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Ebü’l-Fazl el-Muktedir -Billâh Ca‘fer
b. Ahmed el-Mu‘tazýd -Billâh el-Abbâsî

(ö. 320/932)

Abbâsî halifesi
(908-932).

˜ ™

22 Ramazan 282’de (14 Kasým 895)
doðdu. Halife Mu‘tazýd-Billâh’ýn oðlu olup
annesi Türk asýllý Seyyide Þaðab Hatun’-
dur. Halife Müktefî -Billâh’ýn hastalýðý aðýr-
laþýnca Vezir Abbas b. Hasan el-Cercerâî
yerine kimin getirileceði konusunda divan
kâtipleriyle istiþare etti ve görüþmeler so-
nunda Müktefî -Billâh’ýn kardeþi Ca‘fer,
Muktedir-Billâh lakabýyla halife ilân edildi
(13 Zilkade 295 / 14 Aðustos 908). Bunda
Müktefî -Billâh’ýn ölüm döþeðindeyken ye-
rine Ca‘fer’i vasiyet etmesinin önemli rol
oynadýðý söylenebilir.

Halifenin yaþýnýn küçüklüðünden istifa-
de edip devleti tek baþýna yönetmeye baþ-
layan Vezir Abbas, bir süre sonra Mukte-
dir’in yerine Ebû Abdullah Muhammed b.
Mu‘temid-Alellah’ý halife yapmaya karar
verdi ve kendisiyle mektuplaþarak anlaþ-
maya vardý. Planýný gerçekleþtirebilmek
için Sâmânî hükümdarýnýn hâcibi Pars’ý
(Bars) yardýma çaðýrdý. Ancak bu sýrada
Ebû Abdullah Muhammed ile Sâhibü’þ-
þurta Ýbn Amraveyh arasýnda anlaþmaz-
lýk çýktý. Muhammed b. Mu‘temid öfkele-
nip felç geçirdi ve ertesi gün vefat etti.
Böylece Muktedir’i hilâfetten uzaklaþtýrma
çabalarýnýn ilki sonuçsuz kaldýysa da Vezir
Abbas’ýn bu husustaki çalýþmalarý sona er-
medi. Baþta kendisi olmak üzere ileri ge-
len devlet adamlarý, kumandanlar, kadý ve
kâtiplerin çoðu Abdullah b. Mu‘tez-Billâh’ý
halife yapmak istiyordu. Bu konuda ken-
disiyle görüþüp onayýný aldýlar ve iktidar
deðiþikliðini kan dökmeden gerçekleþtir-
meye karar verdiler. Ancak vezir, kýsa bir
süre sonra Muktedir’in hilâfette kalmasý-
nýn kendi çýkarlarý açýsýndan daha doðru
olacaðýný düþünmeye baþladý. Bunun üze-
rine kumandanlardan Hüseyin b. Ham-
dan b. Hamdûn, Bedr el-A‘cemî ve Vasîf
b. Süvâr Tekin veziri öldürüp ertesi gün
Muktedir-Billâh’ý hal‘ederek yerine Ýbnü’l-
Mu‘tezz’i Murtazî -Billâh (Râzî -Billâh, Mun-
tasýf -Billâh) lakabýyla halife ilân ettiler (21
Rebîülevvel 296 / 18 Aralýk 908). Ebû Ab-
dullah Ýbnü’l-Cerrâh da vezir oldu.

Her tarafa mektuplar yollayýp halife ol-
duðunu bildiren Ýbnü’l-Mu‘tez, Muktedir-
Billâh’a da haber göndererek yerini ter-

ketmesini istedi. Muktedir, hazýrlýklarýný
tamamlayýp hilâfet merkezinden ayrýlmak
üzereyken yakýn adamlarýndan bir kýsmý
karþý koymayý teklif etti. Cesaretlenen Muk-
tedir taraftarlarýný silâhlandýrdý. Onlarýn
daha güçlü olduðunu gören Ýbnü’l-Mu‘tez
veziri Muhammed b. Dâvûd b. Cerrâh ile
birlikte Baðdat’tan ayrýldý. Bu olaylar sýra-
sýnda Baðdat çapulcular tarafýndan yað-
malandý. Bir süre sonra nüfuzlu kuman-
dan Mûnis el-Muzaffer’in desteklediði Muk-
tedir-Billâh tekrar halife ilân edildi. Muk-
tedir, Ýbnü’l-Furât el-Âkulî’yi vezir, Mûnis
el-Muzaffer’i sâhibü’þ-þurta tayin edip
Baðdat’ta düzeni saðlamaya çalýþtý.

Muktedir-Billâh döneminde Deylem ve
Taberistan Ali evlâdýnýn faaliyetlerine sah-
ne oldu. Zeydîler’den Hasan el-Utrûþ böl-
gede hükümdarlýðýný ilân edip halktan biat
aldý (Cemâziyelâhir 301 / Ocak 914). Ünlü
mutasavvýf Hallâc-ý Mansûr 309 (922) yý-
lýnda Vezir Hâmid b. Abbas’ýn ýsrarýyla yar-
gýlanýp idam edildi.

Bahreyn Karmatîleri’nin reisi Ebû Tâhir
el-Cennâbî 311’de (923) Basra’yý istilâ ede-
rek birçok kiþiyi öldürdü. Ertesi yýl Mekke’-
den dönmekte olan bir hac kafilesini yað-
malayýp kýlýçtan geçirdi. Baðdat’ta Vezir
Ýbnü’l-Furât’ýn Karmatîler’le iþ birliði yap-
týðýna dair söylentilerin çýkmasý halký ayak-
landýrdý. Bu sýrada Ebû Tâhir el-Cennâbî,
Halife Muktedir’e haber gönderip Basra
ve Ahvaz’ýn kendisine verilmesini istedi, is-
teði reddedilince hacý adaylarýnýn yolunu
kesti. Bu yüzden 313 (925) yýlýnda hacca
gidilmedi. 315’te (927) Karmatîler Kûfe
üzerine yürüyünce halife Yûsuf b. Ebü’s-
Sâc’dan yardým istedi. Yûsuf’un Karmatî-
ler karþýsýnda maðlûp olup öldürülmesi
Baðdat’ta endiþeleri arttýrdý. Mûnis’in Bü-
leyk kumandasýnda gönderdiði kuvvetler
de yenilince halk Baðdat’ý terkederek Ho-
rasan’a gitmek üzere seferber oldu. 316
(928) yýlýnda Rahbe’yi alýp Karkýsiyâ ve
Rakka’ya yürüyen Karmatîler 8 Zilhicce
317’de (12 Ocak 930) Kâbe’ye baskýn dü-
zenleyip binlerce hacýyý katlettiler ve Ha-
cerülesved’i yerinden söküp Hecer’e gö-
türdüler. Hacerülesved 339 (950-51) yýlýna
kadar Karmatîler’in elinde kaldý. Ebû Tâ-
hir el-Cennâbî 318’de (930) Uman’ý ele ge-
çirdi.

317 (929) yýlýnda Baðdat’ta Muktedir-
Billâh’ý hilâfetten uzaklaþtýrmak için isyan
baþlatýldý; sonuçta yerine kardeþi Muham-
med b. Mu‘tazýd-Billâh, Kahir-Billâh laka-
býyla halife ilân edildi (15 Muharrem 317 /
28 Þubat 929). Ancak âsiler, Kahir-Billâh’ýn
askerlerin isteðini karþýlayamayacaðýný an-

layýp iki gün sonra Muktedir-Billâh’ý tek-
rar hilâfete getirdiler.

Bizans Ýmparatorluðu ile mücadele
Muktedir-Billâh devrinde de sürdürüldü.
Bizans kuvvetleri 298’de (911) Lazkiye’yi
iþgal ederek çok sayýda müslümaný esir
aldý. 305’te (917-18) Bizanslýlar barýþ tale-
binde bulundu. Ýki yýl sonra taraflar arasýn-
da barýþ imzalandýysa da bu durum uzun
sürmedi. Bizans ordusu 314’te (926) Ma-
latya’yý yaðmaladý. Ertesi yýl Ýrmîniye’deki
bazý Ýslâm þehirleri iþgal edildi (315/927).
Ayný yýl Tarsus Valisi Sümel kumandasýn-
daki Abbâsî ordularý Bizans topraklarýna
saldýrdý. Yapýlan savaþta galip gelen Bi-
zanslýlar esir aldýklarý 400 müslümaný kat-
lettiler. Ardýndan Debîl þehrine saldýrýp
müslümanlarla savaþa tutuþtular. Bu sa-
vaþta müslümanlar Bizanslýlar’ý yenerek
çok sayýda esir aldýlar.

Sümel, Tarsus’a dönerken Bizans ordu-
suyla bir defa daha savaþa girdi ve onlarý
bozguna uðratýp sayýsýz ganimet ele ge-
çirdi. 316’da (928) Kuzey Mezopotamya’yý
istilâ eden Bizanslýlar ertesi yýldan itiba-
ren zaptettikleri þehirlerden çekilmek zo-
runda kaldýlar. Sümel 319 Rebîülevvelin-
de (Nisan 931) Bizans topraklarýna sal-
dýrdý. Yapýlan savaþta 600 Rum öldürüldü
ve 3000 esir alýndý. Daha sonra büyük bir
orduyla Bizans üzerine tekrar sefere çýkan
Sümel Ammûriye’yi (Amorium) ele geçir-
di ve ileri harekâtýna devam ederek Anka-
ra’ya kadar ulaþtý. Çok sayýda esir ve bol
miktarda ganimetle Tarsus’a döndü (30
Ramazan 319 / 16 Ekim 931). Rumlar,
onun ardýndan Ermeniler’in kýþkýrtmasýy-
la Ahlat ve civarýna saldýrýp birçok müslü-
maný öldürdüler. Bunu haber alan Yûsuf
b. Ebü’s-Sâc’ýn gulâmý Müflih karþý saldý-
rýya geçti. Gönüllü mücahidlerin de katýl-
dýðý bu sefer sonunda Ýrmîniye toprakla-
rýndan bol ganimetler elde edildi. Ayný yýl
Samsat’a (Sümeysât) saldýran Rumlar,
Musul Valisi Saîd b. Hamdân’ýn yardým
için harekete geçmesi üzerine geri çekildi-
ler. Saîd orada bir kumandaný vekil býra-
kýp Bizans topraklarýna akýn düzenledi ve
büyük bir zafer kazandý.

Bu dönemde Halife Muktedir ile kendi-
sini görevinden uzaklaþtýrmak istediði söy-
lenen Mûnis el-Muzaffer arasýndaki iliþki-
ler bozuldu. Bir çözüm bulunamayýnca Mû-
nis halifeye kýzýp Baðdat’ý terkederek Mu-
sul’a gitti. 3 Safer 320’de (14 Þubat 932)
Musul’u ele geçirip Hamdânîler’in hazine-
lerine ve topraklarýna el koydu. Ardýndan
Baðdat üzerine yürüdü. Halifeye baðlý kuv-
vetlerle Mûnis’in ordusu Þemmâsiye’de
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Ebû Abdillâh el-Muktefî-Liemrillâh
Muhammed (Hüseyn) b. Ahmed

el-Müstazhir-Billâh
b. el-Muktedî-Biemrillâh Abdillâh el-Abbâsî

(ö. 555/1160)

Abbâsî halifesi
(1136-1160).
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12 Rebîülâhir 489’da (9 Nisan 1096) doð-
du. Babasý Halife Müstazhir-Billâh’týr. Ha-
life olmadan önceki hayatýna dair kaynak-
larda yeterli bilgi yoktur. Irak Selçuklu Sul-
taný Mes‘ûd b. Muhammed Tapar, Halife
Râþid-Billâh ile Ýmâdüddin Zengî’nin Bað-
dat’tan ayrýldýklarýný öðrenince elli gün-
den fazla bir süreden beri kuþattýðý þeh-
re girdi (15 Zilkade 530 / 15 Aðustos 1136).
Ertesi gün kadý ve þühûdu çaðýrýp onlara
Râþid-Billâh’ýn mâsum insanlarýn kanýný
döktüðünü ve hilâfet makamýyla baðdaþ-
mayacak iþler yaptýðýný söyledi. Bunun üze-
rine halifenin görevden uzaklaþtýrýlmasý
gerektiðine karar verildi (Ýbnü’l-Cevzî, X,
60). Sultan Mesud, Râþid-Billâh’ýn hal‘e-
dilmesinden (Zilkade 530 / Aðustos 1136)
sonra yerine kimin getirileceði konusun-
da Büyük Selçuklu Sultaný Sencer’in fikri-
ni sordu. Sencer de Vezir Þerefeddin Ali
b. Tarrâd ez-Zeynebî, Sâhibülmahzen Ke-
mâleddin Hamza b. Talha el-Bakþlâmî ve
Kâtibülinþâ Sedîdüddevle Ýbnü’l-Enbârî’-
nin uygun görecekleri kiþinin hilâfete ge-
çirilebileceðini söyledi. Sultan Mesud, on-
larla görüþtükten sonra Halife Müstaz-
hir-Billâh’ýn oðlu Ebû Abdullah Muham-
med’in halifelik için en uygun kiþi olduðu-
na karar verdi. Sultan Mesud, Ebû Abdul-
lah Muhammed ile görüþüp bazý þartlar-
da onunla anlaþtý. Buna göre yeni halife
kendisi aleyhinde icraatta bulunmayacak,
dünyevî yetkileri temsil eden alâmetleri
kullanmayacak, Müstazhir-Billâh’ýn iktâ-
larýyla yetinecek ve Türk memlük satýn
alýp istihdam etmeyecekti. Vezir Þerefed-
din Ali, anlaþma þartlarýný tesbit ettikten
sonra Sultan Mesud hilâfet merkezinden
ayrýldý. Ardýndan Muktefî -Liemrillâh laka-
býyla halife ilân edilen Ebû Abdullah Mu-
hammed’e biat edildi (18 Zilkade 530 / 18
Aðustos 1136; a.g.e., X, 61).

Muktefî - Liemrillâh, Þerefeddin Ali b.
Tarrâd ez-Zeynebî’yi vezir, onun amcasý
Ebü’l-Kasým Ali b. Hüseyin ez-Zeynebî’yi
kadýlkudât, Kemâleddin Hamza b. Talha’yý
hazinedar tayin etti. Bu sýrada Râþid-Bil-
lâh’ýn elçisi görüþme talebinde bulunduy-
sa da kabul edilmedi. Ýmâdüddin Zengî’-

nin elçisi Kemâleddin Muhammed b. Ab-
dullah eþ-Þehrezûrî huzura girince ondan
yeni halifeye biat etmesi istendi. Ancak
elçi Râþid-Billâh’ýn henüz görevde oldu-
ðunu söyleyip biat etmedi. Sarîfeyn, Der-
bihârûn ve Harbâ’nýn Ýmâdüddin Zengî’-
ye mülk olarak verildiði, ayrýca yeni lakap-
lar tevcih edildiðinin bildirilmesi üzerine
Ýmâdüddin Zengî biat etti ve Musul’da
Muktefî adýna hutbe okuttu. Sultan Sen-
cer de Muktefî’ye bir elçi gönderip biat et-
tiðini bildirdi. Baðdat’ta okunan hutbeler-
de halifeden sonra Sencer ve Mesud’un
adlarý da zikredilmeye baþlandý. Bu esna-
da Sultan Mesud’a karþý ittifak yapan Fars
hâkimi Mengüpars, Hûzistan Emîri Boz-
aba ve Melik Dâvûd, Râþid-Billâh’ý tekrar
hilâfet makamýna getirmek istedilerse de
Sultan Mesud onlarý yenilgiye uðrattý. Bir
süre sonra da Râþid-Billâh öldürüldü (25
Ramazan 532 / 6 Haziran 1138).

Sultan Mesud’un Emîr Has Beg’e gös-
terdiði yakýnlýktan rahatsýz olan Þemsed-
din Ýldeniz, Emîr Kaysar, Alp Kuþ Günhar,
Hâcib Tatar gibi kumandanlar sultanýn
yanýndan uzaklaþýp Irak’a doðru yöneldi-
ler. Halife, vâiz Muzaffer b. Erdeþîr el-Ýbâ-
dî’yi gönderip halký rahatsýz edici hare-
ketlerden sakýnmalarýný istediyse de din-
lemediler. Kumandanlarýn Melik Muham-
med b. Mahmûd ile birlikte Baðdat’a gel-
mesi üzerine halife asker toplamaya baþ-
ladý. Günlerce süren çatýþmalarda çok sa-
yýda insan öldü. Daha sonra halifeden özür
dileyen kumandanlar Irak’tan ayrýldý.

Muktefî -Liemrillâh, Sultan Mesud’un
ölümünün ardýndan (547/1152) daha ra-
hat hareket edebileceði bir ortam buldu.
Sultan Mesud’un yerine geçen Melikþah
b. Mahmûd Sâlârgird kumandasýndaki bir
orduyu Hille’ye sevketti. Ancak Sultan Me-
sud’un ölümünden sonra halifeden kor-
kup Tekrît’e kaçan Baðdat þahnesi Me-
sud Bilâlî (Bilâl), Sâlârgird’i hileyle öldürtüp
þehre hâkim oldu. Bunun üzerine halife ve-
zirini göndererek Hille’yi ele geçirdi; Kûfe
ve Vâsýt da zaptedildi. Öte yandan Emîr Has
Beg, Safer 548’de (Mayýs 1153) Sultan Me-
likþah’ý tevkif edip yerine kardeþi Muham-
med b. Mahmûd’u sultan ilân etti. Ayný yýl
Tekrît’i kuþatan Halife Muktefî baþarýlý ola-
mayýp Baðdat’a döndü. Ertesi yýl Tekrît
valisine gönderdiði elçi tutuklanýnca üze-
rine sefere çýktý, fakat yine sonuç alama-
dan geri döndü (30 Rebîülevvel 549 / 14
Haziran 1154).

Mesud Bilâlî, Alp Kuþ Günhar ve Tür-
þek, Sultan Muhammed’i Irak üzerine yü-
rümeye teþvik ettiler. Ýstekleri gerçekleþ-
meyince Mesud Bilâlî, Tekrît’te bulunan

karþý karþýya geldi. Daha savaþýn baþýnda
halifenin birlikleri bozguna uðrayýp daðýl-
dý. Muktedir-Billâh Maðribli ve Berberî
askerler tarafýndan öldürüldü (27 Þevval
320 /  31 Ekim 932). Yerine kardeþi Kahir-
Billâh geçti.

Büveyhîler’in Baðdat’ý istilâsýna kadar en
uzun süre halifelik yapan Muktedir-Billâh
sýk sýk vezir deðiþtirmesiyle tanýnýr. Onun
devrinde hazinenin gelir kaynaklarý azal-
mýþ, Sevâd’dan yýlda 100 milyon dirhem
vergi alýnýrken 306’da (918-19) bu miktar
31 milyon dirheme kadar düþmüþ, bu ara-
da sarayýn masraflarý da artmýþtýr. Sara-
yýnda 11.000 Rum ve Sudanlý hizmetçinin
olduðu ve onun döneminde haremin nü-
fuzunun arttýðý rivayet edilir. Vezir Ýbnü’l-
Cerrâh Ali b. Îsâ sarayýn masraflarýný kýs-
maya çalýþtýysa da baþarýlý olamamýþtýr.
Fâtýmîler ve Hamdânîler bu devirde ba-
ðýmsýz birer devlet olmuþtur.

Muktedir-Billâh’ýn çeþitli faaliyetleri ara-
sýnda Baðdat’ta kendi adýyla anýlan bir bî-
mâristan (Bîmâristânü’l-Muktedirî) yaptýrma-
sý, Diyarbekir surlarýný yeniden inþa ettir-
mesi, bazý yüksek memur ve kumandan-
lara verilen iktâlar için Dîvânü iktâi’l-vüze-
râ’yý kurmasý ve Ýdil -Bulgar Hanlýðý’na ara-
larýnda meþhur seyyah Ýbn Fadlân’ýn bu-
lunduðu bir heyet göndermesi de yer al-
maktadýr.
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