
ilk defa Eb Cı Ca'fer el-Mansur'un ölümün
den sonra yeğeni lsa b. Musa'ya biat et
meyişi sebebiyle rastlanır. Mehdi - Billah 
döneminde (775-785) muhafız alayının ku
mandanlığına, i 63 (780) yılından itibaren 
de genç veliaht Hadi'nin sahibü'l-haresli
ğine getirildi ve onun en yakın askeri da
nışmanı oldu. İbn Mahan'ın muhafız alayı 
kumandanlığı HarCınürreşld devrinde de 
(786-809) devam etti. Halife daha sonra 
onu Yahya b. Halid ei-Bermekl'nin muha
lefetine rağmen Horasan valiliğine getir
di. 

İbn Mahan'ın on yıl kadar süren Hora
san valiliği, halka eziyet etmesi ve bilhas
sa koyduğu ağır vergiler yüzünden isyan
larla geçti. Önce Sistan'da Har ici Ham
za b. Edrek (Etrek) ayaklan dı. i 80 (796) 
yılında İbn Mahan'ın görevlendirdiği Am
raveyh b. Yezld, 6000 kişilik bir kuwetle 
Hamza b. Edrek'e karşı çıktı, çatışmada 
yeniidi ve askerlerinin çoğu öldürüldü. 
İbn Mahan, hakkındaki şikayetler üzeri
ne HarCınürreşld tarafından i 83'te (799) 
Bağdat'a çağrıldıysa da yeniden Hora
san 'daki görevine gönderildi. Bu arada 
onun Bermekller'e karşı komplo hazır
ladığı ve Musa b. Yahya'yı Horasanlılar'la 
mektuplaşarak onları halifeye karşı kış
kırtma girişiminde bulunmakla suçladı
ğı, bunun üzerine halifenin Musa'yı hapse 
attırdığı ve daha sonra da serbest bırak
tığı rivayet edilmektedir. İbn Mahan'ın ha
lifenin yanına gittiği sırada Nesa'da Ebü'I
Haslb liderliğinde yeni bir isyan başladı. 
İbn Mahan geri döndüğünde Ebü'I-Ha
slb'e eman verdi. Fakat Ebü'I-Haslb er
tesi yıl yeniden isyan etti; Nesa, Eblverd, 
TGs. Serahs ve Nlşabur'u kontrolü altına 
almayı başardı; ancak Merv' i kuşatmak
tan bir sonuç alamayınca Serahs'a çekil
di. İbn Mahan i 86 (802) yılında Ebü'I-Ha
slb'in üzerine yürüdü ve yapılan savaşta 
onu öldürüp ailesini esir aldı. 

i 89'da (805) Horasan ileri gelenlerinin 
İbn Mahan'ın kendilerine kötü muame
lede bulunduğu, haksız yere mallarını el
lerinden aldığı hususunda şikayette bu
lunmaları üzerine HarCınürreşld eyalette 
işlerin nasıl gittiğini bizzat görmek için 
Horasan'a doğru yola çıktı. Rey'de halife
yi karşılayan İbn Mahan ona hakkındaki 
ihbarların doğru olmadığını anlatarak gö
revinde kalmayı başardı. 190'da (806) İbn 
Mahan'ın sert siyasetinin de etkisiyle Ra
fi' b. Leys Semerkant'ta ayaklandı. Dih
kanlar tarafından önemli ölçüde destek
lenen isyan ın bastırılamaması üzerine du
rumun kötüye gittiğini gören halife İbn 

Mahan'ı görevinden alarakyerine Herse
me b. A'yen'i tayin etti. Bu sırada Rafi ' b. 
Leys Maveraünnehir'in tamamına hakim 
olm u ş ve çok güçlenmişti. İ syanın son de
rece tehlikeli bir duruma geldiğini gören 
HarCınürreşld, yanına oğullarından Me'
mCın ve Salih'i alarak ordusunun başında 
Horasan'a hareket etti; Emln'i işlerin ida
resi için Bağdat'ta bırakınıştı ( 192/808 ) 
TCıs'a ulaşan HarCınürreşld Me'mCın'u 

Merv'e gönderdi; fakat arkasından ra
hatsızlanarak burada öldü ( 193/809) 

İbn Mahan, Emin ile Me'mCın arasında 
başlayan hilafet mücadelesinde Emin'in 
yanında yer aldı ve Me'mCın'un veliahtlık
tan aziedilmesi hususunda etkili oldu. Ha
life Emin 195 (81 1) yılında onu ei-Cibal, 
Hemedan, İsfahan ve Kum valiliğine ge
tirerek Me'mCın'un , Tahir b. Hüseyin ku
mandasında gönderdiği 4000 kişilik kuv
vete karşı hazırladığı 40.000 kişilik ordu
ya kumandan tayin etti. Fakat askerleri
ne mal dağıtılan, silah ve techizat bakı
mından daha mükemmelinin, sayı bakı
mından daha kalabalığının görülmediği 
rivayet edilen bu ordu , Rey yakınlarında 
karşılaştığı Tahir b. Hüseyin'in çok iyi sa
vaşan disiplinli küçük ordusu tarafından 
bozguna uğratıldı ve büyük bir kısmı im
ha edildi; öldürülenler arasında İbn Ma
han da vardı (Şaban 195/Mayıs 811 ). Tahir 
b. Hüseyin. İbn Mahan'ın kesik başını ve
zir Fazi b. Sehl'e gönderdi (ibnü't-Tıktaka. 
S. 214) 

İbn Mahan'ın oğlu , Suriye birlikleri ku
mandanı Hüseyin b. Ali kısa bir müddet 
sonra isyan ederek Halife Emln'i hapset
mişse de sadık adamlarının çabalarıyla 
hapisten kurtulan ve tekrar halife ilan 
edilen Emin tarafından öldürülmüştür 
(Receb 196/Nisan 812) 
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EbCı Muhammed el-Hasen 
b. Mahled b. el-Cerrah 

(ö. 267/880-81) 

Abbasi veziri. 
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209'da (824) Bağdat'ın güneyinde Dicle 
kenarındaki Deyrükunna'da doğdu. Beni 
Cerrah kabilesine mensup hıristiyan bir 
ailenin çocuğudur. İbn Mahled ihtida et
tikten sonra Abbas! divan teşkilatma girdi. 
Halife Mütevekkil-Alellah devrinde (847-
86 1) katip olarak bir süre hizmette bulun
du. İbrahim b. Abbas b. Muhammed es
SCıll vefat edince Olvanü'd-dıya'ın başkan
lığına getirildi (243/857-58) 

251 (865) yılında meydana gelen karı
şıklıklarda Ahmed b. İsrail ile birlikte Ve
zir Ubeydullah b. Yahya'yı destekleyen İbn 
Mahled. 255'te (869) Halife Mu'tez-Bil
lah'ın annesi Kablha'nın katibi olarak sa
rayda önemli bir mevkiye yükseldi. Aynı 
yıl Salih b. Vaslf. Bayık Beg ve Musa b. Bo
ğa el-Keblr'in başlattığı isyan sonunda 
Mu'tez tahttan indirildi. İbn Mahled de 
Ahmed b. İsrail ve lsa b. İbrahim ile birlik
te hapse atıldı ve malları müsadere edil
di. Müstaln- Billah halife olunca İbn Mah
led'i kendisine vekaleten Mu'tez ve Mü
eyyed'in mallarını satın almakla görevlen
dirdi (258/872) 

Mu'temid-Alellah halife olduğu zaman 
daha önce vezirlikten aziedilen Ubeydul
lah b. Yahya'yı yeniden vezir tayin etti. 
Ubeydullah ölünce yerine İbn Mahled ge
tirildi (263/877). Aynı zamanda Halife Mu'
temid'in kardeşi ve Abbas! hanedanının 
güçlü siması Muvaffak-Billah'ın sır katibi 
olan İbn Mahled, Musa b. Boğa Samerra'
ya gelince Halife Mu'temid'den izin alarak 
Bağdat'a kaçtı. Musa'nın isteği üzerine 
halife onun yerine Süleyman b. Vehb'i ve
zir tayin etti. Süleyman. Musa b. Boğa'
dan aldığı destekle Bağdat'a giderek İbn 
Mahled'i hapsetti. Ancak Musa b. Boğa'
nın ölümü üzerine Süleyman b. Vehb'in 
gücü zayıflayınca İbn Mahled'den aldığı 
toprakları iade etti. Bir süre sonra Halife 
Mu'temid-Aiellah Süleyman'ı vezaretten 
aziedip oğlu Ubeydullah ile birlikte hapse 
attı. Bu arada İbn Mahled ikinci defa vezir 
tayin edildi (Zilkade 2641 Temmuz 878) 
Bu olay halife ile Muvaffak-Billah'ın ara
sının iyice açılmasına sebep oldu, ancak 
ipierin kopma noktasına geldiği bir sıra
da anlaşma sağlandı. Muvaffak-Billah'ın 
müdahalesiyle İbn Mahled aziedildi (265/ 
879) ve İsmail b. Bülbül vezirliğe getirildi. 
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Fakat kumandanlar Mu'temid'den İbn 
Mahled'i tekrar vezir tayin etmesini iste
yince üçüncü defa vezir oldu. Bunun üze
rine Muvaffak askerleri ona karşı kışkırt
tı. İbn Mahled yakalanıp Enbar'a, oradan 
Mısır'a Ahmed b. Tolun'un yanına gönde
rildi. Başlangıçta İbn Mahled'i iyi karşıla
yan Ahmed b. Tolun daha sonra onu Mu
vaffak'la gizlice haberleşmekle ith am ede
rek hapsetti. İbn Mahled hapiste çok kö
tü bir durumda öldü (Safedi, XII, 267-268). 

Antakya'ya sürüldüğü ve Z69'da (882-83) 
orada öldüğü de rivayet edilir. İbn Mah
led'in. devrindeki hiç kimseyle mukayese 
edilemeyecek kadar vasıflı bir insan oldu
ğu ve ondan daha bilgili kimsenin bulun
madığı kaydedilmektedir. Başta Buhtürl 
olmak üzere birçok şair onun hakkında 
methiyeler yazmışlardır. 
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Ebü'I-Kasım Süleyman b. ei-Hasen 
b. Mahled b. el-Cerrah ei-Bağdadi 

(ö . 332/944) 
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Abbasi veziri. 
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Z61'de (874-75) Deyrükunna'da doğdu. 
Beni Cerrah'a mensup hıristiyan bir aile
nin çocuğudur. Babası Ebü Muhammed 
Hasan b . Mahled ihtida ederek Abbasl
ler'in hizmetine girmiş, vezirlik makamı
na kadar yükselmiştir. Ebü'I-Kasım İbn 
Mahled de önce divana intisap ederek 
idari tecrübesini arttırdı. 301-311 (913-
924) yılları arasında Dlvanü'r-resail'in ba
şında bulundu. Kumandanların nüfuzu
nun iyice arttığı, devlet adamlarının ikti
dar mücadelesinin hilafeti yıprattığı bu 
dönemde Vezir İbnü'I-Furat'ın tarafını 
tuttu. Ancak onu Halife Muktedir-Billah'a 
şikayet etmek istemesi ve şikayet dilek
çesinin vezirin eline geçmesi aralarının 
açılmasına sebep oldu. Vezir İbnü'I-Furat , 
İbn Mahled'i bir süre Bağdat'tan uzaklaş-
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tırmak için kendisine vekil tayin ederek 
Vasıt'a gönderdi. 

İyi yetişmiş bir katip olan ve İbnü'I -Fu
rat, İbnü'I-Cerrah Ali b. isa, Hamid b. Ab
bas, Ahmed ei-Haslbl gibi Abbas! vezir
lerinin yanında çalışan İbn Mahled çeşitli 
devlet kademelerinde tecrübe kazanmış
tı. Daha306'da (918-19) vezir adayı olarak 
görülüyordu. 15 Cemaziyelewel 318'de 
( 15 Haziran 930) Halife Muktedir- Billah, 
İbnü'I-Cerrah Ali b. isa'nın tavsiyesiyle İbn 
Mukle'yi vezirlikten aziedip yerine onu ta
yin etti. Divan-ı Mezalim'in tek sorumlu
su da o idi. Fakat halife diğer divanların 
başına Ali b. isa'yı getirdi, ayrıca ona her 
konuda İbn Mahled'e yardımcı olmasını 
emretti. İbn Mahled, Ali b. isa'nın mu
vafakati olmadan hiç kimseyi tayin veya 
azietmeyecek ve hiçbir tasarrufta bulun
mayacaktı. İbn Mukle'nin aziedilmesinin 
esas sebebi, halife ile açık bir muhalefete 
girişen Münis'e meyletmesi ve nüfuzu
nun iyice artmasıydı. Buna rağmen İbn 
Mahled'in tayininde de Münis'in etkisi ol
du. Mali sıkıntıların çözümünde gösterdi
ği başarısızlık ve halkın nefretine sebep 
olan uygulamaları yüzünden ertesi yıl az
ledilen ( 28 Receb 3ı9 1 ı6 Ağustos 931 ) İbn 
Mahled. Halife Radi - Billah devrinde ikinci 
defa vezaret makamına getirildi (ı ı Şev

va! 3241 ı Eylül 936) . Devlet gelirlerinin 
azalması halefi Ebü Ca'fer ei-Kerhl'nin 
azil sebebi olarak gösterilmişse de İbn 
Mahled'in durumu ve imkanları ondan 
farklı değildi. 

İbn Mahled. İbn Rail<ın emlrü'l-ümera 
tayin edilmesi ve yönetime hakim olma
sının ardından on ay üç gün görev yaptık
tan sonra vezirlikten çekildi (Zehebl. XV. 
327). 3Z6'da (938) isyan eden Ebü Ab
dullah ei-Berldl Bağdat'a girerek vezir ol
du (327/939). Ertesi yıl Türk asıllı bir ku
mandan olan Beckem emlrü'l-ümeralık 
makamını ele geçirince Serldl aziedilerek 
yerine İbn Mahled vezir tayin edildi. Bu dö
nemde iktidar tamamen Beckem ve ka
ti bi Ebü Abdullah ei-Küfi'nin eline geçti. 

Halife Razı-Billah ölünce (329/940) Va
sına bulunan Beckem ve Ebü Abdullah 
ei-Küfi Bağdat'a bir mektup göndererek 
kadılar, Hz. Ali evladı. Abbasoğulları ileri 
gelenleri ve eşrafın toplanarak uygun bi
rini halife seçmelerini istediler. İstişare 
sonunda İbrahim b. Muktedir. Müttaki 
Lillah lakabı ile ZO Receb 3Z9'da (20 Ni
san 941) halife ilan edildi. Yeni halife İbn 
Mahled'i vezir olarak yerinde bıraktı. an
cak bu sözde bir vezirlikti, çünkü idarede 
hiçbir etkisi kalmamıştı. Dört ay sonra gö
revden alınan İbn Mahled Receb 33Z'de 

(Mart 944) vefat etti (İbnü'l-Cevzi, VI, 338). 

Kaynaklarda onun divan teşkilatını ve 
devlet idaresini çok iyi bildiği kaydedil
mektedir. 
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Zü'l-vizareteyn Said b. Mahled 
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Muhtemelen Medain yakınlarındaki 

Keskerli bir Nestürl ailesine mensup olup 
Abbasi Ha lifesi Mu'temid- Aleilah'ın kar
deşi Muvaffak'ın hizmetinde iken ihtida 
etti. Babasının adından dolayı Vezir Ebü 
Muhammed İbn Mahled'in (ö. 267/880-

8ı) kardeşi olduğu ileri sürülürsedebu 
konuda kesin bilgi yoktur. Mu'temid'in 
hilafetinin ilkyıllarında hilafet naibi tayin 
ettiği kardeşi Muvaffak otoritesi ve sa
vaş meydanlarındaki cesaretiyle temayüz 
etmişti. Z65'te (878) Muvaffak'ın katipli
ğine tayin edilen İbn Mahled resmen ve
zir olmasa da bir vezir gibi hareket etti. 
Bazı isyanların bastırılmasında Muvaf
fak'ın yanında yer aldı. Z66 (879-80) yı
lında Mu'temid tarafından vezir tayin 
edildi (Zehebi, XI II, 327). Basra civarında 
ortaya çıkan Zenc isyanında ve Sicistan'
da Saffarller'in hakimiyeti ele geçirdikleri 
sırada bazı askeri görevler üstlendi. 

Z69'da (882-83) Halife Mu'temid ile Mu
vaffak'ın arası açılınca halife yanına Nlzek, 
Ahmed b. Hakan, Hotarmış gibi kuman
danları da alarak daha önce anlaştığı Ah
med b. Tolun ile buluşmak üzere Mısır'a 
doğru yola çıktı. Halife ve adamları Kü
heyl denilen yerde konakladıkları sırada 
İbn Mahled, Musul Valisi İshak b. Kun-


