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Tolunoğulları ve İhşidiler'in
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Vasıt yakınlarındaki Femüssılh'a (bazı

kaynaklarda Basra veya Bağdat) bağlı bir
köy olan Mazeraya'ya (Mazeraye, Maderaya)
nisbetle anılır. Mensupları, yüksek memuriyetlerde ve bu dönemlerde devlet gelirlerinin 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 Suriye'de nüfuz kazanan ailenin bilinen şah
siyetleri şunlardır:
Ebil Bekir Ahmed b . İbrahim b. Hasan
270/884). Mazeraller'den Mı 
sır'da görev yapan ilk kişidir. Abbas'i Halifesi Mu'temid-Alellah'ın isteği üzerine
Ahmed b. Tolun tarafından Mısır'da DIel-Utrilş (ö.
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vanü'l-harac reisliğine getirildi (266/87980). Başlangıçta Ebü'l-Hasan Ali b. Hüseyin b. Şuayb es-Sagir ile beraber üstlendiği görevi, Ebü'I -Hasan'ın Ahmed b.
Tolun tarafından ortadan kaldırılmasın
dan sonra ölümüne kadar tek başına yürüttü.
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. EbütTayyib Ahmed b. Süleyman el-Harlrl ve
başkaları rivayette bulundular. Mısır haraç dairesinin yönetimine getirildi. Katipliğini yapan kardeşi Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed vefatından sonra onun yerine geçti.
Makrizi babası hakkında verdiği bazı bilgileri 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 beraber Kahire'ye giderek katiplik yaptı. Ahmed b. Tolun ve oğlu Humareveyh zamanında 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 haraç idaresinin başına getirdiyse de Bağdat'tan
gönderilen hilafet ordusu başkumandam
Muhammed b. Süleyman tarafından yıkı
lan Tolunoğlu hilnedanına mensup yöneticilerle 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 gönderilen Fatik el-Mu'tazıdl'nin ortalığı yatış
tırması üzerine Fustat'a döndü (Receb
293 1 Mayıs 906) ve tekrar haraç dairesinin başına getirildi. Habbase b. Yusuf ile
savaşmak için Mısır'a gelen Abbilsl kumandanı MOnis el-M uzaffer'in yakını olarak EbO Bekir Muhammed b. Ali de haraç işlerine baktı. 304'te (9 ı 7) Bağdat'ta
Vezir İbnü'l-Cerrah Ali b. lsa'nın aziedilmesi Mazera'iler'in de aziine ve hapsedilmesine sebep oldu; EbO ZünbOr Bağdat'
ta oturmaya mecbur tutuldu. Ardından
Mısır'ın mali idaresinde tekrar görev aldıysa 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 ortalarında (Haziran 929) Şam'da ölümüne kadar sürmüştur. Görevde kaldığı sırada
Mısır'da Tolunoğulları'nın yıkılışı. Habbase ve Clze vak'aları gibi siyasi olaylarda
etkin r ol oynamıştır. Her yıl Mısır maliyesinden Bağdat'a 600.000 dinar gönderen
EbO ZünbOr alim ve fakiriere karşı cömert davranırdı. Ehl-i beyt'e ve sahabe
neslinden gelenlere harcanmak üzere
100.000 dinar kıymetinde emlak vakfetmiştir. Bir defasında 1000 dinarla mükafatlandırdığı el-ljamô.se sahibi Buhtürl
ve Meryem( tarafından kendisine methiyeler yazılmıştır.
Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed b. İbrahim
(ö. 283/896). Ebu Bekir Ahmed b. İbra
226 (841) yılında
Humareveyh b. Ahmed b . ToIun'un veziri olduktan sonra idare tamamen kendisinin eline bırakıldı, büyük
nüfuz kazandı, adına Irak'ta day'alar ve
mülkler satın alındı. Humareveyh'in ölümü üzerine yerine geçen Ceyş'in hal'edilmesi sırasında çıkan kargaşada onunla
aynı zamanda öldürüldü (Cemaziyelahir
283 /Temmuz 896).
Ebü't-Tayyib Ahmed b. Ali b. Alımed elA'ver el-Kevkebi (ö . 303/915). Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed'in oğludur. 261 'de (875)
Bağdat'ta doğdu . Mısır'da görevli olan
babasının yanına ağabeyi EbO Bekir Muhammed ile beraber gitti (272/885) . Edebiyat okudu, hadis tahsili ve kitabetiyle
meşgul oldu. Kendisinden EbO Bekir Muhammed b. Ca'fer el-Haraitl ve Muhammed b. Abbas eş-Şelmeganl rivayette bulundular. 292'de (905) Harun b. Humareveyh ve ardından MOnis el-Muzaffer onu
haraç dairesinin başına getirdi. MOnis tarafından Halife Muktedir- Billah'a vezirliğe getirilmesi tavsiye edilmişse de elçiler
gelmeden Ebü't-Tayyib Kahire'de öldü.
him'in

diğer oğludur.

doğdu.

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 rivayette bulundular. Humareveyh'in Mısır
maliyesinden sorumlu memuru olan ba-

MAZERI
basının yanına kardeşi

Ebü't-Tayyib Ahmed ile beraber gitti (272/88 5). 280'de
(893) babası tarafından vekaleten maliyenin yönetimine getirildi. onun öldürülmesinin ardından Harun b. Humareveyh'in veziri oldu. Tolunoğulları yıkıldı
ğında (292/905) çok sayıda adamıyla birlikte tutuklanarak Bağdat'a götürüldü ve
301 (913) yılına kadar burada kaldı. itibar
kazandıktan sonra MGnis'le Mısır'a giderek yönetirnde söz sahibi oldu. Dlvanü'lharac'ın başında bulunan kardeşi Ebü'tTayyib Ahmed ölünce onun yerine geçti.
304'te (916) amcası Ebu Zünbür'un bu
vazifeye getirilmesi üzerine Fustat'ta
oturdu ve ailenin servetini yönetti. 318'de (930) Mısır maliyesinde tekrar görev
alan Ebu Bekir nüfuzunu dostu Vali Ebu
Mansur Tekin'in ölümüne kadar korudu
(321/933). Muhammed b. Tekin zamanın
da da geniş yetkilere sahipti. 322'de (934)
Abbasi Halifesi Razi- Billah tarafından ibnü'I-Furat ailesinden Ebü'I-Feth Fazı b .
Ca'fer'in vezir tayin edilmesinden sonra
Muhammed b. Tuğç el-ihşid Mısır valiliğine getirildi (323/935) Ebu Bekir el-Mazerai validen gizlendiyse de ibnü'I-Furat
Fustat'a gelince tutuklanıp malları müsadere edildi. Şam ve Mısır'daki day'alarına
el konuldu, kendisi de Şam'a götürüldü.
Bir süre Remle'de tutuklu kalıp ardından
Mısır'a döndüyse de ibnü'I-Furat'ın 327'de (939) ölümüne kadar göz hapsinde tutuldu. Serbest kaldıktan sonra Muhammed b. Tuğç el-ihşid ona geniş yetkiler
vererek itibarını iade etti. Mısır' da gözü
olan ve bunu açığa vurmaya başlayan
Muhammed b. Rai(5 ile savaşmak üzere
Suriye'ye giden ihşid'in ölümü üzerine yerine Ebu Bekir'in teklifiyle on beş yaşla
rındaki oğlu Ebü'I-Kasım Onücür geçti:
Muhammed b. Ali yapılan vezirlik teklifini kabul etmeyip kendisi müdebbir, oğlu
Ebu Ali Hüseyin vezir oldu. Ancak Vezir ibn
Hinzabe'nin (Ebü'I-Fazl Ca'fer ibnü'l-Furat)
entrikası neticesinde çıkan bir isyan esnasında durumu bozuldu ve 335'te (94647) hapse atıldı. Ertesi yıl Onücür'un vasisi Ebü'l-Misk Kafür, Seyfüddevle el-Harndani ile savaştıktan sonra Mısır'a dönünce serbest kaldı ve devlet işleri kendisine
havale edildi. Aynı yılın şaban (mart) ayın
da görevden alındıysa da kendisine ve oğ
luna ait day' alar iade edildi. Muhammed
b. Ali 11 Şewal 345 ( 16 Ocak 957 Cuma) tarihinde Fustat'ta öldü. Mazerailer'in servet. nüfuz ve itibarda zirveye ulaşmış en
önemli mensubu olan Muhammed b. Ali'nin daha önce bu aileden kimsenin sahip
olmadığı kadar çok serveti vardı. Haraç

dışında yıllık

geliri 400.000 dinara ulaşı
yordu . 301-322 (914-934) yıllarında ve
340'tan (951-52) sonra beşyıl aralıksız
hacca gitmiş (toplam yirm i yed i hac).
her haccında Mekke ve Medine halkına
150.000 dinar gibi büyükyekün tutan par a ve ayrıca gıda yardım ı yapmıştır. Ehl-i
beyt ve sahabe nesli için özel divan kurmuş ve surreler hazırlamıştı. Bu divanda
geçimini temin ettiği kimselere ayrılan
tahsisat60.000'i (dinar!?!) buluyordu.
Hayatı boyunca 10.000 (veya ı 000) köle
azat ettiği söylenir.
Ebu Ali Hüseyin b. Muhammed b. Ali.
Ebu Bekir Muhammed b . Ali'nin oğlu
dur. Seyfüddevle ei-Hamdani'nin Dımaşk' ı
ele geçirdiği haberi üzerine Kafür'un emrinde Şam'a gittiği, babasının teklifiyle
Onücür tarafından vezirliğe getirildiği.
ancak kısa bir süre sonra aziedildiği (Safer 3351 Eylül 946) bilinmektedir.
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didöneminde Mısır'da katiplik yapan Ebu is hak
ibrahim b. Ahmed (ö. 313/925); müsned
sahibi bir muhaddis olup Ali b. Harb etTat. Ebu Kılabe er-Rekaşl. Yusuf b. Said.
Muhammed b. Abdülmelik ed-Dakiki gibi
hocalardan hadis dinleyen. kendisinden
Kadı Ebu ömer Kasım b. Ca'fer el-Haşimi.
Ebü'l-Hasan Ali b. Kasım en-Neccad. Ahmed b. Ali es-Süleymani'nin rivayette bulunduğu Ebü'l-Hasan Ali b. ishak b. Muhammed b. Bahterl (ö 334/945-46); Halife Muktedir- Billah tarafından Mısır 01vanü'l-haracı'na tayin edilen (Rebiülevvel
311/Temm uz 923). ancakasker arasında
çıkan kargaşa sonucu görevden uzaklaş
tırılan Ebü'l-Hüseyin Muhammed b. Hüseyin b. Abdülvehhab: Bağdatlı bir muhaddis olup Ağleb b. Temlm. Avn b. Ma'mer. Bişr b. Mufaddal ve başkalarından
hadis öğrenen. kendisinden Muhammed
b . Harun el-Fellas ei-Mahreml. Abbas b.
Muhammed ed-Dür!, Ahmed b. Harb eiMuaddil. Ahmed b. ishak b. Salih ei-Vezzan'ın rivayette bulunduğu Abdurrahman
b. Abdülazlz b. Mazera eş-Şebbüye ei-Medainl: katiplikyapan ve Nesai'den rivayetleri olan Ebü'I-Hasan Muhammed b. Ali
b. Ahmed b. Ali anılabilir.

Frankfurt

Le uizirat 'abbfıside de 749 a 936, Da mas 1960,
ll, 396,408-409,413,417,426,429-430,447,
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Ebü Abdiilah Muhammed b. Alt b. Ömer
et-Temimi es-Sıkılii el-Mazeri
(ö. 536/1141)
L

Maliki fakihi, hadis ve kelam alimi.

~

Seksen üç yaşında vefat ettiğine dair
göre 453 (1061) yılında doğmuş
olmalıdır. Sicilya adasının güneydoğu sahilinde bulunan Mazer (Mazara) şehrinde
dünyaya geldiği kabul edilen Mazerl'nin. Normanlar'ın 1072'de bu adayı ele
geçirmesinden önce Kuzey Afrika'daki
Mehdiye (Tunus'ta) şehrine göç ettiği düşünülmektedir. Sicilya çevresinin en meş
hur Maliki alimlerinden olan M azeri hayatının büyük bir kısmını Mehdiye'de geçirdi. Kaynakların öncelikle zikrettiği hocaları Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed el-Lahmi ve Ebu Muhammed Abdülhamid b.
Muhammed ibnü 's-Saiğ'dir. Mezhep içi
tercihleri ve Malikifıkhını. daha sistematik ve kapsamlı kaidelere irca edilmiş hale
getiren belirli sorularla yeniden ifade etme hususunda Lahmi'den. Maliki fıkhını
fıkıh usulü diliyle açıklama hususunda İb
nü's-Saiğ'den etkilenmiştir. Felsefe. matematik ve tabii ilimler tahsil eden Mazerl'nin bu dallardaki hocaları hakkında
yeterli bilgi bulunmamaktadır. Fıkhın yanı sıra tıp sahasında da yaşadığı coğrafya
da tanınan Mazerl'ye insanların hem fetva
sormak hem deva aramak için başvurdu
ğu kaydedilmektedir. Yirmi yaşından önce
Mehdiye'de ders vermeye başlayan Mazeri'nin en tanınmış öğrencileri Ebu Hafs elMeyyanişl. ibnü'I-Haddad ei-Mehdevl ve
kayıtlara
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