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MÜSTAZHÝR-BÝLLÂH

tazhir-Billâh, Sultan Melikþah’ýn kýzý ve Sul-
tan Muhammed Tapar’ýn kýz kardeþi Seyyi-
de Hatun ile evlenmiþtir (10 Ramazan 504/
22 Mart 1111). Halife Müstazhir-Billâh, Fâ-
týmîler’e muhalefet amacýyla 494 Rama-
zanýndan (Temmuz 1101) itibaren namaz-
da besmelenin Hanbelîler’e uyularak açýk-
tan okunmasýný istemiþ, yine ayný amaçla
Kunut dualarýnýn da Þâfiî mezhebine gö-
re okunmasýný emretmiþtir (Ýbnü’l-Esîr, X,
325).

Halife Müstazhir-Billâh, sadece Þark Ýs-
lâm dünyasýnda deðil Maðrib’deki bazý yö-
neticiler tarafýndan da halife olarak tanýn-
mýþ, hükümdarlar ona baþvurup saltanat-
larýnýn tasdik edilmesini istemiþtir. Nite-
kim Murâbýt Hükümdarý Yûsuf b. Tâþfîn,
Müstazhir-Billâh’a elçi gönderip hüküm-
darlýðýnýn onaylanmasýný talep etmiþ, o da
sultanýn bu isteðini kabul etmiþtir. Yûsuf
b. Tâþfîn de ülkesinde onun adýna hutbe
okutmuþ, giyim kuþam ve bayraklarýnda
Abbâsîler’in resmî rengi olan siyahý benim-
semiþtir.

Ýmar faaliyetleriyle de yakýndan ilgilenen
Müstazhir-Billâh 18 Rebîülâhir 488’de (27
Nisan 1095) Dârülhilâfe’deki Harîm’in çev-
resine sur yapýlmasýný emretmiþ, surlarýn
etrafýna hendek kazýlmýþtýr. 503-507 (1109-
1113) yýllarý arasýnda Dârürreyhâniyyîn adlý
yeni bir saray yaptýrmýþtýr. Ayrýca bu dö-
nemde onun teþvik ve himayesiyle med-
rese, ribât ve türbeler inþa edilmiþtir. Müs-
tazhir-Billâh’ýn ardýndan oðullarý Müster-
þid -Billâh ve Muktefî - Liemrillâh hilâfet
makamýna geçmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’l-Kalânisî, TârîÅu Dýmaþš (Amedroz), s.
125-126, 139, 147, 173, 193-197, 200; Azimî
Tarihi: Selçuklularla Ýlgili Bölümler: 430-538
(nþr. ve trc. Ali Sevim), Ankara 1988, s. 28-29, 32-
33, 36, 41; Ýbnü’l-Ezrak el-Fâriký, TârîÅu Meyyâ-
fâriš¢n ve Âmid (nþr. Bedevî Abdüllatîf Avad),
Kahire 1959, s. 196, 207, 241-243, 265, 284-
286; Ýbnü’l-Ýmrânî, el-Ýnbâß fî târîÅi’l-Åulefâß (nþr.
Kasým es-Sâmerrâî), Leiden 1973, s. 206-209; Ýb-
nü’l-Cevzî, el-Munta¾am, VIII, 313; IX, tür.yer.; Ah-
bârü’d-devleti’s-Selcûkýyye (Lugal), s. 52-54,
57, 67; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, X, 226-233, 260,
279, 309, 323, 325, 366, 371, 417, 441, 471,
514, 533-536, 545; XI, 44, 222, 256; Bündârî,
Zübdetü’n-Nusra (Burslan), s. 81, 84, 97, 116,
237, 240; Sýbt Ýbnü’l-Cevzî, Mirßâtü’z-zamân, VIII/
1, s. 8, 11, 13-14, 18, 23-24, 27, 37-38, 43,
55-56, 62, 70-71, 73-74; Ýbnü’l-Ýbrî, TârîÅu muÅ-
ta½ari’d-düvel (nþr. Antûn Sâlihânî el-Yesûî),
Beyrut 1890, s. 195, 200; Ýbnü’t-Týktaka, el-
FaÅrî (nþr. M. Ývaz Ýbrâhim Bek – Ali el-Cârim
Bek), Kahire, ts. (Dârü’l-maârif), s. 267-268; Müs-
tevfî, TârîÅ-i Güzîde (Nevâî), s. 358-359, 444;
Diyarbekrî, TârîÅu’l-Åamîs, Kahire 1283, II, 360;
G. le Strange, Baghdad during the Abbasid Ca-
liphate, Oxford 1924, s. 272-273, 279, 283-284,
323, 327, 335; Hüseyin Emîn, TârîÅu’l-£Irâš fi’l-

£a½ri’s-Selcûš¢, Baðdad 1385/1965, s. 79, 85, 93,
323, 406; C. L. Klausner, The Seljuk Vezirate: A
Study of Civil Administration 1055-1194, Cam-
bridge 1973, s. 26, 42, 50, 102; Hudarî, Mu¼â-
Šarât: £Abbâsiyye, s. 430-434; Cebrâil Süleyman
Cebbûr, el-Mülûkü’þ-þu£arâß, Beyrut 1401/1981,
s. 179-180; Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçuk-
lularý Tarihi, Ankara 1983, s. 15, 152, 176, 214;
M. Hüseyin Þendüb, el-¥aŠâretü’l-Ýslâmiyye fî
Ba³dâd fi’n-ný½fi’¦-¦ânî mine’l-šarni’l-Åâmisi’l-
hicrî (467-512), Beyrut 1404/1984, s. 79-241; W.
Muir, The Caliphate its Rise, Decline and fall,
London 1984, s. 577, 579; Runciman, Haçlý Se-
ferleri Tarihi, II, 11, 87, 100, 107, 149; M. Abdul-
lah Ýnân, Devletü’l-Ýslâm fi’l-Endelüs: el-£A½rü’¦-
¦âli¦: £A½rü’l-Murâbý¹în ve’l-Muva¼¼idîn fi’l-
Ma³rib ve’l-Endelüs, Kahire 1411/1990, I, 41, 44,
456; Abdülkerim Özaydýn, Sultan Muhammed
Tapar Devri Selçuklu Tarihi (498-511/1105-
1118), Ankara 1990, bk. Ýndeks; a.mlf., Sultan
Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi (485-498/1092-
1104), Ýstanbul 2001, bk. Ýndeks; E. J. Hanne,
The Caliphate Revisited The Abbåsid of 11th

and 12 th Century Baghdad (doktora tezi, 1998),
The University of Michigan, s. 220-300; K. V. Zet-
terstéen, “Müstazhir”, ÝA, VIII, 832; Carole Hillen-
brand, “al-Mustazhir Bi’llah”, EI2 (Ýng.), VII, 755-
756.

ÿAbdülkerim Özaydýn

– —
el-MÜSTAZHÝRÎ

(bk. FEDÂÝHU’l-BÂTINÝYYE).
˜ ™

– —
MÜSTAZÎ -BÝEMRÝLLÂH

( #��$�	�"��� )

Ebû Muhammed el-Müstazî -Biemrillâh
el-Hasen b. el-Müstencid -Billâh Yûsuf

b. el-Muktefî -Liemrillâh el-Abbâsî
(ö. 575/1180)

Abbâsî halifesi
(1170-1180).
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23 Þâban 536’da (23 Mart 1142) Halife
Müstencid-Billâh’ýn Ermeni asýllý bir câri-
yesinden doðdu ve babasýnýn ölümünden
(9 Rebîülâhir 566 / 20 Aralýk 1170) sonra
nüfuzlu emîrlerden Adudüddin Ebü’l-Fe-
rec ile Kutbüddin Kaymaz tarafýndan ha-
life ilân edildi.

Adudüddin’i vezirliðe, Kaymaz’ý ordu ku-
mandanlýðýna tayin eden Müstazî -Biem-
rillâh iki yýl sonra Kaymaz’ýn baskýsýyla Adu-
düddin’i vezirlikten almak zorunda kaldý.
Ertesi yýl onu tekrar göreve getirmek iste-
yince Kaymaz’la arasý açýldý ve Kaymaz’ýn,
kendi yanýna sýðýnan hazine nâzýrý Ýbnü’l-
Attâr’ý ele geçirmek için saraya yönelme-
si üzerine halife halký yardýma çaðýrdý. Bu
durum karþýsýnda Kaymaz Baðdat’tan Mu-
sul’a doðru kaçtýysa da yolda öldü (570/
1175). Kaymaz’ýn kaçmasýndan sonra ve-
zirlik makamýna iade edilen Adudüddin

çuklu sultanlarý Bâtýnîler’le siyasî ve askerî
sahada mücadele ederken Halife Müstaz-
hir halký bu konuda aydýnlatmak amacýy-
la Gazzâlî’den Bâtýnî gruplarýnýn görüþle-
rine reddiye mahiyetinde bir eser yazma-
sýný istemiþ, Gazzâlî de bu amaçla FeŠâßi-
¼u’l-Bâ¹ýniyye ve fe²âßilü’l-Müsta¾hi-
riyye adlý kitabýný kaleme almýþtýr. Müs-
tazhir-Billâh döneminde Selçuklu sultan-
larý Bâtýnîler’in faaliyetlerini ciddiyetle ta-
kip etmiþ, Bâtýnîlik’le ilgisi olduðu söylenen
þahýslarý þiddetle cezalandýrmýþtýr. Devrin
meþhur âlimlerinden Kiyâ el-Herrâsî bir
yanlýþlýk sonucu Bâtýnîlik’le itham edilmiþ,
504’te (1110-11) Sultan Muhammed Tapar
tarafýndan öldürülecekken Halife Müstaz-
hir-Billâh’ýn lehinde þehadetiyle ölümden
kurtulmuþtur (a.g.e., IX, 129-130).

16 Rebîülâhir 512’de (6 Aðustos 1118)
Baðdat’ta vefat eden Müstazhir-Billâh,
veliahdý Müsterþid -Billâh tarafýndan kýl-
dýrýlan namazdan sonra dârülhilâfedeki
odasýnda gömüldü. Naaþý daha sonra di-
ðer Abbâsî hânedaný mensuplarýnýn kabir-
lerinin bulunduðu Rusâfe Mezarlýðý’na nak-
ledildi. Müstazhir-Billâh yumuþak huylu,
güzel ahlâklý, hayýr sever, halka iyi davranýl-
masýný isteyen, ulemâyý koruyan, fesahat
ve belâgat sahibi bir hükümdardý. Onun
döneminde ilim hayatýnda büyük geliþme-
ler yaþanmýþ, kýymetli eserler kaleme alýn-
mýþtýr. Fýkýhta Ebû Bekir Muhammed b.
Ahmed eþ-Þâþî, Ýbn Akýl, Kelvezânî, Kiyâ
el-Herrâsî, Ebû Muhammed eþ-Þîrâzî, Ebû
Muhammed ed-Dâmeganî; tefsirde Rýz-
kullah et-Temîmî ve Muhammed en-Ne-
sefî; kelâm, fýkýh ve tasavvufta Gazzâlî; ha-
diste Muhammed b. Ebû Nasr, Ahmed b.
Bündâr; tarihte Þücâ‘ b. Þücâ‘ ve Muham-
med b. Abdülmelik el-Hemedânî, Hibetul-
lah b. Mübârek; dinler ve mezhepler tari-
hinde Þehristânî; týpta Ýbnü’l-Vâsýtî, Saîd
b. Hibetullah, Ýbnü’t-Tilmiz; þiirde Hüseyin
b. Ali et-Tuðrâî, Muhammed b. Ahmed el-
Ebîverdî, Harîrî, Ýbnü’l-Hebbâriyye, Ýbnü’l-
Hâzin el-Kâtib; dilde Ca‘fer es-Serrâc, Bâ-
ri‘ en-Nahvî, Ebü’s-Seâdât eþ-Þecerî gibi
âlimler yetiþmiþ, Gazzâlî ve Ebû Bekir eþ-
Þâþî bazý eserlerini ona ithaf etmiþlerdir.
Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedânî
Tekmiletü TârîÅi’¹-ªaberî’de ondan öv-
güyle söz eder. Müstazhir-Billâh devrin
önde gelen hattatlarýndandý ve ayný za-
manda þairdi.

Müstazhir-Billâh’ýn halifeliði dönemin-
de devlet iþleri büyük ölçüde Benî Cehîr
ailesine mensup vezirler tarafýndan idare
edilmiþtir. Büyük Selçuklu hânedanýyla si-
yasî iliþkileri güçlendirmek isteyen Müs-
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le) yeðeni Ýbn Þenkâ yönetimindeki ordu-
sunu maðlûp etti ve esir alýnan Ýbn Þen-
kâ’nýn baþý kesilerek Baðdat’a gönderildi
(Þâban 569 / Mart 1174); çok geçmeden
Þemle de Türkmenler’le yaptýðý bir savaþ-
ta öldü. Böylece yirmi yýldan fazla bir za-
mandýr devam eden Hûzistan isyaný Müs-
tazî -Biemrillâh döneminde bertaraf edil-
miþ oldu. Bu dönemde Irak Selçuklu tah-
týnýn arkasýndaki gerçek gücün sahibi Ýl-
denizliler’di ve sonuncu Irak ve Horasan
Selçuklu Sultaný II. Tuðrul çocuk yaþta Ata-
beg Pehlivan tarafýndan sultan ilân edil-
miþti (571/1176). Pehlivan, Halife Müsta-
zî’ye baþvurarak Tuðrul’un adýnýn Baðdat
camilerinde okunmasýný istedi. Halife, Irak
Selçuklularý’nýn komþu devletler üzerinde-
ki hâkimiyetini göz önünde tutarak bu is-
teði kabul etmek zorunda kaldý (Muharrem
573 / Temmuz 1177), ayrýca Sultan Tuðrul’a
“Rüknüddevle ve’d-dîn Kasîmü emîri’l-mü’-
minîn” lakabýný verdi.

Müstazî-Biemrillâh 29 Þevval veya 2 Zil-
kade 575’te (28 veya 30 Mart 1180) vefat
etti. Onun halifeliði devrinde Baðdat halký
huzur ve güven içinde yaþadý. Âdil bir ha-
life idi; insanlara iyi davranýr, affetmeyi se-
ver ve cezalandýrmada aþýrý gitmezdi. Cö-
mertliðiyle ünlüydü; bol ihsanda bulunur-
du. Birçok örfî vergiyi kaldýrmýþ, daha ön-
ce haksýz yere alýnan pek çok malý sahip-
lerine geri vermiþtir.
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Türk mûsikisinde 
bir birleþik makam.
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Sözlükte “eðreti” anlamýna gelen müs-
teâr kelimesi ayný ismi taþýyan bir özel
dörtlü veya beþlinin (çeþni) aralýklarla, yani
zaman zaman makam seyrine katýlmasý
sebebiyle bir makama ad olmuþtur. Segâh
perdesinde karar eden, diðer bir ifadeyle
dizisi segâh perdesi üzerinde kurulmuþ
olan müstear makamýnýn yapýsý, segâh
makamýnýn seyrine zaman zaman bir müs-
tear dörtlü veya beþlisinin katýlmasýndan
ibarettir. Bu yapý, segâh makamý seyri es-
nasýnda bu seyre yer yer bir nîm hicaz (ba-
kiye diyezli do) perdesinin katýlmasý þeklin-
de de ifade edilebilir.

Segâh makamý dizisinin, segâh perde-
sindeki segâh beþlisine eviç perdesinde bir
hicaz dörtlüsünün ve yine segâh perdesin-
deki bir eksik segâh beþlisine nevâ perde-
sinde bir uþþak-bayatî dizisinin eklenme-
sinden meydana geldiði bilinmektedir. Bu
dizilere zaman zaman T. S. K. aralýklarýn-
dan oluþan müstear dörtlüsü, T. S. K. T.
aralýklarýyla müstear beþlisi veya T. S. K. S.
aralýklarýný ihtiva eden 27 komalýk bir ek-
sik müstear beþlisinin katýlmasýyla müste-
ar makamý oluþmaktadýr.

Çýkýcý bir seyir takip eden müstear ma-
kamýnýn güçlüsü nevâ perdesi olup bu per-
dede yarým karar yapýlýr. Ayrýca segâh ma-
kamýnýn da asma kararlarý olan nevâda bû-
selikli ve uþþaklý, dik hisarda bazan uþþak
dizisinin ikinci perdesi gibi segâh veya fe-
rahnâklý, rastta rastlý asma kalýþlar yapýla-
bilir. Ancak bu makamdaki müstear beþ-
lisinin varlýðý segâh makamýnýn bütün ge-
niþliðiyle kullanýlmasýný önlemiþtir. Müste-
ar eserlerde genellikle segâh dizisinin bir
bölümü ile dörtlü veya beþli halindeki müs-
tear çeþnisinin birbirine geçkili olarak kul-
lanýldýðý görülür. Nota yazýmýnda donaný-
mýna segâh makamýnda olduðu gibi si ve

573’te (1178) yýlýnda bir Bâtýnî tarafýndan
hac yolunda öldürüldü.

Müstencid -Billâh, Nûreddin Mahmud
Zengî’ye Mýsýr’da Fâtýmîler adýna okunan
hutbeyi Abbâsîler adýna çevirmesini iste-
yen mektuplar yazmýþtý. Müstazî de baba-
sýnýn yolunu izleyerek Nûreddin Mahmud’a
yeni bir mektup gönderdi (Rebîülâhir 566/
Aralýk 1170). Nûreddin, o sýrada Fâtýmî hâ-
kimiyetine son vermek için çalýþan Mýsýr’-
daki nâibi Selâhaddîn-i Eyyûbî’den Abbâsî
halifesinin isteðini gerçekleþtirmesini is-
tedi. Selâhaddin, ilk defa 7 Muharrem 567
(10 Eylül 1171) Cuma günü hutbeyi yalnýz
bir camide Müstazî-Biemrillâh adýna okut-
tu. Fâtýmî Halifesi Âdýd-Lidînillâh üç gün
sonra bunu haber almadan vefat etti. De-
ðiþikliðin fazla yadýrganmamasý üzerine bir
hafta sonraki cuma gününden itibaren
hutbeler bütün Mýsýr’da Abbâsîler adýna
okunmaya baþlandý. Nûreddin bu durumu
Mýsýr’dan gönderilen çok kýymetli hediye-
lerle birlikte Halife Müstazî’ye bildirdi ve bu
vesileyle ondan Mýsýr ve Suriye üzerindeki
hâkimiyetinin resmen tanýnmasýný istedi.
Durumdan memnun kalan Müstazî onun
bu isteðini kabul ederek kendisine hüküm-
darlýk alâmetleri gönderdi; bu geliþmeler
Baðdat’ta halk tarafýndan bayram havasý
içinde kutlandý. Arkasýndan, Mýsýr’a iyice
yerleþen Selâhaddîn-i Eyyûbî, Yemen’de
Zebîd yöresine hâkim olan ve daha önce
Abbâsîler adýna okunan hutbeye son veren
Abdünnebî’ye karþý aðabeyi Turan Þah’ý yol-
ladý. Turan Þah, Zebîd bölgesini ele geçirip
hutbeyi tekrar Halife Müstazî -Biemrillâh
adýna okutmaya baþladý.

Batýda bu geliþmeler olurken doðuda
halifenin gönderdiði ordu Hûzistan hâki-
mi Türkmen asýllý Þemle’nin (Þimle, Þüm-
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