
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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li! ÜSMAN ÇETİN 

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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diş (KWibü'l-Müsned, el-Müsnedü ' /-ke
bfr), Kitôbü 'l-Adfıb ve Kitfıbü's-Sünen 
fi'l-fı]fh adlı eserlerin in bulunduğu zik
redilmiştir. 
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İBN MAIN 

(bk. YAHYA b. MAIN). 

İBN MAKÜLA 
( ':ı'Çl.c .:_ı.; f) 

Ebu Nasr All b. Hibetillah b. All ei-İcll 
(ö. 475/1082'den sonra) 

Muhaddis ve biyog ra fi yazarı . 

_j 

_j 

Aslen Cerbazkanlli olup s Şaban 421'
de (8 Ağustos 1 030) Bağdat yakınlarında
ki Ukbera'da dünyaya geldi. Doğum tarihi 
402 (1 011 ). 420, 422 ve 429 (1038) ola
rak da zikredilmişti r. Cerbazkanl ve Bağ
ctadı nisbeleriyle de anılır. Makula vezir
ler. kadılar yetiştiren Bağdatlı seçkin bir 
ailenin ismidir. Babası Büveyhller'den Ce
lalüddevle'nin vezirliğini yapmış, daha 
sonra hapsedilmiş ve hapiste ölmüştür. 
Amcası Hasan b. Ali ile babasının yeğeni 
EbCı Said İbn Makula da aynı görevi yap
mış. diğer bir amcası Eb Cı Abdullah Hüse
yin b. Ali Bağdat'ta Şafii kadılkudatı ol
muştur. Kendisinin "Sa' dülmelik" ve 
"Emir" lakaplarıyla anılmasının sebebi, 
Halife Muktedl- Biemrillah tarafından 
muhtemelen Horasan ve Semerkant'a el
çi olarak gönderilirken bu unvanlarla tal
tif edilmesidir. 
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On yaşından itibaren tanınmış hocalar
dan özel eğitim gören İbn Makula yirmi 
yaşına kadar Kur'an, Arapça, edebiyat. 
hesap ve hadis dersleri aldı ( el-lkmal, neş
redenin girişi, ı . 24) Daha sonra tahsilini 
ilerietmek için Horasan. Maveraünnehir. 
ei-Cezlre. Dımaşk ve Mısır'a gitti. Akran
ları arasında hadis bilgisiyle tanındı. Ha
dis ravilerini ve nahiv ilmini iyi bilmesiy
le, ayrıca yazdığı şiirlerle şöhret kazandı. 

462'de (1070) Bağdat'a döndü. İbn MakCı
la ' nın hocaları arasında Hatlb ei-Bağdadl. 
Büşra b. Mesls el-Fatini er-RCıml. Ahmed 
b. Muhammed ei-Atlki ve Kadi Ebü't-Tay
yib et-Taberi gibi isimler bulunmakta. şey
hi Hatlb ei-Bağdadl. fakih Nasr b. İbrahim 
ei-Makdisl. Şüca' b. Faris ez-Zühll ve Mu
hammed b. Tarhan et-Türk1 ondan fayda
lananlar arasında yer almaktadır. Devrin 
Abbas! ha lifesi Mukted1- Biemrillah onu, 
Semerkant ve Buhara Meliki Tamgan 
Han'a kendisine biat etmesini sağlamak 
üzere elçi gönderdi. Bu görevle Horasan'a 
birkaç defa gittiği kaydedilmektedir. 

İbn MakCıla . doğuyayaptığı son seya
hatte Cürcan'da veya Ahvaz'da yahut Kir
man'da yanındaki Türk asıllı köleleri ta
rafından öldürülmüş ve malları gasbedil
miştir. Ölüm tarihi ve yeri hakkında çe
şitli rivayetler bu l unmaktadır. Güvenilir 

kabul edilen r ivayete göre 47S (1 082) yılı 
başlarında Bağdat'tan ayrılm ı ş ve daha 
sonra öldürülmüştü r. Ölüm tarihi çeşitli 
kaynaklarda 479 (1 086). 486 ve 487 ola
rak da zikredilm iştir. 

İbn Makula hadis hafızı ve rica! alimi, 
rivayetlerine güvenilir bir kişi. gramer bil
gisi kuwetli bir şairdi. Hatib ei-Bağdad1'
den sonra "ikinci Hat1b" diye meşhur ol
du. Hafız EbCı Nasr ei-Humeyd1, Hat1b ei
Bağdad1'ye bir şey sorduğu zaman titiz
liğ i sebebiyle kitaba bakarak cevap verdi
ğini. İbn Makula'ya bir şey sorduğunda ise 
onun kitaptan okur gibi ezberinden açık
lamalar yaptığını söylemektedir. Hat1b ei
Bağdad1, el-Mü'tenil ii tekmileti'l-Mul].
telif ve'l-mü'telif adlı eserini tenkit et
mek üzere İbn Makula'nın bir kitap yazdı
ğını öğrenince ona bunun doğru olup ol
madığını sormuş . İbn Makula da muhte
melen hocasını üzmemek için böyle bir 
çalışma yapmadığını söylemiş, Teh~ibü 

müstemirri'l-evhô.m adlı bu çalışmasını 
hocasının vefatından sonra ortaya çıkar
mıştır. 

Eserle ri. 1. el-İkmfil* ii ref'i'l-irtiyôb 
'ani 'l-mü'telif ve'l -mul].telif mine'l-es
mô.' ve'l-künô ve'l-ensfıb. Güvenilir kay
naklardan sayılan eser Abdurrahman b. 
Yahya ei-Muallim1 el-Yemanı (I-VI. Hay-

ibn Maküla ' nın el-ikmii l {1 re(i'l-irtiyab ad l ı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Esad Efendi, nr. 410) 
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