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ABBASiLER DEVRİNDE .TÜRK KUMANDANLARI* 

II 

INAK ET-TÜRKi 

Hakkı Dursun Yıldız 

İslam tarihi bakımından olduğu kadar Türk tarihi açısından da önem
li ve üzerinde durulması icap eden meselelerden birisi de Abbas! imparator
luğunda yabancı unsurların, bilhassa Türkler'in oynadığı roldür1

• Bilindiği 

gibi Abbas! ihtiHlli, arab olmıyan unsurun Emevi hilafetinin koyu arabcı

lık siyasetine karşı giriştiği ve başanya ulaştırdığı bir harekettir. Elbette yeni 
idarede bu unsurlar söz sahibi olacaklardı. Başlangıçta İranlılar'ın hftkim 
oldukları devletin idari kadrolarında Halife Me'mun'dan itibaren Türk nü
fUzunun ağır bastığı görülmektedir2

• Önceleri askeri sahada başlıyan bu nü
fı1z yavaş yavaş devletin diğer idari kademelerinde de kendisini hissetürrneğe 
başladı. Abbasi idaresine girmiş olan ilk Türk kumandanlarından birisi de 
Inak et-Türkl'dir. 

Inak'ın hayat hikayesine geçmeden önce onun ismi hakkında bazı mü
talaalar ileri sürmek yerinde olur kanaatirideyiz. Gerek İslam kaynakları ve 

* Bu makalenin birincisi için bkz. Türk Kiiltürü Araştırmaları ll, sayı 1-2, Ankara 
1969, s. 195-203. • 

1 Bu mesele, doçentlik tezimizin konusunu teşkil etmekte ve halen üzerinde çalış

maktaylz. 
2 Ya'k(ib1, Kitab el-Buldan, nşr. M.J. de Goeje, Leiden 1879, s. 255 vdd.; Mes'fıdi, 

Muruc el-Zeheb, nşr ve ter. Barbier de Meynard ve Pavet de Courteille, Paris 1861-76, VII, 
s .. 118; ayrıca bkz. Clement Huart, Histoire des Arabes, Paris 1912, I, s. 303 vd.; Corci Zey
dan, Medeniyet-i İslamiye Tarihi, türkçe tre. Zeki Magamız, IV, s. 294 vd. 
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gerekse araştırmalar onun ismini İtah ( tl::.._l ) olarak vermektedirler3
• 

Kaynaklar incelendiği takdirde aynı . ismi taşıyan ikinci şahsa tesadüf edil
mediği görülür. Ayrıca kelime yapı itibariyle arapça değildir. Nitekim arabca 
lugatlerde bu kelimeyi bulamadık. Dikkate değer bir hususta, Abbasi hiz
metine giren ·Türk kumandanları, islamiyeti kabul etseler bile memleket
lerindeki isim ve ünvanıarı ile anıJmalarıdır. Ancak ikinci neslin adları de
ğişmektedir4. Bu durumda türkçede böyle bir isim veya ünvanın araştırıl
ması icap etmektedir. İslam kaynaklarındaki imiaya göre bu kelimeye eski 

Türk lugatlerinde tesadüf etmedik. Ancak ( tL:...\ ) taki .:.. nin ..:ı olarak 

düşünülmesi kelimeye açıklık kazandırmaktadır. 

Uygurcada «ınak» diye dost, arkadaş manasma gelen bir kelime ve 
«lnak kulı» şeklinde bir özel isim vardır5 • Eski türk lugatlerinde6 «inak», 
«inah» ve «ınak» gibi «güvenilen ve inanılan kişi » anlamına gelen keli
meler bulunmaktadır. Kıtab-ı Dede Korkut'ta7 hakanın maiyetinde bulu
nan en inanılır ve güvenilir kimseye verilen bir ünvan olarak geçmektedir. 
Şecere-i Terakime'de8 de Dede Korkut'ta olduğu gibi bir ünvan şeklinde geç
mektedir. Bunların yanında eski Anadolu metinlerinde9 yine aynı manaya 

gelen «ınak» ( JL·ı ), «ınağ» ( :t_\:1 ) ve <~:ınah» ( tL·ı ) şeklinde keli-

meler bulmak mümkündür. İslami · Türk devletlerinde ve Moğollarda bu 
kelime isimle beraber bir nevi ünvan şeklinde kullanılmaktadır10• Verrneğe 

çalıştığımız bu kısa izahat, kelimenin aslının türkçe olduğunu, İslam kay-

3 Ya'k(ıbl, Tarih, n~r. M. Th. Houtsma, Leiden 1883. Il, s. 587, 593; Taberi, Tarih el
Rusul ve'l-MuUik, nşr. M.J. de Goeje, Leiden 1879-98, İndices; Dominique Sourdel, Le 
Vizirat Abbôside, Damas 1959-60, Index. 

4 Bu hususta misaller çoktur, birkaç tanesini burada verelim: Musa b. Boğa ei-Kebir, 
Ahmed b. Tulun, Mansur b. Inak v.s. 

5 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözliiğii, İstanbul 1968. 
6 Ettuhfet-ilz-Zekiye fil-Lugaı-it-Türkiye, tıirkçe tre. Besim Atalay, Istanbul 1945; 

Besim Atalay, Abuşka Jugatı ve çağatay sözlüğil, An,kara, 1970. W. Radlof, Das Twkisd:e 
spraclımateria/,des codex Comunlcus, st. Patersbourg 1887' ayrıca bkz. Hüseyin Kazım Kadri 
Tiirk Lugatı Istanbul 1927; Besmi Atalay Türk Büyillderi veya Türk adları; Istanbul 1339. 

7 Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabt, Ankara 1958 -1963, 11, s. 142. 
8 Ebu'I-Gazi Bahadır Han, Şecere-i Teral<ime, n~r. A.N. Kononov, Moskova 1958, 

s. 43. 

9 Tamk/ariyle Tarama Söz/iiğii, Ankara 1963. 
10 Faruk Sümer, Kam Koyımlula1~ l, Ankara 1967, s. 102; B.Y. Vladimirtsov, Moğol· 

ların içtimal teşkilatı, türkçe tre. Abdülkadir İnan, Ankara 1944, s. 142. 
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naklarına belki de bir müstensih hatası olarak yanlış geçtiğini göstermek
tedir. Bu sebeple yazımııda kaynakların verdiği İtah'a Inak'ı tercih ettik ve 
onu kull~nmakta bir mahzur görmedik. 

Inak'ın menşeine dair azda olsa kaynaklarda bazı bilgiler bulunmakta
dır11. Onlara ğöre Inak Hazarlar'dan olup halife Mehdi'nin hacibi Sellam el
Ebreş'in mevlası idi. Mutasım daha halife olmadan 814-15 (199) yılında onu 
satın alarak azat etti. Bu kısa bilgi Inak'ın ilk yılları, memleketindeki vazife-

: si ve ne şeki!de memleketini terkettiği hakkında herhangi bir fikir vermemek
tedir. Bununla beraber Abbas! devleti hizmetinde bulunan diğer Türk -ku
mandanlarının 12 umumiyetle memleketlerinde siyasi bir mevki sahibi olduk
ları Dede Korkut ve Şecere-i Terakime'nin verdiği bilgi ile birleştirilitse 

Inak'ın memleketindeki durumu birazcık vuzuha kavU§muş olur. Ayrıca 

onun Abbas! devletinin hizmetinde bulunduğu makamlar nazar-ı dikkate alı
narak rastgele bir şahsın kendi memleketi dışında bu derece önemli mevki
lerde bulunm~sı düşünülemez. Netice olarak Inak'ın daha İslam alemine gir
meden önce Hazar hakanının yanında yüksek bir mevkide bulunduğunu ile
ri sürebiliriz. Inak'ın bir harp neticesinde esir olmak veya daha önce müslü
manlığı kabul etmek suretiyle memleketini terkettiğine dair bir bilgiye sahip 
değiliz. · 

Halife Me'mun devrinde (813-833) hilafet ordusunda Türkler'in sayısı
nın gün geçtikçe çoğaldığı, bu hususta Mutasım'ın büyük gayret sarfettiği 

ve Türk boylarından muhtelif yollarla asker temin ettiği hakkında kaynak
larda geniş bilgi bulunmaktadır13 • Mutasım'ın halife olmasıyle ordudaki 
Türkler'in nüfftzu daha da kuvvet!endi. Bağdad'da halkla mücadeleter baş
ladı. Bunun için Samarra kurularak merkez oraya nakledildi. Bu yeni hila
fet merkezinde Türk askerleri geldikleri bölgelere göre ayrı ayrı mah.allelere 
yerleştirildiler. Bunlar arasında Hazarlar'dan meydana gelen bir birlik de 
bulunuyordu. Ayrıca Inak'a da bir yer tahsis edilmişti14• Kaynaklarda bir 
sarahat olmamakla beraber lnak'm Hazarlar'ın kumandanı olduğu düşünü
lebilir. 

Inak'ın ilk askeri faaliyetini Babek'le yapılan mücadeleler esnasında 

ll Taberi, III, s. 1383; İbn Miskeveyh, Tec/irib .el-Ümem ... , n~r. M.J. de Goeje, Leiden 
1871, s. 542; Cemmeddin Ebi'-!Mehilsin Yusuf b. Tagrıbirdi, el-Nucum el-Zti/ıire, KaWre, 
1930-49, Il, s. 276. . 

12 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarı1ıine Giliş I, Istanbul 1946, s . 166 vd. 
13 Ya'kfıbi, Kitab el-Bu/d(/n, s. 255 vd.; Mcs'tıd1, Muruc, Vll, s. 118 vd.; Core~ 

Zeydan, Medeniyet-i İslamiye Tari/ıi, IV, s. 294 vd. 
· 14 Ya'kubi, Kı"tab el-Buldan, s. 262; Taberi, III, s. 118l; Mes'udi, Muruc, VII, s. 118. 
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görmekteyiz. İki seneden beri Babek'le amansız mücfideleye girişmiş olan 
Afşın'a halife Mutasun her sene yeni kuvvetler ve askerin maneviyatını· de~ 
vamlı sağlam tutmak için para ve zahire gönderiyordu. 837 (222) yılı ilk 
baharında I mik ve Cafer b. Dinar idaresinde yardımcı kuvvetler ve· büyük 
miktarda para gönderildi. Inak Afşın'la kalmayıp geri döndü15

• 

Halife Mutasun devrinin (833-842) en öneriıli harekatından birisi olan 
Amorion (Ammuriye) seferine Inak da katılmıştır. Hılafet ördularının Ba
bek'le savaşmasından istifade eden Bizans imparatoru Theophilos 837 yı

lında İslam ülkeleri üzerine bir sefer yaptı ve bazı şehirleri tahrip ettikten 
sonra geri çekildi. Halife Mutasım, Babek . gailesinin hertaraf edilmesinden 
sonra büyük bir ordu ile 838 (h. 233) ilk baharında Bizans'a karşı mu
kabil taarruza geçti. Inak, halifenin başında bulunduğu ordunun sağ kanat 
kumandanı olarak sefere katıldı ve Amorioiı'un fethi esnasında büyük ya
rarlıklar gösterdi1 6

. 

Amorion seferi dönüşünde halifeye ve onun şahsında Türk askerlerine 
karşı girişilen Abbas b. Me'mun'un isyan teşebbüsü ortaya çıkarıldı. Ordu
daki arab asıllı kumandanlar daha sefer esnasında Halife Mutasım'ı öldür
mek için Abbas'a telkinatta bulundularsa da o böyle bir gaza esnasında böy
le bir hareketi kabul etmedi. Nihayet sefer dönüşünde Inak, birliklerine ele 
geçen ganimeti dağıtırken karaşıklık çıkarınağa kalkıştılar. Fakat başta 

bizzat halifenin enerjik hareketi buna mani oldu ve asiler yakayı ele verdiler. 
Abbas b. Me'mun Afşın'a ve isyanın ele-başısı olan Uceyf b. Anbase ise 
fnak'a teslim edildi ve bir müddet sonra da öldüı:üldüler17• 

Halife Mutasun'ın son senelerinde Inak'ın idari vazifelere de tayin edil
diğini görmekteyiz. 840 (h. 225) yılında Yemen valisi Cafer b. Dinar azle
dilerek' yerine Inak tayin edildi18

• Fakat Inak'ın Yemen'e gidip gitmediğini 
ve bu vazifede ne kadar kaldığını bilmiyoruz. O devirde umumiyetle valiler 
tayin edildikleri yerlere gitmeyip yerlerine vekiller göndermekte idiler. Muh
temelen Inak'da aynı ananeyi devam ettirmiştir. Nitekim bir sene sonra 

15 Taberi, III, s. 1195; M. Herman Zotenberg, Chronique de Tabari-Abu Ali Bal'amı, 
Paris 1958, IV, s. 531; Kitab el-U'yun ... , nşr. M.J. de Goeje, Leiden 1869, s. 385. Bebek 
isyanı hakkında bkz. İ.A. Babek mad; Hakkı Dursun Yıldİz, Mu'tasım devrinde Abbasi im-
paratorluğu (basılmam.ış doktora tezi), s. 35 vdd. · . 

16 Taber!, III, s. 1236 vdd.; Mes'udi, Muruc, VII, s. 135 vd; Amorion seferi hak
kında geniş tafsilat için bkz. A.A. Vasilicv, Byzance et !es Arabes, tome I, la dynasite 
d'Amorium, Bruxelles, 1943, s. 143 vdd. 

17 Tabed, III, 1256 vdd.; Mes'udl, Muruc, VII, s. 137 vd.; Kitab el-Uyun, s. 396 vdd. 
18 Taberi, III, s. 1303. 
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(841 ortaları) Musul'da çıkan ve üzerine gönderilen kuvvetleri ll1ağlup ede
rek gelişen Cafer el-Kürdi isyanının bastırılmasına Inak gönderildi; Ekim·. 
841 de Musul'a hareket eden Inak kısa zamanda isyariı hastırdığı gibi ele~ 
başısını da esir ve katletmiştir19 • · · 

Inak'ın Halife Mutasıi:n devrindeki son vazifesi Samarra'nın bir nevi 
merkez kumandanlığıdır (yani ı.,...L ~ _,._. ). Kaynakların bildirdiğine göre. 

Inak halifenin en mutemed adamlarından birisi idi. Halife birisillİ haps veya 
idam edeceği zaman onu Inak'a teslim ederdF0

• Afşın'ın hertaraf edilme
sinde halifenin güvendiği kumandanlar arasında Inak'ta bulunuyordu. Mah
keme sonunda Afşın ona teslim edildi ve onun nezaretinde çeşitli işkenceler 
sonunda öldürüldü21

• 

Abbas! imparatorluğunun en sakin devri olan Halife V~sık zamanında 
(842-847) Inak'ın yine itibarını koruduğu ve daha ziyade idari vazifelerde 
bulunduğu görülmektedir. Yeni 'halife 843-44 (h. 229) yılında Inak'ı daha 
önce bulunduğu Yemen valiliğine ikinci defa tayin etti. Inak oraya git
meyip vekilini gönderdi22 • Bu devrede merkezde yine çeşitli guruplar ara
sında mücadeleler devam etmekte idi. Bir tarafta Aşnas ve Inak gibi Tiirk 
kumandanları, diğer tarafta ise baş kadı Ahmed b. Ebi Duad halifeye tesir 
hususunda gizli ve açık mücadele halinde idiler. Hatta bir seferinde halife 
Vasık Inak~ın katiplerini cezalandırmak suretiyle baş kadının tarafına ıney
letti. Fakat bu durum uzun sürmedi23

• 

5 Aralık 844 (20 Rebi I 230) tarihinde Aşnas'ın ölümü üzerine Iriak 
halife ordularının baş kumandanlığına yükseldi. Aynı zamanda Aşnas'ın 
bulunduğu Mısır umumi valiliği de ona verildi. Ölümüne kadar bu makam
da kalan Inak Mısır'a gitmeyip vekilieri vasıtasıyle bu bölgeyi idare etti. 
Daha önce çeşitli karışıkhldara sahne olan Mısır, bu Türk umumi valileri 

19 Taberi, III, s. 1322; Mes'fıdl, Kitab el-Tenbih ve'l-İşraj, nşr. M.J. de Goeje, 
Leiden 1894, s. 355; i~n el-Esir, el-Kamil fjet-Tarih ,nşr. C.J. Tornberg, Leiden 1851-76, 
VI, 360. 

20 Taberi, III, s. 1383; Ebu'l-Mchf.sin, el-NucCtm, II, 276; D. Sourdel, le Vizirat, 
I, s. 264 n. 2. 

21 Taberi, III, s. 1317 vd.; Afsın hakkında tafsilat için bkz. Hakkı Dursun Yıldız, adı 
geçen tez, s. 11 O vd d. 

22 Taberl, III, s. 1335; İbn el-Esir, VII, s. 22; Ebu'l·Mebasin, el-Nucflm, II, s. 256. 
23 Tabed, lll, s. 1331; D. Sourdel, le Vizirat, I, b. 263 vd. 
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zamanında sükünete kavuştu24• Inak Mısır valiliği yanmda halife V~sık'ın 
son zamanında onun hacipliğinde de bu1unmuştur25• 

·Abbas! imparatorlugunun askeri kadrolarını ele geçiren Türklerin ya
vaş yavaş devletin idari ~akamlarına da getididikleri ve böylece hali(eler 
üzerinde baskı kurmağa başladıkları gün geçtikçe kendisini hissettiri~ 
yordu. Halife V~sık'ın otoritesinin zayıf olması ve birazda babasının mir~sını 
devam ettirmek nedeniyle Türk kumandaıliarına ~üsamahalı davranması on
ları daba cüretkar hareket etmeğe sevketmiştir. Nitekim V~sık'ın veliaht ta
yin etmeden ölümü, yerine kimin halife olacağı meselesini ortaya çıkardı. 
Başta Inak ve Vasif gibi Türk kumandanlan olmak üzere baş kadı Ahmed 
b. Ebi Duad ve vezir Muhammed b. Abdülmelik el-Zeyy~t, Muhammed b; 
Vasık'ı halife yapmak istediler. Fakat onun yaşının çok küçük olması bu ar
zularını gerçekleştirrneğe mani oldu. Bun~n üzerine Cafer b. Mutasım'ı 

«Mütevekkil» üvanı ile hılafet makamına . geçirdiler26
• 

Mütevekkil halife olduktan sonra Türkler'in desteğini temin ederek İbn 
el-Zeyyat ve diğer Mutezile ileri gelenlerini tesirsiz hale getirdi. Bu devre 
Inak'ın kudret ve nüfUzıınun en parlak olduğu zamandır. Mısır umumi va
liliği yanında çeşitli unsurlardan meydana gelen askeri birliklerin baş ku
mandanı, posta idaresinin (el-Berid) başkanı, halifenin hacibi ve hılMet sa:
rayının bir nevi vekilharcı idi27

• 

Halife Mütevekkil Me'mun'la başlıyan, Mutasun ve V~sık'la devam eden 
siyasi ve dini politikayı28 tamamen değiştirmek istiyordu. İbn el-Zeyyat~ın 
ortadan kaldırılması, Ali b. Ebi Talib ailesine karşı düşmanca tutumu ve 
Kur'an üzerinde bütün münakaşaları yasak etmesi onun siyası: ve dini poli
tikada ne yönde bir değişild.iğe gittiğini göstermektedir29

• Mutezile erbabı-

24 Ya'kiibi, Tarih, II, s. 587; Ebu'l-Mehasin, el-Nucum, Il, s. 255; E. de Zambaur, 
Manuel de genealogie et de chı·onologie pour l'histoire de I'İsllim, Hanovre, 1927, s. 27; G. 
Wiet, L'Egypte arabe, de la conquete arabe a la conquete ottomane, Paris 1934, s. 78; D. 
Sourdel, le Vizirat, I, s. 264. 

25 İbn Abd Rabbih, el-lkd el-Fer1d, V, s. 122. 
26 Ya'kubi, Tarih, II, s. 591 ; 'Iaberi, HI, s. 1368 vd.; İbn Miskeveyh, s. 535 vd.; ay

rıca bkz. D. Sourdel, le Vizirat, I, s. 268 vd. 
27 Taberi: III, s. 1383 . 

..;;t!..\;1.) J "'.t.~.J..IJ -l:...ı:'JI,ji_,.LI, ~lj'JIJ "-'.;l:..LIJ .;.~~1·~1 '-.:-> J tt...ı j\5 .... ~ _,:11JJ la 
ayrıca bkz. İbn Miskeveyh, s. 542; İbn el-Esir, VII, s. 29, D. Sourdel, le Vizirat I, s. 273. 

28 D. Sourdel, lA politique re/igieuse du cali/e al-Mamwı, Revue des etudes islamiques. 
Paris 1962, tome XXX. 

29 D. Sourdel, lA po/itique religieuse des successeurs d'a!-Mutawakkil, Studia lslamica, 
tome XIII (1960). 
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nın nüfuzunu kırdıktan sonra sıra ikinci baskı gurubuna gelmişti ki, bunlar 
da Türkler idi. Vasık'ın ölümü üzerine Türkler'in onu değil küçük bir ço
cuğu halife yapmak istemeleri Mütevekkil'de Türkler'e karşı bir kin uyan~ 
dırdığı muhakkaktır. O da ilk fırsatta devlet idaresine tamamen hakim olmuş 
olan bu unsuru tesirsiz hale getirmek ve hatta tamamen hertaraf etmek isti
yecekti. Bunun için onun birinci hedefi Türk kumandanlarının en nüffiz
lusu olan Inak oldu. 

849 ilkbaharında (h. 234 sonları) halife Mütevekkil Inak'la· beraber 
Katı11'a gitti. Bir içki meclisinde ~alife birazda içkinin tesiri ile gerçek his
lerini açığa vurarak Inak'a hakaret etti. Bu durum ikisi arasındaki düşman• 
lığı daha da artırdı. Inak halifeyi katietmek için planlar hazırlamağa başladı. 
Fakat ertesi gün Mütevekkil'in özür dilemesi aralarındaki nefreti zahiri ola· 
rak hertaraf etti. Taberi tarafından verilen bu rivayet30 halife ile Inak 
arasındaki gerginliğin had safhaya geldiğini göstermektedir. 

Inak'ın kudret ve kuvveti ·merkezde kumandanı bulunduğu asker! bir
liklerden ileri geliyordu. Bu sebeple Mütevekkil onu merkezden uzaklaştır
ma çarelerini aramağa başladı. Inak'ın güvenini kazanmak için Mısır valili
ğine ilaveten Kufe, Hicaz, Mekke ve Medine valiliklerini de ona verdi31 • 

Kaynakların bildirmemesine rağmen, muhtemelen bazı şahısların teşviki 
ile Inak hacca gitmek için halifeden izin istedi. Aradığı fırsatı bulan halife 
onun isteğini kabul ettiği gibi hac kafilesinin geçeceği yerlere mektuplar 
yazarak Inak'a hutbelerde dua edilmesini emrettL Ayrıca ona kıymetli hilat 
giydirdi. Inak hac emiri olarak Jcalabalık maiyeti ile 13 Haziran'da Samar
ra'dan hareket itti. Halife Mütevekkil Inak'ın hareketinden hemen sonra ha
ciplik görevini yine Türk kumandanlarından Vasif'a vermek suretiyle ken
disine bir istinatgah temin etti32

• 

Inak, Mekke'den dönerken halife Mütevekkil Bağdad muhafızı İshak 
b. İbrahim b. Mus'ab'a bir mektup göndererek onun Samarra'ya gelmesine 
mani olmasını ve hatta Bağdad'da katietmesini emretti. Bağdad yakınların
da Inak'i karşıtıyan ishak dalavere ile onu şehre götürrneğe muvaffak oldu. 
Daha önce hazırlattığı bir eve misafir etti. Kendi muhafızlarıyle Inak'ın 

adamlarını tesirsiz hale getirdikten sonra planının son safbasma geçti · ve 

3o Taberi, III, s. 1383; İbn el-Esir, VIII, s. 31. 
31 Taberi, III, s. 1383; Ebu'l-Mehasin, el-Nucam, II, s. 275. 
32 Taberi, III, s. ı384. 
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çeşitli işkencelerle 25 Aralık 849 (h. 5 Cumada II 235) tarihinde onu öldür
dü33; 

Inak'm doğum tarihi hakkında hiç bir bilgiye sahip değiliz. Kırk senelik 
bir tarihi devrede onun faaliyetlerini takip edebiliyonız. Abbasi idaresine 
girmeden önce memleketinde bir vazifede bulunduğunu, yukarıda belirttiği
miz şekilde, kabul edecek olursak onun ilerlemiş bir yaşta öldüğünü söyle
mekle fazla hataya düşmemiş oluruz. 

Inak'ın öldürülmesi ile Mütevekkil umduğu neticeyi elde edemedi. 
Türkler baskılarını daha da artırdılar ve hatta oğlu Muntasır'la anlaşarak 
onu katlettiler. 

33 'Tabert, lll, s. 1384 vdd.; İbn Miskeveyh, s. 543 vdd.; İbn el-Esir, VII, s. 31 vd.; 
Ebu'I-Mehasin, e/-Nucum, II, s. 275 vd.; ayrıca bkz. D. Sourdel, le Vizirat, I, s. 273. 


