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XI. yüzyılın en tanınmış 

L 
Selçuklu beylerinden. 

_j 

"Afşin", aslında Üşrüsene beylerinin 
unvanı idi. Bununla beraber kelime, bu 
Oğuz beyinin unvanı değil adı olmalıdır. 
Afşin'in babasının adı Bekçi'dir. Tuğrul 
Bey zamanında Anadolu'ya yapılan akın
lar, 1063'te Alparslan'ın tahta geçmesi 
üzerine . Bizans için daha tehlikeli bir 
hal almıştı. Bunun başlıca sebeplerin
den biri, Bizans ucunda yaşayan Oğuz 
(Türkmen) gruplarının Seyhun boyları 

ile Horasan'dan gelen yeni ve kalabalık 
oymaklarla daha da güçlenmiş olmaları
dır. Bu gruplardan birinin Arran'da (Er
ran), diğerinin Azerbaycan'da, bir baş
kasının da Van gölü çevresinde yurt tut
tukları anlaşılmaktadır. Sonuncu grup, 
"Horasan Saları" unvanını taşıyan bir ku
mandan tarafından idare edilmektey
di. işte Afşin, tarih sahnesinde ilk defa 
bu Oğuz grubunun en büyük beylerin
den biri olarak görülmektedir. 1066 yı-
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!ında Hacib Gümüş tegin, yanında Emir 
Afşin ve diğer beyler olduğu halde Mu
rat ve Dicle boylarındaki bazı yerleri al
dıktan sonra Nizip'i kuşattıysa da ala
madı. Bunun üzerine Hısnımansür (Adı
yaman) yöresine girdi, burada pı:ık çok 
ganimet elde etti: geri dönerken de Bi
zans'ın Urfa Valisi Aruandanos ile karşı
laştı. Yapılan savaşta Aruandanos mağ

lüp oldu ve esir düşerek kumandanları 
ve bazı askerleriyle birlikte Urfa önün
de satıldı. Afşin daha sonra pek çok esir 
ve ganimetle geri döndü. 

Emir Afşin, bu önemli seferde bü
yük rol oynamasına rağmen, Gümüş Ti
gin'in kardeşini Ahlat'ta öldürmesine 
kayıtsız kalarnadı ve Gümüş Tegin'i öl
dürdü. Ancak sultan tarafından ceza
landırılacağından · korkup adamlarıyla 

birlikte Ayıntab taraflarına geldi. Orada 
akınlar yaptıktan sonra Antakya böl
gesine indi, burayı da görülmemiş bir 
şekilde talan etti ve Antakya şehrini 

kuşattı (1068) . Bu sırada Alparslan'ın, 

kendisini bağışladığı haberinin gelme
si üzerine Antakyalılar'la anlaştı. Buna 
göre Antakyalılar Türk kumandanına 
1 00.000 altın la aynı değerde kıymetli 

kumaş (dlbac) ve eşya verdiler. 2 Mayıs 
1068'de Alparslan 'ın yanına gitmek üze
re Antakya'dan ayrıldı. 

1 069'da Bizans Hükümdan Romanos 
Diogenes büyük bir ordu ile Halep böl
gesinde savaşırken Emir Afşin de Ana
dolu içlerine girip Sakarya kıyılarına ka
dar gitmiş, bir Bizans kumandanının 

yardımıyla Sivrihisar'ın güneyindeki Am
müriyye (Amorion) şehrini zaptedip yağ
malamıştı. Buradan istanbul'a doğru 
ilerlerken Romanos Diogenes'e ait altı 

bin attan oluşan bir sürüyü de ele ge
çirdi. Faaliyetlerinden haberdar olan 
Romanos Diogenes yolunu kesrnek is
tediyse de başaramadı ve Afşin Çukuro
va'dan geçerek Antakya bölgesine ulaş
tı. Çevreyi yağma ettikten sonra Antak
ya'yı tekrar kuşattı, fakat şehir halkı
nın teklif ettiği 20.000 altını kabul edip 
kuşatmayı kaldırdı. 

1 070'te Er Basgan'ın Bizans'a iltica 
etme olayı meydana geldi. Selçuklu ha
nedanına mensup olan Er Basgan, aynı 
zamanda Alparslan'ın kız kardeşi Gev
her Hatun'un kocasıydı . Onun, Alpars
lan'ın Tuğrul Bey'in halefi olmasını iste
diği ıie bunun için çalıştığı bilinmekte
dir. Bugün henüz bilinmeyen bazı se
beplerden dolayı Selçuklu hükümdarını 

kızdırmış, sultanın buyruklarını dinle
meyen ve muhtemelen bu yüzden ken
dilerine ·vavegiyye" (kaçaklar, itaatsız

Iarı denilen Oğuzlar'dan oluşan bir top
luluğun başına geçmişti. Aynı yılın son
larında Hemedan'dan Van gölü çevresi
ne gelen Alparslan, Erciş ve Malazgirt'i 
kolayca aldıktan sonra Emir Afşin'e, Er 
Basgan'ı yakalayıp huzuruna getirmesi
ni emretti. Bunu haber alan Er Basgan, 
emri altındaki Yavegiyye ile Bizans ül
kesine doğru kaçtı, Afşin de onu taki
be koyuldu. Bu arada Er Basgan, karşı
sına çıkan Bizans kumandanı Manuel 
Komnenos'u ağır bir yenilgiye uğrata
rak esir aldı. Manuel, Er Basgan'ın mül
teci sıfatıyla geldiğine ancak esir düş

tüğü zaman inandı; Afşin'in yaklaş

makta olduğu haberi alımnca da ikisi 
birlikte süratle istanbul'a doğru hare
ket ettiler. Afşin de takibe devam ede
rek bazı kaynaklara göre istanbul ya
kınlarına kadar gitti. Ancak kışın bas
tırması üzerine yanındaki pek çok esir 
ve ganimetle Ahlat'a dönüp durumu Al
parslan'a bildirdi. Emir Afşin Malazgirt 
Savaşı'na da katılmış ve zaferin kazanıl
masında önemli bir rol oynamıştır. 

1 077'de Selçuklu Hükümdan M elik
şah Suriye'yi kardeşi Tutuş'a iktA* etti 
ve başta Afşin olmak üzere birçok Oğuz 
beyini onun hizmetine verdi. Tutuş bu 
beylerle birlikte Halep'i kuşattıysa da 
alamadı. Sonra Dımaşk Valisi Atsız'ın 

yardım istemesi üzerine oraya gitti. Dı
maşk'ta Tutuş'un Atsız' ı öldürmesi, 
Afşin'in ona olan güvenini sarstı ve as
kerin çoğu ile birlikte hizmetinden ay
rılmasına sebep oldu. Kuzeye doğru 

yönelen Afşin, etrafı yağmalayarak An
takya yöresine geldi ve orayı da talan 
etti. Sonunda şehir halkı istediği parayı 
verince, 1 078'de pek çok ganimetle bir
likte Diyarbekir'e doğru hareket etti. 
Sıbt İbnü'l-Cevzr. bu hadiseyle ilgili ola
rak Antakyalılar'ın bir taraftan 30.000 
altın vermeyi vaad edip Afşin'i oyalar
ken diğer taraftan da Tutuş'u çağırdık

larım, Afşin'e kızgın olan Tutuş'un ha
rekete geçtiğini, bunun üzerine Afşin'in 
de Diyarbekir'e kaçtığını yazmaktadır. 

Azimi de Afşin'in gelmesinden sonra 
Halep bölgesitlde kıtlık çıktığını bildirir. 
Bundan sonra hiçbir kaynakta Emir 
Afşin'e dair bir kayıt mevcut değildir. 
Bu durum, onun yurduna döndükten 
kısa bir zaman sonra ölmÜş olabileceği
ni hatıra getirmektedir. 
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Abbilsi halifeleri Me'mı1n ve 
Mu'tasım'ın meşhur Türk kumandanı. 

L ~ 

İslami fetihler sırasında Maveraünne
hir'deki Üşrüsene bölgesi hükümdarla
rına verilen bir unvan olan afşin kelime
si, kökü bilinmeyen bir özel isim olarak 
Örta dönem Farsça'sında geçen pişlnin 
Arapçalaştırılmış şeklidir. Bu bölgedeki 
son ve en meşhur hükümdarAfşin Hay
dar b. Kavüs'un mensup olduğu aile
nin ne zamandan beri Üşrüsene'de hü
küm sürdüğü kesin olarak bilinmemek
le birlikte, miladi VII. yüzyılın ortaların
da Göktürk Kağanlığı'nın zayıflaması 
üzerine Maveraunnehir'deki diğer kü
çük devletlerle beraber ortaya çıktığı 

söylenebilir. Bu aileden tesbit edilebi
len ilk şahıs olan Hara (Kara) Buğra'nın 
( ·~ •? ), 736 yılında Horasan Valisi 
Esed b. Abdullah ei-Kasri ile Türgiş Ka
ğanı Su-lu arasındaki savaşta Su-lu Ka
ğan'ın safında yer aldığı bilinmektedir. 
Kara Buğra'nın oğlu ve Afşin'in dedesi 
Han Hara (Kara) ( •? .;ıl> ), 178 (794-
95) yılında Horasan Valisi Fazi b. Yahya 
ei-Bermeki ile mücadele etmişti. Babası 
Kavüs, Halife Me'mün zamanında Ab
basi hakimiyetini kabul etmiş, ancak 
Me'mün'un Bağdat'a dönmesinden son
ra (819). tekrar bağımsızlığını kazanmış

tı. Bu sırada Kavüs ailesi arasında çı

kan bir anlaşmazlık sebebiyle Bağdat'a 
gelerek Müslümaniığı kabul eden Afşin, 
Me'mün'un gönderdiği orduya rehber
lik ederek Üşrüsene'nin fethini sagla
dı. Abbasiler'in hizmetine ne zaman gir
diği belli değildir; ancak 206 (821-22) 
yılında Bağdat'a gelmiş olması kuwetle 
muhtemeldir. 

Afşin'in kumandan olarak katıldığı as
keri faaliyetler, Me'mün'un son yılların
da Mısır'da çıkan isyanları bastırmakla 
görevlendirilmesiyle başlar. 830 yılın

da Mısır'a gönderilen Afşin burada yak
laşık iki yıl kaldı ve Muharrem 217'de 

_ (Şubat 832) Mısır' a giden Me'mün'un 
öncü kuwetler kumandanı olarak gö
rev aldı. Halife Me'mün'un 833'teki son 
Bizans seferine katıldı ve onun sefer sı
rasında ölümü üzerine Mu'tasım·ın hali
fe olmasında diğer Türk kumandanla
rıyla birlikte önemli rol oynadı. 

Mu 'tasım'ın halife olmasıyla Afşin'in 
ikbal devri başladı. Azerbaycan'da 201 
(816-17) yılından beri hüküm süren Ba
bek ei-Hürremfnin isyanını bastırmakla 
görevlendirildi; aynı zamanda Azerbay
can valiliğine tayin edildi. Afşin, Hazi
ran 835'te Bağdat'tan ayrıldı. Berzend'
de karargah kurup önce Bağdat ile Ber
zend arasındaki yolu emniyete aldı. Kışı 
Berzend'de geçirdikten sonra 836 ba
harında Babek'in başşehri Bezz'e kar
şı hücuma geçti, fakat bir sonuç elde 
edemedi. İkinci hücumda da başarı sağ
lanamadı. ancak Babek'in kuwetleri iyi
ce baskı altına alınmış oldu. 837 yılı ilk
baharında yeniden hücuma geçen Af
şin. uzun bir kuşatmadan sonra Bezz'i 
zaptetti (Ağustos 837), Babek ise kaç
mayı başardı. Babek'i takibe gönderi
len birlik onu Sehl b. Sımbat adlı bir Er
meni'nin yanında yakalayarak Afşin' e 

getirdi. Bağdat'ta Halife Mu'tasım tara
fından muhteşem bir merasimle karşı

lanan Afşin, bu başarısından dolayı bü
yük bir itibar kazandı. Başta Ebü Tem
mam olmak üzere şairler Afşin hakkın 

da methiyeler yazdılar. 

Halife ordularının Babek problemiyle 
meşgul olduğu sıralarda Bizans impa
ratoru Theophilos, 837 yılında Zibat
ra'ya karşı bir sefer yaparak şehri tah
rip etti. Halife Mu'tasım. Afşin'in dön
mesinden hemen sonra büyük bir ordu 
ile Nisan 838'de Ammüriyye'ye (Amo
rion) hareket etti. Halife Tarsus üzerin
den Anadolu'ya girerken on bin kişilik 

bir Türk kuwetinin başında Malatya ta
raflarından Bizans topraklarına giren 
Afşin de kuzeye doğru ilerliyordu. İki 
ordu Ankara'da birleştikten sonra Am
müriyye üzerine yürünecekti. Müslü
man kuwetlerinin ülkesine girdiğini öğ

renince harekete geçen Bizans impara
toru Theophilos, önce Afşin tehlikesini 
bertaraf etmek düşüncesiyle onun üze
rine yürüdü. Temmuz 838'de bugünkü 
Kazova'da yapılan savaşta Theophilos 
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mağlüp oldu ve canını zor kurtararak 
istanbul'a döndü. Halife Mu'tasım ile 
Afşin Ankara'da buluştular. Ordu yeni
den tanzim edilerek sağ kanat kuwet
lerinin başına Afşin getirildi. Ammüriy
ye'ye gelen Abbasi ordusu on iki günlük 
kuşatmadan sonra, 12 Ağustos 838 ta
rihinde şehri fethetti. Afşin diğer Türk 
kumandanlarla birlikte Ammüriyye'nin 
fethinde çok büyük rol oynadı. 

Halife Me'mün devrinde. başlayan ve 
Mu'tasım zamanında da devam eden 
askeri başarılarından dolayı Afşin ' in 

haklı olarak kazandığı nüfuz ve itibar, 
devlet ricali, özellikle Arap ileri gelenleri 
arasında kıskançlığa sebep oldu. Rakip
leri, onun halife ve ordu nezdindeki iti
barını sarsmak için her fırsatı değer
lendiriyorlardı. Horasan Valisi Abdullah 
b. Tahir, Vezir Muhammed b. Abdülme
lik ez-Zeyyat ve Kadılkudat Ahmed b. 
Ebü Duad bu hususta büyük rol oyna
dılar. Afşin özellikle Abdullah b. Tahir'
in tahrikleriyle 840 yılında tevkif edildi. 
Bir rivayete göre, Babek problemi orta
dan kaldırıldıktan sonra Azerbaycan va
liliğine tayin edilen Afşin'in kayınbira 

deri Mengü Çür, Babek'e ait zengin bir 
hazineyi ele geçirmiş, ancak bundan ne 
halifeyi ne de Afşin'i haberdar etmişti. 
Dönemin sahib-i berid*i Abdullah b. 
Abdurrahman bu durumu halifeye bil
dirince halife, Büyük Boğa'yı Mengü 
Çür üzerine gönderdi; Men gü Çür yaka
lanıp Samerra'da hapsedildi (225/ 839-

40) Halife, Mengü'nün Afşin ' in emriyle 
hareket ettiğini öğrenince Afşin'e karşı 
tavrı değişti ve 840 yılında onu da hap
settirdi. Afşin hapishanede iken hem 
buradan kaçmak hem de Hazar hakanı

nı halifeye karşı kışkırtmak için planlar 
hazırlıyordu. 

Vezir, kadılkudat ve Bağdat Valisi is
hak b. İbrahim'den meydana gelen bir 
mahkeme heyetinin huzuruna çıkarı

lan Afşin, halife ve devlet erkanını öl
dürmeye teşebbüs etmek, izinsiz 91a
rak Üşr_üsene'ye para göndermek, Ta
beristan Meliki Mazyar'ı isyana teşvik 
etmek, Mecüsiliği ihya etmeye ve Ab
basi Devleti'ne son verip Sasani Devle
ti'ni yeniden kurmaya çalışmak. gerçek
ten Müslümanlığı kabul etmeyip eski 
inancını sürdürmek, putperestliğe ve 
Mecüsiliğe dair kitaplar okumak, evin
de heykeller ve putlar bulundurmak
la suçlandı. Ayrıca Soğd meliklerinden 
Merzüban b. Türgiş de mahkemede Üş
rüsene halkının Afşin'e "ilahlar ilahı" di
ye mektup yazdığım iddia etti. Bunun 
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