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halife tayin ettiðini bir sicille ortaya koyma-
ya çalýþtý. Ardýndan resmî dairelerde “Hâ-
fýziyye devleti” ve “Hâfýziyye imâmeti” gibi
ibareler sýk sýk kullanýlmaya baþlandý. Bu
geliþmeler üzerine Müsta‘lî Ýsmâiliyye bün-
yesinde Hâfýziyye (Mecîdiyye) ve Tayyibiyye
olarak adlandýrýlan büyük bir bölünme mey-
dana geldi. Daha önceki imamýn neslinden
gelmemesine raðmen Hâfýz’ýn iddialarý, Fâ-
týmî Devleti’nin Eyyûbîler tarafýndan orta-
dan kaldýrýlmasýna kadar Mýsýr ve Suriye’-
de bulunan Müsta‘lîler, Aden’de Zürey‘îler
ve San‘a’da Hemdânî ailesinin bir kýsým
mensuplarý tarafýndan benimsendi. Ab-
dülmecîd ve daha sonra gelen üç halefi
Zâfir-Bia‘dâillâh (1149-1154), Fâiz -Binas-
rillâh (1154-1160) ve Âdýd-Lidînillâh (1160-
1171) Hâfýziyye’nin hak sahibi ve gerçek
imamlarý olarak kabul edildi, önceki devir-
lerden beri devam eden Ýsmâilî geleneði
sürdürüldü, Kahire’de görevli baþdâî da-
vetin yöneticisi olma özelliðini devam et-
tirdi. Böylece Hâfýziyye Fâtimîler’in son dev-
rinde devletin resmî mezhebi oldu. Ancak
Fâtýmîler’in yýkýlýþýný müteakip Hâfýziyye Mý-
sýr’daki desteðini kaybederek kýsa sürede
ortadan kalktý. Bu devrede Hâfýzî âlimle-
rinin, Tayyibî ve Nizârîler’in ortaya koyduk-
larý çalýþmalara paralel eserler býrakma-
dýklarý yahut bunlarýn günümüze intikal
etmediði dikkate alýnýrsa onlarýn daha zi-
yade edebî faaliyetlerde bulunduklarý dü-
þünülebilir.

Hâfýzîler’e muhalif Müsta‘lîler’i teþkil
eden Tayyibîler, Halife Âmir’in ölümünden
birkaç ay önce doðan, adý geçen halifenin
Suleyhîler’in melikesi Hürre es-Suleyhýy-
ye’ye 4 Rebîülâhir 524 (17 Mart 1130) ta-
rihinde doðduðunu yazdýðý (Umâre el-Ye-
menî, s. 127-129), doðumu münasebetiyle
Kahire’de büyük þenlikler düzenlenen Ebü’l-
Kasým et-Tayyib’i (Makrîzî, Ýtti£â¾ü’l-¼une-
fâ, III, 128; el-Müntešå, s. 109-110) imam
olarak kabul ettiler. Mýsýr ve Suriye’de bu-
lunan bazý Müsta‘lî gruplarý ile Yemen Müs-
ta‘lîleri’nin çoðunluðu Tayyib’in imâmetini
benimseyerek Hâfýz -Lidînillâh’ýn iddiala-
rýný reddettiler. Bununla birlikte Tayyib’in
âkýbetiyle ilgili hiçbir þey bilinmemektedir.
Ýdrîs Ýmâdüddin’e göre Âmir’in ölümünün
ardýndan Efdal harekete geçip Abdülme-
cîd’i hapsettirdiðinde Tayyib ve dâîleri göz-
den kaybolup uzaklaþmýþlardý, böylece Ýs-
mâiliyye bünyesinde ikinci bir gizlilik (setr)
dönemi baþlamýþtýr (Eymen Fuâd Seyyid,
TârîÅu’l-me×âhibi’d-dîniyye, s. 186; ayrý-
ca bk. MESTÛR). Âmir’in vefat haberi Ye-
men’e ulaþtýðýnda Hürre es-Suleyhýyye, dâî
Züeyb b. Mûsâ el-Vâdiî ve yardýmcýsý Sul-
tan Hattâb b. Hasan b. Ebü’l-Hýfâz el-Ha-

cûrî ile, ülkesindeki Ýsmâilî cemaatinden
Tayyib adýna ahid ve biat alarak davet iþi-
ni devlet iþinden ayýrdýktan sonra setr du-
rumundaki imama niyâbeten Tayyibî Müs-
ta‘lî davetini yürütmekle mükellef olmak
üzere ilk dâî-yi mutlak olarak Züeyb b. Mû-
sâ’yý görevlendirdi. Böylece Hâfýziyye’yi be-
nimsemeyen Tayyibî Müsta‘lî hareketi bün-
yesinde imameti temsil edip yetkilerini ta-
þýyan dâî-yi mutlaklýk müessesesi kurul-
muþ oldu. Daha önce Âmirî olarak bilinen
Müsta‘lîler müstakil Tayyibî daveti ortaya
çýkýnca bu ekole intisap ettiler. Güçlü bir
teþkilât halinde kurulan dâî-yi mutlaklýk
müessesesi, Suleyhîler’in ve Fâtýmîler’in yý-
kýlmasýndan sonra da bazý bölünmelere
raðmen zamanýmýza kadar varlýðýný sür-
dürdü. Züeyb b. Mûsâ’nýn 546 (1151) yýlýn-
da ölümünü takiben dâî-yi mutlaklýk ma-
kamýna gelen ve Resâßilü ÝÅvâni’½-½afâßý
Yemen Tayyibî literatürü arasýna sokan Ýb-
râhim b. Hüseyin el-Hâmidî, San‘a’da da-
ha önce Hâfýziyye’ye mensup olan Hem-
dânî Valisi Hâtim b. Ahmed’den önemli öl-
çüde yardým gördü. Ýbrâhim el-Hâmidî’nin
557’de (1162) ölümünden sonra iyi bir or-
ganizatör, velûd bir yazar ve þair olan oðlu
Hâtim b. Ýbrâhim, uzun süren dâî-yi mut-
laklýk devresinde Fâtýmîler devrindeki dâi’d-
düât gibi hareket ederek baþta Hindistan
ve Sind olmak üzere çeþitli yerlere dâîler
gönderdi, Yemen’in özellikle San‘a ve çev-
resinde mezhebin hâkim kýlýnmasý yönün-
de büyük baþarýlar elde etti. Hâtim b. Ýb-
râhim’in 596’da (1199) ölümünün ardýn-
dan oðlu Ali b. Hâtim bu görevi devam et-
tirdi. Dâî-yi mutlaklýk görevi VII. (XIII.) yüz-
yýldaki iki kesinti dýþýnda 605-946 (1209-
1539) yýllarý arasýnda Emevî asýllý Benü’l-
Velîd el-Enf ailesinden Ali b. Velîd diye de
tanýnan Ali b. Muhammed b. Ca‘fer ve nes-
linden gelen torunlarý vasýtasýyla devam
ettirildi (bu devrede dâî-yi mutlak olanlar
için bk. Hollister, s. 266-267). On dokuzun-
cu dâî-yi mutlak Ýdrîs Ýmâdüddin’in kýrk yý-
lý aþan bir süre görevini yürüttükten son-
ra oðlu Hasan, Hüseyin, torunlarý Ali b. Hü-
seyin ve kýsa bir süre Muhammed b. Ha-
san tarafýndan devam ettirilen bu vazife,
946 (1539) yýlýndan itibaren aslen Hindis-
tan’ýn Sidhpûr þehrinden olan ve burada
yerleþen Yûsuf b. Süleyman’a intikal etti.
Bu dönemden sonra mezhep mensupla-
rýnýn aðýrlýk merkezi Yemen’den Müsta‘lî
Tayyibiyye’nin Hindistan’da bulunduðu yere
kaymýþ oldu (mezhep bünyesinde bu dev-
reden sonraki geliþmeler için bk. BOHRÂ).
Dâî-yi mutlakýn davet iþlerini yürütme ko-
nusunda “me’zûn” ve “mükâsir” unvanla-
rýyla tayin edilmiþ yardýmcýlarý vardýr. Yar-
dýmcýlarýndan bazýlarý me’zûn tayinini üst-
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Ýsmâiliyye mezhebi bünyesinde
487 (1094) yýlýndaki

bölünme sonrasýnda ortaya çýkan
iki önemli fýrkadan biri.˜ ™

Fâtýmî Halifesi Müstansýr-Billâh’ýn 487’-
de (1094) ölümünün ardýndan Ýsmâiliyye
hareketi sýrasýnda imâmet konusundaki
en büyük bölünme ortaya çýkmýþ, Efdal’in
Müsta‘lî’yi imâmete getirme gayretleri ve
Nizâr’ýn mâruz kaldýðý kötü âkýbet sebe-
biyle Ýsmâiliyye Müsta‘liyye (Müsta‘leviyye)
ve Nizâriyye olmak üzere birbirine düþman
iki fýrkaya ayrýlmýþtýr. Bu iki fýrka daha son-
ralarý bulunduklarý yerler itibariyle Batý Ýs-
mâilîleri ve Doðu Ýsmâilîleri diye de anýl-
mýþtýr.

Müsta‘lî -Billâh vefat edince Efdal onun
beþ yaþýndaki oðlu Mansûr’u Âmir-Biah-
kâmillâh unvanýyla halife ilân etti. Âmir-
Biahkâmillâh’ýn 524’te (1130) vâris býrak-
madan ölmesi, daha önce Fâtýmîler’de imâ-
mete vâris aranmasý gibi bir problemle
karþýlaþýlmadýðýndan Müsta‘lîler içinde ye-
ni bir bunalýma sebep oldu. Ölümü esna-
sýnda hanýmlarýndan birinin hamile oldu-
ðunu söylemesi durumu daha karmaþýk
hale getirdi. Doðacak çocuðu beklerken
Ýsmâilî tarihinde ilk defa aile içinde yaþça
en büyük olan Âmir’in amcasýnýn oðlu Ebü’l-
Meymûn Abdülmecîd emanetçi imam (el-
imâmü’l-müstevda‘) olarak tayin edildi. Bir
süre sonra doðan çocuðun kýz yahut Ku-
feyfe adý verilen bir erkek olduðu, fakat
Abdülmecîd tarafýndan ortadan kaldýrýldý-
ðý belirtilmektedir (Makrîzî, Ýtti £â¾ü’l-¼une-
fâ, III, 146). Bu arada Âmir-Biahkâmillâh’ýn
vefatýndan birkaç ay önce doðan Tayyib
isimli bir oðlu olduðu da bilinmektedir. Ab-
dülmecîd’in imâmet makamýna getirilme-
sini istemeyen askerler Efdal’in oðlu Ebû
Ali Ahmed Küteyfât’ý vezirlik makamýna
getirmiþ, Abdülmecîd’i hapsederek Ýsmâ-
iliyye’yle ilgili bütün faaliyetleri durdurmuþ
ve Ýmâmiyye tarafýndan gelmesi beklenen
on ikinci imam adýna davette bulunmaya
baþlamýþlardý. Ancak bu durum uzun sür-
medi. Ebû Ali’nin 16 Muharrem 526 (8
Aralýk 1131) tarihinde öldürülmesi üzerine
hapisten çýkan Abdülmecîd’e Âmir taraf-
tarlarýnca tekrar biat edildi. Kýsa bir müd-
det sonra Abdülmecîd kendini Hâfýz -Li-
dînillâh unvanýyla halife ilân etti (3 Rebîü-
levvel 526 / 23 Ocak 1132). Yeni halife ken-
di durumunu kuvvetlendirmek amacýyla
Hz. Peygamber’in, amcazadesi Ali’yi halife
tayin ettiði yolundaki iddiaya benzer bir
þekilde Âmir-Biahkâmillâh’ýn da kendisini
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Ýlk akýldan ortaya çýkan, ikinci ve üçüncü
akýl olarak seçilmiþ olan iki sudûr, ruhanî
hiyerarþideki ilk akýldan sonraki ikinci hu-
dûdla rakip olmuþtu. Ýkinci akýl üstün gay-
reti ve daha çabuk icâbeti sayesinde bu-
lunduðu yere ulaþmýþ, üçüncü akýl yaratý-
cýsýný bilmekle birlikte “en-nefsü’l-külliy-
ye” yahut din lisaný ile “levh” diye isimlen-
dirilen ikinci aklýn üstün derecesini taný-
mayý reddetmiþ, bunun cezasý olarak üçün-
cü dereceden sonraki yedi derecenin so-
nuna düþmüþ, ardýndan tövbe edip onun-
cu akýl ve müdebbir olmuþtur. Fizik âlemi
teþkil eden ruhanî sûretlerle onuncu aklýn,
beraber olup ikinci aklýn üstünlüðünü taný-
mamalarý sonucu ortaya çýkan günahtan
zulmet teþekkül etmiþtir. Ruhanî Âdem
diye de isimlendirilen onuncu akýl günah
iþleyen ruhanî sûretleri tövbe etmeye ça-
ðýrmýþ, onun yeryüzündeki davetinin ilk
temsilcisi olan ilk ve küllî Âdem keþf devri-
ni açarak setr devrini baþlatan cüz’î Âdem’-
den ayrýlmýþtýr. Bu sebeple her devrin ka-
imi yükselir ve onuncu aklýn yerini alýr,
onuncu akýl da tedrîcen ikinci akýlla birle-
þinceye kadar yükselir. Setr ve keþfin bu
devreleri büyük devir denen “kýyâmetü’l-
kýyâmât”a kadar sayýsýz olarak birbirini
takip eder. Tayyibîler’in hesabýna göre
“el-kevrü’l-a‘zam” adý verilen büyük devir
360.000 × 360.000 yýl yani 130 milyar yýla
yakýn bir süreyi kapsamaktadýr. Mümin-
lerin ruhu bulunduklarý duruma göre bir
nur noktasýna ulaþýr, bilgileri ölçüsünde bu
nokta büyümeye devam eder. Sonunda
kendisinden daha üstün mertebedeki mâ-
nevî dereceli kimsenin (had ^ hudûd) ru-
hu ile birleþmek için yükselir. Bu yüksel-
menin devamýnda devrin kaiminin sûreti
þeklindeki bir nur heykeline intikal ede-
rek onuncu akla kadar yükselir. Ýnanma-
yanlarýn ruhlarý ise cesetlerinde kalýr, son-
ra cesetlerin çözülmesiyle birlikte zararlý
yaratýklar ve inorganik maddelere dönü-
þür. Neticede en büyük azabý tatmak üze-
re yerin en altýnda bulunan siccîne gön-
derilirler, burada büyük devrin bitimine
kadar kalýrlar.

Müsta‘lîler’in Yemen’de yerleþip kurum-
laþmasýndan sonra mezhep bünyesinde-
ki Tayyibiyye hareketi güçlenmiþ, bu ara-
da önemli eserler telif edilmiþtir. Ýlk dâî-yi
mutlak Züeyb b. Mûsâ’nýn eseri olup Ýs-
kender Afrodisî’nin davetle uzlaþan fikir-
lerini ihtiva eden Risâletü’n-nefs ve Ri-
sâletü’d-derec fî ma£rifeti’l-mevcûdât
(Ýsmâil b. Abdürresûl el-Uceynî, s. 200;
Hüseyin b. Feyzullah el-Hemdânî, s. 269,
299), Resâßilü ÝÅvâni’½-½afâß yanýnda Ha-
mîdüddin el-Kirmânî ve Müeyyed-Fiddîn

eþ-Þîrâzî’den etkilenen Züeyb b. Mûsâ’-
nýn öðrencisi Sultan Hattâb b. Hasan b.
Ebü’l-Hýfâz el-Hacûrî‘nin Münîretü’l-be-
½âßir ve ³åyetü’l-mevâlîd adlý eserleri bu
dönemin önemli teliflerindendir (Ýsmâil b.
Abdürresûl el-Uceynî, s. 198; Poonawala,
s. 78-80). Ýbrâhim b. Hüseyin el-Hâmidî’-
nin Kenzü’l-veled’i (nþr. Mustafa Galib,
Wiesbaden 1391/1971) Müsta‘lî Tayyibiy-
ye’nin ana kitaplarýndan birini teþkil eder.
Kirmânî, Müeyyed-Fiddîn eþ-Þîrâzî ve ön-
ceki Ýsmâilî âlimlerinden nakiller yapýlan
eserde ilk defa Resâßilü ÝÅvâni’½-½afâß-
dan er-Risâletü’l-câmi£a’ya iþarette bulu-
nulmakta, ayrýca Tis£un ve tis£ûne mesße-
le ve cevâbâtühâ fi’l-¼ašåßiš adlý baþka
bir eseri de Ýsmâiliyye ile ilgili konularý ve
cevaplarýný kapsamaktadýr (Ýsmâil b. Ab-
dürresûl el-Uceynî, s. 304). Hâmidî’nin oð-
lu olan Hâtim b. Ýbrâhim’in tarihle ilgili
Tu¼fetü’l-šulûb adlý eseri, mukaddime-
de Yemen’deki ilk dâîleri ele aldýktan son-
ra Müsta‘lî daveti ileri gelenlerinin Mýsýr’-
dan Yemen’e intikalleriyle ilgili önemli bil-
giler vermektedir. Bu kitap Ýdrîs Ýmâdüd-
din’in Nüzhetü’l-efkâr’ýnýn kaynaklarýn-
dandýr. Bunlarýn dýþýnda Muhammed b.
Tâhir el-Hârisî’nin Mecmû£u’t-terbiye’si
(a.g.e., s. 305), Ali b. Muhammed b. Ca‘-
fer’in Ni¾âmü’l-vücûd ve tertîbü’l-¼u-
dûd’u ile Dâmi³u’l-bâ¹ýl ve ¼atfü’l-mü-
nâŠýl adlý eseri Yemen Müsta‘lî Tayyibî-
leri’nin gerçekleþtirdiði önemli çalýþma-
lardýr.
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lenmiþse de normal olarak dâî-yi mutlak
me’zûnu kendisine halef olmak üzere se-
çer. Mükâsir, Fâtýmîler’deki me’zûn el-
mahsûr ve me’zûn el-mahdûd gibi sýnýrlý
otoriteye sahip olan görevlidir. Bu arada
daveti kabul ederek mezhep toplumuna
girmiþ olan “mümin” ve mezhebe girme-
ye aday olan “müstecib” Müsta‘lî Tayyibî
hiyerarþisi içindeki en son dereceleri teþ-
kil eder.

Müsta‘lî Tayyibî toplumu Fâtýmî dinî li-
teratürünü büyük ölçüde muhafaza etmiþ,
Fâtýmîler’de olduðu gibi dinin zâhir ve bâ-
týnýný ayný ölçüde deðerlendirerek biri ol-
madýðý takdirde diðerinin de olmayacaðý
düþüncesini benimsemiþtir. Fâtýmî devre-
sinin gnostik âlem ve devrî tarih anlayýþý-
na ilgiyi devam ettiren fýrka, Fâtýmîler’ce
kabul edilen önceki Ýsmâilî neoplatonik sis-
tem yanýnda ikinci dâî-yi mutlak Ýbrâhim
el-Hâmidî tarafýndan yapýlan bazý mitolo-
jik deðiþikliklerle Hamîdüddin el-Kirmâ-
nî’nin Râ¼atü’l-£ašl adlý eserinde belirtilen
on akýl (el-ukulü’l-aþere) sistemini benimse-
miþtir. Bu sistem, Dâî en-Nesefî’nin Ýsmâ-
ilî düþüncesine soktuðu neoplatonik koz-
moloji anlayýþýnýn ýslah edilmiþ son þekli-
dir. Ýlk defa Ýbrâhim el-Hâmidî tarafýndan
açýklanan ve sonraki müelliflerce de be-
nimsenen eski Ýsmâilî ve gayri Ýsmâilî gele-
neklerle gnostiklerin düþüncelerinin sen-
tezi olan kozmolojik doktrin “Tayyibî haka-
ik” diye anýlan sistemi teþkil eder. Astro-
nomik ve astrolojik kurgularla eski Ýsmâilî
tarih anlayýþýna birtakým yenilikler katan
Yemen Tayyibîleri, yedi nübüvvet devri ya-
nýnda baþlangýçtan itibaren kýyamete ka-
dar insanlýðýn kutsal tarihini teþkil eden
sayýsýz devir tasavvur etmektedir. Tayyi-
bî hakaik sistemi, bütün yönleriyle bâtýnî
doktrinlerin geniþ bir özeti olan Ýdrîs Ýmâ-
düddin’in Zehrü’l-me£ânî adlý eserinde
yer almaktadýr. Tayyibî kozmolojik doktri-
nine göre idrak edilebilen âlem (âlemü’l-ib-
dâ‘) bir defada ve ilk kemal tabir edilen ha-
yat devrelerinde güç ve kapasitede birbi-
rine eþit olan sayýsýz ruhanî þekillerle ya-
ratýlmýþtýr. Bu durum ilk mükemmeliyet
olarak adlandýrýlmaktadýr. Ýlk varlýklardan
birinin sûreti kendini düþünerek yaratýl-
dýðýnýn farkýna varmýþ, yaratýcýyý (mübdi‘)
tanýyýp ibadet etmiþ, bu sebeple diðerle-
rinden ayrýlarak özel bir istikamette ha-
reket etmiþ, bu akýl “ilk yaratýlan” adýný ala-
rak Kur’ân-ý Kerîm’deki “kalem” terimiy-
le aynîleþmiþtir. Bu ilk akýl diðer ilk varlýk-
larý yaratýcýyý tanýmaya davet etmiþ, da-
vete icâbet edenler, icâbetlerindeki sürat
nisbetinde ruhanî âlem düzenindeki görev-
liler niteliðini kazanýp yerlerini almýþlardýr.
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can’daki karargâhýna çekildiði öðrenilince
ordu Baðdat’a geri döndü. Müstansýr ni-
zamî askerin mevcudunu 100.000’e kadar
çýkardý. 634’te (1237) tekrar saldýrýya ge-
çen Moðollar Erbil’i aldýlar ve þehirde bü-
yük katliam yaptýlar. Müstansýr’ýn gönder-
diði hilâfet ordusunun yaklaþtýðýný duyun-
ca yine geri çekildiler. Abbâsî ordusunun
dönüþünü takip eden Moðollar Erbil’e tek-
rar saldýrdý. Bu sýrada Baðdat surlarýný tah-
kim ettirip savunma tertibatý aldýran Müs-
tansýr tâbi müslüman hükümdarlardan as-
kerî yardým istedi. Suriye Eyyûbî hüküm-
darý ve Þehrizor hâkiminin gönderdiði bir-
liklerin de katýldýðý Abbâsî ordusu, Bað-
dat’a yaklaþýk 40 km. uzaklýkta Hânikýn’de
Moðollar karþýsýnda aðýr bir yenilgiye uð-
radý (636/1238-39). Müstansýr, doðrudan
baþþehrini tehdit eden Moðol tehlikesin-
den büyük ihtimalle bölgeden sorumlu Mo-
ðol kumandanýyla yapmayý baþardýðý ateþ-
kes antlaþmasýyla kurtulabildi.

Doðu Ýslâm dünyasýnýn Moðol tehdidine
mâruz kaldýðý bir dönemde halifelik yapan
Müstansýr kendisine tâbi müslüman hü-
kümdarlarla iyi iliþkiler kurdu. Birbirine dü-
þen Mýsýr ve Suriye Eyyûbî meliklerini ba-
rýþtýrmaya çalýþtý. 628 (1231) yýlýnda Mýsýr
Eyyûbî Sultaný el-Melikü’l-Kâmil Muham-
med’in elçisini ve Erbil Hükümdarý Kök-
böri’yi aðýrladý. Müstansýr, 629’da (1232)
Mýsýr Hükümdarý el-Melikü’l-Kâmil’den kor-
kup Baðdat’a iltica eden yeðeni Kerek Ey-
yûbî Emîri el-Melikü’n-Nâsýr Dâvûd’a da il-
gi gösterdi. Ebû Muhammed Ýbnü’l-Cev-
zî’yi onlarýn arasýný bulmakla görevlendir-
di. Neticede bunu baþardý ve el-Melikü’n-
Nâsýr Dâvûd’un Kerek’e dönmesini saðla-
dý. Onun bu elçisi diðer müslüman hüküm-
darlarý da ziyaret ederek aradaki ihtilâfla-
rýn kaldýrýlmasý için çalýþtý.

Müstansýr, 10 Cemâziyelâhir 640 (5 Ara-
lýk 1242) tarihinde öldü ve Rusâfe Mezar-
lýðý’na defnedildi. Yerine oðlu Müsta‘sým-
Billâh geçti. Tarihçilerin övgüyle andýklarý
Müstansýr babasý Zâhir gibi cömert, âdil,
mütevazi, dindar ve halka yakýn bir hali-
fe idi. Fakirlere, dul ve yetimlere yardýmcý
olmak için gayret gösterirdi. Ýlim adam-
larýna iltifat ederdi. Hz. Ali ve Hüseyin’in
mezarlarýný ziyaret eder, Ali evlâdýna bü-
yük deðer verirdi. Yangýn geçiren Ali el-
Hâdî ve Hasan el-Askerî türbelerinin ye-
niden yapýlmasýný emretti. Vezirlik dahil
önemli devlet görevlerine Þiîler’i tayin et-
tiði bilinmektedir. Vezirlik görevini dedesi
Nâsýr zamanýndan beri yürüten Muham-
med el-Kummî, onu azlettikten sonra ye-
rine getirdiði Hz. Ali neslinden Ýbnü’n-Nâ-
kid ve medresesinin inþaat iþini yürüten

Üstâdüddâr Ýbnü’l-Alkamî bu görevlilerin
baþýnda gelmektedir.

Ýmar faaliyetlerine de büyük önem ve-
ren Müstansýr Baðdat’ta camiler, medre-
seler, ribâtlar, hanlar ve köprüler inþa et-
tirdi. Halife Muktefî -Liemrillâh tarafýndan
yaptýrýlmýþ olan Câmiu’l-Kasr’ý onarttý. Bað-
dat’ýn her mahallesinde fakirler için aþev-
leri kurdu. Onun inþa ettirdiði eserlerin ba-
þýnda, tarihçilerin daha önce benzeri gö-
rülmemiþ bir sanat eseri olarak tanýttýk-
larý Müstansýriyye Medresesi gelmektedir.
625’te (1228) Üstâdüddâr Ýbnü’l-Alkamî
yönetiminde baþlatýlan inþaat 630 (1233)
yýlýnda tamamlandý. Açýlýþa bizzat katýlan
halife verilen ilk dersi dinledi. Daha sonra-
larý da bazý dersleri kendisine ait bölüm-
den takip ederdi. Dört mezhepten her bi-
rine bir eyvanýn tahsis edildiði ve her mez-
hepten altmýþ iki fakihin görevlendirildiði
medresede ayrýca dârü’l-hadîs, hamam,
hastahane, yetimler okulu, imaret ve çok
zengin bir kütüphane bulunuyordu. Müs-
tansýr-Billâh, dört mezhep fýkhýnýn bir ara-
da okutulduðu ilk medrese olmasý yanýnda
Kur’an ilimleri, hadis, fýkýh, Arapça, riyâzî
ilimler ve týp ilimlerinin okutulduðu ilk üni-
versite olarak kabul edilen bu müessese
için zengin vakýflar tahsis etmiþti. Ayrýca
hac yollarýný tamir ettirmiþ ve Haremeyn’-
de saðlýk ocaklarý açtýrmýþtý.
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Ebû Ca‘fer el-Müstansýr -Billâh
el-Mansûr b. ez-Zâhir -Biemrillâh

Muhammed el-Abbâsî
(ö. 640/1242)

Abbâsî halifesi
(1226-1242).˜ ™

Safer 588’de (Þubat-Mart 1192) Zâhir-
Biemrillâh’ýn Türk asýllý bir câriyesinden
doðdu. Çocukluk ve gençlik yýllarýný kendi-
siyle yakýndan ilgilenen, zekâsý, dindarlýðý
ve kötülüklerden uzak durmasý dolayýsýyla
ona “kadý” diyen dedesi Nâsýr-Lidînillâh’ýn
gözetiminde geçirdi. Babasý Zâhir-Biem-
rillâh’ýn ölümü üzerine büyük oðlu ve ve-
liahdý olarak Müstansýr-Billâh lakabýyla ha-
life ilân edildi (13 Receb 623 / 10 Temmuz
1226).

Moðollar, kendilerine karþý savaþý göze
alabilen tek müslüman hükümdar olan Ce-
lâleddin Hârizmþah’ý maðlûp ederek Azer-
baycan’ý ele geçirdiler ve Hârizmþahlar Dev-
leti’ni ortadan kaldýrdýlar (1231). Böylece
Irak sýnýrýna kadar Ýran topraklarýnýn ta-
mamýný ele geçirmiþ oldular. Abbâsî hali-
feliðine ait merkezlere saldýrýlar düzenle-
yen Moðollar 628’de (1231) Erbil, Âmid,
Mardin ve Nusaybin gibi þehirlerde bü-
yük yaðma ve katliam yaptýlar. Bunun üze-
rine Müstansýr-Billâh, Erbil Hükümdarý
Muzafferüddin Kökböri’yi onlara karþý sa-
vaþla görevlendirdi ve kendisine yardýmcý
birlikler gönderdi. Ancak Moðollar onun
yaklaþtýðýný öðrenince geri çekildiler. Bu
arada yerine geçecek erkek evlâdý olma-
yan ve ölümünden sonra ülkesinin Abbâ-
sî halifeliði topraklarýna katýlmasýný vasi-
yet eden Kökböri 630 (1233) yýlýnda has-
talanýnca Müstansýr-Billâh, Ýkbâl eþ-Þerâ-
bî’yi bir ordunun baþýnda Erbil’e gönder-
di. Halkýn direniþiyle karþýlaþtýðý için þeh-
ri savaþ yoluyla ele geçiren kumandanýný
þehrin valiliðine tayin etti.

633’te (1236) Moðollar Musul istikame-
tinde ilerlediler. Ýyice yaklaþan bu tehlike
karþýsýnda Müstansýr-Billâh seferberlik ilân
ederek bütün halk kesimlerinden asker
toplamaya çalýþtý. Toplanan gönüllülere si-
lâh ve para daðýttý, hazýrladýðý orduyu Mo-
ðollar üzerine gönderdi. Ancak yolda Mo-
ðol ordusunun bölgeyi terkedip Azerbay-


