
iBN MUKBiL 

(bk. TEMİM b. ÜBEY). 

ı fından Dlvanü'd-dıya'ın başına getirildi 
ve bu sırada Hacib Nasr'ın da güvenini 
kazandı. 
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b. Mukle el-Bağdadl 
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21 Şewal 272' de (31 Mart 886) Bağdat'
ta doğdu: hattat bir aileye mensuptur. 
İbn Mukle lakabını. İbnü'n-Nedlm'e göre 
babasının lakabı olduğu ( el-Fihrist, s. ı 2). 
Yaküt el-Hamevl'ye göre ise babasının 
Mukle adındaki karısına daima, "Ey baba
sının muklesi" (gözbebeği) şeklinde hitap 
ettiği (Mu'cemü'l-üdeM', IX. 28) için al
mıştır. Yazısının güzelliğinden dolayı ço
cukyaşta divanda çalışmaya başlayan İbn 
Mukle, daha sonra o sırada henüz vezir 
olmayan İbnü'l-Furat' ın katipliğini yaptı: 
bir süre de Fars bölgesindeki bazı şehir
lerin idaresiyle ve h aracın ı toplamakla gö
revlendirildi. İbnü'l-Furat 296'da (908) 
vezirliğe tayin edilince onu önce Dlvanü'l
hatem'in. ardından Dlvanü'd-dar'ın baş
kanlığına getirdi ve ona Ahvaz. Kirman, 
Haremeyn. Uman. Azerbaycan. İrmlniye 
amillikleriyle çevredeki hükümdarlara 
gönderilecek yazıları hazırlama görevini 
verdi. İbnü'l-Furat' ın 299'da (912) azie
dilerekyerine Ali b. lsa b. Cerrah'ın tayin 
edilmesinden sonra görevi, Halife Mukte
dir- Billah'ın annesi Seyyide Şağab ve ço
cuklarının katipliğini yapmakla sınırlan
dırıldı. İbnü'l-Furat'ın ikinci vezirliği sıra
sında (9 ı 7-9 ı 9) onun yakın adamları ara
sına girerek gittikçe yükseldi ve bu arada 
vezirden devlet yönetimiyle ilgili çok şey 
öğrendi: idari tecrübe kazandı. 306'da 
(919) Sevad'ın mali işlerine bakmakla gö
revlendirildi. İbnü'l-Furat, üçüncü vezir
liği esnasında (923-924) rakipleriyle iş bir
liği yaptığı için İbn Mukle'yi Şlraz'a sürdü 
ve ayrıca valiye bir mektup göndererek 
onu öldürtmesini istedi (İbn ü'I-Cevzl. 
VI, 309) İbn Mukle, İbnü'l-Furat'ın 312'
de (924) azlinden sonra vezirlik maka
mına tayin edilen Ebü'l-Kasım Ubeydul
lah (Abdullah) İbn Hakan (924-925). Ebü'l
Abbas Ahmed (925-926) ve tekrar vezir 
olan Ali b. lsa b. Cerrah (926-928) dönem
lerinde itibarını korudu. Ali b. lsa tara-

Son dönem vezirliğinde devlet işlerini 
yürütmekte sıkıntılarla karşılaşan Ali b. 
lsa. Halife Muktedir- Billah'tan görevden 
affı nı istedi. Muktedir- Bi Ilah. Kaidü'l-ceyş 
Münis el-Muzaffer ile görüşüp vezirliğe 
getirilecek kişi hakkında fikrini sordu. 
Münis aralarında İbn Mukle'nin de bu
lunduğu dört isim önerdi. İbn Mukle. bu 
gelişmeleri haber alınca vezir olmak için 
yoğun bir faaliyet başlattı . Hacib Nasr gi
bi devlet yetkilileriyle görüşerek onların 
da desteğini sağladı ve Halife Muktedir
Billah'a 500.000 dinar verip kendini vezir 
tayin ettirmeyi başardı (ı 5 Reblülahir 316/ 
7 Haziran 928). 

Boş bir hazine devralan İbn Mukle gelir 
sağlamak için hemen işe başladı. Bu ara
da kardeşi Hasan b . Ali'yi Dlvanü'd-dı
yai'l-hassa ve Divan-ı Darü'I-hilafe, diğer 
kardeşi Abbas b. Ali'yi Dlvanü'l-Furat ve 
Dlvanü'J-cünd'ün başına getirdi; oğulları 
da önemli görevlere tayin edildiler. Ancak 
birkaç ay sonra kumandanlar arasında 
huzursuzluk çıktı. Muktedir-Billah. 01-
never ve Hulvan hakimi Harun b. Garlb'i 
emlrü'l-ümera tayin etmek isteyince o 
sırada Rakka'da bulunan Kaidü'l-ceyş MO
nis el-Muzaffer Bağdat üzerine yürüyerek 
hilafet sarayını ele geçirdi ve Muktedir
Billah ·ı tahttan indirip yerine Kah ir- Bil
lah'ı çıkardı (I 5 Muharrem 3 I 7/28 Şubat 
929) Fakat iki gün sonra Muktedir- Billah 
tekrar halife olmayı başardı ve İbn Muk
le'yi yeniden vezir tayin etti. İbn Mukle, bu 
karışık dönemde halifelerin menşurlarını 
ve tevkl'leri kaleme almaktan başka bir 

şey yapmadı (İbn Miskeveyh, ı. 200) 

Halife Muktedir- Bi Ilah, bir müddet 
sonra İbn Mukle'yi Münis el-Muzaffer ile 
iş birliği yapmakla suçlamaya başladı . Ni
hayet Münis'in Bağdat dışında bulunduğu 
bir sırada onu tevkif ettirerek evini yaktır
dı ( ı 6Cemaziyelewel 3 1 8/ ı6 Haziran 930): 
ardından da mallarına. el koyup kendisini 
Fars'a sürdü (İbn Hallikan. V. ı 14) . Dön
düğünde durumu öğrenen Münis el
Muzaffer sert tepki gösterdi. Muktedir
Billah bunun üzerine İbn Mukle'nin öl
dürülmesini emretti ; ancak Ali b. lsa 
b. Cerrah buna engel oldu. İbn Mukle bir 
yıl sürgünde kaldı. bu süre içerisinde baş
şehirde karışıklıklar yaşandı ve sık sık ve
zir değişikliği yapıldı. Sonunda Münis el
Muzaffer yine sarayı zaptetti ve bu defa 
Halife Muktedir-Billah'ı öldürtüp yerine 

iBN MUKLE 

tekrar Kah ir- Billah'ı geçirdi (320/932). Ye
ni halife İbn Mukle'yi Bağdat'a çağırarak 
vezir tayin etti (Mes'Odl. s. 376) . 

İbn Mukle vezaret makamına gelince 
(I O Zilhicce 3201 I 2 Aralık 932) aleyhinde 
bulunan kişileri cezalandırmakla işe baş
ladı ve halifenin de muvafakatini sağlaya
rak birçok ünlü ailenin maliarına el koy
du . Ancak çok geçmeden halife ile arası 
açıldı. Devlet yönetimini tamamen kendi 
eline almak isteyen İbn Mukle Münis el
Muzaffer, Hacib Yelbak ve oğlu Ali b. Yel
bak ile iş birliği yaparak Kahir- Billah ' ı 

tahttan indirip yerine Müktefi-Billah'ın 
oğlu Ebü Ahmed'i çıkarmak için planlar 
yapmaya başladı. Fakat durumu haber 
alan Kahir- Billah. ülke çapında büyük bir 
nüfuz kazanan Muhammed b. Yaküt'un 
da desteğiyle karşı harekete geçti ve E bO 
Ahmed b. Müktefi- Billah tevkif edilirken 
Hacib Yelbak ve oğlu öldürüldü. Saklanıp 
kurtulan İbn Mukle ise Saciyye ile Huce
riyye'ye mensup gulamların yardımını 
sağlayarak Kah ir- Billah'ı tahtından indir
meye muvaffak oldu (6 Cemaziyelevvel 
322124 Nisan 934). Daha sonra Mukte
dir-Billah'ın oğlu Ebü'l-Abbas Ahmed, Ra
zi-Billah lakabıyla halife ilan edildi (İbn 
Miskeveyh, ı. 286). Yeni halife. Ali b. lsa'nın 
kabul etmemesi üzerine kardeşi Abdur
rahman b. lsa 'yı vezir tayin etti. Bunu du
yan İbn Mukle. Saciyye gulamlarının rei
sine giderek 500.000 dinar karşılığında 
aracı olmasını sağladı ve 9 Cemaziyelev
vel 322'de (27 Nisan 934) yeniden vezirlik 
makamına oturmayı başardı (İbn Halli
kan, v. ı 14) 

İbn Mukle önce Kahir- Billah'ın hapset
tiği kişileri serbest bıraktı. Fakat daha işin 
başında hacib ve kaidü'l-ceyş olan Mu
hammed b. Yaküt'un katı otoritesi ve 
ciddi muhalefetiyle karşılaştı. Onun otori
tesi altında yaşamak istemeyen İbn Muk
le kurtulmak için fırsat kollamaya başla
dı. Nihayet Halife Razi-Billah 'ın kuman
danlara hil'at vermek amacıyla tertipie
diği bir merasirnde Muhammed b. Ya
küt'u, kardeşi Muzaffer b. Yaküt ile birlik
te yakalatıp sarayın zindanına attırdı ( 6 
Cemaziyelevvel 323/ ı 3 Nisan 935); halife 
de Muhammed b. Yaküt'un nüfuzundan 
rahatsız olduğu için buna rıza gösterdi. 
Fakat Bağdat'ta karışıklıklar çıktı ve as
kerler İbn Mukle'nin evine saldırdılar. Bu 
sıradaAhvaz mültezimi E bO Abdullah el
Berldl devlete baş kaldırmak üzereydi. İbn 
Mukle onu isyandan vazgeçirmeyi başar
dı. öte yandan Nasırüddevle el-Hamdanl 

211 



iBN MUKLE 

Musul'da halifeye karşı tavır almıştı. İbn 
Mukle halifenin emriyle, daha önce bü
tün divan işlerini yürütmekle görevlen
dirdiği oğlu Ebü'I-Hüseyin 'i Bağdat'ta 

vekil bırakıp Nasırüddevle üzerine yürü
dü. Nasırüddevle ei-Hamdani bunu ha
ber alır almaz kaçtı. İbn Mukle onu Zev
zan'a kadar takip ettiyse de yakalayama
d ı: Musul ve Diyarırebia'ya bir vali tayin 
edip Bağdat'a döndü ( 15 Şevva l 323/17 
Eylül935) 

324'te (936) Bağdat'ta fiyatlar fahiş 
oranlarda artınca İbn Mukle tüccardan 
un alarak halka dağıttı. Bu sırada hapis
ten çıkarılan Muzaffer b. Yakut'un baş
kanlığındaki bir grup muhalif ondan inti
kam almak için çalışmaya başladı. Saciyye 
ve Huceriyye gulamlarının desteğiyle İbn 
Mu kle yakalandı ( 16 Cem aziyelevvel 324/ 
ll Nisan 936) ve durum halifeye bildiril
di; halife de bu hareketi olumlu karşıladı. 
Vezirin ve oğlunun hapsedildiğini duyan 
halk evlerini yağmaladı. Bu sırada Emi
rü'l-ümera İbn Raik bütün devlet işlerine 
el koymuş , halife devletin idaresini adeta 
ona bırakımıştı : hutbede onun da adı oku
nuyordu (a.g .e., V. 114) . İbn Mukle, İ bn 
Raik'ın müsadere ettiği malları geri almak 
için çaba sarfettiyse de başarılı olamadı. 
Bunun üzerine halifeye haber gönderip 
İbn Raik'ı tutuklayıp ve kendisini vezirlik 
makamına getirirse 3 milyon dinar öde
yeceğine dair taahhütte bulundu. Fakat 
29 Ramazan 326 (30 Temmuz 938) gecesi 
halifeyle bizzat görüşmek için saraya git
tiğinde yakalanarak zindana atıldı. İbn 
Raik, halifeden onun kendi aleyhine yazı
lar yazdığı sağ elinin kesilmesini istedi ve 
kadıdan da fetva alınarak bu istek yerine 
getirildi. Ancak halife sonradan pişman 
olmuş ve doktoru Sabit b. Sinan'a onu te
davi ettirmiştir (İbn Miskeveyh, ı. 287-291, 
322-329; İbn Hallikan , V, 115). İbn Mukle'
nin üç halifeye vezirlik yaptığını , iki defa 
mushaf yazdığım ve pek çok hadis kaleme 
aldığını , buna karşılık hırsıziara reva gö
rülen bir cezaya çarptırıldığını ve haya
tında en çok buna üzüldüğünü söyledi
ği rivayet edilir ( İ bn Hallikan, V, 115) . İbn 
Mukle, eli kesildikten sonra da halifeye 
hapisten üst üste mektuplar gönderip 
kendisini vezirliğe tayin etmesini istedi. 
Fakat Razi- Billah etrafındakilerin telkin
leriyle dilini de kestirdi (İbnü' I-Cevzi, VI, 
311; İbn Hallikan. V, 113- 115). İbn Mukle, 
10 Şewal 328'de (19 Temmuz 940) vefat 
etti. Cenazesi önce darü'l-hililfede topra
ğa verildiyse de daha sonra ailesinin iste-
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ğ i üzerine kendi evine, ardından da karı
sının isteğiyle onun Kasr-ı ümmü Habib'
deki evine nakledildi (SOl!, s. 142; ibnü'l
Cevz1'. VI, 311 ). 

İbn Mukle çeşitli ilim ve sanatlarda, 
özellikle belagat, lugat, şiir ve edebiyat
ta devrinin önde gelen simalarından bi
riydi: bazı şiirleri çeşitli eserlerde yer ala
rakgünümüze kadar intikal etmiştir (İbn 
Hallikan, V, 116-117). Onun asıl şöhreti ise 
hat sanatı alanındadır. Kardeşi Ebü Ab
dullah Hasan ile birlikte kağıt ebadına, 
kalem kalınlığına ve yazıldığı mevkie göre 
adlandırılan mevzun hatlarda bir tasfiye 
ve tasnif yaparak aklam-ı sittenin teşek
külünde en önemli rolü oynamıştır. İbn 
Mukle'nin tevki' ve rik1L Ebü Abdullah'ın 
ise neshi yazıda uzmanlaştıkları bilinmek
tedir. Harflerin geometrisi İbn Mukle ve 
kardeşi vasıtasıyla tesbit edilerek harf 
bünyeleri daire esasına göre belli nisbet
lere ve kurallara bağlandı. Onların ortaya 
koyduğu usul ve kurallar İbnü'I-Bewab'ın 
(ö. 413/1022) zuhuruna kadar bütün ka
tip ve hattatlara örnek oldu. Üslüp sahibi 
üstati ar, İbn Mukle ve kardeşinin hat sa
natına getirdikleri esaslardan hareketle 
kendi üslüplarını geliştirdiler. Yaküt ei
Hamev1', İbn Mukle'nin Seyfüddevle ei
Hamdanl'ye elçi olarak gönderildiğini ve 
onun için birkaç cilt kitabı istinsah ettiği
ni (Mu'cemü'l-üdeba', IX, 31-32). İbnü'n
Nedim de iyi bir hattat olan babasının 
yazdığı bir mushafı gördüğünü (el-Fih

rist, s. 12) söyler. Oğullarından Ebü'I-Ha
san Ali de dönemin meşhur hattatları 
arasında yer alıyordu. Ancak bu aileden 
günümüze ulaşmış herhangi bir yazı ör
neği bulunmamaktadır. MOstakimzade 
Tuhfe'de, İbn Mukle'den yazı meşkede
rek veya onun hattını örnek alarak meş
hur olmuş hattatların isimlerini zikreder: 
bunların bazıları şun lard ır : Ahmed b. 
Eban b. Seyyid, Ahmed b. Ahmed, İsmail 
b. Hammad ei-Cevheri, Ebü Said es-Sira
fi. Halef b. Süleyman, Abdullah b. Mu
hammed b. Esed b. Ali b. Said, Ali b. Hey
tem. Kudame b. Ca'fer, Yahya b. Adi b. 
Hamid. İbn Mukle ve İ bnü'I-Bewab gibi 
hattatların yazı malzemeleri Fatımiler 
döneminde Kahire'de kurulan Darülhik
me'de korunuyordu. Dırgam b. Amir de 
İbn Mukle üslübunda müveşşah örnekleri 
yazmıştır. İbn Mukle'ye nisbet edilen "Ri
sale fi'l-bat ve'l-15alem" adlı bir çalışma 
Hilal Nacl tarafından İbn Mu]fle ]]atta
tan ve ediben ve insanen adlı eserinin 
içinde yayımlanmıştır (Bağdat 1989). 
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