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167'de (783-84) Basra'da doğdu . Bir
ara felç geçirdiği için "Zemin " lakabıyla
anıldı. Basra ve B a ğdat '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. Kendisinden Kütüb -i Sitt e imamları. Ebu
Zür'a er-Razi. Baki b. Mahled, Ebu Hatim er-Razi. İbn Ebü'd-Dünya, Ca'fer b.
Muhammed ei-Firyabl. Ebu Ya'la ei-Mevsıll, 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 lerini kulla nmış; 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-Müsenn a'nın bazı alimlerce bu
kadar güvenilir bulunmayıp ta'dllin bir alt
mertebesine indirilmesinde, namazda
sütre kullanılmasıyl a ilgili bir hadiste geçen. "Hz. Peygamber, önünde mızrak (aneze) olduğu halde bize öğle ve ikindi namaz ını kıldırdı" (Bu ha ri . "Şalat", 17; Müslim.
"Şa l at ", 25 0) cümlesindeki "aneze" den
hareketle, "Biz ş erefli bir kabileyiz, Peygamber bize doğru yönelerek namaz kıl
dı" şeklinde nükte ya pmasının tesiri olduğu söylenmektedir. Nesal, onu "la be'se bih " diye nitelendirmekle beraber hadisleri topladığı kitabında değişiklikler
yaptığını söylemiş. İbn Hibban kitabın
dan okuyarak hadis rivayet ettiğini , bazı
güvenilmez ravilerden rivayette bulunduğunu ve adının uydurma hadislerin isnadında yer aldığını belirtmiştir. Ancak
bu eleştiriler onun güvenilirliğini zedeleyecek kadar önemli s ayılmadığından ravi/erin tenkidinde görüşlerine başvurul
masına engel teşkil etmemiştir. İbnü'I
Müsenna ' nın çok sayıda kitap yazdığı kaydedilmekle 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 olmak üzere Kü t üb-i Sitte'de rivayetleri
yer almıştır.
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"Şa lat" ,

17, "l;lac" , 41, "Megazl", 44;
Mü s ıim . "Şa l a t", 250 , " l;l ac", 37; EbO Davüd.
"Menasik" , 44; Tirmi zi . "l;lac", 30 ; a.mlf .. el·
' İlel (es-Sü nen içinde. n ş r. Ahmed M. Şakir v.dğ r. ),
Kahire 1382/ 1962 , V, 752; Ahm ed b. Hanbel .
e l·'İlel (Koçy iğ it ). ll , 115, 289, 290 , 294 -295;
İbn Ebü Hatim , el- Cerf:ı ue't·ta'dll, VIII, 95; ibn
Hibban. e l-Me crüf:ıin , ı, 119, 306 , 309; ll, 34,
191 , 236, 26 1; Kelabazi. Ricalü Şa f:ı if:ıi ' l·Buf:ıa·
ri, ll , 682; Hatib, Ta rif:ıu Bagdad, lll , 283-286;
Sem 'a ni. el·Ensab (Ba rOd\). 11, 250; ibnü 'I-Esir.
el-Lü bab, ll , 362; Zehebi. Te?kiretü 'l·f:ı uffaz, ll ,
5 12; a.mlf .. A' lam ü'n-n übela', XII, 123-126;
a.mlf., Miza n ü 'l·i'tidal, IV, 24; Safedi, el-Va{i,
IV, 384 ; İbn Kesir. el-Bidaye, Xl, 11 ; ibn Hacer.
Teh?fbü 't· Teh?fb, IX, 425 -429; Fuat Sezgin, Bu·
harf 'nin Ka y na kla rı Hakkında Araştı rmalar;
ist anbul 1956, s. 27, 65, 66, 302; Zirikli, el·
A' lam (Feth ul lah). VII , 18; Wensin ck, el-Mu ' ·
cem, VIII , 248.
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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) do ğ du . Ataları Abb as!
Devleti'nin divan hizmetinde bulunmuş.
dedesinin dedesi Relsürrüesa Ebü'I-Kasım Ali İbnü ' I-Müslime 1045- 1059 yılların
da, oğlu Ebü'I-Feth el-Muzaffer ise 1083'te bir süre vezirlik yapm İştır. Ailenin VI.
(XII .) yüzyıldaki mensupları soylarını İb
nü'I-Müslime'ye değil Eb ü'I-Feth ei-Muzaff er'e nisbet etmişlerdir. İbnü'I-Müsli
me'nin babası Ebü 'I-FütGh İzzeddin Abdullah. Halife Muktefi - Liemrillah ' ın üstadüddarı olarak görev a lmıştı. Öğrenimini
Bağdat'ta tamamlayan İbnü ' I-Müslime.
Ebü'I-Kasım Hibetullah b. Hüseyin, Ubeydullah b. Muhammed ei-Beyhaki ve Zahir b. Tahir eş-Şihaml' den hadis dinledi.
Bir rivayete göre babasının ölümünden
( 549/11 54) sonra onun yerine üstadüddar tayin edildi. Bu dönemde Bağdat'ta
mezhepler arası rekabetin siyasi hayat
üzerinde büyük etkisi vardı. On altı yıl vezirlik yapan Ebü'I-Muzaffer İbn Hübeyre
Hanbeli mezhebine mensuptu. Vezirlikte gözü olan İbnü'I-Müslime'nin tarafını
tutan zengin aileler genellikle Şafii ve Hanefi idiler. Vezir İbn Hübeyre. Halife Muktefi'nin Selçuklular'a karşı vazgeçilmez bir
müttefikiydi. Muktefi 555 (1160) yılında
ölünce İbn Hübeyre görevinden istifa etti. Ancak yeni halife Müstencid- Billah ta rafından tekrar vezirlik makamına getirildi. İbn Hübeyre bu dönemde vergi/e-

ri arttırmak için çeşitli yollara başvurdu .
Muhtemel tepkileri önlemek için Hanefi
olan Kadılkudat Ebü 'I-Hasan Ali b. Dameganl'yi makamından uzaklaştırdı. 556
( 11 61) yılında ani bir kararla mukataa uygulamasında değişiklik yaparak bu kapsamdaki bütün toprakları haraç vergisine tabi tuttu.
İbn Hübeyre'nin uygulamaları ve Hanbellliği

zorla kabul ettireceği endişesi halve 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 zayıfl ata ra k dengeyi sağlamak amacıyla İbnü'I -M üslime 'yi
desteklemeye başladı. İbn Hübeyre'nin
560 (1165) yılında beklenmedik bir anda
ölümü üzerine ailesinin bütün mensuplarını tutuklattı. İbnü ' I-Müslime de vezirliği ele geçirmek için kendisine rakip olarak 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. Vezir olmayı bekleyen İbnü'I-Müslime'nin bu
faaliyetleri Halife Müstencid'i rahatsız etti. Bağdat'ta hiçbir sosyal tabanı olmayan
Vasıt'ta görevli Şerefeddin Ebu Ca'fer Ahmed İbnü ' I-Beledl'yi vezirlik m akamına
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. Müstenci d ile temas kurdular ve
halifenin öldürülmesi konusunda onunla
anlaştılar. Müstencid bir hileyle kat/edildi. İbnü 'I-Müslime vezirliği kendisine, üstadüddarlığı oğlu Ebü'I-Fazl Ubeydullah'a,
emlrü'l-askerliği yine Kutbüddin Kaymaz'a vermesi şartıyla Hasan b. Müstencid'i·halife ilan etti. Hasan 566 (1171 )
yılında M üstazi- Biemrillah lakabıyla Abbas! tahtına geçti.
Yeni halife, İbnü 'l-Müslime'ye Adudüddin lakabını vererek vezaret makamına
getirdi (9 Reblül ahir 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 insanlarıyla doldurduğu hapishaneleri boşalt
tı. Halifeyi memnun etmek için vergileri
arttırdı. Hanbeli mezhebine mensup olmayan kişilere de bürokraside görev verkı
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m eye başladı. Hz. Ali eviadına tanınan imtiyazlara ihtimam gösterdi. Eserinde İb
nü'I-Müslime'den övgüyle söz eden İbn
Tıktakil'nın ailesi de bunlardan biriydi.
İbnü'I-Müslime'nin giderek artan nüfuzu Kutbüddin Kaymaz'ı rahatsız etti ve
Kutbüddin halifeye baskı yaparak İbnü'I
Müslime'nin aziedilmesini sağladı. konağını da yağmalattı ( 12 Şev val 5671 7 Haziran 1172) . Vezirliğe Zatmüddin Ebü'I-Fazl
Yahya b. Ubeydullah. İbnü'I-Müslime'nin
üstadüddar olan oğlunun yerine Sandal
ei-Muktefevl getirildi. Yeni vezirin Kutbüddin Kaymaz' ın verdiği talimatlar doğ
rultusunda hareket etmesinden memnun olmayan halife İbnü'I-Müslime'yi tekrar göreve getirmeyi düşündü. Vezir Zalmüddin Yahya'nın ani ölümü de İbnVl
Müslime'nin vezirlik şansını arttırdı. Ancak Kutbüddin Kaymaz onun tekrar vezir
olmasına şiddetle karşı çıktı. İbnü'I-Müs

lime ve ailesinin Bağdat dışına çıkarılma
sını istedi. Bunun üzerine İbnü'I-Müslime
bir süre Şeyh Sadreddin Abdürrahlm b.
İsmail'in zaviyesinde. daha sonra nakib
Ebu Abdullah b. Muammer'in evine saklandı. Kutbüddin Kaymaz'ın iktidarı da
fazla sürmedi. Halifenin hazinedan ve
sadık adam ı Zahlrüddin b. Attar ile arası
açılınca Bağdat'tan uzaklaştırıldı. Kaymaz'ın Musul yolunda ölümünden sonra
halife İbnü't-Müslime'yi yeniden vezirliğe
getirdi (570/ 1175) Zahlrüddin'in muhalefetine rağmen makamını korumayı başaran İbnü'I-Müslime hacca giderken bir
batınlfedaisi tarafından öldürüldü (4 Zilkade 573 124 Nisan I I 78). vasiyetine uyularak Zevzenl Ribatı'nda babasının yanına
defnedildi. Bu suikastın kışkırtıcılarının
Halife Müstencid- Billah ile hazinedar Zahlrüddin b. Attar olduğu anlaşılmaktadır.
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Darülhilafe'nin içinde ve dışında iki
ri bat yaptırmışlardır. Bunlardan Darülhilafe'nin içerisinde bulunan ribatı İbnü'I
Müslime'nin oğlu Ebu Nasr Ali inşa ettirmiştir.
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Alim ve sufılere yakınlık gösteren ve cömerttiğiyle tanınan İbnü ' I-Müslime'nin

Darü'I-Adudiyye ismiyle meşhur konağı
nın edip ve şairlerle dolup taştığı kaydedilmektedir. Bağdat 'ta zamanın en büyük kütüphanelerinden biri onun tarafından kurulmuştur. İbnü'I-Müslime. vezir olmadan önce İbn Hübeyre'nin oğulla
rının katlinde olduğu gibi rakiplerini safdışı etmek için her türlü yola baŞvurmak
tan çekinmemiş. vezirliği sırasında Şafil
ler'i kollamış . Hanefiler'e düşmanlık göstererek taraf tutmuştur. Oğullarından
üstadüddar Kemaleddin Ubeydullah babasının ölümünden sonra gözden düş
müştür. Edip ve şair olan oğlu Ebu Mansur ei-Ferec ailenin edebiyatta önde gelen simasıdır. Onun sayesinde İbnü'I-Müs
lime ailesi VI. (Xlt.) yüzyıla ait şiir antolojilerinde adını duyurmuştur. Aile mensup-

Şaban 397'de (Mayıs 1007) doğdu . Abb asi Devleti hizmetinde bulunan İbnü'I
Müslime ailesine mensuptur. İsmail b.
Hasan b. Hişam es-Sarsar! ve Ebu Ahmed el-Farazl gibi alimlerden hadis tahsil etti. Fıkıh. feraiz. nahiv ve aruz okudu.
Hatlb ei-Bağdadl ondan kitabet yoluyla
hadis almıştır. 437'de (1 045-46) Abbas!
Halifesi Kaim- Biemrillah tarafından vezir tayin edilen İbnü'I-Müslime'ye "relsürrüesa. şerefü'l-vüzera. cemalü'l-vera" lakapları verildi. Halife, ayrıca 20 Cemaziyelewel446'da (27 Ağustos 1054) düzenlenen bir törende ona bir hil'at giydirdi
ve hakkında övgü dolu ifadeterin yer aldığı bir yazıyı ayakta okudu.
Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce Şii Büveyhl hükümdarları. Abbas! hilafetinin başşehri Bağdat' a askeri valiler ta-
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yin ediyorlardı. Büveyhller'in son dönemterinde Bağdat valiliğine getirilen Türk
asıllı Ebü'I-Haris Arslan ei-Besaslrl. Mısır
Fatımi halifeliğiyle iş birliği yaparak askeri ve mali bakımdan gücünü daha da
arttırmıştı. Halife Ka im- Biemrillah ile
veziri İbnü'I-Müslime'nin bütün kararları
onun kontrolünden geçtikten sonra yürürlüğe giriyordu. İbnü'l-Müslime. halifeliği Arslan ei-Besaslrl'nin tahakkümünden kurtarmak amacıyla harekete geçti.
Önce Musul Arap Emlri Kureyş b. Bedran ile Arslan ei-Besaslrl aleyhine iş birliği yaptı . ardından Bağdat ve civarındaki
Oğuzlar'ı ona karşı kışkırtmaya başladı.
İbnü'I-Müslime'nin bu faaliyetleri üzerine Arslan ei-Besaslrl. halife ve devlet erkanına da rp haneden her ay verilmekte
olan tahsisatı kestirdi. Böylece Arslan ile
Abbas! halifesi arasında şiddetli bir mücadele başlamış oldu. Mahalli Arap emirleri ve Şii- Türkler'le ittifak yapan Arslan
ei-Besaslrl, Irak Büveyhl Devleti'nin hükümdarı durumuna gelmişti. Bu sırada
Bağdat'ta bulunan son Irak Büveyhl hükümdarı ei-Melikürrahlm Hüsrev Flruz
halife ile Arslan arasındaki bu mücadeleye seyirci kalmaktaydı. Arslan ei-Besaslrl'ye karşı aciz kalan Halife Kaim - Biemrillah ve İbnü 'I-Müslime. Büyük Selçuklu
hükümdan Tuğrul Bey'den yardım talebinde bulundular. 1\.ığrul Bey'in, ordusuyla Bağdat'a hareket ettiğini haber alan
Arslan ei-Besaslrl Bağdat'tan kaçmak zorunda kaldı. 2S Ramazan447'de(18AraIık 1055) Bağdat'a giren Tuğrul Bey, Büveyhl askerlerinin Selçuklular'a karşı saldırıya geçmesi üzerine Büveyhl Hükümctarı ei-Melikürrahlm'i yakalatıp hapse attırdı; böylece Büveyhller'in Irak kolu tarihe karıştı (447/1055) . Halife Kaim - Biemrillah ile veziri İbnü'I-M üslime, Arslan eiBesaslrl'nin tahakkümünden kurtulmuş
oldular. Bu olaydan sonra 1\.ığrul Bey. saltanat iddiasıyla isyan eden İbrahim Yinal'ı
bertaraf etmek için Bağdat'tan ayrıldı.
Şehrin savunmasız kalmasını fırsat bilen
Arslan ei-Besaslrl müttefiki Kureyş b.
Bedran ile birlikte Bağdat'a girdi (6 Zilkade 450 / 25 Ara lı k 1058). Başta Mansur
Camii olmak üzere bütün Bağdat camile"
rinde hutbeyi Mısır Fatımileri adına akuttu. Bunun üzerine İbnü 'I-Müslime savaş
tan hiç anlamadığı halde Türk, Deylemli
ve bazı Bağdatlılar' dan oluşturduğu kuvvetlerle Arslan'a karşı saldırıya geçti, fakat büyük bir yenilgiye uğradı. Bu durumda Arap geleneğine göre Halife Kaim- Biemrillah ile Vezir İbnü'I-Müslime'nin Arslan ei-Besaslrl'nin müttefiki Kureyş b.
Bedran'ın himayesine girmeleri gereki-
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