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LAbbasi Devleti'nin ilk emirü'l-ümerası._j 

Hazar Türkleri'nden olup babası Ab
bas! kumandanlarındandı. Kendisi Halife 
Muktedir- Billah tarafından 317 (929) yı
lında kardeşi İbrahim ile birlikte Bağdat 
şurta teşkilatının başına getirildi. iki kar
deş bir yıl sonra görevden alındıysa da er
tesi yıl iade edildi. Muktedir-Billah'ın öl
dürülmesinden ( 320/932) sonra birçokları 
gibi onlar da Bağdat'tan ayrıldılar ve ön
ce Medain'e, ardından Vasıt'a gittiler. Ra
zi- Billah halife olunca İbn Raik'i hacib 
yapmak istedi; ancak daha sonra bun
dan vazgeçti ve onu Basra ile birlikte Va
sıt valiliğine getirdi ( 3 22/934). Burada git
tikçe güçlenen ve emrindeki Türk asker
leriyle isyan ederek Ziyarl Emlri Merda
vic b. Ziyar'ı öldüren ( 323/935) ve yanına 
gelen Beckem'den de destek alan İbn Ra
i~ Bağdat'a yükümlü olduğu yıllık vergiyi 
göndermedi. Devlet erkanı arasındaki nü
fuz mücadeleleri karşısında zor durumda 
kalan Razi-Billah. bir süre sonra onu Bağ
dat'a davet ederek geniş yetkiler le donat
tı ve kendisine emlrü 'l-ümera unvanını 
verdi (Zilhicce 324/Kas ım 936) Başku

mandanlık, Dlvanü'l-harac, Dlvanü'd-dı
ya', D\'vanü 'l-meavin'in reisliği ve berld 
teşkilatının yönetimi yanında valilerin ve 
yüksek dereceli memurların, hatta ve
zirin tayini dahi onun yetki sınırları içine 
girdi. Devletin idari. askeri ve mali işlerin
de halifeye danışmadan karar alma ve uy
gulama yetkisine sahip olan İbn Rai~'in 
protokoldeki yeri halifeden sonra geliyor
du. Hutbelerde kendi adından sonra onun 
adının okunınası bizzat halife tarafından 
bütün eyalet valilerine bildirilmişti. Böy
lece yönetim tamamen İbn Ra*'in eline 
geçti ve halifenin ciddi bir fonksiyonu kal
madı. Daha önce de halifelerle kuman
danlar arasındaki nüfuz mücadeleleri so
nucu geniş yetkiler elde eden veya eml
rü'l-ümera unvanını kullanan bazı kuman
danlar bulunmakla birlikte kendisine res
men bu unvan verilen ve bu derece geniş 
salahiyetlerle donatılan ilk kişi İbn Rail~ 
olmuştur. 

İbn Rai~ 325 (937) yılında Halife Razi
Billah'ı, Ahvaz Valisi Ebü Abdullah ei-Be
rldl ile savaşa teşvik etti. Ebü Abdullah 
halife ile yaptığı anlaşmada vaad ettiği 
yıllık 360.000 dinar vergiyi Bağdat'a gön
dermediği gibi İbn Rai~'ten ayrılıp kendi
sine katılan Huceriyye grubuna mensup 
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askerleri yanında tutmakta ısrar edince 
İbn Rai~ kumandan Beckem'i Ahvaz üze
rine gönderdi. Ebü Abdullah Basra'ya, da
ha sonra da Fars'a Büveyhl Meliki İma
düddevle'nin yanına kaçarak onu Irak' ı ele 
geçirmesi için kışkırtmaya başladı. Bu sı
rada Beckem'in Vasıt'a yerleşerek bütün 
l rak'ı istila etmesinden endişelenen İbn 
Rai~. Ebü Abdullah'a Beckem'i yendiği 
takdirde yıllık 600.000 dinar vergi karşı
lığında Vasıt'a hakim olabileceğini bildir
di . Ancak bunu haber alan Beckem, Ebü 
Abdullah'la mücadeleye girdi ve üstün 
gelmeyi başardı . Arkasından da İbn Ra
i~'in makamını ele geçirmek amacıyla, 
maliarına el koyduğu için onunla arası açı
lan eski vezir İbn Mukle'nin de desteğini 
sağlayarak Halife Razi-Billah ' ı kendi lehi
ne çevirdi. Bunun üzerine İbn Mukle'nin 
sağ elini kestiren İbn Rai~ Zilkade 326'da 
(Eylül 938) Bağdat'a gelen Beckem'le ça
tışmaya girdi; fakat mağlüp olarak kaçtı. 
Bu gelişmeler üzerine Razi- Billah Bec
kem'i emlrü'l-ümeralığa getirdi. Fakat 
327 yılı başlarında (Kasım 938). Beckem'in 
halife ile birlikte Hamdanller'in Musul 
emlri Nasırüddevle Hasan üzerine gitme
sini fırsat bilen İbn Rai~ Bağdat'ı tekrar 
ele geçirdi. Bu durum Beckem'i ve halife
yi telaşlandırınca da onlara mektup yazıp 
özür dileyerek kendileriyle barış yapmak 
istediğini bildirdi. Halife ile Beckem bu 
isteği olumlu karşıladılar ve mektubuna 
Tarlkulfurat. Diyarımudar, Kınnesrin ve 
Avasım valiliği teklifiyle cevap verdiler ; 
İbn Raik de bu teklifi kabul ederek Bağ
dat'tan ayrıldı (327/939). 

Ertesi yıl Suriye'ye giren İbn Raik, Hu
mus. Dımaşk ve Remle'yi ele geçirdi; da
ha sonra da Mısır'ı almayı planiayarak 
Arlş'e hareket etti. Ancak Muhammed b. 
Tuğç ei-İhşldl ile yaptığı savaşta başlan
gıçta galip gelmesine rağmen yeniidi ve 
sadece yetmiş adamı ile Dımaşk'a dön
mek zorunda kaldı. Bir müddet sonra Lü
cün denilen yerde 4 Zilhicce 328'de (10 
Eylül 940) Muhammed b. Tuğç'un kardeşi 

Nasr b. 11.ığç'u mağlüp etti; öldürülenler 
arasında Nasr da vardı. Arkasından Nasr 
b. Tuğç'un savaşta ölümünden üzüntü 
duyduğunu Muhammed b. Tuğç'a bildi
rerek özür diledi ve oğlu Müzahim'i re
hin olarak gönderdi. Muhammed b. Tuğç 
Müzahim'i iyi karşıladı ve ona hil'at giy
dirdi. Bu gelişmeler üzerine İbn Rai~ ile 
İhşldller arasında Remle sınır kabul edi
lerek bir antlaşma yapıldı ve hakimiyet 
bölgeleri belirlendi. Buna göre Remle 
dahil olmak üzere Mısır İhşldoğulları'nda 
kalıyor, Suriye de İbn Rai~'e bırakılıyordu; 
ayrıca her yıl ona 140.000 dinar ödene-

cekti. Bu arada Beckem avianırken bir 
eşkıya grubu tarafından öldürülünce em
rindeki Türkler İbn Ra*'in yanına gelerek 
onu Irak üzerine yürümeye teşvik ettiler. 
İbn Raik. lrak'a gitmeye hazırlandığı sı
rada Halife Müttakl-Lillah'tan kendisini 
Bağdat'a davet eden bir mektup aldı ve 
bu davete uyarak20 Ramazan329'da (18 
Haziran 941) yola çıktı; Emlrü'l-ümera Kür 
Tegin ed-Deyleml'nin yolunu kesmesine 
rağmen onu mağlüp edip şehre girdi. Ha
life Müttaki- Lillah tarafından kendisine 
hil'at giydirildi ve 26 Zilhicce 329 (21 Ey
lül 941) tarihinde yeniden emlrü'l-ümera 
tayin edildi. Ancak kısa bir müddet sonra 
tekrar Ebü Abdullah el-Berldl ile müca
dele etmek zorunda kaldı ve Ebü Abdul
lah'ın birlikleri Bağdat'ı basıp yağmala
d ı lar (Cemaziyelahir 3301 Mart 942). Bu
nun üzerine İbn Rai~'le birlikte şehirden 
kaçan Halife Müttakl-Lillah. Hamdan oğ
lu Nasırüddevle'den yardım istedi; o da 
kardeşi Seyfüddevle'yi gönderdi. Mütta
ki- Li ll ah 'ı Tıkrlt'te karşılayan Seyfüddevle 
ona büyük saygı gösterdi ve beraberinde 
Musul'a götürdü. Nasırüddevle onlara ge
rekli yardımı yapmakla birlikte İbn Raik'e 
güvenmiyordu; bir müddet sonra hazır
lattığı bir komployla onu öldürttü ( 21 Re
ce b 330/11 Nisan 942) . 
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