iBNÜ'I-MÜSLiME, ReTsürrüesa
yordu . Ancak Kureyş. Arslan ' ın itirazı üzerine geleneği bozarak İbnü'l-Müslime'yi
kendisine teslim etti. Arslan ei-Besaslrl
de İbnü'I-Müslime ve Kadılkudat Ebu Abdullah ed-Dameganl'yi Harlmüttahirl'de
hapsetti. Halife ise Kureyş'in amcasının
oğlu Muhariş b. Mücella tarafından Fırat
kıyısındaki Hadlsetü Ane Kalesi'ne götürüldü . Arslan el-Besaslrl. İbnü'I - Müsli
me'yi ağır işkencelerden sonra Hallac-ı
Mansur'un öldürüldüğü yerde idam ettirdi (28 Zilh icce 450/ ı 5 Ş ubat 1059) Kadılkudat 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. Arslan el-Besaslrl'yi, bir baskın düzenleyerek beraberindekilerle birlikte yakalatıp
öldürttü .
İbnü ' I-Müslime başta nahiv ve hadis
olmak üzere çeşitli alanlarda bilgi sahibiydi. Sünni Abbas! halifeliğinin Şii Fatı 
ml hakimiyeti altına düşmemesi için büyük gayret sarfetmiş. bu amaçla Büyük
Selçuklu Devleti ile Fatımiier aleyhine bir
ittifak ve dayanışma sağlamaya çalışmış
tır. Oğlu Ebü'I-Feth Muzaffer ile torunlarından Adudüddin İbnü'I-Müslime de Abbilsller'e vezir olarak hizmet etmişlerdir.
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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)

Muhaddis, tarihçi, edip ve
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Şewal

şair.
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S64 'te (Temmuz 1169) Erbil'de
Hlre Kralı Nu'man b. Münzir'in soyundan olup dedesi ve babasıyla amcası
Ebü'I-Hasan Safiyyüddin Ali b. Mübarek
doğdu .
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Erbil'de devletin mali işlerini yürüten DIvan-ı istifa'da başkan (müstevfı) olarak görev yapmıştır. İbnü ' I-Müstevfi Kur'an-ı

Kerlm'i ezberledikten sonra Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf ei-Bahranl ve
Mekkl b. Reyyan ei-Makislnl'den kıraat
ve edebiyat tahsil etti. Ebu Yilsir Abdülvehhilb 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. lugat. edebiyat. tarih alanlarında ve hesapta 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 tarihi alanında önemli bir mevkiye sahipti.
Devrinin önde gelen şairlerinden biri olduğu için evi ilim ve edebiyat çevrelerinin
tartışmalar yaptığı bir merkez durumundaydi. Geniş kültürü sayesinde Dlvanü'levkaf. Divan-ı İnşa ve Divan-ı İstlfa reisiiği gibi görevlere getirildi. 629'da (1232)
Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökbörl'ye
vezir oldu ve onun 630 (1233) yılında ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. Bu tarihten itibaren uzlete çekilip öğretim ve
telifle uğraştı. Daha sonra Abbasl Halifesi Müstansır- Billah'ın yakın dostluğun u
ve ilgisini kazanan İbnü'I -M üstevfi. onun
özel kütüphanesindeki pek çok eseri inceleme imkanı buldu . Moğollar 634'te
(1236-37) Erbil'e hücum edip halkı kılıç
tan geçirmeye başlayınca Erbil Kalesi'ne
sığındı ; Moğollar ' ın geri çekilmek zorunda 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) Musul'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 (Taril]u Erbil). Erbil tarihine dair yegane kitap
olup yazılı belgelerin yanı sıra bizzat müellifin görüp işittiklerine dayalı olarak telif edilmiştir. Eserdeki pek çok biyografi
hakkında diğer kaynaklarda bilgi bulunmaması. çeşitli edebi metinleri ve şiirle
ri , Hz. Peygamber'in hücre-i saadetinin
inşasıyla ilgili başka eserlerde rastlanmayan bilgileri ihtiva etmesi kitabın önemini
arttırmaktadır. Tamamı dört cilt olduğu

belirtilen eserin günümüze ulaşan ll. cildi Sami es-Sakkar tarafından yayımlan. mıştır(I-11 , Bağdad 1980) z. en-Ni?r'im
ii şer]J.i şi'ri'l-Müt e nebbi ve Ebi Temmam (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-ş u'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'lMufaşşal (e l-Muf:taşşa l'ala ebyati'l-Mufaşşal) adlı iki ciltlik bir çalışmasıyla Sır
rü'ş - şan'a ve Ebu Kumaş adlı edebiyatla ilgili eserleri bulunduğu zikredilmektedir.
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nin girişi , s. 6-7; Yaküt. Mu'cemü'l-büldan, 1,
138; ibnü 'ş -Şa"ar. ~ala'idü'l-cüman {i {era'idi
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1957, 1, 60-61; Sami es-Sakkar. ima re tü Erbil fi'l'aşri 'l-'Abbas1 ve mü'erril)uha ibnü'l-Müstev{f,
Riyad 1413/1992; a.mlf.. "İbnü ' l-Müstevfi ve
kitabühı1 Tari\)u Erbil " , 'A lemü 'l-kü tüb, 11/1,
Riyad 1981 , s. 90-98; Said Abdülfettah Aşür.
"Tari\)u Erbil", el-Mecelletü 'l-'A rabiyye li 'l-'ulUmi'l-insaniyy e, 11/8, Küveyt 1982, s. 192-206;
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SAMI ES-SAKKAR

İBNÜ'l-MÜTEFENNiNE
(4~11)11)

Ebu Abdiilah Muhammed b. All er-Rahbl
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Feraize dair eseriyle tanınan
Şafii fakihi
(bk. er-RAHBİYYE).
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iBNÜ'l-MÜZEWiK
(bk.

İBNÜ's-SEDİD,

Fahreddin).

İBNÜ'l-MÜZEYYEN
(bk. KURTUBİ, Ahmed b. Ömer).
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