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Öz 
Abbâsîler Sicistan bölgesini Horasan valileri vasıtası ile idare 

ediyorlardı. Vâsıkbillâh (227-232/842-847) döneminde Sicistan şehirlerinden 

Büst’te Salih b. Nasr ayaklanması yaşandı. Bu ayaklanma ile Salih’e destek 

veren Ya’kub b. Leys de tarih sahnesine çıkmış oldu. Salih’in 244/858’de 

ortadan kaybolmasından sonra aynı bölgede halk Dirhem b. Nasr’a biat etti. 

Bu sefer Dirhem’in yanında yer alan Ya’kub, halk ve ordu tarafından takdir 

görmeye başladı. Dirhem’in onu kıskançlığı sebebiyle aralarında başlayan 

mücadeleyi de Ya’kub kazanınca 244/858 yılında bu sefer ona biat edildi. 

Zikredilen tarih aynı zamanda Ya’kub’un Sicistan bölgesinde hâkimiyet 

kurması anlamına geliyordu. Ya’kub, Ruhhed’de isyan eden Salih b. Hacer 

meselesini de hallettikten sonra Halife Mu’tez (252-255/866-869)’e de 

itaatını arz etti. Böylece o, 253/867’den itibaren bölgenin hatırı sayılır bir 

gücü haline geldi. Ya’kub halifeye bağlı görünse de çok geçmeden Sicistan 

çevresindeki bölge ve ülkeleri hâkimiyeti altına alma faaliyetine girişti. Onun 

faaliyetleri zaman zaman halifelik tarafından tenkide sebep oluyordu. Ancak 

Ya’kub halifelerin tenkit ve itirazlarına aldırış etmedi. Diğer taraftan 

262/876’da Bağdad üzerine yürümesi iki taraf arasında savaşı kaçınılmaz 

hale getirdi. Saffârîler ve Abbâsîler arasında Iztarbed’de yapılan savaşı ise 

kazanan halifelik ordusu oldu.  



Bu çalışmada sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde Iztarbed savaşı ele 

alınmıştır. Me’mun (170-218/786-833)’dan itibaren Türklerin etkili bir 

şekilde Abbâsî ordularında istihdam edildiği bilinmektedir. Sonraki halifeler 

döneminde Türkler devlet teşkilatlarında ve orduda çeşitli görevler yapmaya 

devam etmişlerdir. Mu’temid (256-279/869-892) döneminde de Abbâsî 

devleti ve ordusunda çok sayıda Türk’ün görev yaptığı görülmektedir. 

Çalışmamızda, Iztarbed savaşında ve bu savaş sürecinde devlet birimlerinde 

ve orduda görev yapan Türkler ortaya çıkarılmaya gayret edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Saffârîler, Abbâsîler, Ya’kub b. Leys, Halife 

Mu’temid, Iztarbed, Türkler, Sicistan, Bağdad. 

 

Abstract 
The Abbasids were administrating the Sicistan/Sistan region by the 

governors of Khorasan. During the period of Vasikbillâh (227-232/842-847) 

Salih b. Nasr rebellion was experienced in Büst which is the city of Sicistan. 

In this uprising, Ya’kub b. Leys who supported Salih appeared on the stage 

of history too. After the disappearance of Salih at 244/858, people in the 

same region allegianced Dirhem b. Nasr. Upon being Ya’kub’s taking place 

on Dirhem’s side the people and the army begun to appriciate his situation. 

When Ya’kub won the war which appeared on jeolousy between Ya’kub and 

Dirhem in 244/858 then the people began to swore allegiance to Ya’kub. The 

mentioned date also meant dominating of Ya’kub in the Sicistan region. After 

Ya’kub solved the issue of Salih b. Hecer who revolted in Ruhhac presented 

his obedience to Caliph Mu’tez(252-255/866-869). Thus, he has become a 

considerable force in the area in 253/867. Even though he looked on the side 

of caliph, he began to dominate the regions and countries around Sicistan. 

His activities were sometimes criticized by the caliphate. But Ya’kub never 

took into consideration the criticisms and objections of the caliphs. On the 

other side his marching on Bağdad in 262/876 made war inevitable between 

two sides. And the caliphate army won the war that took place between the 

Saffarians and the Abbasids in Iztarbad.  

In this study, the Battle of Iztarbad was investigated within the cause 

and effect relation. It is known that Turks were effectively employed in 

Abbasids armies since Me’mun. In the period of next caliphs Turks continued 

to carry out various duties in the state organizations and in the army. Also 

during the Mu’temid period, it is seen that many Turks served in Abbasids 

state and their army. In our work, Turks who served in the state units and 

army at Iztarbad War and during war process have been unleashed. 

Keywords: Saffarids, Abbasids, Ya’kub b. Leys, Caliph Mu’temid, 

Iztarbad, Turks, Sicistan, Baghdad. 

 

Giriş 

Abbâsî halifesi Mu’tasım (218-227/833-842) döneminde Horasan 

ve Sicistan/Sistan bölgelerinin idaresi Tahirîler hanedanlığından 

Abdullah b. Tahir tarafından yürütülüyordu. Abdullah ise Sicistan ve 

çevresini vali olarak atadığı Hüseyin b. Abdullah es-Seyyâr vasıtası ile 



yönetiyordu.  Hüseyin b. Abdullah 222/837’de vefat ettiğinde 

Sicistan’ın idaresine onun amcasının oğlu Nasr b. Mansur b. Abdullah 

es-Seyyâr getirildi. Vâsıkbillâh (227-232/842-847) döneminde 

Abdullah b. Tahir Abbâsîlerin Horasan valiliği görevine devam 

ederken Sicistan valisi 225/840’da atanan ve Tahirîlere bağlı olan 

İbrahim b. Huzayn el-Kavsî idi. Abdullah b. Tahir’in 230/844-845’de 

vefatı ile Vâsık bu bölgelere vali olarak Tahir b. Abdullah b. Tahir’i 

görevlendirdi. Tahir döneminde Sicistan ve çevresi İbrahim b. Huzayn 

tarafından idare edilmeye devam etti. Aynı dönemde Sicistan’ın 

büyük şehirlerinden birisi olan Büst’te Salih b. Nasr ayaklanması 

yaşandı. Bu ayaklanmada ona yardım edenlerden birisi de Saffârîler 

hanedanlığını kuracak olan Ya’kub b. Leys es-Saffâr oldu. 

Ayaklanmada başarılı olan Salih b. Nasr çok geçmeden Büst ve 

çevresinde hâkimiyet kurmayı başardı. (Târîh-i Sistân,1381: 195-201; 

Ya’kûbî,2002: 61). 

Vâsıkbillâh’ın vefatı ile hilâfet makamına geçen Mütevekkil 

(232-247/847-861) döneminde İbrahim b. Huzayn Sicistan emiri 

olarak görevine devam etti. Bu arada Salih b. Nasr Büst’te Ya’kub b. 

Leys ve ayyârların desteği ile güçlenince bölge halkı 238/852’de ona 

biat etti. Salih Büst ve çevresinde otoritesini yaymak için savaşırken 

239/854’de İbrahim b. Huzayn’ın oğlu Muhammed’in ordusuna 

Zemindâver’de mağlup oldu ve Kiş’e kaçtı. Salih bu şehirde tekrar 

ordu toplayarak Büst’e saldırdı ise de almayı başaramadı. Burada 

mücadelenin anlamsız olduğunu görünce Sicistan’a yöneldi ve 

239/854’de İbrahim b. Huzayn’la yaptığı şiddetli savaşlardan sonra 

şehri ele geçirmeyi başardı. Salih burada kaldığı süre içerisinde elde 

ettiği ganimeti Büst’e götürmek isteyince Ya’kub b. Leys ile arası 

açıldı. Müteakiben Salih Büst’te bulunan naibi Malik b. Merdûye’den 

yardım istedi. Ya’kub, 244/858’de Salih’i ve ona yardıma gelen Malik 

b. Merduye’yi Nûkan savaşında yenilgiye uğrattı. Bu yenilginin 

ardından Salih ortadan kayboldu. Nûkan savaşından sonra Sicistan 

halkı Dirhem b. Nasr’a biat etti. Daha önce Salih’in yanında yer almış 

olan Ya’kub b. Leys de bu sefer Dirhem’in saflarına katıldı. Ya’kub, 

daha sonra Sicistan ordusunun başkomutanlığı vazifesini üstlenerek 

Dirhem’in düşmanlarına karşı savaşmaya başladı.(Târîh-i Sistan, 

1381:202- 207; Öntürk, 2016: 221). 

Ya’kub b. Leys es-Saffâr ileri görüşlü, ince siyaset sahibi, 

dirayetli ve cömert bir insandı. Bu özellikleri ona çok geçmeden 

ordunun ve halkın teveccühünü kazandırmıştı. Halkın ona karşı olan 

teveccühünü kıskanan Dirhem çok geçmeden onun öldürülmesi emrini 

verince iki taraf arasında mücadele başladı. Durumu önceden fark 

ettiği için hazırlıklı olan Ya’kub bu savaşlarda Dirhem’in çok sayıda 



askerini öldürdüğü gibi onu yakalayarak hapse atmayı başardı. Halk 

ise 247/861-862’de Ya’kub’a biat etti. Ancak Dirhem çok geçmeden 

hapisten kaçarak Kalaşir’e gitti ve Ser Navak’a katıldı. Kalaşir üzerine 

yürüyen Ya’kub ise yapılan savaşta Ser Navak’ı öldürdü. Kalaşir 

savaşından sonra Sicistan’da halk ve ordu üzerindeki otoritesini 

pekiştirmeyi başardığı gibi onlarla anlaşarak biatlarını aldı. Esirleri de 

serbest bırakan Ya’kub divân kurarak ordunun maaşlarını ödemeye 

başladı. (Gerdîzî, 1327: 5; Târîh-i Sistan, 1381: 207-209).Târîh-i 

Sistan’da adı geçen savaşta Ya’kub’a karşı mücadele eden Dirhem’in 

sonunun ne olduğu ile ilgili bir nakil bulunulmamakla beraber İbnü’l-

Esîr el-Kâmil’inde konu ile ilgili farklı rivayetlere yer vermektedir. 

Konunun akışının bozulmaması için Dirhem b. Nasr ve Salih b. 

Nasr’la ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi Iztarbed Savaşı bölümünde 

yapılmaya çalışılacaktır. 

Halife Mütevekkil’in 247/861-862’de vefatı ile hilâfet makamına 

Muntasır (247-248/861-862) geçti. Onun altı aylık hilâfetinden sonra 

vefatı ile tahta geçen Mustaînbillâh (248-252/862-866) döneminde de 

Horasan Tahir b. Abdullah’ın idaresinde kaldı. Ya’kub Sicistan’da 

hâkimiyetini kurduğunda 244/858’te Nûkan savaşından sonra ortadan 

kaybolan Salih b. Nasr da Büst’te tekrar güçlenmişti. İki taraf arasında 

248/862’de başlayan mücadele dört yıl kadar sürdü. Sonunda 

yakalanarak hapse atılan Salih, 251/865’te hapishanede öldü. Ya’kub, 

Mustain’den sonra halifelik makamına geçen Mu’tez (252-255/866-

869) döneminde de Sicistan ve çevresinde hâkimiyetini devam ettirdi. 

O, Sicistan şehirlerinden Ruhhed/Ruhhac’de isyan çıkaran Salih b. 

Hecer meselesini de hallettikten sonra halifeye bağlılığını da bildirince 

253/867’den itibaren bölgenin hatırı sayılır bir gücü haline geldi. 

(Târîh-i Sistân,1381: 209-214; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 193; Yâkût el-

Hamevî, 1977: III, 191.) 

Ya’kub’un Sicistan’da elde ettiği gücü çok geçmeden hâkimiyet 

alanını genişletmek amacıyla kullanmaya başladığı görülmektedir. 

Nitekim onun genişleme gayretleri önce Sicistan’ın kuzeyine doğru 

oldu. Bu amaçla 253/867’de Abbâsî halifeliğine bağlı olan Horasan 

bölgesine doğru harekete geçmekten çekinmedi. Horasan bölgesinin 

valisi bu günlerde Muhammed b. Tahir b. Abdullah b. Tahir b. 

Hüseyin idi. Muhammed bölgenin vilâyetlerinden Herat’ı âmili 

Muhammed b. Evs el-Enbârî vasıtası ile idare ediyordu. Aynı yıl 

Muhammed b. Evs’e karşı yaptığı savaşlarda başarı sağlayan Ya’kub, 

Herat ve bölgenin diğer vilâyeti Buşenc’i aldı. Bu başarılardan sonra 

o, çevredeki valilerin de korkulu rüyası olmaya başlamıştı.(İbnü’l-

Esîr, 1987: VI, 193; İbn Hallikân, 1977: VI, 403, 404; Hândmîr,  



1333: II, 347; İbn Haldûn, 2000:III, 367; Ayrıca bkz. İbn Hurdazbih, 

2008, 32). 

 İbn Hallikân ve Gerdîzî’nin kayıtlarına göre Ya’kub b. Leys 

Sicistan sınırındaki Türklerle de savaştı. Tekinâbâd’ta Türklerin 

meliki Rutbil ile yaptığı savaşlarda onu bir hile ile yenmeyi 

başardıktan sonra Bencvây’ı aldı. İbn Hallikân Ya’kub’un Rutbil’den 

sonra Türklerin üç melikini daha öldürdüğünü ifade etmektedir. Bu 

başarılarından sonra Sicistan’a komşu olan Multan, Ruhhac, Tabsîn, 

Zâbulistan, Sind ve Mekran gibi ülkelerin hükümdarları Ya’kub’tan 

korkmaya ve ona saygı duymaya başladılar. (Gerdîzî, 1327: 6; İbn 

Hallikân, 1977: VI, 403, 404. Ayrıca bkz., Öntürk, 2016: 225-226). 

Ya’kub 255/868-869’da hâkimiyetini Herat ve Buşenc’ten sonra 

Abbâsî devletine bağlı olan Fârs bölgesine doğru yaydı. Şîrâz’da 

ikamet etmekte olan Fârs valisi Ali b. Hüseyin b. Kureyş b. Şebel, 

Bağdad’a, Ya’kub’un Sicistan’da Tahirîleri mağlup ettiğini diğer 

taraftan Herat’ı ele geçirdiğini bildirdi. Halife Mu’tez ise cevabında 

onu Kirman’a vali tayin etti. Bu arada Mu’tez, Ya’kub’a da Kirman’a 

tayin edildiğini bildiren bir mektup göndermişti. Halifenin bu ikili 

tutumunun sebebi, Ali b. Hüseyin ve Ya’kub b. Leys’i birbirine 

düşürerek zayıflatmak idi. Çünkü Ya’kub bölgenin yeni lideri olarak 

onu tehdit edebileceği gibi Ali b. Hüseyin de Fârs bölgesinin vergisini 

geciktirmişti. Neticede Kirman üzerine yürüyen Ya’kub, Ali b. 

Hüseyin’in Kirman’a gönderdiği komutanı Tavk b. el-Muğallis’i uzun 

bir kuşatmadan sonra bir hile ile yenmeyi başardı ve şehri ele geçirdi. 

Burada gerekli düzenleme ve atamaları yaptıktan sonra tekrar 

Sicistan’a döndü.(Taberî, 1987: X, 246, 247; İbn Miskeveyh, 2003: 

IV, 207, 208; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 197, 198; İstahrî, 2015:105).1 

Kirman’ı ele geçiren Ya’kub, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 

aynı yıl içinde Fârs bölgesinin merkezinde yer alan Şîrâz’a doğru 

harekete geçti. Bölgenin valisi Ali b. Hüseyin b. Kureyş b. Şebel, 

Şîrâz’da ikâmet etmekte idi. Ali’nin Ya’kub’un Kirman’ı ele 

geçirdikten sonra hâkimiyet alanını genişletme gayretine gireceği 

konusunda şüphesi yoktu. Bu sebeple ona karşı bir takım önlemler 

alması gerektiğini de biliyordu. Kirman ile Şîrâz arasında aşılmaz 

dağlar ortasında bir nehir vardı. Bu nehir ile dağ arasındaki geçitten 

ise ancak bir insan geçebilirdi. Ali b. Hüseyin düşmanının Şîrâz 

tarafına geçişini engelleyebilmek için askerleri ile Şîrâz geçidinin 

başını tutmasına rağmen Ya’kub nehri geçerek onun askerlerini arka 

taraftan kuşattı. Yapılan savaşı kaybeden Ali b. Hüseyin ve askerlerini 

                                                           
1 İbn Hallikân Ya’kub’un Tavk’ı Kirman’ın bir yerleşim yeri olan İyâs’ta mağlup 

ettiğini belirtmektedir. Bkz. İbn Hallikân, VI, 406. 



esir ettiği gibi gece Şîrâz’a girdi. Ertesi günü beytü’l-mâlı yağmaladı. 

Şehrin haracını da topladıktan sonra yanına Ali b. Hüseyin ve 

komutanı Tavk’ı da alarak Sicistan’a geri döndü. Kayıtlara göre Fârs 

bölgesinde ele geçirdiği yerlere kendi adamlarını yerleştirmeyen 

Ya’kub, ganimet alarak geri dönmeyi tercih etti. Nitekim o, Sicistan’a 

çekildikten sonra Bağdad’a elçi göndererek Halife Mu’tez’e hediye 

takdim etmiş ve itaatini bildirmiştir. Halife de valiler atayarak 

bölgenin kontrolünü sağlamıştır (4 Cemaziyelevvel 255/20 Nisan 

869). (Taberî, 1987: X, 248- 250; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 208-210; 

İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 198; Hândmîr, 1333: II, 347; İstahrî, 2015: 105. 

Ayrıca konu ile ilgili farklı rivayetler için bkz. İbn Hallikân,  1977: 

VI, 409, 410; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 197). 

Ya’kub Şevval 257/Ağustos 870-871’de Fârs bölgesini almak 

için tekrar harekete geçtiğinde Mu’tez ve Mühtedî’den sonra halifelik 

makamına geçen Mu’temid, ona Tuğtâ/Tuğyâ, İsmail b. İshâk ve Ebû 

Said el-Ensari’yi elçi olarak gönderdi ve durumdan hoşnutsuzluğunu 

dile getirdi. Hândmîr’in kısa nakline göre elçiler onun huzuruna 

girdiklerinde kesin bir dille halifenin Fârs bölgesinin tasarrufunu 

kendisine vermediğini belirtmişlerdir. Halife’nin kardeşi Muvaffak da 

Belh, Toharistan, Kirman, Sicistan ve Sind’in ona verildiğini bildiren 

bir mektup gönderince Ya’kub Fârs bölgesine yürüme düşüncesinden 

vaz geçerek geri döndü. Daha sonra Muvaffak tarafından verilen 

bölgelerde hâkimiyet sağlamak için harekete geçen Ya’kub’un ilk 

hedefi Belh ve Toharistan bölgeleri oldu. Önce Belh’e giderek şehri 

kontrolü altına almayı başardıktan sonra Kâbil üzerine yürüdü. 

Kâbil’de Türk hükümdar Zunbil’i esir ederek bölgeye hâkim oldu. 

Büst’ü de ele geçirdikten sonra adamlarının kendi iradesinin dışında 

hareket hazırlıklarına başlamalarına kızdı ve şehirde bir yıl ikamet 

emri verdi. Bir yıl sonra Sicistan’a dönen Ya’kub b. Leys buradan da 

Herat’a geçti. Müteakiben Keruh şehrini ve Hüseyin b. Tahir’in 

elinden Buşenc’i de alarak 257/870-871’de büyük bir coğrafyanın 

hâkimi haline gelmiş oldu.(Taberî, 1987: X, 350; İbn Miskeveyh, 

2003: IV, 253; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 232, 233; Hândmîr, 1333: II, 

347. Ayrıca bkz. İbn Kesîr, ty. XI, 28.) 

Ya’kub b. Leys 259/872-873’de tekrar kuzeye doğru yöneldi ve 

Horasan şehirlerinden Nişâbur üzerine yürüdü. Bunun için bahanesi, 

Sicistan’ın idaresi konusunda kendisi ile sürekli anlaşmazlığa düşen 

Abdullah b. Salih es-Sicezî idi. Ya’kub bu bölgede güçlenince 

Abdullah es-Sicezî ona karşı koyamamış, bu mücadelelerde 

yardımcısı olan iki kardeşini de yanına alarak Sicistan’dan kaçmış ve 

Nişâbur valisi Muhammed b. Tahir’e sığınmıştı. Ya’kub Abdullah’ın 

iadesini istemişse de Muhammed b. Tahir onu teslim etmekten 



kaçınınca kardeşi Amr ile birlikte Nişâbur üzerine yürüdü ve şehri ele 

geçirdi. Bu seferde Muhammed b. Tahir ve ailesi ile birlikte akrabaları 

esir edilerek Sicistan’a gönderildi. Ya’kub bölgeye has adamlarını 

atayarak Horasan’ı kendine bağladı. O, Nişâbur’u zaptettikten sonra 

Bağdad’a elçi göndererek şehri ele geçirme konusundaki 

gerekçelerini, dolayısıyla haklılığını abartılı bir şekilde anlatmasına 

rağmen halifelik makamından beklediği tolerans ve ilgiyi bulamadığı 

gibi sert bir tepki ile karşılaştı. Elçiyle, Mu’temid adına konuşan 

kardeşi Muvaffak ve Ubeydullah b. Yahya sert bir uslupla Ya’kub’un 

kendine tahsis edilen bölgeye dönmesi gerektiğini, bunu yaparsa dost, 

yapmazsa isyancı sayılacağını bildirdiler.(Taberî, 1987: X, 382-383; 

İbn Miskeveyh, 2003 IV, 266-268; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 242-243; 

Gerdîzî, 1327: 7; İstahrî,  2015: 221).Abbâsî halifeliği Ya’kub’un 

Sicistan ve çevresinde güçlü bir otorite haline gelmesinden duyduğu 

rahatsızlığı açıkça dile getirmeye başlamıştı. 

Ya’kub es-Saffâr, Nişâbur’u aldıktan sonra 260/873-874’te 

Taberistan bölgesine yöneldi. Onun Taberistan üzerine yürüme sebebi 

bahsi geçen Abdullah es-Sicezî idi. Abdullah Nişâbur’dan sonra 

kardeşleri ile Taberistan’a kaçarak bu bölgenin valisi Hasan b. Zeyd 

el-Alevî’ye sığınmıştı. Ya’kub’un Abdullah’ı iade talebine Hasan’ın 

olumsuz cevap vermesi ile iki taraf arasında savaş kaçınılmaz hale 

geldi. Yapılan savaşı kaybeden Hasan b. Zeyd Deylem bölgesine 

kaçtı. Ya’kub ise önce Sâriye ve Âmül’e giderek bir yıllık vergi 

topladıktan sonra Hasan b. Zeyd’in peşine düştü. Onu Taberistan’ın 

dağ köylerinde ele geçirmek için çok uğraşmasına rağmen bu isteğini 

gerçekleştiremeyince Rey’e doğru yöneldi. Amacı bu şehre kaçan 

Abdullah es-Sicezî’yi yakalamaktı. Rey’e yaklaştığında şehrin valisi 

Sallânî’ye Abdullah’ı teslim etmesini yoksa kendisi ile savaşacağını 

bildirdi. Savaşı göze alamayan vali çareyi Abdullah’ı teslim etmekte 

buldu. Teslim alındıktan sonra kardeşleri ile birlikte Nişâbur’a 

getirilen Abdullah bir müddet sonra işkence edilerek öldürüldü. 

Ya’kub da burada işlerini bitirdikten sonra Sicistan’a döndü.(Taberî, 

1987: X, 384-386; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 268, 269; İbnü’l-Esîr, 

1987: VI, 246 ve 252, Gerdîzî, 1327: 8). 

Ya’kub yukarıda kısaca aktarmaya çalışıldığı gibi 255/869’da Ali 

b. Hüseyin’in ordusunu yenerek Şîrâz’ı zaptetmiş, ardından Sicistan’a 

dönmüştü. Bu nedenle bölge de tekrar halifeliğin kontrolüne geçmişti. 

Kayıtlardan Mu’temid’in Fârs bölgesine âmil olarak Hâris b. Sîmâ eş-

Şerâbî’yi atadığı anlaşılmaktadır. Çünkü Fârs bölgesinden olan 

Muhammed b. Vâsıl b. İbrahim et-Temîmî, 256/869-870 yılında 

yanına aynı bölgenin Kürtlerinden Ahmed b. Leys’i de alarak Hâris’e 

saldırmış ve öldürmüştür. Hâris b. Sîmâ’nın öldürülmesi ile Fârs 



bölgesinin hâkimiyeti de Muhammed b. Vâsıl’a geçmiştir. (Taberî, 

1987: X, 348; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 227).2 

İbnü’l-Esîr ve İbn Kesîr’den gelen bir rivayet, Muhammed b. 

Vâsıl’ın 258/871-872’de halifeye itaat arz ederek Fârs bölgesini 

Muhammed b. Hasan b. Ebü’l-Feyyâz’a teslim ettiğini ortaya 

koymaktadır. (İbnü’l-Esîr, 1987: VI,238, 239; İbn Kesîr, ty: XI, 

30).Ancak biraz sonra üzerinde durmaya çalışacağımız gibi 261/874-

875 yılında yaşanan hâdiseler değerlendirildiğinde Muhammed b. 

Vâsıl’ın çok geçmeden bu bölgenin idaresini tekrar eline aldığı 

görülmektedir. 

 Mu’temid 261/874-875’de Fârs bölgesinin yanı sıra Ahvâz, 

Basra, Bahreyn ve Yemâme’yi Musa b. Boğa’nın emrine vermişti. 

Musa ise Fârs illerinin idaresine genç bir delikanlı olan Abdurrahman 

b. Müflih’i atamış, Taşdemir adlı komutanını da yardımcı olarak 

emrine vermişti. Bu ordu Basra tarafındaki hâricîlerle savaşmak üzere 

önce Ahvâz’a gitti. Muhammed b. Vâsıl, halife ordusunun Fârs 

bölgesine doğru geldiğini öğrendiğinde Abdurrahman’ın üzerine 

yürüdü. İki ordu Huzistan’a bağlı Ahvâz’ın köylerinden birisi olan 

Râmhürmüz’de karşılaştı. Çok şiddetli geçen savaşı kaybeden 

Abdurrahman b. Müflih tarafı oldu. Taşdemir savaş meydanında, esir 

alınan Abdurrahman da Mu’temid’in kesinlikle karşı çıkmasına 

rağmen Muhammed b. Vâsıl’ın emri ile savaştan sonra öldürüldü. 

Halife ordusunun bütün mallarının ganimet olarak alınması ile Fârs 

bölgesinin hâkimiyeti Muhammed b. Vâsıl’a geçti. (Taberî, 1987: X, 

388, 389; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 272, 273; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 

251; Yâkût el-Hamevî, 1977:  III, 17; Ebü’l-Fidâ, 1840: 319; İbn 

Kesîr, ty: XI, 32).Muhammed, Râmhürmüz’deki galibiyetinden sonra 

Vâsıt’ta bulunan Mu’temid’in komutanı Musa b. Boğa’nın üzerine 

yürüdü. Ahvâz’a geldiğinde ise İbrahim b. Sîmâ’nın kalabalık bir ordu 

ile burada beklemekte olduğunu gördü. Bu arada Musa bölgede işlerin 

karışık olduğunu fark etmiş, korkuya kapılarak görevden affını 

istemiş, bu isteği de halife tarafından kabul edilmiştir.(Taberî, 1987: 

X, 388, 389; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 261). 

Ya’kub b. Leys, Fârs bölgesindeki olayları öğrendiğinde hiç vakit 

kaybetmeden ordusunu toplayarak harekete geçti. Çünkü buradaki 

                                                           
2 İbn Kesîr Muhammed b. Vâsıl’ın Hâris b. Sîmâ’yı Ahvâz’da öldürdüğünü ve buraya 

sahip olduğunu belirtmektedir. Ahvâz ise Huzistan bölgesine aittir.  Geç dönem 

tarihçilerinden olan İbn Kesîr konuyu sadece iki cümle ile aktarmaktadır. Taberî bu 

dönemde yaşayan bir tarihçidir. Diğer taraftan İbnü’l-Esîr kendi dönemine kadar 

hâdiseleri Taberî’den aktarmaktadır. Bu sebeple ikisinden gelen rivayetin daha 

güvenilir olduğunu düşünüyoruz. (Bkz. İbn Kesîr, ty: XI, 24;Yâkût el-Hamevî, 1977: 

I, 284; Ebü’l-Fidâ, 1840: 317). 



gelişmelerin aleyhine olacağını gayet iyi biliyordu. Böyle bir 

oldubittiyi kabul etmeyeceği de açıktı. Diğer taraftan Muhammed b. 

Vâsıl’ın elde ettiği ganimet ve silahları ele geçirmek düşüncesi ile 

261/874-875’de ordusu ile Sicistan’dan çıkarak Fârs bölgesi 

şehirlerinden Istahr’a bağlı Beydâ’ya geldi. Bu günlerde Huzistan 

bölgesine bağlı Ahvâz’da olan Muhammed, görünüşte anlaşmak ve 

itaat arz etmek için ona dayısı Ebû Bilal Mirdâs’ı elçi olarak gönderdi. 

Halbûki bu davranış vakit kazanmak için bir taktikten başka bir şey 

değildi. Nitekim Muhammed, dayısı ile görüşen Ya’kub’un kendisine 

itaat etmesini bildiren cevabî mektubunu getiren elçilerini 

hapsetmekten de geri durmamıştır. Bu arada o, Sicistan ordusuna ani 

bir baskın amacıyla Ahvâz’dan çıktı. Öğle vakti olduğunda askerler ve 

havyanlar yorulup dinlenmek için mola verdiklerinde Muhammed’in 

ordusu Ya’kub’un baskınına uğradı. Zaten sıcak bir günde zor arazi 

yürüyüşünden bitkin düşmüş olan askerler Sicistan ordusunu 

karşılarında gördüklerinde savaşmayı göze alamayıp çareyi kaçmakta 

buldu. Ya’kub, böylece zafer kazandığı gibi takip ettiği Fârs 

ordusundan Abdurrahman b. Müflih’ten aldıkları ganimeti de ele 

geçirmiş oldu. Bu arada Ebû Bilal b. Mirdâs da esir alındı. (Taberî, 

1987: X, 390; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 252; İbn Kesîr, ty: XI, 32; 

Hudûdü’l-Âlem, 2008: 85 ve 88; İstahrî, 2015: 110, 128; Ebü’l-Fidâ, 

1840: 317). 

İbnü’l-Esîr, savaştan sonra Muhammed b. Vâsıl’ın kendisine ait 

kaleye gittiğini, buradaki mal varlığını alarak çekildiğini kaydetmekte 

ancak bu kalenin nerede olduğunu belirtmemektedir. Taberî ise Fârs 

ordusunun dağılmasından sonra Ya’kub’un Muhammed’in kalesinin 

bulunduğu Hurrame’ye adamlar göndererek buradaki mal varlığına el 

koyduğunu ifade etmektedir. Hurrame, Şîrâz’a 9 fersah kadar 

uzaklıkta bir yerleşim yeridir. Bu nakillerden savaşın Şîrâz ve Ahvâz 

arasında bir yerde yapıldığını söyleyebiliriz. Bu arada Ya’kub bu sefer 

sadece ganimetle yetinmemiş, Fârs bölgesine valilerini atayarak 

gerekli düzenlemeleri yapmış ve bölgeyi Sicistan’a 

bağlamıştır.(Taberî, 1987: X, 390; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 252; İbn 

Hurdazbih, 2008: 50. The Târıkh-e  Sıstân, 1976:179-181). 

Ya’kub b. Leys, Muhammed b. Vâsıl gailesini hallederek Fârs 

bölgesinde kendi aleyhine büyüyen tehlikeyi bertaraf etmişti. O, aynı 

zamanda Abbâsîlerin aleyhine büyüyen tehlikeyi de ortadan kaldırmış 

görünüyordu. Ancak Ya’kub’un adı geçen bölgeyi Muhammed’in 

elinden alması halifeliğin rahatlaması anlamına gelmiyordu. Çünkü 

Halife Mu’temid ve kardeşi Muvaffak şimdi Muhammed b. Vâsıl’dan 

daha tehlikeli bir düşmanla karşı karşıya gelmişlerdi. Nitekim Ya’kub 

b. Leys, Muhammed tehlikesini bertaraf ederek kendisinin ne büyük 



bir tehlike olduğunu da ortaya koymuştu. Diğer taraftan o, ortaya 

çıktığından beri hâkimiyetini büyük bir coğrafyaya yaydığı gibi 

izlediği siyasette halifenin emir veya tehditlerine fazla önem de 

vermemişti. Abbâsîlerin doğusunda büyük bir problem gün geçtikçe 

büyüyerek devleti tehdit eden boyutlara ulaşmıştı. Artık küçük bir 

kıvılcımın bu iki gücü karşı karşıya getireceği açıktı. 

 

IZTARBED SAVAŞI 

(2 Receb 262/1 Nisan 876) 

Abbâsîlerle Saffârîlerin aralarının açılmasının genel sebebini 

yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi Ya’kub b. Leys’in 

hâkimiyet alanını halifeliğin aleyhine sürekli genişletmesi olarak 

belirleyebiliriz. Bu bağlamda Ya’kub’un devlet sınırlarını Sicistan, 

Horasan, Sind, Toharistan, Huzistan ve Fârs bölgelerine kadar 

yayması halifeliği rahatsız ettiği gibi tenkide de sebep oluyordu. 

Halife Mu’temid’in, Ya’kub’un başına buyruk tavır ve hareketlerinden 

rahatsızlığını zaman zaman açıkça dile getirdiğine de şahit 

olunuyordu. Nitekim Ya’kub, Nişâbur’u alıp haklılığını ortaya 

koymak için Bağdad’a elçi gönderdiğinde halifelik makamı bu 

gerekçeleri kabul etmemiş, itaatkâr davranmazsa isyancı sayılacağını 

açıkça ifade etmişti. Mu’temid 261/874-875’de Horasan, Rey, 

Taberistan ve Cürcan hacıları ile Bağdad’ta bir toplantı yapmış ve 

Ya’kub’u Horasan’a vali olarak kendinin tayin etmediğini yine 

Muhammed b. Tahir’i esir etmesinde iradesinin olmadığını açıkça dile 

getirmişti.(Taberî, 1987: X, 388; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 259: Hândmîr, 

1333: II, 347).Buna rağmen devletin uğraşmak zorunda olduğu diğer 

problemler sebebiyle Saffârîlerle ilişkileri tamamen bozmamaya ve 

belirli bir seviyede tutmak için azamî gayret ettiği de müşahede 

ediliyordu. Bu şikâyetlerin veya idare etme siyasetinin ise Saffârîler 

cephesinde yansıma bulmadığı gözlerden kaçmıyordu.  

Ya’kub’un hâkimiyet alanını genişletme konusundaki hırsının 

Muhammed b. Vâsıl ile yaptığı savaştan sonra arttığı görülmektedir. 

O, Muhammed’le yaptığı savaşı kazandıktan sonra Fârs bölgesini de 

tamamen kendine bağlamıştı. Yine İbn Vâsıl’a yardım ettikleri için 

Zemm halkına savaş açtığı gibi Ahvâz ve çevresindeki şehirleri 

almaya karar vermişti.(İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 252). 

İki taraf arasında savaşı kaçınılmaz hale getiren asıl sebebi ise 

halifeliğin itirazlarına rağmen Ya’kub’un Bağdad’a gitme 

konusundaki ısrarı olarak belirleyebiliriz. (Taberî, 1987: X, 392; İbn 

Miskeveyh, 2003: IV, 279; Gerdîzî, 1327: 8;  İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 

260; İbn Hallikân, 1977: VI, 416; Hândmîr, 1333: 13). İbnü’l-Esîr’in 

kaydına göre Ya’kub, Muharrem 262/Ekim 875-876’da Fârs 



bölgesinden harekete geçerek Ahvâz üzerine yürüdü. Bugünlerde 

Muvaffak devletin ana gailesi olan Zencilerle savaşmak üzere Ahvâz, 

Basra ve Dicle Nehri tarafına hareket etmek üzere idi. Onu bu göreve 

bir yıl önce bizzat ağabeyi halife Mu’temid atamıştı. Ancak 

Ya’kub’un Ahvâz üzerine yürüdüğü haberi Bağdad’a ulaştığında 

Muvaffak Zencilerle savaşı ertelemek ve önceliği Ya’kub hâdisesine 

vermek zorunda kaldı.(İbnü’l-Esîr, 1987: VI,252 ve 260. Ayrıca bkz. 

İbnü’l-Cevzî, 1992: XII, 163). 

Kaynaklarda konu ile ilgili detaylı bilgi aktarılmamaktadır. 

Nakledilen haberlere göre ilk günlerde halifeliğin itidalli hareket ettiği 

onunla anlaşma cihetine gittiği, savaşı son seçenek olarak 

değerlendirmeye aldığı söylenebilir. Şimdi kaynaklarda aktarılan 

yetersiz nakiller çerçevesinde hâdiseyi anlamaya ve yorumlamaya 

çalışalım. 

Ya’kub, Sicistan’dan çıkıp Huzistan şehirlerinden Ahvâz’a bağlı 

kasabalardan birisi olan Râmhürmüz’e ulaştığında Mu’temid ona elçi 

olarak İsmail b. İshâk ve Buğrâc/Bufrâc’ı gönderdi. Bu arada yukarıda 

Muhammed b. Tahir hâdisesini anlatmıştık. Mu’temid bu hâdise 

sebebi ile çok kızdığı Ya’kub’un yakınlarını Ahvâz’da hapse 

attırmıştı. Halife elçilerini Râmhürmüz’e gönderdiğinde hapse attırmış 

olduğu insanları da iyi niyetini göstermek için 5 Rebiülevvel 262/8 

Aralık 875’de serbest bıraktı.(Taberî, 1987: X, 392; İbn Miskeveyh, 

2003: IV, 279; İbnü’1-Esîr, 1987:VI, 260; Hudûdü’l-Âlem, 2008: 88; 

İstahrî,2015: 96; Ebü’l-Fidâ, 1840: 317). 

Kaynaklarda elçilerin Râmhürmüz’de Ya’kub’la yaptıkları 

görüşme, dönüşlerinde öncelikle Bağdad veya Sâmerrâ’dan hangisine 

gittikleri, yine halife ile konuştukları konular ayrıntılı bir şekilde 

aktarılmamaktadır. Bununla birlikte kısa nakillerden bu soruların 

cevabını bulmak mümkün görünmektedir. 

Muvaffak, elçilik heyetinin dönmesinden sonra tüccarları saraya 

davet ederek onlarla bir toplantı yaptı. Yaptığı konuşmada halifenin 

Ya’kub’a Horasan, Taberistan, Cürcan, Rey ve Fârs’ın yanında 

Medînetü’s-Selâm/Bağdad’ın şurta reisliği görevini de verdiğini 

bildirdi.(Taberî, 1987:X, 392; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 279; İbnü’l-

Esîr, 1987: VI, 260).Muvaffak’ın cümlelerinden Ya’kub’un 

Râmhürmüz’de Mu’temid’in gönderdiği elçilerden istediği şeyler de 

ortaya çıkmaktadır. Toplantının niçin tüccarlarla yapıldığı konusunda 

herhangi bir kayıt geçmemektedir. Ancak tüccarlar ülkelere 

dağıldıkları için fermanın insanlara onlar vasıtasıyla duyurulması 

düşünülmüş olabilir. Taberî, İbn Miskeveyh ve İbnü’l-Esîr’in 

rivayetlerinden Râmhürmüz’den ayrılan elçilerin önce Sâmerrâ’ya 

gittiklerini, halife ile görüştükten sonra Bağdad’a gelerek onun 



emirlerini Muvaffak’a ilettiklerini söyleyebiliriz. Taberî’nin kaydına 

göre elçilerin halifenin yanına dönüşü 3 Cemaziyelahir 262/4 Mart 

876’da olmuştur. (Taberî, 1987: X, 392; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 279; 

İbnü’l-Esîr,  1987: VI, 260). 

İbn Hallikân’ın konu ile ilgili kayıtları diğerlerine göre az da 

olsa farklılık arz etmektedir. Onun aktardıklarında Râmhürmüz’e 

yer verilmemektedir. Ona göre Ya’kub Sicistan’dan çıkarak 

Asker-i Mükrem’e gelmiş, halifenin elçileri ile görüşme de burada 

olmuştur. Ya’kub, halifeden Horasan, Fârs, Taberistan, Cürcan, Rey, 

Azerbaycan, Kazvin, Kirman, Sicistan ve Sind’in yanında Bağdad ve 

Sâmerrâ şurtalığı görevinin verilmesini istemiştir. Elçiler döndüğünde 

onun isteklerini onaylayanın da halife Mu’temid değil kardeşi 

Muvaffak’ın olduğu görülmektedir. İbn Hallikân buna sebep olarak da 

Mu’temid’in halife unvanını taşımakla birlikte işlere karışmadığını 

siyasetle ilgili konularda kardeşinin yetkili olduğunu ifade etmektedir. 

(İbn Hallikân, 1977: VI, 413). 

Ancak diğer kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde 

değerlendirdiğimizde İbn Hallikân’ın bu konuda aktardıklarının doğru 

olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Mu’temid aktarmaya çalışacağımız gibi 

Ya’kub’la ilgili hâdiselerde umursamaz bir tavır takınmadığı gibi 

Iztarbed savaşının sonuna kadar olayların içinde yer almıştır. O, 

Sâmerrâ’dan Bağdad’a oradan da Sîb-i Benî Kûmâ’ya gitmiş bu arada 

savaş neticeleninceye kadar hâdiselerde birinci derecede rol almıştır. Her 

ne kadar Ya’kub’la yapılan savaşa katılmasa da yedek kuvvetlerle Sîb-i 

Benî Kûmâ’da kalması bile taktik icabıdır. Nitekim Ya’kub tamamen 

bertaraf edilip problem Abbâsîler lehine kesin bir şekilde 

çözüldükten sonra tekrar Sâmerrâ’ya dönmüştür.3 

                                                           
3Müellifler tarafından Bağdad’da tüccarlarla yapılan toplantıda Dirhem b. Nasr’ın da 

bulunduğu özellikle ifade edilmektedir. Yukarıda Dirhem b. Nasr ve Salih b. Nasr’ın 

Ya’kub’la ilişkilerine kısaca değinilmişti. Dirhem, Târîh-i Sistân’da yukarıda geçtiği 

gibi Dirhem b. Nasr olarak zikredilmektedir. İbnü’l-Esîr onu Dirhem b. Hüseyin, İbn 

Hallikân da Vefeyât’ında Dirhem b. Nadr şeklinde kaydetmektedir. Taberî 262/875-

876 olaylarını anlatırken Dirhem b. Nasr diye birinden bahsetmekte, aynı olayların 

nakli esnasında bu isim İbnü’l-Esîr’de sadece Dirhem olarak ifade edilmektedir. 

Taberî, X, 392; Târîh-i Sistan, 206; İbnü’l-Esîr, VI, 114 ve 260; İbn Hallikân, 416. 

Dirhem ve Ya’kub arasında ilişkiyi İbnü’l-Esîr, Târîh-i Sistân’dan farklı 

anlatmaktadır. İbnü’l-Esîr 337/851-852 yılı olaylarını anlatırken Sicistan’da Hâricîlere 

karşı savaşan Salih b. Nadr el-Kinânî el-Mutavvaî’ye –ki bu kişiye Târîh-i Sistan’da 

Salih b. Nasr denmektedir- de yer vermektedir. Onun nakillerine göre geçimlerini 

bakırcılıkla sağlayan Ya’kub b. Leys ve kardeşi Amr bu mücadelelerde Salih’e 

katılmışlardır. Salih’in 253/867’de Hâricîler tarafından öldürülmesi ile yerine Dirhem 

b. el-Hüseyin geçmiştir. İki kardeş bu sefer Dirhem’in saflarında yer alarak Hâricîlere 

karşı savaşta ona da sadakatle hizmet etmişlerdir. Sicistan bölgesinde gücü artmaya 

başlayan Dirhem b. el-Hüseyin Horasan valisi tarafından bir hile ile yakalanarak 



Halife Mu’temid tarafından Ya’kub’un isteklerine cevap olarak 

verilen ikta ve görevlerin ona bildirilmesi için yeni bir elçilik heyeti 

daha hazırlandı. Bu elçilik heyetinde Dirhem b. Nasr’ın yanında Ömer 

b. Sîmâ ve Muhammed b. Türkeşe gibi önemli komutanlar da vardı. 

Bu elçilerle Ya’kub’un görüşmelerinin Huzistan şehirlerinden Asker-i 

Mükrem’de gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Elçiler, Ya’kub ile 

görüştükten sonra çok geçmeden geri dönerek cevabını halifeye ilettiler. 

Ya’kub’un cevabı ümit edildiği gibi değildi. Ya’kub verilenlere razı 

olmadığını, Bağdad’a halifenin huzuruna gelmek istediğini 

bildiriyordu.(Taberî, 1987: X, 392; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 279; 

İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 260; Hudûdü’l-Âlem, 2008:88; Mîrhând, 1339: 

1339,  IV, 13 Hândmîr, 1333: II, 347;Barthold, 1990: 235). 

Gerdîzî, Nizâmü’l-Mülk ve İbn Hallikân’ın nakillerine göre ise 

durum daha ciddidir. Gerdîzî, Ya’kub’un Fars ve Ahvâz’ı aldıktan 

sonra Mu’temid’i tahttan indirmek ve yerine kardeşi Muvaffak’ı 

geçirmek istediğini belirtmektedir. Nizâmü’l-Mülk, Bâtınîlerin 

Ya’kub’u kandırdıklarını, halifeye yüz çevirttiklerini, halifeyi 

öldürmek ve Abbâsî hanedanını ortadan kaldırmak için Bağdad üzerine 

yürümesini sağladıklarını ifade etmektedir. İbn Hallikân ise Ya’kub’un 

halifenin bağışladıkları ile yetinmediğini, elçilerle görüşmesinden 

sonra yoluna devam ederek Asker-i Mükrem yakınlarındaki Sûs’a 

                                                                                                                             
Bağdad’a halife Mu’tez’e gönderilmiştir. Başkentte hapse atılan Dirhem daha sonra 

serbest bırakılmış ve halifenin hizmetine girmiştir. Bu arada Sicistan’daki mücadeleyi 

Ya’kub sürdürmüştür. Yukarıda Dirhem’le ilgili hâdiseleri anlatırken 247/861-862’de 

Ser Navakla işbirliği yaptığını ancak bu ikisinin Kalaşir savaşında Ya’kub’a 

yenildiğini, savaş sonunda Dirhem’in ortadan kaybolduğunu ifade etmiştik. Dirhem 

karşımıza bir de 262/875-876 yılı hâdiselerinde çıkmaktadır. Nakillere göre o, 

Mu’temid tarafından Ya’kub’a elçi olarak gönderildiği gibi, Muvaffak’ın Bağdad’daki 

tüccarlarla yaptığı toplantıda hazır bulunmuştur. Yine Muvaffak tarafından Ya’kub’a 

gönderilen elçiler arasında yer almıştır. Daha sonraki hâdiselerde ismine 

rastlanılmayan Dirhem b. Nasr (Dirhem b. Hüseyin/Dirhem b. Nadr)’ı tam olarak 

ortaya çıkarabilmek zor görünmektedir.  Taberî ve İbnü’l-Esîr, 262?875-876 

olaylarını anlatırken onu, Dirhem b. Nasr, sâhıbü Ya’kub şeklinde kaydetmektedir. 

Sâhib kelimesi dost, arkadaş veya mâlik anlamlarına gelmektedir. Kelime müellifler 

tarafından Dirhem’i anlatmak için özellikle seçilmiş gibidir. Çünkü Ya’kub, Sicistan 

bölgesinde her nekadar araları açılmış olsa da Dirhem’in arkadaşı ve dostu olduğu 

kadar emrinde de çalışmıştır. Bu durumda Saffârîlerin ortaya çıktıkları ve 

güçlendikleri dönemde hâdiselerin içinde yer alan Dirhem’le 262/875-876 yılı 

hâdiselerinde rol oynayan Dirhem’in aynı kişi olduğunu söyleyebiliriz. O, 

Sicistan’dan kaçarak veya esir edilerek Bağdad’a gelmiş, burada halifenin hizmetine 

girmiş, zikri geçen yıldaki olaylarda da Ya’kub’la halifelik arasında da ara buluculuk 

yapmış olmalıdır. Erdoğan Merçil, bahsi geçen olaylarda rol oynayan Dirhem ve 

Salih’in babalarının ismini Nasr olarak kaydetmekte ve onların kardeş olduklarını 

belirtmektedir. Taberî, 1987: X, 392; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 260; Ayrıca bkz., İbn 

Miskeveyh, 2003: IV, 279; Merçil, “Saffâr, 2008: XXXV, 463. 



gitttiğini ve burada Halife Mu’temid ile savaşa karar verdiğini 

bildirmektedir.(Gerdîzî, 1327: 8; Nizâmü’l-Mülk, 1999, 11; İbn 

Hallikân, 1977: VI, 413 ve 416).Barthold da konu ile ilgili yorumunda 

verilen tavizlerin Ya’kub’u Bağdad üzerine yürümekten 

vazgeçiremediğini belirtmektedir. Bundan sonra yaşananlar ise 

Ya’kub’un cevabından halifenin aşırı rahatsız olduğunu ortaya 

koymaktadır. Nitekim Mu’temid, Ya’kub’a karşı diplomasi yoluyla bir 

uzlaşma sağlanamayacağını anlamış, onun Bağdad’a doğru yöneldiğini 

de öğrenince hiç vakit kaybetmeden 3 Cemaziyelahir 262/4 Mart 

876’dan itibaren savaş hazırlıklarına başlamıştır.(Taberî, 1987: X, 392; 

İbn Miskeveyh, 2003: IV, 279; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 260; İbn 

Hallikân, 1977: VI,413 ve 416;Mîrhând, 1339: IV,13;Hândmîr, 1333: II, 

347; Hudûdü’l-Âlem,1908: 88; Barthold, 1990: 235). 

Ya’kub, Asker-i Mükrem’den ayrılarak Vâsıt’adoğru yoluna 

devam etti. Yolda ona Ebü’s-Sâc da katıldı.Halife Mu’temid ise 

Sâmerrâ’da yerine oğlu Ca’fer’i vekil bırakırken Muhammed el-

Müvelled’i de ona yardımcı olarak atadı. Sâmerrâ’dan 6 

Cemaziyelahir/7 Mart günü yürüyüşe geçti ve 14 Cemaziyelahir 

262/15 Mart 676’da Bağdad’a ulaştı. Gerekli hazırlıklarını 

tamamladıktan sonra tekrar harekete geçen halife Bağdad yakınlarında 

bulunan Za’ferâniye’de konakladı. Daha sonra kardeşi Muvaffak da aynı 

yere gelerek onunla birleşti. (Taberî, 1987: X, 393; İbn Miskeveyh, 

2003: IV, 279; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 260; Ayrıca bkz. İbnü’l-

Cevzî,1992: XII, 173). 

Ya’kub’un ordusu ile Asker-i Mükrem’den Vâsıt’a doğru harekete 

geçtiğini ifade etmiştik. Taberî’nin kaydına göre o, 23 Cemaziyelâhir 

262/24 Mart 876’da Vâsıt’a bir fersah geldiğinde Abbâsî 

komutanlarından Mesrûr el-Belhî’nin bir hilesi ile karşılaştı. Ancak 

savaşın sonuçları konusunda üzerinde durmaya çalışacağımız gibi bu 

hileyi de bertaraf ettikten sonra Bâzbîn’e buradan da aynı tarihte 

Vâsıt’a ulaştı.(Taberî, 1987: X, 393; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 260; İbn 

Hallikân, 1977: VI, 416). 

Mu’temid ise 28 Cemaziyelâhir 262/29 Mart 876’da 

Za’ferâniye’den Sîb-i Benî Kûmâ’ya gitti. Sîb-i Benî Kûmâ’da kaldığı 

birkaç gün içinde ona, Mesrûr el-Belhî’ye bağlı birliklerin yanında yeni 

katılan askerler de oldu. Kaynaklarda halifelik ordusunun sayısını 

belirten herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Ancak Muvaffak’ın 

Zencilere karşı yürüyüşünü erteleyip birlikleriyle ağabeyinin ordusu ile 

birleşmesi yine Mesrûr el-Belhî ve takviye kuvvetlerin aynı yerde 

Mu’temid’in ordusuna katılması düşünüldüğünde Abbâsîlerin Ya’kub’u 

hafife almadıklarını dolayısıyla halifelik ordusunun sayısının çok 

fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bazı kaynaklarda Saffârî ordusunun asker 



sayısının ise 10.000’den fazla olduğu ifade edilmektedir.(Taberî, 1987: 

X,393; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 279;İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 260; 

Ayrıca bkz. İbnü’l-Cevzî, 1992: XII, 173; İbn Hallikân, 1977: VI, 

410). 

Ya’kub b. Leys, Vâsıt’tan yola çıkarak Deyru’l-Âkûl’e, buradan 

da Iztarbed’e ulaştı. Artık iki ordu birbirine çok yaklaşmıştı. 

Mu’temid, Sîb-i Benî Kûmâ’da kalırken kardeşi Muvaffak’ı 

başkumandanlığa tayin ederek Ya’kub’un gelmiş olduğu Iztarbed’e 

gönderdi. Mu’temid savaşa katılmamış, ordu başkomutanlığına 

kardeşi Muvaffak’ı atamıştır. Halife’nin savaşa katılmayıp Sîb-i Benî 

Kûmâ’da kalma sebebi kaynaklarda zikredilmemektedir. Vezir 

Ubeydullah b. Yahya b. Hâkân da halife ile beraber kalmıştır. Bu 

durumda Mu’temid’in yanında da belirli sayıda bir kuvvetin kaldığını, 

bunu da herhangi bir olumsuzluğa karşı ihtiyat olarak geri planda 

tuttuklarını düşünebiliriz.(Taberî, 1987: X, 393; Mes’ûdî, 2005: IV, 161; 

İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 260, 261; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 279, 280). 

İbn Haldun’un Kitâbü’l-İber’indehalifenin Sîb’de kalma sebebini 

anlamamıza yardım edecek bir cümle dikkat çekmektedir. Bu ifadeye 

göre, biraz sonra üzerinde duracağımız gibi Iztarbed’de iki ordu 

arasındaki savaş şiddetlendiğinde halife Mu’temid kardeşi 

Muvaffak’a yeni kuvvetler göndermiştir. Abbâsîordusunun savaşı 

kazanmasında bu kuvvetler etkili olmuştur.(İbn Haldûn, 2003: III, 

391.)İbn Haldun’un kaydından halifenin ihtiyaten Sîb’de kaldığı açıktır.  

Dönem hakkında bilgi veren eserlerin çoğunda savaşın yeri 

konusunda bilgi bulmak mümkün olmamakla beraber sınırlı sayıda 

kaynaktan muharebenin cereyan ettiği mahallin ismini 

öğrenebiliyoruz. İbn Miskeveyh savaş, Sîb-i Benî Kûmâ ile Deyru’1-

Âkûl arasında bir yerde yapıldı demekle beraber tam olarak mekânın 

ismini kaydetmemektedir. Son dönem araştırmacılarından Bosworth 

da bu görüşü savunmakta ve savaşın Sîb-i Benî Kûmâ ile Deyru’l-

Âkûl arasında bir köyde olduğunu belirtmektedir. Gerdîzî, Deyru’l-

Âkûl’deolduğunu söylerken, Taberî ve Mes’ûdî Sîb-i Benî Kûmâ ile 

Deyru’1-Âkûl arasında bir yerleşim yeri olan Iztarbed, olarak 

kaydetmektedir. İbn Hallikân ise aynı şekilde Sîb-i Benî Kûmâ ile 

Deyru’1-Âkûl arasında Istarbend şeklinde ifade etmektedir. Yine o, 

zikredilen yerlerin Nehrevân el-Evsat/Orta Nevrevân’da olduğunu 

belirtmektedir. Ya’kûbî Nehrevân el-Evsat’ı Medâin ile Vâsıt 

arasında bir yerleşim yeri olarak tarif etmektedir. Yakut el-Hamevî 

ise Deyru’l-Âkûl’ün Dicle Nehri kenarında Bağdad’a 15 fersahlık 

bir mesafede bir yerleşim yeri olduğunu kaydetmektedir. Bu 

bilgiler Abbâsîler açısından savaşın önemini de ortaya koymaktadır. 

Çünkü adı geçen bölge Bağdad’a çok yakındır ve Gerdîzî’nin 



ifadesi ile Ya’kub’un bundan sonraki hedefi başkent 

Bağdad’tır.(Taberî, 1987:X, 393; Mes’ûdî, 2005: IV, 161; İbn 

Miskeveyh, 2003: IV,280; Yakût el-Hamevî, 1977: II, 220; İbn 

Hallikân, 1977: VI, 414. ve 416; Gerdîzî, 1327: 8). 

İbn Hallikân savaş başlamadan önce Ya’kub’un halifeye saygı 

ve itaat arz eden bir mektup gönderdiğinden bahsetmektedir. Bu 

mektubunda Ya’kub, güya halife ile savaşmak için gelmediğini, 

huzuruna çıkmak, hizmet etmek, rikâbının altında ölmek için 

geldiğini belirtmektedir. Ancak Mu’temid’in bu mektuba karşılığı 

kısa ve serttir. Halife’nin cevabı, onunla ipleri kopardığı, aralarında 

kılıçtan başka bir şey kalmadığı şeklindedir. (İbn Hallikân, 1977: VI, 

417).Yine aynı müellif iki ordu karşılaştığında Abbâsîlerin 

Hoştac/Haştac isimli bir komutanının Saffârî ordusuna hitaben yaptığı 

bir konuşmaya yer vermektedir. Bu konuşmanın içeriğinden halifenin 

savaştan başka bir seçenek üzerinde durmadığını anlamak zor değildir. 

Hoştac şöyle demektedir: Ey Horasan ve Sicistan halkı! Biz sizi 

Sultan'a itaat eden, Allah’ın kitabını okuyan, hac ibadetini yerine 

getiren, Allah’ı zikirde istekli insanlar olarak tanıdık. Dininiz ancak 

İmam’a tabi olursanız kemale erer. Bizim, bu melûnun/Ya’kub’un sizi 

aldattığı konusunda hiçbir şüphemiz yok. Size Ya’kub, Sultan’ın 

kendisine huzuruna gelmesi gerektiğini yazdığını söyledi. Daha sonra 

da sultan benimle savaş yapmak için çıktı dedi. Hanginiz Hakkı 

tercih eder, Hakkın dinine ve İslâm’ın şeriatına sarılırsa onun 

saflarından ayrılsın. (İbn Hallikân, 1977: VI, 417). 

İbn Hallikân’ın savaştan önce Ya’kub’un halifeye itaat arz eden 

bir mektup gönderdiği ile ilgili rivayeti sonraki nakillerinin yanında 

ortaya çıkan ve yaşanan olaylar çerçevesinde değerlendirildiğinde 

tartışmaya açıktır. Çünkü Ya’kub’un istediği şeylerin tamamı 

kendisine bağışlandığı halde niçin Bağdad’a doğru ilerlemesini 

sürdürdüğü sorusuna verilebilecek bir cevap bulmak zordur. 

Halife’nin üzengisinin altında ölmek için Bağdad’ın yakınlarına 

kadar 10.000’i aşkın ordu ile gelme konusu birbiriyle telif edilebilir 

gibi görünmemektedir. Sonraki cümleler Ya’kub’un sadece halifeye 

itaat arz etmek için gelmediğini, hedefinin Mu’temid’in ve 

Muvaffak’ın korktuğu gibi Bağdad olduğunu ortaya koymaktadır. 

Nitekim İbnü’l-Cevzî de halife, Ya’kub’a Horasan, Rey, Fârs, Kazvin 

ve Zencan’ın yanında Bağdad şurta görevini verdi. Ancak bu durum 

onun isyanını ve tuğyanını artırdı. Ya’kub’a geri dönmesini emretti 

fakat o bundan kaçındı. Bunun üzerine halife ordu topladı ve onu 

mağlup etti cümleleriyle durumu özetlemektedir. (İbnü’l-Cevzî, 1992: 

XII, 174). 



Savaşın yapıldığı yılı Gerdîzî 263/876-877, İbn Haldun 273/886-

887, Târîh-i Sistân adlı anonim eser ise 265/878-879 şeklinde aktarırken 

(Gerdîzî, 1327: 8; İbn Haldûn, 2000: III, 390; Târîh-i Sistân, 1976: 232) 

diğer kaynaklar 262/875-876 olarak kaydetmektedir.(Taberî, 1987: X, 

392; Mes’ûdî, 2005: IV, 161; İbn Miskeveyh, 2003: IV,279; İbnü’l-

Esîr, 1987: VI, 260; İbnKesîr, ty: XI, 35; İbnü’l-Cevzî, 1992: XII, 

173).Hâdisenin sadece Târîh-i Sistân’da 7Şevval’de olduğu bildirilirken 

diğer kaynakların tamamında Receb ayında olduğu nakledilmektedir. 

Tarihçilerin vak’anın gününü de farklı aktardıkları müşahede 

edilmektedir. Taberî, Receb’ten iki gece geçtiğinde ifadesini kullanırken, 

Gerdîzî ve İbn Kesîr, Receb ayı içinde, İbn Haldun ise Receb’in 

ortasında yani 15’inde demektedir. İbnü’l-Cevzî Receb’in 10’u, 

İbnü’1-Esîr ll’i, Mes’ûdî ve İbn Hallikân 9’u olarak kaydetmektedir. 

Son dönem müelliflerinden Barthold ve Erdoğan Merçil de savaşın 

tarihini 9 Receb 262/8 Nisan 876 olarak belirlemektedir.(Târîh-i Sistân, 

1381: 232; Taberî, 1987: 393; Gerdîzî, 1327:  8; Mes’ûdî, 2005: IV, 161; 

İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 261; İbn Hallikân, 1977: VI, 414; İbn Kesîr, ty: 

XI, 35; 

İbnü’l-Cevzî, 1992: XII, 173; İbn Haldûn,2000: III, 391; Barthold, 1990: 

234; Merçil, “Saffâr",2008:XXXV, 464; Erdoğan Merçil, “Saffârîler”,  

2008: XXXV: 464).Biz aynı dönemde yaşayan bir tarihçi olması sebebiyle 

Taberî’nin kaydı olan 2 Receb 262/1 Nisan 876 ( Taberî,  1987: X, 393) 

tarihinin kabulünün daha tutarlı olduğunu düşünüyoruz. 

Abbâsî ve Saffârîlerin orduları karşıkarşıya geldiklerinde ordu 

dizaynlarının Ortaçağın klasik stratejisi olduğunu görüyoruz. Muvaffak 

ordunun sağ cenahına Musa b. Boğa’yı, sol tarafına Mesrûr el-Belhî’yi 

getirirken kendisi hassa ordusu ve seçkin askerleri ile merkezde yer aldı. 

Kaynaklarda zikredilmemekle birlikte savaşın sahnelenişinden 

anladığımız kadarıyla Ya’kub da ordusunu aynı usule göre 

yerleştirmiştir. O, üzerine siyah renkli, bir yönü kabartmalı ipek bir 

elbise giymiş olarak ordunun merkezinde yer almıştı. Savaş 

başladığında Ya’kub’un sol cenahı Muvaffak’ın ordusunun sağ 

kanadına şiddetli bir hamle yaptı. Bu saldırıya dayanamayan 

Muvaffak’ın Musa b. Boğa idaresindeki sağ kanat askerleri çözüldü 

ve kaçmaya başladı. Bu hücumla Abbâsî ordusunun bu kanadından çok 

sayıda asker öldürüldü. Öldürülenler arasında İbrahim b. Sima et-

Türkî, Tabâğû et-Türkî, Muhammed Tuğtâ et-Türkî ve Mebreka’ el-

Mağribî gibi ünlü komutanların yanında Muhammed b. Otâş et-

Türkîgibi uşaklar da vardı.(Taberî, 1987: X, 393; Mes’ûdî, 2005: IV, 

161; İbn Miskeveyh, 2003: IV,280; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 261; İbn 

Kesîr, ty: XI, 35; İbnHallikân, 1977: VI, 414).İbnü’l-Esîr’in ifadesine göre 

Muvaffak ordusunun sol kanadının dağıldığını gördüğünde ben 



Haşimîlerin yiğidiyim narasıyla savaş meydanına atıldı. (İbnü’l-Esîr, 

1987: VI, 261). 

Muvaffak’ın bu hamlesi askerler üzerindeki tesiri çok geçmeden 

aksiyona dönüştürdü. Bu taktik kaçan askerleri geri döndürdüğü gibi 

diğer cenahlardaki askerlerin de dirayetini artırdı. Hamle sırası Abbâsî 

ordusuna gelmişti. Bu karşı hamle ile iki taraf arasında savaş daha da 

şiddetlendi. Cenk esnasında Saffârî ordusu çok sayıda hassa askerini 

(cemâatün min ehli’l-be’si) kaybetti. Hasan ed-Dirhemî ve 

Muhammed b. Kesîr bunlar arasında idi. İki taraf artık canlarını 

dişlerine takmış bir ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Savaşa 

Muvaffak başındaki serpuşunu atarak dâhil olduğu gibi Ya’kub da 

elinde kılıcıyla savaşan askerlerin arasında idi. Nitekim o, boğazından 

ve ellerinden üç ok yarası almıştı. Bu durum karşısında iki tarafın da 

sebat ve direnci artmış, savaş daha da alevlenmişti. Ancak yine 

kaynaklardan anladığımız kadarıyla muharebenin en şiddetli zamanında 

Abbâsî ordusunun imdadına Ebû Ahmed Deyrânî ve Muhammed b. Evs 

gibi komutanların kuvvetleri yetişti. Bu taze kuvvet, Muvaffak’ın 

ordusunun direncini artırırken Ya’kub’un ordusunun ümidini ve 

şevkini kırmaya yetti. İbn Haldun yeni kuvvetin Sîb’de kalan 

Halife Mu’temid tarafından gönderildiğini belirtmektedir. Bu 

takviye karşısında askerlerinin savaş meydanını terk etmeye 

başlamalarına rağmen Ya’kub ve hassa askerleri sebat edip savaşa 

devam ettilerse de (ve sebete Ya’kûbü fi hâssati ashâbihi) dirençleri 

uzun sürmedi. Sonunda onlar da savaş meydanını terk ederek kaçmak 

zorunda kaldılar. İkindi sonrasına kadar süren savaşın galibi Abbâsî 

ordusu olmuştu.(Taberî, 1987: X, 394; İbn Miskeveyh, 2003:  IV, 280; 

İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 261; İbn Haldûn,2000: III, 391). 

Bazı kaynaklarda Ya’kub’un ordusunun yenilme sebepleri ile 

ilgili kayıtlara rastlanılmaktadır. Taberî’nin bir kaydına göre o, Vâsıt’a 

bir fersah yaklaştığında Mesrûr el-Belhî’nin hilesi ile karşılaşmıştır. 

Mesrûr onun şehre ulaşamaması için Dicle Nehri’nin suyunu 

geçeceği yola çevirmiştir. Mes’ûdî bu nehrin ismini Sîb olarak 

aktarmaktadır. İbn Hallikân bu taktiğin sebebini Ya’kub’u bilmediği 

yollara sokarak hezimete uğratmak olarak açıklamaktadır. Yine onun 

ifadelerine göre Ya’kub bu tuzağa düşmüştür. Mes’ûdî Mürûc’unda, 

Ya’kub’un yenilme sebebini Sîb Nehri’nin salınması sonucu sahranın 

bataklık olması ve Ya’kub’un askerlerinin atlarının çamura saplanması 

olarak açıklamaktadır. Gerdîzî de suyu sahraya salan kişiyi Muvaffak 

olarak kaydetmekte, suyun Ya’kub’un çok sayıda askerini öldürdüğünü 

dolayısı ile mağlubiyete uğradığını ifade etmektedir.(Taberî, 1987:X, 392; 

Mes’ûdî, 2005: 2005, IV, 161,162; İbn Hallikân, 1977: VI, 416; Gerdîzî, 

1327: 8). 



Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu rivayetler adı geçen 

müelliflerin eserlerinde ikişer veya üçer cümle ile aktarılmakta, konuya 

uzun bir izah getirilmemektedir. Diğer taraftan iki ordu Iztarbed’de 

meydan savaşı yaptığına göre Ya’kub’un Abbâsî ordusu karşısında 

aldığı yenilgiyi tamamen böyle bir sebebe bağlamak da konuyu 

yeterince aydınlatmak anlamına gelmemektedir. Bu durumda savaş 

esnasında bataklığa dönüşmüş ovada Saffârîlerin atlarının çamura 

saplanıp Abbâsîlerin atlarının bundan muaf kalması düşünülemez. 

Böyle bir izah da mağlubiyetin sebebini aydınlatmaya yetmez. Diğer 

taraftan daha önceki hâdiselerde de Ya’kub’un karşılaştığı buna benzer 

engelleri dehası ile aştığını müşahede etmiştik. 255/868-869 yılı 

hâdiseleri esnasında Ali b. Hüseyin b. Şebel, Şîrâz ve Fârs arasındaki 

dağ ve nehir arasındaki geçidin başını tutmak suretiyle onu engellemeye 

çalışmış, Ya’kub ise bu engeli dehası ile kolaylıkla atlatarak Şîrâz’ı 

onun elinden almıştı. Üzerinde durduğumuz konu ile ilgili Taberî’den 

gelen bir nakil Ya’kub’un bu engeli de aştığını ortaya koymaktadır. 

Buna göre o, suyun önüne bir set yaparak ordusunu karşı tarafa geçirmeyi 

başarmıştır. Belki de Taberî’nin bu hâdise ve savaşı aktarırken kaydetmiş 

olduğu tarihler bize konu ile ilgili anlaşılır ve mantıklı bir çözüm 

sunabilir. Taberî’nin kaydına göre Ya’kub Vâsıt’tan 1 fersah ayrıldığında 

Mesrûr el-Belhî’nin Dicle’nin suyunu geçeceği yola çevirdiğini gördü. 

Buradan kurtuluşu ise 23 Cemaziyelâhir 262/24 Mart 876 tarihinde oldu. 

Taberî savaşın tarihini ise 2 Receb 262/ 1 Nisan 876 olarak 

kaydetmektedir.(Taberî, 1987: X, 393). Yani ona göre bu iki hâdise aynı 

tarihte olmamıştır. Arada 8 günlük bir zaman dilimi bulunmaktadır. Bu 

durumda Saffârî ordusunun mağlubiyetini olmayan bir sebebe 

bağlamanın mantıklı bir izah olduğunu söyleyemeyiz. 

Bu savaşı anlatırken değinmeye çalıştığımız gibi onun, 

Abbâsîordusunun karşısında yenilmesinin sebebi yanlış yola 

girmesinden veya Mesrûr’un hilesinden çok Mu’temid’in son anda 

gönderdiği yedek kuvvetlerle izah etmek daha tutarlı bir izah olacaktır. 

İbn Hallikân da Saffârî ordusunun mağlubiyetinin sebepleri ile 

ilgili bir habere yer vermektedir. Buna göre Ya’kub’a yolda katılan 

Ebü’s-Sâc Divdâd b. Yusuf Divdest mağlubiyetten sonra Ya’kub’a 

yaptığı strateji hatalarını birbir söyleyerek onu ağır bir şekilde tenkit 

etmektedir. Onun ifadelerine göre Ya’kub savaş konusunda tedbirsiz 

davranmış, ağırlıklarını, mallarını ve esirlerini arkada değil önde 

tutmuş, bilmediği bir ülkede kılavuzsuz yol almış, rüzgârın askerlerine 

doğru estiği bir günde savaş yapmış, Sûs’tan Vâsıt’a kırk, Vâsıt’tan 

Deyru’l-Âkûl’e iki günde yürümüştür. Yine o eleştirisinde, Ya’kub’un 

askerlerinin düzensiz olduğunu, fırsatı zamanında kullanmadığını dile 

getirmektedir. Ya’kub ise Ebü’s-Sâc’a cevabında, zafer konusunda 



şüphe etmediğini, elçilerin gelip gitmelerinden vehme kapıldığını, 

onların hâdiseyi hızlandırdıklarını, bu konuda düşündüğünü 

uygulamaya koyduğunu ifade etmektedir. Bu karşılıklı konuşmada 

ordunun geçeceği güzergâha su salınması veya savaş alanının bataklığa 

dönüşmesi ile ilgili bir konuşma geçmemektedir. (İbn Hallikân, 1977: 

VI, 415; Bosworth, 1994: 161). 

İbn Hallikân’ın aktardığına göre Ya’kub savaşı kaybedince önce 

Vâsıt’a, buradan Sûs ve Tüster yolu ile Fârs bölgesine ulaştı. İbnü’l-

Esîr’den anladığımıza göre 263/876-877 yılında Fars bölgesinden 

ayrılarak Huzistan şehirlerinden Ahvâz’a bağlı olan Cündişapur’a 

geldi. 9 Şevval 265/4 Haziran 879 tarihinden vefatına kadar bu şehirde 

kaldığına göre bundan sonra devleti buradan idare etmiş olmalıdır. 

Nitekim onun 264/877-878’de Cündişapur’u kendisine baş şehir ilan 

ettiği belirtilmektedir. Mu’temid, en büyük gailesi Ya’kub’tan 

kurtulduktan sonra Medâin’e gitti ve burada iki gün kaldı. Daha sonra 

önce Bağdad’a buradan da Sâmerrâ’ya döndü. Muvaffak ise kaçan 

Ya’kub’u yakalamak amacıyla peşine düştü ve Vâsıt'a doğru ilerledi. 

Ancak yolda hastalanınca yanında bulunan Mesrûr el-Belhî ve Sâ Tekin 

ile birlikte Bağdad’a dönmek zorunda kaldı. (Taberî, 1987: X, 395 ve 

421; İbn Hallikân, 1977: VI,419. İbnü’l-Esîr, 1987: VI261, 271 ve 

283;İbnü’l-Cevzî, 1992: XII, 174;İbn Kesîr, ty: XI, 35; Recep Uslu, 1998, 

XVIII, 436, 437). 

Abbâsî ordusu galibiyetten sonra Ya’kub’un ordusundan geride 

kalan 10.000’i geçkin at ve katır, taşınamayacak kadar çok dinar ve 

dirhem ve torbalar dolusu miski ganimet olarak aldı. Ya’kub’un esiri 

olan Muhammed b. Tahir b. Abdullah özgür bırakılarak hil’at takdim 

edildi. Daha sonra da Bağdad şurta teşkilatında görevlendirildi. Ahvâz 

civarında Ya’kub es-Saffâr karşısındaki yenilgisinden sonra bölgeden 

kaçmış olan Muhammed b. Vâsıltekrar Fârs bölgesine tayin edildi. 

Savaşta Ya’kub’un yanında yer alan Ebü’s-Sâc (öl. 266/879)’ın ise 

bütün mal varlığına el konularak Mesrûr el-Belhî’ye devredildi.(Taberî, 

1987:X, 394, 395; İbn Miskeveyh, 2003:  IV,  280, 281; İbnü’l-Esîr, 

1987: VI, 261; İbn Kesîr, ty: XI, 35). 

 

IZTARBED SAVAŞINDA KAYIP TÜRKLER 

Iztarbed savaşına iki tarafa çok sayıda milletten askerin katıldığı 

şüphesizdir. Kaynaklarda sadece önemli devlet adamları, komutan ve 

askerler zikredildiği için savaşta rol alanların tamamının isimlerini 

tespit etmek mümkün değildir. Adı geçen savaşta ve savaşın oluşum 

sürecinde kaynaklarda zikredilenlerden tespit edebildiğimiz Türkler 

ise aşağıdaki gibidir.  



Ebü’s-Sâc: Ebü’s-Sâc Dîvdâd b. Yusuf Dîvdest, Üşrûseneli 

olması sebebiyle Türk kabul edilmektedir. O, Halife Me’mun 

döneminde bölgenin 207/822-823’de fethedilmesi ile Irak’a 

getirilerek yeni kurulmakta olan Türk birliklerinin arasına alınmıştır. 

İlk askerî faaliyetine Afşin’in emrinde başlayan Ebü’s-Sâc, 

266/879’da Cündişapur’da vefat edinceye kadar hareketli bir hayat 

yaşamıştır.(Yıldız, 1994: X, 339; Keleş,2015: 60).Onun Iztarbed 

savaşında Ya’kub’un yanında yer alması dışında ömrünü Abbâsîlerin 

hizmetinde geçirdiği müşahede edilmektedir. Bu savaşta ise Ahvâz 

valiliğinden azledildiği için kısa bir süre sonra Ya’kub b. Leys’in 

hizmetine girmiştir. Ebü’s-Sâc dışında bu savaş süresince tespit 

edebildiğimiz Türklerin tamamının Abbâsî devletinin hizmetinde 

çalıştıkları görülmektedir. Ebü’s-Sâc ise tek istisna olarak Ya’kub’un 

hizmetinde yer almıştır. Ya’kub, Asker-i Mükrem’den ayrılarak 

Vâsıt’adoğru yoluna devam ettiğinde yolda ona Ebü’s-Sâc da 

katılmış ve savaş bitinceye kadar yanında kalmıştır. Bununla 

birlikte kaynaklarda Ebü’s-Sâc’ın savaş meydanındaki durumu ile 

ilgili bir nakil bulunmamaktadır. Mağlubiyetten sonra Ya’kub’un 

savaş stratejisini tenkit ettiğine bakılırsa hala ondan ayrılmamıştır. 

Yine muharebe sona erdiğinde onun mal varlığı müsadere edilerek 

Mesrûr el-Belhî'ye devredilmiştir. Ya’kub’un vefatından sonra Halife 

Mu’temid’den Bağdad’a dönmek için izin almış ancak 266/879’da 

Cündişapur’da vefat etmiştir. (Yıldız, 1994: X, 339). 

Ubeydullah b. Yahya: Iztarbed savaşı sürecinderol alan 

Türklerden birisi olmasına rağmen isminden Türk olduğu 

anlaşılamamaktadır. Araştırma derinleştirildiğinde ise Abbâsîlerin 

hizmetinde çalışan üçüncü nesil Türklerden birisi olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Ubeydullah’ın dedesi Hâkân aslen Merv 

Türklerindendir. Onun Abbâsîlerin hizmetinde çalışıp çalışmadığı 

konusu bilinmemektedir. Bazen Yahya b. Hâkân el-Horasanî şeklinde 

kaydedilen babası, Halife Me’mûn’un veziri Hasan b. Sehl’in özel 

kâtipliği hizmetinde bulunmuştur. (Taberî, 1987: X, 12;  İbnü’l-Esîr, 

1987: VI, 98; Aykaç, 1999:XIX, 537).Halife Mütevekkil (232-

247/847-861)Yahya’yı 233/847-848’de Fazl b. Mervân’ın yerine 

Harâc Dîvânı görevine getirmiştir. Yahya’nın oğlu Ubeydullah ise 

aynı halife tarafından vezirlik makamına atanmıştır. Ubeydullah bu 

görevinde iken Mütevekkil tarafından sevilen ve sözlerine değer 

verilen bir vezir kimliği ile zikredilmektedir. Bu yönüyle zaman 

zaman halife ile diğer saray görevlileri arasındaki problemleri 

çözüme kavuştururken bir taraftan da komutanlar ve halkla 

diyaloğunu sağlama konusunda ona önerilerde bulunmaktadır. 

Tavsiyeleri ise Mütevekkil tarafından takdirle karşılanmaktadır. 



(Taberî, 1987: X, 12, 66 ve 69;  İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 98, 131, 137 ve 

138). 

Mütevekkil’in Boğa el-Kebîr, Boğa es-Sağîr, Bağlun et-Türkî ve 

Bağîr et-Türkî gibi komutanlar tarafından 4 Şevval 247/11 Temmuz 

861-862 gecesi öldürülmesi olayında aktif bir rol oynamamış, 

Muntasır’a biat edilmesi konusunda da olumlu bir tavır sergileyerek 

bu görevinde kalmıştır.(Taberî, 1987: X, 75-82; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 

138, 139, 177 ve 178).Müstaîn’in azledilmesi ile hilâfet makamına 

getirilen Mu’tez döneminde de Ubeydullah’ın vezaret görevinde 

olduğu anlaşılmaktadır.(Taberî, 1987: X, 220, 22; İbnü’l-Esîr, 1987: 

VI, 184).Ubeydullah b. Yahya b. Hâkân, 18 Receb 256/21 Haziran 

869-870’de öldürülen Mühtedî’nin yerine halife olarak tahta çıkarılan 

Mu’temid tarafından da vezirlik makamına atanmıştır. Onun 

Mu’temid döneminde de hâdiselerin içinde aktif rol aldığı 

görülmektedir. Nitekim Iztarbed savaşı sürecinde Ubeydullah’ın 

Bağdad’ta Muvaffak tarafından Ya’kub’a karşı uygulanan siyasette 

rol aldığını yine savaşa katılmayıp Sîb-i Benî Kûmâ’da kalan 

Mu’temid’in yanında bulunduğunu müşahede etmiştik. Ubeydullah b. 

Yahya b. Hâkân bu savaştan sonra da görevinde kalmış, 263/876-877 

yılındaki vefatına kadar devlete hizmet etmeyi sürdürmüştür.(Taberî, 

1987: X, 348 ve 409;  İbnü’l-Esîr, 1987: VII, 224 ve 273. Ayrıca bkz. 

İbn Hallikân, 1977: III, 43). 

Muhammed el-Müvelled: Mu’temid’in,Ya’kub b. Leys’le savaş 

kararı alıp Sâmerrâ’dan ayrılırken yerine vekil olarak oğlu Ca’fer’i 

bıraktığını, Muhammed el-Müvelled’i de ona yardımcı olarak 

atadığını belirtmiştik. Muhammed, halifenin oğluna yardımcı olmak 

üzere Sâmerrâ’da bırakıldığına göre dönemin önemli devlet 

adamlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed el-Müvelled 

ismi bize onun Türklüğü ile ilgili yorum yapmamız konusunda 

yardım etmemekle beraber müvelled lâkabından onun Arab olmadığı 

söylenebilir. Çünkü anne ve babası Arap olmayan ancak Arapların 

arasında büyüyen kimselere müvelled denildiği bilinen bir konudur. 

(Heffening, 1997: VIII, 865; Mehmet Özdemir,  2006: XXXII, 

228).Dolayısı ile bu lakap Muhammed’in Arapların dışında bir 

kavme mensubiyetini de gösterebilir. Nitekim kaynaklarda 

Muhammed’in Türk olduğunu belirten ifadelere rastlanmaktadır. 

Ya’kûbî’nin Târîh’inde, Mu’temid, ismi, Muhammed el-Müvelled 

olan bir Türk’ü Basra’ya gönderdi şeklinde bir ifadeye rastlıyoruz. 

Yine aynı müellifin Muhammed el-Müvelled et-Türkî 256/869-870’de 

Basra’ya girdi şeklindeki ifadesinden onun Türk olduğunu anlıyoruz. 

Bosworth da üzerinde durduğumuz konuları anlatırken 

Muhammed’in Türk komutanlardan birisi olduğunu kaydetmektedir. 



(Ya’kûbî, 1883: II, 622,623; Bosworth, 1994: 158).257/870-871 

yılında Basra’da Zencilere karşı savaşırken de gördüğümüz (İbnü’l-

Esîr, 1987: VI, 232) Muhammed el-Müvelled,4 Ya’kûbî’nin kaydı ile 

kimliği tarihin karanlığına gömülmekten kurtulan Türklerden birisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Abdurrahman b. Müflih: Üzerinde durmaya çalıştığımız 

savaştan bir yıl önce Fârs bölgesinin valisi Muhammed b. Vâsıl ile 

halifelik ordusu komutanı Abdurrahman b. Müflih’in Râmhürmüz’de 

savaştığını, esir alınan Abdurrahman’ın savaştan sonra öldürüldüğünü 

anlatmıştık. Abdurrahman b. Müflih’i buraya Taşdemir’le birlikte 

Musa b. Boğa atamıştı. Abdurrahman ve babası Müflih hakkında fazla 

bilgiye ulaşamadık. Bu iki isim bize kimliklerini deşifre etme 

konusunda ipucu vermemektedir. Bununla birlikte baba Müflih’le 

ilgili ulaşabildiğimiz bazı nakiller onuüzerinde durduğumuz başlık 

altında incelemeye almamıza imkân tanımaktadır. 

Halife Mu’tez, Musa b. Boğa el-Kebîr’i 253/867 yılında Cebel 

bölgesine göndermiştir. Musa tarafından öncü kuvvetlerin başına 

atanan Müflih, Ramazan ayında Kerec şehrine yaklaştığında 

Abdülazîz b. Ebü Dülef’in üzerine sevk ettiği ordu ile savaşmış ve 

onları yenilgiye uğratarak şehri ele geçirmiştir. (Taberî, 1987: X, 

363;İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 189.) Müflih’in Mu’temid dönemindeki 

olaylarda da yer aldığını görüyoruz. Halife 258/871-872’de kardeşi 

Muvaffak ve Müflih’e hil’atler giydirerek onları Basra’da isyan 

halinde olan Zencilerin üzerine göndermiştir. Muvaffak, Ma’kıl Nehri 

civarında karargâh kurmuş, Müflih’i ise Zencilerin üzerine sevk ettiği 

ordunun başına geçirmiştir. 18 Cemaziyelevvel 258/1 Şubat 872’de iki 

taraf savaşa tutuştuğunda nereden geldiği belli olmayan bir ok 

Müflih’in şakağına isabet etmiş ve ölmesine sebep olmuştur.(Mes’ûdî, 

2005: IV, 160; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 236; İbn Kesîr, ty: XI, 

30).Mes’ûdî, onun Zencilerle yaptığı savaşa değinirken ismini de 

Müflih et-Türkî şeklinde kaydetmektedir. Mürûc’daki nakillere göre 

Müflih’in cenazesi vefat ettiği yerde bırakılmamış ertesi günü 

Sâmerrâ’ya taşınmış ve buraya defnedilmiştir.(Mes’ûdî, 2005: IV, 

160; İbn Kesîr, ty: XI, 30).Aktarmaya çalıştığımız bilgiler 

çerçevesinde değerlendirdiğimizde Abdurrahman b. Müflih et-

Türkî’nin Abbâsîlerin hizmetinde görev yapan önemli komutanlardan 

biri olduğu açıktır. 

Buğrâc: Halife Mu’temid tarafından Iztarbed savaşından önce 

İsmail b. İshâk’la birlikte Ya’kub’a gönderilen iki elçiden birisidir. 

                                                           
4 İbnü’l-Esîr, onu, 258 yılı hâdiselerini anlatırken Muhammed b. el-Müvelled şeklinde 

kaydetmektedir. İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 238. 



İsmail b. İshâk, Ya’kub’un yanından döndükten sonra da kayıtlarda yer 

almaya devam etmekle beraber Buğrâc zikredilmemektedir. (Taberî, 

1987: X, 392; İbn Miskeveyh, 2003: IV, 279; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 

260.) Bunlabirlikte önceki yıllardaki hâdiselerin akışında Buğrac ismini 

de görebilmekteyiz. 257/870-871 yılı hâdiselerinde Buğrâc halifelik 

ordusu komutanlarından birisi olarak Basra’da isyan halinde olan 

Zencilere karşı savaşırken görülmektedir.(Taberî, 1987: X, 353, 356, 

357, 359; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 230-232). 

Kaynaklarda isim Bufrâc veya Fehvâc olarak da kaydedilmekle 

beraber(İbnü’l-Esîr, 1987:VI, 230-232; İbn Haldûn, 2000: III, 390) 

bunların hatalı kayıtlar olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ismin 

"damızlık deve" anlamına gelen Buğra’dan geldiğini(Mahmud el-

Kâşgarî, 2007: 204) düşünebiliriz. Çünkü Buğra ismi Karahanlılarda 

çok yaygın olarak karşımıza çıktığı gibi Gazneli Mahmud'un amcasının 

ismi de Buğracık olarak nakledilmektedir. Bu durumda Buğrâc’ın bir 

Türk ismi olduğu açıktır. İbn Haldun’un konuyu anlatırken kaydettiği bir 

cümle bu düşüncemizi desteklemektedir. O, Mu’temid, Türk 

kuvvetlerinden İsmail b. İshâk ve Bufrâc’ı Ya’kub’a elçi olarak gönderdi 

(fe ersele ileyhi Mu’temid İsmail b. İshâk ve Fehvâc min kuvvâdi’t-

Türk)(İbn Haldûn,2000: III, 390) demektedir. Bu ifade yaptığımız 

yorumu doğrulamakta Buğrâc’ın Türk olduğu konusunda şüpheye yer 

bırakmamaktadır. 

Ömer b. Sîmâ:Yukarıda üzerinde durmaya çalıştığımız gibi 

Ömer b. Sîmâ, Bağdad’da Muvaffak tarafından yapılan toplantıda 

Ya’kub’a verilen ikta ve görevlerin kendisine bildirilmesi için Asker-

i Mükrem’e gönderilen elçilerden birisi olarak zikredilmektedir. 

Hakkında başka bilgiye ulaşamadığımız Ömer’in bu nakilden Abbâsîler 

devletinin hizmetinde çalışan önemli bir kişi olduğunu söylemek 

mümkündür. Babası Sîmâ olduğuna göre biraz sonra değerlendirmeye 

çalışacağımız İbrahim b. Sîmâ et-Türkî’nin kardeşi olmalıdır. 

Haris b. Sîmâ:Haris b. Sîmâ, Mu’temid tarafından Fârs bölgesine 

âmil olarak atanmış ancak bu bölgenin hâkimiyetini ele geçirmek 

isteyen Muhammed b. Vâsıl b. İbrahim et-Temîmî tarafından 256/869-

870 yılında öldürülmüştü. Taberî aynı olayı anlatırken bu ismi Haris b. 

Sîmâ eş-Şarâbî şeklinde kaydetmektedir.(Taberî, 1987: X, 338-348; 

İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 227).Hakkında fazla bilgiye sahip olamamakla 

birlikte Ömer b. Sîmâ ve İbrâhim b. Sîmâ et-Türkî’nin kardeşi olması 

muhtemeldir.  Abbâsîlerin önemli komutanlarından birisi olduğunu 

düşündüğümüz Hâris, İbrahim b. Sîmâ değerlendirilirken  tekrar 

yorumlanmaya çalışılacaktır. 

İbrahim b. Sîmâ: Abbâsîlerle Saffârîlerin 262/875-876’da 

Iztarbed’de yaptıkları savaşın daha ilk safhalarında öldürülen Abbâsî 



komutanlarından birisi olarak üzerinde durmuştuk. Yukarıda zikredilen 

Ömer ve Haris’in babalarının ismi Sîmâ’dır. İbrahim’in babasının ismi 

de Sîmâ olduğuna göre bunlar kardeş olmalıdır. Kaynaklarda baba Sîmâ 

hakkında fazla bilgiye ulaşamadık. Taberî ve İbnü’1-Esîr 252/866-867 

yılı olaylarında Müstaîn’in, Mu’tez’in emri ile öldürülme hâdisesini 

aktarırlarken Sîmâ isminde bir hizmetçiden bahsetmektedirler. Belki 

de bu üç kardeş bu dönemde devletin emrinde çalışan ve 252/866-867 

yılı hâdiselerinde zikri geçen bu hizmetçi Sîmâ'nın çocukları idi. (Taberî, 

1987: X, 226; İbnü’1-Esîr, 1987: VI, 260). 

Kaynaklar onu ısrarla İbrahim b. Sîmâ şeklinde kaydetmektedirler. 

Ancak Taberî 262/875-876 yılı savaşını anlatırken onun lâkabını et-

Türkî veya İbrahim b. Sîmâ et-Türkî olarak kaydetmektedir.(Taberî, 

1987:X, 393).Varmaya çalıştığımız sonuç doğru ise Taberî’nin bu 

kaydına göre İbrahim’in dolayısıyla diğer kardeşleri Ömer ve Hâris’in 

Türk oldukları açıktır. Türk olduğunu anlamamızı Taberî’nin nakline 

borçlu olduğumuz Sîmâ’nın bu bölgeye nasıl ve nereden geldiğini 

tespit etmek mümkün görünmese de nakillerden kendinden sonra üç 

oğlunun da Abbâsî devletinde önemli görevlerde rol aldıkları 

görülmektedir. 

Musa b. Boğa: Mu’tasım’ın hassa askerlerinden olup uzun 

süre Abbâsîlerin hizmetinde bulunan ve 248/862-863’de Halife 

Müstaîn döneminde vefat eden ünlü Türk komutanı Büyük Boğa/Boğa 

el-Kebîr et-Türkî’nin oğludur. Kardeşi Muhammed b. Boğa 257/870-

871’de Sâmerrâ’da Halife Mühtedî tarafından hapse attırılmış ve 

burada öldürülmüştür. Musa uzun yıllar Abbâsîlere hizmet eden ve 

olayların içinde aktif rol alan bir komutandır. Büyük Boğa’nın vefatı 

ile sorumlu olduğu görevlerinin yanında Dîvân el-Berîd/Posta 

Teşkilatı’nın sorumluluğu da oğlu Musa’ya devredilmiştir.(Taberî, 

1987: X, 115,  219, 341 ve 342; Mes’ûdî, 2005:  IV, 130; İbnü’1-Esîr, 

1987: VI, 183, 151, 221, 222 ve 223; es-Safedî, 2000: X, 109). Musa, 

Halife Mu’temid döneminde de Abbâsîlerin ünlü komutanlarından ve 

önemli devlet adamlarından birisi idi. Mu’temid 261/874-875’de Fârs 

illerinin yanında Ahvâz, Basra, Bahreyn ve Yemame’yi onun idaresine 

vermişti.(İbnü’l-Esîr, VI, 251). 

Abbâsîlerle Saffârîlerin Iztarbed’de karşı karşıya geldiklerinde 

Musa b. Boğa’nın Muvaffak tarafından ordunun sağ tarafına komutan 

tayin edildiğini, Ya’kub’un hücumuna ilk maruz kalan tarafın da bu 

cenah olduğunu çalışmamız esnasında müşahede etmiştik. Musa b. 

Boğa’nın bu savaşta vefat etmediği sonraki olaylardaki rollerinden de 

anlaşılmaktadır. Musa, Iztarbed savaşından sonra Ahmed b. 

Tolun’a karşı Mısır’a gönderilmiştir. O,  Rakka’ya giderek Ahmed b. 

Tolun’la mücadeleye hazırlanmış ancak 10 ay sonra Mısır’da herhangi 



bir şey değiştiremeden geri dönmek zorunda kalmıştır. (İbnü’l-Esîr, 

1987: VI, 269,270). Musa b. Boğa’nın 263/876-877’de devlet içinde 

çok güçlü bir konumda olduğu görülmektedir. Bu yılda Mu’temid’in 

veziri olan Ubeydullah b. Yahya b. Hâkân vefat edince yerine vezir 

olarak Hasan b. Muhalled getirilmiş ancak Musa b. Boğa’nın 

Sâmerrâ’ya gelmesi ile kaçmak zorunda kalmış, yerine ise Süleyman b. 

Vehb tayin edilmiştir. (İbnü’l-Esîr, VI, 273). 264/877-878 yılında vefat 

eden Musa’nın kendinden sonra iki oğlu Ahmed b. Musa b. Boğa ve 

Fazl b. Musa b. Boğa’nın Abbâsîlerin hizmetinde çalışmaya devam 

ettikleri görülmektedir. Boğa'nın torunları olan Ahmed ve Fazl 

zikredilen bölgelerde üçüncü nesil Türkler olarak hâdiselere yön veren 

aktörler arasındadırlar.(İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 276, 277 ve 284; 

Mes’ûdî, 2005: IV, 165).Nakillerden Musa’nın Ahmed ve Fazl’dan 

başka çocuklarının da olduğu ortaya çıkmaktadır. Taberî Iztarbed 

savaşını anlatırken onun künyesini Ebû İmrân Musa b. Boğa olarak 

nakletmektedir. (Taberî, 1987: X, 395). Bu ifadeden Musa’nın İmrân 

adında bir oğlunun daha olduğu anlaşılmaktadır. Ancak İmrân’ın 

hâdiselerde yer aldığını gösteren başka kayıt bulunmamaktadır. Bu 

durumda onun erken ölmüş veya önemli hâdiselerde rol almamış 

olduğunu düşünebiliriz. 

Muhammed b. Türkeşe: Iztarbed savaşı öncesi Bağdad’ta 

Muvaffak tarafından yapılan toplantıda Ya’kub’a verilen ikta ve 

görevlerin kendisine bildirilmesi için hazırlanan elçilerden birisi 

olduğunu ifade etmiştik. Bu elçilik heyetine Dirhem b. Nasr başkan 

atanırken Ömer b. Sîmâ ve Muhammed b. Türkeşe yardımcı olarak 

görev yapmışlardı. Muhammed hakkında buradaki görevinden başka 

nakle rastlayamadık. Ancak Babası Türkeşe isimli birisi olduğuna göre 

Abbâsî devleti içinde görev yapan Türklerden birisi olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Tabâğû et-Türkî: Iztarbed savaşının başlarında Ya’kub’un 

saldırdığı tarafta Musa b. Boğa et-Türkî’nin emrinde sağ cenah 

askerlerinden birisi olarak görev yapıyordu. Bu hücumda öldürülenler 

arasında adı geçen Türklerden birisidir. Zikri geçen savaş dışında bu 

isim hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Halife Mühtedî, 256/869-870’de 

Sâmerrâ’da Türklerle savaşmış ancak yenilmiş ve öldürülmüştür. Taberî 

ve İbnü’l-Esîr, bu savaşlar esnasında halifenin safında savaşan Tabâyğû 

veya Tabâyağû şeklinde okuyabileceğimiz bir kişiden 

bahsetmektedirler. (Taberî, X, 333; İbnü’l-Esîr, VI, 221).Bu kişinin 

Iztarbed savaşında Saffârîler tarafından öldürülen Tabâğû et-Türkî ile 

aynı kişi olması muhtemeldir. Tabâğû et-Türkî dönemin ünlü 

komutanlarından Musa b. Boğa’nın emrinde çalıştığına göre hâdiselerin 

akışında rol alan önemli komutanlardan birisi olmalıdır. Taberî’nin 



kaydı sayesinde Tabâğû et-Türkî, 7./9. yüzyılda Irak, Fârs ve Huzistan 

bölgesinde kaybolan binlerce Türkten birisi olmaktan kurtulmuş ve en 

azından ismi bilinenler arasına katılmış görünmektedir.   

Muhammed Tuğtâ et-Türkî: Üzerinde durmaya 

çalıştığımız gibi Iztarbed savaşında sağ kanat komutanı olan Musa 

b. Boğa’nın askerlerinden birisi olarak kaydedilmektedir. O, 

Ya’kub’un sol kanat askerlerinin hücumu ile İbrahim b. Sîmâ et-Türkî 

ve Tabâğû et-Türkî gibi savaşın ilk safhalarında öldürülmüştür.(Taberî, 

1987: X, 393). Kaynaklarda Ya’kub 257/870-871’de Fârs üzerine 

yürüdüğünde Mu’temid’in ona Tuğtâ ve İsmail b. İshâk’ı elçi 

olarak gönderdiğinden bahsedilmektedir.(Taberî, X, 350; İbn 

Mikeveyh, IV, 253).Tuğtâ ve Muhammed Tuğtâ et-Türkî’nin aynı 

kişi olup olmadığını ortaya koyacak bilgilere ulaşamadık. Bununla 

birlikte Muhammed Tuğtâ et-Türkî, Taberî’nin kaydı ile tarihin 

derinliğine gömülmekten kurtulmuştur. 

Muhammed b. Otâş et-Türkî: Mes’ûdî, Iztarbed savaşı 

hakkında bilgi verirken sadece üç cümle ile Muhammed b. Otâş et-

Türkî isminde birisinden bahsetmektedir. Bu cümlelerde Muhammed’in 

çok cesur olduğu ifade edilmekle birlikte hakkında ayrıntıya 

girilmemektedir. (Mes’ûdî, 2005: IV, 161). Mürûc’takibu kayıtla 

üzerinde durduğumuz savaşta rol alan Türklerden birisi olduğunu 

anladığımız Muhammed b. Otâş’ın kimliğini diğer kaynaklardaki 

nakillerden biraz daha ayrıntılı anlayabileceğimizi ümit ediyoruz. 

Kaynaklarda Iztarbed savaşından sonraki hadiselerde Abbâsî 

ordusuna bağlı görev yapan Muhammed b. Otâmış ve Musa b. Otâmış 

adlı iki kardeşin zikri geçmektedir. İbnü’l-Esîr, 264/877-878 yılı 

olaylarını anlatırken bu iki kardeşin rol aldığı hâdiseleri de 

nakletmektedir. Yine İbnü’1-Esîr ve Taberî 265/878-879 yılı 

hâdiselerinde Musa b. Otâmış’la ilgili haberlere yer vermektedir. El-

Kâmil’de 266/879-880 yılı hâdiselerinde Musa b. Otâmış'ın oğlu 

Ahmed’le ilgili olaylar da aktarılmaktadır. (Taberî, 1987: X, 421; İbnü’l-

Esîr, 1987: VI, 277, 278, 285 ve 289). 

Muhammed ve Musa’nın babaları Otâş/Otâmış ise Abbâsîlerin 

ünlü Türk komutanlarından birisi olduğu zaten bilinen bir konudur. 

Nakillerde et-Türkî lâkabı ile zikredilen Otâmış’ın Abbâsîdevletinde 

Vasıf et-Türkî, Fetih b. Hakan, Boğa el-Kebîr, Boğa es-Sağîr ve Bağlun 

et-Türkî gibi komutanlarla aynı dönemde görev yaptığı ortaya 

çıkmaktadır. Onunla ilgili haberler Mütevekkil dönemine kadar 

gitmektedir.(Taberî, X, 75 vd.;İbnü’l-Esîr, VI,  132 vd; es-Safedî, IX, 

249).Halife Müstaîn onu 248/862-863’de vezir tayin ederek Mısır ve 

Mağrib’in sorumluluğuna atamıştır. Otâmış, yine aynı halife 

döneminde 249/863-864'de Sâmerrâ’da ayaklanan halk tarafından 



öldürülerek evi yağmalanmıştır. (Taberî, 1987: X, 117, 120 121; İbnü’l-

Esîr, 1987: VI, 151 ve 154: es-Safedî, 2000:  IX, 249). Bu durumda 

Iztarbed savaşındaki Muhammed b. Otâş et-Türkî ile diğer 

kaynaklarda zikredilen Muhammed b. Otâmış’ın aynı kişi olduğu 

hakkında şüphe etmeye gerek olmamalıdır. 

Taşdemir: NakillerdenTaşdemir’in Musa b. Boğa’nın 

komutanlarından birisi olduğunu söylemek mümkündür. Adı en 

son Iztarbed savaşından bir yıl önceki hâdiselerde zikredilmektedir. 

261/874-875’de Musa b. Boğa tarafından Abdurrahman b. Müflih’in 

yardımcısı olarak atanmış ve Muhammed b. Vâsıl’a karşı Fârs 

bölgesine gönderilmiştir. Yukarıda üzerinde durmaya çalıştığımız gibi 

Râmhürmüz’de yapılan savaşı Abbâsî ordusu kaybetmiştir. Taşdemir 

ise savaş esnasında öldürülmüştür. (Taberî, 1987:X, 388, 389;İbnü’l-

Esîr, 1987: VI, 261).Taşdemir’in Abbâsîlerin hizmetine ne zaman 

girdiği belli değilse de onun 259/872-873 yılında da Basra tarafında 

Zenci isyanlarına karşı Abdurrahman b. Müflih’in emrinde Abbâsî 

ordusunun hizmetinde savaştığı görülmektedir.(Taberî, 1987: X, 380, 

381; İbnü’l-Esîr, 1987: VI, 241).Dîvânü Lügati’t-Türk’te bugünkü 

kullandığımız anlamda ifade edilen taş ve temür sözcüklerinin 

(Mahmûd el-Kâşgarî, 2007: 538, 550) birleşiminden oluşan 

Taşdemir’in Türk ismi olduğu konusunda şüphe yoktur. Nitekim İbn 

Miskeveyh onu 285/898-899 yılı hâdiselerini aktarırken Taştem et-

Türkî(İbn Miskeveyh, 2003: IV, 261)şeklinde kaydetmektedir. 

Taşdemir bu dönemde Abbâsî ordusunda görev yapan ve hiç olmazsa 

ismi kayıtlara geçmiş olduğu için hakkında bilgi sahibi olabildiğimiz 

Türklerden birisidir. 

Sâ Tekîn/Asâ Tekin: Iztarbed savaşı sona erdiğinde 

Mu’temid Medâin’e gitmiş, buradan Bağdad’a uğramış ve nihayet 

Sâmerrâ’ya gitmişti. Muvaffak ise önce Ya’kub’un peşine düşmüş 

ancak yolda hastalanınca Mesrûr el-Belhî ile birlikte Bağdad’a 

dönmek zorunda kalmıştı. Taberî, Bağdad’a dönerken Muvaffak’ın 

yanında Mesrûr’dan başka Sâ Tekîn isimli bir kişinin de 

bulunduğundan bahsetmektedir.(Taberî, X, 1987:395). 

Taberî’nin Sâ Tekîn olarak bahsettiği isim İbnü’1-Esîr tarafından 

Asâ Tekîn olarak kaydedilmektedir. Nakillerden Asâ Tekîn’in üzerinde 

durmaya çalıştığımız savaştan önce de Abbâsîlerin hizmetinde çalışan 

komutanlardan birisi olduğu anlaşılmaktadır. 259/872-873’de Kufe’nin 

Türk komutanı Kencûr/Keycûr izinsiz bir şekilde şehri terk etmiş, bu 

arada devlet tarafından emrindeki askerleri için verilen malları da 

yanına alarak Sâmerrâ’ya gelmiştir. Kencûr, halifenin Kufe’ye geri 

dönmesi için yaptığı ikazları kulak ardı ettiği gibi Sâmerrâ’dan 

ayrılarak Ukbarâ’ya gitmiş ve başına buyruk hareketlerine burada da 



devam etmiştir. Bunun üzerine o, Sâmerrâ’dan üzerine sevk edilen ve 

içinde Tekîn, Abdurrahman b. Müflih, Musa b. Otamış ve Asâ Tekîn’in 

bulunduğu Türk komutanlartarafından yakalanarak başı kesilmek 

suretiyle öldürülmüştür.(Taberî, X, 377;İbnü’l-Esîr, VI, 244). 

Kaynaklardan Asâ Tekîn’in Ezgü Tekîn isminde bir de oğlunun 

olduğunu öğreniyoruz. Mu’temid, Asâ Tekîn’i 260/873-874’de 

Musul’a vali olarak tayin etmiş ancak o, yerine vekil olarak oğlu Ezgü 

Tekîn’i göndermişti. Ancak Ezgü Tekîn burada halkla anlaşamayınca 

Sâmerrâ’ya geri dönmek zorunda kalmış, babası da bu şehre 261/874-

875’de Heysem b. Abdullah’ı atamıştır. (Taberî, X, 377; İbnü’l-Esîr, 

VI, 247, 248).Asâ Tekîn’in 266/879-880 yılı olaylarında da ismi 

geçmektedir. Bu durumda onun Abbâsîlere uzun yıllar hizmet ettiği 

ortaya çıkmaktadır.(Taberî, X, 426). 

Sâ veya Asâ olarak zikredilen ismin Arapça Âsâ (sopa değnek) 

isminden veya Türkçe asmak fiilinden galat olması mümkündür. 

Tekîn/Tegin ise zaten Türkler tarafından tarihte olduğu gibi günümüzde 

de çok kullanılan bir isimdir. Mahmûd el-Kâşgarî, Dîvân-ı Lügati’t-

Türk’te bu kelimenin kök anlamını köle olarak kaydetmekte, Gümüş 

Tegin’in derisi gümüş gibi açık renk olan köle, Alp Tegin’in güçlü köle 

Qutlug Tegin’in de kutsanmış köle anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Kelime Hâkânîler döneminde erkek çocuklar için kullanılan unvan 

olmuştur. Afrâsiyâb oğulları babalarına saygı ve alçak gönüllülüklerini 

göstermek için köleniz/kulunuz şunları yaptı vb. bir hitap şekli 

geliştirmişlerdir. Bu sebeple zamanla Tegin sözcüğü Afrâsiyâb’ın 

oğulları için kullanılmıştır. Daha sonra Afrâsiyâb’ın çocukları 

içinsadece Tegin sözcüğü isim olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

(Mahmud el-Kâşgarî, 546).Bu bilgiler çerçevesinde 

değerlendirildiğinde Sâ/Asâ Tegin’in Türk olduğu konusunda şüphe 

yoktur. Nitekim İbn İsfendiyâr da 272/885 yılı hâdiselerini anlatırken 

onun Türk olduğunu açıkça kaydetmektedir.(İbn İsfendiyâr, 1905: 

189). 

 

Sonuç 

Abbâsî halifeleri Sicistan bölgesini Horasan valileri vasıtasıyla 

idare ediyorlardı. Mu’tasım döneminde Horasan emiri Abdullah b. 

Tahir’in Sicistan valisi Hüseyin b. Abdullah es-Seyyâr idi. Vâsıkbillâh 

döneminde Abdullah b. Tahir’in vefatı ile yerine Tahir b. Abdullah 

getirilirken Sicistan’a İbrahim b. Huzayn atandı. Bu dönemde isyan 

eden Salih b. Nasr, Büst’te hâkimiyet kurmayı başardı. Bu 

ayaklanmada ona yardım edenlerden birisi olan Ya’kub b. Leys es-

Saffâr da tarih sahnesine çıkmış oldu. Mütevekkil’in halifeliği 

esnasında Salih, Büst ve çevresinde güçlenince 238/852’de bölge 



halkının da biatını aldı. Bu arada İbrahim b. Huzayn’ın vefatı ile 

Sicistan bölgesine oğlu Muhammed atandı. Salih, Büst ve çevresinde 

güçlenip Sicistan’ı da hâkimiyeti altına almak isteyince Muhammed b. 

İbrahim’le arasında savaş başladı. İki taraf arasında mücadeleler 

devam ederken Salih başarısız olup 244/858’de Nûkan Savaşı’nı da 

kaybedince ortadan kayboldu. Bu durumda Sicistan halkı Dirhem b. 

Nasr’a biat etti. Ya’kub b. Leys ise bu defa onun yanında yer aldı. Ona 

başkomutanlık görevi de verilince onun ordu ve halk arasındaki 

saygınlığı da artmaya başladı. Çok geçmeden Ya’kub’un başarılarını 

kıskanan Dirhem onun öldürülmesi emrini verdi. Mücadeleyi ise 

durumu önceden fark eden ve hazırlıklı olan Ya’kub kazandı. 

Dirhem’i yakalayarak hapse atmayı başaran Ya’kub 247/861-862’de 

Sicistan bölgesinde Saffârîler hanedanlığının temellerini de atmış 

oldu. Ya’kub, Mu’tez döneminde Sicistan ve çevresinde hâkimiyetini 

güçlendirip halifeye bağlılığını da bildirince 253/867’den itibaren 

bölgenin hatırı sayılır bir gücü haline geldi. 

Ya’kub Sicistan ve çevresinde elde ettiği gücü çok geçmeden 

hâkimiyet alanını genişletmek amacıyla kullanmaya başladı. 

253/867’de Horasan bölgesine doğru harekete geçerek Herat ve 

Buşenc’i aldığı gibi Sicistan’ın doğu sınırlarındaki Türk meliki 

Rutbil’i mağlup etti. O, Iztarbed savaşının yapıldığı 262/876 yılına 

kadar hâkimiyet alanını Sicistan’ın yanında Fârs, Huzistan, Horasan, 

Kirman, Toharistan, Sind, Taberistan ve Deylem bölgelerine yaymayı 

başarmıştı. Ya’kub’un gün geçtikçe artan nüfuzu ve gücü Abbâsî 

halifeliğinin dikkatini çektiği gibi Horasan ve Fârs bölgelerine izinsiz 

sefer yapması Mu’temid’in sert tepkisine sebep oluyordu. Bununla 

birlikte halifelik Zenci isyanlarının yanında birçok gaile ile uğraştığı 

için Ya’kub’la arayı bozmak ta istemiyordu.  

Ya’kub, 261/874-875’de Muhammed b. Vâsıl’ı yenerek Fârs 

bölgesine tamamen hâkim oldu. Bir yıl sonra Muharrem 262/Ekim 

875-876’da Fârs bölgesinden harekete geçerek Huzistan şehirlerinden 

Ahvâz üzerine yürüdü. Amacını ise görünüşte Bağdad’a gitmek olarak 

belirledi. Ahvâz’a bağlı yerleşim yerlerinden birisi olan Râmhürmüz’e 

geldiğinde halife ona elçi göndererek bütün isteklerinin kabul 

edildiğini, kendisine Horasan, Taberistan, Cürcan, Rey ve Fârs’ın 

yanında Bağdad’ın şurta reisliği görevinin de verildiğini bildirdi. 

Ancak Mu’temid’in Ya’kub’un bütün isteklerini kabul etmesi onun 

Bağdad’a gitme konusundaki hırsını durdurmaya yetmemişti. Bu 

amaçla o, Râmhürmüz’den Asker-i Mükrem’e buradan da 23 

Cemaziyelahir 262/24 Mart 876’da Bâzbîn yoluyla Vâsıt’a ulaştı. 

Daha sonra Deyru’l-Âkûl’e giden Ya’kub’un son durağı savaşın 

yapılacağı yer olan Iztarbed oldu. 



Ya’kub’un Bağdad’a gitmek için yoluna devam ettiğini öğrenen 

Mu’temid hemen bir ordu hazırlayarak Sâmerrâ’dan ayrıldı. Önce 

Bağdad’a gelen halife burada birkaç gün kaldıktan sonra Za’ferâniye'ye 

buradan da Sîb-i Benî Kûmâ’ya geçti. Sîb’de savaş için gerekli 

hazırlıkların tamamlanmasından sonra Mu’temid burada kalırken 

başkomutan tayin ettiği kardeşi Muvaffak’ı Iztarbed’e gönderdi. 2 Receb 

262/1 Nisan 876’da Iztarbed’te karşıkarşıya gelen iki ordudan galip gelen 

Abbâsîler oldu. Şiddetli geçen savaşı Muvaffak’ın kazanmasının ana 

sebebi Sîb-i Benî Kûmâ’da kalan Mu’temid’in gönderdiği yedek 

kuvvetler idi. Akşama doğru savaşa dâhil olan yedek kuvvetler 

karşısında zaten çok kayıp vermiş ve yorulmuş olan Saffârî ordusu 

çözüldü ve çareyi kaçmakta buldu. Iztarbed’den ayrılarak Fars bölgesine 

giden Ya’kub daha sonra Huzistan bölgesinde bulunan Cündişapur’a 

gelerek buraya yerleşti.  Nitekim o, vefat tarihi olan 9 Şevval 265/4 

Haziran 879 tarihine kadar bu şehirde kalmış ve devleti de buradan 

idare etmiştir. 

Türklerin özellikle Halife Me’mun tarafından Fars ve Araplara 

karşı denge unsuru olarak devletin hizmetinde istihdam edildikleri, 

kardeşi Mu’tasım’dan itibaren de güçlenerek etkinliklerini artırdıkları 

bilinmektedir. Nitekim onların bu etkileri Vâsık, Mütevekkil, Muntasır, 

Müstain, Mu’tez ve Mühtedî gibi halifeler döneminde de artarak devam 

etmiştir. Türklerin Mu’temid döneminde de sarayda danışmanlık, 

hâciblik veya vezirlik yaptıkları gibi orduda askerlik veya komutanlık 

görevlerini üstlendikleri görülmektedir.  

Iztarbed Savaşı’nda ve bu savaş sürecinde de çok sayıda Türk, 

Abbâsî devleti ve ordusunda görev yapmıştır. Kaynaklarda bu savaşa 

katılan Abbâsî ordusunun sayısı belirtilmemektedir. Diğer taraftan bu 

muharebede yer alan komutan ve askerlerin isimlerinin tamamını tespit 

etmek de mümkün değildir. Bununla birlikte Halife Mu’temid, kardeşi 

Muvaffak ve Saffârî emiri Ya’kub hariç, kaynaklarda bu savaşta ve 

savaş sürecinde isimleri zikredilen 23 kişinin 15 tanesinin Türk olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bunların içinde Ubeydullah b. Yahya b. Hâkân gibi 

vezir olarak görev yapanlar olduğu gibi Muhammed el-Müvelled gibi 

halifenin çocuğuna danışmanlık yapan Türkler de bulunmaktadır. 

Bunların bazıları ise Arap isimleri aldıkları için ancak uzun ve detaylı 

araştırmalar sonucu Türk oldukları anlaşılabilmektedir. Iztarbed savaşı 

ve süreci ile ilgili kayıtlar Halife Mu’temid döneminde Abbâsî sarayında 

ve ordusunda Türklerin hâlâ güçlerini muhafaza ettiklerini, diğer taraftan 

3./9. asırda Irak, Fârs ve Huzistan bölgeleri gibi Türk dünyasına uzak 

coğrafyalarda bile yoğun olarak varlıklarını ortaya koymaktadır.  
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