün ardından Pehlivan bu şehirleri al
mak için harekete geçti. Kendisi Meraga'
yı, kardeşi Kızılarslan Tebriz'i kuşattı. Ars
lanapa'nın oğlu Feleküddin Ahmed'in Teb
riz'i kendilerine bırakmak şartıyla barış 
yapılması teklifi kabul edildi ve Tebriz Kı

zılarslan'a verildi (570/1 ı 74ı . Ertesi yıl Gür
cüler'in Ani şehrini almaları üzerine Gür
cistan'a yapılan sefere katılan Pehlivan ar
dından Sultan Arslanşah ile birlikte He
medan'a döndü. Kısa bir süre sonra baba
sının öldüğünü haber alarak Nahcıvan'a 
gitti ve kendisini atabeg ilan etti. 
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PEHLiVAN 

Pehlivan, 571'de (1176) Hemedan'da ve
fat eden Arslanşah'ın yerine onun oğlu ll. 
Tuğrul'u Selçuklu tahtına çıkardı . ll. Tuğ
rul'un 572 (1177) yılında tahta çıkarıldığı 
da rivayet edilir. Arslanşah'ın öldüğünü 
duyan kardeşi Muhammed, İsfahan'da 
Kaymaz oğlu Kavşud ve diğer bazı emlr
lerle buluştu. Atabeg Pehlivan İsfahan'a 
giderek Muhammed'i bozguna uğrattı . 

Muhammed önce HCızistan'a, ardından Va
sıt'a kaçtı, ancak orada üç gün kalabildL 
Bağdat'a kabul edilmemesi üzerine Fars'a 
giderek Salgurlu Zengl'ye sığındı. Pehlivan 
kalabalık bir orduyla Fars'a geldi. Onunla 
tek başına mücadele edemeyeceğini an
layan Zengl, Muhammed'i ona teslim et
mek zorunda kaldı. Atabeg Pehlivan sa
yesinde komşu küçük devletler de ll. Tuğ
rul' u metbu tanıdılar. Fars, Huzistan, Mu
sul, Ahlat ve Erzurum'da hutbe Sultan ll. 
Tuğrul adına okunınaya başlandı. 

Atabeg Pehlivan, Selahaddin-i Eyyubl'
nin el-Cezlre'de ve Doğu Anadolu 'da fa
aliyetlerde bulunmasından rahatsızlık duy
makla birlikte ona karşı ciddi bir girişim
de bulunmadı. 579 (1183) yılında damadı 
Ahlatşah ll. Sökmen'in halef bırakmadan 
ölmesi üzerine Ahlat'ı ele geçirmek iste
diyse de Selahaddin Ahlat'ın önünde gö
rününce Sökmen'in memlükü Begtemür'ü 
kendisine tabi olmak şartıyla Ahlat meli
ki olarak tanıdı. Aynı yıl içinde Selahaddin 
ile Musul hükümdan Zengller'den İzzed
din Mes'ud b. Mevdud arasında barış ya
pıldı. Böylece Selçuklu Devleti'nin sadık ta
bilerinden olan Musul Atabegliği tama
mıyla Selahaddin'in hükmü altına girdi. 
Selahaddin'in Kazvin ve Sistam'daki Batı
nller'i ortadan kaldıracağım söyleyerek or
dusuyla ülkesinden geçmek için izin iste
mesi Pehlivan'ı rahatsız etti. Bunun ülke
sini elinden almak için bir bahane olduğu
nu düşünen Pehlivan, Selahaddin'e karşı 
müdafaa hazırlıklarına girişti. Bu sırada 
şiddetli üzüntüden dolayı hastalandı; eşi
ni ve çocuklarını görmek için gittiği Rey'
de vefat etti (Zilhicce 581 1 Mart 11 86). 
Pehlivan'ın Mahmud Kutluğ İnanç, Ömer, 
Ebu Bekir ve Özbek adında dört oğlu var
dı. Oğullarına parlak bir gelecek hazırlamak 
Pehlivan'ın başlıca gayelerinden biri olmuş, 
Selçuklu emirlerini birer birer tasfiye edip 
yerlerine kendi memlüklerini geçirerek hem 
kendisinin hem de çocuklarının durumla
rını sağlamlaştırmıştır. Kaynakların hemen 
hepsinde Pehlivan'dan övgüyle bahsedil
mekte, ancak Fars'ı korkunç bir şekilde 
yağmalattığı ve önemli mevkilere kendi 
kullarını getirdiği için eleştirilmektedir. 
Atabegliği on yıl idare etmeyi başarma-
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sında babası Şemseddin ildeniz'in kendi
sine zengin bir hazine ile memlüklerden 
oluşan güçlü bir ordu bırakması ve mu
halefet edebilecek kimseleri ortadan kal
dırması etkili olmuştur. Edip ve şairleri hi
maye eden Pehlivan'ın sarayında bulunan 
şairler arasında Müclrüddln-i Beylekanl de 
vardır. Nizarnl-i Geneevi Şirin ve Ijusrev 
adlı mesnevisini ona takdim etmiştir. 
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Iii F ARUK SüMER 

ı 
PEHLivAN İBRAHiM PAŞA 

ı 

(ö . 1821) 

Rumeli ayanlarından, 
Rus savaşlarının 

Baba Paşa lakabıyla bilinen 

L ünlü kumandanı. _j 

Bozok'ta 1760-1770 yılları arasında doğ
duğu tahmin edilmektedir. Hakkında dü
zenlenen destanlarda baba soyunun Bat
ta! Gazi, anne soyunun Ahmed Taran ola
rak gösterilmesinin gerçekle alakası olma
dığı açıktır (Uyan Padişahım, s. 330) . Ço
cukluğunu ve ilk gençlikyıllarını memleke
tinde geçirdi. Gençlik yıllarında güreş tut
muş olmasından ötürü "Pehlivan" lakabıy
la anılmış olmalıdır. Askeri bilgilerini Ru
meli ayanlarının hizmetinde bulunması ve 
gönüllü olarak katıldığı cephelerde kazan
dığı tecrübelerden edindiği anlaşılmakta
dır. Kendisinin ehliyet ve dirayetli, Süt! üce 
Mühendishanesi'nde yetişmiş bir istihkam 
subayı olarak tanıttiması (Zinkeisen, VII, 
662) ilginç olmakla beraber kronolojik ba
kımdan hayatı hakkındaki bilgilerle örtüş
ınernekte ve gerçeği yansıtmamaktadır. 

1787-1788 Osmanlı Rus-Avusturya sa
vaşlarına gönüllü olarak katıldı. O sıralar
da ağa lakabıyla anılmaktaydı. Savaş esna
sında , 1792 Yaş Antiaşması'ndan sonra 
Rumeli'de ortaya çıkan dağlı eşkıyası ve is
yan eden Pazvandoğlu'nun tenkiliyle vazi
felendirilen Seyyid Alo Paşa'nın ve 1789-

1790 arasında dört ay kadar süren sadra
zamlığı cephede geçen Cezayirli Gazi Ha
san Paşa 'nın maiyetinde bulundu. 1798-
1806 yılları arasında Gürcü Osman Paşa, 
İbrail Nazırı Ahmed Paşa, Yusuf Paşa, Yı
lıkoğlu Süleyman Ağa, Manav İbrahim gi
bi Rumeli'deki asiler ve ayantarla mücade
le ederek bunların içinde bir yer edinme
ye çalıştı. Nihayet Tirsinikli İsmail Ağa'nın 
önde gelen adamları arasına katıldı. Hazi
ran 1803'te Tırnova voyvodası ve Rusçuk 
ayanı İsmail Ağa'nın aracılığıyla Hassa si
lahşörlüğü (Uzunçarş ılı , s. 21) ve 1805'te 
kapıcıbaşılık unvaniarını elde etti. Yılıkoğ
lu'nun elinden alınan Deliorman ve Dobruca 
bölgelerininayanı oldu. Bu bölgedeki Kuz
gun kasabasını merkez olarak seçti. Böyle
ce Alemdar Mustafa ile birlikte Tirsinikli'nin 
en yakın adamı haline geldi (a.g.e., s. 31 ). 

1806'da başlayan Rus savaşı esnasında 
Ruslar'ın İsmail Kalesi'ne saidırmaları üze
rine süratle harekete geçerek stratejik öne
mi olan bu kalenin düşman eline geçmesi
ne engel oldu. Burada Ruslar'a karşı verdi
ği mücadelede üç yıl boyunca "semender 
gibi ateş içinde yüzdü" (Cevdet, IX, 139), 
kahramanlıklarıyla adını cönklere geçire
cek kadar büyük bir ün sağladı (Uyan Pa
dişahım, s. 330-33 5; Sakaoğlu, s. 203) ve 
halk arasında "Pehlivan Agababa" olarak 
şöhretbuldu ( Beydili i , s. 125) Hatta Alem
dar Mustafa Paşa'nın kısa süren sactare
ti esnasında Yılıkoğlu meselesinden ötü
rü kendisini öldürtmek istemesi, bu em
rin icrasını Boşnak Ağa'ya havale etmesi, 
ancak Boşnak Ağa'nın kendisinin özellikle 
İsmail Kalesi'nin kurtarılması esnasında
ki gayretinden ötürü bu emri yerine ge
tirmediği ve durumu İbrahim Ağa'ya bil
dirdiği gibi kayıtlar (Cab! Ömer Efendi, I, 
345-346), şahsi düşmanları ve kahraman
lığının birbirini ne derecede dengelediği
nin bir göstergesi olsa gerektir. 

Mayıs 1809'da 60.000 kişilik Rus ordusu 
Tuna'yı geçtikten sonra Dobruca'ya girip 
Karadeniz sahilindeki Kavarna'yı ele geçi
rerek Pazarcık istikametine doğru ilerie
diğinde Sadrazam Yusuf Ziyaeddin Paşa, 

Pehlivan İbrahim Ağa'yı 17-18.000 asker 
ve on sekiz topla ana karargahın bulundu
ğu Rusçuk'tan Silistre'yi kuşatma altına 
alan Ruslar'ın üzerine gönderdi (lorga, V, 
169-170) İbrahim Ağa , Tatariçe'de Ruslar'ı 
ağır bir yenilgiye uğratarak Silistre'yi mu
hasara edilmekten kurtardı (Ekim I 809). 
Bu başarısı üzerine Silistre sahrasında ken
disine vezaret rütbesi ve Rakka valiliği ve
rildi (24 Şevva l I 224 1 2 Aralıkl809) . Bun
dan sonra "Baba Paşa" olarak anılmaya 
başlandı (Şanlzade, 1, 276; Cevdet, IX, 140). 


