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zaman gerçekleþtirilen yaðma akýnlarýna
mâruz kalýyordu.

640’ta (1243) yedi yýllýk bir kesintinin ar-
dýndan Baðdat’tan ilk hac kafilesi yola çý-
karýldý. 643’te (1245) Üstâdüddâr Ýbnü’l-Al-
kamî vezirliðe getirildi. Ayný yýl kalabalýk bir
Moðol birliði Baðdat yakýnlarýnda hilâfet
ordusuyla çarpýþtý. 647’de (1249) Hânikýn’i
vurup halkýnýn Baðdat’a sýðýnmasýna yol
açan Moðollar Cibâl bölgesine girdi; daha
sonra da Harran ve Urfa’yý yaðmaladý.
653’te (1256) Altýn Orda Haný Batu Han
öldü; Sertak ve Ulakçý’nýn kýsa saltanatla-
rýnýn ardýndan daha önce müslüman olan
Berke Han geçti ve Ýslâmiyet’i ülkesine hâ-
kim kýldý.

Mengü’nün büyük Moðol haný seçildiði
kurultayda Batý Ýran, Irak, Suriye, Mýsýr,
Anadolu ve Ýrmîniye’yi ele geçirmekle gö-
revlendirilen Hülâgû, 653 (1255) yýlýnda
Müsta‘sým’dan Ýsmâilîler’e karþý giriþtiði
harekâta askerî destek vermesini istedi.
Halifenin durumu devlet adamlarýyla gö-
rüþmesi neticesinde bu isteðin Baðdat’ýn
savunmasýnýn zayýflatýlmasýna yönelik bir
hile olduðu kanaatine varýlarak asker ye-
rine deðerli hediyeler ve bir dostluk mek-
tubu gönderilmesi kararlaþtýrýldý. Hülâgû,
Hemedan’a ulaþtýðýnda halifeye 9 Rebîü-
levvel 655 (27 Mart 1257) tarihli ikinci bir
mektup daha yolladý. Mektupta istediði
yardýmýn yapýlmamasýna duyduðu öfkeyle
Büveyhîler’e ve Selçuklular’a açýk olan Bað-
dat kapýlarýnýn kendisine nasýl kapatýlaca-
ðýný soruyor ve halifeye surlarý yýkýp hen-
dekleri doldurduktan sonra ülkenin yöne-
timini oðluna býrakarak derhal huzuruna
gelmesini emrediyordu. Müsta‘sým-Billâh,
Hülâgû’nun bu mektubuna ve arkasýndan
gelen ayný sertlikteki bir diðerine onun he-
nüz toy olduðunu belirten, kazandýðý ba-
þarýlara aldanmamasýný öðütleyen, doðu-
dan batýya bütün sultanlarýn ve tebaala-
rýnýn kendisinin kulu ve askerleri olduðunu,
ordusuyla harekete geçtiði takdirde yer-
yüzünün sarsýlacaðýný belirten cevaplar ver-
di; ondan cesaret alan adamlarý da Moðol
elçilerine aðýr hakaretlerde bulundular. Çýl-
gýna dönen Hülâgû gelen elçilere halifenin
eðri bir yay gibi olduðunu ve onu ok gibi
dümdüz doðrultacaðýný söyledi. Bu geliþ-
meler karþýsýnda Müsta‘sým-Billâh endiþe-
lenmeye baþladý, Moðollar’ýn gücünü ka-
bul ederek deðerli hediyelerle Hülâgû’nun
gönlünü almak istediyse de artýk son aþa-
mada bunu baþaramadý.

Hemedan’da bulunan Hülâgû, halifeye
bölge devletlerinden yardým ulaþtýrýlmasý-
ný engelleyecek bütün tedbirleri aldýktan
sonra 9 Rebîülevvel 655’te (27 Mart 1257)

Baðdat’a doðru hareket etti. Ordunun Bay-
cu Noyan kumandasýndaki sað kanada
baðlý birliklerinin 10 Muharrem 656’da (17
Ocak 1258) Baðdat’ýn kuzeybatýsýnda En-
bâr þehri yakýnlarýnda karþýlaþtýklarý Ab-
bâsî kuvvetlerini bozguna uðratmalarýndan
sonra Moðollar baþka bir engelle karþýlaþ-
madan Baðdat önlerine indiler ve þehri ku-
þattýlar (15 Muharrem 656 / 22 Ocak 1258).
Ýlk günlerde ailesini ve hazinesini yanýna
alarak bir gemiyle Basra’ya kaçmasý müm-
kün olduðu halde kendisine dokunulmaya-
caðý inancýyla þehirde kalan Müsta‘sým-
Billâh 4 Safer 656 (10 Þubat 1258) tarihin-
de üç oðluyla beraber teslim oldu. Hülâgû
önce onu hoþ karþýladý ve hâlâ çarpýþmak-
ta olan askerlerine ve halka artýk direnme-
melerini ve silâhlarýný býrakmalarýný söyle-
mesini istedi. Tellâllar vasýtasýyla yapýlan
bu çaðrý üzerine çatýþmalar sona erdi. Fa-
kat bu defa Moðollar’ýn katliamý baþladý ve
farklý rivayetlere göre bir hafta, bir ay ve-
ya kýrk gün süreyle halkýn hepsi yaþlý, ka-
dýn, çocuk demeden öldürüldü; þehir ta-
mamen yaðma ve tahrip edildi. Kaynak-
larda, daha sonra þehre giren Hülâgû’nun
ceset kokusu yüzünden þehirde fazla ka-
lamadýðý, nehrin önce kan, ardýndan atýlan
kitaplar sebebiyle mürekkep renginde ak-
týðý gibi rivayetler yer almaktadýr (ayrýca
bk. BAÐDAT; HÜLÂGÛ). Müsta‘sým-Billâh
iþkenceyle hazinesinin yeri söyletildikten
sonra öldürüldü (20 Muharrem 656 / 27
Ocak 1258). Müsta‘sým-Billâh’ýn ölümüy-
le Baðdat Abbâsî halifeliði tarihe karýþtý.
Üç yýl sonra Memlük Sultaný I. Baybars,
Müsta‘sým’ýn amcasý Ahmed b. Muham-
med’i el-Müstansýr-Billâh unvanýyla Kahi-
re’de halife ilân etti. Böylece Abbâsî hilâ-
feti yeniden kurulmuþ oldu.

Kaynaklar, Müsta‘sým’ýn kiþiliði ve yöne-
ticilik vasýflarý hakkýnda genellikle olum-
suz bilgiler içermektedir. Ancak onun dö-
neminde de Baðdat’ta canlý bir ilmî ve ede-
bî hayat yaþandýðý söylenebilir. Halife hat
sanatýnýn meþhur ismi Yâkut el-Müsta‘sý-
mî’yi himaye etmiþtir. Onun imar faaliyet-
leri arasýnda kayda deðer olanlar da ilme
ve edebiyata yöneliktir. Baðdat’ta hilâfet
sarayýnýn yanýna yaptýrýlan karþýlýklý iki bi-
nadan oluþan ve Hizânetü’l-Müsta‘sým-Bil-
lâh adýyla anýlan kütüphane bunlarýn ba-
þýnda gelir. Safiyyüddin el-Urmevî’nin bu-
rada çalýþtýðý, halifenin emriyle bazý kitap-
larý istinsah ettiði, kütüphanenin anahtar-
larýnýn da kendisinde durduðu bilinmek-
tedir. Müsta‘sým-Billâh, 1 Ramazan 654’-
te (22 Eylül 1256) Medine’de çýkan bir yan-
gýnda büyük ölçüde tahrip olan Mescid-i
Nebevî’yi yeniletmeye baþlamýþ, fakat Mo-

me I of Al-Musta½få min £ilm al-u½†l
adýyla bir doktora tezi (1987), Beþîr Subhî
Þübeyr, Ýmâm Muhammed b. Suûd Üni-
versitesi’nde TaÅrîcu e¼âdi¦i’l-Müsta½-
fâ fi’l-u½ûl li’l-øazzâlî ismiyle yüksek li-
sans tezi (1407) hazýrlamýþtýr. el-Müsta½-
fâ, H. Yunus Apaydýn tarafýndan Türkçe’-
ye çevrilmiþtir (el-Müstasfa: Ýslâm Huku-
kunda Deliller ve Yorum Metodolojisi, I-II,
Kayseri 1994).
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Ebû Ahmed el-Müsta‘sým-Billâh 
Abdullåh b. el-Mansûr

el-Müstansýr -Billâh el-Abbâsî
(ö. 656/1258)

Son Abbâsî halifesi
(1242-1258).
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605 (1209) yýlýnda Baðdat’ta dünyaya
geldi; Müstansýr-Billâh’ýn büyük oðludur.
Kur’an’ý ezberledikten sonra Þâfiî fýkhý ve
hat sanatý öðrendi. Müeyyed et-Tûsî ve bir
grup muhaddis ona hadis rivayet etme
icâzeti verdi. Müsta‘sým-Billâh, babasýnýn
ölümü üzerine hilâfet makamýna geçtiðin-
de (10 Cemâziyelâhir 640 / 5 Aralýk 1242)
doðudaki Ýslâm topraklarýnýn büyük bir kýs-
mý ya Moðollar’ca iþgal edilmiþ veya onla-
rýn hâkimiyetini tanýmak zorunda kalmýþ-
tý. Daha batýdakiler ise Baðdat dahil yine
Moðollar’ýn tehdidi altýndaydý ve zaman
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Ebü’l-Abbâs el-Müstazhir -Billâh Ahmed
b. Abdillâh

el-Muktedî -Biemrillâh el-Abbâsî
(ö. 512/1118)

Abbâsî halifesi
(1094-1118).
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19 Þevval 470’te (5 Mayýs 1078) Baðdat’-
ta doðdu. Babasý Halife Muktedî-Biemril-
lâh, annesi Türk asýllý Altun adlý bir câriye-
dir. Babasýnýn ölümü üzerine (487/1094)
Vezir Amîdüddevle Ýbn Cehîr veliaht Ebü’l-
Abbas Ahmed’i çaðýrýp vefat haberini ver-
di ve kendisine biat etti. Ardýndan o sýrada
Baðdat’ta bulunan Selçuklu Sultaný Berk-
yaruk’a durumu bildirerek ondan da yeni
halife için biat aldý. Muktedî-Biemrillâh’ýn
ölümü üç gün sonra açýklanýp Ebü’l-Abbas
Ahmed, Müstazhir-Billâh lakabýyla hali-
fe ilân edildi (18 Muharrem 487 / 7 Þubat
1094). Cülûs merasimine Ýbn Cehîr, Sultan
Berkyaruk’un veziri Ýzzülmülk b. Nizâmül-
mülk, kardeþi Bahâülmülk, Selçuklu emîr-
leri, Abbâsîler’in nakibi Tarrâd b. Muham-
med, Alevîler’in nakibi Muammer el-Ale-
vî, Kadýlkudât Ebû Bekir eþ-Þâmî, Gazzâlî,
Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed eþ-Þâþî,
Ebü’l-Vefâ Ýbn Akýl ve diðer meþhur âlimler
katýldý. Müstazhir-Billâh’ýn ilk icraatý kar-
deþlerini tutuklamak oldu.

Halife Muktedî -Biemrillâh’ýn son dö-
nemlerinde Büyük Selçuklu Veziri Nizâmül-
mülk ve Sultan Melikþah’ýn bir ay içerisin-
de ölmelerinin (485/1092) ardýndan Büyük
Selçuklu Devleti taht kavgalarý yüzünden
sarsýlmaya baþladý. Bu karýþýk ortamda ha-
life olan Müstazhir-Billâh, en güçlü konum-
daki taht iddiacýsýnýn saltanatýný tasdik
edip Baðdat’ta onun adýna hutbe okutmak
zorunda kalýyordu. 487 (1094) yýlýnda Berk-
yaruk’u meþrû sultan ilân ederek adýna
hutbe okutan ve kendisine saltanat hil‘at-
leri gönderen Halife Müstazhir Tutuþ’un
Harran, Urfa, el-Cezîre, Diyarbekir, Ahlat,
Azerbaycan ve Hemedan’a hâkim olup
Berkyaruk’u yenmesi üzerine Fahrülmülk
Ali b. Nizâmülmülk ve Baðdat Þahnesi Ay-
tekin Ceb’in ýsrarýyla Tutuþ adýna hutbe
okuttu (Þevval 487 / Ekim-Kasým 1094).
Ertesi yýl Tutuþ Berkyaruk karþýsýnda mað-
lûp olarak öldürülünce hutbe tekrar Berk-
yaruk adýna okunmaya baþlandý. Daha son-
ra Muhammed Tapar’ýn saflarýna katýlan
Baðdat Þahnesi Sa‘düddevle Gevherâyin’in
isteði üzerine Halife Müstazhir, hutbeyi
Muhammed Tapar adýna (17 Zilhicce 492 /
4 Kasým 1099), Berkyaruk’un 17 Zilkade

494’te (13 Eylül 1101) Baðdat’a girmesiy-
le onun adýna okuttu. Hille Emîri Sadaka b.
Mansûr’un baskýsýyla, Muhammed Tapar
adýna okunan hutbe Sultan Berkyaruk’un
Baðdat Þahnesi Gümüþtegin’in 496’da
(1102) Baðdat’a hâkim olmasýyla tekrar
Sultan Berkyaruk adýna okundu (23 Rebî-
ülevvel 496 / 4 Ocak 1103). Bu mücadele
Muhammed Tapar’ýn tek baþýna tahta ge-
çiþine kadar sürdü (498/1105). Müstazhir’in
Baðdat’ta sadece kendi adýna hutbe okut-
tuðu ve hiçbir taht iddiacýsýnýn adýna yer
vermediði dönemler de olmakla birlikte
Selçuklular’ýn içinde bulunduðu bu karý-
þýk ortamdan istifade edip Abbâsî halife-
liðinin kaybettiði siyasî güç ve iktidarý le-
hine kullanamamýþ, Baðdat’ý Selçuklu sul-
tanlarýnýn tayin ettiði þahneyle birlikte yö-
netmenin dýþýnda hiçbir siyasî faaliyette
bulunamamýþtýr.

Selçuklu hânedaný mensuplarýnýn taht
kavgalarýyla meþgul olmasýný ve Ýslâm dün-
yasýnýn güçlü bir siyasî iradeden mahrum
bulunmasýný fýrsat bilen Haçlý ordularý bu
dönemde Ortadoðu’yu istilâ ederek Urfa
(1098), Antakya (1098) ve Kudüs’te (1099)
birer Haçlý devleti kurdular. Haçlýlar’ýn müs-
lüman topraklarýný ele geçirip Kudüs’e doð-
ru ilerlediklerini haber alan Müstazhir-Bil-
lâh, 491 (1098) yýlýnda Sultan Berkyaruk’a
elçi göndererek Haçlý ordularýna karþý yar-
dým istedi. Sultan Berkyaruk bütün emîr-
lerin Baðdat’ta toplanýp Haçlýlar’a karþý Ve-
zir Ýbn Cehîr ile birlikte sefere çýkmalarý-
ný emretti. Aralarýnda Hille Emîri Seyfüd-
devle Sadaka ve Sa‘düddevle Gevherâyin
gibi ünlü þahsiyetlerin de bulunduðu ku-
mandanlar Baðdat’ta toplandý. Ancak da-
ha sonra azimleri kýrýldý ve sefere çýkma-
dan daðýldýlar (Ýbnü’l-Cevzî, IX, 105). Trab-
lusþam Emîri Fahrülmülk Ýbn Ammâr 501’-
de (1108) Baðdat’a gelip halifeden Haçlý-
lar’a karþý yardým istediyse de bu yardým
gerçekleþmedi. Üç yýl sonra Suriye’nin çe-
þitli þehirlerinden gelen bir heyet aðlayýp
feryat ederek cuma namazýnýn kýlýnmasý-
na engel oldu ve Haçlýlar’a karþý âcil yardým
istedi. Halife Müstazhir bu olaya çok öfke-
lendi ve olaya katýlanlarýn þiddetle cezalan-
dýrýlmasýný istedi. Ancak Sultan Muham-
med Tapar halifeyi bundan vazgeçirdi. Mu-
sul Valisi Mevdûd b. Altuntegin, Muham-
med Tapar’ýn emriyle Haçlýlar’a karþý sefe-
re çýktý. Dýmaþk Atabegi Tuðtegin de Re-
ceb 509’da (Kasým-Aralýk 1115) Baðdat’a
giderek Muhammed Tapar ve Halife Müs-
tazhir ile görüþüp Haçlýlar’ýn Dýmaþk’ý is-
tilâ tehdidlerine karþý yardým talep etti.

Bâtýnîler’le mücadele Müstazhir-Billâh
döneminin önemli olaylarýndan biridir. Sel-

ðol saldýrýsý sebebiyle inþaat yarým kalmýþ-
týr.
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Ýbþîhî’nin
(ö. 854/1450 [?] )

ansiklopedik bir antoloji
niteliðindeki eseri
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Kur’ân-ý Kerîm’de
toplum içerisinde ezilen, küçük görülen

veya kendilerini öyle hisseden
ya da sayýlarýnýn azlýðý

ve güçsüzlükleri sebebiyle 
etkisiz kalan kimseler için kullanýlan

bir tabir
(bk. MÜSTEKBÝR).
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