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İBNÜ'l-MÜSENNA 
(~1 .:y, 1) 

Ebu Musa Muhammed 
b. ei-Müsenna 

b. Ubeyd ei-Anezl 
(ö. 252/866) 

Hadis hafızı. 
_j 

167'de (783-84) Basra'da doğdu . Bir 
ara felç geçirdiği için "Zemin" lakabıyla 
anıldı. Basra ve Bağdat 'ta Mu'temir b. 
Süleyman, Muhammed b. Ca'fer Gunder. 
Velid b. Müsliın . Halid b. Haris, Muaz b. 
Muaz. Süfyan b . Uyeyne. Yahya b. Said 
el-Kattan . Abdurrahman b. Mehdi gibi 
muhaddislerden hadis rivayet etti. Ken
disinden Kütüb -i Sitte imamları. Ebu 
Zür'a er-Razi. Baki b. Mahled, Ebu Ha
tim er-Razi. İbn Ebü'd-Dünya, Ca'fer b. 
Muhammed ei-Firyabl. Ebu Ya'la ei-Mev
sıll , İbn Huzeyme ve diğerleri rivayette 
bulundular. 

İbnü'I-Müsenna için Yahya b. Main sika, 
Zühll hüccet, Ebu Hatim er-Razı ve Salih 
Cezere sad ük, Ebu Arube se bt terim leri
ni kullanmış; Hatlb ei-Bağdadl'nin de onu 
sika, hafız ve sebt diye övdüğü , diğer bir 
rivayete göre ise sad ük dediği belirtilmiş
tir. İ bnü 'I-Müsenna'nın bazı alimlerce bu 
kadar güvenilir bulunmayıp ta'dllin bir alt 
mertebesine indirilmesinde, namazda 
sütre kullanılmasıyla ilgili bir hadiste ge
çen. "Hz. Peygamber, önünde mızrak (ane
ze) olduğu halde bize öğle ve ikindi nama
zını kıldırdı" (Bu ha ri . "Şalat", 17; Müslim. 
"Şalat ", 250) cümlesindeki "aneze"den 

hareketle, "Biz şerefli bir kabileyiz, Pey
gamber bize doğru yönelerek namaz kıl
dı" şeklinde nükte yapmasının tesiri ol
duğu söylenmektedir. Nesal, onu "la be'
se bih" diye nitelendirmekle beraber ha

disleri topladığı kitabında değişiklikler 
yaptığını söylemiş. İbn Hibban kitabın
dan okuyarak hadis rivayet ettiğini , bazı 

güvenilmez ravilerden rivayette bulun
duğunu ve adının uydurma hadislerin is

nadında yer aldığını belirtmiştir. Ancak 
bu eleştiriler onun güvenilirliğini zedele
yecek kadar önemli sayılmadığından ra
vi/erin tenkidinde görüşlerine başvurul
masına engel teşkil etmemiştir. İbnü'I

Müsenna'nın çok sayıda kitap yazdığı kay
dedilmekle beraber kaynaklarda bunların 
adları belirtilmemiş. 114'ü Şa]J.i]J. -i Bu
{ı ôri'de, 837'si Şa]J.i]J. -i Müslim'de ol
mak üzere Kü tüb-i Sitte'de rivayetleri 
yer almıştır. 
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Ebü'I-Ferec Adudüdd!n Muhammed 
b. Abdiilah b. Hibetillah 

b. el-Muzaffer b. ei-Müslime 
(ö . 573/11 78) 

L 
Abbasi veziri. 

_j 

s 14 'te ( 1120) doğdu . Ataları Abbas! 
Devleti'nin divan hizmetinde bulunmuş. 
dedesinin dedesi Relsürrüesa Ebü'I-Ka
sım Ali İbnü 'I-Müslime 1045-1059 yılların
da, oğlu Ebü'I-Feth el-Muzaffer ise 1 083'
te bir süre vezirlik yapmİştır. Ailenin VI. 
(XII .) yüzyıldaki mensupları soylarını İb
nü'I-Müslime'ye değil Ebü'I-Feth ei-Mu
zaffer'e nisbet etmişlerdir. İbnü'I-Müsli
me'nin babası Ebü'I-FütGh İzzeddin Ab
dullah. Halife Muktefi - Liemrillah' ın üsta
düddarı olarak görev almıştı. Öğrenimini 
Bağdat'ta tamamlayan İbnü 'I-Müslime. 
Ebü'I-Kasım Hibetullah b. Hüseyin, Ubey
dullah b. Muhammed ei-Beyhaki ve Za
hir b. Tahir eş-Şihaml'den hadis dinledi. 
Bir rivayete göre babasının ölümünden 
( 549/11 54) sonra onun yerine üstadüd
dar tayin edildi. Bu dönemde Bağdat'ta 

mezhepler arası rekabetin siyasi hayat 
üzerinde büyük etkisi vardı. On altı yıl ve
zirlik yapan Ebü'I-Muzaffer İbn Hübeyre 
Hanbeli mezhebine mensuptu. Vezirlik
te gözü olan İbnü'I-Müslime'nin tarafını 
tutan zengin aileler genellikle Şafii ve Ha
n efi idiler. Vezir İbn Hübeyre. Halife Muk
tefi'nin Selçuklular'a karşı vazgeçilmez bir 
müttefikiydi. Muktefi 555 (1160) yılında 
ölünce İbn Hübeyre görevinden istifa et
ti. Ancak yeni halife Müstencid- Billah ta
rafından tekrar vezirlik makamına geti
rildi. İbn Hübeyre bu dönemde vergi/e-

ri arttırmak için çeşitli yollara başvurdu . 

Muhtemel tepkileri önlemek için Hanefi 
olan Kadılkudat Ebü'I-Hasan Ali b. Da
meganl'yi makamından uzaklaştırdı. 556 
( 11 61) yılında ani bir kararla mukataa uy
gulamasında değişiklik yaparak bu kap
samdaki bütün toprakları haraç vergisi
ne tabi tuttu. 

İbn Hübeyre'nin uygulamaları ve Han
bellliği zorla kabul ettireceği endişesi hal
kı ve Hanbeli olmayan devlet adamlarını 
huzursuz etmekteydi. Bu sebeple oluşan 
muhalefet cephesinin başını Bağdat' ın 

nüfuz/u ailelerini temsil eden İbnü'I-Müs
lime çekrnekteydi. Halife Müstencid, İbn 
Hübeyre'nin gücünü zayıflatarak denge
yi sağlamak amacıyla İbnü'I-M üslime 'yi 
desteklemeye başladı. İbn Hübeyre'nin 
560 (1165) yılında beklenmedik bir anda 
ölümü üzerine ailesinin bütün mensup
larını tutuklattı. İbnü 'I-Müslime de vezir
liği ele geçirmek için kendisine rakip ola
rak gördüğü İbn Hübeyre'nin oğlu İzzed
din Muhammed'i öldürttü. Diğer oğlu 
Şerefeddin Zafer ile mukataa vergilerini 
toplamakla görevlendirdiği İbn Hamdün 
da İbnü'I-Müslime 'nin entrikaları sonucu 
562'de (1167) hapiste ölü bulundular. Ve
zir olmayı bekleyen İbnü'I-Müslime'nin bu 
faaliyetleri Halife Müstencid'i rahatsız et
ti. Bağdat'ta hiçbir sosyal tabanı olmayan 
V asıt'ta görevli Şerefeddin Ebu Ca'fer Ah
med İbnü 'I-Beledl'yi vezirlik makamına 
getirdi (563/ 11 68). 

İbnü'I-Beledl, Halife Müstencid'in tam 
desteğini alarak Bağdat'ın nüfuz! u aileleri 
üzerinde ağır bir baskı uygulamaya baş
ladı. İbnü 'l-Müslime ile Emir Kutbüddin 
Kaymaz, Müstencid 'in vezire kendilerinin 
katli için izin verdiğin i duyunca Veliaht 
Hasan b. M üstenci d ile temas kurdular ve 
halifenin öldürülmesi konusunda onunla 
anlaştılar. Müstencid bir hileyle kat/edil
di. İbnü 'I-Müslime vezirliği kendisine, üs
tadüddarlığı oğlu Ebü'I-Fazl Ubeydullah'a, 
emlrü'l-askerliği yine Kutbüddin Kay
maz'a vermesi şartıyla Hasan b. Müs
tencid'i·halife ilan etti. Hasan 566 (1171 ) 
yılında M üstazi- Biemrillah lakabıyla Ab
bas! tahtına geçti. 

Yeni halife, İbnü 'l-Müslime'ye Adudüd
din lakabını vererek vezaret makamına 
getirdi (9 Reblülahir 566/20Ara lı k 1170); 
ayrıca bütün ikta gelirini ona tahsis etti. 
İbnü'I-Müslime ilk iş olarak, İbnü 'l-Bele
dl'nin Bağdat'ın yüksek düzeydeki insan
larıyla doldurduğu hapishaneleri boşalt
tı. Halifeyi memnun etmek için vergileri 
arttırdı. Hanbeli mezhebine mensup ol
mayan kişilere de bürokraside görev ver-


