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HALEF ei-HUSRİ 
( ıS _,.=..ll .._;il> ) 

(ö. 451!1059 [?)) 

Abbadiler tarafından 
halkı aldatmak üzere 

Halife ll. Hişam olarak ilan edilen kişi. 
L ~ 

Endülüs Emevi Devleti'nin sonlarına 
doğru yaşanan fitne döneminde, Süley
man el-Müstain'in Kurtuba'da tahtı ikin
ci defa ele geçirmesiyle ( 40 3/ ı o ı 3) hali
feliği sona eren ll. Hişam el-Müeyyed or
tadan kaybolmuştu. Bir rivayette onun 
hayatta olduğu ve Meriye'ye (Almeria) , 
hatta Kuzey Afrika üzerinden Asya'ya 
gittiği söylenirken başka bir rivayete gö
re Süleyman el-Müstain'in Kurtuba'yı 
(Cordoba) ele geçirdiği sırada öldürül
müştü. Bu haberler sayesinde bir süre 
daha gündemde kalan Hişam adı za
manla unututmaya yüz tuttuysa da daha 
sonraki yıllarda yeniden duyulmaya baş
landı. Mülukü't-tavaifin en güçlülerinden 
olan ve Endülüs'te merkezi otoriteyi te
sis edip bölgeyi kendi hakimiyetine al
mak isteyen Abbadller hanedanının ku
rucusu Ebü'l-Kasım İbn Abbad, hayatta 
olduğunu söylediği ll. Hişam'ı İşbiliye'
de (Sevilla) büyük bir törenle halife ilan 
etti ve öteki mülukü't-tavaifi de ona biat 
etmeye çağırdı (414/1023). Ancak halife 
ilan edilen bu kişi gerçekte Halef el-H us
ri adlı bir şahıstı. ll. Hişam'a çok benze
yen Halef, İşbiliye'ye getirilmeden önce 
Rabah Kalesi'ndeki bir mescidde müez
zinlik yapıyordu. İbn Abbad, onu halife 
ilan ederek bir süre Kurtuba'ya hükme
den Şii Hammudller'e karşı Abbadller'i 
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Sünniliğin savunucusu gibi göstermek, 
hilafet müessesesini kullanarak öteki mü
lukü't-tavaif üzerinde nüfuz kurmak ve
ya bu yöndeki askeri faaliyetlerine meş
ruluk kazandırmak istiyordu. Yeni halife
nin ibn Ab bad'ın oğlunu hacib tayin etti
ği her tarafa duyuruldu ve böylece ikti
dar Abbadller'in eline geçti. 

Halef el-Husri. kendisini görmek için 
saraya akın eden halka yüzünü göster
memeye ve perde arkasından konuşma
ya mecbur edildi. Mülukü't-tavaiften bir
çoğu ona halife olarak biat etti. İşbiliye, 
Kurtuba, Tuleytula (Toledo), Batalyevs 
(Badajoz), Meriye ve Sarakusta (Saragos
sa. Zaragoza) gibi merkezlerde hutbeler 
onun adına okundu. Halef el-Husri 451 
(1059) veya 455 (1063) yılında ölmüştür. 
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HALEF es-SAFFAR 
(.) ıLııt .._;il> ) 

Ebu Ahmed Veliyyü'd-devle 
Halef b. Ahmed b. Muhammed 

b. Leys es-Saffar es-Siczi 
(ö. 399/1009) 

Saffari emiri 
(963 -1003). 

-, 
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326 (937-38) yılında Sistan'da doğdu. 
Annesi Saffari Emiri Amr b. Leys'in kızı 
Banu'dur. Şehzadeliğinde Horasan ve 
lrak'a giderek fıkıh ve hadis tahsil eden 
Halef, köleleri tarafından öldürülen ba
bası Ebu Ca'fer Ahmed'in yerine Saffarl 
emiri oldu (352/963). Halef ilk iş olarak 
gücünü arttırmak için, Samani ordusun
da görev almış ve Deylemli Makan b. Ka
ki' nin isyanını bastırmış tecrübeli bir as
ker olan amcaıadesi Tahir b. Ebu Ali'yi 
yanına aldı. Hutbede kendisiyle birlikte 
onun da adının okunmasını emretti. 353 
(964) yılında hacca giderken yerine onu 
vekil bıraktı . 

Tahir, Halef hacdan dönünce (358/ 

969) onu Sistan'a sokmadı ve ertesi yıl 
kendi adına para bastırıp hükümdarlığı
nı ilan etti. Halef bunun üzerine Hora
san'a giderek Samani Emlri ı. Mansur b. 
Nuh'tan sağladığı askeri yardımla Tahir'i 
Sistan'dan ç ıkarmaya çalıştıysa da başa
rılı olamadı. Tahir 359'da (969-70) yılın
da vefat edince yerine oğlu Hüseyin geç
ti. Bu defa onunla mücadele etmek zo
runda kalan Halef Hüseyin'i yenip Buha
ra'ya çekilmeye mecbur edince tekrar 
Sistan'a yerleşme imkanı buldu. Halef 
bir süre sonra Samaniler'e gönderdiği 
haraç ve hediyeleri kesti. Bunun üzerine 
Samaniler tarafından desteklenen Hüse

. yin Halefin sığınmış olduğu Zerenc Kale
si'ni kuşattı (372/982-83). Ancak bir so
nuç alamayınca kuşatmayı kaldırıp geri 
döndü ve kısa bir süre sonra da öldü. 

Halef 376'da (986-87). Sebük Tegin'in 
Raca Jaypal ile savaşa giderken boşalttı
ğı Büst şehrini işgal etti. Gazneliler geri 
dönünce savaşmaya cesaret edemeyip 
şehri terketmeye mecbur kalan Halef, 
Büveyhiler'den Samsamüddevle ile Ba
haüddevle arasında meydana gelen taht 
mücadelesinden faydalanarak oğlu Amr 
kumandasındaki bir orduyu 381 (991 -
92) yılında Kirman'a gönderdi. Büveyhi 
valisini yenip Kirman'ı Saffari toprakla
rına katan Amr, Samsamüddevle'nin 
gönderdiği Ebu Ca'fer kumandasındaki 
Büveyhi ordusunu da mağlup etti (384/ 
994) . Ancak 388 (998) yılında Abbas b. 
Ahmed'in idaresindeki Büveyhi ordusu
na yenilince Sistan'a geri çekildi ve bir 
müddet sonra öldü. Bunun üzerine Ha
lef es-Saffar Samsamüddevle'den özür 
dileyerek olayın büyümesini önledi. Ha
lef, Kuhistan'ın Gazneli emiri Buğra
cuk'un Mahmud-ı Gaznevi'ye yardım et
mek amacıyla bölgeden ayrılması üzeri
ne oğullarından Tahir'i bir ordu ile Ku
histan'a gönderdi. Kuhistan'ın Buşenc 

şehrini işgal eden Tahir geri dönen Buğ
racuk'un ordusuna yenildi, fakat hile ile 
Buğracuk'u öldürüp (388/998) Buşenc'
de hakimiyetini sürdürdü. Amcası Buğ
racuk'un öldürüldüğünü duyan Sultan 
Mahmud bir ordu ile Sistan'a doğru yola 
çıktı. Bunun üzerine Tahir Kuhistan'ı bı
rakıp Sistan'a çekildi. Ordusuyla İspeh
bed Kalesi'ne sığınan Halef, Sultan Mah
mud Sistan'a gelince aiTedildiği takdirde 
1 00.000 dinar haraç ödeyeceğini ve hut
beyi onun adına okutaeağını bildirdi. Bu 
şartları kabul eden Sultan Mahmud 390 
(1000) yılında muhasarayı kaldırıp Gaz
ne'ye döndü. 


