
SAFFAR, Ya'kOb b. Leys 

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 



zorunda kalan Tahir ve kardeşi Ya'küb, Se
büker! tarafından yakalanarak Bağdat'a 
halifenin yanına gönderildi (296/909) . Leys 
b. Ali de Fars'a hakim olmak ve Sebüke
rl'yi ele geçirmek arzusundaydı. Ancak bu 
arzusu onun sonunu hazırladı. Sebükerl'
nin halifeden yardım istemesi üzerine Mu
n is el-Muzaffer kumandasındaki Abbas! 
ordusu Leys'in ordusunu yenilgiye uğrattı 
(Muharrem 2971 Ekim 909). Leys, kardeşi 
Muhammed ve oğlu i smail ile birlikte ya
kalanıp Bağdat'a gönderildi ve fil üzerin
de dolaştırılarak teşhir edildi (İbn Hallikan, 
IV, 432 ). 

Leys'in yerine Saffarl hanedanının ba
şına kardeşi Muhammed b. Ali geçti. Bu 
sırada Samanller Horasan'a hakim olmuş, 

Sebükerl, Abbasller'e itaat arzettiği için 
Kirman ve Fars bölgeleri Saffar'iler'in elin
den çıkmış, Halife Muktedir-Billah, Sistan'ın 
idaresini Samani Emlri Ahmed b. ismail'e 
bırakmış ve ondan Saffarl hanedanına son 
vermesini istemişti. Emir Ahmed hemen 
bir Samani ordusunu Slstan'a gönderdi. 
Zerenc, Samani ordusu tarafından ele ge
çirildi. önce Muhammed, sonra da bu şeh
re kısa bir süre sahip olan Muaddel tu
tuklanarak Bağdat'a gönderildi. Böylece 
Saffarller'in Leysller denilen kolu sona er
di (Receb 2981 Mart 911). 

Sistan'ın Samanller'in idaresine girme
sinin ardından bölgede çıkan isyanlar sı

rasında Amr b. Leys'in torunlarından Ebu 
Hafs Amr kısa bir süre için tahta geçirildi 
( 300/9 12-13) . Fakat yönetim mahalli ku
mandanların elinde idi. Daha sonra Ze
renc'deki ayyarlar, babası Amr b. Leys'in 
kızından torun u ile evli olan Ebu Ca'fer Ah
med b. Muhammed b. Halefi 311 (923) yı
lında iktidara getirdiler. Böylece Ebu Ca'
fer Ahmed tarafından Sistan'da Saffarl
ler'in Halefiler olarak adlandırılan ikinci ko
lu kurulmuş oldu. 

Ebu Ca'fer Ahmed, emirliğinin ilk yılla

rını doğu eyaletlerindeki asileri itaat altı 

na almakla geçirdi, daha sonra hakimiyet 
alanını Büst ve Ruhhac'a kadar genişletti. 
Muktedir-Billah'ın bir ara halifelikten vaz
geçmek zorunda kalması ( 31 7 /929) Ebu 
Ca'fer'i Kirman'da Saffarl hakimiyetini ye
niden sağlamak için cesaretlendirdi. Hat
ta bölgeden 1 milyon dirhem vergi toplan
dı. Ebu Ca'fer, Büst'teki Türkler ile savaş
mak için harekete geçerek bu şehri iki ay 
boyunca kuşattı. Ebu Ca'fer'in Büst'teki 
temsilcisine karşı mücadele eden Kara
tegin ve arkadaşları da ona itaat ettiler. 
Yaklaşık kırk yıl hüküm süren Ebu Ca'fer. 
Reblülevvei3S2'de (Nisan 963) gulamla-

rından biri tarafından içki meclisinde öl
dürüldü; yerine oğ lu Ebu Ahmed Halef 
es-Saffar geçti. Halef, Gazneli Mahmud'un 
amcası Buğracuk'un idaresindeki Buşenc 
ve Kuhistan'a hakim oldu. Oğlu Tahir de 
Buğracuk'u tuzağa düşürerek öldürdü. 
Sultan Mahmud bu olay üzerine Slstan'a 
bir sefer düzenledi. Halef'in 100.000 dinar 
ödemeyi ve hutbeyi Sultan Mahmud adı
na okutmayı kabul etmesi şartıyla barış 
sağlandı (390/ 1 000). Halef'in oğlu Tahir'i 
öldürmesiyle gelişen olaylar yüzünden bir 
süre sonra tekrar Slstan'a yürüyen Sul
tan Mahmud onu ele geçirdi, hayatını ba
ğışlayıp arzusu üzerine Cuzcan'a gönder
di. Böylece Saffartler hanedam sona erdi 
(393/1003). Sultan Mahmud'un arasının 
açık olduğu Karahanlı Nasr b. Ali ile mek
tuplaştığı öğrenilince Gerdiz Kalesi'ne 
gönderilen Halef (397/1007) ölümüne (Re
ceb 399 1 Mart ı 009) kadar orada yaşa
dı. V. (Xl.) yüzyılda Selçuklular zamanın
da Sistan'da ortaya çıkan ve kaynaklarda 
Nimruz melikleri olarak adlandırılan kol un 
Saffartler ile bağlantısı tesbit edilememiş
tir. 

Hanedanın kurucuları Ya'küb ve Amr 
kültür ve sanata büyük önem vermişler
dir. Özellikle Amr, Şiraz'da bugün Mescid-i 
Cami' adıyla anılan bir ulucamiden başka 
birçok cami, ri bat, köprü, saray, çarşı, su 
kanalları ve çölde işaret taşları yaptırmış , 

Tahir hazineleri yeni saraylar kurmak için 
harcamıştır. Diğer Saffarl emirleri de IV. 
(X.) yüzyıl coğrafyacıları tarafından zikre
dilen birçok köprü ve yapı inşa ettirmiş
lerdir. Saffarller yeni Fars edebiyatının oluş
masında da önemli rol oynamışlardır. Ta
hirller'in ortadan kalkmasından sonra bir
çok şair Ya'kfıb'un himayesine girmiş, şair 

ibrahim ei-Mugaisl de Saffartler'in hima
yesine mazhar olmuş ve sarayda katip ola
rak görev yapmıştır. Şöhreti Sistan sınır
larını aşan Emir Ebu Ca'fer Ahmed'in çev
resinde birçok alim ve şair vardı. Bunlar
dan biri filozof ve mantık alimi Ebu Süley
man es-Sicistanl'dir. Şair Rudel<i bir şiirle 
onu övmüş ve kendisine 1 0.000 dinar ih
san edilmiştir. Ebu Ca'fer'in oğlu Halef es
Saffar da alim ve şairleri himaye ederdi. 
Bedlüzzaman ei-Hemedanl, Ebü'I-Feth Ali 
b. Muhammed ei-Büsti ve Ebu Mansur 
es-Sealibl onu öven şairler arasında yer 
alır. Halefin ulemaya büyük meblağlar öde
yerek 1 00 ciltlik bir tefsir hazırlattığı riva
yet edilir. Ebu Salik-i Gürganl, Flruz-i Meş
riki, Bessam-i Kürd-i Harici, Muhammed 
b. Muhallid-i Sigezl ve Muhammed b. Va
slf-i Sigezl de Saffarller dönemi şairlerin
dendir. 
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SAFFAT SÜRESİ 
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Kur'an-ı Kerim'in 
otuz yedinci suresi. 
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Mekke döneminde muhtemelen En'am 
suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk 
ayetin başındaki "ve's-saffat"tan (saf sa f 
dizilenler) almıştır. Yüz seksen iki ayet olup 
fasılası ilk on bir ayette "J ' ~,.,..d", di
ğerlerinde "w 'f'" harfleridir. Saffat sure
sinde Kur'an'da en çok tekrar edilen iki 
iman esasına vurgu yapıldığı görülmekte
dir. Bunlardan biri tevhid ilkesi, diğeri so
rumluluk bilincinin oluşmasını sağlayan ahi
ret inancıdır. Surede insan türünün ilk dö
neminden itibaren başlayıp Hz. Nuh dev
rinde belirginlik kazanan hak-batıl müca
delesinin bazı safhalarına değinilmekte ve 
karşılaştığı güçlükler sebebiyle son pey-
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