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Lokmân, Müstansýr tarafýndan Baybars’ýn
sultanlýðý için yazdýrýlan taklidi okudu. Müs-
tansýr, taklidinde “kasîmü emîri’l-mü’mi-
nîn” unvaný verdiði Baybars’ý Mýsýr, Suri-
ye, Diyarbekir, Hicaz, Yemen ve Fýrat hav-
zasýyla fethedilecek yeni ülkelerin sultan-
lýðýna tayin ettiðini bildiriyordu.

Müstansýr-Billâh, halife ilân edildiði gün-
lerden itibaren atalarýnýn baþþehri Baðdat’ý
Moðollar’dan kurtarmayý düþünmüþ, bu
hususta Sultan Baybars’tan hem teþvik
hem askerî ve malî destek görmüþtür. Sul-
tan halifeyi Baðdat üzerine göndermek için
gerekli idarî ve askerî hazýrlýklarý baþlattý.
Emrine atabeg, üstâdüddâr, hâcib ve kâ-
tip gibi memurlar tayin etti. 19 Ramazan
659’da (17 Aðustos 1261) Kahire’den ayrý-
lan halife ve sultan 7 Zilkade’de (3 Ekim)
Dýmaþk’a ulaþtýlar. Baybars halifeyi Musul,
Sincar ve el-Cezîre emîrlerinin oðullarýyla
birlikte hazýrlanan ordunun baþýnda Irak
üzerine gönderdikten sonra kendisi Mýsýr’a
döndü. Türkmen, Arap ve bedevîlerden
oluþan ordusuyla Âne’ye ulaþtýðýnda Ab-
bâsî ailesinden olup Halep Emîri Akkuþ el-
Berlî (Bürlî) tarafýndan Hâkim-Biemrillâh
lakabýyla halife ilân edilen Ebü’l-Abbas Ah-
med 700 kiþiyle o bölgeye geldi. Yapýlan
görüþmeler sonunda Hâkim can güvenli-
ðinin saðlanmasý þartýyla Müstansýr’a ita-
at etmeyi kabul etti. Müstansýr-Billâh bu
olayýn ardýndan kendisine teslim olmayý
kabul eden Hadîse þehrine gitti, daha son-
ra Hît’e yönelerek 29 Zilhicce 659 (24 Ka-
sým 1261) günü þehri ele geçirdi. Bu ara-
da Irak’taki Moðol kumandaný Karabuga,
Müstansýr’ýn geldiðini duyunca derhal ha-
rekete geçti. Hît civarýnda yapýlan savaþ-
ta (3 Muharrem 660 / 28 Kasým 1261) aðýr
bir yenilgiye uðrayan Müstansýr’ýn savaþ
sýrasýnda öldürüldüðü veya yaralý olarak
kurtulup bir süre sonra öldüðü kaydedil-
mektedir. Yerine Hâkim-Biemrillâh halife
ilân edildi (661/1262).
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Ebû Temîm el-Müstansýr -Billâh Mead
b. Alî ez-Zâhir -Lii‘zâzidînillâh

b. el-Hâkim-Biemrillâh el-Fâtýmî
(ö. 487/1094)

Fâtýmî halifesi
(1036-1094).

˜ ™

420’de (1029) Kahire’de doðdu. Fâtýmî
Halifesi Zâhir’in oðludur. Annesi Seyyide
Rasad Sudanlý bir câriye idi. Babasýnýn ölü-
mü üzerine (427/1036) yedi yaþýnda iken
Müstansýr-Billâh lakabýyla halife ilân edil-
di. Çocuk yaþta bulunduðu için hilâfetinin
ilk yýllarýnda Vezir Ebü’l-Kasým Ali b. Ah-
med el-Cercerâî’nin etkisinde kaldý. Onun
ölümünün ardýndan devletin yönetimi an-
nesi ve annesinin eski efendisi yahudi Ebû
Sa‘d Ýbrâhim b. Sehl et-Tüsterî’nin eline
geçti. Bu durum askerî gruplar arasýnda
iç çatýþmalara yol açtý ve ülke büyük zarar
gördü. Yahudileri önemli mevkilere geti-
ren Ebû Sa‘d, desteklerini saðlamak için
Maðribliler’in maaþýný arttýrýrken Türk as-
kerlerinin maaþýný azalttý. Hâkimiyetinden
rahatsýz olan Vezir Felâhî Türkler’i kýþkýrtýp
onu öldürttü (439/1047). Ebû Sa‘d’ýn öl-
dürülmesine çok üzülen halifenin annesi
Vezir Felâhî’yi azlettirdi. Bu olaydan son-
ra yönetimi Ebû Sa‘d’ýn kardeþi Ebû Nasr
Hârûn ile Kadý Ebû Muhammed Hasan el-
Yâzûrî devraldý. 442’de (1050) vezirliðe ge-
tirilen Yâzûrî döneminde ülke ciddi eko-
nomik buhranlara ve iç karýþýklýklara sah-
ne oldu. Baþþehir Kahire’de Türkler, Ber-
berîler, Sudanlý köleler arasýnda çatýþma-
lar çýktý ve büyük gerginlikler yaþandý. Nâ-
sýrüddevle el-Hamdânî kumandasýndaki
Türkler ve Berberîler halifenin annesi ta-
rafýndan desteklenen Sudanlý köleleri Kûm
Þüreyk’te bozguna uðrattýlar (454/1062).
Müstansýr bizzat sevk ve idare ettiði bir
orduyla Nâsýrüddevle el-Hamdânî üzerine
yürüdü ve onu maðlûp etti (461/1069).
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Ahmed b. Muhammed
ez-Zâhir -Biemrillâh el-Abbâsî

(ö. 660/1261)

Mýsýr’daki ilk Abbâsî halifesi
(1261).
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Halife Zâhir-Biemrillâh’ýn oðludur. Ye-
ðeni ve Baðdat Abbâsî halifelerinin sonun-
cusu Müsta‘sým-Billâh tarafýndan hapse
atýlmasýndan önceki hayatýna dair bilgi yok-
tur. Moðol istilâsý sýrasýnda serbest býra-
kýlýnca bazý yakýnlarý ve hizmetçileriyle be-
raber Irâk-ý Arab’a gidip oraya yerleþti. Yak-
laþýk üç buçuk yýl sonra Aynicâlût’ta Mo-
ðollar’ý yenerek büyük itibar kazanan Mem-
lükler’in baþýna Sultan I. Baybars’ýn geç-
tiðini duyunca Dýmaþk’a gitti. Orada iken
Sultan Baybars tarafýndan Kahire’ye da-
vet edildi. Hizmetine verilen resmî görev-
lilerin eþliðinde Kahire’ye geldiðinde sul-
tan, baþkadý, emîrler, devlet erkâný, ule-
mâ, eþraf ile müslüman, yahudi ve hýristi-
yan halkýn katýldýðý muhteþem bir törenle
karþýlandý (9 Receb 659 / 9 Haziran 1261).
Sultan Baybars kendisine karþý son dere-
ce saygýlý davrandý ve onu Kal‘atülcebel’de
bir köþke yerleþtirdi.

13 Receb 659 (13 Haziran 1261) tarihin-
de devlet erkâný ve kadýlarýn katýldýðý bir
toplantýda baþkadýnýn huzurunda soy kü-
tüðü okundu, kendisiyle birlikte gelenle-
rin þahitliðiyle Abbâsî ailesinden olduðu
belirlendi ve el-Müstansýr-Billâh lakabýyla
halife ilân edildi. Önce Kadýlkudât Tâced-
din, ardýndan sultan ve þeyhülislâm Ýzzed-
din Ýbn Abdüsselâm, emîrler ve kadýlar
kendisine biat etti (Safedî, VII, 385). Böy-
lece üç buçuk yýllýk bir aradan sonra Abbâ-
sî hilâfeti Mýsýr’da yeniden kurulmuþ oldu.
Biat merasiminin ardýndan Kahire’de bir
alay düzenlendi. Baybars, bütün eyaletle-
re Müstansýr-Billâh adýna biat alýnmasýný
ve hutbede önce onun adýnýn okunmasýný
bildirdi. Kestirdiði sikkeye adýný sultanýn
adýyla birlikte yazdýrdý.

Önceki halifelerden birinin lakabýný kul-
lanan ilk halife olan Müstansýr-Billâh, 17
Receb 659’da (17 Haziran 1261) Kal‘atül-
cebel Camii’nde okuduðu hutbede Abbâ-
sî ailesinin þerefinden bahsetti ve Baybars
için hayýr duada bulundu. 4 Þâban (4 Tem-
muz) günü Kahire dýþýnda kurulan salta-
nat otaðýnda Baybars’a sultanlýk hil‘ati ve
tacý giydirdi. Reîsülküttâb Fahreddin b.
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