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PoliticalDominance ofMu'nis al-Muzaffar (d. 32l/933)jrom the Turkish 
Commanders in the Abbô.sid Period. Mu'nis al-Muzaffar from Khazarian Turks, 
with the exception his official duties has no political effectiveness or damination in the 
reigııs of his master Mu'tadid and Mu'tadid's son Muktafi. Munis had many military 
achievements in the reign of Muktadir which lasted about 25 years and at the same 
period he reached a political effectiveness to such an extent that he was able to dethrone 
the caliph of that time and enthrone anather one. His actions as if he was an amir al 
unıara in this long period caused a serious political struggle between him and Caliph 
Muktadir. In the result of this struggle which caused a war between the sides, Galip h 
Mulctadir was killed and Munis enthrone Kahir Billah, brother of the la te caliph. But, 
after a short w hile M un is was alsa killed by Kô.hir Billah who was enthroned by him. In 
this article, the position and damination of Munis who left his mark on a quarter of a 
century, in the administration is established by dealing with his political struggles. 

Key Words: Mu'nis al-Muzaffar, al-Mulctadir Billah, al-Kahir Billah, Ibn al-Furat, 
Abbdsids, Political struggles 

Giriş 

Aslen Hazar Türkleri'nden olan Mfınis, Halife Mu'tazıd'ın (279-289/ 
892-902) memlüklerindendir. Zend isyanını bastırmak için yapılan sa
vaşlar başta olmak üzere efendisi Mu'tazıd'ın halife olmadan önce görev
lendirildiği savaşlara iştirak etmiş olduğu anlaşılmaktadır. On yıl süren 
Mu'tazıd'ın halifeliği döneminde muhtemelen önce Bağdat'ın doğu yaka
sı şurta komutanlığı görevine getirilen Mfınis, ardından sahibü'ş-şurta 
olaral< tayin edilmiştir. Müktefi'nin (289-295/902-908) halifeliği döne
minde ilk birkaç yıl aynı göreve devam ettiği düşünülen Mfınis, muhte-
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melen 292 (905) yılından itibaren Mekke'ye sürgüne gönderilmiştir. Muk
tedir'in tahta oturmasıyla birlikte vermiş olduğu emir! e sürgün hayatı sona 
eren ve ardından çok sayıda askeri seferde görevlendirilen Munis, son 
derece önemli galibiyetler elde etmiştir. Munis'in Abbas! Devleti (132-
656/750-1258) tarihinde önemli bir yer tutmasını sağlayan söz konusu 
askeri başarılarının tamamı ve siyasi anlamda bir halifeyi aziedecek ka
dar etkin bir güce ulaşması, yaklaşık yirmi beş yıl süren Halife Muktedir 
dönemine tesadüf eder. Leys b. Ali'nin Fars'ta çıkarmış olduğu isyanı bas
tıran ve Fatımiler'in (297-567/909-1171) Mısır'a düzenlemiş olduğu iki 
ayrı saldırıyı püskürten Munis, her iki bölgenin de Abbas! Devleti sınırları 
içinde kalmasını sağlamıştır. Karmatiler'in, tarihin akışını değiştirebilecek 
Bağdat saldırısını büyük bir muvaffakiyetle önlemiştir. Musul'da Abdullah 
b. Hamdan, Cezire'de Hüseyin b. Hamdan ve Azerbaycan'da Yusuf b. Ebi's
Sac'ın çıkarmış olduğu isyanları tek tek bastıran Munis, Bizans toprakla
rına da değişik zamanlarda çeşitli seferler düzenlemiştir. Onun askeri alan
da elde etmiş olduğu bu son derece önemli galibiyetler, bizzat Halife 
Muktedir tarafından "Muzaffer" lakabıyla taltif edilmek suretiyle ödül
lendirilmiştir. 1 

Munis, Halife Muktedir döneminde devlet idaresinde ulaştığı siyası 
güç bakımından da kendisinden önce yaşamış pek çok Türk komutanı 
geride bırakmış görünmektedir. O, Muktedir'in tahta oturmasından sade
ce dört ay sonra aziedilmesi için girişilen Abdullah b. Mu'tez isyanının 
bastırılmasında gösterdiği gayretle halife ve annesi nezdinde büyük bir 
itibar kazanmış ve bu onun siyasi alandaki iledeyişinin başlangıç noktası 
olmuştur. Savaş meydanlarında sürekli elde ettiği galibiyetlerle siyasi gücü 
her geçen gün biraz daha artan Munis, kısa bir süre sonra askeri seferler
de halife gibi davranmaya, beytülmal üzerinde istediği gibi tasarrufta 
bulunmaya ve vezir tayinlerinde etkili olmaya başlamıştır. Ancak, onun 
bu statüyü elde etmek ve m_uhafaza etmek için başından itibaren büyük 
bir siyasi mücadele vermek zorunda kaldığı muhakkaktır. Munis'in, söz 
konusu dönemde üç kez vezirlik görevinde bulunan İbnü'l-Furat'a karşı 
vermiş olduğu mücadele bunların en önemlilerindedir. İbnü'l-Furat'ın öl-

ı Mfınis el-Muzaffer'in hayao ve askeri seferleri hakkında daha geniş bilgi için bk. Saim Yıl
maz, "Abbasiler Dönemi Türk Komutanlanndan Mfınis el-M uzaffer'in (ö. 321/933) Hayatı 
ve Askeri Görevleri", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VII/1 (2007), s. 121-
152. Ayrıca bk. M. Louis Massignon, İsldm'ın Mistik Şehidi Hallde-ı Mansur'un Çilesi (tre. 
İsmet Birkan), Ankara 2006, I, 516-520; H. Bowen, "Mu'nis al-Muzaffar", Ef2, VII (Leiden 
1993), s. 575; İsmail Yiğit, "Mfınis el-Muzaffer'', DİA, XXXI dstanbul 2006), s. 148. 
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dürülerek devreden çıkmasıyla birlikte tam bir ernlrü'l-ümera gibi dav
ranmaya başlayan Mfınis, bundan sonraki süreçte sık sık bizzat Halife 
Muktedir ile karşı karşıya gelmeye başlamıştır. Uzunca bir süre devam 
eden ve savaş meydanlarına taşan bu mücadele sürecinde 317 (929) yı
lında Halife Muktedir'i tahtından indiren Mfınis, iki gün sonra onun yeni
den tahta oturmasına müsaade etmiştir. Ancak 320 (932) yılında ikisi 
arasında cereyan eden savaşta Muktedir, Mfınis'in askerleri tarafından 
öldürülmüş ve yerine Kahir-Billah halife ilan edilmiştir. Mevcut halifeyi 
tahtından uzaldaştınp yeni halifeyi belirleyecek kadar etkin siyası bir güce 
ulaşmış bulunan Mfınis, ne var ki bundan kısa bir süre sonra, tahta çıkar
dığı Kahir-Billah tarafından öldürülmüştür. 

Çeyrek asırlık Halife Muktedir dönemine damgasını vuran Mfınis'in, 
Abbas! tarihindeki siyası konumunu ve mücadelesini ele almayı hedefle
yen bu çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda onun siyası bir 
güç olarak ortaya çıkışı ve Vezir İbnü'l-Furat ile olan mücadelesi ortaya 
konmaya çalışılmıştır. İkinci kısımda Halife Muktedir ile olan mücadelesi 
ele alınmıştır. Son kısımda ise Mfınis'in Kahir-Billah tarafından öldürül
mesi incelenmiştir. 

ı. Siyasi Bir Güç Olarak Ortaya Çıkışı ve Vezir İbnü'l
Furat ile Mücadelesi 

Mı1nis'in, efendisi Mu'tazıd'ın ikinci sırada veliaht tayin edilmesi es
nasında gösterdiği çabayı, siyası olaylara müdahale etme istikametindeki 
ilk teşebbüsü olarak değerlendirmek mümkünse de, bunun süreidilik arz 
eden bir durum olduğunu söylemek biraz güç görünmektedir. 275 (889) 
yılında babası Muvaffak tarafından hapse atılan Mu'tazıd,2 babasının 278 
(891) yılında gerçeldeşen vefatından önceki hastalığı esnasında hala ha
piste bulunmaktaydı. Halife Mu'temid'in (256-279/870-892) ikinci veli
ahdı ve aynı zamanda gerçek anlamda devletin idaresini elinde bulundu
ran kardeşi Muvaffak'ın vefat etmesi halinde onun yetkilerini oğlu Mu'ta
zıd'ın üstlenmesini isteyen, aralarında Mfınis'in de bulunduğu Muvaffal< 

2 Muhammed b. Cerir et-Taberi (ö. 310/922), Tô.rfhu'r-rusül ve'l-nıülCtk (nşr. Muhammed Ebü'l
Fazl), I-XI, Kahire 1990, X, 15; Kitô.bü'l-Uyfın ve'l-hadô.ik fi ahbô.ri'l-hakô.ik (nşr. Ömer es
Said!), Dımaşk 1972, N/1, 63; Ebü'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. el-Cevzi (ö. 597 /1200), el
Muntazanıfi tô.rihi'l-ünıenı ve'l-nıülCtk (nşr. Muhammed-M. Abdülkadir Ata), I-XVIII, Beyrut 
1992-1995, XII, 264; İzzeddin Ali b. Muhammed b. el-Esir (ö. 633/1233), el-Kô.nıilfi't-tô.rilı 
(nşr. C. J. Tornberg), I-XIII, Beyrut 1399/1979, VII, 433; İsmail b. Ömer b. Kesir (ö. 774/ 
1372), el-Bidiiye ve'n-nihiiye (nşr. A. Ebu Mülhim ve ark.), I- xrv, Beyrut, ts., XI, 57. 



~ 1 
.~ 1 

124 • DİNİ ARAŞTIRMALAR 

ve Mu'tazıd'a bağlı komutanlar, hapishanenin kapılarını kırmak suretiyle 
Mu'tazıd'ı hapisten çıkararak babası Muvaffak'ın yanına getirmişlerdi.3 
Mı1nis ve arkadaşlanmn gerçekleştirdiği bu olay sonrasında babasının 
yerine Mu'temid'in ikinci sırada veliahdı tayin edilen Mu'tazıd, aynı za
manda devletin idaresini de fiilen ele geçirmiş oldu.4 Munis, bundan kısa 
bir süre sonra halife olan Mu'tazıd zamanında, tespitierimize göre önce 
Bağdat'ın doğu yal<ası şurta komutanlığına, daha sonra şehrin her iki ya
kasından da sorumlu sahibü'ş-şurtalık görevine tayin edilmiştir. Kaynak
larda, söz konusu dönem içerisinde "üstlenmiş olduğu resmi görevler dı
şında Mı1nis'in siyaseten etkili olduğunu veya herhangi bir siyası olaya 
müdahale ettiğini gösteren bir veriye tesadüf edilmemektedir. Bu duru
mu, devleti idare etme konusunda tamamen ipleri elinde tutan Halife 
Mu'tazıd'ın başarılı siyaseti ve Mı1nis'in uzun bir süre emrinde çalıştığı 
kendisinden önce sahibü'ş-şurtalık görevini yürüten ve aynı zamanda ordu 
komutanı olan Bedir ile aralannda mevcut olduğu düşünülen dostluk ve 
uyum ile izah etmek mümkündür. Mu'tazıd'ın ardından, yaldaşık altı yıl 
süren Müktefi'nin (289-295/902-908) halifeliği döneminde de, görebil
diğimiz kadarıyla ilk birkaç yıl sahibü'ş-şurtalık görevine devam eden ve 
muhtemelen 292 (905) yılından itibaren geride kalan yılları Mekke'de 
sürgünde geçiren Mı1nis'in, tahmin edilebileceği gibi herhangi bir siyasi 
etkinliği söz konusu değildir. Ancak bu noktada, muhtemelen sıkı dostu 
ve selefi olan Ordu Komutanı Bedir'in öldürülmesinden sonra Halife 
Müktefi'ye karşı sergiiemiş olduğunu düşündüğümüz olumsuz tavrın, 
Mı1nis'in önce yürütmüş olduğu sahibü'ş-şurtalılc görevinden alınmasın
da ve ardından Mekke'ye sürgüne gönderilmesinde önemli bir rol oyna
mış olması ihtimalini göz ardı etmemek gerekir.5 

Muktedir'in halife olmasımn hemen ardından verdiği emirle sürgün 
hayatı sona eren ve yeniden Bağdat'a dönen Mı1nis'in, gelir gelmez ken
disini içinde bulduğu olay,_ onu bundan sonra hiç uzak kalamayacağı ve 
sonunda bedelini hayatıyla ödeyeceği siyası arenanın içine itmiştir. Muk-

3 Ali b. Hüseyin el-Mes'fıdl (ö. 346/957), Mürilcü'z-zeheb ve meddinü'l-cevher (nşr. M. Muhyid
din Abdülhamid), I-N, Beyrut 1988, ıv, 228. 

4 Geniş bilgi için bk. Taberi, Tdrflı, X, 20-23; Mes'fıdl, Mürılcü'z-zeheb, ıv, 227-229; Kitdbü'l
Uyiln, IV/1, 65-67; İbnü'l-Eslr, el-Kumil, VII, 441-444, Saim Yılmaz, Mu'tazıd ve Miiktefi Dö
neminde Abbıisfler, İstanbul2006, s. 75-82; Abdülkeıim Özaydın, "Mu'tazıd-Billilh",DİA, XXXI 
(İstanbul 2006), s. 383. 

S Mfınis'in, Mu'tazıd ve Müktefi dönemlerinde üstlendiği resmi görevler ve Mekke'yc sürgün e 
gönderilmesi hakkında geniş bilgi için bk. Yılmaz, "Abbilsller Dönemi Türk Komutanların
dan Milnis el-Muzaffer'in (ö. 321/933) Hayatı ve Askeri Görevleri", s. 126-129. 
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tedir, kendinden önceki halife kardeşi Müktefi'nin vasiyeti ve Vezir Abbas 
b. Hasan el-Cercerai'nin, Müktefi'nin vefatından öncel<i hastalığı esnasın
da devletin ileri gelenleri ile yapmış olduğu İstişareler sonucunda halife 
tayin edilmişti (13 Zilkade 295/14 Ağustos 905).6 Bu sırada Mekke'de 
sürgünde bulunan Mı1nis, Muktedir'i halifelik tahtına taşıyan bu biat 
merasiminde bulunmamıştır. Ancak yeni halife Muktedir'in verdiği emirle 
Bağdat'a dönen Mı1nis,7 yaldaşık dört ay sonra onun aziedilmesi için gi
rişilen isyan hareketini bastırmada gösterdiği büyük gayretle, Muktedir'e 
yaldaşık yirmi beş yıl sürecek olan iktidarını yeniden sağlayan en önemli 
l<işilerden biri olmuştur. 

Muktedir'in henüz on üç yaşında küçük bir çocuk olmasından dolayı 
başından beri rahatsız olan ve bundan önce Ebu Abdullah Muhammed b. 
Mu'temid-Alellah'ı halife yapmal< için başarısız bir girişimi bulunan Vezir 
Abbas da dahil devletin ileri gelen komutan, kadı ve katipleri Muktedir'in 
aziedilerek Abdullah b. Mu'tezz'in halife seçilmesi için ortak karara var
mışlardı. Daha sonra Muktedir'in tahtta kalmasının kendi çıkarları açısın
dan daha doğru olacağını düşünen Vezir Abbas kararından vazgeçmişse 
de, bu karar değişildiği kendisine pahalıya mal oldu ve birlikte hareket 
ettiği Hüseyin b. Hamdan, Bedir el-A'cemi ve Vaslfb. Süvar Tel<in tarafın
dan öldürüldü. Bu olayın ertesi günü aynı l<işiler tarafından Abdullah b. 
Mu'tez halife ilan edilerek, biat alma işlemine başlandı (21 Rebiülewel 
296/18 Aralık 908). Bir taraftan İbnü'l-Mu'tezz'e biat işlemi devam eder
ken, diğer taraftan da Hüseyin b. Hamdan beraberindel<i askerlerle Da
rü'l-hilafe'de bulunan Muktedir'i kuşatma altına aldı. İl<i taraf arasında 
sabah saatlerinde başlayan çatışmalar öğleden sonraya kadar devam etti. 
Muktedir'in yanında komutanlardan Safi el-Hurremi, Mı1nis el-Hadim ve 
Mfınis el-Hazin'den başka hiç l<imse kalmamıştı. Ancak onların başarılı 
savunması karşısında muvaffak olamayan ve Muktedir'i teslim alamayan 
Hüseyin b. Hamdan kuşatmayı kaldıraral< Bağdat'tan ayrıldı. Mfınis cl
Hadim'in yaptığı hamle Muktedir'e karşı girişilen bu büyük isyan hareke
tinin sona erdirilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Saray gulamlarından 
yanına aldığı askerlerle birlikte Dicle nehri üzerinden kayıldarla harekete 

6 Ebu Ali b. Muhammed b. Miskeveyh (ö. 421/1030), Kitabü Tecaribi'l-ümem ve teakıbi'l-hi
mem: 'I1ıe Eclips oftlıeAbbiisid Caliphate (nşr. ve tre. H. F. Amedroz) I-VII, Oxford 1920-1921, 
I, 2-5; İbnü'l-Esir, el-Kami~ VIII, 8-11; Abdülkerirn Özaydın, "Muktedir-Billah", DİA, XXXI 
(İstanbul 2006), s. 144. 

7 Ebu Bekir es-Sul! (ö. 335/946), Kısmün min alıbiiri'l-Muktedir-Billalı el-Abbiisi (nşr. Halcf 
Rcşid Nurnan), Bağdat 1999, s. 51-52. 
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geçen Mfınis, İbnü'l-Mu'tez ve adamlannın bulunduğu Müktefi'nin sara
yını kuşattı. Bu durum karşısında İbnü'l-Mu'tezz'in yanında bulunan kadı, 
komutan ve katipierin her biri bir tarafa dağılırken, İbnü'l-Mu'tez devezir 
tayin ettiği Muhammed b. Davfıd ile birlil<te kaçmak zorunda kaldı. Ka
çanlardan büyük bir kısmı daha sonra gelerek Muktedir'e biat ederken, 
İbnü'l-Mu'tez ve Muhammed b. Davfıd başta olmak üzere gizlenenlerden 
bazılan da yakalanarak öldürüldü.8 

Halifeyi ve annesi Şağab Hatun'u9 minnet altında bıral<an bu başarı
nın, Mfınis'e onların nezdinde büyük bir itibar kazandırdığı muhald<ak
tır.10 Ancak söz konusu başarının, onun devlet yönetiminde daha fazla 
söz sahibi olmasından çekinen diğer bazı üst düzey devlet ricalinin kıs
kançlığına ve düşmanca bir tutum içine girmelerine neden olduğunu da 
söylemek gerekir. Nitekim Sfıll, bu isyanın bastırılmasından kısa bir süre 
sonra Mfınis'in Bizans topraldarı üzerine yaz seferine gönderilmesini, onu 
devlet merkezinden uzaldaştırmak isteyen Safi el-Hurrem! ile Vezir İb
nü'l-Furat el-A.kfıll'nin planladığını açık bir şeldlde kaydeder.11 Yine aynı 
müellif başka bir yerde, Safi el-Hurremi'nin görünüşte yakın dostu gibi 
davrandığı Mfınis'i, devlet işlerini yürütmede kendisine ortak olmasın
dan çekindiği için gizliden gizliye kötülediğini belirtmektedir.12 Diğer ta
raftan Mfınis'in 297 (910) yılında görevlendirildiği Fars seferi esnasında 
yaşanan olaylar, Vezir İbnü'l-Furat ile arasındald düşmanlığın iyice gün 
yüzüne çıkmasına ve daha da derinleşmesine neden olmuştur. Muhteme
len Leys b. Ali'ye karşı yapılan savaşın kazanılmasının ardından Mfınis'in 
komutasındald askerler bu sefer esnasında Fars bölgesinin harac işlerine 
bakmalda görevlendirilen Muhammed b. Ca'fer el-Abertay!'den erzak is
tihkaldarının verilmesini talep etmişlerdi. Bu taleplerine karşılık ödeme 
yapmayan Abertay!'ye saldıran askerler, onu yaralamışlar ve zorla on bin 
dinar almışlardı. Bunun üzerine durumu vezire bildiren Abertay!, Mfınis'in 
adamlarının kendisinden yüz bin dinar aldıldarını iddia etmiş ve bu olay 

8 Taberi, Tarih, X, 140-141; Arlb b. Sa'd el-Kurrubl (ö. 369/979), Sılatü Tiırflıi't-Taberf (nşr. 
Muhammed Ebü'l-Fazl) (Tarflıu'r-rusül ve'l-mülük içinde), XI, ll -184, Kah i re 1990, s. 31-34; 
İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 5-7; İbnü'l-Eslı; el-Kamil, VIII, 14-17. 

9 Muktedir'in annesi Şağab Harun'un hayatı ve devlet idaresine etkisi hakkında bilgi için bk. 
Massignon, Hallac-ı Mansfır, I, 489-498; Zekeriya Kitapçı, Mukaddes Çevreler ve Eski Hilafet 
Ülkelerinde Türk Hatunları, Konya 1996, s. 164-246; David Bruce Jay Mamıer, The Political 
Culture of the Abbasid Court, 279-324 (A.H), Princeton University, 1994, s. 156-166. 

10 Yiğit, "Mfınis el-Muzaffer", DİA, XXXI, s. 148. 
ll Sfıl1, Muktedir-Billah, s. 102. 
12 Sfıl1, Muktedir-Billalı, s. 52. 
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İbnü'l-Furat ile Munis arasındald düşmanlığın daha da büyümesine ne
den olmuştuP Bu sefer esnasında ildsi arasındald düşmanlığı besleyen 
olaylar söz konusu hadiseyle sınırlı kalmamıştır. Bundan sonrald aşamada 
Mfınis'i düşmanın tarafını tutmak ve rüşvet almalda itharn eden İbnü'l
Furat, onu görevden almaktan çekinmemiştir. Durumu bu noktaya geti-
• 
ren olay, Fars valisi tayin edildikten sonra ödenmesi gereken vergileri 
göndermeyen Sübked'nin, üzerine gönderilen Mfınis'le yaptığı pazarlık
lardı. Leys b. Ali'nin yakalanmasından sonra Bağdat'a dönmek için hare
kete geçen Munis, Fars valisi tayin edilen Sübked'nin ödemesi gereken 
vergiyi göndermemesi üzerine İbnü'l-Furat tarafından Vasıt'tan geriye 
çevrilmiş ve Sübked'nin üzerine yollanmıştı. Ancak Munis, Ahvaz'a ulaş
tığında hediyeler gönderen Sübked, ondan kendisinin yeniden vali tayin 
edilmesi konusunda aracı olması için ricada bulundu. Bunun üzerine 
Munis'in aracılığıyla yapılan pazarlıldarda Sübked'nin Fars ve Kirman 
valiliğine tayin edilmesi için ödeyeceği vergi miktan yeniden belirlenme
ye çalışıldı. Yapılan teldifler İbnü'l-Furat tarafından kabul edilmeyince iki 
taraf arasında arılaşma sağlanamadı. Fakat İbnü'l-Furat yapılan bu pazar
lıldar esnasında Mfınis'i, Sübkeri'nin tarafını tutmalda itharn etmiş, hatta 
Sfıll'ye göre yüz bin dinar rüşvet almakla suçlamıştır. 14 Ardından karar 
değişikliğine giden İbnü'l-Furat, Leys b. Ali'nin Bağdat'a getirilmesinde 
kendisinden başkasına güvenemeyeceği şeldinde bir bahaneyle Mfınis'i 
Bağdat'a çağırırken, Vas1f Kamalı komutasındald yeni bir orduyu bölgeye 
sevk etmiştir. 15 

Mfınis'in bu iki güçlü raldbinden biri olan Safi el-Hurreml'den kur
tulması pek uzun sürmemiştir. Söz konusu dönemde hangi görevi yürüt
tüğü kaynaldarda açıl<ça zilcredilmeyen, ancak devlet idaresindeld çok 
güçlü konumundan dolayı "sahibü'd-devle" olarak vasıflandırılan Safi el
Hurrem1, 298 yılının Şaban (Nisan-Mayıs 911) ayında vefat etmiştir. 16 Bu 
tarih, tam olarak tespit edilemese de Munis'in Fars seferinden dönüşü
nün biraz öncesine veya kısa bir zaman sonrasına tesadüf ediyor olmalı
dır. Sfıl1, Safi el-Hurreml'nin vefatından sonra Mfınis'in bütün işleri kont-

13 Si'ıli, Mııktedir-Billô.h, s. 107; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 35. 
14 Sfıl1, Muktedir-Billô.h, s. lll. 
15 İbn Miskeveyh, Tecô.ribü'l-ümem, I, 18-19; İbnü'l-Es!r, el-Kô.mi~ VIII, 57-58, 68. 
16 Sfıll, Muktedir-Billô.h, s. 129-131; Muhammed b. Abdülmelik el-Hemedan! (ö. 521/1127), 

Tekmiletü Tô.rflıi't-Taberi (nşr. Muhammed b. Ebü'l-Fazl) (Tô.rihu'r-rusül ve'l-mülük içinde), 
XI, 185-489, Kahire, 1990, s. 198; İbnü'l-Cevzi, el-Muntazam, XIII, 122; İbn Kes!r, el-Bidô.ye, 
XI, 123. 
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rolü altına aldığını, seferlerde halife gibi davranmaya, elde edilen gelirler 
ve beytülmal üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunmaya başladığını ifa
de etmektedir.17 Bu noktada biraz sonra zikredileceği gibi, yaldaşık bir yıl 
sonra diğer rakibi İbnü'l-Fudlt'ın davezirlik görevinden alınmasının, onun 
elini daha da güçlendirdiğini tahmin etmek zor değildir. Mfınis'in bundan 
sonraki süreçte vezir tayinlerine yapmış olduğu müdahaleler, gittiği sefer
ler sonrasında yapmış olduğu tayin ve aziller, tutuldu bulunanların ser
best bırakılması için halifeye aracı olması ve devlet protokolündeki konu
munu gösteren rivayetler, Sfıli'nin, Mfınis'in devlet idaresindeki etkinliği
ne dair yapmış olduğu bu tespitin doğruluğunu çok açık bir şekilde orta
ya koyar mahiyettedir. Mfınis'in askeri seferler sonrası yapmış olduğu ta
yin ve aziller ile tutuldu bulunan bazı kimselerin onun aracı olması neti
cesinde serbest bırakılınasına dair ömelder bir hayli çoktur.18 Burada onun 
devlet protokolündeki konumunu belirlemeye yardımcı olacak iki örneği 
zileretmek yeterli olacaktır. Halife Muktedir, 301 (913-914) yılında Mısır 
ve Mağrib'in idaresini daha sonra Razi-Billah lakabıyla halife olan oğlu 
Ebü'l-Abbas'a bıralcrnış ve Mfınis'i de ona vekil tayin etmişti. 19 Bunun 
üzerine yapılan merasirnde Vezir Ali b. İsa, Ebü'l-Abbas'ın sağ tarafında 
bulunurken, Mfınis sol tarafında yer almaktaydı.20 Bu düzeni, 305 (917) 
yılında Halife Muktedir'in iki Bizans elçisini huzuruna kabul ettiği mera
sirnde de aynen görmek mümkündür. Bu karşılama merasiminde de hali
fenin sağında vezir, solunda Mfınis oturuyordu.21 

Az önce işaret edildiği gibi, Mfınis'in ilcinci rakibi Vezir İbnü'l-Furat, 
Safi el-Hurrem1'nin vefatından yaldaşık biryıl sonra Halife Muktedir tara
fmdan görevinden aziedilerek tutuldanmıştır C 4 Zilhicce 299/22 Temmuz 
912}.22 Sab1, İbnü'l-Furat'ın tutuldanması, kendisinin ve yakınlarının 
mallarının müsadere edilmesi işlemlerinin Mfınis el-Hadim ve adamları 

17 Su !i, Muktedir-Billalı, s. 52. Ayrıca bk. Muhammed b. Ahmed b. Osman b. Kaymaz ez-Zehebl 
(ö. 748/1347), Tiirflıu'l-İslam: sene 291-300 (nşr. Ömer Abdüsselam Tedmüri), Beyrut 1991, 
s. 33. 

18 Bazı ömclder için bk. Sı1li, Muktedir-Billalı, s. 164, 178; Arlb b. Sa'd, Sıla, s. 44, 136; İbn 
Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 47, 82; İbnü'l-Eslr, el-Kamil, VIII, 77, 106, 136. 

19 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 32; Hemedanl, Tekmile, s. 204; İbnü'I-Esir, el-Kamil, VIII, 
76. 

20 Sı1!i, Muktedir-Billalı, s. 165; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 44-45. 
21 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 53-55. 
22 İbnü'I-Furat'ın tutuklanması ve sebepleri haklanda geniş bilgi için bk. Sı1li, Muktedir-Billalı, 

s. 145-150; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 39-40; Hemedani, Tekmile, s. 201; Alıdülkerim Özaydın, 
"İbnü'l-Furat el-Akı1li", DİA, XXI (İstanbul 2000), s. 46. 
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tarafından gerçekleştirildiğini kaydeder.23 Aneale bunun bir isim karıştır
masından kaynaklanıyor olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü diğer kay
naklarda söz konusu işlemlerin bu sırada sahibü'ş-şurta görevinde bulu
nan Mfınis el-Hazin tarafından gerçekleştirildiği açık bir şekilde belirtil
mektedir. 24 Kaldı ki, bir vezirin tutuklanma ve mallarının müsadere edil
me işleminin sahibü'ş-şurta tarafından yapılmış olması daha makul gö
zükmektedir. İbnü'l-Furat'ın aziedilmesinde Mfınis'in doğrudan bir mü
dahalesinin bulunduğuna dair kaynaldarda bir işaret göremiyoruz. An
cal<: bu durum aralarında şiddetli husumet bulunan vezirin aziedilmesi 
hususunda Mı1nis'in hiçbir etleisinin bulunmadığı anlamına gelmemelidir. 

Ne var ki, İbnü'l-Furat'ın vezirlik görevinden alınması, Mı1nis'in bu 
ikinci rakibinden de nihai olarak kurtulması sonucunu doğurmatnıştır. 
Halife Muktedir, İbnü'l-Furat'ı azlettilcten sonra yerine Muhammed b. 
Ubeydullah el-Hakanl'yi vezir tayin etmiş, ancak kısa bir süre sonra dev
let işlerinin kötüye gittiğini ve onun bu görevi yürütmekte aciz kaldığını 
görünce, yeniden İbnü'l-Furat'ı vezir tayin etmeye niyetlenınişti. Bunun 
üzerine derhal devreye giren Mı1nis, halifeye İbnü'l-Furat'ı yeniden göre
ve getirmesi halinde halkın daha önce malına tamalı ettiği için aziettiği 
düşüncesine kapılacağını ileri sürerek, onun yerine o sırada Mekke'de 
sürgünde bulunan, "güvenilir", "dürüst", "dindar" bir ldşi olarak niteledi
ği Ali b. Isa'yı vezir tayin etmesinin daha isabetli olacağını bildirmiştir. 
Mı1nis'in bu konudald görüşünü doğru bulan Halife Muktedir de, Ali b. 
Isa'yı Meklce'den getirterek vezir olarale görevlendirmiştir (10 Muharrem 
301!16 Ağustos 913).25 

Ancak söz konusu dönemde süreidi askeri seferlere çıkan Mı1rıis, dev
letin içinde bulunduğu mali kriz sebebiyle s ıle sık vezir değiştiren Muktedir
'in, başarılı vezir Ali b. Isa'yı görevden alarale yerine hasını İbnü'l-Furat'ı 
ikinci kez vezir tayin etmesine engel olamamıştır. Gerçekte Mı1rıis, 302 (914) 
yılında Mısır'a çılcacağı sefer öncesinde Ali b. Isa'yı azietmeye niyetlenen 
Muktedir'i yapmış olduğu telldrılerle bu karanndan vazgeçirınişti.26 Ancak 
onun yolduğunda, maaşlarda indirime gitmesi ve uyguladığı tasarruf ted
birleri sebebiyle kendisinden şikayetçi olarıların oluşturduğu baskı ve ha-

23 Ebü'l-Hüseyin Hilal b. Muhassin es-Sabl (ö. 448/1056), el-Vüzerii ev Tuhfetü'l-iimeriifi tiirf
hi'l-vüzerii (nşr. Abdüssettar Ahmed Ferrac), Beyrut 1958, s. 34. 

24 İbn Miskeveyh, Teciiribü'i-ümem, I, 20; Hemedanl, Tekmile, s. 201. 
25 İbn Miskeveyh, Teciiribü'l-ümem, I, 25-27; Sabl, el-Vüzerii, s. 286-287, 305-306; İbnü'l-Esiı; el

Kamil, VIII, 68-69. Ayrıca bk. Sull, Muktedir-Billiih, s. 159, 162; Hemedani, Tekmile, s. 202. 
26 İbn Miskeveyh, Teciiribü'l-ümem, I, 43-44; Sabl, el-Vüzerii, s. 35-36. 
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piste bulunan İbnü'l-Furat ve taraftadannın gayretleri sonucunda Ali b. Isa 
aziedilerek yerine İbnü'l-Furat ilcinci kez vezir tayin edilmiştir (8 Zilhicce 
304/2 Haziran 917).27 Söz konusu tarih dild<ate alındığında, Mfınis'in Bi
zans topraldarında yaz seferinde bulunduğu anlaşılmal<tadır.28 

Mfınis, İbnü'l-Furat'ın yaldaşıl< bir buçuk yıl süren bu ilcinci vezirliği 
esnasında neredeyse süreidi Bağdat dışında kalmıştır. Bağdat'a dönmesi
nin hemen ardından Muktedir tarafından önce esir değişimi için 305 (917) 
yılında ilcinci defa Suğur bölgesinde görevlendirilen Mfınis,29 ardından 
yine aynı yıl Yusuf b. Ebi's-Sac'ın isyanını bastırmak için Azerbaycan'a 
gönderilmiştir.30 8 Safer 306 (21 Temmuz 918) tarihindelci ilk karşılaş
masında Yusuf b. Ebi's-Sac karşısında mağlup olan Munis, onunla yeni
den karşılaşma!< üzere bölgede bekletildiğinden, İbnü'l-Furat'ın görevden 
alınaral< yerine Harnid b. Abbas'ın vezir tayin edilmesi esnasında da Bağ
dat'ta bulunamamıştır. Bununla birlikte kaynaldar İbnü'l-Furat'ın vezirlik 
görevinden alınmasındaki ana ed<enin, Mfınis'in, Yusuf b. Ebi's-Sac karşı
sında uğradığı yenilgi olduğunu açık bir şekilde zikrederler.3 1 Bu nol<tada 
söz konusu savaşın kaybedilmesinden İbnü'l-Furat'ın aziedilmesine ka
dar geçen yaldaşık üç aylık süreç içerisinde zikredilen konu haldandalci 
farldı rivayetleri bir araya getirmek suretiyle, Munis ile arkadaşlannın bu 
işin gerçeldeşmesinde üstlendilderi rolü tespit etmek mümkün görünmek
tedir. Muktedir'in Vezir İbnü'l-Furat'a olan güveninin sarsılması hususun
da ilk adımın bizzat Mfınis tarafından atıldığı anlaşılmaktadır. Yusuf b. 
Ebi's-Sac karşısında almış olduğu yenilgi sonrasında Halife Muktedir'e 
mektup yazan Mfınis, bu yenilgiye sebep olarak, İbnü'l-Furat'ın, Yusuf b. 
Ebi's-Sac ile yapmış olduğu yazışmalan göstermiştir.32 Daha sonra başta 
Hacib Nasr olmak üzere Mfınis ile birlikte hareket edenler33 ve İbnü'l
Furat'ın yapmış olduğu haksızlıldar sebebiyle kendisine lazgın olanlar da, 
Munis'in ithamlarını teyit etmek suretiyle, Muktedir nezdinde vezire kar-

27 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 39-41; 43-44; İbnü'I-Esir, el-Kamil, VIII, 98-99; Nahide 
Bozkurt, "İbnü'I-Ce!Tiih, Ali b. İsa", DİA, XX (İstanbul 1999), s. 539-540. 

28 İbnü'I-Eslr, cl-Kamil, VIII, 106; İbn Tağriberdl, en-Nücilmü'z-zahire, III, 213. 
29 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 53; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 107. 
30 Sfıli, Muktedir-Billah, s. 200; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 64; Hakkı Dursun Yıldız, "Sacoğullan", 

Doğllştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, VI, 128 dn. 2. 
31 Sil li, Mllktedir-Billalı, s. 213-214; Aıib b. Sa'd, Sıla, s. 68; Kitabü'l-Uyiln, Nil, 199. 
32 Kilabü'l-Uyfın, Nil, 193. 
33 Milnis, Nasr arasındaki ilişki hakkında bk. S illi, Mllktedir-Billulı, s. 260-261-262-264; Arib 

b. Sa'd,Sıla, s. 106, 108-109; Massignon,Halluc-ıMansilr, I, 518-522; Marmer, ThePolitical 
Culture, s. 215-217. 
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şı ciddi bir kamuoyu oluşmasına katkı sağlamışlardır.34 Bunların yanı sıra 
bu esnada İbnü'l-Furat'ın askerlerin maaşını dağıtamaması üzerine çıkan 
isyan ve Hacib Nasr'ın maaşları ödeyebilecek kişiyi bulması ise onun gö
revden alınmasında esas etken olmuştur. Çıkan isyan sonrasında zor du
rumda kalan İbnü'l-Furat, Yusuf b. Ebi's-Sac ile yapılan savaştald masraf
la~ın çolduğunu ve onun ele geçirmiş olduğu bölgelerdeld gelidere el 
koymasını ileri sürerek, maaşları dağıtmak için Muktedir'in beytülmal
den para vermesi talebinde bulunmuştur. İbnü'l-Furat'ın vezir tayin edi
lirken yapmış olduğu taahhütlere rağmen, maaşların dağıtılması için ken
disinden, para istemesine kızan Muktedir, bu talebi reddetmiştir. Bu fırsatı 
gayet iyi değerlendiren Hacib Nasr, Vasıt valisi Hamid b. Abbas'ın vezir 
tayin edilmesi halinde askerlerin maaşlarını ödeyebileceğini Muktedir'e 
bildirmiştir. Bunun üzerine İbnü'l-Furat'ı görevinden azieden ve tutulda
tan Muktediı~ Hamid b. Abbas'ı vezir tayin etmiştir (27 Cemaziyelevvel 
306/5 Kasım 918).35 Bütün bu rivayetler bir arada değerlendirildiğinde, 
Mfınis ve arkadaşlarının gayretleri neticesinde İbnü'l-Furat'ın bir kez daha 
devre dışı bırakıldığını söylemek mümkündür. 

Bundan sonrald süreç içerisinde gerçeldeşen ild olay, Munis'in elinin 
daha da güçlenmesine ve Muktedir'e olan yakırılığının biraz daha artma
sına vesile olmuştur. Hamid b. Abbas'ın vezir tayin edilmesinden kısa bir 
süre sonra, onun bu görevi yürütme konusundald yetersizliğinin anlaşıl
ması üzerine, Ali b. İsa kendisine danışman olarak tayin edilmiştir. Kay
nakların ortak ifadelerine göre, bu tayinden sonra Hamid b. Abbas sade
ce vezir unvanını taşırken, bütün yetld ve sorumluluğu Ali b. İsa üstlen
miştir.36 Mfınis'in ezeli raldbi İbnü'l-Furat'tan kurtulmasını sağlayan bi
rinci değişildiğin ardından, kendisinin arzu ettiği ve uyumlu bir şeldlde 
çalışabildiği Ali b. İsa'nın vezaret makamındald bütün yerldleri ele geçir
mesini sağlayan bu ilcinci değişildik, onun sivil barolaasi üzerindeld ha
ldmiyetini daha etldn bir biçimde devam ettirmesinin yolunu da arala
mıştır. Munis'in siyası arılarnda elini güçlendiren ve halife ile daha da ya
kınlaşmasını sağlayan ikinci gelişme, Mısır'ı ele geçirmek üzere bir defa 
daha harekete geçen Fatımı ordusu karşısında elde etmiş olduğu galibi-

34 İbn Miskeveyh, Tecô.ribü'l-ümem, I, 52. Aynca bk. Aıib b. Sa'd, Sı la, s. 68; Kitô.bü'l-Uyiln, IV 1 
ı, 199. 

35 İbn Miskcveyh, Tecô.ribü'l-ümem, I, 56-58; İbnü'l-Esir, el-Kô.mil, VIII, ll0-1ll.Kitô.bii'l-Uyiln'
daki anlatırndan İbnü'I-Furat'ın alınan yenilgi sonrası Mfınis ile bölgede bekletilen askerle
rin parasını gönderrnediği ve bunun Mfınis tarafından yazılan bir mektupla İbnü'\-Furat'a 
iletildiği kaydedilmektedir (IV /1, 194-195). 

36 İbn Miskeveyh, Tecô.ribü'l-ümem, I, 58-60; İbnü'l-Esir, el-Kô.nıil, VIII, 111-112. 
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yet sonrasında yaşanmıştır. Bu başansından dolayı büyük bir memnuni
yet duyan Halife Muktedir, onu "Mılnis el-Muzaffer" lakabıyla taltif ede
rek Mısır ile Şam'ın idaresini kendisine vermiştir (309/922).37 Ertesi yıl 
Halife Muktedir'in, Mılnis'in aracılık yapması neticesinde hapiste bulu
nan Yusuf b. Ebi's-Sac'ı serbest bırakarak Azerbaycan ve çevresine vali 
tayin etmesini; yine kendisiyle aynı sofrada yemek yemesine müsaade 
ettiği Munis'e altınla süslenmiş "münademe hil'ati" giydirmesini, 38 onun 
halifeyle olan yalanlığını göstermesi bal<liDından ayrıca zikretmek gerekir. 

Ancak ortaya çıkan mali sılantı sebebiyle 23 Rebiülahir 311 (10 Ağus
tos 923) tarihinde Hamid b. Abbas ve danışmanı Ali b. Isa'nın görevden 
alınarak İbnü'l-Furat'ın üçüncü kez vezir tayin edilmesi, 39 Mılnis açısın
dan ciddi bir sılantıyı beraberinde getirmiştir. Bahsedilen yılın başında 
Bizans topraldarı üzerine sefere çıl<an Mılnis, bu tayin yapılırken Bağdat'
ta değildi.40 İbnü'l-Furat ise vezir olmasının hemen ardından başta selefi 
Hamid b. Abbas ve onunla birlikte görev yapanlar olmal< üzere önemli 
mevkilerde bulunan birçok kişinin malına el koymuş, onlara çeşitli işken
celerde bulunmuştu.4 1 Bizans seferinden dönen Mılnis, onun ve oğlu 
Muhassin'in yapmış olduğu zulüm ve işkenceleri Halife Muktedir'e bildi
rerek kendilerinden şikilyetçi oldu. Buna karşılıl< İbnü'l-Furat, Bizans se
feri sonrasında maaşlarını artırmak için Munis'in ordusuna katılan asker
leri bahane etmek suretiyle, şayet bu gidişe dur denilmezse emirü'l-ümera 
konumuna yükselecek olan Munis'in devletin bütün işlerini kontrolü altı
na alacağını ileri sürmüş ve Muktedir'in gözünü korkutaral< onun mer
kezden uzaldaştırılmasını tavsiye etmiştir. Bunun üzerine Mılnis ile görü
şen Muktedir, yanında kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdik
ten sonra, devletin diğer bölgelerinden gelen gelirlerin azlığından yalu
naral<, en önemli gelir kaynaldarından biri olan Şam bölgesinin gelirleri
nin sağlıldı bir şekilde toplanabilmesi için kendisinin Rald<a'da ikamet 
etmesini emretti. Mılnis ise içinde bulunduldan Ramazan ayının bitmesi 
için Muktedir'den izin istedi. Ramazan bayramından sonra da yağmurlu 

37 İbn Miskeveyh, Tecdribü'l-ümem, I, 75-76; Hemedani, Tekmile, s. 218; İbnü'l-Cevzi, el-Mun
tazam, XJII, 199; İbnü'I-Esir, el-Kamil, VIII, 114. 

38 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 82-83, 85; Hemedanl, Tekmi/e, s. 218. 
39 Hamid b. Abbas ve danışmanı Ali b. Isa'nın aziedilme sebebi hakkında karşılaştırmalı olarak 

bk. Arib b. Sa'd, Sıla, s. 97; İbn Miskeveyh, Tecdribü'l-ümem, I, 85. 
40 İbnü'I-Eslr, el-Kamil, VIII, 145. Aynca bk. İbn Miskeveyh, Tecdribü'l-ümem, I, llS; Hemedanl, 

Tekmile, s. 240, 241. 
41 ibnü'I-Furat'ın yapmış olduğu zulüm ve işkenceler hakkında geniş bilgi için bk. İbn Miske

veyh, Tecdribü'l-ümem, I, 91-115; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 139-142. 
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bir günde Bağdat'tan ayrıldı (311/924). İbnü'l-Furat, ayrıı taktiği diğer 
önemli bir güç olan H<kib Nasr'ın uzaklaştırılması içinde uygulamış, an
cak Muktedir'in annesinin ona sahip çıkması sebebiyle bu teşebbüsünde 
başarılı olamamıştı.42 

• Ne var ki İbnü'l-Furat'ın, Munis'i etkisiz hale getirmek içiri kurduğu 
bu komplo kendisinin sonunu hazırlarken, Munis'in daha da güçlenmesi
ne zemin hazırlamıştır. Merkezde bu siyasi iç çekişmeler yaşanırken, Bah
reyn Karma tileri'nin lideri Ebu Tahir' in, önce Basra'yı ele geçirmesi, 43 

ardından aynı yıl içerisinde Mekke'den dönmekte olan hacılara düzenle
diği saldın ve bu saldırı esnasında yaptığı katliamlar, İbnü'l-Furat'ın Mu
nis'e karşı kurmuş olduğu komplonun bir anda kendi aleyhine dönmesi
ne yol açmıştır. Bağdat'ta büyük bir şok etkisi yaratan bu saldınlar karşı
sında hala eli kolu bağlı oturan ve halkın malını müsadereye devameden 
Vezir İbnü'l-Furat'a kızan halk galeyana geldi ve onu protesto etmek ama
cıyla çıkardıklan isyanda bazı yerleri tahrip etti. Ölenlerin hanımları, bu 
isyan sırasında yaptıklan feryatlarda, Tariku Mekke'de yaptığı katliamlar 
sebebiyle Karmatilideri Ebu Tahir'i "Küçük Karmati" olarak isimlendirir
ken, İbnü'l-Furat'ı Bağdat halkına yaptığı zulümler sebebiyle "Büyük Kar
mat!" diye adlandırmışlardı (6 Safer 312/13 Mayıs 924). Bunun üzerine 
ne yapacağını şaşıran Vezir İbnü'l-Furat, meseleyi İstişare etmek üzere 
halifenin yanına gitti. Ancak bu sırada yanlarında bulunan Hacib Nasr, 
onu devletin düşmanlan ile işbirliği yapmakla ve bu yüzden devletin lalı
cı Munis'i Bağdat'tan uzaklaştırmakla suçladı. Bunlara karşılık İbnü'l-Fura
t'ın söyledilderini dinlemeyen Muktedir, Munis'in Bağdat'a dönmesi için 
haber gönderilmesini emretti.44 Gelen emir doğrultusunda acilen Bağ
dat'a dönen Munis'in ilk işi, kendisini adeta sürgüne yollar gibi yağınurl u 
bir günde Rakl<a'ya gönderen hasını İbnü'l-Furat'ı ele geçirmek oldu. Bun
dan sonra kısa bir süre hapishanede kalan İbnü'l-Furat, Munis, Hacib Nasr 
ve Harun b. Garib'in baskılan neticesinde Muktedir'in verdiği emirle öl
dürülmüştür (13 Rebiülahir 312/19 Temmuz 924).45 İleride tekrar üze-

42 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 115-117; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 143. Aynca bk. Sfili, 
Muktedir-Billah, s. 232; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 98; Hemedilni, Tekmile, s. 241. 

43 Ali b. Hüseyin el-Mes'fidi (ö. 346/957), et-Tenbfh ve'l-işraf, Beyrut, ts., s. 346; İbn Miske
veyh, Tecaribü'l-ümem, I, 104-105; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 143. Krş. Sfili, Muktedir-Billah, 
s. 231-232; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 97-98. 

44 Sfili, Muktedir-Billah, s. 249-250; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 103-104; İbn Miskeveyh, Tecaribü'l
ümem, I, 120-122; Hemedilni, Tekmile, s. 242-243; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 147-149. 

45 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 122-139; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 149-150, 151-155. 
Aynca bk. Sfili, Muktedir-Billah, s. 251; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 104-105. 
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rinde durulacağı gibi, baştan beri süreidi mücadele halinde bulunduğu 
rakibi İbnü'l-Furat'ın kesin olarak devreden çıkmasıyla birlikte Munis'in 
siyası gücünün daha da arttığı muhakkaktır. Ancak ortaya çıkan bu duru
mun kendisini rahata kavuşturmadığını, aksine daha büyük bir mücade
lenin içine girmesine neden olduğunu söylemek gerekir. 

2. Halife Muktedir ile Mücadelesi 

Belki de arada perde vazifesi gören İbnü'l-Furat'ın ortadan kalkmasıyla 
birlikte, Munis bundan sonrald süreçte sık sık bizzat Halife Muktedir ile 
karşı karşıya gelmeye başlamıştır. Bununla birlikte başlangıçta vezir 
tayinleri sebebiyle ortaya çıkan görüş ayrılıkları bir şeldlde çözüme ka
vuşturulmuş görünmektedir. Niteldm İbnü'l-Furat'ın aziedilmesinden sonra 
Muktedir; kendisi istemediği halde, Munis ve arkadaşlarının isteği doğrul
tusunda Ebü'l-Kasım el-Hakanl'yi vezir tayin etti (312/924).'ı 6 Kısa bir 
süre sonra Muktedir, hastalanması sebebiyle maaşlan dağıtmaleta aciz kalan 
Ebü'l-Kasım'ı görevden alarak Ebü'l-Abbas el-Husayb!'yi vezir olarak gö
revlendirdi. Munis, görüşü bu doğrultuda olmamasına rağmen hiçbir 
müdahalede bulunmadı (313/925).47 Diğer taraftan Muktedir, içkiye 
düşkünlüğü ile bilinen Husayb!'nin bu görevi sürdüremeyeceğinin anla
şılması üzerine, Munis'in tavsiyesi doğrultusunda Ali b. Isa'yı vezir tayin 
etmekte bir sakınca görmedi (314/927).48 

Aneale ortaya atılan bir söylenti karşılıklı idare etme politikası güden 
ild taraf arasında bir anda ipierin gerilmesine sebep olmuştur. Şöyle ki, 
Munis, 315 (927) yılında çıleacağı yaz seferi öncesinde bütün hazırlıldarını 
tamamlamış, geriye sadece vedalaşmal< için halifenin huzuruna çıkmak 
kalmıştı. Tam bu sırada Muktedir'in sarayda bir çukur kazdırdığı ve Mu
nis vedalaşmal< için huzuruna çıkarak kendisine yaldaştığında bu çuku
mn içine düşmesi sağlanaraiz yalcalanacağı söylentisi ortaya çıl<tı. Bunun 
üzerine Muktedir'in kendisine komplo kurduğunu düşünen Munis saraya 
gitmemiş ve bu durum herkes tarafından duyulmuştu. Gelişmelerden 
haberdar olan Ebü'l-Heyca başta olmak üzere bütün komutanlar, Munis'in 
yanına gelerek sonuna kadar kendisiyle birlikte savaşma sözü vermişler
di. Ancak tam bu sırada Muktedir'in kendi eliyle yazdığı mektupta bütün 

46 İbn Miskeveyh, Tediribü'l-ümem, I, 127; İbnü'l-Esir, el-Kamil, Vlii, 150-151. 
47 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 141-143. 
48 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 149; Kitabii'l-Uyfın, IV/1, 231; Hemedanl, Tekmile, s. 

249; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 163-164. 
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bunların bir uydurma olduğunu bildirmesi ve bu konuda yemin etmesi 
tansiyonun düşmesini sağladı. Ona inandığı anlaşılan Mfinis yanında 
bulunan askerleri dağıtarak, yazdığı cevap mektubunda efendisinin hiz
metinde olduğunu teyit etti. Bu karşılıklı güven veren mektuplaşmaların 
ardından Muktedir'in huzuruna çıkarak vedalaşan Mfinis'i, Muktedir'in 
oğlu Ebü'l-Abbas ve Vezir Ali b. Isa, Suğur bölgesine yolcu etmiştir (Rebi
ülahir 315/Haziran-Temmuz 927).49 

Arfb, Mfinis ile Muktedir arasında gerilime yol açan söz konusu 
söylentinin hangi sebeple çıkmış olabileceğini yorumlamamıza yardımcı 
olacak iki ayrı rivayet aktarmaktadır. Birinci rivayete göre Mfinis, muhte
melen bundan biraz daha önce Suğur bölgesine gitmeyi istemiş, ancak 
Ali b. Isa, kendisinin burada olması halinde işleri yürütebileceğini, alcsi 
talcdirde almış olduğu bütün tedbirlerin bozulacağını söyleyerek, onun 
Bağdat'tan ayrılmasını engellemiştir.50 İkinci rivayette ise Mfinis, 
Muktedir'in annesinin kendisini öldürmeye çalıştığını ve saraya girdiğinde 
onu öldürmek için bazı kişileri görevlendirdiğini öğrenince tedirgin olmuş 
ve kendisini korumaya almıştır. Bundan sonra Suğur bölgesine gitmeyi 
isteyerek Bağdat'tan ayrılmıştır. 51 Bu iki rivayet bir arada 
değerlendirildiğinde, Ali b. Isa'nın vezir olduktan hemen sonra iktaların 
dağıtımı ve saray masraflarının azaltılması hususunda almış olduğu sıkı 
tedbirlerin, 52 Muktedir ve annesini ciddi bir şekilde rahatsız etmiş olduğu 
söylenebilir. Yine, onların, aldığı tedbirleri yürürlüğe koyması için vezire 
destek sağlayan Mfinis'e karşı duyduklan şiddetli öfke ve kızgınlık, bu tür 
söylemilerin ortaya çıkmasına kaynalc teşkil etmiş olmalıdır. Nitekim Ali 
b. Isa'nın vezir olduktan kısa bir süre sonra kendinden önceki iki vezir 
döneminde devlet gelirlerindeki azalmaya rağmen askerlerin maaşlarının, 
saray masraflarının özellikle de Muktedir'in annesinin maaş ve 
masraflarının artması sebebiyle endişeye kapılarak istifa etmek istediği
ni, ancak onu bu düşüncesinden Mfinis'in vazgeçirdiğini kaynaklar açık 
bir şekilde zikrederler.53 

49 İbn Miskeveyh, Tecô.ribü'/-ümem, I, 160-161; Hemedani, Tekmile, s. 2S1; İbnü'l-Esir, el-Kil-
miL VIII, 169-170. 

SO Arib b. Sa'd, Sıla, s. 114. Ayrıca bk. İbnü'l-Esir, el-Kô.mil, VIII, 183-184. 
Sl Arib b. Sa'd, Sıla, s. 11S. 
S2 Arib b. Sa'd, Sıla, s. 113. Ali b. isa'nın yapmış olduğu düzenlemeler hakkında b k. İbn Miske

veyh, Tecô.ribü'l-ümem, I, 1S7-1S9. 
S3 Arib b. Sa'd, Sıla, s. 114; İbn Miskeveyh, Tecô.ribü'l-ümem, I, 184; İbnü'l-Esir, el-Kô.mil, VIII, 

183-184. 
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Bahreyn Karmailleti'nin lideri Ebu Tahir'in Kufe'ye düzenlemiş oldu
ğu saldırı,54 iki taraf arasında yaşanan bu tatsızlıklann bir anda unutul
masına sebep olmuş görünmektedir. Bu sırada, Bizans toprakları üzerine 
sefer düzenlemek için Tilerit'te bulunan Munis, Muktedir'in acil çağrısı 
üzerine Bağdat'a dönmüştür.55 Ardından Küfe'den sonra Enbar'ı da ele 
geçirerek Bağdat önlerine kadar ulaşmış olan Ebu Tahir'in şehre girişini 
başarılı bir şekilde engellemiş ve Muktedir'i büyük bir tehlikeden kurtar
mıştır (ll Zilkade 315/7 Ocak 928).56 Hatta bunun hemen akabinde 
Muktedir'in, Ali b. Isa'yı hapsederek yerine onaylamadığı İbn Mukle'yi 
ve zir tayin etmesine ses çıkarmayan Munis, 5 7 Bağdat'a girişini engelledi
ği Ebu Tahir'in bu sırada Rakka'ya düzenlemiş olduğu saldırıyı durdur
mak üzere Bağdat'tan ayrılmıştır (316/928).58 Ancak onun Rakl<a'da 
bulunduğu sırada, Muktedir'in dayısının oğlu Hulvan ve Dlnever'in idare
sini yürüten Harun b. Gari'b'in em!rü'l-ümera olduğu söylentilerinin ken
disine ulaşması işlerin yeniden kanşmasına neden olmuştur. Onun Bağ
dat'tan ayrılmasının ardından Şurta komutanı Nazuk ile Harun b. Gar1-
b'in ad anılan arasında çıkan küçük bir anlaşmazlık büyümüş ve ikisi karşı 
karşıya gelmişlerdi. Bu çarpışmanın ardından aralannda anlaşma sağlan
mışsa da, Nazuk'tan çekinen Harun b. Gar!b askerleriyle birlikte Necm1 
Bostanı adı verilen yerde konaklamaya başlamıştı. Bu sırada Bağdat'ta 
Harun b. Garlb'in emirü'l-ümera olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. Bu 
haberin kendisine ulaşması üzerine acilen Rald<a'dan Bağdat'a gelen 
Munis, Muktedir'in yanına gitmedi. Muhtemelen ne olup bittiğini anla
mak için birkaç gün bekleyen Munis, daha sonra Muktcdir'in kendisine 
karşı Harun b. Gar!b'i askerleriyle birlikte sarayda tuttuğunu görünce, 
Bağdat'ın dışında Babü'ş-Şemmasiye'de karargah kurdu (8 Muharrem 3171 
20 Şubat 929).59 

Söz konusu olayı daha kısa anlatan, ancak tarafların niyederini anla
ma açısından önenıli bir ayrıntıya işaret eden Ar!b, Munis'in, Halife Muk-

S4Kitabü'l-Uyı1n, IV/1, 236; Hemedaru, Tekmile, s. 2S2; İbnü'l-Esir, el-Kami~ VIII, 170. 
SS İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 16S. 
S6 Geniş bilgi için bk. İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 17S-178, 182; Kitabü'l-Uyı1n, IV/1, 

238-240; Hemedani, Tekmile, s. 2S3-2S4; İbnü'l-Esiı; el-Kami~ VIII, 171-173, 181; Aynca b k. 
Mes'fıdi, et-Tenbfh ve'l-işraf, s. 347-348; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 114-11S. 

S7 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 184-lSS; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 183-184. 
SS İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 182; Hemedani, Tekmile, s. 2S6; İbnü'l-Esir, el-Kamil, 

VIII, 181. 
S9 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 187-189; İbnü'l-Esir, el-Kami~ VIII, 187-188. Aynca bk. 

Kitabü'l-Uyı1n, IV/1, 241-242; Hemedani, Tekmile, s. 2S7-2S9. 
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tedir'i ziyarete gitmemesi sebebiyle evine düzenlenen saldırı sonrasında 
Babü'ş-Şemmasiye'de karargah kurduğunu zikretmektedir.60 Nazı1k ve 
Ebü'l-Heyca başta olmak üzere diğer komutanlar da askerleriyle birlikte 
gelerek Mı1nis'e katılmışlardı. Buna karşılık Muktedir'in yanında Harun 
b. Gar1b ve Ahmed b. Kayıglıg ile sarayda bulunan Huceriyye61 ve Mesa
fflyye62 askerleri kalmıştı. Ancak kısa bir süre sonra saray askerlerinin 
büyük bir çoğunluğu da Mı1nis'in yanına giderek ona katıldılar. Bu esnada 
Muktedir ile devam eden mektuplaşmalarda Mı1nis, saray hizmetçileri ve 
harem mensuplarının idareye bu kadar müdahil olması ve onlara verilen 
malların fazlalığı gibi hususlarda askerlerin rahatsızlık duyduğunu, bu 
malların geri alınması ve bazı kimselerin görevden ayrılmasını istedikle
rini, özellilde de Harun b. Gadb'in saraydan uzaldaştırılmasını talep et
tilderini bildirdi. Muhtemelen saray askerlerinin büyük bir çoğunluğu
nun saf değiştirmesi ile büyük bir güç kaybına uğrayan Muktedir, bu şart
ları kabul ederek Harun b. Gadb'i S uğur bölgesine gitmek üzere saraydan 
uzaldaştırınca, Mı1nis ve beraberindekiler Bağdat'a girdiler ve ortalık sa
kinleşti.63 Fakat ertesi gün Nazı1k ve Ebü'l-Heyca'nın yapmış olduğu bas
kı neticesinde yeniden harekete geçen Mı1nis, yanındakilerle birlikte sa
raya gelerek Muktedir'i ele geçirmiş ve onu ailesiyle birlikte kendi evine 
göndermiştir. Daha sonra Kadılkudat Ebu Ömer getirilerek Muktedir'in 
kendi isteğiyle halifelikten çekildiğine şahit tutulmuş ve kardeşi Muham
med b. Mu'tazıd, Kahir-Billah lakabıyla halife ilan edilmiştir (15 Muhar
rem 317/28 Şubat 929). 64 Ancak iki gün sonra Mesaffiyye askerlerinin 
çıkarmış olduldarı isyan işlerin tamamıyla tersine dönmesine neden ol
muştur. Yeni halifenin göreve başlaması sebebiyle toplanan Mesaffiyye 
askerleri bir yıllık maaşlarının peşin olarak ödenmesini istemişler, ardın-

60 Arib b. Sa'd, Sıla, s. 121. Ayrıca bk. İbnü'l-Cevzi, el-Muntazam, XIII, 279. 
61 Hassa ordusunun bir kısmını teşkil eden ve Gılrnanu hucer veya Gılrnanu'd-dar isimleriyle 

de anılan bu birlik Halife Mu'tazıd tarafından kurulmuştur. İkarnet ettikleri yer olan "hücre" 
kelimesinin çoğulu "hucar" kelimesine nispetle kendilerine bu isim verilmiştir. Geniş bilgi 
için b k. Hakkı Dursun Yıldız, "Abbasiler'de Ernirülürneralığın Ortaya Çıkışı", İstanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sy. 10-11 (İstanbul 1981), s. 98; Mustafa 
Zeki Terzi, "Gularn", DİA, XIV (İstanbul 1996), s. 179-180. 

62 Babü'l-arnrne'de görev yapan bu birlik, Abbasi ordusundaki piyade (reccil.le) sınıfının kolla
nndan birisidir. Geniş bilgi için bk. Sabi, el-Vüzera, s. 15-16; Manner, The Political Culture, s. 
223; Terzi, "Gularn", s. 180. 

63 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 189-192; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 200-201. Aynca bk. 
Arib b. Sa'd, Sıla, s. 121-122; Hernedani, Tekmile, s. 259-260. 

64 Arib b. Sa'd, Sıla; s. 122-123; İbn Miskeveyh, Tecilribü'l-ümem, I, 192-194; İbnü'l-Esir, el
Kamil, VIII, 201-203. Aynca bk. Kitabü'l-Uyı1n, N/1, 242, 244-245; Hernedani, Tekmile, s. 
261; Mustafa Sabri Küçükaşçı, "Kahir-Billah", DİA, XXIV (İstanbul 2001), s. 172. 
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dan çıkardıldan isyan sırasında Nazfık ve Ebü'l-Heyca'yı öldürrrıüşlerdi. 
Kahir-Billah ise kaçarak ellerinden zor kurtulmuştu. Daha sonra bu olay
ların yaşandığı gün dışarı hiç çıkmayan Mfınis'in evine gelen Mesaffiyye 
askerleri, kendisinden Muktedir'i serbest bırakmasını istemişlerdir. Bunun 
üzerine Mfınis, Muktedir'e saraya dönmesi için izin vermiş ve o da gele
rek yeniden tahta oturmuştur.65 Kaynakların ortak kanaatine göre Mfınis, 
Muktedir'in halifelikten aziedilmesine taraftar olmamış, aneale başta Na
zfık ve Ebü'l-Heyca olmale üzere diğer komutanların bu yöndeki isteğine 
engel olamamıştır. Bunun üzerine Muktedir'i kendi evine getirerek koru
ma altına alan Mfınis, diğer taraftan el altından da Mesaffiyye askerleri
nin çıkardığı isyanı organize ederek bu halife değişilcliğinin başarısızlığa 
uğramasını sağlamıştır.66 

Emirü'l-ümera gibi davranan ve bu davranışının Halife Muktedir ta
rafından da kabullendiği anlaşılan Mfınis'in Bağdat'ta ortaya çıkan olay
lara müdahalesi, Harun b. Garib'in emirü'l-ümeralık görevine getirildiği 
haberinin yayılması üzerine olmuştur. Kaynaldarda, Mfınis'in bundan önce 
resmi olarak emirü'l-ümera tayin edildiğille dair herhangi bir bilgi bulun
mamaktadır.67 Bu noktada geriye dönerek İbnü'l-Furat'ın öldürülmeden 
önce Mfınis'i Bağdat'tan uzaldaştırmak amacıyla Muktedir'e söylediği söz
leri hatırlayacak olursale, söz konusu dönem için böyle bir durumun fiili 
olarak da mevcut olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumda Mfınis'in güçlü 
rakibi İbnü'l-Furat'ı devreden çıkarmasıyla birlikte kendisini bu pozisyon
da gördüğünü ve bunun Muktedir tarafından da başka çaresi olmadığı 
için kabul edildiğini düşünmek mümkündür. Nitekim kaynaklarda söz 
konusu tarihten itibaren onun, vezirin de üstünde bir konumda bulundu
ğunu gösteren ilci örnek, yapılan bu tespiti teyit eder mahiyettedir. Yukarı
da bahsedildiği gibi, İbnü'l-Furat'ın son vezirliği esnasında onun kurduğu 
plan neticesinde, adeta sürgüne gönderilir gibi Rald<a'ya gönderilen Mu
nis, kısa bir müddet sonra Muktedir'in yapmış olduğu acil çağrı üzerine 
Bağdat'a geri döndüğünde, kendisini karşılayanlar arasında bizzat Vezir 

65 Arib b. Sa'd, Sıla, s. 123-124; İbn Miskeveyh, Tecdribü'l-ümem, I, 195-201; Kitdbü'l-Uyfın, 
IV/1, 245-248; İbnü'l-Eslr, el-Kamil, VIII, 203-206. 

66 Mes'Cıdi, et-Tenbf/ı ve'l-i§rdf, s. 343; Arib b. Sa'd, Sıla, s. 124; İbnü'l-Eslı; el-Kamil, Vlll, 206-
207. 

67 Abbas! tarihindeki resmi ilk em!rü'l-ümera olan İbn Rilik, 324 (936) yılında Halife Rildi
Billillı tarafından göreve getirilmiştir. Em!rü'l-ümerillık haldcrnda geniş bilgi için bk. Hakkı 
Dursun Yıldız, "Abbils1ler'de Emirülümerillığın Ortaya Çılaşı", s. 103-108; a.mlf., "Emlrü'l
Ümeril", DİA, Xl (İstanbul1995), s. 158-159. Ayrıca bk. Hasan İbrahim Hasan, Siyasi-Dini
Kültürel-Sosyal İslam Tarihi (tre. İsmail Yiğit ve ark.), III (İstanbul 1985), s. 373-378. 
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İbnü'l-Fura.t'ın da yer aldığı kaydedilmektedir. Bu rivayeri zikreden İbn 
Miskeveyh, İbnü'l-Furat'ın ve ondan önceki vezirlerin böyle bir uygula
ması olmadığının özellilde altını çizer.68 Yine aynı yıl İbnü'l-Furat'ın öldü
rülmesinden sonra vezir tayin edilen Ebü'l-Kasım el-Hakani'nin maaşları 
ödeyememesi üzerine Muktedir, Mı1nis'i Vasıt'tan Bağdat'a çağırmış ve 
geldiğinde kendisini karşılayanlar arasında halifenin oğlu Ebü'l-Abbas ve 
Vezir Ebü'l-Kasım el-Hakan! de yer almıştır.69 Mı1nis'in konumu halekında 
yapılan böyle bir tespit, az önce bahsedilen son olay da dahil, İbnü'l-Fura
t'ın öldürülmesinden sonra Mı1nis ile Muktedir arasında yaşanan sürtüş
me ve çekişmeleri anlamlandırmamızı daha da kolaylaştıracal<tır. Konuy
la ilgili rivayetler dikkatlice takip edildiğinde, Mı1nis'in baskısından bu
nalmış bulunan Muktedir'in, dayısının oğlu Harun b. Gar'ib ile ona karşı 
bir denge unsuru oluşturmaya çalıştığı ileri sürülebilir. Ancal< Muktedir, 
Mı1nis'in şiddetli tepkisi ve gücü karşısında geri adım atmak zorunda kal
mış olmalıdır. Diğer taraftan Harun b. Gar'ib'in Bağdat'tan uzaldaştırılma
sıyla istediğini elde eden ve güçlü konumunu koruyan Mı1nis, Muktedir 
ile savaşma kararından vazgeçmiştir. Hatta daha da ileri giderek beraber 
hareket ettiği kimselerin yapmış olduğu ihtilalin başarısız olması ve Muk
tedir'in tahtta kalması için gayret göstermiştir. Bu son davranışı da onun 
temel politikasıyla gayet uyumludur .. Muhtemelen bu ihtilalin başanya 
ulaşması halinde sadece iktidarını kaybeden Muktedir olmayacak, aynı 
zamanda bu ihtilalin öndediğini yapan Nazı1k ile kendisinin konumları
nın değişmesi de kaçınılmaz olacaktı. 

Mı1nis, Muktedir'i kaybettiği tahtına il<inci kez taşımışsa da, bu du
rum ilişkilerin normal bir seyre dönmesini sağlamamıştır. Al<Sine il<isi ara
sındal<i çekişme ve mücadele, Muktedir'in öldürülmesine kadar geçen süreç 
içerisinde daha da şiddetlenerek devam etmiştir. Karşılıklı tedirginliğin 
daha da arttığı taraflar arasındal<i ilk çatışma konusu yine vezir tayini ile 
alakalıydı. Mı1nis'in Bağdat dışında bulunmasını fırsat bilen Muktedir, Şurta 
komutanı Muhammed b. Yakut'un da teşvilderiyle, Mı1nis'in tarafını tut
tuğunu düşündüğü İbn Mukle'yi vezirlil< görevinden aziederek tutuluattı 
(Cemaziyelevvel 318/Haziran 930). Ancak bu sırada Bağdat'a dönen 
Mı1nis, onun yerine Hüseyin b. Kasım'ı vezir tayin etıneyi düşünen Muk
tedir'in kararına şiddetle karşı çıkarak, İbn Mulde'nin görevine devam 

68 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 122-123. Ayrıca bk. Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam 
Medeniyeti, İstanbul 2000, s. 113. 

69 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 142-143. 
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etmesinde ısrar etti. Yeni bir krizin çıkmasına sebep olacak bu görüş ayn
lığı, ancakAli b. Isa'nın araya girmesiyle halledilebildi. Neticede iki taraf, 
danışmanlığını Ali b. İsa'nın yapması şartıyla Süleyman b. Hasan'ın vezir 
tayin edilmesi hususunda anlaştı.70 

Muktedir'in bundan yaklaşık bir yıl sonra Şurta komutanı Muham
med b. Yakut'ti aynı zamanda Hisbe teşldlatının başına tayin etmesi iş
lerin yeniden karışmasına neden olmuştur. Münis, kendisinin tayin et
tirdiği ve desteldediği Vezir Süleyman'a karşı Muhammed b. Yakut'un 
sürdürdüğü açık muhalefet sebebiyle önceden beri rahatsızdı. Bu tayin
le birlikte Muhammed b. Yakut'un maiyetindeki asker sayısının ve gü
cünün artırılması tedirginliğini daha da artırdı. Bunun üzerine, kadı sı
fatı taşımayan ve adil olmayan birisinin Hisbe teşkilatının başına geti
rilmesinin doğru olamayacağını ileri süren Münis, Muktedir'den onu 
Hisbe teşkilatının başından almasını istedi. Burada Münis'in, Mukredir
'in ild görevi bir elde toplayarak Muhammed b. Yakut'u güçlendirmesini 
kendisine karşı yeni bir güç oluşturma gayreti olarak değerlendirmiş 
olması güçlü bir ihtimaldir. Yine, Muhammed'in babası Yakut'un hadb
lik görevinin yürütüyor olması, Münis'in bu tedirginliğini artıran bir di
ğer unsur olmalıdır. Muhtemelen başka çaresi bulunmayan Muktedir, 
onun bu isteğini olumlu karşıladı. Ancak bu sırada Yakut ve oğullarının 
askerleriyle birlikte sarayda ve Muhammed b. Yakut'un evinde toplan
dığı ve Münis'in evine gece baskın düzenleyecekleri haberi ulaştı. Bu
nun üzerine Münis, maiyetindeki askerlerle birlikte Babü'ş-Şemmasi
ye'de ~ir kez daha karargah kurdu. Yapılan görüşmelerde Muhammed 
b. Yakut'un Şurta ve Hisbe komutanlıldarından, babası Yakut'un da ha
ciblik görevinden aziedilmesini ve Bağdat'tan çıkarıimalarını talep etti. 
Muktedir'in söz konusu şartları kabul etmesiyle bu kriz daha fazla bü
yümeden sona erdirildi (319/931).? 1 

Artık yapılan her tayin _Münis ile Halife Muktedir arasında karşı tara
fa gücünü kabul ettirme mücadelesine dönüşmüştü. Vezir Süleyman dev
let görevlilerinin maaşlarını ödeyemez hale gelince, Muktedir bir türlü 
vazgeçemediği Hüseyin b. Kasım'ı yeniden vezir tayin etmek istedi. Mfı
nis buna itiraz edince, onun teldif ettiği Ebü'l-Kasım el-Kelvezanl'yi vezir 

70 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 203-205; Kitabü'l-Uyun, N/I, 251; İbnü'l-Esir, el-Kamil, 
VIII, 218; Abdülkerim Özaydın, "İbn Mukle" DİA, XX (İstanbul 1999), s. 211. 

71 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 209-211; Kitabü'l-Uyun, Nil, 252-253; İbnü'l-Esir, el
Kamil, VIII, 224-225. Krş. Arib b. Sa'd, Sıla, s. 137-138; İbn Kesir, el-Bidaye, Xl, 178. 
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tayin etmeyi kabul etmek zorunda kaldı (25 Recep 319/14 Ağustos 93 1). n 
Ancak Muktedir'in bundan sadece üç ay sonra Kelvezani'yi aziederek ye
rine Hi.iseyin b. Kasım'ı ve zir tayin etmesi73 ve yeni vezirin bazı komutan
lada birlikte Munis için tuzal< hazırlama gayreti içine girmesi bardağı ta
şıran son damla oldu. MCınis, öncelikle kendisine tuzak hazırlama gayre
tinde olan Hüseyin b. Kasım'ı ele geçirmeye çalıştı. Ancak onun saraya 
taşınması üzerine buna muvaffal< olamayan Munis, Muktedir'den onu 
görevden almasını talep etti. Bu arada boş durmayan Hüseyin b. Kasım, 
Muktedir'e oğlu Ebü'l-Abbas er-Razi'yi Şam'a götürecek olan Mı1nis'in, 
burada ona biat etmeyi tasarladığını bildirdi. Ayrıca Munis'in düşmanla
rından bu sırada Deyrülakul'de ikamet etmekte olan Harun b. Garib ve 
Alıvaz'da bulunan Muhammed b. Yakut'u Bağdat'a çağırdı. Bütün bu ge
lişmelerin ardından Muktedir ve vezirin kendisine karşı ciddi bir hazırlık 
içerisine girdiğini ve Harun b. Garib'in Bağdat'a yaklaşmak üzere olduğu
nu öğrenen Munis, maiyetindeki askerleri ile birlikte Musul'a gitmek üze
re yola çıktı (Muharrem 320/0cak-Şubat 932). Bağdat'tan ayrılmadan 
önce komutanlarından Büşri ile Halife Muktedir'e bir mektup gönderen 
Mı1nis, Muktedir'in cevap mektubunda gönlünü alacağını ve kendisini 
geri çağıracağını umuyordu. Fakat gelişmeler hiç de onun beldediği gibi 
olmadı. Halifeye ulaşınaya çalışan Büşri'ye, mektubu kendisine vermesi 
hususunda ısrar eden Vezir Hüseyin, mektubu Muktedir'den başka hiç kim
seye vermeyeceğini söyleyen Büşri'yi hapsetti. Daha da ileri giderek Mfı
nis'in bütün maliarına el koydu ve Musul'un idaresini elinde bulunduran 
Hamdanoğulları'ndan Said ve Davud ile yeğenieri Nasıruddevle'ye Mı1-
nis'i Musul'a sokmamaları için talimat gönderdF4 

Arib'in eserinde, neticede Mı1nis ile Halife Muktedir'i savaş meyda
nında karşı karşıya getirecek olan olayın sebebi biraz daha farldı anlatıl
maktadır. Ancak bu daha çok, olaya, Mı1nis'e karşı oluşturulan cephede 
yer alan diğer kişiler üzerinden yapılan başka bir baluşa benzemektedir. 
Buradaki anlatıma göre Mı1nis, az önce geçtiği gibi, Şurta Komutanı Mu
hammed b. Yakut'u Bağdat'tan uzaklaştırdıktan sonra bu göreve Raik'in 
iki oğlunu getirmiştir. Diğer taraftan nikris hastalığına yakalanan ve bu 
sebeple evine çekilen Mı1nis, kendisine ait bütün yetkileri ve halife ile 

72 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 211-212; İbnü'l-Esir, el-Kamil, Vlii, 225-226. 
73 Arib b. Sa'd, Sıla, s. 140-141; İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 214-221; İbnü'l-Esir, el

Kamil, VIII, 230-231. 
74 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 221-223; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 232-233, 237-238. 
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görüşme işini komutanlarından Yelbak'a (Büleyk) bırakmıştır. Ancak ara
dan belli bir süre geçtikten sonra Mfınis'in hikiblik görevini de Raik'in 
oğullarından alarakYelbale'a vereceği söylentileri ortaya çıkmıştır. Bunun 
üzerine Mfınis'e kızan Raik'in oğulları Vezir Hüseyin b. Kasım ve Müflih 
başta olmale üzere bazı komutanlarla Mfınis aleyhine anlaşmaya varmış
tır. Hatta buradalci anlatıma göre Mfınis'e karşı mücadele etmek için onun 
düşmanlarından Yalcut ve oğlunu Bağdat'a çağıran da Raile'in oğulları
dır. 75 Ar!b'in eserinde yer alan rivayerin devamı, yukarıda zikredilen riva
yetten biraz farklılık arz eder. Buna göre komutanı Büşri'yi Muktedir'c 
gönderen Mfınis, net bir şekilde kendisine karşı bir isyan içinde olmadığı
nı, aneale kendisini yakalamaya çalışanlardan korunmak için kendisinden 
uzak kaldığını bildirmiştir. Buna rağmen Muktedir, haberi getiren Büşrl'yi 
hapsetmiş ve bunu haber alan Mfınis de Bağdat'tan uzalclaşmale zorunda 
kalmıştır. 76 Bu ilci rivayet birlikte ele alındığında Vezir Hüseyin b. Kasım 
veRaik'in ilci oğlu başta olmak üzere Mfınis'e karşı bir cephe oluşturuldu
ğu gayet açıktır. Aynı şelcilde Halife Muktedir'in de onları desteklediği, 
hatta daha kuvvetli ihtimal onlarla birlikte hareket ettiği söylenebilir. 

Mfınis'e karşı oluşturulan cephenin içinde yer alan ve onun Bağdat'
tan ayrılmasını sağlayan Vezir Hüseyin b. Kasım'ın devreden çıkması uzun 
sürmemiştiı: Önce onun Mfınis'eyaptıldarını taledirle karşılayan Muktedir, 
kendisine Am!düddevle lakabını vermenin yanı sıra paraların üzerine is
minin hasılınasına da müsaade etmiştir. Böylece o, istediğini tayin eden 
ve istediğini de azieden bir güce kavuşmuştur. Aneale Basra örneğinde 
olduğu gibi çok düşük meblağlarda ilctillar dağıtan ve devleti çok ciddi bir 
mali krizin içine sürükleyen Vezir Hüseyin, göreve getirilmesinden yedi 
ay sonra Muktedir tarafından aziedilerek yerine Fazl b. Ca'fer tayin edil
miştir (Rebiülahir 320/Nisan-Mayıs 932).77 

Ne var lci, Muktedir'in geç kalan bu azil kararı olayların seyrini değiş
tirmek için yeterli olmamıştır. Bağdat'tan ayrıldiletan sonra Musul'a yöne
len Mfınis, Hamdanoğullan'na karşı elde ettiği galibiyet sonrasında Mu
sul'a girmiştir (3 veya 4 Safer 320/14 veya 15 Şubat 932) .78 Bu arada 
Hamdanoğulları'ndan Nasıruddevle'nin yanı sıra daha önce kendisinden 

75 Arib b. Sa'd, Sıla, s. 142. 
76 Ar1b b. Sa'd, Szla, s. 142-144. 
77 Geniş bilgi için bk. Arib b. Sa'd, Szla, s. 147-148; İbn Miskeveyh, Tecilribü'l-ünıem, I, 223-

228; İbnü'l-Esiı; el-Kilmil, VIII, 238-239. 
78 Aıib b. Sa'd, Szla, s. 145-146; İbn Miskeveyh, Tecilribü'l-ümem, I, 233-234; İbnü'l-Esir, el

Kilmil, VIII, 239-240. 
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iyilik görmüş bulunan Bağdat, Şam, Mısır ve daha başka yerlerden pek 
çok kimse gelerek kendisine katılmıştır. 79 Burada yedi ay8° kalan ve belki 
de hala Muktedir'den gelecek cevabı beldeyen Mı1nis, etrafındaldlerin de 
teşvikiyle sonunda Bağdat üzerine yürüme kararı almıştır. Diğer taraftan 
Mı1nis'in harekete geçtiğini öğrenen Muktedir, ona karşı iki ayrı öncü bir
lik sevk etmişse de, bunlar Mı1nis'in kendilerine yaklaşmakta olduğunu 
haber alınca Bağdat'a geri dönmüşlerdi. Böylece hiçbir engelle karşılaş
mayan Mı1nis ordusuyla birlikte Bağdat önlerine gelerek Babü'ş-Şemm
asiye'de karargah kurdu. Görülen o ki, Muktedir akıldan daha ziyadelmr
ku ve endişeye dayanan siyaseti neticesinde çok ciddi bir şekilde karşısı
na dikilen rakibi önünde ne yapacağı konusunda kararsızdı. Her ne kadar 
kendisi Bağdat'tan Vasıt'a geçerek yeniden asker topladıktan sonra Mı1-
nis üzerine yürümeyi düşünmüşse de, Vezir Fazl b. Ca'fer ve Muhammed 
b. Yakut'un ısrarları neticesinde savaşı Bağdat'ta kabul etmeye razı oldu. 
Yine onların yaptığı son tavsiye doğrultusunda savaş meydanına çılanası 
ve askerlerinin yenilmeye yüz tuttuğu bir sırada onları cesaretlendirrnek 
üzere çarpışma alanına girmesi kendisinin sonunu hazırlamış, savaş ala
nında halifeye rastlayan Mağribli ve Berberi bir grup asker onu öldür
müştür (27 Şevval320/31 Eldm 932). Muktedir'in başı Münis'e getirildi
ğinde söylediği sözlere ve duyduğu üzüntüye bakılırsa, aslında onun 
Muktedir'i öldürmek gibi bir niyet taşımadığı, yine önceden olduğu gibi 
ona istedilderini kabul ettirme peşinde olduğu anlaşılmaktadır. Aneale olay
lar yaşlı komutanın planladığı gibi seyretınemiş ve aralarındald çeldşme 
ve mücadeleye rağmen verdiği destelele yirmi beş yıl tahtta kalmasını sağ
ladığı Muktedir, onun askerleri tarafından öldürülmüştür. Muktedir'in öl
dürülmesi ve savaşın neticesinin belli olması üzerine Münis, askerlerin
den bazılarını Darü'l-hilafe'ye göndererek buranın yağınalanınasını önle
miştir. Diğer taraftan Muktedir'in oğlu Abdülvahid, kendisini süreidi sava
şa teşvik eden ve onun adına bu acı sonunun hazırlanmasında büyük 
payları bulunan Harun b. Garib, Muhammed b. Yakut ve Railc'in ild oğlu 
ise Medain'e kaçmıştır.81 

79 lvlfınis, ıvıusul'da iken gelerek kendisine kanlanlar hakkında bk Arib b. Sa'd, Sıla, s. 146-
147. 

80 İbn lvliskeveyh'in (Tecaribü'l-ümem, I, 234) eserinde lvlfınis'in Musul'da dokuz ay kaldığı 
zikredilmekteyse de, onun lvlusul'a giriş ve aynlış tarihleri dikkate alındığında bunun yanlış 
olduğu anlaşılmaktadır. 

81 İbn lvliskeveyh, Tecaribü'l-ümem, I, 234-237; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 241-243. Krş. Arib b. 
Sa'd, Sıla, s. 148-152; Kitabü'l-Uyün, IV/1, 254-257. 
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Mfınis ile Halife Muktedir arasında geçen mücadeleye bir bütün ola
rak bakıldığında, öncelikle, bu mücadelenin temelinde İbnü'l-Furat'ın 
devreden çıkmasıyla daha da güçlenen Mfınis'in, bundan sonraki süreçte 
tam bir em1rü'l-ümera gibi davranmasının ve neredeyse bütün tayin ve 
azillere daha fazla müdahale etmeye başlamasının yattığını söylemek 
mümkündür. Ancak belki de bundan çok daha önenılisi, Muktedir'in her 
zaman kendisine sadakat gösteren ve gerçekte hiçbir zaman kendisini 
azietme gibi bir niyeti bulunmayan Mfınis'e karşı sürekli bir alternatif güç 
oluşturma gayreti içerisinde bulunmasıdır. 

3. Kabir-BilHüı'm Halifeliğini Onaylanıak Zorunda 
Kalması ve Öldürülmesi 

Artık yeni halifeyi belirleyecek konumda bulunan yaşlı Mfınis'in, bu 
aşamada gerekli dirayeti gösteremernesi ve istemediği halde kendisiyle 
birlikte hareket edenlerin talebi doğrultusunda Kahir-Billah'ın halifelik 
makamına oturmasına izin vermesi, bir anlamda kendisinin de sonunu 
hazırlayan olaylann başlangıcı oldu. Muktedir'in öldürülmesinden sonra 
yeni halifeyi belirlemek için yapılan görüşmelerde Mfınis, akıllı, cömert, 
verdiği sözde duran ve aynı zamanda kendi elleriyle büyüttüğü Mukte
dir'in oğlu Ebü'l-Abbas Ahmed'in halife seçilmesini teldif etti. Onun halife 
seçilmesi halinde bu durumdan memnun olacak babaannesi, kardeşleri 
ve saray hizmetinde bulunan ileri gelen kimselerin halifeye ait paranın 
harcanmasına müsaade edecelderi gibi, Muktedir'in öldürülmesinden 
dolayı herhangi bir kimsenin mücadeleye kalkışmasının önünün de alın
mış olacağını ileri sürdü. Ancak Muktedir'in halifeliği döneminde dira
yetli bir yönetim sergileyememesi, annesi başta olmak üzere saray ha
nımlannın sürekli devletin işlerine müdahalede bulunmaları ve bu duru
mun ortaya çıkardığı hoşnutsuzluğun zihinlerde çok canlı olması Mfınis'in 
bu telilifinin boşa çıkmasıpa neden oldu. Mfınis'in teklifine tepki gösteren 
Ebfı Ya'kfıb İshak b. İsmilll en-Nevbaht'i, Muktedir'i kastederek, annesi, 
teyzeleri ve hizmetçileri devlet işlerine müdahale eden halifeden çok çek
tilderini bildirdi. Ardından bu kadar olumsuz tecrübeden sonra yeniden 
aynı duruma düşmek istemediklerini, halife seçilecek kişinin hem kendi
sini hem de halkı yönetecek olgunlukta birisi olması gerektiğini belirte
rek, Ebfı Mansur Muhammed b. el-Mu'tazıd'ın halife tayin edilmesini tek
lif etti. Onun bu görüşünde ısrar etmesi ve muhtemelen daha fazla destek 
bulması, Mfınis'in istemeyerek de olsa bu teklifi kabul etmesine neden 
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olmuştu. Yine de Müktefi'nin oğlu Ebu Ahmed ve Muhammed b. Mu'ta
zıd ile ayn ayrı görüşen Munis, Ebu Ahmed'in bu işe amcasının daha layık 
olduğunu bildirmesi üzerine Muhammed b. Mu 'tazıd'ı Killiir-Billiili laka
bıyla halife ilan etti (27 Şewal 320/31 El<im 932). Ayrıca o, elleriyle 
tayin ettiği yeni halifeden kendisi, h~kibi Yelbak, Yelbak'ın oğlu Ali ve 
katibi Yahya b. Abdullah et-Taberi için eman almayı da ihmal etmedi. 
Munis, halifenin vezirini ve hikibini de kendisi belirlemiş, Ebu Ali b. 
Mulde'yi vezir tayin ederken, haciblik görevine de yine kendi adamlann
dan Ali b. Yelbak'ı getirmişti.82 

Ancak bütün bu tedbirler, Munis'in çok kötü niyetli bir adam diye 
halife olmasına karşı çıktığı Kiiliir-Billiili'ı durdurması için yeterli olmadı. 
Munis yaptığı tayinlerle onu kontrol altında tutmaya çalışırken, Kahir
Billah ise başta Munis olmak üzere kendisini halife yapan gücün vesaye
tinden kurtulmak için her türlü tedbire başvurmal<tan geri kalmadı. Hat
ta bu konuda çok kısa bir süre önce Munis ile birlikte üzerine asker sevk 
ettiği ve Munis'in düşmanı olan Muhammed b. Yakut ile işbirliği yapmak
tan çekinmedi. Önceden geçtiği gibi, Muktedir ile Munis arasında gerçek
leşen savaş sonrasında Muhammed b. Yakut, Muktedir'in oğlu Abdülv
iiliid ve Harun b. Garib ile Medain'e kaçmıştı. Daha sonra eman almayı 
başaran Harun b. Garib Bağdat'a dönerken, Muhammed b. Yakut da Ab
dülviiliid ile biriliete önce Vasıt'a ardından da Ahvaz'a geçmişti. Bu ilcisi 
şehrin valisini kovarak buranın haracım toplamaya başlamışlardı. Bunun 
üzerine Kahir-Billiili ve Munis, bunların üzerine Yelbak koroutasında bir 
ordu sevk etmişti. Sevk edilen ordu Vasıt'a yaklaşınca bu ilcisi Tüster'e 
geçmişti. Daha sonra kendilerine eman verilmesi şartıyla önce Abdülv
ahid, ardından Muhammed b. Yakut teslim olmuş ve Yelbak ile birlikte 
Bağdat'a dönmüşlerdi. 83 Muhammed b. Yakut'un Bağdat'a dönmesinden 
sonra, muhtemelen Munis ile geçmişten gelen düşmarılığım dikkate alan 
Kahir-Billiili, ona karşı iltifatını artırarak kendisiyle daha fazla İstişare et
meye başladı. Onun bu girişimi, yine Muhammed b. Yakut ile arası açık 
olan Vezir İbn Mukle'yi de oldukça rahatsız etti. Munis'e, bu ilcisinin ken
disine karşı tuzale hazırlamak üzere bir araya geldilderini bildirdi. Bunun 
üzerine Munis'in emri ile harekete geçen Ali b. Yelbak, ilcisi arasında elçi-

82 İbn Miskeveyh, Tecaribü'l-ümem, ı, 241-242; İbnü'l-Esir, el-Kami~ VIII, 244-245. Aynca bk. 
Arib b. Sa'd, Sıla, s. 152-153; Kitabii'l-Uyiın, IV/1, 261-262; Küçükaşçı, "Kahir-Billah", DİA, 
xxıv, 172. 

83 Geniş bilgi için bk. İbn Miskeveyh, Tecaıibü'l-ümern, ı, 253-258; İbnü'l-Esir, el-Karni~ VIII, 
248-250. 
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lik görevi yaptığı söylenen Isa b. Tab!b'i yakalamış, ancak bu haberin or
taya çıkması üzerine kaçıp saidanan Muhammed b. Yakut'u bir türlü ele 
geçirmeye muvaffale olamamıştı. Bu yaşananlardan sonra Killiir-Billiili 
üzerindeki baskısını daha da artıran Ali b. Yelbale, sarayın kapısına Ah
med b. Zeyrek'i nöbetçi dikerek yanına gelen giden herkesi tespit etmesi
ni istedi. Hatta saraya giren kadınların yüzlerinin açılarak kim olduğuna 
bakılınasını ve şayet yanlarında herhangi bir mektup varsa bunun Mfınis
'e götürülmesini emretti.84 Ancal< o uygulamaya koymuş olduğu bu sıkış
tırma tedbirleriyle, Kahir-Billiili'ın çabalarının daha fazla artmasına ve 
aynı zamanda işinin de kolaylaşmasına yardımcı olmuş görünmektedir. 

Bu yapılanlar karşısında boş durmayan Kiiliir-Billiili, Mfınis'in en önde 
gelen komutanlarından Tarif es-Sübked ve Büşr!'yi yaptığı vaatlerle ken
di safma çekmeyi başardı. Kahir-Billiili'ın halife olmasından sonra devle
tin idaresini tamamıyla ele geçiren Yelbak ve oğlu Ali b. Yelbak'ın söz 
konusu komutanlan devre dışı bıralrmaları, onların bu şekilde saf değiş
tirmesinin en önemli sebebiydi. Kiiliir-Billah'ın ilcinci hedefi, kaynaldarda 
Mfınis'in eli ayağı diye tanımlanan Saciyye askerlerini kazanınale oldu. 
Daha önce Yusuf b. Ebi's-Sac'ın emrinde çalışan bu askerler, onun Karmar
iler tarafından öldürülmesinden sonra Mfınis'in emrine verilmişti.85 Bun
dan sonra çıktığı bütün savaşlarda Mfınis'in ordusunda yer alan Saciyyc 
askerleri, onun Muktedir ile yaptığı savaşta da en büyük yardımcıları ol
muştu. Aneale Mfınis'in bu mücadele öncesinde yapmış olduğu vaatleri, 
mücadelenin kazanılmasından sonra yerine getirmemesi onları bir hayli 
gücendirmişti. Diğer taraftan bu askerler de artık iyice yaşlanan Mfınis'in 
işlerden el ayak çelrmesinden ve Yelbak ile oğlu Ali b. Yelbak'ın her işte 
söz sal1ibi olmasından rahatsız olmaya başlamışlardı. Bu memnuniyetsiz
liği kendi adına gayet iyi değerlendiren Kahir-Billiili, yaptığı vaatler ve 
verdiği paralada Saciyye askerlerinin ileri gelenlerinden bazılarının gön
lünü kazanmaya muvaf(ak olurken, bir taraftan da onları ortal< düşman
ları Yelbak ve oğlu Ali b. Yelbale aleyhinde Tarif es-Sübker! ile işbirliği 
yapmaları için teşvik etti. Onun bu planı sonuç vermiş ve Mfınis, Yelbak 
ve oğlu Ali b. Yelbak ile bundan sonra ilişki kurmayacaklarına dair arala
rında anlaşmaya varmışlardı. Yine bu anlaşmada, Mfınis'in konumunu 

84 İbn Miskeveyh, Tediribü'l-ümem, I, 259-260; Hemedani, Tekmile, s. 276; İbnü'l-Eslı; el-Kil
mil, VIII, 250-251. Ayrıca bk. Arib b. Sa'd, Sıla, s. 156. 

85 Saciyye askerleri haklanda bilgi ve referanslar için bk. Hak!G Dursun Yıldız, "Abbasiler'de 
Emirülümeralığın Ortaya Çıkışı", s. 98; Terzi, "Gulam", s. 180. 
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koruması ve Yelbak ile oğlunun evlerinden çıkmasına müsaade edilme
mesi karara bağlanmıştı. Daha sonra bu anlaşma Kahir-Billah'ailetilince, 
o, kendisinin namazlarda halka imamlık yapacağını, Cuma günleri hutbe 
okuyacağım, kendileriyle hacca gitmenin yanı sıra savaşlara katılacağını 
ve halkın sikayetlerini dinleyeceğine dair verdiği sözlerle onların bu hu-• , 
sustaki kararlılığını daha da pekiştirmişti. Bu sırada Ali b. Yelbak'ın Huce-
riyye askerlerine karşı yaptığı muamele onların da bu grubun içine katıl
masına zemin hazırladı. Az önce temas edildiği gibi, Kahir-Billah üzerin
deki denetimi daha da artırmak isteyen Ali b. Yelbak, saraydaki Huceriy
ye askerlerini görevden alarak kendi adarnlarını görevlendirmişti. Onla
rın bu muamele karşısındaki kızgınlıklarını fırsat bilen Tarif es-Sübkerf, 
Saciyye askerleriyle vardıkları anlaşmayı onlara da iletmiş ve onlar da 
bunu kabul etmişlerdi. Bütiin bu olup bitenler haldunda bazı bilgilere 
ulaşan Vezir İbn Mulde ve Hacib Ali b. Yelbak, Saciyye ve Huceriyye as
kerlerinin ileri gelenlerinden bazılarını tutuldatmayı düşünmüşlerse de, 
gelen bilgilerin doğruluğundan tam emin olamadıldarı için bir fitnenin 
ortaya çıkması endişesiyle bu kararlarından vazgeçmişlerdi. Diğer taraf
tan Vezir İbn Mulde'nin en yakın adamlarından olan Ebu Ca'fer Muham
med b. Kasırn'ı, vezir yapacağı vaadiyle kendi yanına çekmeyi başaran 
Kahir-Billah, onun vasıtasıyla bütün olup bitenlerden haberdar olmak
taydı. 86 

Bütün bu anlatılanlardan Kahir-Billah'ın tahta oturmasıyla birlikte 
MCınis'in adarnlarından Yelbak ve oğlu Ali b. Yelbak'ın devletin idaresin
de öne çılanası, Tarif es-Sübkeri ve Büşri gibi diğerlerini gücendirdiği ve 
aralarında ciddi bir çekişmenin ortaya çılanasına neden olduğu gayet açık
tır. Artık iyice yaşlanmış olan MCınis'in adamları arasında yaşanan bu lus
kançlık ve geçimsizliği izale etmek için herhangi bir tedbir alamayışı ken
disine olan desteğin büyük ölçüde zedelenmesine yol açmış görünmekte
dir. Diğer taraftan rakibinin adamları arasında meydana gelen bu geçim
siziilc ve kıskançlığı gayet iyi tahlil etmiş olan Kahir-Billah, bu durumun 
ayrılığa dönüşmesi için elinden gelen her şeyi kullanmaktan çekinmerniş
tir. Onun bu çabaları, MCınis'in ileri gelen adamları arasında ortaya çıkan 
bu ayrılığın daha da derinleşmesine ve başta Saciyye grubu olmale üzere 
MCınis'i destekleyen askerler arasına da sirayet etmesine ve MCınis'ten 
uzaklaşmalarına sebep olmuştur. 

86 İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 251-252, 256-260. Aynca bk. Hemedani, Tekmile, s. 279; İbnü'l
Cevzi, el-Muntazam, XIII, 317. 
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Doksan yaşına ayak başrnış ve savaş meydanlannda olduğu kadar 
siyaset alanında da büyük bir tecrübe kazanmış olan Mfınis'in yapmış 
olduğu uyanlara adamlan tarafından yeterince kulak verilmemesi, hem 
Mfınis'in hem de kendilerinin sonunu hazırlamış görünmektedir. Vezir İbn 
Mulde, Kahir-Billah'ın kendilerini yakalatmak üzere bazı tedbirler aldığı
m haber verince, Mfınis ve Yelbak bu durumdan oldukça endişe duymaya 
başlamış ve onun aziedilmesi hususunda görüş alış verişinde bulunmuş
lardı. Bu görüşmenin ardından Vezir İbn Mulde, Yelbak, oğlu Hacib Ali b. 
Yelbak ve katibi Hasan b. Harun gizlice Müktefi'nin oğlu Ebfı Ahmed'e 
biat ederek durumu Mfınis'e bildirmişlerdi. Bunun üzerine Mfınis, Kahir
Billah halife seçilirken onun ne kadar kötü bir kimse olduğu hususunda 
kendilerine yapmış olduğu uyarılan hatırlatmış ve ardından gelinen bu 
noktada onu azietmenin çok kolay olmayacağına dikkat çekerek acele 
etmemelerini söylemişti. Ayrıca bu işi uygulamaya koymadan önce Ka
hir-Billah'ın kendi tarafına çektiği Saciyye ve Huceriyye askerlerinin du
rumunu iyice araştırıp öğrendikten sonra harekete geçmeleri tavsiyesin
de bulunmuştu. Ancak Kahir-Billah'ın yapmış olduğu hazırlıldan tam an
lamıyla tahlil edememiş gözüken Ali b. Yelbale ve Hasan b. Harun, işi bu 
kadar uzatmalarına gerek olmadığını, onun kafesteki bir kuş gibi ellerin
de bulunduğunu ve bu işi gerçekleştirmek için hiç kimseye ihtiyaçları ol
madığını belirterek Mfınis'in sözlerine itiraz ettiler. Daha sonraki görüş
melerde Vezir İbn Mulde de onların görüşünü desteldemiş ve Kahir-Bill
ah'ın aziedilmesi konusunda kendilerine izin vermesi için Mfınis'e ısrar 
etmişlerdi. Bunun üzerine Mfınis de kendilerine izin vermişti. Onların, 
Kahir-Billah'ın yakalanması için hazırladıldarı plana göre, önce Bahreyn 
Karmadleri'nin lideri Ebfı Tahir'in altı bin ldşilik bir ordu ile Kfıfe dolayla
rında gözüktüğü şayiası yayılacaktı. Ardından onun Bağdat'a ulaşmasını 
engellemek amacıyla Ali b. Yelbak kamutasında bir ordu hazırlanacak ve 
Kahir-Billah bu orduyu yolcu etmek üzere geldiğinde kendisini yakalaya
rak tutuklayacaklardı. 8 7 

Ne var Id işler onların planladığı gibi gitmemiş ve raldbi küçümse
mek suretiyle iyice hesaplanmadan yürürlüğe konan bu plan, tam tersine 
kendilerinin kolay bir şekilde ele geçirilmelerine sebep olmuştur. Hazırla
nan plan gereği Vezir İbn Mulde, Kahir-Billah'a yazdığı yazıda, Karmatile
ri hertaraf etmek için Kfıfe'ye gönderilmek üzere bir ordu hazırladığını ve 
bu ordunun sefer öncesinde kendisinin emir ve talimatlarını alınale üzere 

87 İbnü'l-Es!r, el-Kilmi~ VIII, 252-253. Aynca bk. Kitilbü'l-Uyun, Nil, 268-269. 
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ikindi sıralarında hazır olacağını bildirdi. Kahir-Billah'ın ordunun sefere 
çıkarılması hususunda kendisine izin veren yazısı geldiği sırada uykuda 
bulunan ve bu sebeple kendisine halifenin cevap yazısı ulaşmayan İbn 
Mukle, aynı konuda ilcinci bir yazı daha gönderdi. Ancak tam bu sırada 
gizli bir şelcilde saraya gelen Tarif es-Sübkeri, onların Müktefi'nin oğlu 
Ebu Ahmed' e gizlice biat ettiklerini ve kendisini yakalamak üzere hazırla
dıkları planı Kahir-Billah'a haber verdi. Bunun üzerine gerekli tedbirleri 
almakta gecikmeyen Kahir-Billah, Saciyye askerlerini saraya getirterek 
gizli bölmelere yerleştirdi. Bu gelişmelerden haberi olmayan ve bellci de 
Kahir-Billah'ı sarayda ele geçirme düşüncesinde olan Ali b. Yelbak ise 
ikindi vaktine doğru adaırılarından yanına aldığı küçük bir grupla saraya · 
gelerek Kahir-Billah ile gôrüşmek istediğini bildirdi. Ancak kendisine izin 
verilmeyince zorla da olsa görüşeceğini belirterek ısrar edince, Kahir-Bill
ah onu durdurmaları için Saciyye askerlerine emir verdi. Bunun üzerine 
Ali b. Yelbak'ın yanında bulunan adaırıları dağıldı, kendisi de geldiği ka
yığa binrnek suretiyle nehrin batı tarafına geçerek orada saklandı. Aynı 
şelcilde bütün bu olup bitenleri haber alan Vezir İbn Mukle ve Hasan b. 
Harun da kaçıp gizlendiler. Diğer taraftan sarayda yaşananları haber alan 
Tarif es-Sübkeri de adaırılarıyla birlikte Kahir-Billah'ın yanına geldi.88 

Bu olayla birlikte rollerin değiştiğini ve artık hadiselerin Kahir-Bill
ah'ın kontrolündeseyrettiğini söylemek mümkündür. Gerçekleşen her olay, 
kendisini Mfınis ve adaırılarına bir adım daha yaldaştırmaktaydı. Oğluna 
yapılanları haber alan Yelbak, hiç valcit kaybetmeden Mfınis'in sarayında 
bulunan komutanlar ile birlikte Darü'l-hilafe'ye geldi. Ayağına gelmiş 
düşmanını yakalatan ve hapse attıran Kahir-Billah, ayrıca şurta komutanı 
Ahmed b. Zeyrek'i de tutuklattı. Ardından maaşlarının artırılacağı ve hap
sedilenlerin de cezalarını çektileren sonra serbest bıralulacağı vaatleriyle, 
sarayda toplanan komutanların sessiz bir şekilde dağılmalarını sağladı.89 

Böylece daha da rahatlayan Kahir-Billah, asıl hedefi olan Mfınis'i ele ge
çirme konusunda harekete geçmek için hiç valcit kaybetmedi. Tarif es
Sübkeri'yi yanına çağıran Kahir-Billah, Muktedir'in oğlu Muhammed'e 
devrettiği bütün iş ve görevleri oğlu Abdüssamed'e verdiğini, ona veklliet 
etmesi için de kendisini görevlendirdiğini, yine Mfınis'in görevleri arasın
da bulunan ordu komutanlığı, emirü'l-ümeralık ve beytülmali idare etme 
görevlerini de kendisine verdiğini belirtmiş, buna karşılık ondan Mfınis'i 

88 İbn Miskeveyh, Tecilribü'l-ümem, I, 263-264; İbnü'l-Eslr, el-Kamil, VIII, 253-254. 
89 İbn Miskeveyh, Tecilribü7-ümem, I, 264; İbnü'l-Esir, el-Kamil, VIII, 255. 
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saraya getirmesini istemiştir. Şayet evinde kalacak olursa onun yüzünden 
bir sürü karışıldıldar çıkacağını, ancal< yanına geldiği tal<dirde kendisini 
emrindeki hizmetçilerle birlil<te refah ve huzur içinde yaşatacağını vaat 
etti. Bunun üzerirıe Mı1nis'in yanına gelen Tarif es-Sübken, şu anda Ka
hir-Billah'ın yanına gitmesinin doğru olacağını, aksi takdirde kendisin
den şüpheleneceğini ileri sürerek, kendisiyle birlikte saraya gelmesi için 
onu ilma etti. Ancal<, Mı1nis saraya geldikten sonra kendisiyle görüşme
yen Kahir-Billah, onun tutuldanmasını ve hapse atılmasını emretti.9° Bu 
arada daha önce kaçaral< gizlenmiş olan Ali b. Yelbak da ele geçirilerek 
hapsedildi-9 1 Böylece Mı1nis başta olmak üzere rakiplerini teker teker ele 
geçirmiş olan Kahir-Billah, Ali b. Yelbak'tan boşalan Mciblik görevine 
Selame et-Tolı1ni'yi, Ahmed b. Zeyrek'ten boşalan şurta komutanlığına 
Ebü'l-Abbas Ahmed b. Hakan'ı ve İbn Mukle'nin yürüttüğü vezirlik göre
vine ise Ebu Ca'fer Muhammed b. el-Kasım'ı tayin etti.92 Mı1nis'in tutuk
lanmasından sonra ona bağlı askerlerin isyan çıkardığını gören Kahir
Billah'ın verdiği emirle, Mı1nis, Yelbak ve oğlu Ali b. Yelbak boyunlan 
vurulmak suretiyle öldürüldü (Şaban 321/Ağustos 933).93 

Sonuç 

Halife Mu'temid'in ikinci sırada veliahdı tayin edilmesi amacıyla efen
disi Mu'tazıd'ın hapisten çıl<arılmasına verdiği destek, Mı1nis'in içerisinde 
yer aldığı ilk siyasi olaydır. Bununla birlikte, bundan kısa bir süre sonra 
halife olan ve yaklaşık on yıl iktidarda kalan Mu'tazıd döneminde, şurta 
komutanlığının çeşitli kademelerinde resmi görevlerde bulunan Mı1nis'in 
herhangi bir siyası olaya müdahalesi söz konusu değildir. Aynı şekilde 
Halife Müktefi döneminde muhtemelen daha önce yürütmüş olduğu sa
hibü'ş-şurtalık görevine ilk birkaç yıl devam eden ve daha sonra Mekke'ye 
sürgüne gönderilen Mı1nis, Ordu komutanı Bedir'in öldürülmesi husu
sunda sergilediği düşüniilen tavır dışında, bu dönemde de herhangi bir 
siyasi olay içerisinde yer almamıştır. 

Muktedir'in tahta oturmasının hemen ardından verdiği emirle yeni
den Bağdat'a dönen Mı1nis'in Abdullah b. Mu'tez isyanının bastırılmasın-

90 İbnü'I-Esir, el-Kô.mil, VIII, 255-256. Ayrıca bk. İbn Miskeveyh, Tecô.ribii'l-ümenı, 1, 264. 
91 İbn Miskeveyh, Tecô.ribü'l-iinıem, I, 266. 
92 İbnü'l-Es1r, el-Kô.mil, VIII, 260. 
93 İbn Miskeveyh, Tecô.ribii'l-iimem, I, 267-268; İbnü'I-Es1r, el-Kô.mil, VIII, 260-261. Aynca bk. 

Kitô.bü'l-Uyiln, N/1, 269; İbnü'I-Cevz1, el-Muntazanı, XIII, 317. 
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da gösterdiği başarı, kendisini yaklaşık yirmi beş yıl sürecek olan yeni 
dönemin en önemli siyası aktörlerinden biri haline getirmiştir. Halife 
Muktedir ve annesi Şağab Hatun nezdinde büyük bir itibar elde etmesini 
sağlayan bu başarı, diğer yandan devletin idaresinde söz sahibi olmasın
dan çekinen bazı üst düzey devlet ricllii ile büyük bir mücadele içine gir
mesine neden olmuştur. Kendisine karşı düşmanca tutum sergileyenlerin 
başında gelen Safi el-Hurreml'nin erken bir zamanda vefat etmesi ve bun
dan yaklaşık bir yıl sonra diğer rakibi Vezir İbnü'l-Furfıt'ın görevden alın
ması, Münis'in siyası anlamda elini bir hayli güçlendirmiştir. Bunlara ila
ve olarak kısa bir süre sonra kendisinin tavsiye ettiği Ali b. Isa'nın vezir 
tayin edilmesi ve askeri seferlerde sürekli elde ettiği başarılada her geçen 
gün siyasi konumu biraz daha güçlenen Münis, seferlerde halife gibi dav
ranmaya, beytülmaı üzerinde istediği tasarrufta bulunmaya ve vezir ta
yinlerine müdahale etmeye başlamıştır. Bununla birlikte, rakibi İbnü'l
Furat'ın ikinci defa vezir tayin edilmesini engelleyememiştir. Ancak onun 
görevinden aziedilmesinde Münis ve arkadaşlarının önemli bir rol oyna
mış olması kuvvetle muhtemeldir. Devletin içinde bulunduğu mall sıkıntı 
sebebiyle üçüncü defa vezir tayin edilen ral<ibi İbnü'l-Furat'ın kurduğu 
komplo neticesinde Münis, Bağdat'tan uzaldaştırılmıştır. Ancak bu sırada 
şiddetlenen Karınatı saldırıları sebebiyle kısa bir süre sonra Halife Mukte
dir tarafından Bağdat'a geri çağırılan Mı1nis'in ilk işi, rakibi İbnü'l-Fura
t'ın görevden alınması ve öldürülmesini sağlamak olmuştur. 

İbnü'l-Furat'ın öldürülmesiyle önündel<i en büyük engeli aşan ve ar
tık tam bir emırü'l-ümera gibi davranmaya başlayan Münis, bundan son
raki süreçte sılc sık Halife Muktedir ile karşı karşıya gelmeye başlamıştır. 
315 (927) yılında Bizans topraklarına çıkacağı sefer öncesinde ortaya atı
lan bir söylenti sebebiyle baş gösteren ilk kriz, iki tarafın karşılıldı iyi 
niyetlerini bildirmesi sonucunda büyümeden önlenebilmiştir. Ancak 317 
(929) yılında Muktedir'in dayısının oğlu Harun b. Garib'in em1rü'l-ümera 
olduğu şeklindeki söylentiler sonucunda çıkan ikinci krizde, Münis ve 
arkadaşları tarafından Muktedir aziedilerek yerine Kahir-Billah halife ilan 
edilmiştir. Bununla birlikte gerçekte Muktedir'i azietmek istemeyen Mü
nis, il<i gün sonra onun yeniden tahta geçmesine müsaade etmiştir. Ancak 
Münis'in bu tavrı ilişkilerin normal bir seyre dönmesini sağlamamış, aksi
ne karşılıklı tedirginliğin daha da arttığı bundan sonral<i süreçte başta 
vezir tayinleri olmak üzere çeşitli makamlara yapılan tayinler, süreidi ila
sinin karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Münis istemediği halde ve
zir tayin edilen Hüseyin b. Kasım'ın, bazı komutanlada birlikte Münis'i 
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ele geçirme gayreti içine girmesi ve Muktedir'in bunlara destek vermesi 
sonucu Bağdat'tan aynimak zorunda kalan Munis, Musul'u ele geçirmiş
tir. Daha sonra Bağdat'ta gerçekleşen savaşta Muktedir, Munis'in askerleri 
tarafından öldürülmüş ve yerine Kahir-Billah halife ilan edilmiştir. Şüphe
siz ki kendisini kaybetmiş olduğu iktidarına iki kez taşımasına rağmen 
Muktedir'in Munis'e karşı sürekli korku ve endişeye dayalı bir politika 
izlemesi ve ona karşı alternatif bir güç oluşturma gayretinde bulunması 
il<isi arasındal<i mücadeleyi körükleyen ana unsurlardan biri olmuştur. 
Muktedir bu gayretleri sonucu hem hayatını hem de iktidarını kaybetmiş
tir. Ne var ki, Munis de Muktedir'in katledilmesinden kısa bir süre sonra, 
tahta çıkarılmasına onay verdiği Kahir-Billalı tarafından önce hapsedil
miş, ardından boyrıu vurularak öldürülmüştür. 


