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zorunda kalan Tahir ve kardeşi Ya'küb, Sebüker! tarafından yakalanarak Bağdat'a
halifenin yanına gönderildi (296/909) . Leys
b. Ali de Fars'a hakim olmak ve Sebükerl'yi ele geçirmek arzusundaydı. Ancak bu
arzusu onun sonunu hazırl adı. Sebükerl'nin halifeden yardım istemesi üzerine Mun is el-Muzaffer kumandasındaki Abbas!
ordusu Leys'in ordusunu yenilgiye uğrattı
(Muharrem 2971 Ekim 909). Leys, kardeşi
Muhammed ve oğlu i smail ile birlikte yakalanıp Bağdat'a gönderildi ve fil üzerinde dolaştırılarak teşhir edildi (İbn Hallikan,
IV, 432 ) .
Leys'in yerine Saffarl hanedanının baMuhammed b. Ali geçti. Bu
sırada Samanller Horasan'a hakim olmuş ,
Sebükerl, Abbasller'e itaat arzettiği için
Kirman ve Fars bölgeleri Saffar'iler'in elinden 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 geçirildi. önce Muhammed, sonra da bu şeh
re kısa bir süre sahip olan Muaddel tutuklanarak Bağdat'a gönderildi. Böylece
Saffarller'in Leysller denilen kolu sona erdi (Receb 2981 Mart 911).
şına kardeşi

Sistan'ın

Samanller'in idaresine girmebölgede 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 kumandanların elinde idi. Daha sonra Zerenc'deki ayyarlar, babası Amr b . Leys'in
kızından torun u ile evli olan Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. Halefi 311 (923) yı
lında iktidara getirdiler. Böylece Ebu Ca'fer Ahmed tarafından Sistan'da Saffarller'in Halefiler olarak adlandırılan ikinci kolu kurulmuş oldu .

sinin

ardından

Ebu Ca'fer Ahmed, emirliğinin ilk yılla 
eyaletlerindeki asileri itaat altı 
na almakla geçirdi, daha sonra hakimiyet
alanını Büst ve Ruhhac'a kadar genişletti.
Muktedir-Billah'ın bir ara halifelikten vazgeçmek zorunda kalması (31 7/929) Ebu
Ca'fer'i Kirman'da Saffarl hakimiyetini yeniden sağlamak için cesaretlendirdi. Hatta bölgeden 1 milyon dirhem vergi toplandı. 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 Karategin ve arkadaş ları da ona itaat ettiler.
Yaklaşık kırk yıl hüküm süren Ebu Ca'fer.
Reblülevvei3S2'de (Nisan 963) gulamlarını doğu

rından biri tarafından içki meclisinde öldürüldü; yerine oğ l u 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/ 1000). Halef'in oğlu Tahir'i
öldürmesiyle gelişen olaylar yüzünden bir
süre sonra tekrar Slstan'a yürüyen Sultan Mahmud onu ele geçirdi, hayatını bağışlayıp arzusu üzerine Cuzcan'a gönderdi. Böylece Saffartler hanedam sona erdi
(393/1003). Sultan Mahmud'un arasının
açık olduğu Karahanlı Nasr b. Ali ile mektuplaştığı öğrenilince Gerdiz Kalesi'ne
gönderilen Halef (397/1007) ölümüne (Receb 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 zikredilen birçok köprü ve yapı inşa ettirmiş
lerdir. Saffarller yeni Fars edebiyatının oluş
masında da önemli rol oynamışlardır. Tahirller'in ortadan kalkmasından sonra birçok şair Ya'kfıb'un himayesine girmiş , şair
ibrahim ei-Mugaisl de Saffartler'in himayesine mazhar olmuş ve sarayda katip olarak görev yapmıştır. Şöhreti Sistan sınır
larını aşan Emir Ebu Ca'fer Ahmed'in çevresinde birçok alim ve şair vardı. Bunlardan biri filozof ve mantık alimi Ebu Süleyman es-Sicistanl'dir. Şair Rudel<i bir şiirle
onu övmüş ve kendisine 10.000 dinar ihsan edilmiştir. Ebu Ca'fer'in oğlu Halef esSaffar 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 ödeyerek 100 ciltlik bir tefsir hazırlattığı rivayet edilir. Ebu Salik-i Gürganl, Flruz-i Meş
riki, Bessam-i Kürd-i Harici, Muhammed
b. Muhallid-i Sigezl ve Muhammed b. Vaslf-i Sigezl de Saffarller dönemi şairlerin
dendir.
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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", diğerlerinde "w 'f'" harfleridir. Saffat suresinde Kur'an'da en çok tekrar edilen iki
iman esasına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bunlardan biri tevhid ilkesi, diğeri sorumluluk bilincinin oluşmasını sağlayan ahiret inancıdır. Surede insan türünün ilk döneminden itibaren başlayıp Hz. Nuh devrinde belirginlik kazanan hak- batıl mücadelesinin bazı safhalarına değinilmekte ve
karşılaştığı güçlükler sebebiyle son pey-
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gamber bir taraftan teselli edilirken diğer
taraftan gelecek için ona ümit verilmektedir.
Surenin muhtevası beş bölüm halinde
incelenebilir. Birinci bölüm muhtemelen
kainatın düzeni ve yönetimiyle görevli olan
meleklere (siHfilt) yeminle başlar, ardın
dan bütün evrenin yaratıcısı ve geliştirici
sinin bir ve tek olduğu belirtilir. Gökyüzünün yaratılışı ve yıldıztarla süslenişine temas edilerek ilahi mesajı zaptedip iletmekle görevli melekler alemine hiçbir şekilde
nüfuz edilerneyeceği bildirilir (ayet 1-10) .
İkinci bölümde gerçekleşmesi muhakkak
olan ahiret hayatından bahsedilir. Hz. Peygamber'in müşrik olan muhataplarının ilahi vahyi alaya aldıkları, Kur'an'ın üstünlüğü karşısında acizliklerini gizlemek için
onun bir sihir ürünü olduğunu söyledikleri ve ölüm sonrası hayatı gerçekleşmeye
cek bir şey olarak telakki ettikleri belirtilir, ardından bu halleriyle öldükleri takdirde cehenneme nasıl girecekleri tasvir edilir. Dünyada inkar ve zulüm konusunda
yardımlaşan kimselerin ahirette birbirlerini suçlayacakları, fakat bunun hiçbir yarar sağlamayacağı, çünkü dünyada iken,
geçmiş peygamberleri onaylayarak hakkı tebliğ eden son peygambere ve tevhid
ilkesine karşı büyüklük tasladıkları bildirilir. Ardından cennet ehlinin mutlu hayatına dair bazı tasvirler yapılır (ayet 1174) . Üçüncü bölümde Hz. Nuh, İbrahim,
Musa. Harun, İlyas, LGt ve Yunus konu
edinilir. Bunlardan İbrahim ve İlyas'ın tevhid mücadelesinden kesitler verilir (ayet
75 - 148) Surenin dördüncü bölümü ResOlullah'a hitapla başlar; Cahiliye Arapları ' nın kız çocuklarının olmasını istemedikleri halde melekleri Allah'ın kızları diye telakki etmelerinin hangi mantığa dayandığının sorulması istenir. Onların kendilerine ilahi bir mesaj geldiği takdirde Allah'ın halis kulları olacaklarını vaad ettikleri halde son peygamberin tebligatını inkar
ettikleri belirtilir (ayet 149-170). Beşinci
bölümde Cenab-ı Hakk'ın, peygamberlerin
ve dolayısıyla mürninterin mutlaka zafer
kazanacaklarını ezelde takdir ettiği ifade
edilir; ardından ResOl-i Ekrem'e inkarcı
ları bir süre kendi hallerine bırakması ve
onları gözlem altında tutması emredilir;
müşriklerin bir gün acı akıbetierini görecekleri haber verilir. Surenin son üç ayetinde Allah'ın yüceliği vurgulanmış, elçilerine selam okunmuş ve alemterin rabbine
övgüde bulunulmuştur.
ÜslOp ve muhtevasından hareketle Saffat suresinin Mekke döneminin sonların
da nazil olduğunu söylemek mümkündür.
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Saffat süresinin ilk avetleri

SAFFET BEY
(1870-1913)
L

Hz. Peygamber'in ilk m uhataplarını teşkil
eden Kureyşliler, son ilahi vahye bir süre
ilgisiz kaldıktan sonra gittikçe taraftar topladığını görünce onu bir vakıa olarak kabul
etmeye mecbur kalmış, fakat küçümserneye ve alay etmeye başlamışlardır. Surede bu davranışlarından dolayı Kureyşli
ler uyarılmış. geçmiş peygamberleri inkar
edenlerin başına gelenlerden ibret almaları istenmiş. ölümden sonraki hayatın sahnelerinden örnekler verilmiş, m uhatapların düşünce ve gönül dünyasına hitap edilmiştir.

Hz. Peygamber, kendisine daha önceki
üç ilahi kitaptan da fazlasının verildiğini
açıklarken Saffat'ın da içinde bulunduğu ,
ayet sayısı yüzü aşan surelerin Zebur'a
denk geldiğini belirtmiştir (İbrahim Ali, s.
224-227, 301 , 313) . ResOlullah'tansurenin
son üç ayetini sohbetinin sonunda okuyan, diğer bir rivayete göre ise her namazın sonunda üç defa tekrar eden kimsenin
kıyamet gününde büyük bir mükafata nail
olacağı nakledilmiştir (İbn Kes!r, VI , 43; Ş ev
kani, ıv, 405). Übey b . Ka'b'dan Hz. Peygamber'e nisbet edilerek rivayet edilen,
"Saffat suresini okuyan kimseye bütün cin
ve şeytanların sayısının on katı sevap verilir; inatçı şeytanlar kendisinden uzaktaşır
ve şirkten kurtulmuş olur; koruyucu melekleri kıyamet gününde kendisinin peygamberlere iman ettiğine dair şahitlik yapar" anlamındaki sözün ( Ze mahşerl, N , 69)
asılsız olduğu kaydedilmiştir (Muhammed
et-Trablus!. ll, 720). Muhammed Bekr İs
mail SCıretü 'ş-Şdttat: Dirase ta]J.liliyye adıyla bir eser kaleme almıştır (Kah i re
1986).

Deniz tarihçisi, yazar.
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Rumi 8 Mayıs 1286'da (20 Mayıs 1870)
Kal'a-i Sultaniyye'de (Çanakkale) dünyaya
geldi. Babası bahriye çarkçı kolağalığından
emekli Rif' at Bey olup ailesi aslen Abanalı
dır. Kasımpaşa Bahriye Rüşdiyesi'nden mezun olduktan sonra 30 Ağustos 1885'te
Mekteb-i Pünun-ı Bahriyye-i Şahane'ye girdi. Buradan 5 Temmuz 188Tde mülazım-ı
sani olarak mezun oldu ve Mehmed Selim firkateynine mühendis tayin edildi. 19
Haziran 1889'da mülazım -ı ewel rütbesine yükseltildi; aynı yıl Marmara vapurunda ikinci seyir zabiti olarak görev yaptı.
İngilizce ve biraz da Almanca bilen Saffet
Bey, Alman bahriye manevraları hakkında
bir risale kaleme aldı. Ayrıca İngiltere sefareti İstanbul Liman Müdürü William A.
Thompson'ın üç yıldan beri üzerinde çalış
tığı, Türkçe. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bahriye tabirlerini içeren Istılahat-ı
Bahriyye adlı lugat kitabının (İstanbul
1892) tamamlanmasına yardım etti. Tabirlerin Türkçe'ye tercümesi yanında eserin maddelerinin tertip ve tanziminde katkısı oldu. Bu husustaki yardımlarından dolayı birinci dereceden sanayi nişanı ile taltif edildi.
30 Kasım 1889'da Nüvld-i FütOh gemisinde göreve başladı. 29 Haziran 1890 tarihli iradeyle gemilerin arınalarının imali
ve gereği gibi kullanılmasını sağlayan sı
nıf mensubu subay olarak (tirigüverte) Erkan-ı Harbiyye-i Bahriyye Dairesi'nde görev aldı. Bu arada Şubat 1891 'de devlet hizmetine giren Alman uyruklu Ferik Hofe
Paşa'nın yardımcısı oldu ve paşa ile beraber on yıl Bahriye Mektebi'nde fenn-i harb
ve balistik dersleri okuttu.

