
MAYURKA 

re içerisinde zaman zaman Batı Akde
niz'de faaliyet gösteren. aralarında Türk
ler'in de bulunduğu müslüman denizci
lerin akıniarına maruz kaldı. Adanın tabii 
güzelliği. ikiimin elverişliliği. toprağının 

verimliliği ve insanlarının cömertliği müs
lüman seyyahların ve ediplerin dikkatini 
çekmiştir. IV. (X.) yüzyıl ortalarında En
dülüs'ü ziyaret eden İbn Havkal ile (Ş üre
tü '1-art, s. 109- 110, 184-185) S03'te (11 09-
1 O) Mayurka'yı ziyaret eden Feth b. Ha
kan el-Kaysi (f5alii'idü'l-'ikyan, s. 76) 
adanın büyüleyici güzelliklerini anlatır
lar. 

İdari alanda olduğu kadar kültür ve 
medeniyet alanında da Mayurka Balear 
adalarının merkezi olmuştur. IX. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Endülüs, Mağ

rib. Sicilya ve Meşrık'tan çok sayıda alim 
Mayurka'ya yerleşmeye başlamış. Mayur
kalı öğrencilerin büyük çoğunluğu tahsil
lerini tamamlamak için ada dışına çık
maya ihtiyaç duymamışlardır. Tabakat 
kitaplarında "Mayürki" nisbesiyle tanı
nan çok sayıda alimin ismine rastlanmak
tadır. Danl (ibnü's-SayratT). Halef b. Ali et
Tai ei-Kurtubl. İbnü'I-Hattab. Abdullah 
b. Muhammed el-Abderi ve Şekkaz. Ma
yurka'da kıraat ilmine katkıda bulunmuş 
çok sayıdaki alimden birkaçıdır. Mağrib 
genelinde ve Endülüs'te olduğu gibi Ma
yurka'da da Malikilik hakim mezhep ol
makla birlikte 430'da (1039) adaya ge
len ve yaklaşık on yıl burada kalan İbn 
Hazm'ın etkisiyle Zahirilik de önemli öl
çüde kabul görmüştür. İbn Hazm'ın, Ma
liki fakihi Ebü'I-Velld ei-Baci ile olan ilmi 
münazaraları Mayurka'da gerçekleşmiş
tir. Bu münazaralar sonucunda İbn Hazm 
adadan uzaklaştırılmışsa da burada onun 
görüşlerini benimseyen birçok alim ye
tişmiştir. Bunlardan bazıları şöyle sırala
nabilir. Ali b. Mürecca. Muhammed b. 
Sa'dün, Abdullah b. Muhammed. Muham
med b. Fütüh ei-Humeydl. Mayurka'da 
kıraat. fıkıh ve hadis alimlerinin yanında 
çok sayıda mutasavvıf yetişmiştir. Mu
hammed b. Hüseyin ei-Mayürki. Muham
med b. Şüca· es-Süfi, Muhammed b. Sa'
dün b. Mürecca. Ebü'z-Zühr ei-Meatirl 
adada yetişen ünlü mutasavvıflardandır. 
Mayürki nisbesiyle tanınan edip, şair ve 
alimler arasında şair Ebü'I-Hasan Ali b. 
Ahmed ile hıristiyan iken ihtida edip Hı
ristiyanlığa bir reddiye yazan Abdullah b. 
Abdullah et-Tercüman da zikredilebilir. 

Mayurka İslam hakimiyeti sırasında çok 
sayıda han. hamam. cami, konak, kasır. 
saray. sur gibi eserlerle donatılmıştır. An
cak ihmal ve kasıtlı tahribat yüzünden 
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bu eserlerden yalnızca bir hamam (Arap 
Hamam ı). bazı mezar taşları. cam ve se
ramik kap kacak parçaları ile birkaç parça 
duvar tezyinatı zamanımıza ulaşmıştır. 

Günümüzde S30.000 nüfusa sahip olan 
adanın en büyük etkinliği turizmdir. Ta
hıl. turfanda sebze. badem. incir. zeytin 
başlıca ürünleridir. Sanayi faaliyetleri ara
sında cam, mobilya. konserve ve deri üre
timi önem taşımaktadır. Mayurka ada
sındaki Palma şehri (2003 tahminlerine 
göre 333.000 nüfus) 1983 yılında kurulan 
Balear adaları özerk yönetiminin merkezi 
durumundadır. 
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Şeyh Abdullih b. Muhammed 
Nasir Gilanl Mazenderani Necefi 

(1840- 1912) 

İran Meşrutiyet hareketine 
büyük destek sağlayan 

L 
Şii miictehidi. 

~ 

Günümüzde adı Amül olan Barforüs'ta 
doğdu. İlkeğitimini İran'da aldıktan son
ra erken yaşta Şii ulemasından öğrenim 
görmek üzere lrak'a gitti. Önce Kerbela'
da Zeynelabidin Mazenderanl ve Şeyh Ha
san Erdekani'den ders aldı, ardından ha
yatını geçireceği Necef'e yerleşti. Burada 
Mehdi Kaşifülgıta ve Molla Muhammed 
1revani'den ders okudu, Şeyh Habibullah 
Resti'nin önde gelen talebesi ve halefi 
oldu. Hocası hayatta iken ders vermeye 
başladı, onun 189S'te vefatından sonra 
takipçiterinin büyük bir kısmı kendisine 
bağlandı. Irak'ta Şiiler'in önemli dini mer
kezleri olan Necef, Kerbela ve Kazımeyn 
gibi şehirlerde Oltani ve Mazenderaniler 
tarafından merci-i taklld kabul edildi. Kısa 
süre içinde şöhrete kavuştu. Meşrutiyet 
hareketi başladığında Necef'in en büyük 
müctehidi mevkiindeydi. 

Mazenderanl Meşrutiyet'i başından beri 
destekledi; Ah und Molla Horasani ve Mir
za Hüseyin Halili Tahrani ile birlikte Meş
rutiyetçi müctehidler üçlüsünü teşkil etti. 
Bunların Necef'teki faaliyetleri, hareketin 
Tahran'daki önderleri olan Abdullah b. 
İsmail Bihbehani ile Seyyid Muhammed 
Tabatabai'nin çalışmalarını destekledi. 
Osmanlı topraklarında bulunmanın sağ

ladığ ı nisbi bir dokunulmazlıktan fayda
lanan Mazenderani ve arkadaşları İran'a 
Meşrutiyetçiler' e destek olan ve onların 
muhaliflerini dine ihanetle suçlayan çok 
sayıda telgraf gönderdiler. Bu faaliyetleri 
Meşrutiyet' e dini bir destek sağlamış ve 
halkın bu harekete katılmasında etkili 
olmuştur. 

İran'daki bazı hadiselerde tesirli olma
larına rağmen M azenderani ve arkadaş
larının Necefteki mevkileri başlangıçta 
zayıftı. Rakipleri olan Seyyid Kazım Yez-



di' nin liderliğini yaptığı Meşrutiyet muha
lifleri hem Osmanlı idarecileri hem Ne
cef'teki Arap Şilieri tarafından destekle
niyordu. Bu muhalif grup kendilerine yö
nelik bir saldırı ihtimaliyle Mazenderanl, 
Horasanl ve Tahrani'nin cemaatle namaz
Iara katılmakta tereddüt göstermelerine 
sebep olacak derecede güçlenmişti (Meh
di Melikzade, lll, 69-70; Ahmed-i Kesrevl, s. 
294, 382) . Buna rağmen Mazenderanlve 
meslektaşları çalışmalarını sürdürmüş, 

Meşrutiyet'in doğru anlamı ve uygulan
ması hususunda yol gösterici telgraflar 
göndermişlerdir (Ahmed-i Kesrevl, s. 411 ). 

Ekim 1907'de meclis, anayasa ekine ya
samanın şeriata uygun olması gerektiği
ne dair bir madde koyduğunda Mazende
ranl ile Horasanl, dinsizliğin yayılmasını 
yasaklayacak bir maddenin daha ekien
mesini teklif eden bir telgraf yolladılar 
(Mehdi Melikzade, III, 90; Ahmed-i Kesre
vl, s. 41 I). 

1908 baharında Şeyh Fazlullah NOrl, 
İslam 'a aykırı olduğu gerekçesiyle Meş
rutiyet idaresine karşı açıkça muhalefet 
etmeye başladığında Mazenderanl ve 
Ah und Molla Horasanl, Tahran'daki mes
lektaşlarına Nuri'yi fesatçı olarak nitele
yen bir telgraf göndermiş, onun muha
lefete yapacağı katkıların dine aykırı ola
cağını belirtmişlerdi (Mehdi Melikzade, 
lll, 167; Ahmed-i Kesrevl, s. 286-287; Meh
diKullHan Hidayet , s. 164) . Ayrıca Faz
luilah NOrl ile aynı görüşleresahip bir 
müctehid olan Mirza Hasan Tebrlzl'yi de 
şeriatın bütün kurallarının uygulanması
nı istemesi sebebiyle eleştirdiler. Şeria

tın bütün unsurları ile tatbiki için gaib 
imarnın dönüşünün beklenınesi gerekti
ğini ve bir meclis kurulmasının bu süre
de kaçınılmaz olarak güç kazanan kötü
lüğü azaltmak için zaruri olduğunu söy
lediler (Ahmed-i Kesrevl, s. 286-287) . 

Haziran 1908'de meclisin kapatılması 
ve anayasanın ilgasının ardından İ ran'da
ki Meşrutiyetçi ulema susturulunca Ma
zenderanl ve Necefteki meslektaşlarının 
önemi arttı. Gerçekten onların fetva ve 
açıklamaları ile Tebriz'deki silahlı direniş, 
ilgasından bir yıl sonra anayasanın geri 
gelmesini sağladı. Kraliyet birliklerinin 
meclise saldırmak için toplandığı kendi
lerine haber verilince Mazenderanl ve 
Horasanl biri Meşrutiyetçiler'in anayasa
ya desteklerinin devam etmesini, diğeri, 
kraliyet birliklerine hitaben anayasaya 
karşı her türlü faaliyetin gaib imama kar
şı savaş açmaya eşit olduğunu bildiren 
iki telgraf gönderdiler (Mehdi M el ikzade, 
V, 29; Ahmed-i Kesrevl, s. 645 ). 

Muhammed Ali Şah. 19 Haziran'da 
meclisi kapatmasındaki asıl sebebin din 
ve gerçek anayasa hakkındaki endişeleri 
olduğunu ifade eden bir telgraf yolladı
ğında Mazenderanl ve arkadaşları buna 
cevap vererek şahın sorumluluklarını ye
rine getirip kendisini kanun ve anayasa ile 
bağlı kabul etmesini talep ettiler (Mehdi 
Melikzade, III, 30-32; Yahya Devletabadl, II, 
358-365; Ahmed-i Kesrevl, s. 617). 

Tahran'da meclis kapatılırken İstan
bul'da ll. Meşrutiyet ilan edilmişti. Bu ge
lişme Mazenderanl ile Necef'teki diğer 
Meşrutiyetçi ulemanın mevkiini güçlen
dirdi. Seyyid Kazım Yezdl gözden düşer
ken Osmanlı Devleti ile Mazenderanl ara
sında ilişkiler kuruldu . Mazenderanl ve 
arkadaşlarının, İran anayasasının yeniden 
tesisi için Eylül 1908'de Sultan ll. Abdül
hamid'in müdahalede bulunması yönün
de çalıştıkları anlaşılmaktadır (Abdulhadi 
Hairi, s. 164-165). Bu arada İngiliz diplo
matik temsilcileriyle de bir sonuç verme
yen bazı irtibatları oldu (a .g.e., s. 166). 

Daha önemli bir bağlantı ise Necef ile, 
Osmanlı başşehrindeki Meşrutiyet taraf
tarı İr antılar'ın bir teşkilatı olan Encü
men-i Saadet arasında meydana geldi. 
Mazenderanl ve Horasanl'nin çok sayıda 
basılıp dağıtılan fetva ve açıklamaları 
iran'a, özellikle de Tebriz' e Encümen-i Sa
adet vasıtasıyla gönderildi. Necef ve is
tanbul arasındaki bu ilişki. Esedullah Me
mekanl'nin müctehidlerin temsilcisi ola
rak İstanbul'a gitmesiyle daha da güçlen
di (Mehdi Melikzade, V, ı 05; Yahya Devle
tabadl, ıı. 369-370) . 

Tebriz'deki direnişi destekleyen Mazen
deranl ve arkadaşları bir defa daha Meş

rutiyet' e düşmanlığı gaib imama karşı 
savaşa benzetmiş, Kerbela olayına işaret 
ederek Muhammed Ali Şah'a itaatin 
Em evi Halifesi 1. Yezld'e itaate denk oldu
ğunu ve şah taraftarı güçlerin Tebriz'i ab
luka altına almasının Hz. Hüseyin'in Ker
bela'da konakladığı yere yapılan hücum
larla aynı şey sayıldığını ilan etmişlerdi 
(Mehdi Melikzade, IV, ı 74-1 75 ; Yahya 
Devletabadl, II, 367-368; Ahmed-i Kesre
vl, s. 729-730). Daha sonra şahın devril
mesi için çağrıda bulunarak ve halkı vergi 
ödemekten menederek hedeflerini daha 
açık şekilde ortaya koydular (Ahmed-i 
Kesrevl, s. 730; Zahlrüddevle, s. 403). 

Temmuz 1909'da İsfahan. Gllan ve di
ğer merkezlerden ilerleyen meşrutiyetçi 
kuwetler Tahran' ı ele geçirip şah ı tahttan 
indirince Mazenderanl ve meslektaşları
na bir teşekkür telgrafı gönderildi. Yeni
den açılan meclisin ilk oturumunda da 
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şükran duyguları dile getirildi. Ancak Ma
zenderanl ve Ahund Molla Horasani'nin 
ilk mecliste dikkatini çeken dine aykırı 
eğilimler tekrar ortaya çıktı. Bunun üze
rine Haziran 191 O' daNasır-ı Mülk' e gön
derdikleri bir telgrafta ateizme ve siyasi 
otoriteterin dine aykırı davranışiarına kar
şı müdahalede bulun utmamasını protes
to ettiler (Abdulhadi Hairi, s. 224). 

İngiltere 'nin ve özellikle Rusya'nın gi
derek artan saldırgan tutumları iran'ın 
anayasal düzenine ciddi bir tehdit oluştur
maya başlayınca Mazenderanl ve Ah und 
Molla Horasanl dikkatlerini dış tehlikeye 
çevirdiler. Güney iran'da İngiliz idaresi al
tında güvenliği sağlama bahanesiyle kuv
vet oluşturma niyetini açıklayan bir İngi
liz muhtırasını protesto edip Rus malla
rını boykota çağıran fetvalar verdiler. Os
manlılar'la iranlılar'ı birlikte harekete da
vet etmek ve Osmanlı sultanının önderli
ğinde bağımsız son iki müslüman devleti 
korumak için daha önce sessiz kalan ule
ma ile bir araya geldiler. Temmuz 1911'
de Ruslar'ın İran ' ı işgal edip Muhammed 
Ali Şah' ı tekrar tahta çıkarmaya çalışma
ları İtalyanlar'ın Libya'ya saldırısı ile aynı 
zamana rastlamıştı. Mazenderanl ve ar
kadaşları. her iki işgali de kınayarak Sul
tan Mehmed Reşad'ı cihada çağıran ve 
İslam dünyasının diğer bölgelerini daya
nışmaya davet eden telgraflar gönderdi
ler (Nizameddinzade, s 144- ı 45, 204-205, 
221-226; Abdulhadi Hairi, s. 232). Yalnız 

fetva vermekle yetinmeyen Mazenderanl 
ve ulema Ruslar'a karşı bizzat cihad et
mek için yola çıktı; fakat önce Ah und Mol
la Horasani'nin ani vefatı, ardından Tah
ran uleması ve İran hükümetinden geri 
dönmeleri hususunda gelen telgraflar 
üzerine Kazımeyn'den ileri gidemediler. 

Mazenderanl 4 Zilhicce 1330 ( 14 Kasım 
1912) tarihinde Necef'te vefat ettiğinde 
siyasi hedefleri büyük ölçüde gerçekleş
memiş olsa da Meşrutl yönetim (Ca'ferl 
mezhebine göre çıkarılan kanunların siyasi 
iktidarın hakimiyetini sınırlaması). özgür
lük ve eşitlik gibi modern siyasi kavram
ların Şii uleması tarafından anlaşılması 

büyük ölçüde sağlanmıştı (Nazımülis
lam Kirmanl, s. 238-240) . Mazenderanl 
aynı zamanda, uzun yıllar etkisi sürecek 
olan Necef ulemasının İran siyaseti üze
rindeki dini yorumlarını miras bırakmış
tır. 

Birçok beyannamesinin yanı sıra Ma
zenderanl, bazı temel dini yükümlülükler 
üzerine Ühbetü '1-'i bd d ti yevmi'l-me'fıd 
adlı Arapça bir eser (Bağdad ı 327; Aga 
Büzürg-i Tahran!, e?-Zeri'a, ll, 482) ve fıkıh-

191 



MAzENDERANl 

la kelam sahalarında yayımlanmamış bazı 
risaleler kaleme almıştır. 
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III-IV. (IX-X.) yüzyıllarda 
Tolunoğulları ve İhşidiler'in 
hizmetinde bulunan bir aile. 

_j 

Vasıt yakınlarındaki Femüssılh'a (bazı 

kaynaklarda Basra veya Bağdat) bağlı bir 
köy olan Mazeraya'ya (Mazeraye, Maderaya) 
nisbetle anılır. Mensupları, yüksek memu
riyetlerde ve bu dönemlerde devlet gelir
lerinin temel kaynağını oluşturan haracın 
(DMlnü'I-harac) idaresinde bulunan aile 
hakkında İbn ZOlak ( Tarrtı u üsreti'L-M~e
ra'iyyln) ve Hans Ludwig Gottschalk'ın 
(Die Madhara'ijjün, Berlin ve Leipzig 1931 ) 
müstakil çalışmaları vardır. Mısır ve Suri
ye'de nüfuz kazanan ailenin bilinen şah
siyetleri şunlardır: 

Ebil Bekir Ahmed b. İbrahim b. Hasan 
el-Utrilş (ö. 270/884). Mazeraller'den Mı

sır'da görev yapan ilk kişidir. Abbas'i Hali
fesi Mu'temid-Alellah'ın isteği üzerine 
Ahmed b. Tolun tarafından Mısır'da DI-
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vanü'l-harac reisliğine getirildi (266/879-
80). Başlangıçta Ebü'l-Hasan Ali b. Hü
seyin b. Şuayb es-Sagir ile beraber üst
lendiği görevi, Ebü'I-Hasan'ın Ahmed b. 
Tolun tarafından ortadan kaldırılmasın
dan sonra ölümüne kadar tek başına yü
rüttü. 

Ebil Abdullah Muhammed b. Alımed b. 
İbrahim (ö . 322/934). Ebu Bekir Ahmed 
b. İbrahim'in oğludur. Kahire'de Zübeyr 
b. Bekkar, Ubeydullah b. Sa'd ez-Zührl, 
İbn Şebbe ve Müberred'in öğrencisi oldu. 
Kendisinden oğlu Osman, EbO Ahmed 
Hasan b. Ahmed b. Ali el-Mazeral. Ebüt
Tayyib Ahmed b. Süleyman el-Harlrl ve 
başkaları rivayette bulundular. Mısır ha
raç dairesinin yönetimine getirildi. Katip
liğini yapan kardeşi Ebü'l-Hasan Ali b. Ah
med vefatından sonra onun yerine geçti. 
Makrizi babası hakkında verdiği bazı bil
gileri bunun için de zikreder ( el-Mu~affe'L
keblr,V. 136-138). 

Ebil Zünbilr (Ebu Ali) Hüseyin b. Ahmed 
b. İbrahim (ö. 317/929) . EbO Bekir Ahmed 
b. İbrahim'in diğer oğludur. 232'de (846) 
muhtemelen Bağdat'ta doğdu . ömer b. 
Ahmed b. Şebbe ve başkalarından hadis 
yazdı. Darekutnl kendisinden rivayette 
bulundu. Ağabeyi Ebü'l-Hasan Ali ile be
raber Kahire'ye giderek katiplik yaptı. Ah
med b. Tolun ve oğlu Humareveyh za
manında Şam haraç işlerinin idaresiyle 
görevlendirildiğinde işleri kontrol altına 
alarak kabiliyetini gösterdi. Ağabeyinin 
vezirliği sırasında Şam'a gönderildi ve 
285 (898) yılına kadar orada kaldı. Harun 
b. Humareveyh kendisini Mısır har aç ida
resinin başına getirdiyse de Bağdat'tan 
gönderilen hilafet ordusu başkumandam 
Muhammed b. Süleyman tarafından yıkı
lan Tolunoğlu hilnedanına mensup yöne
ticilerle birlikte tutuklanarak Bağdat'a 
götürüldü (292/905) Emir fsa en-NOşerl 
ile Kahire'ye gelen EbO ZünbOr, İbnü'I
Hallc Muhammed b. Ali'nin isyanı sırasın
da İskenderiye'ye kaçtı. Irak'tan gönde
rilen Fatik el-Mu'tazıdl'nin ortalığı yatış
tırması üzerine Fustat'a döndü (Receb 
293 1 Mayıs 906) ve tekrar har aç dairesi
nin başına getirildi. Habbase b. Yusuf ile 
savaşmak için Mısır'a gelen Abbilsl ku
mandanı MOnis el-M uzaffer'in yakını ola
rak EbO Bekir Muhammed b. Ali de ha
raç işlerine baktı. 304'te (9 ı 7) Bağdat'ta 
Vezir İbnü'l-Cerrah Ali b. lsa'nın aziedil
mesi Mazera'iler'in de aziine ve hapsedil
mesine sebep oldu; EbO ZünbOr Bağdat'
ta oturmaya mecbur tutuldu. Ardından 
Mısır'ın mali idaresinde tekrar görev al
dıysa da 311'de (923) Vezir İbnü'I-Furat 

el-Aküll tarafından Bağdat'a çağrıldı ve 
malları müsadere edildi. İlki 285-292 
(898-905) yılları arasında olmak üzere beş 
defa Mısır'ın har aç işlerine tayin edilen 
EbO Zünbı1r'ün son tayini EbO MansOr 
Tekin'in valiliği sırasında 313 (925) yılın
da yapılmış, bu göreve Muhammed b. 
Ca'fer el-Kerhl'nin getirilmesiyle başlayan 
mazuliyeti 31 7 Cemaziyelewelinin ortala
rında (Haziran 929) Şam'da ölümüne ka
dar sürmüştur. Görevde kaldığı sırada 
Mısır'da Tolunoğulları'nın yıkılışı. Habba
se ve Clze vak'aları gibi siyasi olaylarda 
etkin rol oynamıştır. Her yıl Mısır maliye
sinden Bağdat'a 600.000 dinar gönderen 
EbO ZünbOr alim ve fakiriere karşı cö
mert davranırdı. Ehl-i beyt'e ve sahabe 
neslinden gelenlere harcanmak üzere 
100.000 dinar kıymetinde emlak vakfet
miştir. Bir defasında 1 000 dinarla müka
fatlandırdığı el-ljamô.se sahibi Buhtürl 
ve Meryem( tarafından kendisine methi
yeler yazılmıştır. 

Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed b. İbrahim 
(ö. 283/896). Ebu Bekir Ahmed b. İbra
him'in diğer oğludur. 226 (841) yılında 
doğdu. Humareveyh b. Ahmed b. To
Iun'un veziri olduktan sonra idare tama
men kendisinin eline bırakıldı, büyük 
nüfuz kazandı, adına Irak'ta day'alar ve 
mülkler satın alındı. Humareveyh'in ölü
mü üzerine yerine geçen Ceyş'in hal'edil
mesi sırasında çıkan kargaşada onunla 
aynı zamanda öldürüldü (Cemaziyelahir 
283 /Temmuz 896). 

Ebü't-Tayyib Ahmed b. Ali b. Alımed el
A'ver el-Kevkebi (ö . 303/915). Ebü'I-Ha
san Ali b. Ahmed'in oğludur. 261 'de (875) 
Bağdat'ta doğdu . Mısır'da görevli olan 
babasının yanına ağabeyi E bO Bekir Mu
hammed ile beraber gitti (272/885) . Ede
biyat okudu, hadis tahsili ve kitabetiyle 
meşgul oldu. Kendisinden EbO Bekir Mu
hammed b. Ca'fer el-Haraitl ve Muham
med b. Abbas eş-Şelmeganl rivayette bu
lundular. 292'de (905) Harun b. Humare
veyh ve ardından MOnis el-Muzaffer onu 
haraç dairesinin başına getirdi. MOnis ta
rafından Halife Muktedir- Billah'a vezirli
ğe getirilmesi tavsiye edilmişse de elçiler 
gelmeden Ebü't-Tayyib Kahire'de öldü. 

Ebil Bekir Muhammed b. Ali b. Ahmed 
(ö . 345/957). Ebü'I-Hasan Ali b . Ahmed'in 
diğer oğludur. 13 Reblülewel258'de (28 
Ocak 872) Nusaybin'de doğdu. Bağdat'ta 
Ahmed b. Abdülcebbilr el-Utaridlve baş
kalarından hadis tahsil etti, kendisinden 
de EbO Müslim el-Katib ve başkaları riva
yette bulundular. Humareveyh'in Mısır 
maliyesinden sorumlu memuru olan ba-


