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Mu‘temid döneminin en önemli olayý,
Halife Mühtedî -Billâh zamanýnda Basra
taraflarýndaki tarla ve tuzlalarda kötü þart-
lar altýnda çalýþan Zencî köleleri zenginlik
ve hürriyet vaadiyle çevresinde toplamayý
baþaran Ali b. Muhammed ez-Zencî adlý
bir maceraperestin ayaklanmasýdýr (Þev-
val 255 / Eylül 869). Ali b. Muhammed,
aslýnda Hâricîler’e yakýn olmasýna raðmen
Hz. Ali soyuna sempatisi bulunanlarýn des-
teðini kazanabilmek için kendisinin Ali ev-
lâdýndan olduðunu söylüyordu. Kýsa za-
manda bir güç haline gelen isyancýlar ön-
ce Übülle, Abadan ve Ahvaz’ý ele geçirerek
yaðma ve katliamlarda bulundular; ardýn-
dan halifenin üzerlerine gönderdiði kuv-
vetleri yenilgiye uðratýp Basra’ya hâkim
oldular (Þevval 257 / Eylül 871). Olaylarýn
giderek büyümesi üzerine Mu‘temid kar-
deþi Muvaffak’ý Basra’daki Zencî hâkimi-
yetine son vermekle görevlendirdi. Ancak
Muvaffak ciddi bir baþarý elde edemeden
Sâmerrâ’ya döndü (258/872). Onun ardýn-
dan gönderilen Mûsâ b. Boða da baþarýsýz
oldu. Mu‘temid, Þevval 261’de (Temmuz
875) oðlu Ca‘fer’i Mufavvaz-Ýlallah lakabýy-
la birinci veliaht, kardeþi Muvaffak’ý Nâ-
sýr-Lidînillâh lakabýyla ikinci veliaht tayin
ettiðini açýkladý. Ayrýca Ca‘fer’in erginlik
çaðýna varmadan kendisinin ölümü halin-
de yerine Muvaffak’ýn geçmesini ve Ca‘-
fer’in onun veliahtlýðýna getirilmesini va-
siyet ederek biat aldý. Bu sýrada Zencî-
ler, Muvaffak’ýn Ya‘kub b. Leys es-Saffâr
ile uðraþmasýndan yararlanarak Batîha’yý
ve çevresini yaðmaladýlar, Baðdat’ý tehdit
eder duruma geldiler. Onlarla mücadeleyi
bir süre Muvaffak’ýn oðlu Ebü’l-Abbas (Mu‘-
tazýd-Billâh) yürüttüyse de son darbeyi 3
Muharrem 270’te (13 Temmuz 883) yapý-
lan savaþta Muvaffak indirdi. On beþ yýla
yakýn bir zamandýr devleti uðraþtýran Ali b.
Muhammed ez-Zencî öldürülerek isyan
bastýrýldý.

Bu devirdeki diðer bir önemli mesele,
Abbâsî sýnýrlarý içerisinde müstakil devlet-
ler kurulmasýna yol açan Saffârîler olayýdýr.
Ya‘kub b. Leys es-Saffâr, Fars bölgesini ele
geçirdiðinde Muvaffak onu bölgeden uzak
tutmak için Belh-Tohâristan-Sicistan-Sind
bölgesinin valiliðine tayin etti (257/871).
Böylece doðuya giden Ya‘kub, Kâbil’e ka-
dar uzanan geniþ topraklarda birtakým fe-
tihlerde bulundu. Daha sonra tekrar batý-
ya dönerek Tâhirîler’in baþþehri Nîþâbur’u
zaptetmek suretiyle Horasan’ý ele geçirdi
(4 Þevval 259 / 3 Aðustos 873). Ýstediði Ho-
rasan valiliði kendisine verilmeyince Ahvaz
ve Vâsýt üzerinden Baðdat’a yöneldi. Bu

sýrada Zencîler’e karþý sefer hazýrlýðý için-
de bulunan Muvaffak onunla da uðraþma-
ya mecbur oldu. Vâsýt ile Baðdat arasýn-
daki bir yerde yapýlan savaþ Ya‘kub’un ye-
nilgisiyle sonuçlandý (11 Receb 262 / 10
Nisan 876). Buna raðmen Muvaffak, Ya‘-
kub’un ölümünün (9 Þevval 265 / 4 Hazi-
ran 879) ardýndan yerine geçen kardeþi
Amr’ýn Horasan, Fars, Ýsfahan, Sicistan,
Sind ve Kirman’daki hâkimiyetini tanýmak
mecburiyetinde kaldý. Muvaffak Ya‘kub’-
la uðraþýrken Mu‘temid, 261’de (874-75)
Nasr b. Ahmed’i Mâverâünnehir’in tama-
mýna vali tayin ederek Sâmânîler sayesin-
de doðu sýnýrýný emniyet altýna aldý. Mu‘-
temid Mýsýr’ý da Yârcuh et-Türkî’ye iktâ
etmiþ ve onun ölümü üzerine daha önce
burada hilâfet nâibi sýfatýyla bulunan Ah-
med b. Tolun bölgeye tek baþýna hâkim
olmuþtu (Ramazan 258 / Temmuz 872).
Ahmed b. Tolun, Suriye’yi kendi yönetimi
altýna almak için çýktýðý seferden (264/878)
Fýrat’a kadar olan yerleri ele geçirerek dön-
dü ve ardýndan kendi adýna sikke bastýr-
dý. Ayný þekilde Muvaffak tarafýndan Rebî-
ülevvel 276’da (Temmuz 889) Azerbaycan
valiliðine gönderilen Muhammed b. Ebü’s-
Sâc da burada baðýmsýz hareket eden bir
hânedanýn kurucusu oldu.

Mu‘temid döneminde Bizanslýlar’la mü-
cadele sürdürülmüþ, Tarsus Emîri Yâzmân
bir gece baskýný ile Bizans ordusunun he-
men tamamýný imha etmiþtir (Rebîülevvel
270 / Eylül 883). Ancak Yâzmân’ýn bir ku-
þatmada ölmesinden (278/891) sonra Bi-
zans’a karþý yapýlan akýnlar zayýflamýþ ve
saldýrý sýrasý onlara geçmiþtir. Mu‘temid’in
son zamanlarýnda Karmatîler de halifeliði
uzun süre meþgul etmiþtir.

Mu‘temid -Alellah, Muharrem 279’da
(Nisan 892) oðlu Ca‘fer’i veliahtlýktan azle-
dip yerine kardeþi Muvaffak’ýn oðlu Ebü’l-
Abbas’ý (Mu‘tazýd-Billâh) getirmek zorun-
da kaldý. Bundan altý ay sonra da beklen-
medik bir þekilde ve muhtemelen zehirle-
nerek öldü (19 Receb 279 / 15 Ekim 892).
Dönemine ait sikkelerden yirmi tanesi Ýs-
tanbul Arkeoloji Müzeleri’nde bulunmak-
tadýr. Zamanýnýn çoðunu merkezden biraz
uzakta Dicle’nin sað kýyýsýna yaptýrdýðý
Kasrülaþk’ta geçiren Mu‘temid, Sâmerrâ’-
da oturan Abbâsî halifelerinin sonuncusu-
dur. Onun Türkler için kurulmuþ olan bu
þehirden ayrýlmasý (276/889) siyasî alan-
daki Türk nüfuzunun ortadan kalkma sü-
recine girdiðini göstermektedir.
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Ebü’l-Kåsým el-Mu‘temid -Alellåh
ez-Zâfirü’l-müeyyed Muhammed b. Abbâd

el-Mu‘tazýd b. Muhammed
b. Ýsmâîl el-Lahmî
(ö. 487/1094 [?] )

Son Abbâdî emîri
(1069-1091).

˜ ™

Rebîülevvel 431’de (Kasým-Aralýk 1039)
Bâce’de (Beja) doðdu. Babasý Ýþbîliye (Se-
villa) Abbâdî Emîri Mu‘tazýd -Billâh olup
annesi Dâniye (Denia) Emîri Mücâhid el-
Âmirî’nin kýzýdýr. Babasýnýn yakýn ilgisiyle
iyi bir devlet adamý olacak þekilde yetiþti-
rildi ve küçük yaþlardan itibaren onun hu-
zurunda düzenlenen edebî sohbet mec-
lislerine katýldý. Henüz on üç yaþýnda iken
emrine verilen orduyla Þilb (Silves) ve Þen-
temeriyetülgarb’ý (Santa Maria de Algar-
ve / Faro) ele geçirdi (444/1052), bu baþa-
rýsý üzerine bölgenin valiliðine tayin edildi.
Ancak kendisi gibi aþýrý eðlence düþkünü
olan saray þairi Ýbn Ammâr’ý da berabe-
rinde götürüp devlet iþlerini ona teslim
etmesi ve haklarýnda eðlence meclislerin-
den kaynaklanan çeþitli dedikodularýn çýk-
masý üzerine 450’de (1058) geri çaðýrýldý,
Ýbn Ammâr da sürgüne gönderildi.

Babasýna baþ kaldýran aðabeyi Ýsmâil’in
idam edilmesiyle veliaht olan Mu‘temid
(455/1063), Gýrnata’da hüküm süren Zîrî
Hükümdarý Bâdîs b. Habbûs’a karþý ayak-
lanan Mâleka (Malaga) Araplarý’ný destek-
lemek amacýyla görevlendirildiðinde ordu-
su bozguna uðradý ve kendisi Runde’ye

(279/892)
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(Ronda) kaçmak zorunda kaldý. Mu‘tazýd-
Billâh bozgun haberini alýnca çok öfkelen-
miþ, ancak daha sonra oðlu güzel bir þi-
irle özür dileyince onu affetmiþtir. Baba-
sýnýn 461’de (1069) vefatý üzerine tahta
çýkan Mu‘temid-Alellah sürgündeki eski
nedîmi Ýbn Ammâr’ý Ýþbîliye’ye çaðýrdý ve
önce onu Þilb valiliðine tayin etti; birkaç ay
sonra da yanýna alýp vezirliðe getirdi. Bu
defa ilk gençliðindeki gibi vaktini tama-
men eðlence meclislerinde geçirmeyip dev-
let iþleriyle de yakýndan ilgilendi ve hâki-
miyet alanýný geniþletmek için yoðun bir
faaliyet baþlattý. 462’de (1070) Cehverîler’in
elindeki Kurtuba’yý (Cordoba) aldý. Fakat
beþ yýl sonra Tuleytula (Toledo) Emîri Me’-
mûn’un kýþkýrtmasýyla Ýbn Ukkâþe adlý bir
maceraperest þehri zaptetti ve Mu‘te-
mid’in burayý tekrar yönetimi altýna sok-
masý 471 (1078) yýlýný buldu. Bu arada Vâ-
dilkebîr (Guadalquivir) ile Vâdiâne (Guadiana)
arasýndaki yerleri de topraklarýna kattý.
Emsalleri içinde en kudretli emîr olmasý-
na raðmen siyasî birliðin yitirilmesiyle En-
dülüs coðrafyasýnda ortaya çýkan yirmi ci-
varýndaki mülûkü’t-tavâifin pek çoðu gibi
Mu‘temid de Kastilya-Leon Kralý VI. Al-
fonso’ya yýllýk vergi ödüyordu. Endülüs’ü
müslümanlardan geri alma hareketini (re-
conquista) baþarýya ulaþtýrma azmi için-
de olan Alfonso yine de Ýþbîliye’yi almak
istiyordu ve bunun için þehre iki defa sal-
dýrdý, fakat Ýbn Ammâr’ýn siyasî mahare-
ti sayesinde sadece vergisini iki misli ala-
rak geri döndü. Ayný yýl Ýbn Ammâr, Mu‘-
temid’i Ýbn Tâhir’in hâkimiyetinde bulu-
nan Mürsiye’yi (Murcia) almasý için teþvik
etti ve Barcelona (Berþelûne) Kontu II. Ra-
mon Berenguer’den saðladýðý yardýmcý
kuvvetin de dahil olduðu ordunun baþýn-
da þehri ele geçirdi; ancak idaresini Mu‘-
temid’e baðlamak yerine orada baðýmsýz-
lýðýný ilân etti. Sekiz yýl kadar süren mace-
ralý bir baðýmsýzlýktan sonra kendisini esir
alan bir kale kumandaný tarafýndan Ýþbîli-
ye’ye gönderildi ve bir süre zindanda tu-
tulmasýnýn ardýndan öldürüldü.

VI. Alfonso’nun 473 (1080) yýlýnda Zün-
nûnîler’in elinde bulunan Endülüs’ün en
önemli þehirlerinden Tuleytula’yý kuþat-
masý ve beþ yýl sonra ele geçirmesi Mu‘te-
mid ve bütün Endülüs müslümanlarý için
bir dönüm noktasý oldu. Durumun gittik-
çe kötüleþtiðini gören ve Endülüs’ün ta-
mamen hýristiyan hâkimiyetine geçmesin-
den korkan Mu‘temid, Murâbýt Sultaný Yû-
suf b. Tâþfîn’den yardým istedi. 15 Rebî-
ülevvel 479 (30 Haziran 1086) tarihinde
güçlü bir orduyla Cezîretülhadrâ’ya (Al-
geciras) geçen Yûsuf b. Tâþfîn, Mu‘temid

ve müttefiki emîrler tarafýndan karþýlan-
dý. 12 Receb 479’da (23 Ekim 1086) Batal-
yevs’in (Badajoz) 12 km. kuzeydoðusunda
bulunan Zellâka (Sagrajos) ovasýnda yapý-
lan savaþta Murâbýt-Endülüs ortak ordu-
su sayý ve silâh bakýmýndan daha üstün
durumdaki hýristiyan kuvvetlerini aðýr bir
bozguna uðrattý. Fakat Yûsuf b. Tâþfîn’in
ülkesine dönmesinden sonra VI. Alfonso
yeni bir harekât baþlattý ve Belensiye, Mür-
siye, Lûrka (Lorca), Besta (Baza) þehirleri
ciddi tehlikelere mâruz kaldý. Bunun üze-
rine bizzat Mu‘temid Merakeþ’e giderek
Yûsuf b. Tâþfîn’den tekrar yardým istedi.
Yûsuf, Rebîülevvel 481’de (Haziran 1088)
ikinci defa Endülüs’e geçtiyse de emîrler
arasýndaki anlaþmazlýklarý görünce onlarla
bir neticeye varýlamayacaðýný anlayýp ge-
ri döndü (482/1089). Ancak Endülüs’te si-
yasî birliði saðlamadan hýristiyanlara kar-
þý baþarý kazanýlamayacaðýný bildiðinden
üçüncü defa Endülüs’e geçti (483/1090).
Mu‘temid, Yûsuf’un Endülüs þehirlerini
birer birer ele geçirdiðini görünce sýranýn
Ýþbîliye’ye geldiðini anladý ve hemen sa-
vunma hazýrlýklarýna baþladý; Yûsuf b. Tâþ-
fîn’in birleþme çaðrýlarýný da reddetti. Bu-
nun üzerine Maðrib’e geçen Yûsuf büyük
bir ordu hazýrladý ve dört kol halinde En-
dülüs’e sevketti. Murâbýt kuvvetleri Tarîf’i
aldýktan sonra Ýþbîliye’ye yöneldi. Zor du-
rumda kalan Mu‘temid Alfonso’dan yar-
dým istedi. Bu arada önce Ceyyân, ardýn-
dan Kurtuba Murâbýtlar’ýn hâkimiyetine
geçti (484/1091). Mu‘temid’in talebi üze-
rine Alfonso intikam almak için iyi bir fýr-
sat yakaladýðýna inanarak 60.000 kiþilik
bir orduyu Murâbýt kuvvetlerinin üzerine
gönderdiyse de askerleri Hýsnülmüdevver
yakýnlarýnda meydana gelen savaþta ye-

nildi (484/1091). Artýk hiçbir yerden yar-
dým alamayan Mu‘temid, Ýþbîliye’de halkýn
isyanýyla karþýlaþtý ve savunma çabalarý so-
nuç vermeyerek þehirle birlikte Murâbýt-
lar’ýn eline düþtü (22 Receb 484 / 9 Eylül
1091). Böylece Mu‘temid, Abbâdîler hâne-
danýna nihayet veren Yûsuf b. Tâþfîn ta-
rafýndan bütün mal varlýðýna el konulduk-
tan sonra ailesiyle birlikte Tanca’ya, ardýn-
dan Miknâs’a ve daha sonra Merakeþ ya-
kýnýnda bulunan Aðmât’a gönderildi. 11
Þevval 487’de (24 Ekim 1094) veya Zilhic-
ce 488’de (Aralýk 1095) vefat etti.

Mu‘temid’in ölümünün ardýndan baþta
Ebû Bahr Ýbn Abdüssamed olmak üzere
pek çok þair mersiyeler yazarak onun ka-
biliyetlerini, âlicenap ve müsamahakâr ki-
þiliðini, þairliðini, asalet ve kahramanlýk-
larýný övdüler. Mu‘temid, Endülüs müslü-
manlarýnýn önde gelen idareci ve bilgin ki-
þilerinden biriydi. Babasý Mu‘tazýd-Billâh
kadar güçlü bir emîr olmadýðý halde tarih-
çilerin kendisini III. Abdurrahman, II. Ha-
kem ve Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr gibi þah-
siyetlerle birlikte andýklarý görülmektedir
ki bunun gerçek sebebi onun hazin âkýbe-
tidir. Öte yandan Ýspanyol kaynaklarýnda
Mu‘temid’in kýzýnýn VI. Alfonso ile evlen-
diðine dair bazý rivayetler yer almaktaysa
da bu doðru deðildir. Ancak Mu‘temid’in
oðlu Feth el-Me‘mûn’un eþlerinden Zâide’-
nin Ýþbîliye Murâbýtlar tarafýndan kuþatý-
lýnca Alfonso’ya sýðýndýðý, Alfonso’nun da
onunla evlendiði ve Sancho adýnda bir ço-
cuklarýnýn olduðu bilinmektedir (Levi-
Provençal, el-Ýslâm, s. 151 vd.). Mu‘temid-
Alellah ayný zamanda Ortaçað’ýn en fazla
ilgi gören þairlerinden biridir. Divaný tam
olarak günümüze ulaþamamakla birlikte
bazý þiirleri Ýbn Zeydûn’un divanýnda ve

Þilb (Silves) þehri ve Ýbn Abbâd el-Mu‘temid-Alellah tarafýndan yaptýrýlan kale
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Ortaçað Endülüs tarihiyle ilgili kaynaklar-
da muhafaza edilmiþ, bunlarýn bir kýsmý
yayýmlanmýþtýr (Ahmed Ahmed Bedevî –
Hâmid Abdülmecîd, Kahire 1951; Rýzâ
Habîb Süveysî, Tunus 1975, 1985; Maria
Jesus Rubiera Mata, Madrid 1982 [Ýspan-
yolca tercümesiyle birlikte]).
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ÿLütfi Þeyban
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MU‘TEMÝR b. SÜLEYMAN

( ��������������� )

Ebû Muhammed Mu‘temir b. Süleymân
b. Tarhân et-Teymî

(ö. 187/803)

Muhaddis tâbiî.
˜ ™

106 (724) yýlýnda Basra’da dünyaya gel-
di. Doðumuyla ilgili baþka tarihler de ve-
rilmektedir. Benî Teym b. Mürre’nin me-
vâlîsinden olduðu için Teymî nisbesini al-

mýþtýr. Onun Tufeyl lakabýyla bilindiði de
zikredilmiþtir. Ebü’l-Mu‘temir künyesiyle
anýlan babasý Süleyman b. Tarhân, Basra’-
nýn önde gelen âlimlerinden biri olup riva-
yetleri Kütüb-i Sitte’de yer almýþtýr. Mu‘-
temir babasýndan baþka Abdülmelik b.
Umeyr, Ýbnü’l-Mu‘temir, Eyyûb es-Sahti-
yânî, Humeyd et-Tavîl, Amr b. Dînâr, Hâ-
lid el-Hazzâ, Âsým el-Ahvel gibi muhaddis-
lerden hadis rivayet etti. Kendisinden de
yaþça daha büyük olan Süfyân es-Sevrî,
akraný Abdullah b. Mübârek, Abdurrah-
man b. Mehdî, Abdürrezzâk es-San‘ânî,
Yahyâ b. Yahyâ el-Minkarî, Ahmed b. Han-
bel, Ýshak b. Râhûye, Ebû Bekir b. Ebû
Þeybe gibi âlim ve muhaddisler hadis riva-
yetinde bulundu. Ýbn Sa‘d, Yahyâ b. Maîn
ve Ebü’l-Hasan el-Ýclî onun sika, Ebû Hâ-
tim er-Râzî sika ve sadûk bir muhaddis ol-
duðunu söylemiþtir. Kettânî, Mu‘temir’in
siyer ve megazîye dair bir çalýþmasý oldu-
ðunu belirtmektedir. Ancak bunun baba-
sýnýn Kitâbü’l-Me³åzî adlý eseriyle (Sez-
gin, I, 285-286) karýþtýrýlmýþ olabileceði ak-
la gelmektedir. Mu‘temir’in de babasý gi-
bi ibadete düþkün olduðu, onunla sabaha
kadar dolaþarak deðiþik yerlerde ibadet
ettiði kaydedilmektedir. Mu‘temir b. Sü-
leyman 187 Muharrem veya Saferinde
(Ocak veya Þubat 803) Basra’da vefat etti.
Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almýþtýr.
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MU‘TEZ-BÝLLÂH
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Ebû Abdillâh el-Mu‘tez -Billâh Muhammed
b. Ca‘fer el-Mütevekkil b. Muhammed

el-Mu‘tasým-Billâh el-Abbâsî
(ö. 255/869)

Abbâsî halifesi
(866-869).

˜ ™

233’te (847) doðdu. Babasý Halife Müte-
vekkil -Alellah, annesi Kabîha adlý bir câri-
yedir. Ýki yaþýnda iken kardeþleri Müntasýr
ve Müeyyed’in arasýnda ikinci veliahtlýða
tayin edildi. Ancak büyüdükçe babasýnýn
Mu‘tezz’e duyduðu yakýnlýk artmaya baþ-
ladý ve iktidarýnýn sonlarýna doðru onu,
Türkler’e karþý bir denge unsuru olarak
Araplar’dan ve diðer milletlerden oluþtur-

duðu Megaribe denilen bir askerî birliðin
baþýna getirdi.

Müntasýr, babasýnýn Mu‘tez lehine dön-
mesi üzerine Türkler’le iþ birliði yapmaya
ve hilâfeti zorla ele geçirmeye karar verdi.
Nihayet baþlarýnda Boða es-Sagýr ve Bâ-
gir et-Türkî’nin bulunduðu bazý emîrler
Halife Mütevekkil’i geceleyin sarayýnda öl-
dürerek tahta Müntasýr’ý çýkardýlar (247/
861). Ancak altý ay sonra Müntasýr da þüp-
heli bir þekilde ölünce bu defa Mütevek-
kil’in çocuklarýndan birini halife yapmak is-
temeyen emîrler Müntasýr’ýn yeðeni Ah-
med’i Müstaîn-Billâh lakabýyla halife ilân
ettiler (248/862).

Müstaîn, Boða es-Sagýr ve onun gibi
güçlü bir Türk kumandaný olan Vasîf ile iþ
birliði yaparak Bâgir et-Türkî’yi tutukla-
týnca Bâgir’in adamlarý sarayý kuþattýlar,
ancak Bâgir’in katlini önleyemediler. Olay-
lar gittikçe çýðýrýndan çýktý ve Halife Müs-
taîn, Vasîf ve Boða ile birlikte Sâmerrâ’-
dan gizlice ayrýlarak Baðdat’a gitti (5 Mu-
harrem 251 / 6 Þubat 865). Türkler ise ken-
dileri için kurulmuþ olan Sâmerrâ þehrinin
terkedilmesini istemiyorlardý. Bu sebeple
Baðdat’a giden Müstaîn’e karþý yine aile-
den birini hilâfete getirmeye karar verdi-
ler ve o sýrada göz hapsinde tutulan Mu‘-
tezz’i halife ilân ettiler. Müstaîn bu duru-
mu kabul etmeyince biri Baðdat’ta, diðeri
Sâmerrâ’da iki halife ortaya çýkmýþ oldu.
Mu‘tez, Tâhirîler’den Muhammed b. Ab-
dullah’a bir mektup yazarak ondan ken-
disine biat etmesini istedi, ancak baþlan-
gýçta olumlu bir cevap alamadý. Horasan’-
da yarý baðýmsýz olarak hüküm süren Tâ-
hirîler, Halife Me’mûn’dan itibaren devle-
tin önemli kademelerinde görev alýyorlardý
ve bu görevlendirmelerde Türkler’in nüfu-
zunu kýrma düþüncesinin etkisi bulunu-
yordu. Bir süre sonra kuvvet dengesi Mu‘-
tez’den yana deðiþmeye baþlayýnca Mu-
hammed b. Abdullah ona biat etti; o da
kendisini -henüz eline geçmemiþ olan- Bað-
dat’ýn muhafýzlýðýna tayin etti. Bu sýrada
halifeliði zorla ele geçirmeye karar vere-
rek kardeþi Ebû Ahmed idaresinde kala-
balýk bir orduyu da Baðdat’a gönderdi (23
Muharrem 251 / 24 Þubat 865). Mu‘tezz’e
baðlý birlikler Baðdat’ý uzun süre kuþatma
altýnda tutunca þehirde erzak sýkýntýsý baþ
gösterdi. Daha önce Baðdat’a gelmiþ olan
devlet erkâný ve Abbâsî ailesi mensuplarý
Mu‘tez tarafýna geçmeye baþladýlar. So-
nunda Muhammed b. Abdullah ile Ebû
Ahmed görüþüp Müstaîn’in halifelikten
azline karar verdiler. Bunun üzerine Müs-
taîn halifeliði Mu‘tezz’e devretmeye razý
oldu. Baðdat’ta 4 Muharrem 252 Cuma


