
le yükümlü olurlardı. İlahi isimler tevklfi 
olup naslarda yer almayan isim ve sıfat
lar Allah'a nisbet edilemez. İmanın gerçek
leşmesi için "Allah" lafzını söylemenin şart 
kılınması esrna-i hüsnanın tevklfi olduğu
na dair bir delildir. Engelleyici bir sebep 
bulunmadığı takdirde kelime-i tevhidi dil
le ifade etmek imanın geçerliliği için şart
tır (Tell].işü'l-edille, vr. 75"-77b, 139"-141"). 

İnsanlara ait fiilierin Allah'ın yaratmasıy
la gerçekleştiğine inanmayan klmse mü
min sayılmaz (a.g.e., vr. 147b). İlahi mesaj
ları iletmekle görevli (rusül) meleklerin 
peygamber olmayan insanlardan üstün ol
duğunu söyleyen Matüridi'nin görüşü bu 
konudaki diğer görüşlerden daha isabet
lidir (a.g.e., vr. 157b). Her ne kadar Muham
med b. Mukatil er-Razi gibi bazı alimler 
velilerin mucizeye benzer kevni keramet
ler gösterebileceğini söyleyenleri tekfir et
mişse de Ehl-i sünnet alimlerinin çoğu bu 
tür kerametierin zuhur etmesini mümkün 
görür (a.g.e., vr. 157b-158"). Allah'ın TQr'a 
tecelli etmesini, alametlerinin tecelli et
mesi şeklinde yorumlamak isabetsizdir. Zi
ra ilgili ayetten Allah'ın ilahi zatıyla keyfıyet
siz bir şeklide tecelli ettiği anlaşılmaktadır 
(a.g.e., vr. 169b). Saffar, EbQ Hanife'yi Ehl-i 
sünnet'in kurucusu olarak kabul eder ve 
eserinde daha çok onun görüşlerine yer 
verir. EbQ Hafs el-Kebir'in zamanımıza ulaş
mayan er-Reda 'ala ehli'l-ehva' adlı ese
rinden naklllerde bulunduğu için Saffar'ın 
kelam tarihi açısından önemli bir yere sa
hip olduğu kabul edilir. Ayrıca EbQ Hanife'
ye dair pek çok rivayeti nakletmesiyle de 
dikkat çeker. 

Eserleri. 1. TelJJ.işü '1-edille li-]fava'i
di't-tev]J_id. Çeşitli yazma nüshaları bulu
nan eserde (mesela bk. Atıf Efendi Ktp., 
nr. ı 220) bütün kelam konuları ayrıntılı bi
çimde ele alınmakta ve Matüridiyye ko
nusunda önemli bilgiler nakledilmektedir. 
Eserde Matüridiyye yerine Hanefiyye ve 
daha çok EhH sünnet adı öne çıkarılır. Ma
türidi'ye de nadiren atıfta bulunularak ge
nellikle EhH sünnet mezhebi EbQ Hani
fe'ye nisbet edilir. Eserde esrna-i hüsna al
fabetik sıraya göre oldukça geniş biçim
de işlenmiş, birçok kelam konusu esrna-i 
hüsna ile irtibatlandırılarak anlatılmıştır. 
2. el-İbdne. Nübüwet ve risalet konu
larına dair bir eserdir (a.g.e., vr. ı 56b). 3. 
Ecvibe. Fıkha dair olup bir nüshası bilin
mektedir (her ikisi için bk. Brockelmann, 
GAL, I, 548; Suppl., I, 758). Saffar'ın ayrıca 

Kitabü's-Sünne ve'l-cema'a, Şakkü'l
cenne (Farsça) ve TelJJ.işü'z-zahid adlı 
eserleri kaynaklarda zikredilmektedir. 
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Ebu Yusuf Ya'küb 
b. el-Leys es-Saffar es-Sicistan1 

(ö. 265/879) 

Saffarller Devleti'nin kurucusu 
ve ilk hükümdan 

L 
(861-879). 

_j 

Zerenc yakınlarındaki Karnin adlı bir köy
de doğdu. Babası Leys, Sistan eyaJetinin 
merkezi Zerenc'de bakırcı (saffar) esnafı
nın reisiydi. Zerenc'e giderek bir bakırcı
nın yanında çalışmaya başlayan Ya'küb ba
basının dükkanına sık sık uğrayan fütüv
vet teşkilatı mensubu gençlerin, ayyarla
rın arasına katıldı. Ya'küb ve kardeşi Amr 
çok geçmeden zahidlikleri ve cömertlikle
riyle tanınıp taraftar kazandılar. Ya'küb ve 
taraftarları, Sistan'da Tahiriler'e karşı is
yan eden Büst şehri ayyarlarının reisi Sa
lih b. Nasr (Nadr) el-Kinani'ye katıldı. Salih, 
ordu kumandanlığına getirdiği Ya'küb'un 
yardımıyla Büst şehrini ele geçirdi (238/ 

852). Sistan'daki Hariciler'in reisi Arnmar 
b. Yasirve Tahirller'in Sistan valisi İbrahim 
ile oğlu Muhammed' e karşı birlikte müca
dele eden Ya'küb ile Salih bir süre sonra 
anlaşmazlığa düştüler. Aralarında meyda
na gelen savaşı kaybeden Salih kaçarak 
gizlendi (244/858). Sistan ordusu Salih'in 
ardından onun kardeşi Dirhem b. Nasr'a 
biat etti, Ya'küb ise onun ordu kumanda
nı olarak kaldı. Ancak Dirhem, Ya'küb'un 
halk tarafından sevilmesini kıskanarak onu 
öldürmek istedi. Durumu anlayan Ya'küb, 
Dirhem'in kuwetlerini mağ!Qp edip bü
tün Sistan'a haklm oldu; Sistan halkı ve 
ordusu Ya'küb'u emir olarak tanıdı (247/ 

861) 

B üst şehrine çekilmiş olan Salih b. Nasr, 
Ya'küb ile yaptığı savaşlarda başarılı ola
roayıp Zemindaver ve Zabülistan haklmi 
Zunbil'in yanına kaçtı. 7 Zilhicce 249'da 
(21 Ocak 864) Zunbil'in üzerine yürüyen 
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Ya'küb, Ruhhac bölgesinde yapılan savaşı 
kazandı; Zunbil öldürüldü (250/864). Salih 
b. Nasr kaçmaya muvaffak olduysa da da
ha sonra yakalanarak Zerenc'e götürüldü 
ve Muharrem 251 'de (Şubat 865) burada 
vefat etti. Zunbil'in yeğeni Salih b. H u cr' u 
Ruhhac'a vali tayin eden Ya'küb, Harici 
reisi Ammar'ı da bertaraf etmeyi başardı 
(27 Cemaziyelahir 251 1 26 Temmuz 865). 

Ardından Ruhhac'daki Kuhek Kalesi'nde 
isyan eden Vali Salih b. Hucr üzerine yü
rüyüp kaleyi kuşattı . Salih esir düşmek
tense intiharı tercih etti. Ya'küb kaleye 
güvenilir bir adamını bırakarak Zerenc'e 
döndü (26 Cemaziyelevvel 253 1 3 Haziran 
867) 

Daha sonra Sistan ve Afganistan'ın bir 
kısmını itaat altına alan Ya'küb, Tahiri
ler'in yönetimindeki Herat'ı zaptetti, ardın
dan BQşenc'e haklm oldu. Tahiri Hüküm
darı Muhammed b. Tahir, Ya'küb'a elçiler
le hediyeler ve hil'atler gönderip onun Sis
tan, Kabil, Kirman veFars hakimiyetini ta
nıdı. Ya'küb da Zerenc'de kendi adına hut
be okutarak bağımsızlığını ilan etti (253/ 

867). Sistan'ı düşmanlardan korumak için 
topraklarını genişletmek gerektiğine ina
nan Ya'küb bu amaçla ertesi yıl Kirman'a 
doğru yürüdü. Abbasiler'in Fars valisi Ali 
b. Hüseyin'in kumandanı Tavk b. Mugallis 
ile giriştiği savaşı kazanıp K.irman'a haklm 
oldu. Ardından Fars üzerine yürüdü. S Ce
maziyelewel 255 (21 Nisan 869) tarihinde 
Şiraz yakınlarında meydana gelen savaşta 
Ali b. Hüseyin'i esir aldı. Böylece Fars böl
gesine de haklm olan Ya'küb pek çok ga
nimet elde etti. Ancak onun geri dönme
sinin ardından Fars tekrar Abbasiler'in ida
resi altına girdi. 

Ya'küb Fars'ta iken Zunbil'in oğlu FirQz, 
B üst'te hapsedildiği yerden kaçarak önce 
Ruhhac'ı zaptetti, sonra da Zabülistan'a 
hakim oldu. Onu takıp için sefere çıkan 
Ya'küb bu sırada Gazne'yi aldı, Zabülistan'ı 
ele geçirip Gerdiz'i haraca bağladı ve Ka
bil'e kadar ilerledi (255/869). Doğuya yap
tığı bu seferin ardından tekrar Fars'a yö
nelmek isteyen Ya'küb, Halife Mu'temid
Alellah Ahmed b. Ca'fer'in Fars'a karşılık 
Belh, Toharistan, Sistan ve Sind eyaJetle
rinin idaresini kendisine vermesi üzerine 
geri döndü. 259 (873) yılında çıktığı doğu 
seferinde FirQz'u ele geçirdi. Dönüşünde 
Herat'ı iklnci defa itaat altına aldı. 

Hariciler İbrahim b. Ahdar'ın reisliği dö
neminde Ya'küb'a itaat ettiler ve ordusu
na katıldılar. Nişabur'a haklm olan Ya'küb, 
Tahiriler hanedanına son verdi (Şevval 
259/ Ağustos 873) Ancak Halife Mu'te-
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mid-Alellah, Ya'küb'u Horasan'ı ilhak et
mesinden dolayı kınadı. Ya'küb, Fars böl
gesini idaresi altına alma arzusundan vaz
geçmiyordu. Bu maksatla Fars'a doğru ha
reket ederek Vali Muhammed b . Vasıl'ı 
mağlOp etti (Zilkade 261 1 Ağustos 875), 

böylece Fars bölgesi de onun idaresi altına 
girdi. Halife Mu'temid-Alellah, Ya'küb'un 
daha fazla ilerlemesini önlemek için bazı 
yerlerin yönetimini ona verdi, ayrıca ken
disini Bağdat sahib-i şurtalığına tayin et
ti. Ancak Ya'küb Bağdat'a doğru ilerleye
rek Vasıt'ı da ele geçirdi. Halife ile kardeşi 
Muvaffak onu geri döndürmeye çalıştılar
sa da başarılı olamadılar. Bağdat ile Me
dain arasında Dicle nehri kıyısında Deyrü
lakül denilen yerde meydana gelen savaş 
Abbasl ordusunun zaferiyle sonuçlanınca 
(9 Receb 262/8 Nisan 876) Ya'küb HOzis
tan'a çekilmek zorunda kaldı. Bu yenilgi
nin intikamını almak için yeni bir ordu ha
zırlamaya başladıysa da bu sırada hasta
landı ve on altı gün sonra vefat etti (ı 4 
Şewal 265/9 Haziran 879). Çocuğu olma
dığından yerine veliaht tayin ettiği karde
şi Amr b. Leys geçti. Dindar, cesur, disip
linli, adil, dürüst. akıllı ve ileri görüşlü bir 
hükümdar olduğu kaydedilen Ya'küb b. 
Leys bütün konularda kendisi karar verir, 
idari işlere kimseyi karıştırmazdı. imar fa
aliyetleriyle de ilgilenmiş, çok sayıda mes
cid ve bina yaptırmıştır. 
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Doğu İran'da 
Sistan bölgesinde hüküm süren 

bir İslam hanedam 
(861-1003). 

_j 

Hanedanın kurucusu Ya'küb b. Leys es
Saffar, 24Tde (861) Slstan'a hakim olduk
tan sonra doğuya doğru ilerleyerek haki
miyet sahasını Gazne, Gerdiz ve KabOl-Sa
miyan bölgesine kadar genişletti. Abbasl 
Devleti'nin Kirman, Fars, HOzistan ve Ho
rasan'daki temsilcileriyle savaştı, Nlşabur'u 
istila edip Tahirller'in buradaki idaresine 
son verdi (Şewal 259/ Ağustos 873). Bağ

dat'a so millik mesafedeki Deyrülakül'da 
AbbaS! kuwetlerine karşı hayatında ilk de
fa yenilen Ya'küb (Receb 262/ Nisan 876), 
bu yenilginin intikamını almak için düzen
leyeceği bir seferin hazırlıkları içindeyken 
öldü ( 14 Şewal 265/9 Haziran 879). 

Ya'küb yerine kardeşi Amr'ın geçmesini 
vasiyet etti. Küçük kardeşi Ali 'nin kabul 
etmemesine rağmen ordudan biat alarak 
hanedanın başına geçen Amr (265/879) 
emirliğinin hemen başında Abbasl Hali
fesi Mu'temid-Alellah'a itaatini bildirdi. Ha
life bundan memnun olup kendisine bazı 
vilayetlerin idaresiyle Bağdat sahibü'ş-şur
talığını verdi. Ayrıca Haremeyn'de bir tem
silci bulundurmasına müsaade etti (266/ 

879-80) Buna karşılıkAmr her yıl Bağdat'a 
20 milyon dirhem gönderecekti. Amr'ın 
tahta geçmesiyle daha önce Ya'küb'dan 
korkarak sinmiş olanlar isyan hazırlığına 
başladılar. Bunlardan Ahmed b. Abdullah 
el-Hucistanl, Tahirller'in hizmetindeyken 
Ya'küb Nlşabur'u ele geçirdiği sırada onun 
hizmetine girmiş. daha sonra tekrar Tahi
rller'in safında yer almıştı. Onunla hesap
laşmak için Nlşabur'a hareket eden Amr, 
Hucistanl ile giriştiği savaşta kardeşi Ali'
nin çekimser kalması yüzünden mağlOp 
oldu (6 Zilhicce 266/ 18 Temmuz 880). Bir 
yıla yakın bir süre Taberistan ve Horasan'
da çevreye akınlar yapan Hucistanl. Nlşa
bur'da kendi adına hutbe okutarak ba
ğımsızlığını ilan ettiyse de gulamlarından 
ikisi tarafından öldürüldü (268/882) 

Amr, Fars Valisi Muhammed b. Leys'in 
halifeye yıllık haracı göndermemesi üze-

rine kıymetli hediyelerle birlikte 4 milyon 
dirhem haracı Bağdat'a gönderdi. Halife
nin kardeşi ve naibi Muvaffak, Amr'ın bu 
hareketinden memnun kalarak onun emir
liğiniyeniden onayladı (270/883) . Ancak şi
kayet üzerine ertesi yıl emirlikten aziedip 
yerine Muhammed b. Tahir tayin edildi. 
Bu olayın ardından Amr ile Abbasl kuwet
leri arasında çatışmalar sürerken Toluno
ğulları'ndan Humareveyh'in isyanı Muvaf
fak'ı Amr ile barış yapmaya zorladı . Kir
man, Fars ve Horasan 1 O milyon dirhem 
karşılığında Amr'a ikta edildi (7 Safer 275/ 
21 Haziran 888) . Ayrıca Muvaffak, Amr'ın 
adının hutbede halifeyle beraber anılma
sını emretti. Bir süre sonra Muvaffak'ın 
Amr'ın ismini hutbeden çıkarması yeni bir 
savaşa sebep oldu. Amr, Abbasl ordusu
nu yenilgiye uğratarak Şiraz'a girdi (ı Mu
harrem 277 1 25 Nisan 890). Mu'tazıd-Bil
lah halife olunca Amr'ı Horasan valisi ta
yin edip adının tekrar hutbelerde zikredil
mesini emretti (279/892). Amr halifenin 
emriyle çıktığı seferde asi Rafi' b. Herse
me'yi mağ!Op etti. Raft'in bertaraf edilme
si Amr'ın halife nezdindeki itibarını art
tırd.ı ve Horasan'ın Ceyhun nehrine kadar 
olan kısmı tamamen onun hakimiyetine 
verildi. iran'da hakimiyetini kuwetlendi
ren Amr b. Leys, Maveraünnehir'in yöne
timinin de kendisine verilmesini istemek
teydi. Bunun üzerine halife Maveraünne
hir valisi ve Samanı Emlri İsmail b. Ah
med'i aziedip yerine Amr'ı tayin etti (23 

Muharrem 285/19 Şubat 898). Bu durum 
Saffarller ile Samanller arasında savaşa yol 
açtı. İsmail b. Ahmed, Amr'ı Belh yakının
da mağ!Op ve esir etti ( 15 Reblülahir 287 1 
19 Nisan 900). 

Amr'ın esir düşmesinin ardından Hora
san'a Samanller hakim oldu. Bu dönem
de Saffarl kumandanları Amr'ın torunla
rından Tahir b. Muhammed b. Amr'a bi
at ettiler ( 17 Cemaziyelewel 287 1 20 Ma
yıs 900). Ancak Tahir'in amcalarından Leys 
b. Ali b. Leys de SaffarY hanedanının başı
na geçmek istiyordu. Tahir ve kardeşi Ya'
küb dedeleri Amr b. Leys için Samanller 
tarafından istenilen fidyeyi ödemediler. 
Amr Bağdat'a gönderildi ve orada öldü
rüldü (289/902). Müktefi-Billah. Tahir'in 
müracaatı üzerine aynı yıl Fars bölgesini 
ona verdi. Fars'taki bütün işlerin yöneti
mini Türk gulamlarından Sebükerl'ye (Süb
kerl) bırakıp vaktini eğlence ve avla geçi
ren Tahir'in israfı yüzünden zengin Saffa
rı hazinesi boşaldı; öte yandan vergi top
lanamaz oldu. Bu durum Sistan'da büyük 
karışıklıklara yol açtı. Sonuçta Leys b. Ali 
Slstan'a hakim oldu. Slstan'ı terketmek 


