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Öz 

Tarihin kaydetti i en uzun ömürlü devletlerden biri de Abbasi Devletidir. 
Abbasiler ilk dokuz halifeleri zaman nda sürekli geli mi , ilim ve kültür hayat nda büyük 
at l mlar yapm lard r. Bütün bunlar n yan nda devletlerin ilerlemelerini yava latan ve 
bazen y k lmalar na sebep olan ayaklanmalar da meydana gelmi tir. Abbasi Devletinde ilk 
ayaklanmalar ikinci halife Mansur zaman nda görülmeye ba lam t r. Abbasilerin sekizinci 
halifesi olan Mu tas m zaman nda da devleti dinî, siyasî, sosyal ve ekonomik yönden 
etkileyen bir dizi ayaklanmalar olmu tur. Ba ta Bâbek isyan olmak üzere Mu tas m 
zaman nda ç kan ayaklanmalar Abbasi Devleti için ciddi tehlikeler olu turmu tur. De i ik 
k l flar alt nda ortaya ç kan isyanlar n temelde amaçlar siyasî iktidar elde etmektir.  

Mu tas m n hilafeti süresince kar la t dokuz önemli isyan bu makalede 
incelenmi tir. Bu isyanlar n sebepleri, geli imi ve sonuçlar , sebep-sonuç ili kisi içinde 
ortaya konulmu tur.  

Anahtar Kelimeler: Abbasi, Mu tas m, Babek, Af in, syan  

REBELLIONS DURING THE PERIOD OF MU TASIM  

Abstract 

The Abbasid State is one of the most longevous state that history has recorded. 
Abbasids developed continuously and had great steps in the areas of science and culture in 
the period of its first nine caliphs. In addition to the above all, the rebellions that slowed 
down the development of states and sometimes led to the fall of them occurred. In 
Abbasids, first rebellions started to appear in the period of Mansur,the second caliph. A 
number of rebellions which had religious, political, social and economic effects on the state 
in  the period of  Mu tasim caliph the eighth. The rebellions the leading one of which was 
Babak occurred during Mu tasim s reign caused serious dangers for Abbasids Empire.  The 
basic reasons for these rebellions which had artificial reasons , were to take over the 
political power.  

Nine important rebellions Mu tasim confronted during his reign are studied in this 
article. The reasons, developments and the results of these rebellions are explained in 
reason-result relation.  

Key Words: Abbasid, Mu tasim, Babak, Afshin, Rebellion     
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Giri

 
slam tarihi içinde uzun ömürlü devletlerden biri de Abbasilerdir. 

Emeviler e kar uzun süren bir davet sürecinden sonra Ebu l-Abbas (750-754)  
Abbasilerin ilk halifesi oldu. Mansur 762 de Ba dat n temelini at p ba kent olarak 
oraya yerle ti. Mehdi (775-785), Hadi (785-786), Harun Re id (786-809), Emin 
(809-813), Me mun (813-833), Mutas m (833-842) ve Vas k (842-847) 
devirlerinde devlet alabildi ine yükseldi. Bu ilerleme yan nda devlet daha Mansur 
zaman ndan itibaren ba layan ayaklanmalarla kar kar ya kald . Mu tas m 
zaman na gelindi inde de devlet, ciddi ayaklanmalarla muhatap oldu. Bu 
makalede, halife Mu tas m zaman nda meydana gelen isyanlar incelenecektir. 

Mu'tas m bin Re id, 10 aban 179 / 29 Ekim 795 y l nda Ba dat ta 
dünyaya geldi. Harun Re id in alt o lundan biridir.1 Künyesi Ebu shak2 ve as l 
ad Muhammed olup halife olduktan sonra el-Mu'tas m Billah unvan n alm t r. 
Annesi Marida adl bir cariyedir.3 Askalani, kitab nda Marida'n n Türk oldu unu 
söylemektedir4 ve bu sebeple Mu'tas m' n Türk askerlerinden birlikler meydana 
getirdi i ileri sürülmektedir.5  Mu'tas m' n çocukluk ve e itimiyle ilgili bilgiler 
yeterli de ildir. Kaynaklarda, e itime ba lad zaman babas n k zd rd 6  ve bu 
sebeple e itimine devam ettirilmedi i ve bunun sonucu olarak okuma yazmas n n 
az ve hatta ümmi7   oldu u bilgisi yer almaktad r. Mu'tas m, fiziki yap olarak orta 
boylu, k rm z ya çalan beyaz pembe tenli, k z l ve uzun sakall

 

ve güzel gözlü bir 
ki iydi.8   

12 Recep 218 / 3 A ustos 833 günü Tarsus ta Me mun un vefat etti i gün 
Mu tas m n halifeli ine biat edildi9 ve Me mun un cenaze namaz n Mu'tas m 

                                                

 

1  bn Vâdrân; Târihu l-Abbâsiyyin, Thk. El-Munci l-Ka bî, Beyrut 1993, s. 487. 
2  Mesûdî, Ebi l-Hasan Ali b. El-Hüseyin b. Ali; Mürûcu z-Zeheb ve Meâdinü l-Cevher, Dâru l-

Endelüs, Beyrut 1965, III, 459. 
3  Muhammed Hudaribek; Muhâdarâtu t-Târihi l-Ümemi l- slâmiyye -ed-Devletü l-Abbâsiyye-, 

Thk., Muhammed el-Osman, Dârü l-Kalem, Beyrut 1986, s. 257. 
4  bn Vâdrân; age., s.487.  
5  Yusuf el-A ; Târihu Asri l-Hilâfeti l-Abbâsiyye, Dâru l-Fikir, D ma k 1982, s. 100. 
6  bnü l- Cevzî, Ebü'l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed; el- Muntazam fi Târihi l - Mülûk 

ve l- Ümem, Thk., M. Abdülkadir Ata / Mustafa A. Ata, Dârü'l-Kütübi'l- lmiyye, Beyrut 1995, XI, 
27. 

7  bn Ta riberdî, Cemâlüddin Ebi l-Mehâsin Yusuf; en-Nücûmu z-Zahire fi Mülûki M sr ve l-
Kahire, Dârü l-Kütübü l- lmiyye, Beyrut 1992, II, 250; Mahmud Makdi ; Nüzhetü l - Enzar fi 
Acâibi t - Tevârih ve l 

 

Ahbâr,  Thk.,  Ali Ez-Zevari, Muhammed Mahfuz,  Dârü'l- Garbi'l- 
slâmi, Beyrut 1988, I, 253; Mahmud âkir; Hz. Adem den Bugüne slâm Târihi, Çev. Ferit 

Ayd n, Kahraman Yay nlar , stanbul 1993, IV, 169. 
8  bnü l-Esîr, Izzüddin Ebü'l- Hasen Ali b. Ebi'l- Kerem M. b. M. b. Abdülkerim ; el-Kâmil fi t-

Târih, Dârü l-Fikir, Beyrut 1982, VI, 524-525; Abdulaziz Dûrî; el-Asrü'l-Abbâsi el-Evvel: 
Dirâse fî Târihi's-Siyasî ve'l- darî ve l-Malî, Dârü t-Talia, Beyrut 1988, s. 176. 

9  El-Karamânî, Ahmed b. Yusuf; Ahbâru d-Düvel ve Âsâru l-Uvel fi t-Târih, Thk., Fehmi Sa d, 
Ahmed Hatit, Âlemü l-Kütüb, Beyrut 1992, II, 99. 
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k ld rd .10 Me mun, karde i Mu'tas m n ecaati, metaneti, devlet adaml ve siyasi 
ki ili ini, devletin gelece i için uygun buldu undan kendisinden sonra yerine onu 
b rakt .11 Me'mun'dan sonra kimin halife olaca na dair, kaynaklar farkl rivayetler 
içermektedirler. Komutanlardan baz lar Me mun un o lu Abbas n halife 
seçilmesi için giri imde bulundular.12 Ancak Abbas onlara kar ç karak; Bu ne 
so uk muhalefettir! Ben amcam Mu'tas m a biat ettim dedi. Bunun üzerine 
insanlar sakinle tiler 13  ve fitne alevleri söndü. Me mun un ölüm ve Mu'tas m a 
biat edildi i haberi ülkenin her taraf na ula t r ld .14 

Mu'tas m, Harun'un halife olan üçüncü o luydu15 ve bir halife olarak ilk 
halifelerle ayn özelliklere sahipti. Sa lam görü sahibi, çabuk harekete geçen bir 
adamd .16 smini Bizansl lar taraf ndan sayg ile and rd .17 Onun zaman nda 
Samerra, ihti amla ayn anlama gelen bir kelime oldu.18  

Mu'tas m halife olduktan sonra kar kar ya kald  ve çözüm bekleyen iki 
büyük problem vard : Bâbek el-Hürremi isyan

 

ve Araplarla Arap olmayanlar 
aras ndaki derinden devam eden iktidar mücadelesi. Abbasilerin gelece i temelde 
bu iki problemin çözümüyle çok yak ndan ilgiliydi. Ayr ca ülke içindeki huzur ve 
bar tehlikeye sokan, küçük çapl

 

isyanlar da görülmekteydi. Yeni halife, 
ba lang çta bu küçük çaptaki kar kl klar halletme yoluna gitti. Arkas ndan daha 
büyük problemlerin halledilmesi için tüm imkânlar n

 

kullanmaktan çekinmeyerek 
görevini en iyi ekilde yerine getirmeye çal t .  

1. Hürremilerin syan

 

218 / 833 senesinde Mu'tas m' n Ba dat'a gelmesinden k sa bir süre sonra 
Cibal, Hemedan, sfehan, Masebezan ve Menrecan19 ahalisinden çok say da ki i 

                                                

 

10  bn Haldûn, Abdurrahman b. M. b. Haldûn el-Ma ribî; Kitâbü l- ber ve Divânü l-Mübtedâ ve l-
Haber, Dârü l-Kütüb, Beyrut 1966, III, 545; Dineverî, Ebu Hanife Ahmed b. Davud; Ahbâru t-
T val, Dâru hyâi l-Kütübi l-Arabiyye, Kahire 1960, s. 401. 

11  Ahmed Muhtaru l-Abbad; fi t-Târihi l-Abbâsi ve l-Endülüs, Dârü n-Nahdati l-Arabiyye, Beyrut, 
s. 116; el-Ezdî, Ebû Zekeriyyâ Yezid b. Muhammed b. yas; Târihü'l-Mevs l, Thk., Ali Habibe, 
Lecnetü'l- hyâi't-Türâsi'l- slâmi,   Kahire 1967, s. 415; Seyyid Emir Ali; Musavver Târih-i slâm, 
Terc. M. Rauf, Dersaadet, Birinci Bask , stanbul 1329, s. 284. 

12  Yakubî, Ahmed b. Ebî Yakub b. Cafer b. Vehb bn Vâd h; Târihü l-Yakubî, Dâru s-Sad r, 
Beyrut, II, 471. 

13  Taberî, Ebu Cafer bn Cerir Muhammed b. Cerir ; Târihü t-Taberî, Thk., Muhammed Ebu l-Fadl 
brahim, Dâru l-Maarif, Kahire 1708, VIII, 667. 

14  bn Kesîr; el-Bidâye ve n-Nihâye, Çev. Mehmet Keskin, Ça r Yay nlar , stanbul 1995,  X, 473. 
15  H.U. Rahman; slâm Târihi Kronolojisi 570-1000, Ed. Ziyauddin Serdar, Çev. Abidin 

Büyükköse, Birle ik Yay nc l k, stanbul 1995, s. 221. 
16  Suyûtî, Celâlüddin; Târihu l-Hulefâ, Beyrut 1986, s. 377. 
17  Casim Avc ; slâm Bizans li kileri, Klasik Yay., stanbul 2003, s. 101. 
18  S.F. Mahmud; slâm Târihi, Çev. A. Keveno lu-A. Sümer, Varl k Yay nlar , kinci Bask , 

stanbul 1973, s. 127. 
19  bn Kesîr; age., X, 474; Gerdizî, Ebu Said Abdülhay b. Dahhak b. Mahmud; Zeynü'l-Ahbar, rh. 

Abdülhay Habibi,  Bünyad- Ferheng-i ran, Tahran 1968, s.75. 
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Hürremili i kabul ederek20 isyan ettiler. Hemedan ba ta olmak üzere bu bölgede 
toplanan asiler, yollar kesip, mal ve cana kastetmeye ba lad lar.21  Özellikle 
Horasandan gelen tüccarlar ve hac lar, bunlardan büyük zarar görüyorlard . syan 
tüm bölge için ciddi bir hal almaya ba lad . Bunun üzerine Mu tas m, evval 218 / 
Kas m 833 de de erli komutanlar ndan shak b. brahim b. Mus'ab ,22 Cibal 
bölgesine vali tayin ederek isyan bast rmas için görevlendirdi. Verilen görev 
üzerine Ba dat'tan askerleriyle birlikte hareket eden shak b. brahim, asilerle 
yapt sava ta galip gelerek, asilerin ço unu k l çtan geçirdi.23 shak b. brahim bir 
mektupla tevriye gününde24 fethin gerçekle tirildi ini, Hürremilerin ma lup 
edildi ini, onlardan çok say da adam n öldürüldü ünü, kalanlar n ise Bizans a 
kaçt klar n Mu'tas m a bildirdi.25 Böylece asiler amaçlar na ula amadan bertaraf 
edilmi oldular.  

2. Zutlar n syan

 

Mutas m' n halifeli inin ilk y llar nda kar s na ç kan bir di er problem, 
Irak' n a a bölgelerindeki Zutlar' n isyan yd .26 As l vatanlar Hindistan olan 
Zutlar n, Ortado u ya hangi tarihlerde geldikleri tam olarak belli de ildir.27 Bir 
rivayete göre, ran ahlar ndan Behram Gur, Hint kral ndan adam istemi , o da on 
bin ki iye yak n bir toplulu u göndermi tir.28 Ba ka bir rivayette ise Haccac n Irak 
valili i s ras nda (694-714) Zutlardan bir toplulu un bölgeye geldi i ve 
memleketlerinden ayr lan ve bat ya göçen bu gruplardan faydalanmay dü ünen 
Haccac n onlar Irak n güney s n r bölgelerine yerle tirdi i belirtilmi tir.29 F rat 
ve Dicle rmaklar n n kav ak noktas na yak n yerlere yerle tirilen Zutlar, daima 
kar kl k ç kar yorlar, yerle tikleri yerde oturup kalam yorlard . Ya ay tarzlar 
kaba idi ve bir eye uzun boylu ba lanam yorlard .30  

Basra ile Vas t aras ndaki31 Zutlar, birkaç y ld r yoldan geçen tüccarlar 
soymakta ve ehirleri ya malamaktayd lar.32 Özellikle kay klarla Ba dat'a giden 
e ya ve g day

 

al koyuyorlard . Zutlar n, devletin emirlerine muhalif hareketleri ve 

                                                

 

20  bn Ta riberdî; age., 230. 
21  Faruk Sümer; Abbasiler Tarihinde Orta Asyal Bir Prens Af in , Belleten, Cilt LI, Say 200, 

1987, s. 655. 
22  el-Ezdî; age., s. 415. 
23  Taberî; age., IX, 668. 
24  bnü l- Cevzî; age., XI, 30. 
25  bn Kesîr; age., X,  474. 
26  Ahmed Muhtar Abbad; age., s. 118. 
27  Seyyid Emir Ali; age., s. 286. 
28  Do u tan Günümüze Büyük slâm Târihi; Rdk. H. Dursun Y ld z, Ça Yay nlar , stanbul 1986, 

III, 205. 
29  Abdulaziz Dûrî; age., s. 187. 
30  S.F. Mahmud; age., s. 124. 
31  Yakubî; age., II, 472. 
32  H.U.Rahman; age., s. 221. 
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yol kesmeleri, Me'mun'un ilk y llar nda ba lam t .33 Mu'tas m halife oldu u zaman 
Basra ve Vas t aras ndaki yol güvenli i tamamen ortadan kalkm ve Zutlar 
yüzünden, nehir yoluyla Ba dat'a bir ey gönderilemez hale gelmi ti. Bu bölgedeki 
tehlikenin fark nda olan halife, Zutlar üzerine Ahmed b. Said el-Bahili idaresinde 
bir kuvvet gönderdi.34 Fakat Zutlar n küçük kay klar içinde nehir ve kanallarda 
harp etmeleri kar s nda Ahmed b. Said ba ar l

 

olamad . Bunun üzerine Uceyf b. 
Anbese35 be bin ki ilik bir ordu ile isyan n bast r lmas

 

için Zutlar n üzerine 
gönderildi.  

Uceyf, Ba dat'tan Cemaziyelevvel 219 / May s 834 tarihinde hareket etti 
ve Vas t'a gelerek Berdûdâ nehri üzerinde karargâh kurdu. Bu nehirden ç kan ve bu 
nehre dökülen di er sularla birlikte Berdûdâ nehrini kapatt . Ayr ca Zutlar n 
geçece i bütün yollar kontrolü alt na ald . Gerekli tedbirleri ald ktan sonra Zutlar 
ile sava a ba lad

 

ve bu sava ta onlardan üç yüz ki iyi öldürürken be yüz ki iyi de 
esir ald . Bu arada alm oldu u esirlerin boyunlar n vurdurdu ve ba lar n 
Mu'tas m n kap s na gönderdi. 36  

Zutlar n ba kan Muhammed b. Osman ad nda birisiydi ve o bu i i Sumâk 
ad ndaki as l ba kan ad na yürütüyordu.37 Yedi ay38 veya dokuz ay39 devam eden 
uzun bir mücadeleden sonra Zutlar teslim olmaya mecbur kald lar. Kad n ve 
çocuklar yla beraber 10 Muharrem 220/14 Ocak 835 tarihinde Ba dat'a 
getirildiler.40  

Mu'tas m, Zutlar n askeri bir nizam içerisinde borular n öttürerek 
geçi lerini seyretmek için Zevv ad ndaki gemisiyle emmasiye ye geldi. Bu 
s rada Uceyf, bütün askerlerine iki er dinar verdi. Bu vaziyette gemilerinde üç gün 
kalan Zutlar daha sonra Ba dat n do u taraf na nakledildiler41 ve Bi r b. Es-
Semeyda ya 42 teslim edildiler. Bi r taraf ndan Bizansl lar n s n r bölgesi Ayn- 
Rume ye sürgün edilen Zutlar n üzerine Bizansl lar hücum ettiler ve ço unu 
k l çtan geçirdiler.43            Baz otoriteler göçebe bir hayat ya ayan esmer Kafkasyal lar n yani 
Çingenelerin, daha sonraki sava larda Bizansl lar taraf ndan esir edilerek 
Avrupa'da sat lan Zutlar n neslinden oldu una inan rlar. Çingeneler s k s k 
otoritelerin zulmüne u ram ülke ülke gezerek, 16. asr n ba lar nda bütün 
Avrupa'ya yay lm lard .44  

                                                

 

33  Abdulaziz Dûrî; age., s. 187. 
34  Yakubî; age., II, 472. 
35  Muhammed Süheyl Takku ; Târihü d-Devleti l-Abbâsiyye, Dârü n-Nefâis, Beyrut 1996, s. 140; 

bn Ta riberdî; age., II, 230. 
36  Taberî; age., IX, 8-9. 
37  bn Haldûn; age., III, 546. 
38  Gerdizî; age., s. 76. 
39  bnü l- Cevzî; age., XI, 42; Mahmud âkir; age., IV, 174. 
40  Taberî; age., IX, 10. 
41  bnü l-Esîr; age., VI, 446. 
42  bnü l- Cevzî; age., XI, 50. 
43  bn Kesîr; age., X,  477. 
44  H.U.Rahman; age., s. 222; S.F. Mahmud; age., s. 125.  
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3. Talekan syan

 
Hüseyin b. Ali soyundan olan Muhammed b. Kas m, 219 / 834 y l 

ba lar nda, Horasan' n Talekan ehrinde isyan etti45 ve insanlar Hz. Ali soyundan 
gelen R za n n halifeli ine davet etti.46 syan n ortaya ç kmas yla ilgili net bir bilgi 
olmay p farkl görü ler vard r. Onun, kendisine yap lan kötü muamele sonucunda 
isyan etti i ve bu arada Horasan'a kaçarak Merv, Serahs, Talekan ve Nesa'da 
kendisini te vik eden Ali sempatizanlar n n etkisinde kald anlat lmaktad r.47  
Di er bir rivayet ise öyledir: Ba lang çta Muhammed b. Kas m, Rasulullah 
(sav) in mescidine devam eden ve kendi halinde zarars z bir kimseydi.48  Onu 
Medine de mücavir bulunan ve ad Ebu Muhammed olan Horasanl birisi ayartt . 
Muhammed b. Kas m n takip etti i metot ve prensiplere hayran kalan Ebu 
Muhammed ona: Sen halifeli e herkesten daha lay ks n dedi ve onu buna 
inand rd . Ayr ca kendisi de biat etti. Ebu Muhammed bundan sonra Horasanl

 

hac lardan ele geçirdiklerini teker teker Muhammed b. Kas m a getirerek onlar n 
biat etmelerini sa lad ve bu faaliyetine bir müddet böyle devam etti.  

Nihayet kendisine biat edenlerin ço ald n gören Muhammed b. Kas m, 
Ebu Muhammed ile birlikte Cûzcân a hareket etti ve orada gizlendi. Ebu 
Muhammed ise halk durmadan ona biat etmeye davet ediyordu. Muhammed b. 
Kas m n taraftarlar n n ço almas üzerine, Ebu Muhammed ona halifeli ini ilan 
etmesi için te vikte bulundu. Bunun üzerine Muhammed b. Kas m Talekan da 
halifeli ini ilan etti.49 

Mu'tas m, Muhammed b. Kas m' n Talekan'da halktan biat ald n ve 
isyan etti ini duyunca, Horasan Valisi Abdullah b. Tâhir'e isyan bast rma görevini 
verdi. Halifenin emri üzerine Abdullah b. Tâhir, Muhammed'in üzerine yürüdü.50  
Yap lan sava ta taraftarlar ile beraber yenilen Muhammed, kurtulu u daha önce 
mektupla t Horasan köylerinden birine kaçmakta buldu.51 Muhammed b. Kas m 
Nesa ehrine gelince, burada taraftarlar ndan birisinin babas yla kar la t ve 
kendisinden haber sordu. Fakat bu ki i Nesa valisine giderek onu ihbar etti. Bunun 
üzerine Nesa valisi de, kendisine bu haberi vermesinden dolay ona bin dirhem 
verdi. Sonra Muhammed b. Kas m yakalayarak onu Abdullah b. Tâhir e 
gönderdi.52 

Muhammed b. Kas m 14 Rebiülahir 219 / 28 Nisan 834 tarihinde Ba dat'a 
getirildi53 ve Mu'tas m, onun dar bir yere hapsedilmesini emretti. O darac k yerde 

                                                

 

45  Muhammed Süheyl Takku ; age., s. 139. 
46  bn Ta riberdî; age., II, 230; Gerdizî; age., s. 76. 
47  Mesûdî; age., III, 464. 
48  bn Haldûn; age., III, 545. 
49  bnü l-Esîr; age., VI, 442. 
50  Taberî; age., IX, 7; Abdulaziz Dûrî; age., s. 193. 
51  Muhammed Hudaribek; age., s. 264. 
52  bnü l-Esîr; age., VI, 443. 
53  bnü l- Cevzî; age., XI, 41. 
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üç gün kald ktan sonra daha geni bir mekân olan halifenin hizmetçilerinden 
Mesrur un yan na hapsedildi. Kendisine erzak ve hizmetçi verilen54 Kas m, 
Ramazan bayram gecesine kadar orada hapiste kald .55  Ramazan bayram gecesi56  

halk bayram tela içindeyken Muhammed, evin ayd nlanmas için çat k sm nda 
b rak lan bir k deli inden sark t lan iple oradan kaçmay ba ard .57 Sabah 
erkenden kendisine yemek getirenler onu odas nda göremediler. Bunun üzerine 
bulana 100 bin dirhem ödül vaat edildi fakat bundan sonra bir daha kendisinden 
haber al namad 58ve s rra kadem bas p izini kaybettirdi.59   

Önemli her Ali Ailesi hakk nda oldu u gibi Muhammed b. Kas m için de 
bir efsane uyduruldu. Mesela, Zeydiler onun ölmedi ine, Allah taraf ndan 
beslendi ine, bir gün onun görünerek adaleti tesis edece ine, yani bir Mehdi 
oldu una inanmaktad rlar.60   

4. Bâbek syan

 

Abbasilere kar isyanlar n en ciddisi, geni bir sahaya yay lmas , 
devaml l , te kilatlanmas ve bütünlük arz etmesi bak m ndan Bâbek'in (816-837) 
isyan d r.61 184 / 800 tarihleri civar nda do du u tahmin edilen Bâbek in nesebi 
konusunda de i ik görü ler mevcuttur.62 Bir rivayette, Ebu Müslim Horasânî nin 
k z Fat ma n n o lu Mutahhar a dayand r l rken,63 di er bir haberde de gayri 
me ru bir ili kiden dünyaya geldi i belirtilmektedir.64  

Mazdek in slam dan önce ran da ortaya atm oldu u sap k fikirler65 

slamî dönemde de i ik adlar alt nda yeniden zuhur etmi tir. Bunlardan biri de 
Bâbek in mensup oldu u Hürremiye hareketidir. Bu hareketin bir kolu, daha sonra 
ona nispetle Bâbekiyye ad yla devam etmi tir.66 Bunlar kad n ve mülkiyette 

                                                

 

54  Taberî; age., IX, 7. 
55  bn Kesîr; age., X,  475. 
56  bn Haldûn; age., III, 545. 
57  Yakubî; age., II, 472. 
58 bnü l-Esîr; age., VI, 443; Ahmed elebi; et-Târihu l- slâmî ve l-Hadâratü l- slâmiyye, 

Mektebetü'n-Nahdati'l-M sriyye, 4. Bask , Kahire 1970, III, 193. 
59  Mahmud âkir; age., IV, 174. 
60  Mesûdî; age., III, 465. 
61  Bernard Lewis; Tarihte Araplar, Çev. Hakk Dursun Y ld z, Anka Yay nlar , 2. Bas m, stanbul 

2000, s. 138. 
62  bnü l- Cevzî; age., XI, 51-52. 
63  Dineverî; age., s.  402. 
64  Mehmet Azimli; Abbâsiler Dönemi Bâbek syan , lâhiyât, Ankara 2004, s. 73. 
65  Emine Baytar; Târihu l-Asri l-Abbâsi, Câmiatü Dime k, 1997, s. 169; Abdulaziz Dûrî; age., s. 

181. 
66  Ba dadî, Ebu Mansur Abdulkahir b. Tâhir b. M.; el-Fark Beyne l-F rak (Mezhepler Aras ndaki 

Farklar), Çev. Ethem Ruhi F lal , Kalem Yay nevi, stanbul 1979, s. 206-207. 
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ortakl savunmak, herhangi bir ahs n ulûhiyetine inanmak, arab ve fuh u 
serbest addetmek gibi sap k akidelere sahiptiler.67  

Bâbek in Hürremiye nin ba na geçmesi iki rakibin birbirini öldürmesi 
sonucu olmu tur. Hürremiye nin ileri gelenlerinden Cavidan ve Ebu mran, 
Hürremiye nin liderli ini ele geçirmek için mücadele veriyorlard . Bu mücadele, 
Cavidan n Ebu mran öldürmesiyle bitmedi. Çünkü Cavidan da Ebu mran ile 
olan mücadelesinde a r yaralanm ve bu yaralar sebebiyle çok geçmeden 
ölmü tü.68 Baz kaynaklarda Bâbek le gönül ba bulundu u belirtilen Cavidan n 
kar s , tenasühe inanan Hürremilere, Cavidan n ruhunun Bâbek e geçti ini söyledi 
ve böylece Bâbek, Hürremilerin ba na lider olarak geçti.69    

Bâbek, Hürremiye hareketinin ba na geçtikten sonra bu hareket geni leme 
imkân

 

buldu. Bâbek, Bazz' merkez kabul ederek etraf na taraftar toplama a 
ba lad . Emin ile Me'mun aras ndaki iktidar mücadelelerinden istifade ederek 
nüfuz sahas n geni letti. Faaliyetlerini gizlice sürdüren Hüremilerin reisi Bâbek, 
isyan etmek için uygun bir zaman

 

bekliyordu. Emin in katli, Hz. Ali evlad ndan 
Ali R za n n Me mun taraf ndan veliaht gösterilmesi sebebiyle Ba dat ta 
kar kl klar n ç kmas , Herseme b. A yen in öldürülmesinden70 sonra Azerbaycan 
valisi olan o lu Hâtim in isyan haz rl klar na ba lamas üzerine bekledi i zaman n 
geldi ine inanan Bâbek, 816 y l nda isyan etti.71  

Halife Me'mun 205 / 820 y l nda Bâbek'e kar kuvvetler gönderdi ise de 
art k geç kalm t .72  Zira Bâbek, üzerine gönderilen kuvvetleri, arazinin de 
kendisine bah etti i imkânlar

 

kullanmak suretiyle hezimete u ratmakta güçlük 
çekmiyordu.73 Bilhassa Memun'un son y llar nda, Bizans seferiyle u ra mas 
sebebiyle bu tarafa gereken önemi verememesi, Bâbek'e daha da rahat hareket 
imkân

 

sa lam t .74  

Bâbek, askeri ve siyasi sahada dikkate de er yeteneklere sahipti. 
Taraftarlar n büyük ço unlukla köylüler meydana getiriyordu; zira o, büyük 
arazilerin ve topraklar n taksim edilece ini vaat ediyor ve vaadini de tutuyordu. 

                                                

 

67  Mutahhar b. Tâhir Makdisî; el-Bed ve t-Târih, thk. Clement Huart, Dâru s-Sad r, Beyrut, s. 30.( 
Hürremiler tenasühe inan yorlard . Dinleri ve kitaplar ne olursa olsun bütün peygamberlerin bir 
ruhtan geldikleri inanc tenasühle ilgili oldu u gibi vahyin hiçbir zaman kesilmeyece i akidesi de 
yine buradan geliyor. Onlar n dikkate de er inançlar ndan birisi de herhangi bir din salikinin 
mükâfat kar l nda mücazattan korktu u müddetçe hakikat  yolunda oldu udur. Hürremilerin 
Müslümanlara Yahudi ve Müslümanlar n da Hürremilere kâfir dedikleri biliniyor. Faruk Sümer; 
agm., s. 655.) 

68  bnü l- Cevzî; age., XI, 52. 
69  Abdulaziz Dûrî; age., s. 180. 
70  Abdulaziz Dûrî; age., s. 184. 
71  Hakk Dursun Y ld z; agm., s. 376. 
72  H. Dursun Y ld z; slamiyet ve Türkler, Ça r Yay nlar , stanbul 1980, s. 143. 
73  bn Haldûn; age., III, 548. 
74  Hakk Dursun Y ld z; Bâbek , TDV. slâm Ans., stanbul 1991, IV, 376. 
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syan' n merkezi, devaml isyan ve kar kl klar n oldu u Azerbaycan idi.75 

Bâbek'in Azerbaycan taraflar nda Sasani Devletini ihya etmek için ayaklanmas , 
devleti çok güç durumlara dü ürdü. Y llarca süren bu ayaklanma Me'mun 
döneminde bast r lamad .76             

Halife Mu'tas m, yirmi y ld r devam etmekte olan ve devletin gelece ini 
tehdit etmeye ba layan Bâbek isyan n sona erdirmek için, kendisinin M s r valili i 
s ras nda yan nda bulundurdu u, askeri bilgi ve kudretine ahit oldu u Af in 
(Haydar b. Kavus)'i,77 2 Cemaziyelahir 220 / 3 Haziran 835 tarihinde, Cibal ve 
Azerbaycan bölgelerine vali tayin ederek isyan bast rmakla görevlendirdi.78  

Mu'tas m önce Ebu Said Muhammed b. Yusuf u Erdebil e gönderdi ve ona 
Bâbek in Zencân ile Erdebil aras ndaki tahrip etti i bütün kaleleri yeniden in a 
etmesini emretti.79 Ayr ca Erdebil e erzak getirecek olanlar n yollar n korumak 
üzere bu kalelere adamlar yerle tirmesini istedi. Ebu Said, Mu'tas m n istekleri 
do rultusunda harekete geçti ve kaleleri yeniden in a etti.80 Bu esnada Ebu Said, 
Bâbek in askerlerinden kar la t bölüklerle yapt mücadeleleri kazanarak 
onlara büyük zayiatlar verdirdi.81 Ayr ca bu bölgede bulunan Muhammed b. El-
Buays da Bâbek in adamlar ndan ço unu kalesinde verdi i ziyafette k l çtan 
geçirdi ve liderleri olan smet ad ndaki ki iyi Mu'tas m a gönderdi.82  

Af in ise bundan sonra Bâbek in memleketlerine hareket edip Berzend e83 

geldi. Burada karargâh n kurup Erdebil ile Berzend aras nda bulunan kaleleri ve 
yollar zapt etti.84 Ayn zamanda bölgedeki posta te kilat n da yeniden 
düzenleyerek Ba dat ile olan haberle meyi dört gün gibi k sa bir süreye indirdi.85 

Kurdu u casusluk ebekesi ile Bâbek hakk nda az da olsa bilgi edinebiliyordu. 
Bunda, daha ziyade bol para verilmek suretiyle esirlerden faydalan yordu.86 Ebu 
Said, Muhammed b. Yusuf u Hu denilen yerde b rakt ve burada bir hendek 
kazd rd . Heysem el-Ganevi yi ise Er ak kasabas na b rakt . Heysem de burada bir 

                                                

 

75  Bernard Lewis; age., s. 138; Ahmed Muhtar Abbad; age., s. 118; Emine Baytar; 170. 
76  Mehmet Azimli; "Abbasiler Döneminde Türklerden Olu turulan Ordu: Hassa Ordusu", 

Türkler, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara 2002, Cilt 4, s. 369. 
77  Mesûdî; age., III, 467; M.A. Shaban; Islamic History A New Interpretation 2, Cambridge 

University Press, 1976, s. 62. 
78  H. Dursun Y ld z; age., s. 144. 
79  bn Ta riberdî; age., II, 232; bnü l- Cevzî; age., XI, 53. 
80  Taberî; age., IX, 11. 
81  bnü l- Cevzî; age., XI, s. 53. 
82  bnü l-Esîr; age., VI, 448. 
83  Berzend bir köydü. Af in oray imar ederek ehir haline getirdi. bn Fakih; Muhtasaru Kitabi l-

Büldan, Der. Y. Ziya Yörükan, Yay. Haz., Süleyman Özkaya, s. 244, bn Hurdazbih; Kitabü l-
Mesalik ve l-Memalik, Der. Y. Ziya Yörükan, Yay. Haz., Tahsin Koçyi it, s. 375. (Müslüman 
Co rafyac lar n Gözüyle Ortaça da Türkler, Gelenek, stanbul 2004. çinde) 

84  Faruk Sümer; agm., 656. 
85  Muhammed Süheyl Takku ; age., s. 140. 
86  bn Haldûn; age., III, 549. 
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hendek kazd rd ve buran n kalesini tamir ettirdi. Ebna taifesinin komutanlar ndan 
Aleveyh el-A ver i de Erdebil civar ndaki H sn en-Nehr e yerle tirdi.87 

Mu'tas m, sürekli sava

 

alanlar nda bulunan ordusunun lojistik bak mdan 
s k nt çekmemesi ve psikolojilerinin bozulmamas için, yine Türk 
kumandanlar ndan Bo a El-Kebir idaresinde Af in'e para ve zahire gönderdi.88 

Durumu ö renen Bâbek ve adamlar , Af in in yan na ula mazdan evvel Bo a n n 
yolunu kesmek için haz rl a giri tiler.89 Af in, ald tedbirlerle hem Bo a'n n 
getirdi i zahire ve paray kurtard hem de beklemedi i bir anda Bâbek'e taarruz 
ederek, ona büyük kay p verdirdi.90 Bâbek bundan sonra askerlerinden kopmu 
olarak Mukan a91 Af in ise Berzend e geri döndü.92 

Büyük Bo a, Af in den emir almaks z n Bâbek üzerine bir harekete 
giri tiyse de ba ar s z oldu ve yard m istedi.93 Af in, karde i Fadl b. Kavus 
komutas nda bir birli i Bo a ya yard ma gönderdi ve Bo a ya bir mektup 
göndererek iki yönlü sava mak için kendisinin tayin etti i bir günde Bâbek ile 
sava a girmesini emretti.94 Af in, belirlenen günde Dervez den ayr larak Bâbek in 
üzerine yürüdü. Bo a da Humeyd hende inden ç karak He tadser e geldi. Ne var 
ki iddetli rüzgâr ve so uk nedeniyle askerler sab r gösteremediler. Bunun üzerine 
Bo a eski karargâh na döndü. Buna ra men Af in Bâbek in askerleri ile sava arak 
bozguna u ratt . Ayr ca Bâbek in çad r n , karargâh n

 

ve yan nda bulunan bir 
kad n ele geçirdi ve k las na döndü.95  Bâbek, Bazz ehrinde ku at l nca Bizans 
Kral Mihailo lu Teofil e haber yollayarak onu Müslümanlara kar fitlemeye ve 
halifenin yan nda asker bulunmad n zira elindeki kuvvetlerin tümünü 
Azerbaycan a, Hürremilerin üzerine göndermi bulundu unu anlatmaya çal t .96  
Fakat istedi i neticeyi elde edemedi. 

221 / 835 y l n n k mevsimi ç k p 222 / 836 y l n n ilkbahar mevsimi 
girince Mu'tas m, Cafer el-Hayat yard mc kuvvet olarak Af in e gönderdi.97 

Ayr ca tah emrinde askerler ve onlar n ihtiyac

 

için otuz milyon dirhem yollad .98 

tah, bu yard mlar Af in e ula t rd ktan sonra geri döndü. Af in, uygun bir 
zamanda Gelenrud denilen yere geldi ve burada hendek kazd rd .99  Bu s rada 

                                                

 

87  bnü l-Esîr; age., VI, 448; Taberî; age., IX, 12.  
88  bnü l- Cevzî; age., XI, s. 54. 
89  Taberî; age., IX, 14. 
90  bn Kesîr; age., X,  477. 
91  bn Haldûn; age., III, 549. 
92  bnü l-Esîr; age., VI, 451. 
93  bn Ta riberdî; age., II, 236; el-Ezdî; age., s. 422. 
94  bnü l- Cevzî; age., XI, s. 64. 
95  bnü l-Esîr; age., VI, 459. 
96  Taberî; age., IX, 56; Martin Sicker; Islamic World in Ascendency : From the Arab Conquests 

to the Siege of Vienna,Greenwood Publishing Group Incorporated, 2000, 33; Gerdizî; age., s. 76.  
97  bnü l-Cevzi; age., XI, 73. 
98  bn Haldûn; age., III, 550-551; Abdulaziz Dûrî; age., s. 184.  
99  Taberî; age., IX, 29. 
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casuslar ndan, Bâbek in komutanlar ndan Azin in kendisine kar karargâh 
kurdu unu ö rendi.100 Bunun üzerine Af in, piyade ve süvarilerden meydana gelen 
bir birli i Zafer b. Ala es-Sa di nin komutas nda Azin in üzerine gönderdi. ki taraf 
aras nda meydana gelen iddetli çarp malarda çok say da ki i öldü ve Azin in 
ailesinin bir k sm da dâhil birçok ki i esir olarak al nd .101 

ki y ldan beri Bâbek ile sava an Af in, harekât n n son safhas na gelmi ti. 
Arazinin müsait olmamas k sa zamanda kesin sonuç almas n geciktiriyordu. Bu 
sebeple hedefe do ru k sa fas lalarla ilerleyen Af in, 222 / 837 y l ba lar nda k 
olmas na ra men, Bazz önünde ordugâh n

 

kurdu ve ehri muhasaraya ba lad .102  

Art k sonunun geldi ini anlayan Bâbek, Af in'den eman iste inde bulundu. 
Af in taraf ndan teklifinin kabul edilmesine ra men o, zaman kazanmak gayesiyle, 
eman ferman n n bizzat halife taraf ndan imzalanmas art n ileri sürdü.103 Bu 
talebi kabul eden Af in, kendisine verilecek olan rehineleri almaya giderken, 
Ferganal askerlerin Bazz ehrine girdikleri haberini ald .104 Bunun üzerine Bazz 
ehrine yönelen Af in, yan ndaki askerlerle birlikte ehre girdi. Af in, neftçi 

askerleri ça rarak Bâbek in saraylar n yakt rd . Askerler bu saraylar yerle bir 
ederek, ele geçirdikleri Hürremileri k l çtan geçirdiler. Af in, ak ama kadar Bazz 
ehrinde kald ktan sonra karargâh na geri döndü.105  

Bâbek yan nda bir grup kimseyle kaçm t .106 Bunun üzerine Af in, Ermeni 
bey ve komutanlar na mektuplar yazarak Bâbek in yakalanmas n ve Bâbek'i 
yakalayanlara büyük mükâfat verece ini bildirdi.107  

Bâbek, yan ndaki birkaç ki iyle birlikte Ermenistan taraf na do ru gitti. 
Ermenistan da lar nda gizlenmesini sürdüren Bâbek bir müddet sonra yiyecek 
s k nt s na dü tü. Vadinin birinde çift süren bir adamdan ekmek almas için u a n 
gönderdi. Fakat çiftçinin orta bu durumdan bölgenin Emiri Sehl b. Sinbat

 

haberdar etti.108  Sehl b. Sinbat da bir grup askerle birlikte çiftçinin yan na geldi. 
Sehl, Bâbek in yüzünü görünce onu tan d ve at ndan inerek elini öptü. Sonra 
nereye gitmek istedi ini sordu.109 Bâbek in Bizans memleketlerine gitmek 
istedi ini beyan etmesi üzerine de unlar söyledi: Hakk n za benden daha çok 
riayet edecek ve sayg gösterecek birisini bulamazs n z. uanda sultan ile aram zda 
görev ili kisi de bulunmamaktad r. Buralardaki bütün patrikler (kumandanlar) 
senin ailenden say l rlar. Hatta onlar n aras nda senin çocuklar ndan olanlar bile 
                                                

 

100  Dineverî; age., s. 403. 
101  Taberî; age., IX, 30. 
102  Yakubî; age., II, 474. 
103  Dineverî; age., s. 404; bnü l-Cevzi; age., XI, 74. 
104  bn Haldûn; age., III, 554. 
105  Taberî; age., IX, 44. 
106  bn Ta riberdî; age., II, 236. 
107  Yakubî; age., II, 474; Dineverî; age., s. 405. 
108  bn Vâdrân;age., s. 502. 
109  bnü l-Esîr; age., VI, 473. 
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vard r.

 
110  Nihayet Sehl b. Sinbat Bâbek i aldatarak kendi kalesine götürmeyi 

ba ard . Bu s rada Bâbek, karde i Abdullah stafanos kalesine gönderdi. Sehl b. 
Sinbat da bir elçi göndererek bu durumu Af in e bildirdi.  

Af in, Sehl b. Sinbat a bir mektup göndererek kendisine vaatte bulundu ve 
Ebu Said ile Bûrmâre yi emrine verdi. Sehl kendisine gönderilen bu ki ilere, 
belirledi i bir yerde beklemelerini ve kendilerine taraf ndan bir elçi gelinceye 
kadar bulunduklar yerden ayr lmamalar n emretti.  

Sehl bundan sonra Bâbek i av bahanesi ile kaleden ç kartt . Pusuda haz r 
bekleyen Af in in adamlar Bâbek i yakalad lar.111 Bâbek, Sehl b. Sinbat a kötü 
sözler söyledikten sonra öyle dedi: Az bir ey kar l nda beni bir Yahudi ye 
satt n. Madem maksad n mal elde etmekti, ben sana bunlar n verdi inden daha 
ço unu verebilirdim. Ebu Said bundan sonra Bâbek i alarak Af in in yan na 
hareket etti.112  

Sehl b. Sinbat, Bâbek ile beraber o lu Muaviye yi de Af in in yan na 
göndermi ti. Bunun üzerine Af in, Muaviye ye yüz bin dirhem verilmesini emretti. 
Bu s rada babas Sehl e de bir milyon dirhem verdi.113  Ayr ca mücevher ile süslü 
bir kemer ve bir de patriklere mahsus bir taç hediye ederek114 ondan harac 
kald rd .115  

Bundan sonra Af in, sa b. Yunus b. stafanos a bir elçi göndererek 
kendisinden Bâbek in karde i Abdullah geri göndermesini istedi. Af in in bu 
iste ini kabul eden sa, Abdullah Af in e iade etti. Af in de Abdullah karde i 
Bâbek le beraber hapse koydu ve bu durumu bir mektupla Mu'tas m a bildirdi. 
Bunun üzerine Mu'tas m, Af in e bir ferman göndererek Bâbek ve karde i 
Abdullah la birlikte yan na gelmesini istedi.116  

Bâbek in Berzend de bulunan Af in in yan na getirilmesi, 10 evval 222 / 
16 A ustos 836 tarihinde olmu tu. Bu arada Af in, Bâbek taraf ndan esir edilen 
yedi bin alt yüz ki iyi kurtard .117  

Af in, 3 Safer 223 / 4 Ocak 838 günü, Bâbek el-Hürremi ve karde i 
Abdullah ile birlikte Samerra ya geldi. Af in, Berzend den hareket edip 
Samerra ya gelinceye kadar Mu'tas m kendisine her gün at ve hilat göndermeye 

                                                

 

110  Bâbek in patriklerin aras nda çocuklar n n bulunabilmesi undan ileri geliyordu: Bâbek birisinin 
yan nda güzel bir kad n gördü ü zaman ona talip olur ve sahip olmak isterdi. Bu güzel kad n 
sahibi taraf ndan gönderilirse ne âlâ, aksi takdirde bir gece bask n yaparak hem kad n al r hem de 
adam n mal n talan ederdi. bnü l-Esîr;VI, 473; Mesûdî; age., III, 468. 

111  Taberî; age., IX, 49. 
112  bn Kesîr; age., X,  480. 
113  el-Ezdî; age., s. 425. 
114  Taberî; age., IX, 54. 
115  Mesûdî; age., III, 469. 
116  Taberî; age., IX, 51. 
117  Yakubî; age., II, 474; Seyyid Emir Ali; age., s. 287. 
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devam etti.118  Nihayet Af in, Huzeyfe köprülerine var nca Mu'tas m taraf ndan 
o lu Vas k ve ailesiyle birlikte kar land .119 Af in, önce Bâbek i, Matîre deki 
saray nda bulunan Mu'tas m n yan na götürdü. Burada Ahmet b. Duad ve 
Mu'tas m gizlice gelip Bâbek i gördü.120   

Mu'tas m ertesi gün d ar ç k p tahta oturdu ve halk Babu l-Âmme den 
Matîre ye kadar saflar halinde dizdikten sonra Bâbek i te hir etti.121 nsanlar onu 
iyice tan s nlar diye Bâbek in bir file bindirilmesini emretti. Fili haz rlam lar, 
üzerindeki e yalar boyam lar ve ona çok de erli e yalar ve ipek giysiler 
giydirmi lerdi.122 Bâbek, sa a sola sallanarak yürüyor, askerleri ve teçhizatlar n 
gözden geçiriyor, gördü ü kalabal k ve azameti gözünde büyütmeksizin yol 
al yordu. Daha önce döktü ü kanlara üzüldü ünü gösteren bir tavr vard .123 

Bundan sonra Bâbek, Mu'tas m n saray na al nd ve onun emriyle kendi 
cellad buraya getirildi. Mu'tas m, cellada emir vererek Bâbek in ellerini, ayaklar n 
kesmesini istedi.124 Cellad taraf ndan elleri ve ayaklar kesilen Bâbek yere dü tü. 
Daha sonra kellesi kesilip, karn yar ld . Mu'tas m, Bâbek in ba n Horasan a 
gönderdi.125 Horasan' n bütün ehir ve köylerinde dola t r ld . Çünkü bu bölge halk 
üzerinde, onun çok güçlü ve ordusunun çok büyük oldu u, devleti y kmaya 
yakla t kanaati vard .126 Gövdesini ise Samerra da te hir için bir a aca ast rd .127 

Mu'tas m, Bâbek in karde i Abdullah Ba dat ta bulunan shak b. brahim e 
gönderdi ve ona da Bâbek e yap lan n ayn s

 

yap ld .128  

Bâbek in yirmi y l içinde öldürmü oldu u insan say s iki yüz elli be bin 
be yüzü bulmu tu.129 Kendilerine galip geldi i komutanlar Yahya b. Muaz, sa b. 
Muhammed b. Ebi Halid, Zureyk b. Ali b. Sadaka, Muhammed b. Humeyd et-Tûsi 
ve brahim b. El-Leys idi.130 Bâbek ile esir bulunanlar n say s üç bin üç yüz 
doksan ki i idi. Ayr ca Af in in elinde Bâbek in çocuklar ndan on yedi erkek ve 
k z ile han mlar ndan yirmi üç kad n bulunuyordu.131 

                                                

 

118  Taberî; age., IX, 52; bn Ta riberdî; age., II, 237. 
119  bn Haldûn; age., III, 555. 
120  bn Haldûn; age., III, 556; bnü l-Cevzi; age., XI, 76. 
121  Taberî; age., IX, 52. 
122  bn Kesîr; age., X,  481. (Bâbek fili görünce onu çok büyük buldu ve öyle dedi: Ne büyük 

hayvanm . Elbiseyi de güzel bularak öyle dedi: "Bu çok azametli ve büyük hükümdar n erefini 
yitirerek zelil olmu , ans n tamamen kaybetmi , nimetleri elinden ç km ve s k nt lara dü mü 
bir esire ikramd r. üphesiz ki, o, hay rs zl k getirecek bir sevinçtir." Mesûdî; age., III, 469.) 

123  Mesûdî; age., III, 470. 
124  Dineverî; age., s. 405. 
125  bn Haldûn; age., III, 556. 
126  H. brahim Hasan; slâm Târihi, Çev. Heyet, Kay han Yay nlar , stanbul, III, 306. 
127  Taberî; age., IX, 53. 
128  Yakubî; age., II, 474. 
129  bnü l-Cevzi; age., XI, 52. 
130  bn Haldûn; age., III, 556. 
131  Taberî; age., IX, 54-55. 
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Af in Mu'tas m n yan na geldi inde, Mu'tas m kendisine yak n ilgi 

gösterdi ve mücevherler ile süslenmi iki hamail ku and rd .132 Ayr ca yirmi 
milyon dirhem ihsanda bulundu. Bundan ba ka askerlerine da tmak üzere on 
milyon daha verdi.133 Sonra da Sind valili ine tayin etti134 ve airleri ça rarak 
çe itli methiyeler ile övdürdü.135     

Bâbek'in yakalanmas ve idam , slam âleminde umumi sevince vesile 
olmu tur. 20 y ld r devletin ba na büyük bir problem açm olan Bâbek'in 
yakalanmas nda gösterdi i büyük askeri kabiliyet Af in'e, halife yan nda büyük 
itibar sa lam ve kumandanlar aras nda birinci s ray almas na yard m etmi tir.136  

Abbasiler döneminde meydana gelen ve içerisinde bölgesel, dinsel ve etnik 
motifler ta yan Bâbek in yönetti i Hürremiyye ayaklanmas , b rakt etkiye 
bak ld nda, Ortaça n en büyük ayaklanmalar ndan biri olmu tur.137  

5. Abbas b. Me mun un syan

 

Abbasi imparatorlu unda Türk nüfuzu her geçen gün daha da etkinli ini 
art r yordu. Özellikle Bâbek isyan n n bast r lmas nda gösterdikleri ba ar , onlar n 
kuvvet ve kudretini perçinlemi ti. Askeri kadrolar n tamam na yak n n n Türklerin 
eline geçmesi, devletin di er kadrolar üzerinde bir bask unsuru haline geldi. Arap 
ve di er gruplar n devlet idaresindeki tesirlerinin azalmas , imparatorluk dâhilinde 
Türklere kar büyük bir muhalif kitlenin meydana gelmesine ve te kilatlanmas na 
sebep oldu. Bu grubun elinde, amaçlar na alet edebilecekleri Abbas b. Me'mun gibi 
bir kozlar vard . Nitekim Türklere kar olan bu grup, Mu'tas m' n halife olmas 
s ras nda Abbas' desteklemek suretiyle onun itimad n da kazanm lard .138 

Amuriye seferi s ras nda Uceyf b. Anbese yi Ömer el-Fergânî ve 
Muhammed Kûtâh ile birlikte Zibatra da bulunan Bizans kral n n üzerine gönderen 
Mu'tas m, Af in i askeri harcamalarda serbest b rakm fakat Uceyf e bu tür 
harcamalarda yetki tan mam t .139 Mu'tas m taraf ndan kendisine kar al nan bu 
tavr ö renen Uceyf b. Anbese,140 Amuriye seferinde amcas Mu'tas m n yan nda 
olan Abbas , babas Me mun un ölümünden sonraki hareketlerinden ve 
Mu'tas m a biat etmesinden dolay k nad .141  Ayr ca yakalad halifelik f rsat n 
yeniden yakalamas için ona cesaret verip te vik etti. Neticede Abbas b. Me'mun, 

                                                

 

132  el-Ezdî; age., s. 426. 
133  Taberî; age., IX, 55. 
134  bn Kesîr; age., X,  481; Muhammed Hudaribek; age., s. 266.  
135  bnü l-Esîr; age., VI, 478. 
136  H. Dursun Y ld z; age., s. 148. 
137  Azimli; Abbasiler Dönemi Bâbek syan , 89. 
138  H. Dursun Y ld z; age., s. 89-90. 
139  bn Haldûn; age., III, 561. 
140  el-Ezdî; age., s. 427. 
141  bn Vâdrân;age., s. 506. 
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Uceyf in sözlerini kabul ederek Hâris es-Semerkandi yi kendisine taraftar 
toplamas için kullanmaya karar verdi.142 

Hâris, edîb, ak ll ve idari kabiliyete sahip becerikli bir ki i idi ve ayr ca 
Abbas b. Me'mun ile yak nl vard . Abbas b. Me'mun, Hâris i kumandanlar elde 
etmek için onlar n yanlar na gönderdi. Askerlerin aras nda dola an Hâris, bir 
müddet sonra Mu'tas m n yak n adamlar ndan baz lar n n ve bir grup kumandan n 
gönlünü çelerek Abbas b. Me'mun a biat etmelerini sa lad .143 Bu arada Hâris, 
biatte bulunan bu kimselere: Biz Abbas b. Me'mun un halifeli ini aç a 
vurdu umuz zaman her biriniz, birlikte bulundu u komutan n üzerine at ls n ve 
onu öldürsün diyerek Mu'tas m ile birlikte Af in, A nas ve di er komutanlar n 
öldürülmesini emretti. Bu adamlar Hâris e söz vererek bu iste ini yerine getirmeyi 
garanti ettiler.144 

Amuriye seferi esnas nda Af in'in bir k s m kuvvetle Malatya taraf ndan 
Bizans ülkesine giri ini f rsat bilen isyan n eleba durumunda olan Uceyf b. 
Anbese, Abbas'a sefer s ras nda Mu'tas m' öldürmeyi teklif etti ve burada 
kendisinin halifeli i için komutanlardan ve askerlerden biat al p Ba dat a 
dönmesini söyledi. Fakat gençli ini gazalarda geçirmi olan Abbas: Ben askerleri 
bu gazadan al koymak istemiyorum. diyerek teklifi reddetti.145  

Amuriye yi fethedip askerler ganimet toplamakla me gul olduklar

 

s rada 
Uceyf, tekrar Mu'tas m öldürmesini Abbas a tavsiye etti ve Derbürrum dan 
geçerken, gaza dönü ünde amcas n öldürece ine dair olan sözünü kendisine 
hat rlatt .146 Abbas, bu teklifi de dönü te Toros geçitlerinde daha kolay yap l r 
dü üncesiyle kabul etmedi. Abbas' n pasif tutumu üzerine Uceyf b. Anbese, 
ganimetin da t lmas s ras nda kar kl klara sebebiyet verdiyse de, bizzat 
halifenin müdahalesi bu te ebbüsü de ba ar s z k ld . 

Suikast ekibi, planlar n uygulamaya f rsat bulamadan Ahmet b. Halil 
ad nda biri ö rendiklerini E nas a anlatt . Bunun üzerine E nas, Hâris es-
Semerkandi yi yakalat p zincire vurdurdu ve Mu'tas m a gönderdi. Mu'tas m n 
yan na getirilen Hâris, durumu ba tan a a ya oldu u gibi anlatt .147 Ayr ca 
kendilerine biat eden bütün komutan ve di er kimseleri haber verdi. Bu yüzden 
Mu'tas m, kendisini serbest b rakt ve vermi oldu u bu habere kar l k kendisine 
hil at giydirdi.148  

Bundan sonra Mu'tas m, Abbas b. Me'mun u huzuruna ça rd ve sarho 
oluncaya kadar içki içirdikten sonra kendisine biat edilmesi konusunda ve 
                                                

 

142  Taberî; age., IX, 71. 
143  bnü l-Cevzi; age., XI, 83. 
144  bnü l-Esîr; age., VI, 489. 
145  bnü l-Cevzi; age., XI, 83. 
146  Taberî; age., IX, 75-76. 
147  bn Haldûn; age., III, 563. 
148  Taberî; age., IX, 76. 
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haz rlad tuzak hususunda hiçbir eyi saklamayaca na dair yemin ettirdi. 
Nihayet Abbas b. Me'mun da t pk Hâris es-Semerkandi nin anlatt gibi durumu 
bütün aç kl ile Mu'tas m a bildirdi.149 Bunun üzerine Mu'tas m Abbas n zincire 
vurulup Af in e teslim edilmesini emretti.150 Ayr ca Uceyf in ve adlar verilen 
komutanlar n yakalan p hapse at lmalar n istedi. Aç b rak lan Abbas b. Me'mun 
Menbic e gelindi inde yiyecek istedi ve kendisine bol miktarda yiyecek verildi.151 

Ancak yiyeceklerini yedikten sonra su verilmedi152 ve eski bir abaya sar larak bir 
kenara b rak ld . Nihayet Abbas Menbic de öldü ve cenaze namaz n 
karde lerinden birisi k ld rd .153 Mu'tas m, minber üzerinde ona lanet okunmas n 
emretti ve ona lanetli ad n verdi. Mu'tas m, Abbas n çocuklar ndan bir k sm n da 
öldürdü.154 Uceyf ise Musul da bulunan Bâaynasa da öldü. Uceyf e de bol 
miktarda yiyecek verildi fakat su verilmedi ve susuzluktan öldü.155                         

Sonuç olarak bu isyan giri imi, isyanc lar n amaçlar n n aksine, Türklere 
kar olanlar n zay flamas na, buna kar l k Türk nüfuzunun devlet içinde daha da 
artmas na vesile oldu.  

6. Mâzyâr b. Kârin in  syan  

Mâzyâr b. Kârin'in mensup oldu u Kâriniler sülalesi, Sasani 
hükümdarlar ndan Hüsrev Anu irvan taraf ndan Taberistan' n da l k bölgesine 
yerle tirilmi ve Taberistan bölgesi bu aileye verilmi ti. Bu bölgenin Müslümanlar 
taraf ndan fethinden sonra da yerlerini ve mevkilerini koruyan Kâriniler, zaman 
zaman halifelere kar isyan etmekten de geri durmam lard . 826 y l nda 
Kârinilerin ba na Mâzyâr geçti.156 Mu'tas m halife olunca, Mâzyâr n valili ini 
onaylad . Mâzyâr da halife nezdinde konumunu güçlendirmek için Âmul ve Sâriye 
kalelerini tamir ettirdi.157  

Mâzyâr n ilk y llar ndan sonra, Mehdi zaman ndan beri slam n h zla 
yay ld Taberistan da, beklenmedik geli meler olmaya ba lad . Me mun un 
kölesi ve devletle iyi ili kiler içinde olmakla övünen kral Mâzyâr, özellikle 
Tahirilere ve devlete kar farkl tutumlar içine girdi. Eski hükümdar ailesinin bir 
ferdi olmas onu Tahirilere kar muhalefete sevk ediyordu. Mâzyâr, vermesi 
gereken vergileri Abdullah b. Tâhir e ödemiyor158 harac n bizzat Mu'tas m a 
vermek istiyordu.159  

                                                

 

149  bnü l-Cevzi; age., XI, 84. 
150  bnü l-Esîr; age., VI, 492. 
151  bn Haldûn; age., III, 563. 
152  Gerdizî; age., s. 78; Ahmed elebi; age., III, 197. 
153  Taberî; age., IX, 77. 
154  bn Kesîr; age., X, s. 487. 
155  bnü l-Esîr; age., VI, 492. 
156  Do u tan Günümüze Büyük slâm Târihi; III, 211.  
157  Ahmet Güner; Mâzyâr b. Kârin , TDV slâm Ans., XXVIII, 198.   
158  M.A. Shaban; age., s. 67. 
159  bn Haldûn; age., III, 563. 
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Mâzyâr n Tâhirilere kar muhalefeti Abbasilerin me hur komutan Af in 

taraf ndan da te vik ediliyordu.160 Böylece Af in, Abdullah b. Tâhir in Mâzyâr a 
kar mukavemetten aciz kal p Mu'tas m n da kendisini Abdullah b. Tâhir in 
yerine Horosan valili ine tayin etmesini istiyordu.161 Mâzyâr' isyana sevk eden as l 
gayenin Arap hâkimiyetinden kurtulmak oldu u dü ünülebilir.162 Mâzyâr a 
yöneltilen suçlamalar aras nda onun Bâbek ile mektupla mas ve Bâbek e yard m 
vaadi de vard r.163 Abdullah b. Tâhir, Mu'tas m a gönderdi i mektuplarda 
Mâzyâr n zulmünden bahsetmekte ve onun irtidat etti ini ileri sürmekteydi.164   

Nihayet Mâzyâr b. Kârin ile Abdullah b. Tâhir aras ndaki nefret iyice 
büyüdü. Ayr ca Abdullah n Mâzyâr hakk nda yazm oldu u mektuplar, 
Mu'tas m Mâzyâr dan so uttu.  224 / 839 y l nda Taberistan a ba l Amil 
bölgesinde Mâzyâr b. Kârin b. Yezdihürmüz isyan etti.165 Mâzyâr n isyan edip 
ba kald rmas n ve itaatten ç karak Taberistan da lar n ele geçirmesini duyan 
Mu'tas m, Abdullah b. Tâhir e bir mektup göndererek onunla sava mas n 
emretti.166   

Abdullah b. Tâhir, Mu tas m n emri üzerine amcas Hasan b. Hüseyin 
komutas nda büyük bir ordu gönderdi. Mu'tas m, yan ndaki komutanlar ndan 
Hasan b. Kârin et-Taberî ile birlikte shak b. brahim in karde i Muhammed b. 
brahim b. Mus ab gönderdi. Ayr ca, Taberistan a Rey taraf ndan girmesi için 

Dünbâvend hâkimi olan Mansûr b. Hasan harekete geçirip yola ç kard .167   

Mâzyâr n Kûhyâr ad nda bir amcao lu veya bir rivayete göre kendi 
karde i vard ve Taberistan da lar onun hâkimiyetinde, oval k k s mlar ise 
Mâzyâr n elinde bulunuyordu. Bir müddet sonra durumu güçlenen Mâzyâr, 
Kûhyâr a bir mektup göndererek onu yan na ald ve onun hâkim oldu u da l k 
bölgeye, Dürri yi kendi ad na vali tayin etti.168  

Mâzyâr, Dürri ye yeni askerler vererek onu da Abdullah b. Tâhir in amcas 
Hasan b. Hüseyin ile sava mak üzere yola ç kard . Mâzyâr, da l k bölgeleri 
Kûhyâr, endi e duydu u di er bölgeleri ise Dürri vas tas yla güven alt na ald n 
san yordu.169  

Kûhyâr n Mâzyâr a kar kalbinde besledi i kin ve Mâzyâr n Kûhyâr a 
yapt klar , onu Hasan b. Hüseyin e mektup yazarak Mâzyâr n Af in ile 
mektupla mas n ve askerlerinin içinde olup bitenlerin hepsini bildirmesine yol 

                                                

 

160  Yakubî; age., II, 477. 
161  Muhammed Hudaribek; age., s. 267; Abdulaziz Dûrî; age., s. 188. 
162  Abdulaziz Dûrî; age., s. 189. 
163  Muhammed Süheyl Takku ; age., s. 143. 
164  Ahmet Güner; agm., s. 198. 
165  Seyyid Emir Ali; age., s. 288. 
166  Mesûdî; age., III, 473. 
167  bnü l-Esîr; age., VI, 496. 
168  Taberî; age., IX, 97-98. 
169  bnü l-Esîr; age., VI, 503-504. 
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açt . Hasan b. Hüseyin, Kûhyâr n gönderdi i mektubu Mu'tas m a gönderdi.170 

Ayr ca Hasan b. Hüseyin ile Abdullah b. Tâhir, Kûhyâr a bir mektup göndererek 
onun bütün arzular n yerine getirmeyi, hâkimi oldu u da l k bölgeyi kendisine 
iade etmeyi teklif ettiler. Kûhyâr, onlar n bu tekliflerini memnuniyetle kar lad ve 
kedilerine da l k bölgeyi teslim etti. Bu s rada Dürri, Hasan b. Hüseyin ile 
sava makta, Mâzyâr ise saray nda bulunmaktayd . Ans z n saray n n kap s nda 
süvariler ile kar la an Mâzyâr, onlar taraf ndan esir al nd .171 

Bir ba ka rivayette ise Mâzyâr avlanmakta iken kendisini süvariler 
yakalay p esir ald lar ve onunla birlikte sava makta olan Dürri nin bulundu u 
tarafa hareket ettiler. Dürri ve askerleri ans z n, yanlar nda Mâzyâr n da 
bulundu u Abdullah b. Tâhir in askerleri taraf ndan arkadan ku at ld lar. Geri 
çekilmek mecburiyetinde kalan Dürri ve askerleri hezimete u rat ld lar. Bu arada 
Dürri yi takip eden askerler onu yakalay p öldürdüler ve ba n Mâzyâr ile birlikte 
getirip Abdullah b. Tâhir e teslim ettiler. Abdullah ise Mâzyâr a Af in in 
mektuplar n ortaya ç kard takdirde Mu'tas m a ba vurarak kendisinin 
ba lanmas için çal aca na dair söz verdi. Bunun üzerine Mâzyâr, Af in ile 
mektupla t n ikrar etti ve mektuplar ç kar p Abdullah b. Tâhir in önüne koydu. 
Abdullah da bu mektuplarla birlikte Mâzyâr , shak b. brahim e gönderdi ve ona 
bu mektuplar Mâzyâr n elinden Mu'tas m a teslim etmesini emretti.172 

225 / 840 y l nda shak b. brahim, Mâzyâr Deskire den al p kat r s rt nda 
Samerra ya getirdi. Mâzyâr n buraya gelmesi üzerine Mu'tas m, Af in in onunla 
yüzle tirilmesini emretti. Af in bundan bir gün önce tutuklanm t . Mâzyâr, 
Af in in kendisiyle mektupla t n ve kendisini isyana te vik etti ini ikrar etti.173 

Bunun üzerine Mu'tas m, Af in in tekrar hapishaneye gönderilmesini emretti. 
Ayr ca Mâzyâr a dört yüz elli sopa vuruldu ve bu sopalar n arkas ndan su içen 
Mâzyar hemen öldü.   Ba dat köprüsü üzerine Bâbek in yan ba na as ld .174 

Adamlar ndan ve tabilerinden önde gelenleri de öldürüldü.175 Böylece 
Taberistan'da Kâriniler hanedan son bulmu oldu.   

7. Mengüçur un syan

 

Mu'tas m' n son y llar nda ortaya ç kan isyanlardan biri de Af in'in day s 
o lu Mengüçur'un 224 / 839 y l sonlar nda Azerbaycan'da vuku bulan isyan d r. 
Af in, Bâbek'i esir edip Samerra'ya döndükten sonra yetkisi alt nda bulunan 
Azerbaycan valili ine, Mengüçur'u vekil b rakm t . Mengüçur, Bâbek e ait olan 
köylerin birisinde de eri çok yüksek olan bir mal buldu; fakat bu mal ne 

                                                

 

170  Taberî; age., IX, 98. 
171  Taberî; age., IX, 98-99. 
172  bnü l-Esîr; age., VI, 504. 
173  Seyyid Emir Ali; age., s. 288; bn Vâdrân; age., s. 512. 
174  Mesûdî; age., III, 474; Muhammed Süheyl Takku ; age., s. 144; bnü l-Cevzi; age., XI, 100. 
175  bn Kesîr; age., X,  488. 
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Mu'tas m a ne de Af in e bildirdi.176 Mengüçur'un bu hareketi Azerbaycan sahibu'l-
beridi Abdullah b. Abdurrahman taraf ndan halifeye iletildi.177 Bunu ö renen 
Mengüçur halifeye bir mektup yazarak bu durumu yalanlad ve sahibu'l-beridi 
öldürmek istedi.178 Fakat Erdebil halk Mengüçur a engel oldular. Bunun üzerine 
Mengüçur, Erdebil halk na sava açt .179  

Durumu ö renen Mu'tas m, Af in e emir vererek Mengüçur u azletmesini 
istedi.180 Ayr ca komutanlardan Büyük Bo a y kalabal k bir askeri kuvvetle 
birlikte Mengüçur un üzerine gönderdi.181 Bunu haber alan Mengüçur ise halife 
Mu'tas m a itaatten yüz çevirerek182 etraf na bir tak m zü ürt ki iler toplad ve 
Erdebil den ayr ld . Mu'tas m n gönderdi i Büyük Bo a onunla sava a tutu arak 
hezimete u ratt . Bunun üzerine Mengüçur, Bâbek in tahrip etti i Azerbaycan 
kalelerinden bir kaleye gelerek buras n yeniden in a edip onard . Ne var ki buraya 
s nan Mengüçur ancak bir ay kadar kalabildi.183 Kendi adamlar onun üzerine 
sald rd lar ve yakalay p Mu'tas m taraf ndan gönderilen Büyük Bo a ya teslim 
ettiler. Büyük Bo a Mengüçur ile beraber Samerra ya geldi. Mu'tas m, 
Mengüçur u tutuklay p hapse att ve bu isyanda pay oldu u dü üncesiyle Af in e 
suçlamada bulundu.184  

8. Af in in syan

 

Halife Mu'tas m' n son y llar nda ortaya ç kan olaylar n en önemlisi, hiç 
üphesiz Af in'in bertaraf edilmesi hadisesidir. U rusana185  hükümdar ailesine 

mensup bulunan Haydar b. Kavus, kaynaklarda, bu bölgenin hükümdarlar na 
verilen "el-Af in" unvan ile geçmektedir.186  Af in kelimesi, kökü bilinmeyen bir 
özel isim olarak orta dönem Farsças ndan geçen pi în in Arapçala t r lm 
eklidir.187    Abbasiler, siyasi dü ünceyle Arap ve ranl lardan ziyade, ordudaki Türk 

askerlerinin say s n art rd lar.188 Abbasi halifeleri muhaf z birliklerini meydana 
getirmek için Maveraünnehir bölgesinden Türk askerleri getirttiler. Bunlar ordunun 

                                                

 

176  bn Haldûn; age., III, 569. 
177  Abdulaziz Dûrî; age., s. 190. 
178  bn Kesîr; age., X,  488. 
179  bnü l-Esîr; age., VI, 505. 
180  Faruk Sümer; agm., s. 659. 
181  Yakubî; age., II, 478. 
182  el-Ezdî; age., s. 429. 
183  Mahmud âkir; age., IV, 175. 
184  Taberî; age., IX, 102. 
185  U rusana; Mâverâünnehir in tan nm bölgelerinden biri olup, Semerkand n do usunda, So d 

rma ile Seyhun aras ndaki araziyi ihtiva ediyordu. Faruk Sümer; agm., s. 651.     
186  bn Ta riberdî; age., 247.  
187  Hakk Dursun Y ld z; Af in, Haydar b. Kâvûs , TDV slâm Ans., stanbul 1998, I, 441; bn 

Hurdazbih; Kitabü l-Mesalik ve l-Memalik, Der. Y. Ziya Yörükan, Yay. Haz., Tahsin Koçyi it, s. 
370. (Müslüman Co rafyac lar n Gözüyle Ortaça da Türkler, Gelenek, stanbul 2004. çinde) 

188  Mehmet Azimli; agm., s. 365. 
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di er gruplar ndan çok üstündüler. Türklerin askeri kabiliyetleri ve itaatkâr 
olmalar , onlar n halifelerin muhaf z birliklerini meydana getirmede esas sebebi 
te kil ediyordu.189 

Mu'tas m, Orta Asyal bu Türklerden ücretli asker toplayarak alaylar 
olu turma i ini o kadar yo unla t rd ki, ordudaki esas gücü bunlar olu turmaya 
ba lad .190 Sadece kendi ahsi muhaf z birli inde on binden fazla Türk vard . 
Halifenin Samanilerin idaresinde bulunan Maveraünnehir'deki kabilelerden sat n 
ald bu cesur sava ç lar, Ba dat sokaklar nda çok rahatt lar ve saray n 
himayesini, bölge halk n kendilerinden nefret ettirecek kadar suiistimal ettiler.191 

Ba dat halk , Türk askerlerinin verdi i s k nt ve iddetten ikâyetlerini art r nca, 
halife Mu'tas m, yeni bir ehir kurmaya karar verdi.192 Ciddi bir iç karga adan 
korkan halife Mu'tas m ba kenti, Ba dat'tan Dicle'nin 70 mil kadar daha 
yukar s nda bulunan Samerra (surre men reâ) ya ta d .193 Çok geçmeden orada 
birçok saraylar yükseldi.194 Tabii olarak Halifeye yak n bir yerde oturmak isteyen 
asiller de buraya konaklar yapt rd lar. Ayr ca camiler ve okullar da yap ld .195 

Samerra ehri, Mu'tas m taraf ndan kuruldu fakat ehrin tamamlanmas Mütevekkil 
zaman nda gerçekle ti.196  

Mu'tas m' n paral Türk askerlerine olan a r tutkusu, daha sonralar 
halifelik otoritesi aç s ndan problemler ortaya ç kard . Zor artlara dayan rl klar ile 
me hur olan bu adamlar n pek ço u Arapça bilmiyordu. Hatta aralar nda 
Müslüman olmayanlar bile vard . Böylece bunlar, imparatorlu a kuvvetli bir hissi 
veya manevi ba la ba lanmad klar halde, neticede devletin gerçek hâkimleri 
olacaklard . Sadakatleri, otorite makam nda bulunan halife yerine genellikle ayn 
etnik kökenden olan kendi komutanlar na idi.197  

Af in'in, Me'mun devrinde ba layan ve Mu'tas m zaman nda devam eden 
askeri ba ar lar sebebiyle, halife ve devlet erkân

 

aras nda kazand nüfuz ve 
itibar, yöneticiler ve özellikle Arap ileri gelenleri aras nda kendisine kar 
k skançl k ve kin do urmu tu. Af in'in rakipleri, onun halife ve ordu yan ndaki 
itibar n sarsmak için en küçük f rsatlar bile kaç rm yorlard . Af in'in durumunun 
sars lmas nda rol oynayanlar n ba nda Horasan valisi Abdullah b. Tâhir 
gelmekteydi.198 

                                                

 

189  H. Dursun Y ld z; age., s. 77.  
190  Ahmed Muhtar Abbad; age., s. 117. 
191  bn Ta riberdî; age., 234; Yusuf el-A ; age., s. 102. 
192  bn Haldûn; age., III, 547; Suyûtî, age., s. 379; Mahmud Makdi ; age., I, 254. 
193  Ebi l-Kas m bn Havkal en-Nasîbî; Sûretü l-Arz, Dâru s-Sad r, Beyrut 1938, I, 243; Seyyid Emir 

Ali; age., s. 285.  
194  William el-Hazin; el-Hadâretü l-Abbâsiyye, Men ûrâtü l-Câmia, Beyrut 1984, s. 36-37 (Burada 

Samerra ehri etrafl ca anlat lmaktad r.) 
195  S.F. Mahmud; age., s. 126. 
196  stahrî, Ebu shak brahim; Mesâlikü l-Memâlik, Beyrut 1997, s. 85-86; Ahmed elebi; age., III, 

195. 
197  H.U.Rahman; age., s. 223. 
198  H. Dursun Y ld z; age., s. 77. 
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Bu iki ahsiyet aras ndaki rekabet, Af in'in Bâbek isyan n bast rmakla 

me gul oldu u s rada patlak vermi ti. Af in, Bâbek ile sava rken civar beylerden 
gelen hediyelerle ele geçirdi i ganimetleri halifeye de il U rusana'ya 
gönderiyordu.199 Af in'in paralar n U rusana'ya götürenler, Abdullah' n vilayeti 
olan Horasan'dan geçmek zorundayd lar. Bu durumun tekerrür etmesi üzerine 
f rsat kaç rmak istemeyen Abdullah, vaziyeti Mu'tas m'a bildirdi.200         

Abdullah b. Tâhir, Af in in pe ini el alt ndan takip etmeye devam etti. Bu 
arada Horasan valili ine göz diken Af in in, Mâzyâr a mektuplar yazarak onu 
isyana te vik etti i, ayr ca Mengüçur isyan n n arkas nda da Af in in oldu u 
üphesi vard . Halife Mu'tas m, Af in in durumunu en ince ayr nt s na kadar tahkik 

ettirdi ve Af in e kar olan tutumu de i ti.201  

Bunu hisseden Af in ne yapaca n bilemez hale geldi ve Mu'tas m ile 
komutanlar n n me gul oldu u bir günde Musul a hareket etmeyi ve Zab suyunu 
geçerek valisi bulundu u Ermenistan a buradan da Hazarlara gitmeyi, sonra Türk 
memleketlerinde dola p U rusana ya dönmeyi tasarlad .202 Fakat bunlar n hiçbirini 
yapmaya imkân bulamad . Bu defa büyük bir ziyafet haz rlay p yemeklerin içine 
zehir koymay ve Mu'tas m ile komutanlar n davet etmeyi ayet Mu'tas m 
gelmezse onun me gul oldu u bir günde A nas, tah gibi di er komutanlar n davet 
edip zehirlemeyi, yan ndan ayr lmalar üzerine hemen gecenin erken saatinde 
saray n terk edip kaçmay planlad ve bunun haz rl na ba lad .203 

Af in in bu planlar , uygulamaya konulmadan, Evacin ad ndaki biri 
taraf ndan Mu'tas m a anlat ld . Bunun üzerine Mu'tas m, Af in in huzuruna 
getirilmesini emretti. Neticede bütün mallar yla birlikte Mu'tas m n huzuruna 
getirilen Af in in elinden serveti al n p kendisi kale burcundaki kö ke 
hapsedildi.204  Küve denilen bu yerin içine sadece kendisi s abiliyordu.205 

Ayr ca Af in in o lu Hüseyin de Abdullah b. Tâhir in yapt bir planla 
yakalanarak Mu'tas m a gönderildi.206  

Af in, Mu'tas m n veziri Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyat n 
ba kanl nda Ahmed b. Ebi Duâd ve shak b. brahim den olu an bir mahkeme 
taraf ndan sorguya çekildi. ahit olarak da Mâzyâr b. Kârin, Mûbez, Su d 
meliklerinden Merzubân b. Türke ve Su d halk ndan iki ki i vard .207 Mahkeme 
Af in e u suçlamalarda bulundu: 

                                                

 

199  Abdulaziz Dûrî; age., s. 190. 
200  Taberî; age., IX, 104. 
201  bnü l-Esîr; age., VI, 511. 
202  Abdulaziz Dûrî; age., s. 190; bn Haldûn; age., III, 569.  
203  Taberî; age., IX, 105. 
204  bn Vâdrân;age., s.490. 
205  Abdulaziz Dûrî; age., s. 192. 
206  bn Vâdrân;age., s.491. 
207  bn Haldûn; age., III, 570. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (341-367 s.)  

362

 
1. U rusana halk n n ibadet ettikleri bir puthaneye girerek orada bulunan 

putlar d ar at p buras n mescit haline getiren imam ve müezzine biner sopa 
vurmak.208 

2. Alt n ve cevherle süslü, içerisinde Allah a kar inkar ve küfür 
mahiyetinde bilgiler bulunan ran kültürüne ve Mecusilik dinine ait kitaba sahip 
olmak.209 

3. Bo ularak öldürülmü hayvan eti yemek ve bunu çevresine tavsiye 
etmek.210 

4. Kas k tra ve sünnet olmamak.211  

5. Kendisine kulu falan n o lu falandan ilahlar n ilah na diye hitap 
edilmesine engel olmamak.212  

6. Mâzyâr b. Kârin i isyana te vik etmek için mektup yazmak.213  

Bütün bu suçlamalar kar s nda Af in, kendisini suçsuz gösterecek 
savunmas n yapt ysa da mahkeme heyetini ikna edemedi. Bu muhakeme ve 
soru turma sonunda Ahmed b. Ebi Duâd yan nda bulunan heyete: Nihayet 
Af in in durumu ayd nl a kavu tu! dedi ve Büyük Bo a ya dönerek Af in i al p 
götürmesini söyledi. Bunun üzerine Bo a, Af in in kemerinden iddetle kavray p 
kendisine do ru çekti ve kaftan n n yakas ndan tutup bu vaziyette onu tekrar 
hapishaneye götürdü.214  

Af in hicri 226 y l n n aban / 841 Haziran ay nda hapiste öldü.215 Daha 
sonra Af in i, halk n görmesi için ç kar p Bâbu l-âmme ye ast lar216 ve sonra 
indirip ate te yakt lar.217                 

                                                

 

208  H. brahim Hasan; age., s. 307. 
209  Taberî; age., IX, 107-108. 
210  Abdulaziz Dûrî; age., s. 191. 
211  bnü l-Esîr; age., VI, 514. 
212  Taberî; age., IX, 108-109.. 
213  bnü l-Esîr; age., VI, 515. 
214  Taberî; age., IX, 110. (Vefat ndan önce Mu'tas m a bir mektup göndererek güvenebilece i birini 

yan na göndermesini istedi. Bunun üzerine Mu'tas m ona Hamdûn b. smail i gönderdi. Hakk nda 
söylenenlerden dolay özür dileyen Af in, Hamdûn b. smail e unlar söyledi: Benim ad ma 
Mü minlerin Emirine deyiniz ki; Benim ve onun misali, büyüyüp semizle inceye kadar bir 
buza büyüten adam n durumuna benzer. Semizle en hayvan n etinden yemek isteyen bu adam n 
yak n arkada lar ona bu hayvan bo azlamas n söylerler. Fakat bu adam arkada lar n n sözüne 
kulak asmaz. Bu defa arkada lar kendi aralar nda anla arak: Bu aslan niçin büyütüyor ve 
besliyorsun? O büyüyünce kendi cinsine çeker derler. Adam ise onlara: Bunun bir buza 
oldu unu söyler. Fakat onlar bunun bir aslan oldu unu söylemeye devam ederler ve : stersen 
diledi in kimselere sor derler. Ayn zamanda tan d klar kimselerin yanlar na giderek: Bu adam 
size buza dan söz açt zaman onun aslan oldu unu kendisine söyleyin diye de ö ütlerler. 
Neticede adam buza y kime sorduysa, ondan: Bu asland r cevab n al r. Bunun üzerine emir 
vererek buza y kestirir. te ben o buza y m, nas l olur da bir aslan olurum? Benim hakk mda 
Allah tan kork. Taberî; age., IX, 112-113) 

215  bn Kesîr; age., X, 493. 
216  Mesûdî; age., III, 474; bnü l-Cevzi; age., XI, 112. 
217  Yakubî; age., II, 478. 
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Af in, üphesiz Abbasiler tarihinin en kudretli döneminin önemli 

simalar ndan birisidir. Halife Me mun zaman nda M s r da ç kan isyanlar n 
bast r lmas nda ve Mu tas m zaman nda Bâbek isyan n n bast r lmas nda gösterdi i 
ba ar , onun harp i lerinde bilgili ve usta bir kumandan oldu unu ispatlam t r 

Af in in ran kültürüne ba l oldu u ve hatta onu üstün gördü ü kabul 
edilebilir. Bu da slam âlemini geç bir ya ta tan m olmas ndan ileri gelebilir. 
Fakat Sasani imparatorlu unu diriltmek ve Mecusili i hâkim bir din haline 
getirmek gayesini ta d iddialar n kabul etmek için deliller yeterli de ildir. 
Af in in görünü te Müslüman, içinden eski kavmî dinine ba l oldu u iddias na 
gelince; verilen haberlerin hemen hepsi bu iddian n lehindedir. Af in in cesedinin 
yak lmas , Mu'tas m ve etraf ndakilerin onun Müslüman olmad na inand klar n 
gösterir.218     

9. Muberka syan

 

Mu'tas m devri isyanlar n n sonuncusu, Ebu Harb el-Muberka'n n 
Filistin'de vuku bulan isyan d r. Bu isyan n sebebi basit olmas na ra men, sonras 
ciddi bir hal alm t r.  

syan n ortaya ç k sebebi udur: Ebu Harb, evinde bulunmad bir s rada 
halifenin Türk askerlerinden219  birisinin zorla onun evine girmek istemesi üzerine 
kar s veya k z karde i buna mani oldu.220 Buna sinirlenen asker de kad n n eline 
bir darbe vurarak, bile ini yaralad .221 Kad n, kocas Ebu Harb eve dönünce, 
ba ndan geçenleri ona anlatt . O da askerin yan na giderek bir f rsat n bulup onu 
öldürdü ve sonra cezadan korktu u için yüzüne peçe gererek222 Ürdün da lar na 
kaçt .223 

Ebu Harb, tan nmamak için gündüzleri yüzüne maske takt ndan ona el-
Muberka ismi verilmi tir. Uzun müddet da larda dola an ve kendisinin Ümeyye 
ailesinden geldi ini iddia eden Ebu Harb,224 bir kimse yan na geldi inde onu iyilik 
yapmaya, kötülükten menetmeye ve sultan yermeye davet ediyordu.225  Ebu 
Harb'in bu hareketleri özellikle Emevilerden oldu unu iddia etmesi,226  etraf nda 
büyük bir kalabal n toplanmas na sebep oldu. Özellikle çiftçiler ve Yemenli 
Araplar onun saflar na kat ld lar.227 Ona tabi olanlar n say s yüz bini buldu.228 

Muberka ile ilgili isyan haberi Mu'tas m a ula t nda o ölüm yata nda yat yordu. 

                                                

 

218  Faruk Sümer; agm., s. 664-665. 
219  Emine Baytar; age., s. 92. 
220  bnü l- Cevzî; age., XI, 117. 
221  bn Haldûn; age., III, 572. 
222  Taberî; age., IX, 116. 
223  Muhammed Hudaribek; age., s. 270. 
224  bn Haldûn; age., III, 572. 
225  bnü l- Cevzî; age., XI, 117; bn Ta riberdî; age., II, 249. 
226  Emine Baytar; age., s. 93. 
227  Abdulaziz Dûrî; age., s. 193. 
228  bnü l- Cevzî; age., XI, 117. 
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Mu'tas m, Reca b. Eyyüb el-H dâri yi, hasta halinde, Muberka n n üzerine 
yakla k bin ki ilik bir kuvvetle gönderdi.229  

Reca' b. Eyyub, Ebu Harb'in taraftarlar n n çok kalabal k oldu unu görünce 
hemen hücuma geçmedi. Karargâh kurarak onun taraftarlar n n da lmas n 
bekledi.230 Hasat mevsimi gelince adamlar onu yaln z b rakarak i lerinin ba na 
döndüler.231  Bu ekilde onun yan nda bin veya iki bin ki ilik bir kuvvet kalm t . 
Bunu f rsat bilen Reca' b. Eyyub, sava ma zaman n n geldi ini dü ünerek onun 
üzerine yürüdü.232   

Reca b. Eyyüb ün askerleri Muberka y çepeçevre ku atarak yakalay p 
esir ald lar. Esir al nan Muberka Samerra ya getirildi.233 Muberka n n yakalanmas 
üzerine etraf na toplad insanlar da da l p gitti. Böylece sebebi basit olmas na 
ra men sonuçlar ciddi problemlere gebe bir isyan daha bast r lm oldu.  

Sonuç 

Sonuç olarak isyan; herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet 
güçlerine kar gelme, ba kald rma, ayaklanma, bir düzene veya emre itaat 
etmemektir. Bireylerin içinde ya ad klar toplumdaki, ekonomik, ideolojik, dinsel 
ve sosyal farkl l klar isyanlar n sebepleri olabilir. Devlet, toplumdaki bu 
farkl l klar kayna t rabildi i ve toplumun ortak de erlerini art rabildi i ölçüde 
isyan olay ile kar la maz. 

Mu tas m, görevi ald gün ye eni Abbas b. Me mun taraftarlar n n 
ayaklanmas yla ba lad hilafet görevine, bu görevi süresince kar s na ç kan 
isyanlar bast rmakla devam etmi ve yine bir isyan n patlak verdi i günlerde vefat 
etmi tir. Yirmi y l gibi uzun bir süre Abbasi Devletini me gul ve tehdit eden Bâbek 
isyan , onun azmi ve Af in in askeri kabiliyetleri sonucunda bast r labilmi tir. 
Muhammed b. Kas m, Abbas b. Me mun, Mâzyâr b. Kârin, Mengüçur, Af in ve 
Muberka taraf ndan ç kar lan isyanlar da zaman nda ve do ru müdahalelerle 
ortadan kald rm t r. Ço unlu unu Türk askerlerinin olu turdu u ordusu ile bu 
isyanlar bast rmakda ba ar l olan Mu tas m, Abbasi imparatorlu unun ömrünün 
uzamas nda önemli bir rol oynam t r.     
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