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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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MÜSTANSIR-BÝLLÂH,
Ahmed b. Muhammed
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Ebü’l-Kåsým el-Esmer el-Müstansýr -Billâh

Ahmed b. Muhammed
ez-Zâhir -Biemrillâh el-Abbâsî

(ö. 660/1261)

Mýsýr’daki ilk Abbâsî halifesi
(1261).

˜ ™

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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Ýmparatorluðu arasýnda daha önce yapýl-
mýþ olan antlaþmayý yeniledi. Ancak Sel-
çuklular’ýn Bizans Ýmparatorluðu’nu Fâtý-
mîler aleyhine kýþkýrtarak Mýsýr’a buðday
gönderilmesini önlemesi ve Ýstanbul’daki
camide hutbenin Abbâsî Halifesi Kaim-Bi-
emrillâh adýna okunmasý Fâtýmî -Bizans
iliþkilerinin bozulmasýna yol açtý (446/1054).
Ýmparatoriçe Theodora’nýn Selçuklular’la
müzakereye baþlamasýndan rahatsýz olan
Müstansýr, Merkad-i Îsâ (Kumâme) Kilise-
si’nin hazinelerine el koydurdu (447/1055);
Suriye ve Mýsýr’daki kiliseleri kapattýrdý.
Cizyeyi arttýrdýðý gibi rahiplerin de cizye
ödemesini emretti. Bu dönemde Fâtýmî-
ler’le Gürcüler, Deylemliler, Karahanlýlar,
Delhi racalarý arasýnda siyasî ve ticarî iliþ-
kiler kuruldu.

Selçuklu ordularý 463 (1071) yýlýnda Ku-
zey Suriye’ye girdi. Atsýz b. Uvak kuman-
dasýnda Filistin’e hâkim olup Dýmaþk’ý teh-
dit etmeye baþladý ve 468’de (1075) þehri
fethetti. Suriye Selçuklu Meliki Tutuþ da
Fâtýmîler’e karþý ciddi bir tehdit oluþturu-
yordu. Bedr el-Cemâlî 482’de (1089) Sûr,
Sayda ve Cübeyl’i geri aldý. Ancak Dýmaþk
bir daha Fâtýmî hâkimiyetine girmedi. Sel-
çuklular’ýn desteðiyle Hicaz’da hutbe tek-
rar Abbâsîler adýna okundu (462/1070).
467-473 (1074-1081) yýllarýnda Fâtýmîler
Mekke ve Medine’ye yeniden hâkim oldu-
lar. Yemen’de Suleyhîler, Aden’de Zürey‘î-
ler Fâtýmî hâkimiyetini tanýdý. Eyyûbî Me-
liki Turan Þah 569’da (1173) Yemen’i ele
geçirip bu bölgedeki Fâtýmî hâkimiyetine
son verdi.

Abbâsîler’le Fâtýmîler arasýnda devletin
kuruluþ yýllarýna kadar uzanan ihtilâf, Ab-
bâsîler’in 402’de (1011) Baðdat’ta Fâtýmî-
ler’in nesebini kötüleyip Hz. Fâtýma ile iliþ-
kileri olmadýðýný iddia eden bir mahzar ya-
yýmlamasýyla zirveye ulaþtý. Abbâsîler ay-
ný mahiyette ikinci bir mahzar daha neþ-
redince (444/1052-53) iliþkiler daha da kö-
tüleþti. Abbâsîler, Fâtýmîler’in yayýlmacý po-
litikasýna karþý Selçuklular’dan yardým is-
tediler. Ayrýca Fâtýmîler’e tâbi olarak hü-
küm süren Zîrî Emîri Muiz b. Bâdîs’e hil‘at-
ler gönderip Fâtýmîler’le iliþkilerini bozma-
ya çalýþtýlar. Fâtýmîler de Besâsîrî’yi Ab-
bâsîler’e karþý tahrik ettiler. Besâsîrî, Hil-
le Mezyedî Emîri Dübeys ve Ukaylî Emîri
Kureyþ’in desteðiyle Baðdat’ý iþgal edip
Müstansýr-Billâh adýna hutbe okuttu (13
Zilkade 450 / 1 Ocak 1059) ve Abbâsî Ha-
lifesi Kaim-Biemrillâh’a, Fâtýmîler varken
Abbâsîler’in hilâfette haklarý olmadýðýný ka-
bul ettiðini bildiren bir belgeyi þahitler hu-
zurunda zorla imzalatarak Müstansýr’a gön-
derdi. Bir yýl sonra Selçuklu Sultaný Tuð-

rul Bey, Abbâsî halifesinin Baðdat’a dön-
mesini saðladý ve Müstansýr adýna oku-
nan hutbeye son verdi.

Zîrî Emîri Muiz b. Bâdîs de Fâtýmîler’e
tâbi olmaktan vazgeçip hutbeyi Abbâsîler
adýna okuttu (443/1051). Maðrib’de hâki-
miyetlerini kaybeden Fâtýmîler doðuya ve
Yemen’e yöneldiler. Mýsýr, Kýzýldeniz, Irak,
Ýran ve Basra körfezine hâkim olarak Hin-
distan ticaret yolunu ele geçirmek ve Ab-
bâsîler’in ticaret yapmasýna engel olmak
için seferber oldular.

Müstansýr, Þiî - Ýsmâilî mezhebini sade-
ce Mýsýr’da deðil bütün Ýslâm dünyasýnda
hâkim kýlmak için yoðun bir faaliyet yü-
rüttü. Ýran’da Dâî Müeyyed-Fiddîn’in ba-
þarýlý çalýþmalarýyla Büveyhîler Fâtýmî saf-
larýna çekildi. Ayrýca Yemen’de büyük bir
taraftar kitlesi kazanýldý ve Suleyhîler’den
Ali b. Muhammed ve haleflerinin desteði
saðlandý. Müstansýr’ýn Kitâbü’s-Sicillât
ve’t-tevš¢£ât ve’l-kütüb li-Mevlânâ
Müstan½ýr -Billâh adlý bir mecmua için-
de derlenen Suleyhî emîrleriyle Yemen’-
deki dâîlere yazdýðý mektuplar, onun Fâ-
týmî Devleti’ni eski güçlü dönemine iade
etme gayretleri olarak yorumlanmaktadýr.
Müstansýr-Billâh 18 Zilhicce 487’de (29
Aralýk 1094) Kahire’de öldü. Yerine büyük
oðlu Nizâr’ý veliaht tayin etmesine raðmen
Efdal b. Bedr el-Cemâlî’nin desteðiyle kü-
çük oðlu Ahmed, el-Müsta‘lî -Billâh laka-
býyla halife ilân edildi.

Müstansýr-Billâh Fâtýmî kaynaklarýnda
samimi, doðru sözlü, âdil, ferâset sahibi
bir halife olarak gösterilmektedir. Altmýþ
yýlý bulan halifeliðinin ilk yirmi yýlýnda Si-
cilya, Hicaz, Filistin, Suriye, Kuzey Afrika,
Irak, Ýran, Yemen ve Kýzýldeniz sahillerinde
hutbe Fâtýmîler adýna okunmuþtur. Onun
ölümüyle Ýsmâilîler arasýnda ihtilâf baþla-
mýþtýr. Ýsmâilî akîdeye uygun biçimde bü-
yük oðlu Nizâr’ýn halife olmasý gerektiðini
söyleyenler Nizâriyye, Müsta‘lî -Billâh’ý des-
tekleyenler Müsta‘liyye adýný almýþtýr. Ha-
san Sabbâh, Selçuklular zamanýnda Irak
bölgesinin baþdâîsi Ýbn Attâþ’ýn tavsiyesiy-
le Mýsýr’a gidip Müstansýr-Billâh ile görüþ-
müþ (Ýbnü’l-Esîr, IX, 448; X, 237), onun
yakýn ilgisine mazhar olmuþ, halife de onu
hüccet (vekil) seçip Horasan’da kendi adý-
na davette bulunmasýný istemiþtir.
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Nâsýrüddevle Sultan Alparslan’dan yardým
istedi ve onu Mýsýr’a davet etti (462/1070).
Ancak yardým gelmesini beklemeden Arap-
lar ve Levâte Berberîleri’nin yardýmýyla Ka-
hire’yi kontrol altýna almayý baþardý. Hali-
feye aylýk 100 dinar maaþ baðlayan Nâsý-
rüddevle, Abbâsîler adýna hutbe okutma-
ya teþebbüs ettiyse de baþaramadý. Ýlde-
niz ve Beldekûþ gibi nüfuzlu Türk kuman-
danlarý Nâsýrüddevle’nin Alparslan’ý Mýsýr’a
davet etmesinden rahatsýz oldular ve oto-
ritelerini kaybetmekten endiþe ederek Nâ-
sýrüddevle’ye karþý harekete geçtiler. Nâsý-
rüddevle Türkler tarafýndan öldürüldü (465/
1073). Fakat bu kumandanlar da Müstan-
sýr ile geçinemediler. Müstansýr annesinin
baskýlarý sonucu çok sayýda vezir ve kadýyý
görevinden azletti. Yâzûrî’nin azlinden Er-
meni asýllý Akkâ Valisi Bedr el-Cemâlî’nin
iktidarý ele geçirmesine kadar elli dört ve-
zirle kýrk iki kadýnýn görevine son verildi.
444 (1052-53), 447 (1055) ve 457-464
(1065-1072) yýllarýnda Nil nehrinin sularý
azaldýðý için ürün elde edilemedi. Büyük
sýkýntýlar yaþayan Mýsýr halký veba salgýný
ve kýtlýk yüzünden periþan oldu. Halifenin
ailesi dahi Mýsýr’ý terkedip Suriye ve Irak’a
sýðýnmak istedi. Bu dönem tarihe “eþ-þid-
detü’l-uzmâ” (eþ-þiddetü’l-Müstansýriyye) adýy-
la geçti (Makrîzî, el-ƒý¹a¹, I, 337).

Müstansýr, ülkeyi içinde bulunduðu sý-
kýntýdan kurtarmak amacýyla Akkâ Valisi
Bedr el-Cemâlî’den yardým istedi ve ken-
disini Mýsýr’a davet etti (465/1073). Bedr
el-Cemâlî, ileri sürdüðü þartlarýn Müstan-
sýr tarafýndan kabul edilmesi üzerine Er-
meni askerlerinden oluþan bir donanmay-
la ertesi yýl Mýsýr’a geldi. Türkler’e ve Mý-
sýrlý idarecilere karþý sindirme politikasý iz-
leyen Bedr el-Cemâlî, pek çok kumandan
ve devlet adamýný katlederek iktidarýn ye-
gâne hâkimi oldu ve aldýðý tedbirlerle hal-
kýn refah düzeyini yükseltmeyi baþardý.
Müstansýr, oðlu Ahmed’i Bedr el-Cemâlî’-
nin kýzýyla evlendirerek aralarýndaki iliþki-
leri güçlendirdi. Vezirlik ve ordu kuman-
danlýðý görevlerine ilâveten Baþdâî el-Mü-
eyyed-Lidînillâh’tan sonra kadý ve dâîlerin
teftiþini de Bedr el-Cemâlî’ye devrederek
kendisini sýnýrsýz yetkilerle donattý. Bedr el-
Cemâlî, beþ yýl aradan sonra 467’de (1074-
75) Mekke ve Medine’de tekrar Fâtýmîler
adýna hutbe okuttu. Müstansýr, Bedr el-
Cemâlî’nin ölümünden sonra oðlu Efdal’i
Þehinþah unvanýyla vezir ve emîrü’l-cüyûþ
tayin etti.

Müstansýr-Billâh zamanýnda dýþ iliþkiler
açýsýndan önemli geliþmeler yaþandý. 429’-
da (1038) Müstansýr, Fâtýmîler’le Bizans
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Müstansýriyye Medresesi kendine has
planýyla ve ihtiþamýyla Ýslâm mimarisinin
en güzel örneklerinden biri olup sarayýn
malî iþlerine bakan Müeyyedüddin Ýbnü’l-
Alkamî nezâretinde yapýlmýþtýr. Dört Sün-
nî mezhebin her biri için bölümlerin yer
aldýðý yapýnýn dikdörtgen planlý ve tuðla-
dan inþa edilmiþ eyvanlarý, odalarý ve kori-
dorlarý yine dikdörtgen bir avluyu çevre-
liyordu. 9-10 m. kadar yükseklikte ve iki
katlý, uzunluðu eninin iki mislinden fazla
olan bina kýbleye dik olarak planlanmýþtýr.
Uzunluðu kýble duvarýnda 104,80 m., ku-
zeyde 105,50 m., geniþliði batýda 44,20,
doðuda köþedeki odalar dolayýsýyla 48,80
metredir. Ortadaki sahanlýk 62,40 × 27,40
m. geniþliktedir. Sonradan iç avlunun or-
tasýna suyu yer altý kanallarýyla Dicle’den
getirtilen ve Ýbnü’l-Fuvatî’ye göre 668’de
(1269) inþa edilen bir havuz yapýlmýþ, bu
su ayrýca bir baþka kanalla medresenin ar-
kasýndaki çarþýya ulaþtýrýlmýþtý. Zaman za-
man taþan Dicle’nin medreseye zarar ver-
memesi için nehrin bu kýsmýnda bir set
yapýlmýþtýr.

Binanýn kuzeye bakan kýsmýnýn ortasýn-
da 10,40 m. geniþliðinde bir taçkapý var-
dýr. Kapýnýn hendesî bezemelerle süslü iç
içe pervazlardan meydana gelen yayvan
sivri kemeri içinde büyük bölümü orijinal
olan tuðla üzerine kabartma kitâbe yer
alýr. Ýnce kývrýk dallar arasýndaki on satýr-
lýk sülüs yazýda medresenin inþa sebebi,
bânisinin adý ve onun için dua bulunur.

Giriþin tam karþýsýnda 21,50 m. uzunlu-
ðunda, 6,50 m. geniþliðinde, ortadaki da-
ha büyük üç kemerle avluya açýlan uzun
oda, mihrap olarak düzenlenmiþ niþten de
anlaþýlacaðý gibi mescid olarak planlanmýþ-
týr. Alt katta kýbleye göre mescidin saðýn-
daki bölüm Þâfiîler’e, solundaki bölüm Ha-
nefîler’e tahsis edilmiþti. Taçkapýdan giril-
diðinde saðdaki bölüm Hanbelîler’e, Ha-
nefîler’in karþýsýna düþen soldaki bölüm ise
Mâlikî mezhebi mensuplarýna ayrýlmýþtý.
Dikdörtgen avlunun dar kenarlarýnýn orta-
larýnda yer alan eyvanlardan doðudaki Ha-
nefîler’e, batýdaki Þâfiîler’e aitti. Avluya
açýlan eyvanlarýn geniþliði 6 m., uzunluðu
7,80 m. olup tavanlarý iki katýn yüksekliði-
ne ulaþmakta ve cephesi bina seviyesini
biraz aþmaktaydý. Her katta otuz dokuz
küçük oda, ayrýca orta büyüklükte birkaç
oda ile çeþitli ölçülerde çapraz tonozlu ça-
týsýnda ýþýk ve hava için penceresi olan yük-
sek tavanlý on iki büyük oda bulunmaktay-
dý. Giriþin saðýnda ve solunda motifli tuð-
lalarla süslenmiþ avluya açýlan birer küçük
eyvanýn hemen yanlarýndan iki, mescidin
sað ve solundan iki, Þâfiî eyvanýnýn iki ya-
nýndaki odalardan sonra birer olmak üzere
zeminden üst kata çýkmak için altý adet
merdiven mevcuttu. Buradan avluya ba-
kan pencerelerden ýþýk alan revak þeklin-
deki koridorlara çýkýlýrdý. Öðrencilerin ika-
meti için yapýlmýþ odalarýn kapýlarý bu ko-
ridora açýlmaktaydý. Binanýn doðu bölü-
münde Hanefîler’e tahsis edilen eyvanýn
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MÜSTANSIR-BÝLLÂH el-ÜMEVÎ

(bk. HAKEM II).
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MÜSTANSIRÝYYE MEDRESESÝ

Abbâsî Halifesi Müstansýr -Billâh
(ö. 640/1242)

tarafýndan Baðdat’ta inþa ettirilen
medrese.

˜ ™

Dört mezhep fýkhý yanýnda Kur’an, ha-
dis ve týp alanlarýnda da yüksek öðretim
vermesiyle üniversite özelliði gösteren ilk
müessese olarak kabul edilmektedir. Bað-
dat’ýn en iþlek bölümü olan Dicle’nin do-
ðusunda Me’mûn Köprüsü’ne 100 m. ka-
dar mesafede halife sarayýnýn hemen ya-
nýnda 625’te (1228) temeli atýlan medrese-
nin yapýmý 630’da (1233) tamamlanmýþtýr.
5 Receb 631’de (6 Nisan 1234) Halife Müs-
tansýr-Billâh’ýn da iþtirak ettiði ve döne-
min ünlü þairlerinin medreseyi öven þiirler
okuduðu, kuruluþunda emeði geçenlere,
medrese hocalarýna hil‘atler giydirildiði,
devlet ileri gelenleriyle halkýn katýldýðý muh-
teþem bir merasimle açýlmýþtýr.

MÜSTANSIRÝYYE MEDRESESÝ

Müstansýriyye Medresesi’nin avlusundan bir görünüþ


