
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. 
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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-
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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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~ ÜSMAN ÇETİN 

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-



dacık'a mektup yazarak Mu'temid'in ku
mandanlarını yakalattı ve hapsettirdi. Bu 
başarısından dolayı Muvaffak tarafından 
vezirliğe getirilen İbn Mahled'e "Ebü'l
Ala" künyesi ve "Zü'I-vizareteyn" lakabı 
verildi. Bu lakabın ona hem Halife Mu'te
mid'in hem de naibi Muvaffak'ın veziri ol
masından (Sa b!, s. ı 30) veya askeri ve ida
ri kabiliyete sahip olmasından (Shaban. 
s. ı 13) dolayı verildiği ileri sürülmektedir. 
Bu dönemde Irak'ta basılan paralar üze
rinde halife ve naibi ile birlikte İbn Mah
led'in adının görülmesi onun itibarının 
çok yüksek olduğunun bir delilidir. 

İbn Mahled. 270 (883-84) yılında Mu
vaffak'ın oğlu tarafından desteklenen bir 
ayaklanma sırasında maaşlarının öden
mesini isteyen asilerin üzerine özel muha
fıziarını göndererek isyanı bastırdı. Şaban 
271'de (Ocak- Şubat 885) Muvaffak onu 
Amr b. Leys ile savaşmak üzere V asıt'ta
ki karargahından Fars'a gönderdi. Receb 
272'de (Aralık 885) bu seferden dönen 
İbn Mahled'i karşılamak için kumandan
larını Vasıt'a yollayarak ona verdiği değe
ri göstermek isteyen Muvaffak, ani bir ka
rarla birkaç gün sonra onu ve yakınlarını 
Vasıt'ta tutukiattı ve mallarını mOsade
re ettirdi. Yapılan sayımda köle, eşya, el
bise. silah gibi mallarının 300.000, arazi 
ve diğer akarlarından elde ettiği gelirin 
1.300.000 dinar tuttuğu rivayet edilmek
tedir. İbn Mahled'in iki oğlu Ebu İsa ve 
Ebu Salih Bağdat'ta. kardeşi Abdun Sa
merra'da yakalanarak aynı muameleye 
tabi tutuldu . İbn Mahled Safer 276'da 
(Haziran 889) hapiste öldü. Evinde gözal
tında tutulduğu, 275 (888-89) yılından 
sonra hapishaneden çıkarılarak Dicle ke
narında bir eve nakledildiğine dair riva
yetler de vardır. 

İbn Mahled'in bu ani düşüşüne. hazi
neye para temin etmek hususunda Mu
vaffak ile aralarında ortaya çıkan ihtilafın 
sebep olduğu ileri sürülmektedir. Daha 
önemli görülen diğer sebep ise hıristiyan 
olan kardeşi Abd un 'la ilgilidir. Ta beri, 
271 (884-85) yılı olaylarından bahseder
ken. bu yıl Bağdat halkının İsa Kanalı 
yakınlarında bulunan eski bir manastırı 
yağmalayıp tahrip ettiğini, halkın ancak 
güvenlik güçlerinin müdahalesiyle oradan 
uzaklaştırılabildiğini anlatır ve manastı
rm daha sonra Abd un b. Mahled tarafın
dan onarıldığını ilave eder. Muhtemelen 
onun devrinde hıristiyanlara bazı haklar 
ve imtiyazlar verilmesi söz konusu olmuş
tu. İbn Mahled ile kardeşinin de aynı akı
bete uğraması bu Nesturl aileye karşı du
yulan reaksiyonu göstermektedir. Kay-

naklarda İbn Mahled'in cesareti. ciddi dav
ranışları yanında kibrinden, ayrıca ibadet 
ve sadaka vermeye düşkünlüğünden söz 
edilmektedir (ibnü 'l-Cevzl, V. 101 ). 
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İBN MAHLED el-ATTAR 
()bı<l l .W... ..:,; 1) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Mahled b. Hafs ed-Dür! 

(ö. 331/943) 

Hadis alimi. 
_j 

Ramazan 233'te (Nisan 848) muhteme
len Bağdat'ın doğusundaki Dür mahalle
sinde doğdu. Taba]jö.tü 'l-If andbile'de 
(ll. 74) bu tarihin 283 (896) olarak göste
rilmesi bir baskı hatası olmalıdır. İbn Ke
slr künyesini Ebu Ömer. dedesinin adını 
Ca'fer olarakzikretmişti r. Attar (güzel ko
ku satıcısıl Iakabıyla anılmasının sebebine 
dair bilgi yoktur. Hadis hocaları arasında 
Müslim, Hanbel b. İshak. Ya'küb b. İbra
him ed-Devraki, Zübeyr b. Bekkar ve Za'
feranl gibi alimler bulunmakta; İbnü'I
Ciabl. Acurrl. İbn Şahin. Darekutnl. İbn 
Batta. İbn Cümey· el-Gassanl. Ebu Ca'fer 
İ bn Ebu Şeybe. İbn Ebu Hayseme. İbn Ha
Ieveyh ve Ebü'l-Hasan İbnü'l-Furat ken
disinden rivayette bulunanlar içinde yer 
almaktadır. Geniş ilmi birikimi ve rivaye
tinin çokluğu ile tanınan . Darekutnl'nin 
"si ka me'mun". İbn Hacer el-Askalanl'nin 
"sika sika. sika meşhur" lafızlarıyla nite
lendirdiği İbn Mahled 6 Cemaziyelahir 
331 'de (15 Şubat 943) Bağdat'ta vefat et
ti. el-Biddye'de onun yetmiş yedi yıl ya
şadığının kaydedilmesi bir istinsah veya 
baskı hatası olmalıdır. 

Eserleri. 1. Al]bdrü'ş-şıbydn. Çocukla
rın yetiştirilmesi ve eğitimi. anne baba
nın çocuklara karşı sorumluluklarıyla il-

İBN MAHLED el-ADAR 

ibn Mahled ei-Attar'ln e/-Cüz' fihi min /:ıadişi Ebi 'Ab
dil/ah adlı eserinin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 

Paşa , nr. 546/14) 

gili hadis ve rivayetlerin bir araya getiril
diğieser Abdullah Kennun tarafından 
yayımlanmıştır (bk. bibl) z. EJ:ıddişühu 
mimmd inte}jö.hü'l-lfabbdl 'aleyh (Da
rü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 105, vr. 
75-92). 3. el-Emdli. Bir nüshası Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Mecmua. m 51, 
vr. 97-1 02) . Müellifin bir hadis meclisinde 
imla ettiği rivayetleri de aynı kütüphane
de yer almaktadır (Mecmü', nr. 70, vr. 28-
31 ). 4. Fevd'id ma'a fevd'idi'n-Neccdd 
ve J>_aşide ti İbn Ebi Dôvud fi's-sünne 
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Hadis, nr. 248, 
vr. 1-8) S. el-Cüz' fihi min J:ıadişi Ebi 
'Abdillôh MuJ:ıammed b. Mal]led b. 
lfafş el-'Attar ed-Duri 'an şüyul]ih . 

Farklı konularda seksen yedi hadisten 
meydana gelen. Süleymaniye (Şehid Ali 
Paşa, nr. 546/14, vr. 103'- 107') ve Köprülü 
(nr. 1584, vr. 95'-102b) kütüphaneleriyle 
Oarü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Mecmua, nr. 
91/4, vr. 36'- 44') nüshaları bulunan bu 
cüz üzerinde İhsan Özkes yüksek lisans 
tezi hazırlamıştır ( 1990. MÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü). 6. Md ravdhü '1-ekôbir 
'ani'l-İmdm Malik (Darü'l-kütübi'z-Zahi
riyye, Mecmua. nr. 98/17, vr. 202'-209b)_ 
7. lfadişü İbni's-Semmdn ve Ca'ter b. 
MuJ:ıammed b. Naşr (Nuşayr) el-Ijuldi 
(Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Hadis , nr. 348, 
vr. 174-185 ). Kaynaklarda İbn Mahled'in 
ayrıca Ecza' fi'l-J:ıadiş, Müsned fi'l-J:ıa-
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