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(bk. MUİZ b. BADIS). 

İBN BAKIYYE 
(~ı,)!f) 

EbCı Tahir Nasirüddevle Muhammed 
b. Muhammed b. Bakıyye 

(ö. 367/978) 

Büveyhi vezirlerinden. 

_j 

ı 

_j 

Bağdat'abağlı Evana'da bir çiftçi baba
nın oğlu olarak dünyaya geldi. IV. (X.) yüz
yılın ilk yarısında Büveyhller. Hamdanller, 
Mezyedller ve Karmatller'in bölgede se-
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bep olduğu siyasi ve içtimal karışıklıklar 
sırasında Yukarı Dicle'deki ayyarlar (şakl
ler) arasına katıldı. Daha sonra lrakBü
veyhl Emlri Muizzüddevle döneminde 
(945-967) sarayın sahibü'l-matbah yar
dımcıları arasında yer aldı ve emirden 
Tikrlt'in iltizamı ile Yukarı Dicle gümrük 
vergilerinin toplanması gibi bazı imtiyaz
lar elde etti. 

İbn Bakıyye. Muizzüddevle'nin ölümün
den sonra tahta geçen İzzüddevle Bahti
yar'ın (967-978) yakın çevresine girmeye 
çalıştı ve ona çeşitli hediyeler ve rüşvet 
vererek kendisini sahibü'l-matbah tayin 
ettirdi. Ayrıca her ay İzzüddevle Bahtiyar'a 
1 0.000 dirhem rüşvet vererek mültezimi 
olduğu toprakların hesaplarının kontrol 
edilmemesini sağladı. Daha sonra Bahti
yar'ın özel toplantılarına ve eğlenceleri
ne katılıp onu eğlendirmeye başladı; gu
lamlar, cariyeler, atlar ve şahinler suna
rak gönlünü kazandı (İbn Miskeveyh, II , 
285-286). Böylece Bahtiyar nezdinde bü
yük itibar sahibi olan İbn Bakıyye 7 Zilhic
ce 362'de (8 Eylül 973) vezir tayin edildi 
ve Halife Mutl- Lillah'tan Nasıh Iakabını 
aldı. 

Vezirlerin devletin çeşitli kademelerin
de yetişmiş kimseler arasından seçilme
si adet iken buna aykırı olarak İbn Bakıy
ye gibi cahil bir kimsenin vezir tayin edil
mesi halk arasında şaşkınlıkla karşıianmış 
ve "mine'l-gadare ile'l-vizare" (aşçılıktan 
vezirliğe) sözü darbımesel haline gelmiş
tir. Hiç eğitim görmemiş olan İbn Bakıy
ye, vezir olduğu güne kadar yaptığı işi 
vezirlikte de sürdürüp Bahtiyar'a yemek 
sunmak istemişse de emir buna izin ver
memiştir. 

İbn Bakıyye, başlangıçta adalet ve in
safla icraatta bulunacağını vaad ettiği 
halde çok geçmeden zulmetmeye başla
dı. Eski vezirEbü'I-Fazl Abbas b. Hüseyin 
eş-Şlrazl'nin ve ona bağlı olarak muhtelif 
kademelerde çalışan memurların malla
rını müsadere etti. Muhaliflerini veya it
ham edilen birçok liyakatli devlet adamı
nı ortadan kaldırdı. 

İzzüddevle Bahtiyar zevk ve eğlencey
le vakit geçirirken devlet işlerine el atan 
İbn Bakıyye siyasi, iktisadi ve askeri ba
kımdan esasen bozuk olan durumun büs
bütün içinden çıkılmaz hale gelmesine 
yol açtı. Devlet otoritesi ve ordudaki di
siplin tamamıyla ortadan kalktı . Her gün 
katilleri bulunamayan, bulunsa da ceza
landırılmayan cinayetler işleniyor, yağma 

ve soygunlar yapılıyordu. öte yandan ve
rimli araziler tahrip edildiği için kıtlık baş 
gösterdi, vergi toplanamaz hale geldi ve 
halk büyük sıkıntılar içine düştü. 

364 (975) yılında Türk askerlerinin is
yanı sebebiyle zor durumda kalan Bahti
yar'ın yardım çağrısını bahane eden Fars 
Büveyhl Emlri Adudüddevle lrak'ı işgal 
edince İbn Bakıyye onun güvenini kazan
maya çalıştı; sonunda Vasıt, Tikrit. Ukbe
ra ve Evana iltizamını almayı başardı. An
cak muhtemelen beklediği vezirliği elde 
edemediği için Vasıt'a gelir gelmez isyan 
etti; ayrıca Batlha Emlri İmran b. Şahin 
ile Ahvaz Valisi Sehl b. Bişr'i de iş birliğine 
ikna ederek Adudüddevle'ye karşı Irak'
ta büyük bir muhalefet cephesi oluştur
du, hatta Adudüddevle'nin gönderdiği 
bir orduyu yendi. 

Adudüddevle'nin, Irak'ın ilhakını babası 
Rüknüddevle'ye kabul ettirememesi se
bebiyle bu ülkeyi tekrar Bahtiyar'ın yö
netimine bırakarak Fars'a dönmesinden 
sonra İbn Bakıyye vezirlik görevine dön
dü. Bahtiyar'a kendisine sadakatinden 
dolayı Adudüddevle'ye isyan ettiğini söy
leyerek mevkiini daha da sağlamlaştırdı. 
Abbas! Halifesi Mutl' -Lillah'tan aldığı Na
sı h lakabının yanında Tai'- Lillah'tan Na
sırüddevle lakabını aldı ve böylece tarih
te iki lakaba sahip ilk vezir oldu. Bol ihsan
larda bulunarak ordu kumandanları ile 
devlet memurları üzerinde büyük bir oto
rite kurdu. Devlet hazinesini kendi dene
timine alarak Bahtiyar'a ihtiyaçları için 
tahsisat bağladı. Ordu üzerindeki nüfuzu
nu kullanıp Bahtiyar'ın kendisini bertaraf 
etme çabalarını boşa çıkardı. 

Bütün bunlara rağmen İbn Bakıyye'nin 
ikbal günleri sonuna yaklaşıyordu. Zira 
Adudüddevle, babası Rüknüddevle'nin 
ölümü üzerine tekrar lrak'a saldırdı ve 
Ahvaz Savaşı'nda Bahtiyar'ı yendi (366/ 
977). Bu yenilgiden İbn Bakıyye'yi sorum
lu tutan Bahtiyar onu Adudüddevle'ye 
teslim etmek istedi. Ancak yeni gözdesi 
ve başkumandam İbrahim b. İsmail'in sağ 
kaldığı takdirde yeni meseleler çıkarabi
leceği yolundaki ikazı üzerine gözlerine mil 
çektirdikten (Rebiülevvel 3671 Ekim- Ka
sım 977) bir müddet sonra öldürttü (6 
Şevval 3671 ı 7 Mayıs 978). Diğer bir riva
yete göre ise Bahtiyar. İbn Bakıyye'yi 
gözlerine mil çektirdikten sonra Adu
düddevle'ye teslim etmiş, Adudüddev
le de onu öldürtmüştür (İbn Hallikan, V, 
120). Öldürüldüğünde yaklaşık elli yaşla
rındaydı. 
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Ebü'l-Hasen Emir Alaüddin 
Alı b. Balaban b. Abdiilah el-Mısn 

(ö. 739/1339) 

L 
Hanefi fakihi ve hadis alimi. 

_j 

675 ( 1276) yılında doğdu. Türk asıllı ol
duğu belirtilmektedir. Kahire'de yerleş
ti. Ahmed b. İbrahim es-Seruct Fahred
din İbnü't-Türkmant Reşidüddin İbnü'l
Muallim gibi hocalardan fıkıh dersi aldı. 
Kutbüddin el-Halebi. Abdülmü'min b. Ha
lef ed-Dimyati, İbn Asakir diye bilinen Ba
haeddin Kasım b. Muzaffer ve İbnü's-Sav
vaf el-Kureşi gibi alimlerden hadis, Ala
eddin Konevi'den mantık ve usul, Ebu 
Hayyan el-Endelüsi'den na hiv okudu. Mı
sır'da Hanefi fıkhının otoritelerinden biri 
oldu ve aralarında Zehebi ile Kureşi'nin 
bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. Naib 
Argun ed-Devadar ile dostluk kurdu. Mı

sır M em! ük Sultanı Il. Baybars dönemin
de ( 1309-131 o) yıldızı parladı. Kaynaklar
da bir müddet kadılık yaptığı belirtilen 
İbn Balaban 9 Şevval 739'da (20 Nisan 
1339) Kahire'de öldü ve Babünnasr'ın dı
şındaki türbeye defnedildi. 

Eserleri. 1. el-İl; san ii ta]fribi Şaf:ıil:ıi 
İbn lfibbdn. İbn Hibban'ın el-Müsne
dü 'ş-ŞaJ:ıil:ı (Şa/:ıi/:ıu İbn Hibban) adlı ese
rinin fıkıh bablarına göre düzenlenmiş 
şekli olup dokuz cilttir. İlk cildini Ahmed 

Muhammed Şakir'in tahkik edip yayımla
dığı eserin (Kahire 1953) tamamı, Şuayb 
ei-Arnaut ile Hüseyin Esed tarafından tah
kiki ve hadislerinin tahrici yapılarakŞaJ:ıi
J:ıu İbn ljibbdn (!-XVI, Beyrut 1404-1408), 
Kemal Yusuf el-Hut tarafından sadece 
tahkik edilerek el-İl;san bi-tertibi ŞaJ:ıi
J:ıi İbn ljibban (1-IX, Beyrut 1407/1987) 
adıyla neşredilmiştir. 2. Tell]işü 'l-İlmam 
ii ef:ı{ıdi§i'l-al;kdm. Takıyyüddin İbn Da
klkul'id'e ait eserin telhisidir. 3. Tul;fe
tü'l-J:ıariş ii şerl;i't-Tell]iş. Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybani'nin Hanefi fıkhına 
dair el-Cami'u'l-kebir'ine Hılati'nin yaz
dığı Tell]işü '1-Cami'i'l-kebir adlı telhi
sin şerhi olup istanbul kütüphanelerinde 
birçokyazma nüshası bulunmaktadır (bu 
eserlerin yazma nüshaları için bk. Brockel
man n, GAL, ı. 178, 475; Suppl., ı. 290; ll, 
66. 80) Tul;fetü '1-J:ıariş'i Ömer b. İshak 
el-Gaznevi ihtisar etmiştir. 4. 'Umdetü's
salik fi'l-menasik (Süleymaniye Ktp., Şe
hi d Ali Paşa, nr. 982; Mihrişah Sultan, nr. 
133). 

İbn Balaban'ın bunlardan başka Sire
tü'n-nebi şallallcihü 'aleyhi ve sellem 
ve Tenbihü '1-l.Jatır 'ala ~elleti'l-]fari'i'~
~akir adlı eserleri olduğu, ayrıca Tabera
ni'nin el-Mu'cemü'l-kebir' ini fıkıh bab
Ianna göre tertip ettiği kaynaklarda be
lirtilmektedir. Brockelmann ve Zirikli'nin 
Ebü'l-Hasan Ali b. Balaban'a nisbet et-
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tikleri el-MaMşıdü 's-seniyye fi'l-eJ:ı{i
di§i'l-ilahiyye ve EJ:ı{idi§ü '1-'av ali adlı 
eserler ( GALSuppl., ll, 80; el-A'lam, V, 74) 

Ebü'I-Kasım Ali b. Balaban el-Makdisl el
Kereki'ye (ö. 684/1285) aittir. 
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lbn Balaban ' ın 'Umdetü's-salik fi'l-menasik adlı eserinin ilk Iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 133) 
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