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25 Şaban 558'de (29 Temmuz 1163) Cizre'de (Cezlre-i İbn Ömer) doğdu. Bundan
dolayı Cezeri, Şeyban kabilesine mensup
olduğu için de Şeybant nisbeleriyle anılır.
Şeyban kabilesinin ileri gelenlerinden olan
babası, Musul Hükümdan İ madüddin
Zengl'nin veziri Ebu Ca'fer el-isfahani katında özel itibarı olması sebebiyle "Esir"
(tercih edilen, itibarlı) lakabını alm ı ş. birer alim olarakyetiştirdiği üç oğlu da Beni'!-Esir diye tanınmıştır. Bu üç kardeş lakaplarıyla (Mecdüddin, izzeddin, Ziyaeddi n) birbirinden ayrılır; Ziyaeddin bunların en küçüğüdür.
İlk öğrenimini Cizre'de gören Ziyaed-

din, yirmi bir yaşında iken babası ve iki
kardeşiyle birlikte zamanın ilim ve kültür
merkezi olan Musul'a göç etti. Asıl tahsilini orada yaptı. Ebu Temmam, Buhtüri
ve Mütenebbl'nin divanları başta olmak
üzere pek çok şiir ezberledi. Nahiv, lugat
ve beyan ilimlerini öğrendi. Tahsilini tamam l adıktan sonra 587 (1191) yılında
dostu Kadi el-Fazıl'ın aracılığı ile Selahaddin-i Eyyubi ile tanışıp onun hizmetine
girdi. Birkaç ay yanında kaldıktan sonra
Selahaddin'in oğlu el-Melikü'I-Efdal Ali
onun kendi hizmetine verilmesini isteyince Selahaddin tercihi ibnü'l-Esir'e bırak
tı. İbnü'l-Esir de ei-Melikü'l-Efdal'i tercih
ederek özel katibi old ll. 589'da (1193) Selahaddin'in ölümü üzerine Efdal Şam (Suriye) hükümdarı, İbnü'I-Esir de onun veziri oldu. Bir süre sonra kardeşi Mısır hakimi el-Melikü'l-Aziz ile amcası el-Melikü'I-Adil birleşip Efdal'den Şam'ı aldılar
ve ona Sarhad'i verdiler. İbnü'l-Esir de
Şam'dan kaçıpSarhad'e Efdal'in yanına
gitti. 595 ( 1199) yılında Aziz vefat edip
sekiz yaşındaki oğlu el-Melikü'l-Mansur
halife olunca devlet adamları Efdal'i çağı
rıp yeğeninin vasisi ve naibi olarak Mısır
hükümdan olmas ını istediler. Efdal bu
teklifi kabul etti; bir yıl sonra ibnü'I-Esir
de Mısır'a gitti. Ancak Efdal ile amcası
Şam Hükümdan el-Melikü'I-Adil arasın
da savaş çıkması üzerine Efdal 596'da
(1200) Mısır'ı terkedip bilad-işarka çekilmek zorunda kaldı, ardından Sümeysat'ta (Samsat) yerleşmeye karar verdi. İbnü'I
Esir de Mısır'da bir süre gizlendikten son-
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ra Sümeysat'a giderek Efdal'e hizmet etmeyi sürdürdü. Daha sonra Efdal'in kardeşi Halep Hükümdan Gazi el-Melikü'zZahir'in hizmetine girdi. Ancak onunla
geçinemeyip Musul'a, ardından Erbil'e,
oradan da Sincar'a gitti. Fakat buralarda
tutunamayarak tekrar Musul'a döndü.
Musul Hükümdan Nasırüddin Mahmud
Arslanşah tarafından divan katibi olarak
tayin edilen İbnü'l-Esir hayatının geri kalan kısmını burada geçirdi. Hükümdarın
elçisi sıfatıyla Bağdat'ta bulunurken 29
Rebiülahir 637'de (28 Kasım 1239) vefat
etti. İbnü'l-Esir, şiirde başarısız olmasına
rağmen inşada mahirdi. Dostu Kadi el-Fazı! ile mektuplaşır. onun inşalarına nazireler yazardı. Kendisi gibi edip olan Şerefed
din Muhammed adlı oğlu 622'de (1225)
genç yaşta ölmüştür.
Babasının yakın dostu olan İbn Hallikan
kendisinden istifade etmek için birçok defa Musul'a gittiğini, ancak görüşmeleri
nin mümkün olmadığını söyler ( Ve{eyfit,
V. 391). İbnü'l-Esirkibirli, bencil ve başka- ·
larının görüşlerine değer vermeyen bir
tabiata sahipti. İbn Hallikan muhtemelen
bu sebeple onunla görüşme imkanı bulamam ı ştır. Otuz yıl süren başarısız siyasi
hayatında İbnü'l-Esir çevresindekilerin,
halkın ve devlet adamlarının nefret ve
düşmanlığını kazanmış, birkaç defa öldürülme tehlikesi atlatm ı ştır. Efdal'e, babası Selahaddin'in arkadaşlarını ve onun
tayin etmiş olduğu memurları görevlerindenazlettirmiş, onlar da Kahire'ye giderek kardeşi Aziz' e sığınmışlardı. Efdal'in
hükümdarlığının kısa sürmesinin ve ömür
boyu dargın olduğu kardeşi izzeddin İb
nü'l-Esir'in el-Kamil adlı tarihinde el-Melikü'l-Efdal, ei-Melikü'l-Aziz ve el-Melikü'lAdil'in hayat hikayelerini anlatırken ondan hiç söz etmemesinin sebebi de muhtemelen budur.

teren Kadi el-Fazı! inşa mektebinin etkisi görülür. Belagat. edebi tenkit ve bazı
ilmi eserlerdeki eleştirileri son derece
sert ve hakaretlerle doludur.
Eserleri . 1. el-Meşelü .'s-sd'ir ii edebi'l-kdtib ve'ş-şd'ir. İbnü'l-Esir'in edebi
şöhretiriin doruğa erişmesini sağlayan

belagata dair bu eser daha müellif hayatta iken istinsah edilmeye başlanmış ve
kısa zamanda İslam aleminin merkezlerine ulaşmış. Bağdat ve Musul'da büyük
ilgi görmüştür. İbn Ebü'l-Hadid eserde
müellifinin kendini öven, eski alimleri ve
eserlerini yeren ifadeleri görünce ağır
tenkitlerle dolu el-Felekü'd-dd'ir 'ale'lMeşeli's-sd'ir adlı şerhini kaleme almış
tır. Bunun üzerine edebi bir tartışma baş
lamış. İbnü'l-Esir'i ve ibn Ebü'l-Hadid'i tutanlar birçok tenkit eseri yazm ı ştır. Bu
arada Ma'tuk b. Sa'd b. Abdullah es-Sümeysati er-Ravzü'z-zdhir ii me]J.dsini'l-Meşeli's-sd'ir, Selahaddines-Safedi
Nuşretü's-sd'ir 'ale'l-Meşeli's~sd'ir, İb

nü'l-Esir'in öğrencisi Ebü'I-Kasım Mahmud b. Hüseyines-Sincari Neşrü'l-Me
şeli's-sd'irve tayyü'l-Feleki'd-dd'ir, Abdülaziz b. İsa K.at'u'd-ddbir 'ani'l-Feleki'd-dd'ir, Yahya İbnü'l-Lebbudi Nüzh.etü'n-nd:pr fi'l-Meşeli's-sd'ir ve Ahmed
İbnü'I-Attar Nüzhetü'n-nd?ır fi'l-Meşe

li's-sd'ir adlı kitapları kaleme almışlardır.
İbnü'l-Assal eseri Mul]taşarü'l-Meşeli's

sd'ir adıyla ihtisar etmiştir. Öğretici yanı,
konuların

lifi

düzenlenmesi ve bizzat müelve Musul'da oku-

tarafından Bağdat

tulmuş olması el-Meşelü's-sd'ir'in şöh

retine tesir eden sebeplerdendir. Eserde
beyan ilmi eskilerde ol duğu gibi belagat
karşılığı olarak kullanılmıştır. Çünkü belagat ilimlerinin m eani-beyan- bedi' şek
linde üçlü taksimi Sekkaki'nin Miftd]J.u'l'uW.m'u ile başlamıştır. Belagatta güzeli
- çirkini, iyiyi- kötüyü ayırt etmek için kuİbnü'l-Esir, bu çalkantılı siyasi hayatı
ralı değil zevki ölçü kabul eden alimierin
na rağmen ilim ve edebiyatla ilgisini kessonuncusu olan İbnü'l-Esir, eski alimierin
memiş. siyasi kişiliği ona birçok alim ve
kitaplarında dağınık halde bulunan belaedip le tanışma ve onlardan faydalan ma
gata
dair bilgileri bir araya getirmiştir.
imkanı vermiştir. Edebiyat. belagat. edeBir mukaddime ile iki bölümdem (makale)
bi tenkit. inşa usulü gibi sahalarda deoluşan eserin mukaddimesinde beyan
ğerli eserler meydana getirmek suretiyle
(belagat) ilminin usulü, konusu , faydası.
sağladığı ilmi ve edebi şöhreti onun siyafesahat. belagat, beyan ilmi için gerekli
si kimliğini unutturmuştur. Eserlerinde
ilimler (sarf, nahiv, lugat, emsal, ahbar,
iki çeşit üslup görülür. Bunlardan birinciayet, hadis) incelenmiştir. Birinci bölümde
si mektuplarında görülen, başta seciler
seci, cinas, tecnis, tekrir, tarsl' gibi lafzi
olmak üzere bedi nevileriyle süslü sanatsanatlar. ikinci bölümde manevi sanatlar
lı üslup, ikincisi de el-Meşelü's-sd'ir'i ile
diğer ilmi eserlerinde takip ettiği kolay
ele alınmış. ayet ve hadislerden, eski ve
anlaşılan secisiz ve sanatsız üsluptur. Biyeni şiirlerden, hitabe ve risalelerden örrinci üslupta yoğun edebi sanatlarla ayet, . nekler verilmiş. ancak müellif bu örnekhadis, şiir iktibaslarının ve tazminlerin
lerin çoğunu ağır bir dille eleştirmiştir.
çokluğu şeklinde karakter-istik çizgi gösEserde ayrıca şiir intihallerine dair çok

iBNÜ' I-ESfR. Ziyaeddin
geniş

bilgi yer almaktadır. Bul ak (ı 282),
Beyrut (ı 292), Kahire (ı 3 ı 2, ı 935, ı 939,
ı 95 ı, ı 959- ı 962, ı 980- ı 984) ve Riyad'da
(I-lll, 1403/1983) basılan kitabın . İbn Ebü'IHadld'in şerh i n i ihtiva eden Kahire 1951
basımı en mükemmelidir. Eser üzerinde
son zamanlarda birçok inceleme yapılmış
tır: Hasan İsmail Abdürrazık, el-Belaga
fi'l-Meşelis-sa'ir(Kahire 1987); Galib Muhammed Mahmud eş - Şavlş. el-Belaga
fi'l-Meşelis-sa'ir (ı 400, yüksek lisans tezi , Camiatü'l-İmam Muhammed b . Suud
el-İslamiyye); Ahmed Süleyman Yakut,
en-Na]Jvve'n-nü]Jat 'inde İbni'l-Eşir
fi'l-Meşeli's -sa'ir (İskenderiye I 989; eserde nahiv ilmiyle na hiv alimlerinin İbnü'l
Eslr tarafı ndan yapılm ış eleştirileri incelenmiştir); Ahmed Muhammed Anber.
Cevle ma'a Ziya'iddin İbnü'l-Eşir ii kitabihiel-Meşeli's -sa'ir (Kahire , ts., Nehdatü Mısr). 2. el-İstidrak ti'r-red 'ala Risaleti İbni 'd-Dehhfın el-müsemma bi'lMe'a]].ı~i'l-Kindiyye mine'l-me'ani'tTa'iyye. İbnü'd-Dehhan tarafından kaleme alınan,Mütenebbl'nin Ebu Temmam
ile Buhtürl'den yaptığı serikata dair risalenin tenkididir. 3. el-Cami'u'l-kebir ii
şına'ateyi'l-man:p1m mine'l-kelô.m ve'lmenşr1r (nşr. Mustafa Cevad -Cem ll Said,
Bağdad I 375/1 956; Hifnl M. Şeref, Kah i re
ı 958). Muhteva olarakel-Meşelü's-sa'ir' e

benzeyen eserde müellif kendi hayatı hakkında geniş bilgi vermiştir. Kati b Çelebi'nin bu eseri İzzeddin İbnü'I-Eslr'e nisbet
etmesi (Keşfü'?·?unün, I, 571) doğru değildir. 4. Resa'il İbni'l-Eşir. Müellifın birkaç cilt tutan edebi ve siyasi mektuplarından seçilmiş 169 risaleden oluşmakta
dır (nşr. Enis ei-Makdisl, Beyrut I 959; nşr.
N Gri HammGdl el-Kaysi- Hilal N ad, Musul ı 982). Claude Cahen ile David Samuel
Margoliouth, İbnü'I- Eslr'in siyasi mektuplarına dair çalışmalar yapmıştır (bk. bibl.).
S. el- Veşyü'l-mer]füm ii ]Jalli'l-man?r1m . Şiirin nesre çevrilmesi, ayet. hadis
ve şii r lerin nesir içinde kullanılma tekniğine dairdir (nşr. İbrahim b. Ali el-Ahdeb
et-Trablusl, Beyrut I 298/1880; nşr. Cemll
Said, Bağdad 1409/1 989). 6. el-Bedi' (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Belagat, nr. 61 5) . 7.
Risô.letü'l-ezhô.r (Riyazü'l-ezhar). Çiçeklerin birbirlerine karşı övünmesini konu
alan bu edebi risale Hilal Nacl tarafından
neşredilmiştir(Musul 1403/1983). 8. Kifô.yetü'Halib ii na]fdi kelô.mi'ş-şô.'ir ve'lkatib . M üeiİifin el-Cami'u '1-kebir'inin
muhtasarı gibidir. İbnü' I- Eslr bu kitabı yazarken İbn Reş1J5.'in el-'Umde'sinden etkilenmiştir. Altmış bir bölümden meydana gelen eserde belagat. bed!'. şiir türleri,
edebi tenkit ve serikat konuları incelenm i ştir (nşr. N Gri HammGdlel-Kayslv.dğr.,

fi edebi'l-kiitib

ve 'ş-şii'ir adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad

Ziyaeddin ibnü'I·Esir'in el-Meşelü's-sii'ir
Efendi, nr. 3012)

Musul ı 982; nşr. Abdülvahid Şa'lan enNebevl, Kahire 1994). 9. e1-Mifta]Ju'lmünşô.li-]Jadi]fati'l-inşa (fi şına'ati'l-in
şa). Kitô.bü'1-Me'ô.ni'1-mul]tara'a ii şı
nô.'ati'1-inşa adıyla da anılan eserde inşa usul ve tekniğinden söz edilmektedir
(nşr. Hilal Nad, Musul 1403/1983; nşr.
Abdü lvahid Hasan eş-Şeyh, İskenderiye
14 ı O/I 990). 10. el-Burhô.n ii 'ilmi'l-beyan (Brockelmann, GAL, I, 358). 11. Teressülü'1-vezir eş- Şadr e1-kebir (TSMK,
nr. 2630). 12. Mü'nisü'1-va]Jde. Ebu Temmam. Buhtürl, İbnü'r- Ruml gibi şairler
den seçmeler olup şiirler konularına göre
düzen l enmiştir (Köprülü Ktp., nr. 1400;
Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Edeb, nr. 5070).
İbnü'I-Eslr'in kaynaklarda adı geçen diğer

eserleri de şunlardır : Risô.le ii evşafi

Mışr, Risô.le fi'Q.-Q.ô.d ve'~ -~ô., 'Amr1dü'l-

me'ô.ni, el-Mul].taşar min Mecma'i'lemşô.lli'l-Meydani, el-Mul].tô.rô.t min
şi'ri Ebi Temmô.m ve'l-Buhtüri ve'lMütenebbi ve Diki'l-cin, el-Mu]].tfırô.t
min lfamaseti Ebi Temmô.m (lfamase'den seçilmiş 500 beyit), Mecmı1'atü'l-]Ja 
diş (inşada malzeme olarak kul l anılabile
cek olan 3000 hadisi içermektedir).
Müellife ayrıca bazı eserler nisbet edilmektedir. Ebu Temmam ile Buhtürl'nin
şiirlerini karşılaştıran uzunca bir mukaddime ile otuz bölümden meydana gelen
e1-Kav1ü'l-tô.'i]fu'1-edib bi-utbô. Velid
ve ~ikrô.ljabib' de lll ve IV. yüzyıl ricalinden doğrudan nakilde bulunulmuş olması eserin İbnü'I-Eslr'e nisbeti konusunda
şüphe uyandırmaktadır (Muhammed Zağ101 Sellam, s. 72-73 , yazma nüshası için bk.
İÜ Ktp., AY, nr. 1410). Kehhale'nin İbnü'I 
Eslr ei -Cezerl'ye şüphe ile izafe ettiği
Kenzü '1-belô.ga (Mu'cemü '1-mü'ellifin,
XIII, 98). İmadüddin İbnü'I-Eslr ei-Halebl'ye aittir. Mecdüddin İbnü'I- Eslr ei-Cezerl'ye ait olan el-Muraşşô.' fi'l-ô.bô.' ve'lümmehô.t ve'1-ebnô.' v e'l-benô.t ve'lezvô. v e'z-zevô.t adlı eser, İ stanbul baskısı (ı 304) ve C. Friedrich Seybold neşrin
de (Weimar ı 896; Amsterdam ı 98 ı) Ziyaeddin İbnü 'I- Eslr ei-Cezerl'ye nisbet edilmiştir.

İbnü'I-Eslr hakkında Doğu'da ve Batı'
da kaleme alınmış çok sayıda makalenin
dışında müstakil eserler de yazılm ı ştır.
Muhammed ZağlGI Sellam' ın Ziyô.'üddin
İbnü'l-Eşir ve Cühr1dühr1 ti'n-na]fd (Kahire, ts.). Abdülvahid Hasaneş-Şeyh ' in
Şınô.'atü'1-kitô.be 'inde Ziyô.'iddin İb 
nü '1-Eşir (İskenderiye I 986), Dirô.sô.t fi'1belô.ga 'inde Ziyô.'iddin İbnü'l-Eşir(İs
kenderiye I 986) , Ahmed MatiGb'un Ziyô.' üddin İbnü'l-Eşir: Dirô.se ve men-
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iBNÜ'I-ESIR, Ziyaeddin

h ec (Bağda d ı 988) ve Faysaı es-Samir'in

r

İbnü '1-Eşir (Bağda d ı 986) adlı kitapları
bunlar arasında sayılabilir.

tiiıibi ' n -nal5di'l-edebiyyi 'l-'Arabi",

MMLADm. ,

LXIII/4 ( ı988 ) . s. 664-676; F. Rosenthal, " ıbn alAthir" , EJ2 (Fr.) . lll, 746-747;Bedevi Tabiine, "elMeselü's-sa'ir", Ti, ll , 101 -102; Said Abdülfettah Aşür, "el-Kamil fi 't-tiirib li'bni'l-Eşir". a .e.,
ll , 906-922; Muhammed Ali Lisani Fişareki,
" İbn Eşir" , DMBi, ll , 705-708 .
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İBNÜ'l-EŞ 'AS, Abdurrahman

Abdurrahman b . Muhammed
b. ei-Eş'as b . Kays ei-Kindi

(ö. 85/ 704)
Halifeliğini

L

asi Emevi

ilan eden

kumandanı .

_j

Kinde krallarının soyundan gelir. Hz.
Peygamber'in huzurunda müslüman olan,
fakat daha sonra ridde hareketine katı
lan ve Hz. Ebu Bekir tarafından affedilip
kız kardeşiyle evlendirildikten sonra fetihler sırasında büyük yararlıklar gösteren
sahabi Eş' as b. Kays' ın torunu. ileri gelen
emirlerden Muhammed b. Eş'as'ın oğlu
dur. Adı ilk defa Kerbela faciasından önce. Hz. Hüseyin'in Kufe'ye gönderdiği arncaıadesi Müslim b. Akli'in saklandığı yeri
Vali Ubeydullah b. Ziyad'a bildirmesiyle
duyulmuştur. Bu sebeple dedesini de Hz.
Ali'ye ihanet etmekle suçlayan Şiiler ona
ve soyundan gelenlere karşı düşmanlık
beslerler. Ancak bazı kaynaklar da ibnü'IEş'as'ın bu hareketi düşüncesiılikle yaptığı belirtilmektedir.
İbnü'I-Eş'as , başlangıçta Ubeydullah taraftarı olmasına rağmen

Müslim b. Akli'in
sonra Emeviler'le mücadele
eden Abdullah b. Zübeyr'in safına geçti
ve Muhtar es-Sekafi ile M us' ab b. Zübeyr
arasında cereyan eden Muhtar'ın öldürüldüğü savaşta Mus'ab'ın ordusundaki
Kufeli askerleri yönetti: böylece daha önce Muhtar tarafından öldürülen babası 
nın da intikamını aldı (67/687) . HalifeAbdülmelik'e karşı yapılan Deyrülcaselik Savaşı'nda (72/69 ı) yine Mus'ab'ın yanında
çarpıştı . Bu savaşta Mus'ab'ın yenilerek
öldürülmesi üzerine bütün Irak Erneviler'in hakimiyetine geçti. Uzun süreden
beri Hariciler'le uğraşan Mus'ab'ın ordu
kumandanlarından Mühelleb b. Ebu Sufre. Halife Abdülmelik'e biat edince İbnü'I
Eş'as da ona uydu ve böylece tekrar Emeviler'e katılmış oldu. Irak'taki bu karışık
lıklar Hariciler'i kuvvetlendirmiş ve Mühelleb'i onlarla başa çıkamaz duruma getirmişti. Bunun üzerine Kufe Valisi Bişr b.
Mervan. İbnü'I-Eş'as' ı sooo kişilik bir Kufe ordusunun başında Ezraki Haricileri ile
mücadele etmesi için Basra Valisi Halid b.
Abdullah b. Halid b. Esid'in emrine verdi.
Ahvaz yakınlarına kadar ilerlemiş olan Hariciler Basra- Kufe ordusu karşısında yirmi gün dayanabildiler. Bu başarıdan sonra İbnü 'I-Eş'as Rey valiliğine tayin edildi
(73/692). Ancak onun bu görevde ne kadar kaldığı ve ne gibi faaliyetlerde bulunidamından

duğuna

dair kaynaklarda bilgi yoktur. 76
(695) yılında Hariciler, Şebib b. Yezid eş
Şeybani'nin liderliğinde Mardin ile Nusaybin arasındaki bölgeye yerleşerek Kufe ve
civarına baskınlar düzenlemeye başladı
lar: bu arada birçok Emevi birliğini bozguna uğrattılar. Bunun üzer ine Irak genel
valisi Haccac b. Yusuf es-Sekafi, 6000 kişilik bir ordu kurarak İbnü 'I-Eş'as'ın kumandasında Şebib'i yakalamakla görevlendirdi. İbnü'I-Eş'as'ın hemen hücuma
geçmeyip ihtiyatlı davranarak onu t akibe
başlaması sebebiyle sonuç alınamayınca
Haccac kumandayı Osman b. Katan'a verdi. Fakat Osman da hiçbir ciddi tedbire
başvurmadan der hal hücuma kalktığı için
yapılan savaşta mağlup oldu ve öldürüldü: Osman'ın maiyetinde çarpışmalara
katılan ibnü' I-Eş'as da yaralandı.
77 yılının sonlarında (697) peşine dükumandanlar vasıtasıyla
Şebib ' den ve diğer gailelerden kurtulanHaccac yeniden fetih hareketini başlattı
ve Mühelleb'i Horasan valiliğine tayin edip
bu cepheden emin olduktan sonra iç karı
şıklıklardan faydalanarak vergi ödemekten vazgeçen Kabülistan ' ın Türk hükümdan Rutbil'in (Zunbil) üzerine İbn Ebu
Bekre'yi gönderdi. Rutbil , Türk tarzı hilal
taktiğiyle islam ordusunu ülkenin içlerine
çekip dönüş yollarını kestikten sonra ani
bir hücumla hezimete uğrattı ve kılıçtan
geçirdi (79/698) . Haccac. bu yenilginin intikamını almak için Kufe ve Basra ordugahlarından seçtirdiği 40.000 kişiden oluşan büyük bir ordu kurdu ve en iyi şekil
de teçhiz etti: ayrıca askerlere ücretlerinin yanı sıra kazanacakları zafer için peşinen para verdi. Elbiselerinin göz alıcılı
ğından dolayı tavus kuşlarına benzetilerek "cüyuşü't-tavavis" lakabı takılan bu
askerlerin başına da İbnü'I-Eş'as'ı getirdi
ve onu fethetmekle görevlendirdiği Sistan'a müstakbel vali olarak tayin etti. BO
(699) yılında harekete geçen İbnü'I-Eş'as,
arazinin dağlık o l masını dikkate alarak
düzenli bir .şekilde ilerlemeye başladı ve
Rutbil'in har aç verip karşılığında barış
yapma teklifini geri çevirdi. Afgan istan ' ın
büyük bir kısmını ele geçirdi ve zaptettiği şehir ve kalelere, Irak ile irtibatı sağla
mak için birlikler yerleştirdi. Kış mevsimi
yaklaşınca da bölgeyi tanımak ve har aç
toplamak amacıyla harekatı durdurarak
durumu Haccac'a bildirdi. Fakat Haccac
fetihleri sürdürmesini, aksi halde kumandayı kardeşi İshak'a bırakmasını emreden
bir mektup gönderdi. ibnü'I-Eş'as kumandanlarını toplayarak Haccac'ın mektubunu okudu ve ne düşündüklerini sordu.
Haccac'ı sevmeyen Iraklı kumandanlar ise
şürdüğü başka

