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ÝBRÂNÎLER

ted bir ler al dı. Fa kat Mus ta fa Re şid Pa şa 

ile ara la rın da ki so run lar yü zün den bu gö-

re vi uzun sür me di, üç ay son ra az le dil di. 

2 Ey lül 1849’da ta yin edil di ği Bur sa va li li-

ği iki yıl sür dü. 6 Şu bat 1853’te Trab zon 

va li li ği ne gön de ril di. Bir sü re son ra, yak-

la şan Os man lı-Rus sa va şı yü zün den stra-

te jik bir mev ki de bu lu nan Trab zon’a as kerî 

me se le le ri bi len bir va li nin ta yin edil me si 

ge rek ti ği ni bil di re rek İs tan bul’a dön mek 

is te di. Dön dük ten bir yıl son ra 30 Ağus tos 

1854’te ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me zar-

lı ğı Mis kin ler Tek ke si’nin ya nı na gö mül dü. 

Sârım Pa şa el çi lik, nâzır lık, va li lik ve sad ra-

zam lık gi bi önem li gö rev ler de bu lun ma sı-

na rağ men Bur sa va li li ği dı şın da hiç bi rin de 

bir yıl dan faz la ka la ma dı. Bu yüz den bir 

ma ka mın me se le le ri ne hâkim ola ma dan 

di ğe ri ne gön de ril di ve sad ra zam lı ğa ka-

dar yük sel me si ne rağ men et ki siz bir dev-

let ada mı ola rak kal dı.

BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, HSD.AFT, 8/79; BA, HAT, 486/23823; 

BA, İ.DH, 124/6342; BA, A.DVN, 23/9; BA, A. 
AMD.d., nr. 374, s. 44; Ah med Ri fat, Ver dü’l-
hadâik, Frei burg 1970, s. 40-41, 43; Meh med 

Sü reyyâ, Nuh be tü’l-vekåyi‘, İs tan bul 1290, tür.
yer.; Lutfî, Târih, II, 403, 426; III, 649; IV, 819; 
V, 910, 914, 937-938; VI, 1023; VII, 1065, 1100, 
1113, 1139, 1156; VI II, 1200, 1215, 1240, 1257, 
1259; Meh met Ze ki Pa ka lın, Tan zi mat Ma li ye Na-
zır la rı, İs tan bul, ts. (Ka na at Ki ta be vi), I, 80-94; Fa-

ik Re şit Unat, Os man lı Se fir le ri ve Se fa retnâme-
le ri (An ka ra 1968), An ka ra 1992, s. 237; Mah mut 

Go loğ lu, Trab zon Ta ri hi: Fe tih ten Kur tu lu şa Ka-
dar, An ka ra 1975, s. 173-174; Ali Rı za – Meh med 

Ga lib, Ge çen Asır da Dev let Adam la rı mız (haz. 
Fah ri Çe tin De rin), İs tan bul 1977, I, 124, 125; Be-

güm Ya vaş, Sad ra zam İb ra him Sa rim Pa şa’nın 
Ha ya tı ve Fa ali yet le ri: 1801-1854 (yük sek li sans 
te zi, 2012), MÜ Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü; 
Tak vîm-i Vekåyi‘, nr. 226, İs tan bul 1 Cemâzi ye-
lev vel 1257; Cerîde-i Havâdis, nr. 66, İs tan bul 12 
Zil ka de 1257; Ah med Re fik, “1253 Se ne sin de Ka-
va la lı Meh med Ali Pa şa ile Bir Mülâkat”, TTEM, 
XVI/15 (92) (1926), s. 133.

ÿBe güm Ya vaş

– —ÝBRÂNÎLER
ن ) ّ ا ( ا

Yahudilerin atalarýnýn baðlý olduðu
Batý Sâmî kavimler topluluðu.˜ ™

Söz lük ler de ‘Ubr / ‘Abr ve Benî ‘İbr / ‘Abr 

isim li ka bi le ler den ve Nûh’un oğ lu Sâm’ın 

to run la rın dan olan ‘Âber (Eber) ad lı bir 

ki şi den bah se dil mek te, ‘ibrî ve ya ‘ibrânî 

ise “ya hu di le rin di li / İbrânîce (İbrâniy ye)” 

şek lin de açık lan mak ta dır (Lisânü’l-£Arab, 
“£abr” md.; Tâcü’l-£arûs, “£abr” md.; ayrıc a 
bk. Bu hâ rî, “Va¼iy”, 3; “İ£ti½âm”, 25). Keli-

me nin İb râ nîce bi çi mi olan ‘ibrî (‘ivrî) Tev-

rat’ ta ilk de fa Hz. İbrâhim hak kın da kulla-

nıl mış tır (Tekvîn, 14/13; Ya‘k†b’un oğlu 
Yû suf ve kar deş le ri ne yö ne lik kul la nım 

müs te şar lı ğı na ta yin edil di. Müs te şar lı ğın 

ya nın da vekâle ten Mec lis-i Umûr-ı Nâfia 

baş kan lı ğı na ge ti ril di. 9 Ey lül 1839’da 

sadâret müs te şa rı, 10 Ekim’de Sul tan 

Ab dül me cid’in tah ta çı kı şı nı İran şa hı na 

ha ber ver mek üze re İran bü yü kel çi si ol du. 

Yak la şık bir yıl sü ren bu gö re vi es na sın da 

bir sü re den be ri İran’la de vam eden sı nır 

ihlâlle ri me se le si ni ele al dı. Kı sa bir müd-

det son ra bi rin ci rüt be ile Say da def ter-

dar lı ğı na ta yin edil diy se de gö rev ye ri ne 

git me den sağ lık so run la rı nı ba ha ne ede-

rek is ti fa edin ce Mec lis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Ad liy ye üye li ği ne se çil di.

İbrâhim Sârım Pa şa 13 Ha zi ran 1841’de 

Ti ca ret nâzır lı ğı na ge ti ril di. 13 Ara lık’ta ne-

za re tin İs tan bul Güm rük Ema ne ti’ne bağ-

lan ma sı nın ar dın dan Ha ri ci ye nâzır lı ğı na 

nak le dil di. Yak la şık bir bu çuk yıl sü ren bu 

gö re vin de Lüb nan’da ki Dürzî-Mâ rû nî ça-

tış ma sı ve çif te kay ma kam lı ğın ku rul ma sı 

me se le le riy le Fran sa’nın Tu nus üze rin de-

ki emel le ri ve Sır bis tan’da ya şa nan idarî 

so run la rı çö zü me ka vuş tur mak ama cıy la 

ça lış tı. 9 Ni san 1843’te bu gö rev den alın dı 

ve ye ni den Mec lis-i Vâlâ-yı Ah kâm-ı Ad liy ye 

üye li ği ne ge ti ril di. 16 Ka sım 1844’te ikin ci 

de fa ta yin edil di ği Lon dra bü yü kel çi li ği es-

na sın da İran’la sı nır so run la rı, Lüb nan’da ki 

Dürzî-Mârûnî ça tış ma sı, Fran sa’nın Ce za-

yir’i iş ga li ve Yu na nis tan’ın sı nır da Os man lı 

aley hin de ki fa ali yet le ri gi bi ko nu lar la il gi-

len di. Er te si yıl Pa ris bü yü kel çi li ği ne ge ti-

ril diy se de he nüz bu gö re vi ne baş la ma dan 

ikin ci de fa Ti ca ret nâzır lı ğı na ta yin edil di. 

Aynı yı lın tem muz ayın da Mec lis-i Umûmî 

üye liğine, ağus tos ta güm rük emin li ği ne, 

ekim ayın da ise tek rar sadâret müs te şar-

lı ğı na ge ti ril di. 17 Şu bat 1847 ta ri hin de 

mü şir lik le vezâret rüt be si ve ri le rek Ma li-

ye nâzı rı oldu, an cak bir yıl son ra az le di lip 

Mec lis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Ad liy ye baş kan lı ğı-

na ta yin edil di. 30 Ni san 1848’de sad ra zam 

ol du. Av ru pa’da ya şa nan 1848 ih tilâlle ri nin 

Bal kan lar’a et ki si ni azalt mak ama cıy la ba zı 

A£lâm, Bey rut 1999, s. 14; Sey yid Ahmed el-Mah-

zencî, İb râ hîm Enîs: ¥a yâ tü hû ve a£mâ lüh, Ka-
hi re 2002, tür.yer.; Îmân Saîd Celâl, “Enîs, İbrâhîm 
A¼ med”, Mv.AU, II, 514-517.

ÿİs ma il Dur muş

– —İBRÂHİM FASÎH

(bk. HAYDARÎ).˜ ™

– —ÝBRÂHÝM SÂRIM PAÞA
(1801-1854)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Aya sof ya tür be dar-

la rın dan Ka dı Hâfız Mûsâ Efen di’nin oğ-

lu dur. İlk eği ti mi ni ba ba sın dan al dık tan 

son ra Dîvân-ı Hümâyun Ka le mi’ne gir di. 

Ça lış kan lı ğıy la Reîsül küttâb Sü ley man 

Ne cip Efen di’nin dik ka ti ni çek ti ve onun 

kızıy la ev len di. Kı sa sü re için de hâcegânlık 

rüt be si al dı, Âmedî Oda sı ha li fe li ği ne geti-

ril di. Ni san 1829’da baş mukåta acılığa tayin 

edil di. Ay nı yı lın ka sım ayın da Halil Ri fat Pa-

şa’nın ma iye tin de başkâtip ola rak Rus ya’ya 

gön de ril di. Dö nü şün de Kü çük Ev kaf Ka le-

mi mu ha se be ci si ol du (Mart 1831). Ocak 

1833’te Ka va la lı Mehmed Ali Pa şa ile gö-

rüş mek için Mı sır’a gi den Dî vân-ı Hümâyun 

âmed ci si Mus ta fa Reşi d Bey’e vekâlet et-

ti. Ay nı yıl bu gö revin ya nın da ikin ci de fa 

baş mukåta acılığa, 9 Ma yıs 1834’te kap tan 

pa şa nın ka pı kethü dâlığına ve ar dın dan 

aklâm-ı seb‘a ho ca lı ğı na ge ti ril di.

30 Ara lık 1834’te Bey lik çi Meh med 

Nû ri Efen di’nin Lon dra sefâre ti ne ta yi ni 

üze ri ne bey lik çi lik vekâle ti ne ta yin edil di. 

Bu gö re vi nin ya nı sı ra, Mı sır me se le sin-

de Meh med Ali Pa şa’nın ni ye ti ni an la mak 

ve iki ta raf ara sın da uz laş ma sağ la mak 

ama cıy la Ara lık 1836’da Mı sır’a gön de ril di. 

Bu ra da ki te mas la rı so nu cu Meh med Ali 

Pa şa’ nın dü şün ce le ri da ha açık bir şe kil de 

or ta ya çık tı. İs tan bul’a dö nün ce asa le ten 

bey lik çi li ğe ge ti ril di. 20 Ha zi ran 1837’de 

İn gil te re Kra lı IV. Wil li am’ın ölü mün den 

son ra ye ri ne ye ğe ni Vic to ria tah ta geç ti-

ğin de bey lik çi lik uh de sin de kal mak üze re 

Lon dra bü yü kel çi li ği ne ta yin edil di. Kendi-

si ne böy le önem li bir gö re vin ve ril me si nin 

se be bi, bu sı ra da dev le ti meş gul eden Mı-

sır me se le si hak kın da ki bil gi si dolayısıy la 

İn gil te re’nin bu ko nu da yar dı mı nı temin 

ede bil me ih ti ma liy di. Bü yü kel çi li ği sırasın-

da Mı sır ve Ce za yir me se le le rin de İn gil-

te re’nin des te ği ni al ma ya ça lış tı. Bir yıl 

son ra gö re vi ni Mus ta fa Re şid Pa şa’ya bı-

rak tı. He nüz Lon dra’da iken Dâr-ı Şûrâ-

yı Bâbıâlî üye li ği ne ve ar dın dan Da hi li ye 
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