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ve Müslim (nþr. Kemâl Yûsuf el-Hût), Beyrut
1987, s. 13-16; Ýbnü’s-Salâh, £Ulûmü’l-¼adî¦ (nþr.
Nûreddin Itr), Medine, ts., s. 19-20; Burhâneddin
el-Ebnâsî, eþ-Þe×e’l-feyyâ¼ min £Ulûmi Ýbni’½-
Øalâ¼ (nþr. Ebû Abdullah M. Ali Semek), Beyrut
1418/1998, s. 40-41; Ýbnü’l-Irâký, el-Beyân ve’t-
tav²î¼ (nþr. Kemâl Yûsuf el-Hût), Beyrut 1990,
neþredenin giriþi, s. 15-16; Ýbn Hacer el-Askalânî,
en-Nüket £alâ kitâbi Ýbni’½-Øalâ¼ (nþr. Rebî‘ b.
Hâdî Umeyr), Riyad 1417, I, 291-323; Þemsed-
din es-Sehâvî, Fet¼u’l-mu³¢¦ (nþr. Ali Hüseyin
Ali), Beyrut 1412/1992, I, 44-48; Süyûtî, Tedrî-
bü’r-râvî (nþr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), Kahire
1385/1966, I, 112-116; Zekeriyyâ el-Ensârî, Fet-
¼u’l-bâš¢ £alâ Elfiyyeti’l-£Irâš¢ (nþr. Muhammed
b. Hüseyin el-Irâký el-Hüseynî), Beyrut, ts. (Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye), I, 56-63; Emîr es-San‘ânî,
Tav²î¼u’l-efkâr (nþr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Medine, ts. (el-Mektebetü’s-selefiyye), s. 69-85;
Abdülazîz ed-Dihlevî, Bustânü’l-Muhaddisîn
(trc. Ali Osman Koçkuzu), Ankara 1986, s. 90-91;
Kettânî, er-Risâletü’l-müste¹rafe, s. 26-32; Tec-
rid Tercemesi, Mukaddime, I, 227-231; Talat Koç-
yiðit, Hadis Istýlahlarý, Ankara 1980, s. 320-323;
Halîl Ýbrâhim Molla Hâtýr, Mekânetü’½-Øa¼î¼ayn,
Kahire 1981, s. 167-170; Mahmûd Ebû Reyye,
EŠvâß £ale’s-sünneti’l-Mu¼ammediyye, Kahire,
ts., s. 294-296; Þerefeddin Ali Râcihî, Mu½¹ala-
¼u’l-¼adî¦ ve e¦erühû £ale’d-dersi’l-lu³avî £inde’l-
£Arab, Beyrut 1983, s. 270-274; Mübârekfûrî,
Mušaddimetü Tu¼feti’l-a¼ve×î (nþr. Abdurrah-
man M. Osman), Kahire 1412/1992, s. 67-70;
Tâhir el-Cezâirî, Tevcîhü’n-na¾ar (nþr. Abdülfet-
tâh Ebû Gudde), Beyrut 1416/1995, I, 346-353;
Muhammed b. Matar ez-Zehrânî, Tedvînü’s-sün-
ne, Riyad 1417/1996, s. 177-180.
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Muhammed b. Ahmed el-Utbî’nin
(ö. 255/869)

el-£Utbiyye olarak da tanýnan
ve Mâlikî fýkhýnýn

ilk kaynaklarý arasýnda yer alan eseri
(bk. UTBÎ, Muhammed b. Ahmed).
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Ebü’l-Abbâs el-Müstaîn -Billâh Ahmed
b. Muhammed b. Muhammed
el-Mu‘tasým-Billâh el-Abbâsî

(ö. 252/866)

Abbâsî halifesi
(862-866).
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217’de (832) doðdu. Babasý Halife Mu‘-
tasým-Billâh’ýn oðlu Muhammed, annesi
Slav asýllý bir câriyedir. Halife Müntasýr-Bil-
lâh’ýn 4 Rebîülâhir 248’te (7 Haziran 862)
öldürülmesi üzerine baþta Boða el-Kebîr,
Boða es-Sagýr ve Otamýþ olmak üzere Türk
kumandanlarý, Vezir Ahmed b. Hasîb ve di-

ðer devlet adamlarý yeni halifeyi seçmek
için toplandýlar. Türk askerleri, Megaribe
ve Üþrûseneliler, toplantýya katýlanlarýn ala-
caðý karara uyacaklarýna ve seçecekleri ha-
lifeye biat edeceklerine yemin ettiler. An-
cak daha önce Halife Mütevekkil -Alellah’ýn
öldürülmesi iþine karýþtýklarýndan kendile-
rinden intikam alýr düþüncesiyle Mütevek-
kil’in çocuklarýnýn halife seçilmesine razý ol-
mayacaklarýný bildirdiler. Görüþmeler so-
nunda Mu‘tasým-Billâh’ýn torunu Ahmed
b. Muhammed’in Müstaîn-Billâh lakabýyla
halife ilân edilmesine karar verildi (6 Re-
bîülâhir 248 / 9 Haziran 862). Ertesi gün
biat merasimi sýrasýnda bazý gruplar, Müs-
taîn’in halifeliðine karþý çýkarak önceki ha-
life Müntasýr’ýn kardeþi Mu‘tez-Billâh le-
hine tezahürat yaptýlar, hatta Bâbülâm-
me’ye hücum edip yaðmalamaya baþla-
dýlar. Böylece öteden beri Türk askerleri-
nin iktidarý ellerinde tutmalarýndan rahat-
sýz olan Baðdat halký ilk defa Türkler’e
karþý baþlatýlan bir eylemin içinde yer al-
mýþ oluyordu. Boða el-Kebîr olaya müda-
hale ederek birçok kiþinin ölümüne sebep
olan karýþýklýklara son verdi. Halife de cü-
lûs bahþiþi daðýtýp olaylarý yatýþtýrdý. Mu‘-
tez-Billâh’ý ve kardeþi Müeyyed’i el-Cev-
saku’l-Hâkanî’de hapsettirdi.

Müstaîn-Billâh hilâfet makamýna geçin-
ce Otamýþ’ý Mýsýr ve Maðrib, Muhammed
b. Tâhir’i Horasan, Muhammed b. Abdul-
lah b. Tâhir’i Irak-Fars valiliðine tayin et-
ti. Bir süre sonra Türkler’le Vezir Ahmed
b. Hasîb’in arasý açýldýðýndan Otamýþ’ý ve-
zir tayin etmek zorunda kaldý. Ahmed b.
Hasîb bütün mallarýna el konulup önce Gi-
rit adasýna, ardýndan Kayrevan’a gönde-
rildi. Bu olaydan sonra iktidar Otamýþ ile
kâtibi Þücâ‘ b. Kasým’ýn eline geçti.

Türk askerlerinin nüfuzunun kýrýlmasý-
ný isteyen Baðdat halký Abbâsî kuvvetle-
rinin Bizans karþýsýnda yenilmesini baha-
ne ederek halifeye isyan etti. Halkýn, Þâ-
kiriyye denilen ücretli askerlerin ve diðer
gruplarýn katýldýðý isyan sýrasýnda mah-
kûmlar serbest býrakýldý (Safer 249 / Ni-
san 863). Ardýndan Sâmerrâ’da da Türk
askerlerine karþý baþlatýlan eylem Boða es-
Sagýr, Otamýþ ve Vasîf’e baðlý kuvvetler ta-
rafýndan bastýrýldý. Kýsa bir süre sonra Bo-
ða es-Sagýr ve Vasîf’e baðlý bazý Türkler,
malî ve siyasî durumlarýnýn kötüleþtiðini id-
dia ederek Vezir Otamýþ ve kâtibine karþý
ayaklandýlar, her ikisini de katledip evleri-
ni yaðmaladýlar (15 Rebîülâhir 249 / 7 Ha-
ziran 863). Halife olup bitenler karþýsýnda
ciddi bir tepki gösteremedi. Otamýþ’ýn ye-
rine Ahmed b. Sâlih b. Þîrzâd’i vezir tayin
etti ve nüfuzlu kumandanlardan Bâgir et-

ferâyînî, Ebû Ca‘fer el-Hîrî, Muhammed
b. Ýshak es-Serrâc ve Ebû Avâne el-Ýsfe-
râyînî (Müsnedü Ebî £Avâne, I-V, nþr. Ey-
men b. Ârif ed-Dýmaþký, Beyrut 1419/1998),
Ebû Ýmrân Mûsâ b. Abbas el-Cüveynî, Ah-
med b. Muhammed et-Tûsî el-Belâzürî,
Kasým b. Asbað, Ebü’n-Nadr et-Tûsî, Ebü’l-
Velîd el-Ümevî, Ýbnü’l-Hîrî diye bilinen Ebû
Saîd Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî,
Ýbnü’þ-Þarký diye anýlan Ebû Hâmid Ah-
med b. Muhammed el-Herevî, Ebû Abdul-
lah Hüseyin b. Ahmed eþ-Þemmâhî el-He-
revî ve Ebû Nuaym el-Ýsfahânî (el-Müsne-
dü’l-müstaÅrec £alâ Øa¼î¼i’l-Ýmâm Müslim,
nþr. Muhammed Hasan Muhammed, I-IV,
Beyrut 1417/1996) anýlabilir. Hem Øa¼î¼-i
BuÅârî hem Øa¼î¼-i Müslim’le ilgili ola-
rak Ýbnü’l-Ahrem (müttefekun aleyh hadis-
ler üzerine), Ebû Ali el-Mâsercisî, Hâkim
el-Kebîr, el-Müttefišu’l-kebîr adýný taþý-
dýðý ve toplam 25.480 tariki ihtiva ettiði
söylenen eseriyle (Ýbn Hacer el-Askalânî, I,
297) Cevzaký, Hâkim en-Nîsâbûrî, Berka-
nî, Ýbn Mencûye, Ebû Zer el-Herevî, Ebû
Nuaym el-Ýsfahânî, Ebû Zekeriyyâ Ýbn
Mende ve el-Mi½bâ¼ fî £uyûni’l-e¼âdî-
¦i’½-½ý¼â¼ adlý eseriyle Cemmâîlî müstah-
rec çalýþmalarý yapmýþtýr.

Bunlardan baþka Tirmizî ve Ebû Dâ-
vûd’un es-Sünen’lerine dair müstahrecler
yapýlmýþtýr. Tirmizî’nin es-Sünen’i üzerine
müstahrec yazanlardan Hâkim el-Kebîr,
Ýbn Mencûye ve Ebû Ali Hasan b. Ali b.
Nasr et-Tûsî anýlabilir. Ebû Ali’nin kaleme
aldýðý müstahrec, MuÅta½arü’l-a¼kâm
(MüstaÅrecü’¹-ªûsî £alâ Câmi£i’t-Tirmi×î)
adýyla yayýmlanmýþtýr (nþr. Enîs b. Ahmed
b. Tâhir el-Endûnîsî, I-IV, Medine 1415).
Ebû Dâvûd’un es-Sünen’i üzerine müs-
tahrec yazanlardan Ýbn Mencûye, Ýbn Ey-
men diye bilinen Muhammed b. Abdül-
melik b. Eymen ve Kasým b. Asbað (ese-
ri için bk. DÝA, XXIV, 541) zikredilebilir.

Müstahrec çalýþmalarý adý geçen hadis
kitaplarýyla sýnýrlý kalmamýþ, Ýbn Huzey-
me’nin Kitâbü’t-Tev¼îd’i hakkýnda Ebû
Nuaym el-Ýsfahânî tarafýndan bir müs-
tahrec yapýlmýþ, Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-
Müstedrek’i üzerine Zeynüddin el-Irâký
bir müstahrec yazmaya baþlamakla bera-
ber bitirememiþ (a.g.e., XIX, 121), Ebü’l-
Kasým Ýbn Mende çeþitli kitaplardan çýkar-
dýðý hadisler için el-MüstaÅrec min kü-
tübi’n-nâs li’t-te×kire ve’l-müste¹raf
min a¼vâli’n-nâs li’l-ma£rife’yi hazýrla-
mýþtýr (a.g.e., XX, 181).
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Müstaîn-Billâh’ýn halifelikten hal‘edilmesi
kararýna katýldýðýný bildirdi (4 Muharrem
252 / 25 Ocak 866).

Müstaîn-Billâh bu karar üzerine kendi-
sine 50.000 dinar para ayrýlmasý, 30.000
dinarlýk bir yerin iktâ edilmesi ve Mekke’-
ye gidinceye kadar Vâsýt’ta ikametine izin
verilmesi þartýyla hilâfetten çekildi ve Mu‘-
tez-Billâh resmen halife ilân edildi. Halký el-
Mescidü’l-câmi‘de toplayan Kadý Ýbn Ebü’þ-
Þevârib Hasan b. Muhammed yeni halife
için biat aldý. Müstaîn-Billâh’ý da oraya ge-
tirtti ve ona hilâfetten kendi isteðiyle ay-
rýlýp ayrýlmadýðýný sordu. O da kendi arzu-
suyla ayrýldýðýný söyleyip Mu‘tez -Billâh’a
biat etti. Müstaîn-Billâh, hilâfet alâmetle-
rinden olan asâ ve bürdeyi görevlilere tes-
lim ettikten sonra ailesiyle birlikte Vâsýt’a
hareket etti (3 Muharrem 252 / 24 Ocak
866). Tolunoðullarý hânedanýnýn kurucusu
Ahmed b. Tolun da ona nezaret etmekle
görevlendirildi. Müstaîn-Billâh 3 veya 6
Þevval 252’de (17 veya 20 Ekim 866) Mu‘-
tezz’in görevlendirdiði hâcib Saîd b. Sâlih
tarafýndan Sâmerrâ’da öldürüldü. Müs-
taîn, Ebü’l-Abbas es-Seffâh ve Ebû Ca‘fer
el-Mansûr’dan sonra babasý halife olma-
dýðý halde hilâfet makamýna geçen ilk þa-
hýstýr. Mütevekkil -Alellah ve Müntasýr-Bil-
lâh’ýn baþýna gelenleri iyi bildiði için Türk
kumandanlarýn icraatýna müdahale etmek-
ten çekinmiþ ve onlarýn her isteðini yeri-
ne getirmiþtir. Çok cömert olduðu, ken-
dinden önceki halifelerin biriktirdiði altýn,
mücevherat, silâh ve diðer deðerli eþyayý
bütün uyarýlara raðmen daðýttýðý kayde-
dilmektedir.

Müstaîn-Billâh’ýn halifelik dönemi karý-
þýklýklar içinde geçmesine raðmen Bizans’a
karþý yaz seferleri sürdürüldü. Halife 249
(863) yýlýnda Ca‘fer el-Hayyât ile Ömer b.
Abdullah el-Akta‘ý Bizans’a karþý sefere me-
mur etti. Ömer Anadolu içlerine kadar iler-
ledi. Türk kumandaný Bilgecûr 250 yýlý ya-
zýnda (864 yazý) Anadolu’ya hareket etti.
Bilgecûr ertesi yýl daha büyük bir orduyla
Anadolu seferine çýktý. Aksaray-Niðde ara-
sýnda bulunan Matmûre’yi alýp çok sayýda
esir ve bol miktarda ganimetle geri dön-
dü.

Ali evlâdýnýn baþlattýðý isyanlar da Müs-
taîn -Billâh’ý meþgul eden önemli olaylar
arasýnda yer alýr. Tâlibiyyîn’den Yahyâ b.
Ömer el-Hüseynî 250’de (864) Kûfe’de bey-
tülmâli ele geçirip mahkûmlarý serbest bý-
raktý. Müstaîn sevkettiði ordularla bu is-
yaný bastýrdý ve Yahyâ b. Ömer öldürüldü.
Ayný yýlýn ramazan ayýnda (Ekim 864) Ha-
san el-Alevî Taberistan’da ayaklandý. Ab-

bâsî kuvvetleri Hasan el-Alevî’yi maðlûp
ederek 300’den fazla taraftarýný katletti.
Ancak Taberistan halkýnýn coþkuyla des-
teklediði Hasan el-Alevî mücadeleye devam
edip Taberistan’a hâkim olmayý baþardý
(254/868). Muhammed b. Ca‘fer el-Hüsey-
nî’nin Rey þehrinde baþlattýðý isyan Hora-
san Valisi Muhammed b. Tâhir tarafýndan
bastýrýldý ve Muhammed b. Ca‘fer esir
alýndý (251/865). Yine Ali evlâdýndan olan
Hüseyin b. Muhammed 251 yýlý sonlarýn-
da (865 sonlarý) Kûfe’de isyan etti. Kûfe-
liler ve Benî Esed kabilesi tarafýndan da
desteklenen bu isyan Halife Müstaîn-Bil-
lâh’ýn gönderdiði Müzâhim b. Hâkan ku-
mandasýndaki kuvvetlerce bastýrýldý (253/
867). Hüseyin b. Ahmed el-Kevkebî 251
Rebîülevvelinde (Nisan 865) Kazvin ve Zen-
can’ý ele geçirdi. Bu isyan Boða el-Kebîr’in
oðlu Mûsâ tarafýndan bertaraf edildi. Ayný
yýl Ýsmâil b. Yûsuf el-Hasenî el-Alevî Mek-
ke’de ayaklandý ve Mekke halký bu yüzden
büyük sýkýntýlarla karþýlaþtý, isyaný Ebü’s-
Sâc bastýrdý (252/866).
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Receb 1131’de (Mayýs-Haziran 1719) Ýs-
tanbul Atikalipaþa semtinde dünyaya gel-
di. Babasý, Beyazýt’taki Sadrazam Seyyid
Hasan Paþa Medresesi müderrislerinden
Mehmed Emin Efendi’dir. Þam ve Edirne

Türkî’yi baþkumandanlýða getirmek iste-
di. Ancak bu durum Boða es-Sagýr ile Va-
sîf’i endiþelendirdi. Boða es-Sagýr ile Va-
sîf’in kendisine karþý bir eylem gerçekleþ-
tireceðini haber alan Bâgir et-Türkî adam-
larýyla görüþerek halifenin ve bu iki ku-
mandanýn katledilmesini kararlaþtýrdý. Bu-
nu duyan Halife Müstaîn-Billâh, Boða es-
Sagýr ve Vasîf ile anlaþýp Bâgir et-Türkî’yi
hapsetti. Bu sýrada Bâgir’in askerleri ve
mevâlî ayaklanýp el-Cevsaku’l-Hâkanî’yi
bastý. Tehlikenin giderek büyümesi üzeri-
ne Bâgir hapishanede öldürüldü, fakat bu
olay karýþýklýklarý daha da arttýrdý. Boða es-
Sagýr ile Vasîf isyaný bastýrmak için Mega-
ribe ve Þâkiriyye’ye mensup bir grup as-
keri Bâgir et-Türkî’nin adamlarýna karþý
sevkettiyse de isyan bastýrýlamadý. Halife,
Vasîf ve Boða es-Sagýr ile birlikte Sâmer-
râ’yý gizlice terkedip Baðdat’a hareket et-
mek zorunda kaldý. Müstaîn-Billâh, Bað-
dat’ta Vali Muhammed b. Abdullah b. Tâ-
hir tarafýndan karþýlandý (5 Muharrem 251/
6 Þubat 865). Sâmerrâ’daki bazý kuman-
dan ve devlet adamlarý da Baðdat’a git-
meye baþladýlar. Bu geliþmelerden rahat-
sýz olan Türk askerleri, Ferganalýlar ve di-
ðer mevâlî Müstaîn-Billâh’a elçi gönderip
hatalarýný itiraf ettiler, geri dönmesini is-
tediler ve kendisine bundan sonra sada-
katle hizmet edeceklerini bildirdiler. Fa-
kat halife onlarýn tekliflerini kabul etmedi.
Bunun üzerine Türk askerleri, siyasî otori-
telerinin sarsýlmasýndan endiþe edip Müs-
taîn-Billâh’ýn yerine Mu‘tez-Billâh’ý halife
yapmaya karar verdiler ve onu el-Cevsa-
ku’l-Hâkanî’deki hapishaneden çýkarýp ha-
life ilân ettiler (11 Muharrem 251 / 12 Þu-
bat 865). Vilâyetlere mektup göndererek
Müstaîn-Billâh’ýn hal‘edildiðini ve yerine
Mu‘tez-Billâh’ýn geçtiðini bildirdiler.

Böylece ayný anda biri Baðdat’ta, diðeri
Sâmerrâ’da olmak üzere iki Abbâsî hali-
fesi ortaya çýkmýþ oldu. Mu‘tez-Billâh, bu
ikiliðe son vermek için Baðdat Valisi Mu-
hammed b. Abdullah b. Tâhir’e haber gön-
derip onu kendi saflarýna çaðýrdýysa da
teklifi kabul görmedi. Ancak Boða el-Ke-
bîr’in Humus’ta bulunan oðlu Mûsâ, Mu‘-
tez-Billâh tarafýna geçince dengeler de-
ðiþti. Bu geliþmeden cesaret alan Mu‘tez-
Billâh kardeþi Ebû Ahmed’i büyük bir or-
duyla Baðdat’a gönderdi (23 Muharrem
251 / 24 Þubat 865). Baðdat uzun süre mu-
hasara edildi. Muhasaradan dolayý periþan
olan halk validen Mu‘tez-Billâh’ýn saflarý-
na katýlmasýný, Müstaîn-Billâh’tan da ha-
lifelikten çekilmesini istedi. Ebû Ahmed
ile görüþen Vali Muhammed b. Abdullah,
Mu‘tez-Billâh’a biat etmeye razý oldu ve
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