
iBN MAHLED, Ebu Muhammed 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ya'kübi, Tarfl;, II, 492, 504-505; Taber1. Ta
rf/; (Ebü'l-Fazl), Xl, 55-57 , 59, 83, 84, 160, 246, 
251; Mes'üdi, Mürucü';;;-?eheb (Abdülhamid). 
IV, 199;Sab1. Rusumü dari'l-l;ilafe, s. 51, 65; 
a.mlf .. el-Vüzera', Beyrut 1990, s. 44, 154; İb
nü'l-Esir. el-Kamil, VII, 83, 88, 119, 161,201, 
31 O, 316; İbnü 't-Tıktaka, el-Fal;rf, s . 251, 252, 
254; Safedi. el-Va{f, XII, 267-269; D. Sourdel. Le 
vizirat 'abbas ide de 749 a 936, Damas 1959, 
s. 357; a.mlf .. "Ib n Makhlad", E/2 (İng.), III, 859; 
a.mlf .. "Dayr [\unna", a.e., Il, 197; Zirikli, el
A'lam (Fethullah). Il, 223; K. V. Zettersteen. 
"İbn Mahled", iA , V/2, s. 766; Abdülemir Se
lim. "İbn Matı.Jed", DMBi,ıv, 590-591. 

~ ÜSMAN ÇETİN 

ı 
İBN MAHLED, Ebü'l-Kasım 

ı 

( ..ilii..o ı.)!! ~l.iJI ~~) 

Ebü'I-Kasım Süleyman b. ei-Hasen 
b. Mahled b. el-Cerrah ei-Bağdadi 

(ö . 332/944) 

L 
Abbasi veziri. 

_j 

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-

166 

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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İBN MAHLED, Said 
( ..ilii..o ı.)! ~ı.:,) 

Ebu Ahmed Ebü'l-Aia 
Zü'l-vizareteyn Said b. Mahled 

(ö . 276/889) 

Abbasi veziri. 
_j 

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-


