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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, XII, 458; Ýbn Nazîf, et-Tâ-
rîÅu’l-Man½ûrî (nþr. Ebü’l-Îd Dûdû), Dýmaþk 1401/
1981, I, 116-119, 165; Sýbt Ýbnü’l-Cevzî, Mirßâ-
tü’z-zamân, VIII/2, s. 739-741; Ebü’l-Ferec, TârîÅ,
II, 522, 530-539; Ýbn Vâsýl, Müferricü’l-kürûb, IV,
196; Ýbnü’t-Týktaka, el-FaÅrî (nþr. M. Ývaz Ýbrâhim
Bek – Ali el-Cârim Bek), Kahire, ts. (Dârü’l-maâ-
rif), s. 215, 294-296; Reþîdüddin Fazlullah-ý He-
medânî, Câmi£u’t-tevârîÅ (trc. Fuâd Abdülmu‘tî
es-Sayyâd), Beyrut 1983, s. 191-192; Ebü’l-Fidâ,
el-MuÅta½ar fî aÅbâri’l-beþer (nþr. Mahmûd Dey-
yûb), Beyrut 1417/1997, II, 235, 254, 275-276;
el-¥avâdi¦ü’l-câmi£a (nþr. Mustafa Cevâd), Bað-
dad 1351/1932, s.16-18, 22-23, 28-35, 80-81;
Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XXIII, 155-168; Kütü-
bî, Fevâtü’l-Vefeyât, IV, 169-171; Ýbn Kesîr, el-Bi-
dâye, XIII, 113-114, 129-139, 159-160; Ýbn Dok-
mak, el-Cevherü’¦-¦emîn (nþr. M. Kemâleddin Ýz-
zeddin Ali), Beyrut 1405/1985, I, 218-219; Süyû-
tî, TârîÅu’l-Åulefâß (nþr. M. Muhyiddin Abdülha-
mîd), Kahire 1371/1952, s. 460-462; G. le Strange,
Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford
1924, s. 194-195, 266-270, 278, 299, 337-338,
346, 349; Artuk, Ýslâmî Sikkeler Kataloðu, bk.
Ýndeks; Nâcî Ma‘rûf, TârîÅu £ulemâßi’l-Müstan½ý-
riyye, Kahire 1396/1976, s. 25, 33; Gülay Öðün
Bezer, Begteginliler (Erbil’de Bir Türk Beyliði),
Ýstanbul 2000, s. XXXIV, 118, 120; H. Ahmet Öz-
demir, Moðol Ýstilâsý ve Abbâsî Devletinin Yýkýlý-
þý: Cengiz ve Hülâgû Dönemleri, Ýstanbul 2005,
bk. Ýndeks; K. V. Zetterstéen, “Müstansýr”, ÝA,
VIII, 827; Carole Hillenbrand, “Mustansir”, EI 2

(Fr.), VII, 728-729.
ÿÝsmail Yiðit

tary, The Ismå£¢l¢s: Their History and Doctrines,
Cambridge 1992, s. 256-323; W. Madelung, “Is-
ma.ýliyya”, EI 2 (Ýng.), IV, 204-205; Mustafa Öz –
Mustafa Muhammed eþ-Þek‘a, “Ýsmâiliyye”, DÝA,
XXIII, 127-133.

ÿMustafa Öz

– —
MÜSTANSIR-BÝLLÂH

( 
א�������	�� )

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-


