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Ebû Mansûr el-Müsterþid -Billâh
el-Fazl b. Ahmed

el-Müstazhir -Billâh el-Abbâsî
(ö. 529/1135)

Abbâsî halifesi
(1118-1135).
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7 Þâban 486’da (2 Eylül 1093) dünyaya
geldi. 484’te (1091) doðduðu da rivayet edi-
lir. Babasý Halife Müstazhir-Billâh, annesi
Lübâbe adlý bir câriyedir. Babasýnýn vefa-
týnýn ardýndan hilâfet makamýna geçti (16
Rebîülâhir 512 / 6 Aðustos 1118). Büyük
Selçuklu Sultaný Muhammed Tapar’ýn ve-
fatýndan (511/1118) sonra baþlayan siyasî
karýþýklýklarýn devam ettiði bir dönemde
halife olan Müsterþid-Billâh, bu durum-
dan istifade ederek Abbâsîler’in Büveyhî-
ler’in Baðdat’ý istilâ ettikleri tarihten (334/
945) beri unuttuklarý dünyevî-siyasî hâki-
miyeti yeniden canlandýrmak için faaliye-
te geçti.

Merv’i Büyük Selçuklu Devleti’nin baþ-
þehri yapan Sultan Sencer, imparatorlu-
ðun batýsýný Irak Selçuklu tahtýna oturt-
tuðu yeðeni Mahmûd b. Muhammed Ta-
par’ýn idaresine býrakmýþtý. Mahmud’un
Irak’taki hâkimiyetine itiraz eden kardeþi
Mes‘ûd b. Muhammed Tapar, Mezyedî
Emîri Dübeys b. Sadaka ile bazý Türkmen-
ler’in desteðini alarak isyan etti (514/1120).
Dübeys’in Irak’ýn çeþitli bölgelerini yaðma-
lamaya baþlamasý üzerine halife kendisine
mektup göndererek bu faaliyetlerine son
vermesini istedi. Ancak Dübeys isyaný sür-
dürüp Baðdat’a kadar geldi. Þehrin karþý-
sýna çadýr kurup aðýr sözler söyleyerek ha-
lifeyi tehdit etti. Sultan Mahmud sonun-
da halifenin ricasýna uyup Baðdat’a geldi
(Receb 514 / Ekim 1120). Dübeys, Sultan
Mahmud’u oyalamaya çalýþtýysa da Selçuk-
lu kuvvetleri Hille üzerine yürüyünce ka-
yýnpederi Necmeddin Ýlgazi’ye sýðýnmak zo-
runda kaldý, sultan ve halifeden özür di-
leyip itaat arzettiðini bildirdiyse de kabul
görmedi (515/1121). Dübeys’in tehditleri-
ne karþý Sultan Mahmud’dan yaz mevsimi-
ni Baðdat’ta geçirmesini rica eden halife
daha sonra hazýrlýklarýný tamamlayýp Dü-
beys üzerine yürüdü ve onu maðlûp ede-
rek Baðdat’a döndü (517/1123). Sultan
Sencer, Müsterþid-Billâh’ýn Irak’ta Dübeys
ile mücadeleye girerek siyasî hadiselerin
içinde yer almasýndan rahatsýz oldu. Kadý
Herevî baþkanlýðýnda bir elçilik heyetini ye-
ðeni Mahmud’a gönderip halifenin Nizâ-
mülmülk’ün oðlu Ahmed’i vezir tayin et-

mesini saðladý. Sencer bu sayede hilâfet
makamýnýn hareketlerini kontrol altýnda
tutmayý amaçlýyordu. Ahmed’in vezirliðe
getirilmesi Müsterþid’i siyasî hadiselerden
uzak tutmaya yetmedi. Halife kendi ordu-
sunu kurmak için faaliyete geçti. Ancak bu
durum, halifenin asker beslememesi ve
Baðdat’ýn güvenliðinin Selçuklular tarafýn-
dan saðlanmasý esasýna dayanan Abbâsî-
ler’le Selçuklular arasýndaki antlaþmanýn
ihlâli demekti. Sultan Sencer, Sultan Mah-
mud’a bir mektup göndererek halifenin
antlaþmayý bozduðunu söyledi ve halifeyle
ittifakýna son verip Baðdat’a yürümesini
emretti. Selçuklu ordusu tarafýndan kuþa-
týlan Baðdat’ýn bir kýsmý yaðmalandý (Zil-
hicce 520 / Ocak 1127). Zor durumda kalan
halife Sultan Mahmud ile anlaþmak mec-
buriyetinde kaldý. Sultan Mahmud gerek-
li saygýyý gösterip Müsterþid’i yeniden hilâ-
fet makamýna oturttu (Ýbnü’l-Esîr, el-Kâ-
mil, X, 504). Baðdat’tan ayrýlmadan önce
faaliyetlerini daha yakýndan takip etmek
amacýyla Ýmâdüddin Zengî’yi Baðdat þah-
neliðine getirdi.

Bu sýrada Dübeys, Sultan Mahmûd’un
kardeþi Melik I. Tuðrul’u Irak Selçuklu tah-
týný ele geçirmeye teþvik etti. Bunun üze-
rine Sultan Mahmud Tuðrul’a karþý hali-
feyle ittifak yapma yoluna gitti. Mahmud
ve halife karþýsýnda güçsüz kaldýklarýný an-
layan Dübeys ve Tuðrul, Sultan Sencer’e sý-
ðýnmak zorunda kaldýlar ve Mahmud’u ha-
lifeyle iþ birliði yapmakla suçladýlar. Sencer,
Hemedan’da bulunan yeðeni Mahmud’u
huzuruna çaðýrdý. Mahmud amcasýna ita-
at ederek Rey’e geldi. Tuðrul ve Dübeys’in
þikâyetinin asýlsýz olduðunu gören Sencer
Mahmud’u yanýnda tahta oturttu.

Sultan Sencer’in müdahalesine raðmen
Batý’da karýþýklýklar devam ediyordu. Sul-
tan Mahmud, siyasî gücü ele geçirebilmek
için yoðun bir gayret içerisinde olan hali-
feyi azledip yerine baþka birini geçirmek
için sefer hazýrlýklarý yaptýðý bir sýrada ve-
fat etti (525/1131). Küçük yaþtaki oðlu Dâ-
vûd Irak Selçuklu tahtýna çýkarýldý. Dâ-
vûd’un henüz çocuk yaþta bulunmasýn-
dan dolayý ülkenin çeþitli yerlerinde karý-
þýklýklar meydana geldi. Müsterþid, Bað-
dat’ta Sultan Dâvûd adýna hutbe okutul-
masý için kendisine gönderilen elçilik he-
yetinin isteðini reddetti.

Bu arada Sultan Sencer’in yeðeni Mes-
‘ûd, Dâvûd’un yaþýnýn küçük olmasýndan
istifade ederek Hemedan’a yürüyüp þeh-
ri ele geçirdi. Mes‘ûd’un Baðdat’ta adýna
hutbe okutulmasý isteði Sultan Sencer’in
etkisiyle Halife Müsterþid-Billâh tarafýn-
dan reddedildi. Halifeden umduðu deste-

hânî’yi Halife Müstencid-Billâh’ýn sarayý-
na elçi olarak gönderdiðini kaydeder (Ve-
feyât, V, 148-149).

Müstencid döneminde Hanbelîlik devlet
nezdinde itibar görmeye devam etmiþtir.
Hanbelî âlimi Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin
Müstencid’den övgüyle söz etmesinin se-
bebi budur (el-Munta¾am, X, 194). Ýbnü’l-
Cevzî’nin Kitâbü’l-Müstencid adlý bir eser
yazdýðý kaydedilmektedir (Sýbt Ýbnü’l-Cev-
zî, VIII/2, s. 487-488). Müstencid-Billâh, Ýbn
Hamdûn’u et-Te×kiretü’l-¥amdûniyye
adlý eserinde Abbâsî Devleti aleyhindeki
hikâyelere yer verdiði için hapse attýrmasý
ve onun da hapishanede ölmesi sebebiyle
eleþtirilmiþtir (Ýbn Hallikân, IV, 380). Müs-
tencid’in iyi bir þair, ayný zamanda astro-
nomi hakkýnda mâlûmat sahibi olduðu be-
lirtilmektedir. 1160’lý yýllarda Baðdat’ý ziya-
ret eden Tudelalý Benjamin, Müstencid -
Billâh’ýn baþta Ýbrânîce olmak üzere bir-
çok dil bildiðini, bütün müslümanlar tara-
fýndan sevilip sayýldýðýný, kendi el emeðiy-
le geçindiðini, doðru ve güvenilir bir insan
olduðunu söyler ve onu bilgisi ve yahudile-
re hoþgörülü davranmasý sebebiyle över
(Ortaçað’da Ýki Yahudi Seyyahýn Avrupa,
Asya ve Afrika Gözlemleri, s. 61-62).
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kýnlarýnda karþý karþýya geldi. Savaþ Sultan
Sencer’in zaferiyle neticelendi. Mes‘ûd af-
fedildiði haberini aldýktan sonra Sencer’in
huzuruna gelerek baðlýlýðýný sundu. Sen-
cer de kendisine Gence’yi iktâ etti ve Azer-
baycan’ýn idaresiyle görevlendirdi. Kendi-
sine karþý oluþturulan ittifaký daðýttýðýna
inanan Sencer daha sonra hâkimiyet mer-
kezi Horasan’a hareket etti. Bu sýrada Ýmâ-
düddin Zengî ve Dübeys b. Sadaka’ya Müs-
terþid üzerine bizzat yürüyüp Baðdat’ý ele
geçirmelerini emretti. Zengî 7000 kiþilik
kuvvetle Hýsnülberâmike’ye geldi. 27 Re-
ceb 526’da (13 Haziran 1132) halifenin biz-
zat iþtirak ettiði savaþta Zengî ve Dübeys
maðlûp oldu.

Bu olayýn ardýndan Melik Mes‘ûd, amca-
sý Tuðrul’a karþý Halife Müsterþid -Billâh
ile iþ birliði yapabilmek için Baðdat önle-
rine geldi. Neticede anlaþma saðlandý. Me-
lik Dâvûd da amcasý Mes‘ûd’a baðlýlýðýný
sundu. Halife, Muharrem 527’den (Kasým-
Aralýk 1132) itibaren her yerde hutbeyi
Mes‘ûd adýna okutmaya baþladý. 5 Rebî-
ülevvel 527’de (14 Ocak 1133) büyük bir
merasimle halife tarafýndan kýlýç kuþatýlan
ve saltanat sancaðý verilen Mes‘ûd ertesi
gün yeðeni Dâvûd ile birlikte Azerbaycan’a
hareket etti. Müsterþid-Billâh ayný yýl Ýmâ-
düddin Zengî’yi cezalandýrmak üzere Mu-
sul’a yürüyüp þehri kuþattý. Ancak üç ay
sonra geri dönmek zorunda kaldý. Tuðrul
karþýsýnda yenilgiye uðrayan Mes‘ûd Müs-
terþid’den izin alarak ertesi yýl tekrar Bað-
dat’a geldi (528/1134). Halifenin hýþmýndan
korkarak Mes‘ûd’a sýðýnan Türk asýllý ba-
zý emîrler yüzünden bir süre sonra Müs-
terþid ile Mes‘ûd’un arasý açýldý ve halife,
Mes‘ûd’dan hemen Baðdat’ý terketmesi-
ni istedi. Tam bu sýrada Irak Selçuklu Hü-
kümdarý Sultan Tuðrul’un vefat haberi gel-
di. Mes‘ûd vakit kaybetmeden Hemedan’a
giderek Irak Selçuklu tahtýna oturdu (529/
1134).

Halife aleyhtarý bazý emîrlerin Mes‘ûd’a,
Mes‘ûd aleyhtarlarýnýn da Müsterþid’e sý-
ðýnmalarý sultan ile halife arasýnda bir sa-
vaþý zorunlu kýlmaktaydý. Halife güçlü bir
orduyla Þâban 529’da (Mayýs -Haziran
1135) Sultan Mes‘ûd’un üzerine yürüdü.
Hemedan yakýnlarýndaki Dâymerc’de ya-
pýlan savaþ sýrasýnda Müsterþid, ordusun-
da bulunan Türk asýllý emîr ve askerlerin
saf deðiþtirmesi yüzünden yenilgiye uðra-
dý ve devlet adamlarýyla birlikte esir edildi
(10 Ramazan 529 / 24 Haziran 1135). Hali-
feyi yanýna alarak Hemedan’a hareket eden
Mes‘ûd âniden güzergâh deðiþtirip Azer-
baycan tarafýna döndü. Halifeyle yüklü bir
savaþ tazminatý ödemesi ve bir daha or-

du kurmamasý þartlarýyla anlaþmaya var-
dýðý bir sýrada Sultan Sencer’den bir elçi-
lik heyeti geldi. Sencer, Mes‘ûd’a gönder-
diði mektupta Müsterþid’i hemen serbest
býrakarak Baðdat’a göndermesini emre-
diyordu. Halifenin Baðdat’a dönmesi için
hazýrlýklara baþlandýðý esnada Sultan Sen-
cer’den ikinci bir elçilik heyeti geldi. Sultan
Mes‘ûd, baþýnda tanýnmýþ Selçuklu emîr-
lerinden Kuran Han Barankuþ’un bulundu-
ðu elçilik heyetini karþýlamaya çýktýðý sýra-
da Müsterþid-Billâh, elçilik heyeti içerisine
sýzan bir grup Bâtýnî tarafýndan düzenle-
nen bir suikast neticesinde Merâga þehri
yakýnlarýnda öldürüldü (17 Zilkade 529 /
29 Aðustos 1135). Naaþý, Merâga þehri ka-
pýsýndaki Ahmedek Medresesi’nin hazire-
sine defnedildi. Yerine oðlu Râþid -Billâh
geçti. Müsterþid’in ölümü Baðdat’ta ve
Merâga’da büyük tepki ve üzüntüye sebep
oldu. Onun öldürülmesine dair bilgiler su-
ikast biçiminin klasik Ýsmâilî suikast yön-
temlerine benzemediðini göstermektedir.
Öte yandan Selçuklu hükümdarlarýnýn des-
teði olmadan böyle bir olayýn gerçekleþtiril-
mesi mümkün deðildir (Özgüdenli, XXXIX/
9 [2004], s. 28). Bu suikastýn Ýsmâilîler’den
çok Selçuklu iktidarýnýn çýkarlarýna uygun
olduðu da açýktýr.

Müsterþid kaynaklarda hýrslý, azimli,
heybetli ve cesur bir halife olarak tanýtýlýr.
Gençliðinde ilimle meþgul olmuþ, fýkýh ve
hadis okumuþtu. Ýyi bir hattat, fesahat ve
belâgat sahibi etkileyici bir hatipti. Kir-
manþah yakýnlarýnda okuduðu bir hutbe-
den alýntý yapan Nizâmî-i Arûzî, Hz. Pey-
gamber’den sonra hiç kimsenin bu belâ-
gatta bir hutbe okumadýðýný belirtir. Ýbnü’l-
Esîr onun cevabî mektuplarýnýn rik‘anýn en
güzel örneklerinden olduðunu söyler (el-
Kâmil, XI, 34). Ýmar faaliyetleriyle de ilgile-
nen Müsterþid-Billâh 517’de (1123) Bað-
dat’ýn etrafýndaki surlarý yeniden yaptýr-
mýþ, Sultan Sencer’in kýzý olan hanýmý için
sekiz köþeli (müsemmene) bir saray inþa et-
tirmiþ ve Tâc Sarayý’na Bâbü’l-hücre adý
verilen büyük bir salon ekletmiþtir (Le
Strange, s. 259-260).
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ði bulamayan Mes‘ûd, Musul Atabegi Ýmâ-
düddin Zengî ile ittifak kurdu. Mes‘ûd’dan
çekinen halife çevredeki emîrleri Baðdat’a
davet etti. Bu sýrada Irak Selçuklu tahtýn-
da hak iddia eden Fars ve Hûzistan Meliki
Selçuk Þah da Baðdat’a geldi ve halife ile
görüþerek adýna hutbe okutulmasýný iste-
di. Selçuk Þah halife tarafýndan iyi karþý-
lanmasýna raðmen adý hutbede zikredil-
medi.

Taleplerinin yerine getirilmediðini gören
Mes‘ûd, güçlü bir orduyla Baðdat yakýnla-
rýna kadar gelerek müttefiki Ýmâdüddin
Zengî’yi beklemeye baþladý. Mes‘ûd’un Zen-
gî ile birleþmesinin kendileri için iyi olma-
yacaðýný anlayan Selçuk Þah’ýn atabegi Ka-
raca es-Sâkî hýzlý bir manevra ile Zengî’yi
yenilgiye uðrattý. Zengî’nin yenilerek Mu-
sul’a geri çekilmesi Mes‘ûd’u zor durum-
da býraktý. Atabeg Karaca’nýn da katýlma-
sýyla Müsterþid ve Selçuk Þah’ýn ordusu
büyük bir sayýya ulaþtý. Durumun aleyhine
geliþmekte olduðunu gören Mes‘ûd, hali-
feye amcasý Sultan Sencer’in Baðdat’a yü-
rümek üzere Rey’e geldiðini bildirip barýþ
teklifinde bulundu. Müsterþid-Billâh Mes-
‘ûd’un teklifini kabul ederek Baðdat’a gir-
mesine izin verdi. Yapýlan antlaþmaya gö-
re Mes‘ûd sultan, Selçuk Þah ise veliaht
olacak, Irak halifenin vekili tarafýndan yö-
netilecekti. Mes‘ûd Baðdat’a girerek salta-
nat sarayýna yerleþti (Cemâziyelevvel 526 /
Mart-Nisan 1132). Müsterþid anlaþma ge-
reði Mes‘ûd’u sultan, Selçuk Þah’ý da veli-
aht ilân edince Sultan Sencer’in adýný hut-
belerden kaldýrdý. Bunun üzerine Sultan
Sencer büyük bir orduyla Hemedan’a ha-
reket etti, ancak asýl hedefi Baðdat’tý. Bu
durum Baðdat’ta büyük bir korku ve pa-
niðe sebep oldu. Halife Müsterþid, Mes‘ûd
ve Selçuk Þah bir araya gelip savaþ hazýr-
lýklarýna baþladýlar. Sefere bizzat katýlmayý
kabul eden halife ordu Baðdat’tan ayrýl-
dýktan kýsa bir süre sonra âniden fikir de-
ðiþtirdi. Baðdat’ýn savunmasýz kalacaðýný
bahane ederek müttefiklerden ayrýldý ve
Baðdat’a döndü (Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, X,
533, 535).

Öte yandan Sultan Sencer, kendisine
karþý oluþturulan ittifaký bozmak için Mu-
sul Atabegi Ýmâdüddin Zengî ve Hille Emî-
ri Dübeys b. Sadaka’yý kendi yanýna çekti.
Zengî ve Dübeys, Sultan Sencer’in isteði
doðrultusunda Baðdat’a yürüdü. Bu geliþ-
meler ittifakýn bütün planlarýný altüst etti.
Mes‘ûd, Sultan Sencer ile savaþý göze ala-
mayýp Azerbaycan’a dönmek istedi. Ancak
Sencer âni bir manevra ile Dînever yakýn-
larýnda Mes‘ûd’a yetiþti. Ýki ordu 8 Receb
526 (25 Mayýs 1132) tarihinde Dînever ya-
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tanýmlayan Huzâî, Resûlullah’ýn Hz. Ali’yi
zekât, humus, cizye gibi vergileri toplamak
veya âmiller nezdinden alýp getirmek için
görevlendirdiðini ve bu görevin de bir nevi
müstevfîlik olduðunu söyler (TaÅrîcü’d-de-
lâlâti’s-sem£iyye, s. 580). Hz. Peygamber’in
bu konudaki uygulamalarý Hulefâ-yi Râ-
þidîn döneminde de sürdürülmüþtür. Hz.
Ömer’in halifeliði sýrasýnda malî konular-
da yeni düzenlemeler yapýlmýþ ve ilk divan
teþkilâtý bu arada ortaya çýkmýþtýr. Eme-
vîler devrinde devletin malî iþlerini yürüt-
mekle görevli Dîvânü’l-harâc kurulmuþtur.
Abbâsîler döneminde malî konularla ilgili
divanlarýn sayýsý artmýþtýr.

Selçuklular zamanýnda beytülmâle ait iþ-
lere bakan divana Dîvân-ý Ýstîfâ, Mansýb-ý
Ýstîfâ, Dîvânü’z-zimâm ve’l-istîfâ, baþka-
nýna da müstevfî adý verilmiþtir. Selçuklu-
lar’da bugünkü maliye bakanýna tekabül
eden bir görev üstlenen müstevfînin dev-
let hiyerarþisinde bazý dönemlerde vezir-
den hemen sonra geldiði, bazý müstevfî-
lerin Dîvân-ý Ýstîfâ’yý vezirliðe yükselmek
için bir basamak olarak kullandýðý görül-
mektedir. Meselâ Ebü’l-Mehâsin Sa‘dül-
mülk müstevfîlikten Sultan Muhammed
Tapar’ýn, Kemâlülmülk es-Sümeyremî de
Mahmûd b. Muhammed Tapar’ýn vezirli-
ðine yükselmiþtir. Sultan Berkyaruk dev-
rinde müstevfîlik yapan Mecdülmülk Ve-
zir Fahrülmülk Ali b. Nizâmülmülk’ten da-
ha nüfuzlu idi. Dîvân-ý Ýstîfâ devletin bü-
tün malî iþlerinden sorumluydu. Vilâyet ve-
ya eyaletlerdeki vergi ve tahsil memurla-
rý müstevfîye baðlýydý. Müstevfînin ayrýca
bir nâibi olurdu; yokluðunda ona vekâlet
eder, ölüm veya bir baþka sebeple görev-
den ayrýlmasý durumunda onun yerine ge-
çerdi. Kirman Selçuklularý’nda da devletin
malî iþlerinden sorumlu olan divanýn reisi-
ne müstevfî veya “sâhib-i dîvân-ý istifâ-yý
memâlik” denilirdi. Müstevfî önemli dev-
let adamlarý arasýndan seçilirdi. Gazneli-
ler’de Sultan Mes‘ûd döneminde müstev-
fînin (müstevfi’l-memâlik) baþýnda bulundu-
ðu daire “dârü’l-istîfâ” olarak da anýlmýþ-
týr (Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaký, I,
199). Karahanlýlar’da Dîvân-ý Ýstîfâ’nýn baþ-
kanýna “aðýçý” adý verilmiþ, muhtemelen V.
(XI.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren de
müstevfî kelimesi kullanýlmaya baþlanmýþ-
týr.

Anadolu Selçuklularý’nda devletin arazi ve
iktâ defterleri dýþýnda bütün malî iþlerine
bakan kimseye müstevfî denilmiþtir. Ýbn
Bîbî’nin müstevfî Mecdüddin Erzincânî’-
den “emîr-i celîl müstevfî” diye bahsetme-
si müstevfîliðin Anadolu Selçuklularý’nda
da önemli bir makam olduðunu göster-

mektedir (el-Evâmirü’l-Alâiyye, II, 175).
Selçuklular’da devlete ait hesap iþlerinde
siyâkat yazýsý ve rakamý kullanýlmýþ, Sâhib
Fahreddin Kazvînî, Abdurrahman Müstev-
fî ve Nâsýrüddin Mehmed Müstevfî siyâ-
katteki maharetleriyle ün kazanmýþtýr.
Müstevfî tayinleriyle ilgili bazý menþurlar-
da göreve tayin edilen kiþinin meziyetleri
belirtildikten sonra bütün Selçuk ülkesi-
nin gelirini toplamasý, kendisine tevký‘ ve-
rildiði, liyakatli âmiller görevlendirmesi, ver-
gileri iyi muhafaza etmesi, vergi toplar-
ken adaletten ayrýlmamasý, halka ve ileri
gelenlere meclisini açýk bulundurmasý gi-
bi tavsiyeler yer almaktadýr (Turan, s. 3,
4, 6, 7). “Kötü mezhepli” veya gayri müs-
lim müstevfîlerin halka sýkýntý verebilece-
ðini, böylelerinin derhal azledilip cezalan-
dýrýlmasýný söyleyen ve ardýndan Hz. Ömer
döneminde bir yahudi âmilin görevden
alýnmasýnýn hikâyesini nakleden Nizâmül-
mülk’ün bu ifadelerinden (Siyâsetnâme,
s. 222 vd.) bazý müstevfîlerin görevlerini
kötüye kullandýklarý anlaþýlmaktadýr.

Büyük Selçuklular’ýn maliye sistemleriy-
le ilgili terimler diðer Türk ve Ýslâm dev-
letlerini de etkilemiþtir. Ýlhanlýlar’da önce-
leri malî iþlere bakan görevliye “defter-
dâr-i memâlik” denirken Gazân Han döne-
minden kýsa bir süre önce bunun yerine
müstevfî tabiri kullanýlmaya baþlanmýþ-
týr. Ýlhanlýlar’da da müstevfînin siyâkat ya-
zý ve rakamlarýný bilmesi þarttý. Müstevfî
bütün malî iþlerde vezire karþý sorumluy-
du. Tarihçi Hamdullah el-Müstevfî ile kar-
deþi Zeynüddin Muhammed’in müstevfî
olarak görev yaptýklarý Ýlhanlýlar devrinde
müstevfîler eyaletlerdeki vergileri vergi
memurlarý (muhassýllar) vasýtasýyla toplar-
lardý.

Fâtýmî devlet teþkilâtýnda da müstev-
fîlik görevinin mevcut olduðu bilinmekle
beraber büyük bir önem kazanmadýðý ve
müstevfînin divandan sorumlu mütevel-
liye malî konularda yardým ettiði anlaþýl-
maktadýr (Es‘ad b. Memmâtî, s. 301; Mak-
rîzî, II, 227). Zengîler devrinde ve özellikle
Nûreddin Mahmud Zengî’nin son dönem-
lerinde müstevfînin Selçuklular’daki gibi
büyük bir itibarý vardý. Nûreddin’in müs-
tevfîsi Hâlid el-Kayserânî âdeta hüküm-
darýn veziri durumundaydý. Eyyûbîler’de
malî idarede yetki ve sorumluluk itibariyle
nâzýr ve mütevelliden sonra müstevfî ge-
lirdi. Ancak zamanla bu görev itibarýný kay-
betmiþ, müstevfî divan iþlerini yürüten mü-
tevellilerin yardýmcýsý durumuna düþmüþ-
tür. Müstevfîler Eyyûbîler’de divan müte-
vellisine verilmesi gereken mallarý bildirir,
cerîdeler tutar ve gelir giderleri kontrol
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Ýslâm devletlerinde
malî iþlerle ilgili divanýn baþkaný 
ve ona baðlý bazý memurlar için 

kullanýlan bir terim.
˜ ™

Sözlükte “hakkýn ödenmesini isteyen
kimse” anlamýndaki müstevfî kelimesi, te-
rim olarak devletin malî iþleriyle ilgili di-
vanýn baþkanýný ve buna baðlý memurlarý
ifade eder. Hz. Peygamber döneminde ze-
kâtý ve diðer vergileri tahsil etmekle gö-
revli âmillerin bir merkezde topladýklarý
mallar bizzat kendileri, gönderilen bir emîr
veya baþka bir âmil tarafýndan Medine’ye
götürülüp beytülmâle teslim edilir, Resûl-i
Ekrem bunlarý gereken yerlere sarfeder-
di. Müstevfîyi, “devlet baþkanýnýn âmillerin
zekât ve vergi olarak topladýklarý mallarý
alýp getirmekle görevlendirdiði kiþi” olarak

MÜSTEVFÎ


