
m eye başladı. Hz. Ali eviadına tanınan im
tiyazlara ihtimam gösterdi. Eserinde İb
nü'I-Müslime'den övgüyle söz eden İbn 
Tıktakil'nın ailesi de bunlardan biriydi. 

İbnü'I-Müslime'nin giderek artan nüfu
zu Kutbüddin Kaymaz'ı rahatsız etti ve 
Kutbüddin halifeye baskı yaparak İbnü'I
Müslime'nin aziedilmesini sağladı. kona
ğını da yağmalattı ( 12 Şevval 5671 7 Hazi
ran 1172) . Vezirliğe Zatmüddin Ebü'I-Fazl 
Yahya b. Ubeydullah. İbnü'I-Müslime'nin 
üstadüddar olan oğlunun yerine Sandal 
ei-Muktefevl getirildi. Yeni vezirin Kut
büddin Kaymaz'ın verdiği talimatlar doğ
rultusunda hareket etmesinden mem
nun olmayan halife İbnü'I-Müslime'yi tek
rar göreve getirmeyi düşündü. Vezir Za
lmüddin Yahya'nın ani ölümü de İbnVl
Müslime'nin vezirlik şansını arttırdı. An
cak 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 sak
landı. Kutbüddin Kaymaz'ın iktidarı da 
fazla sürmedi. Halifenin hazinedan ve 
sadık adam ı Zahlrüddin b. Attar ile arası 
açılınca Bağdat'tan uzaklaştırıldı. Kay
maz'ın Musul yolunda ölümünden sonra 
halife İbnü't-Müslime'yi yeniden vezirliğe 
getirdi (570/ 1175) Zahlrüddin'in muha
lefetine rağmen makamını korumayı ba
şaran İbnü'I-Müslime hacca giderken bir 
batınlfedaisi tarafından öldürüldü (4 Zil
kade 573 124 Nisan I I 78). vasiyetine uyu
larak Zevzenl Ribatı'nda babasının yanına 
defnedildi. Bu suikastın kışkırtıcılarının 
Halife Müstencid- Billah ile hazinedar Za
hlrüddin b. Attar olduğu anlaşılmaktadır. 

Alim ve sufılere yakınlık gösteren ve cö
merttiğiyle tanınan İbnü ' I-Müslime'nin 
Darü'I-Adudiyye ismiyle meşhur konağı
nın edip ve şairlerle dolup taştığı kayde
dilmektedir. Bağdat'ta zamanın en bü
yük kütüphanelerinden biri onun tara
fından kurulmuştur. İbnü'I-Müslime. ve
zir olmadan önce İbn Hübeyre'nin oğulla
rının katlinde olduğu gibi rakiplerini saf
dışı etmek için her türlü yola baŞvurmak
tan çekinmemiş. vezirliği sırasında Şafil
ler'i kollamış . Hanefiler'e düşmanlık gös
tererek taraf tutmuştur. Oğullarından 
üstadüddar Kemaleddin Ubeydullah ba
basının ölümünden sonra gözden düş
müştür. Edip ve şair olan oğlu Ebu Man
sur ei-Ferec ailenin edebiyatta önde ge
len simasıdır. Onun sayesinde İbnü'I-Müs
lime ailesi VI. (Xlt.) yüzyıla ait şiir antolo
jilerinde adını duyurmuştur. Aile mensup-

ları Darülhilafe'nin içinde ve dışında iki 
ri bat yaptırmışlardır. Bunlardan Darülhi
lafe'nin içerisinde bulunan ribatı İbnü'I
Müslime'nin oğlu Ebu Nasr Ali inşa ettir
miştir. 
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Ebü 'I-Kasım Reisü 'r-rüesa 
All b. ei-Hasen b. Ahmed b. Muhammed 

(ö. 450/1059) 
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Abbasi veziri. 
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Şaban 397'de (Mayıs 1 007) doğdu . Ab
b asi Devleti hizmetinde bulunan İbnü'I
Müslime ailesine mensuptur. İsmail b. 
Hasan b. Hişam es-Sarsar! ve Ebu Ah
med el-Farazl gibi alimlerden hadis tah
sil 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 ve
zir tayin edilen İbnü'I-Müslime'ye "relsür
rüesa. şerefü'l-vüzera. cemalü'l-vera" la
kapları verildi. Halife, ayrıca 20 Cemazi
yelewel446'da (27 Ağustos 1054) düzen
lenen bir törende ona bir hil'at giydirdi 
ve hakkında övgü dolu ifadeterin yer al
dığı bir yazıyı ayakta okudu. 

Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan ön
ce Şii Büveyhl hükümdarları. Abbas! hila
fetinin başşehri Bağdat' a askeri valiler ta-
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yin ediyorlardı. Büveyhller'in son dönem
terinde Bağdat valiliğine getirilen Türk 
asıllı Ebü'I-Haris Arslan ei-Besaslrl. Mısır 
Fatımi halifeliğiyle iş birliği yaparak as
keri ve mali bakımdan gücünü daha da 
arttırmıştı. Halife Ka im- Biemrillah ile 
veziri İbnü'I-Müslime'nin bütün kararları 
onun kontrolünden geçtikten sonra yü
rürlüğe giriyordu. İbnü'l-Müslime. halife
liği Arslan ei-Besaslrl'nin tahakkümün
den kurtarmak amacıyla harekete geçti. 
Önce Musul Arap Emlri Kureyş b. Bed
ran ile Arslan ei-Besaslrl aleyhine iş birli
ği yaptı . ardından Bağdat ve civarındaki 
Oğuzlar'ı ona karşı kışkırtmaya başladı. 
İbnü'I-Müslime'nin bu faaliyetleri üzeri
ne Arslan ei-Besaslrl. halife ve devlet er
kanına da rp haneden her ay verilmekte 
olan tahsisatı kestirdi. Böylece Arslan ile 
Abbas! halifesi arasında şiddetli bir mü
cadele başlamış oldu. Mahalli Arap emir
leri ve Şii- Türkler'le ittifak yapan Arslan 
ei-Besaslrl, Irak Büveyhl Devleti'nin hü
kümdarı durumuna gelmişti. Bu sırada 
Bağdat'ta bulunan son Irak Büveyhl hü
kümdarı ei-Melikürrahlm Hüsrev Flruz 
halife ile Arslan arasındaki bu mücadele
ye seyirci kalmaktaydı. Arslan ei-Besasl
rl'ye karşı aciz kalan Halife Kaim -Biem
rillah ve İbnü'I-Müslime. Büyük Selçuklu 
hükümdan Tuğrul Bey'den yardım tale
binde bulundular. 1\.ığrul Bey'in, ordusuy
la Bağdat'a hareket ettiğini haber alan 
Arslan ei-Besaslrl Bağdat'tan kaçmak zo
runda kaldı. 2S Ramazan447'de(18Ara
Iık 1 055) Bağdat'a giren Tuğrul Bey, Bü
veyhl askerlerinin Selçuklular'a karşı sal
dırıya geçmesi üzerine Büveyhl Hüküm
ctarı ei-Melikürrahlm'i yakalatıp hapse at
tırdı; böylece Büveyhller'in Irak kolu tari
he karıştı (447/1055) . Halife Kaim -Biem
rillah ile veziri İbnü'I-Müslime, Arslan ei
Besaslrl'nin tahakkümünden kurtulmuş 
oldular. Bu olaydan sonra 1\.ığrul Bey. sal
tanat 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 Zil
kade 450 / 25 Ara lı k 1058). Başta Mansur 
Camii olmak üzere bütün Bağdat camile" 
rinde hutbeyi Mısır Fatımileri adına akut
tu. Bunun üzerine İbnü 'I-Müslime savaş
tan hiç anlamadığı halde Türk, Deylemli 
ve bazı Bağdatlılar'dan oluşturduğu kuv
vetlerle Arslan'a karşı saldırıya geçti, fa
kat büyük bir yenilgiye uğradı. Bu durum
da Arap geleneğine göre Halife Kaim- Bi
emrillah ile Vezir İbnü'I-Müslime'nin Ars
lan ei-Besaslrl'nin müttefiki Kureyş b. 
Bedran'ın himayesine girmeleri gereki-
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yordu. Ancak Kureyş. Arslan' ın itirazı üze
rine geleneği bozarak İbnü'l-Müslime'yi 
kendisine teslim etti. Arslan ei-Besaslrl 
de İbnü'I-Müslime ve Kadılkudat Ebu Ab
dullah ed-Dameganl'yi Harlmüttahirl'de 
hapsetti. Halife ise Kureyş'in amcasının 
oğlu Muhariş b. Mücella tarafından Fırat 
kıyısındaki Hadlsetü Ane Kalesi'ne gö
türüldü. Arslan el-Besaslrl. İbnü'I -Müsli
me'yi ağır işkencelerden sonra Hallac-ı 
Mansur'un öldürüldüğü yerde idam et
tirdi (28 Zilh icce 450/ ı 5 Şubat 1059) Ka
dılkudat Ebu Abdullah ed-Dameganl ise 
para karşılığında serbest bırakıldı. Bu 
olaylar üzerine Tuğrul Bey ordusuyla Bağ
dat'a hareket etti. Arslan el-BesaslriBağ
dat'tan Vasıt'a kaçmak zorunda kaldı. 
Tuğrul Bey. Halife Kaim-Biemrillah'ıBağ
dat'a getirtip makamına iade etti. Ars
lan el-Besaslrl'yi, bir baskın düzenleye
rek beraberindekilerle birlikte yakalatıp 
öldürttü. 
İbnü 'I-Müslime başta nahiv ve hadis 

olmak üzere çeşitli alanlarda bilgi sahi
biydi. Sünni Abbas! halifeliğinin Şii Fatı 

ml hakimiyeti altına düşmemesi için bü
yük gayret sarfetmiş. bu amaçla Büyük 
Selçuklu Devleti ile Fatımiier aleyhine bir 
ittifak ve dayanışma sağlamaya çalışmış
tır. Oğlu Ebü'I-Feth Muzaffer ile torunla
rından Adudüddin İbnü'I-Müslime de Ab
bilsller'e vezir olarak hizmet etmişlerdir. 
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1 İBNÜ'I-MÜSTEVFİ 
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Ebü'l-Berekat Şerefüddln el-Mübarek 
b. Ahmed b. el-Mübarek 

el-Lahml el-Erbiii 
(ö. 637 / 1239) 
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Muhaddis, tarihçi, edip ve şair. 

_j 

Şewal S64'te (Temmuz 1169) Erbil'de 
doğdu . Hlre Kralı Nu'man b. Münzir'in so
yundan olup dedesi ve babasıyla amcası 
Ebü'I-Hasan Safiyyüddin Ali b. Mübarek 
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Erbil'de devletin mali işlerini yürüten DI
van-ı istifa'da başkan (müstevfı) olarak gö
rev yapmıştır. İbnü 'I-Müstevfi Kur'an-ı 
Kerlm'i ezberledikten sonra Ebu Abdul
lah Muhammed b. Yusuf ei-Bahranl ve 
Mekkl b. Reyyan ei-Makislnl'den kıraat 
ve edebiyat tahsil etti. Ebu Yilsir Abdül
vehhilb b. Hibetullah. Mübarek b. Tahir 
el-Huzal, Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzl. Yaküt 
ei-Hamevl. Şehilbeddin es-Sühreverdl. İb
nü'd-Dübeysl gibi alimlerden hadis öğre
nip icazet aldı. Uzun yıllar süren öğrenim 
hayatı sonunda hadis ve hadis ilimleri. lu
gat. edebiyat. tarih alanlarında ve hesap
ta uzmanlaştı. Ebu Nasr Şemseddin İb
nü'ş-Şirazl, Münzirl. İbnü'ş-Şa"ar ve İbn 
Hallikan ondan istifade edenlerden bazı
larıdır. 

İbnü'I-Müstevfi. İslam öncesi Arap ta
rihi alanında önemli bir mevkiye sahipti. 
Devrinin önde gelen şairlerinden biri oldu
ğu için evi ilim ve edebiyat çevrelerinin 
tartışmalar yaptığı bir merkez durumun
daydi. Geniş kültürü sayesinde Dlvanü'l
evkaf. Divan-ı İnşa ve Divan-ı İstlfa reisii
ği gibi görevlere getirildi. 629'da (1232) 
Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökbörl'ye 
vezir oldu ve onun 630 (1233) yılında ölü
müne kadar bu görevini sürdürdü. Bu ta
rihten itibaren uzlete çekilip öğretim ve 
telifle uğraştı. Daha sonra Abbasl Halife
si Müstansır- Billah'ın yakın dostluğun u 
ve ilgisini kazanan İbnü'I-Müstevfi . onun 
özel kütüphanesindeki pek çok eseri in
celeme imkanı buldu . Moğollar 634'te 
(1236-37) Erbil'e hücum edip halkı kılıç
tan geçirmeye başlayınca Erbil Kalesi 'ne 
sığındı ; Moğollar' ın geri çekilmek zorun
da kalması üzerine Musul'a yerleşmeye 
karar verdi. Musul Atabegi Bedreddin 
Lü'lü' onu büyük bir merasimle karşılayıp 
hazırlattığı eve yerleştirdi ve kendisine 
devlet hazinesinden maaş bağladı. Son 
derece zeki. mütevazi, cömert. ibadete 
düşkün. faziletli bir kişi olan ve "el-vezlr 
es-sahib" diye anılan İbnü'I-Müstevfi S 
Muharrem 637'de (7 Ağustos 1239) Mu
sul'da vefat etti. Zamanın şairleri onun 
için pek çok mersiye kaleme almışlardır. 

Eserleri. 1. Nebdhatü'l-beledi'l-1].11mil 
bi-men veredehu mine'I-emaşil (Tari
l]u Erbil). Erbil tarihine dair yegane kitap 
olup yazılı belgelerin yanı sıra bizzat mü
ellifin görüp işittiklerine dayalı olarak te
lif edilmiştir. Eserdeki pek çok biyografi 
hakkında diğer kaynaklarda bilgi bulun
maması. çeşitli edebi metinleri ve şiirle
ri , Hz. Peygamber'in hücre-i saadetinin 
inşasıyla ilgili başka eserlerde rastlanma
yan bilgileri ihtiva etmesi kitabın önemini 
arttırmaktadır. Tamamı dört cilt olduğu 

belirtilen eserin günümüze ulaşan ll. cil
di Sami es-Sakkar tarafından yayımlan-

. mıştır(I-11 , Bağdad 1980) z. en-Ni?r'im 
ii şer]J.i şi'ri'l-Mütenebbi ve Ebi Tem
mam (nşr. Halef Reşld Nu'man, 1-V, Bağ
dad I 989- I 992) . 3. Mul]taşaru Taba
]fiiti'ş-şu'ara' . İbnü'I-Mu 'tezz'in eserinin 
muhtasarıdır ( Tabakatü 'ş-şu'ara', neşre
denin girişi, s. 6-7; Brockelmann, I, 130). 

Kaynaklarda, İbnü'I-Müstevfi'nin ayrıca 
bir divanı ve Zemahşerl'nin eJ-Mufaş
şaJ'ındaki beyitleri şerhedip eleştirdiği 
İşbr'itü 'l-Mu]J.aşşal ii nisbeti ebyati'l
Mufaşşal (el-Muf:taşşal'ala ebyati'l-Mu
faşşal) adlı iki ciltlik bir çalışmasıyla Sır
rü'ş -şan'a ve Ebu Kumaş adlı edebiyat
la ilgili eserleri bulunduğu zikredilmek
tedir. 
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İBNÜ'l-MÜTEFENNiNE 
(4~11)11) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. All er-Rahbl 
(ö 577/1181) 

Feraize dair eseriyle tanınan 
Şafii fakihi 
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(bk. er-RAHBİYYE). 
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