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ABBASi BAŞŞEHRi SAMERRA VE ABBASi 

TARiHiNDE SAMERRA DÖNEMi 

Hatice Kübra TOPUZ 
N.E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü is/am Tarihi Doktora Ögrencisi 

ÖZET 
Samerra dönemi, Abbasi tarhinde pek öok önemli gelişmenin meydana geldiği 

dönemdir. Bilinenin aksine, Mu'tasım, Türkleri orduya alan ilk halife değildir. As
lında Türkler ilk defa Emeviler döneminde orduya dahil edilmiştir. Abbasilerin iz
ledikleri siyaset sebebiyle Arap olmayanlar da yükselme fırsatı bulmuş ve Türk
lerle Araplar arasındaki ilişkiler normalleşmiştir. Abbasiler Devletinde meydana 
gelen belli başlı olaylar, Halifeleri Türklere yönlendirmiştir. Bu yeni unsur 
Mu'tasım dönemine kadar halifeterin güvenini kazanmış ve Mu'tasım dönemiyle 
birlikte Türkler orduda üst makamlara sahip olma fırsatına sahip olmuştur. 

Bu gelişmelerin yanı sıra Türk menşefi askerlerin sayısının artması Bağdad'da 
halk arasında büyük bir reaksiyona yol açmış ve Mu'tasım ordu üzerindeki gücü
nü kaybetmiştir. Bu olayların yanında Bağdad'ın ordu için yeterli olmaması sebe
biyle Mu'tasım başkenti Samerra'ya nakletmiştir. Araştırmalardan anlaşıldığına 
göre şehre ilk defa adını veren Mu'tasım değildir. Mevcut ismi aynı şekilde de
vam ettirmiştir. 

Anahtar kellmeler: Samerra, AbbasT Halifeliği, Mu'tasım, Türkler 

ABSTRACT 

Samerra the Capital City of Abbasid Ca/iphate and the Period of Samerra 
in the Abbasid History 

lt was Samerra era of which many im portant developments were taken place 
in Abbasid history. On the contrary of the prevailing conviction, Mu'tasım wasn't 
the first Caliph who engaged Turks into the army. In fact Turks were first involved 
in the army with the Umayyad period. Thanks to Abbasid policies, which gave 
opportunities to promote the ones who were not Ara b, the relationship between 
Turks and Arabs became moderate. Certain incidents which were taken place in 
the Abbasid State steered the Caliphs to Turks. This new component which gai
ned ca lips' canfidence until the period of Mu'tasım, Turks had the highest chan
ces to advance upper ranks in the army with the period of Mu'tasım. 

Along with these developments, the increasing number of Turkish origin soldi
ers revealed a great reaction among the population in Baghdad and this caused 
Mu'tasım to lose his superiorjty over the army. In addition to these events there 
were great insufficiencies in the cıty of Baghdad so Mu'tasım moved the capital 
city to Samerra. lt wasn't Mu'tasım who named this city as Samerra for the first 
time but it was clearly u nderstood from the researches that he just kept the exis
ting one in that way. 

Key Words: Samerra, Abbasid Caliphate, Mu'tasım, Turks 
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GİRİŞ 

Samerra'nın kuruluşuna ve Türk komutanların bu dönem içerisinde gös

termiş oldukları faaliyetlere geçmeden önce Samerra dönemine kadar geçen 

süreçte Türk-Arap ilişkilerine değinmek istiyoruz. Bu konu çerçevesinde Hz. 

· Peygamber'in Türklerden bahseden hadisleri incelenmiştir. Zira Hz. Muham

med bazı hadislerinde Türklerden sadece bahsetmekle kalmamış aynı zaman

da onların bazı ırki ve örfi özelliklerine de dikkat çekmiştir. Ahmet Ağırakça bu 

hadisleri iki grupta incelemiştir. 1 

' !-Türk Lafzının Geçtiği Hadisler: 

"Siz, gözleri küçük, yüzleri kırmızı, burunları basık, yüzleri ise deriler ile kap

lı kalkanlar gibi olan Türkler ile savaşmadıkça ve kıldan ayakkabı giyen bir ka

vim ile savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır.''2 

"Habeşliler size ilişmedikçe siz de Habeşlilere ilişmeyin. Türkler size do

kunmadıkça siz de Türklere dokunmayın."3 

ll- Türk Lafıının Geçmediği Hadisler: 

Bu grupta yer alan hadislerde Türk lafzı geçmemekle birlikte anlam bakı

mından birinci grupta yer alan hadislerle aynıdır. 

"Kıyametin kopmasının şartlarından birisi de, sizin kıldan ayakkabı giyen 

bir kavimle savaşmanızdır. Yine sizin geniş yuvarlak yüzlü, yüzleri örs üzerinde 

dövülmüş kılıflı kalkan gibi olan bir kavim le savaşmanızdır."4 . 

Bu hadisler hakkında değerlendirme yapan Zekeriya Kitapçı hadisleri, Türk

lere karşı uygulanacak olan savaş politikasını belirleyen, Müslümanlara bu 

yönde verilen nasihatler olarak yorumlamaktadır.5 

Ahmet Ağırakça ise özellikle EmevTier döneminde ortaya çıkan Arap milli

yetçiliği sebebiyle hadisler uydurulduği.ınu ifade etmekle birlikte Türkler ile ilgili 

hadislerin sahih olduğunu savunmaktadır.6 

Her iki grupta yer alan hadisler incelendiği zaman anlam bakımından bir bi

rini tamamlar nitelikte oldukları açıktır. Ayrıca bu hadislerde zikredilen Türkler 

ile Samerra döneminde aktif rol oynayan Türk komutanlar arasında bağlantı 

kurmak da doğru değildir. Çünkü Samerra döneminde rol oynayan bu komutan

lar Müslüman olmuşlar ve Müslüman bir devletin ordusunda görev almışlardır. 

Hz. Peygamber döneminden sonra Türkler ile Arapların ilk karşılaşmaları 

1 Ağırakça, Ahmed, "Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler", XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1999, 
11/527 

? . 
- EI-Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b. ısmail (256/870), Sahih, Beyrut, trs., Cihad, 93 
3 

Ebu Davud, Me/ahim, 8 
4 

Buhari, Cihad, 94 
5 Kitapçı, Zekeriya, Yeni islam Tarihi ve Türkler, Konya, 1999, 11/42-44 
6 Ağırakça, Ahmed, "Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler", XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1999, 

11/527 
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Hz. Ömer döneminde meydana gelen Nihavend Savaşı sonunda olmuştur.7 Dö
nemin komutanı Ahnef b. Kays Ceyhun nehrini geçip Türklerle savaşmaya hazır

lanırken Hz. Ömer'in emri ile dönmek zorunda kalmıştır. 8 Türkler ile savaşın ya

saklanması sonraki yıllarda belki de ganimet elde etmek maksadıyla göz ardı 

edilmiş, özellikle de EmevTier döneminde Aşağı Türkistan'a pek çok sefer dü

zenlenmiş, bu seferler Kuteybe b. Müslim, Yezid b. Mühelleb ve Nasr b. Seyyar 

ile hız kazanmıştır.9 

Kuteybe b. Müslim'in 94/712 - 713 yılında Buhara, Kiş, Nesef ve Harezm 

halkından yirmi bin savaşçı talebinde bulunması 10 o dönem içerisinde de Türk

lerin Arap ordusunda yer aldığını göstermektedir. Kuteybe b. Müslim'in fethetti

ği yerlerdeki haksız uygulamaları ömer b. Abdülaziz döneminde halkın şikayet

lerine sebep olacak ıı Kuteybe b. Müslim'in ölümüyle birlikte Orta Asya fetihle

rinde çeyrek asırlık bir dönem içinde duraklama görülecektir. 12 

Kuteybe b. Müslim'in ölümünden sonra Horasan valiliğine atanan YezTd b. 

Mühelleb'in13 98/716 yılında yaptığı bir seferde eğer zafer kazanırsa Türkler

den akacak kanlar ile öğütülen ekmeği yiyeceğine dair söz vermesi14 o döne

min Türk Arap ilişkilerinin hangi boyutta olduğunu da gözler önüne sermektedir. 

Nasr b. Seyyar dönemi, takip edilen ılımlı politika ile Türk Arap ilişkileri bakı

mından önemli aşamaların kaydedildiği bir dönem olmakla birlikte bu dönemde 

AbbasT propagandacılarının ortaya çıkması 15 beklenmedik bir gelişme olmuştur. 

Kısacası EmevTier dönemi Türk Arap ilişkileri bakımından bir araştırmacının 

da ifade ettiği gibi " mücadele safhası" 16 olmuştur. 

Abbasiler dönemi ise Türk Arap ilişkileri bakımından dönüm noktasıdır. 

Çünkü bu dönemle birlikte, EmevTier döneminden itibaren orduda yer alan 

Türkler tedricen ilerleme fırsatı bulmuşlardır. Bu dönemde meydana gelen Ta

fas Savaşı 17iki taraf arasında dostane ilişkilerin başlamasında etkili olmuştur. 

Abb8sT devletinin kuruluş yıllarında, devletin gerçek kurucusu sayılan Man

sur'un çevresinde de Türk görevlileri görmek mümkün. Nitekim MesOdT'nin 

MurOcu'z-Zeheb'inde geçen bir rivayette Türkleri önemli işlerde kullanan ilk ki-

7 EI-Gahız, Hilafet Ordusunun Menk1beleri ve Türklerin Fazilet/eri, çev. Ramazan Şeşen, Ankara , 
1967,s.28 

8 
Et-Taberi, Ebu Ca'fer, Muhammed b. Cerir, Tfırihu't-Taberi, Mısır, 1119, IV/168 

9 
EI-Belazüri, Ahmed b. Yahya b. Cabir, Fütahu'I-Büldan, Beyrut, 1407/1987, s.590; Yakübi, Ahmed 

b. Yakübi, Ahmet b. Yakub b. Ca'fer b. Vehb b. Vadıh, Tarihu'I-Yakübf, Beyrut, 1992, ll 1 285 
10 

Taberi, Tarih, Vl/473 
11 

Taberi, Tarih, Vl/559 
12 

Gibb, H.A.R. , Orta Asyada Arap Fütühat1, çev. M.Hakkı, istanbul, 1930, s.27 
13 

ibnü'l -Esir, izzuddin Ebu'I-Hasen (630/1232),ei-Kami/ fl't-Tarih,Mısır1301, V/10 
14 

Taberi, Tarih, Vl/541 
15 

Taberi, Tarih, Vll/198 
16 Yazıcı, Nesimi, ilk Türk islam Devletleri Tarihi, Ankara, 1992, s.15 
17 

ibnü'I-Esir, el-Kamil, V/214 
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şinin Mansur olduğu vurgulanmaktadır. 18 Yine ilk kaynaklar arasında yer alan 

Taberi'nin Tarih'inde Mansur'un güvenebileceği, sağlam karakterde bir ordu 

kurmak için yaptığı istişarelerde adamlarından ismail b. Abdullah'ın halifeye 

Türklerin savaşçı özelliklerini ön plana çıkarıp övmesi dikkat çekmektedir. 19 Bu 

ve benzeri rivayetler bize Türklerin o dönemde de özelliklerinin bilinecek kadar 

tanındıklarını gösterdiği gibi halitelerin de Türkler hakkında bilgi sahibi olduğu

na işaret etmektedir. Yine Mansur döneminde önemli evrakların bulunduğu bir 

kutunun muhafazasının halife tarafından Hammad et-Türkl'ye verilmesi20 dik-

, kat çekmektedir. 

Mansur'dan sonra halife olan Mehdi ve Hadi döneminde de Türk asıllı ko

mutanların isimlerine rastlanmaktadır?1 Harun ReşTd döneminde ise sadece 

ordudaki Türklerin sayıları artmamış aynı zamanda Türk asıllı cariyelerin de sa

yıları artmıştır.22 Emin'in halifelik yılları ve Me'mun ile arasındaki mücadele 

Türkler ile kurulan ilişkiler açısından önemlidir. Bu mücadelede Me'mun'un 

Türk hakanına sığınma arzusu23 vali olduğu dönem içinde Türk topraklarına se

feriler düzenleyip Müslüman olmaları için çaba sarf etmesi, Müslüman olanlara 

ikramlarda bulunması24 Me'mun'un Türklere yaklaşırnma işaret etmektedir. 

Türklere karşı bu ılımlı yaklaşımını halife olduğu dönem içinde de sergileyen 

Me'mun'un döneminde Türk kölelerinin fiyatlarındaki artış25 Ki=ivus ailesinin 

Müslüman olup orduda görev alması26 ve Mu'tasım'ın Nuh b. Esed'i orduda gö

rev almak üzere yeni Türk askerler getirtmekle görevlendirmesi27 gibi uygula

maları çlikkat çeken gelişmeler arasındadır. 

Rivayetlerden de anlaşılacağı üzere Türklerin AbbasT Devletindeki ilerleyişi 

Mu'tasım döneminde bir anda ortaya çıkan bir gelişme değildir. Aksine Emevi 

Devletinden itibaren orduda yer alan Türkler, Abbasf Devleti'nin kurulmasıyla 

birlikte ilerleme kaydetmişlerdir. Bunda AbbasT Devletinin farklı unsurlara ver

diği değerin yanı sıra denge unsuru olarak uyguladıkları politika da etkili olmuş

tur. Özellikle Me'mun'un gerek Emin ile mücadelesi gerek halife olduğu dönem 

içinde karşılaştığı isyanlar, onu orduda yeni bir unsur arayışına itmiştir. Bu çer

çevede bir araştırmacının da belirttiği gibi28 Me'mun'un devlet adamlarıyla 

18 
MesOdi, Murucu'z Zeheb ve MeadinQ/- Cevher, Beyrut, 1987, IV/315 

19 
Taberi, Tarih, Vll/71 

20 
ibnO'I Esir, el-Kamil, Vl/7 

21 
Taberi, Tann, Vlll/195 

22 Geniş bilgi için bkz: Kitapçt, Orta Doguda Türk Askeri Varltgının İlk Zuhuru, istanbul, 1987, s.73 
23 

Taberi, Tarih, Vlll/403-404 
24 

ibnü'l Esir, el-Kamil, Vl/90 
25 

Makrizi, Takıyyuddin Ahmed b. Ali (845/1441) , Kitabu'n-Niza ve't-Tehasum fima Beyne Beni 
Ümeyye ve Beni Haşim, Kahire,1988, s. 107 

26 
Belazüri, Fütah, s.606. Geniş bilgi için bkz: Kitapçı, Zekeriya, İlk MOs/ürnan Türk Hükümdar ve 
Hakan/an, Konya, 1995, s.199-202 

27 
YakObi, Kitabu'J-Büldan, Beyrut, 1408/1988, s.27 

28 Kitapçı, Orta Doguda Türk Askeri Varltgının ilk Zuhuru, s.59-68 
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Türkler hakkında bilgi toplamak için yaptığı toplantılar, önceden beri orduda yer 

alan Türklerin Mu'tasım döneminde gerçekleşen hızlı artışına adeta zemin ha

zırlamıştır. 

1-SAMERRA'NIN KURULUŞU GELiŞiMi VE FiZiKi YAPISI 

AbbasT Devleti'nin Bağdat'tan sonra ikinci büyük başkenti olan Samerra 

Dicle nehrinin doğu kıyısında,29 Bağdat ile Tikrit arasında30 kurulmuştur. 
YakObi'nin kaydettiği bir rivayete göre Mu'tasım şehri kurmadan önce bu alan 

hiçbir ağacın bulunmadığı bir çöl bölgesi veya sadece kiliselerin bulunduğu bir 

yer görünümündeydi. Mu'tasım bölgenin iman ve ağaçlandırılması için büyük 

gayret sarf etmiştir.31 Mu'tasım'ın bu çabası sonuçlarını vermiş olmalı ki 

MesOdT, Samerra'yı islam devletinin yedinci büyük şehri olarak tanımlamakta
dır.32 

1-Samerra isminin Menşei ve Anlamt: 

Mu'tasım'ın kurduğu bu şehrin adının anlamı ve nereden geldiği hususun

da çeşitli rivayetler vardır. Bu rivayetleri kanaatimizce 4 grupta toplayabiliriz: 

a)Şehrin Adını Sam b. Nuh'dan Aldığını Bildiren Rivayetler: 

Şehir adını Sam b. Nuh'dan almıştır. Sam b. Nuh şehri yaptırıp sakinlerine 

bir kötülük gelmemesi için dua etmiştir. 

Yine bu görüşü benimseyenlere göre Sam b. Nuh yazlığından kışlığına gi

derken bu yere uğradığından dolayı "Sam Yolu" anlamına gelen Sam Rah ola

rak isimlendirilmiştir.33 

b)Samerra'nın Bulunduğu Yerin Eski Biriran Şehri Olduğunu Bildiren Riva

yetler: 

Bu görüşe göre şehrin kurulduğu yer haraç arazisi olup eski bir iran şehri

dir. Zira " Sa" vergi, "Mürra" ise sayı anlamına gelmektedir.34 Bu görüşü destek

leyen bir rivayete göre ise "Sa-i Amorra " ve "Samorra" verginin ödendiği mahal 

anlamına gelmektedir.35 

c)Şehre Adını Mutasım'ın Verdiğini Bildiren Rivayetler: 

29 
Yakut ei-Hamevi, İbn Abdullah er-Rumi ei-Bağdadi, Mu'cemui-Bü/dan, Beyrut, 1986, lll /173; Vio
lett, H. Aslanapa, Oktay, " Samerra", İA istanbul, 1966.x/144; ei-Kalkaşendi, Ahmed b. Ali, 
Subhu'l A'şa fiSmaati'l-inşa, Beyrut, 1407/1987, IV/335 

30 
Yakut ei-Hamevi, Mu'cem, 111/173. Tikrit'in kıyısına 57 km lik bir alanda kurulmuştur. (Northedge, 
Alastair, "Samerra",The Encyclopedia of lslam,Leiden,1995, Vlll/1039. Bunun yanı sıra Bağdat'ın 
125 km kuzeyinde (Northedge, "Samerra", El, Vlll/1039-.) veya 97 km kuzeyinde kurulduğuna da
irde bilgiler vardır. ( Strayer, Josef, "Samerra", Dictionary of the Middle Ages, New York, 1989, 
X/641 

31 
Yakubi, Büldan, s. 26-28 

32 
Mesudi, et-Tenbih ve'/ işraf, Beyrut, trs, s.309 

33 
Mesudi, Murac, IV/53 

34 
YakUt ei-Hamevi, Büldan, 111/173 

35 
Viollett-Aslanapa, "Samerra", İ.A., X/144 
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Şehir, Mu'tasım tarafından o kadar güzel inşa edilmişti ki onu gören hayran 

kalıyordu. Bu güzelliği şiiriere bile konu olmuştur. Bu görüşü benimseyenlere 

göre şehrin ilk adı "sürOru men rea " idi. Ancak kısalarak " sürre men rea " şek

line dönüştü. Buna karşılık terk edildikten kısa bir zaman sonra ihtişamını kay

bedip harabeye dönen şehre gören üzüldü anlamında " sae men rea " denildi. 

Bu kullanım şekli de zamanla kısalarak, "Samerra" ya dönüştü.36 Yani bu görü

şü benimseyenlere göre şehre adını Mu'tasım vermiştir. 

d)Şehirde Bulunan Bir Fars Kalesinden Aldığını Bildiren Rivayetler: 

Bu gruba göre şehrin adının Arapça olması mümkün değildir. Çünkü Arap

ça'da "gören sevindi" "gören üzüldü" gibi cümle halinde şehir ismi yoktur. Bu 

görüşü savunanlar üçüncü ve birinci grubun görüşünü reddedip efsanevi bilgi

lerin delil olarak kullanılamayacağını savunurlar. Bu gruba göre Samerra adını, 

şehirde bulunan "sOmeray" adındaki bir Fars kalesinden almıştır.37 

Rivayetler göstermektedir ki Samerra adı bizzat Mu'tasım tarafından şehre 

verilen bir isim değildir. Zaten kullanılan bu isim Mu'tasım tarafından muhafaza 

edilmiştir. Nitekim Taberi'de şehrin kuruluşu ile ilgili geçen bir rivayette 

Mu'tasım 219/834 yılında, adamlarından birisine Samerra bölgesinde şehir 

kurmak için kendisine arazi satın almasını istemiştir.38 Ayrıca üçüncü görüşten 
hareketle Mu'tasım'ın şehrin harabe halini görmesi mümkün olmadığı için bu 

anlama gelen Samerra adını vermesi de mümkün gözükmemektedir. Dolayısıy

la Hasan ibrahim Hasan'ın da işaret ettiği gibi şehrin eski ismi ile Mu'tasım ta

rafından verildiği öne sürülen yeni ismi arasında türerne yönünden bir ilişki ol

duğunu kabul etmek doğru olacaktır.39 

"Samerra" adının kullanımı ile ilgili farklılıklar da mevcuttur. YakObT, Dine

verT, ibn Kuteybe40 gibi ilk dönem müelliflerinin eserlerinde "sürre men rea " 

şeklinde kullanılırken, MesOdT ve ibn Tiktaka tarafından "Samerra " olarak kul

lanılmıştır. 41 

ilk kaynaklarda karşımıza çıkan bu farklı kullanım Türkçe kaynakların yanı 

sıra batılı araştırmalarda da karşımıza çıkmaktadır. Nitekim şehrin adı 

Samerra,42 Samarra43
, Samarra

44
, Samarra

45
, Samerra46 ve Samerra47 gibi fark-

36 Yaküt ei-Hamevi, Bütdan, 111/174; Eyyüb, ibrahim, et-Tarihu't-Abbtlsi ve'/ Hadar~ Beyrut, 1989, 
s.94. ilk kaynaklar arasında yer alan ibn Haldün'da da şehre ismin Mu'tasım tarafından verildiil.i 
rivayet edilir. ( ibn Haldün, Abdurrahman b. Muhammed, ei-Mall.ribi, Tannu İbn Ha/dün, Beyrut, 
1391/1981, 111/257) 

37 Mustafa, Şakir, Devtetü Beni'/ Abbtls, Dımeşk, 197 4, ll/ 440 
38 Taberi, Tarih, IX/17 
39 Hasan ibrahim Hasan, Siyasi Dini Kültürel Sosya/ islam Tarihi, istanbul, 1985, 111/210 
40 ibn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineveri, . et-Maarif, 11. Baskı, Beyrut, 

1390/1970, s.79; Dineveri, Ebü Hanife Ahmed b. Davud(282/895), et-Ahbtlru't-TIVal, Ball.dat, trs 
,s.367; Yakübi, Tarih,ll/474 

41 Mesüdi, Murüc, IV/54;ibn Tiktaka, Muhammed b. Ali b. Tabataba, et-Fahri fi't-Adabi's-Suttaniyyye 
ve'd-Düvelil istamiyye, Beyrut, 1386/1966, s.231 

4Zviolett-Asıanapa, "Samerrtl", i.A., X/144;Yıldız, Hakkı Dursun-Yetkin Şerare, "Abbtlsller", DiA,I/35 
43 Northedge, "Samerrtl", E.l, Vlll/1039; ısmail, o., "The founding of a new capitat:"Samarrtl", Bu ll et-
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lı şekillerde kaşımıza çıkmaktadır. Biz bu kullanımlardan iA ve DiA' yı esas ala
rak Samerra'yı tercih ettik. 

2-Mu'tastm't Yeni Başkent Araytşma iten Sebepler: 

221/833 yılında halife Mu'tasım tarafından kurulan Samerra'nın48 hangi 
sebeplerle kurulduğu, ya da Mu'tasım'ı yeni bir başkent arayışına iten gelişme
lerin neler olduğu cevap arayan sorulardır. Zira Bağdat son derece gelişmiş bir 

başşehirdi. 

Bu konudaki genel kanaate göre Mu'tasım'ı yeni bir başkent kurup Bağ
dat'tan ayrılmaya iten sebep Türk askerlerin çoğalması neticesinde Bağdat'ta 
karışıklık çıkmasıdır. Ancak mesele dikkatli bir şekilde ele alındığı zaman bu 
olayın tek bir sebeple açıklana mayacağı aşikardır. Nitekim yapılan bir araştırma 
da görüşlerimizi teyid eder niteliktedir49

• 

Bu konu hakkında incelenen kaynak ve araştırmalar neticesinde 
Mu'tasım'ı yeni bir devlet merkezi arayışına iten sebepleri şu şekilde ele almak 

mümkün: 

a) Bağdat'ta Türk nüfusunun artması ve buna bağlı olarak bir takım geliş
melerin vuku bulması: 

Türklerin orduya alınmaları ilk defa Mu'tasım döneminde başlayan bir uy

gulama olmayıp özellikle Me'mun döneminde Arap - iran asıllı askerlere karşı 
denge unsuru olmaları için sayıları artırılmıştır. Bu zamanla devletin iç politikası 
haline gelmiştir.50 Mu'tasım döneminde de bu uygulamanın bir sonucu olarak 
Türklerin sayısında büyük bir artış olmuş ve bu askerlere çok değer verilmişti. 51 

Türk askerlerin sayısındaki artış beraberinde Bağdat halkı ile Türkler ara
sında anlaşmazlıklar, kavgalar ve ölümleri beraberinde getirdi. Bütün bu olum

suz gelişmeler üzerine halk Mu'tasım'ın huzuruna çıkıp şikayet etmekle kal
mamış aynı zamanda Bağdat'tan çıkması aksi takdirde onunla savaşacakları 
yönünde Mu'tasım'ı tehdit bile etmişlerdi.52 

-->--> 
tion of School of Oriental and African Studies 31, pt1(1968), s.1 

44 Kafesoğlu, ibrahim • Abbasffer Zamanmda Türkler", Türk Dünyası El Kitabı, ll. Baskı, Ankara, 
1992,1/238 

45 
Üçok, Bahriye, islam Tarihi Ernevf/er Abbasfler, s.106; Hasan ibrahim Hasan, Siyasi Dini Kültürel 
Sosyal islam Tarihi, 111/209 

46 
Çelebi, Doguştan Günümüze Büyük islam Tarihi, 111/371 

47 
Hitti, Philip, K, Siyasi ve Kültürel islam Tarihi, çev. Salih Tuğ, istanbul, 1980,11/645 

48 
ibn Kuteybe, ei-Maarif, s.171,Yak0bi, Büldan, s.26 

49 
LOmeylim, Muhammed AbdOiaziz, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hi/afeti'l Abbi:is(yye ve Eseruhü fi Kıyami 
Medfneü's-Samerra, Beyrut, 1411/1991,1/209 

50 Yıldız-Yetkin, "Abbasfler", DiA, 1/35 
51 

MesOdi, Murüc, IV/53 
52 

Taberi, Tann, IX/17-18. Taberi bir rivayetinde de 220/832 yılında Mu'tasım bayram namazı dönO
şu karşısına çıkan bir ihtiyar TOrklerden duyduğu rahatsızlığı • ••. Allah cezanı versin. Bu yabancılar
la çocuklarımızı yetim, kadınlarımızı dul bıraktın, adamlarımızı katlettirttin." diyerek tepkisini dile 
getirmiştir. (Taberi, Tarih, IX/18) 
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Mu'tasım'ın Bagdat halkının şikayetleri sebebiyle şehri terk ettigi yönünde

ki rivayetlerin yanı sıra onun Türk askerleri korumak üzere şehri terk ettigine 

dair rivayetler de vardır. Zira Mu'tasım'ın "Bagdat halkının kavga çıkarıp gıl

manlarımı öldürmelerinden korkuyorum" demesi de konuya ışık tutmaktadır53 • 
Ayrıca Mu'tasım'ın askerlerinin ahlaki ve savaşçı özelliklerini korumak amacıyla 

Bagdat'ı terk ettigi de ifade edilir.54 

b) Mu'tasım döneminde Türk askerlerin savaşçı özelliklerini korumak mak

sadıyla Türk eşierin getirilmesi ve bu eşierden ayrılıp başka kadınlarla evlenme

l,erinin yasaklanmasına baglı olarak Bagdat'taki nüfusun artması: 

Mu'tasım döneminde getirilen bu Türk askerlerin savaşçı özelliklerini ko

rumak maksadıyla Türk eşler getirilmişti.55 Çok sayıda Türk askerinin yanına 
çocuk ve eşlerinin de eklenmesiyle Bagdat'taki nüfus artmış, bu artış şehir ha

yatını olumsuz yönde etkilemişti. Yani Bagdat şehri artan Türk nüfusu ile birlik

te dar gelmeye başlamıştı.56 

c) Me'mun döneminden itibaren Türklerin yogun bir şekilde orduya alınma

sından dolayı halkın halitelere kırgınl@ ve halifelerinde halka karşı güveninin 

sarsılması: Daha önce de ifade edild@ üzere Me'mun'un bu politikası halkı o 

kadar kırmıştı ki Me'mun'a " Ey mü'minlerin em iri! Horasan'ın Acemierini gözet

tigin gibi biraz da Suriye'nin Araplarını gözet"57 diyecek kadar ileri gitmişlerdi. 
Türk askerlerin getirilmesi politikası Mu'tasım döneminde de devam etmesi 

Bagdat halkını halifeye karşı biraz daha kırmıştı. Ancak Mu'tasım, sadece asker 

getirmekle kalmamış aynı zamanda bu askerlere süslü elbiseler giydirip Arap 

askerlerin isimlerini divandan düşürüp onların adını yazdırması58 Arap halkı 
devlete karşı adeta küstürmüştü.59 Mu'tasım cephesinden bakıld@ zaman ise 

onun bu tavrından Araplara olan güveninin sarsıld@nı anlamaktayız.60 

d) Halife Mu'tasım'ın Halku'I-Kur'an konusunda Bağdat halkına karşı yaptı

gı baskı:61 Mu'tasım'ı Bagdat'tan ayrılmaya iten bir diger sebep de Halku'I

Kur'an konusunda halka baskı yapmasıydı. Bu konu çerçevesinde yapılan bir 

degerlendirmeye göre Halku'I-Kur'an konusunda sert bir yol izlemeye söz veren 

Mu'tasım ile Bagdat halkının arası açıktı.62 

53 
Ta beri, Tarih, IX/17 

54 
Turan, Osman, Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresi, istanbul, 1969, 1/144 

55 
Yakübi, Büldan, s.29 

56 
Hasan el-Başa, Dirasatü fii-Hazarati'l-islamiyyeti, Kahire, 1992, s.215 

57 
Taberi, Tiin""h, Vlll/652; ibnü'I-Esir, el-Kamil, Vlj181 

58 
Mesüdi, Murüc, IV/53 

59 
Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilafeti'l Abbasiyye, 1/200 

60 
Emin, Ahmed, Zuhrul islam, Beyrut, 1364/1945, 1/3 

61 
YakObi, Tarih, ll/ 4 72 

62 
Üçok, islam Tarihi, s.106-107: Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hiliifeti'l Abbiisiyye, 1/210 vd; Mant
ran, Robert, isliimm YayiliŞ Tarihi, çev. ismet Kayaoğlu, Ankara, 1981,s.124; Zettersteen, KV, 
"Mu'tasım", i.A, istanbul, 1971, Vlll/749 
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e) Bağdat şehri zamanla askeri ve siyasi arenadan uzaklaşarak daha çok 
ilmi ve edebi yönü ile sivrilen bir şehir haline gelmeye başlamıştı.63 

f) Emin-Me'mun mücadelesini gören Mu'tasım'ın aynı olayların bir gün 
kendi başına da gelebileceğini tahmin edip yukarıda zikrettiğimiz sebepleri de 
göz önüne alarak Bağdat'tan ayrılmaya karar vermesi: 

Me'mun'un oğlu Abbas'ın amcası Mu'tasım'a karşı gerçekleştirmeye çalış

tığı komplo da Mu'tasım'ın endişesinde haklı olduğuna işaret etmektedir. Bu 
konuya Muhammed Abdülaziz Lümeylim şüphe ile yaklaşmaktadır. Yazara göre 
halife böyle bir endişe duymuş olsaydı derhal göç ederdi. Oysa Mu'tasım halife 

olur olmaz hilafet merkezini değiştirmemiştir64• Kanaatimizce Mu'tasım, kendi
sinin halife olması konusunda bir takım endişeler taşıyan, başta orduya hakim 
olan Abbas b. Me'mun olmak üzere onu destekleyen komutanların ve halkın 

güvenini kazanmak için hemen Bağdat'tan ayrılmayı uygun görmemiştir. Bu 
konuda Mu'tasım'ı aceleci olmaktan alıkoyan bir diğer sebep de onu destekle
yen Türk komutanların yeterli güce sahip olmamasıdır. Bu nedenledir ki 

Mu'tasım halife olmasının akabinde, güvenip-güvenmeme noktasında hakla
rında bilgi sahibi olmadığı yeni bir unsura güvenerek Bağdat'tan ayrılmayı dü
şünemezdi. Ancak halife olduktan sonra orduda yer alan Türk askerlerini daha 
yakından tanıma fırsatı bulmuş, kazandıkları zafer ve göstermiş oldukları sada

kate paralel olarak orduda üst seviyelere getirerek onlara olan güvenini gös
termiştir. Karşılıklı güven tazeledikleri bu yeni unsurla hilafetini güçlendiren 
Mu'tasım, kendisine karşı oluşabilecek muhtemel bir komployu ve ifade ettiği
miz diğer faktörleri de göz önüne alarak yeni bir hilafet merkezi için faaliyete 
geçmiştir. 

3-Mu'tastm't Türklere Yönetten Sebepler: 

Mu'tasım'ın Bağdat'tan göç etmesi nasıl ki tek bir nedene bağlı değil ise 
Mu'tasım'ı Türk askerlere yöneiten sebebi de tek nedenle izah etmek oldukça 
dar bir bakış açısını beraberinde getirir. Genellikle kaynaklarda bu husus 
Mu'tasım'ın annesinin Türk olması ile açıklanmaktadır. Ancak bu açıklama ilmT 
düşünceden uzak bir açıklamadır. Mu'tasım'ı Türklere yöneiten faktörleri konu 

hakkındaki değerlendirmeler etrafında şu şekilde sıralamak mümkün: 

a) Me'mun döneminde Türklerin orduya alınması emrini veren kişi65 olma
sından dolayı Türklerle Mu'tasım arasında bir yakınlık olması muhtemeldir. 

b) Me'mun'un 218/833 yılında gerçekleşen Tarsus seferinde ölümü üzeri
ne Mu'tasım'ın halife seçilmesinde Türk komutanların kuwetli bir ihtimalle etki
li olmaları66 

63 
Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilafeti'l Abbiisi)iye, 1/210 

64 
Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilafeti'l Abbiisi)iye, 1/209 

65 
Yakübi, Büldan, s.27 

66 Doguştan Günümüze Büyük islam Tarihi, 111/201; Yıldız, Hakkı Dursun, islamiyet ve Türkler, istan
bul, 1980, s.73-76 
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c) Cesur, kuwetli ve savaşçı özelliği ile ön plana çıkan Mu'tasım,67 yine 

kendisi gibi savaşçı özelliğe sahip Türklere yönelmiştir.68 

d) Bağdat halkının savaşa katılmalarını engelleyen lüks bir hayat tarzını 

benimserneleri Mu'tasım'ı Türklere yöneltmiştir.69 Bu doğrultuda Samerra'ya 

gidiş döneminde tüccar ve alimierin Bağdat'ta kalmaları bu görüşü destekler 

mahiyettedir. 

e) Arap kabileler arasında süregelen kavgalar bu seçimde etkili olan bir di

ğer faktördür.70 Nitekim bu konunun Me'mun'u oldukça rahatsız ettiği ve bun-

' dan dolayı paralı askerlere yönelme ile ilgili bazı sözler sarf ettiği görülmekte

dir.71 Arap kabileler arasında meydana gelen bu kavgaların bir yöneticiyi olum

suz yönde nasıl etkilediğini gören Mu'tasım, Türk askerlere yönelmekle iktidar 

hırsı olan kişileri bir takım münakaşalardan uzak tutmayı amaçlamıştır.72 

f) Mu'tasım'ın Arap askerlere güvenmemesi: Mu'tasım gerek Türk askerle

re ağırlık vermesinden dolayı kızgın oldukları ve gerekse de halife olmasını des

teklemediklerinden dolayı Bağdat'taki askerlere güvenmiyordu.73 Bu noktada 

özellikle Abbas b. Me'mun'a güvenmemesi de onu Türk askerlere yöneltmiş
tir.74 

g) Gelişmiş savaş tekniğine sahip yeni bir unsura duyulan ihtiyaç: Arapların 

ferde dayanan mevcut savaş yöntemi devletin korunması ve genişletilmesi için 

yetersizdi. Bundan dolayıdır ki gelişmiş savaş tekniğine sahip yeni bir unsura 

ihtiyaç vardı. Bu özelliği taşıyan unsur o dönem içerisinde Türklerdi.75 

h) Arap ve i ran asıllı birlikler arasındaki rekabetin devlette fitne oluşturma-
sı endişesi Mu'tasım'ı Türklere yöneltmiştir.76 ' 

ı) Annesinin Türk asıllı olması: Mu'tasım'ın hayatının ilk dönemlerini Türkle

rin bulunduğu bir çevrede geçirmesi, onları yakından tanıması da beraberinde 

getirmiştir.77 Ama başta da belirttiğimiz gibi ana sebep bu değildir. 78 

67 
Mesüdi, Murüc, IV/47 

68 Hudari Bek, Muhammed, Muhadarıit Tarihu'/ Ümemi't-istamiyye ed-Dev/etü/-Abbasiyye, Mısır, 
1970, s.240 

69 Mahmud Şiikir, et-Tan"fıu't-istami, Beyrut, 1411/1991/, Vl/16 
70 

Hudari Bek, Muhtldarıit, s.236 
71 Bkz. Taberi, Tan"fı, Vlll/652 
72 Mantran, istamm Yayı/ış Tarihi, s.124 
73 ibn Tiktaka, e/-Fahri, s.231 
74 Mahmut Şiikir, et-Tarihu't-istami, V /220 
75 Cahen, Claude, Doguştan Osman/ı Devletinin Kuruluşuna Kadar istamiyet, çev. Esat Mermi Eren

dor, istanbul1990, s.165 
76 Nüveyri, Şihiibüddin Ahmed b. Abdülvehhiib, Nihtlyetü'I-Erab fi Fününi'l Edeb, Kiihire, 

1404/1984, XXI-1/245 
77 Kitapçı, Orta Dogu'da Türk Askeri Vartıgmm ilk Zuhuru, istanbul 1987, s. 73-7 4 
78 Lümeylim, Nüfüzu'/ E trak fi'I-Hi/ateti'l Abbasi}ye, 1/243 
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4-Yer Seçimi ve Şehrin Kuruluşu: 

Mu'tasım'ın Samerra'yı tercih etmesi, farklı rivayetler ile bize ulaşmaktadır; 

YakGbT'ye göre; Mu'tasım'ın seçtiği ilk yer Şemmasiyye'dir.79 Ancak Bağ-
dat'a yakınlığı ve arazinin darlığından dolayı bu kararından vazgeçen 
Mu'tasım'ın ikinci tercihi Berdan80 olmuştur. Mühendisler bile gelmişken bura
dan da vazgeçen Mu'tasım üçüncü olarak Bahamşa'yı 81 tercih etmiş. Burayı 
çok beğenmiş olmasın rağmen su bulunmamasından dolayı dördüncü olarak 
Metira,82 beşinci olarak KatOI'u tercih etmiştir. Ancak arazinin dar, çakıllı ve da
yanıksız olmasından dolayı,83 altıncı tercihini Samerra'dan yana kullanan 
Mu'tasım burada karar kılmıştır. Mu'tasım'ın Samerra'yı seçmesinde, şayet 
Bağdat'ta bir isyan çıkarsa denizden ve karadan müdahale etme imkanı bulabi
lecek olması gibi stratejik konumu da etkili olmuştur.84 

ilk kaynaklar arasında yer alan TaberT'nin Tarih'inde Samerra'ya göç, yeni 
bir dönemin başlangıcı olarak gösterilmekle birlikte oldukça sınırlı bilgi sunul
maktadır. Buna göre Mu'tasım yardımcıianna zaman zaman babasının dinlen

rnek için nereye gittiğini sorması bir arayış içinde olduğuna da işaret etmekte
dir. Başka bir rivayette ise Mu'tasım, 219/834 yılında yardımcılarından birisine 
Samerra civarından bir yer almasını söylemiş, alınan yeri beğenmemiş, 

220/835 yılında Bağdat'tan ayrılıp önce KatOI'a, ardından da Samerra'ya git
miştir.85 MesQdT'nin MurQc'unda yer alan bir rivayete göre de Mu'tasım'ın seç

tiği ilk yer Berdan, daha sonra KatOI, en son olarak da Samerra olmuştur86. 

Mu'tasım'ın Samerra'yı kaçıncı tercihi olarak kullandığı ve hangi koşullarda 
gidildiği hakkında bize ulaşan farklı rivayetler açıkça göstermektedir ki 
Mu'tasım'ın Samerra'ya gidişi bir anda olup biten bir olay değildir. Mu'tasım ge
rek stratejik gerek coğrafi konumu açısından yaptığı titiz bir araştırmadan sonra 

Samerra'yı tercih etmiştir. 

Yer seçimi konusunda tereddütü kalmayan Mu'tasım, akabinde mühendis

ler getirtip en güzel yerleri tespit ettirip devletin önemli şahsiyetleri için saraylar 
yaptırmıştır.87Samerra'nın kuruluşunda masraftan kaçınmayan Mu'tasım, şeh
rin planlanması konusunda gösterdiği özeni, kullanılan malzemelerde de gös
termiş ülkenin dört bir tarafından getirttiği en iyi usta ve en iyi malzemelerle 

79 Şemmasiyye: Bağdat'ın yükseğinde bulunan bir yerdir.(Yaküt ei·Hamevi, Büldan, 111/361) 
80 

Berdan: Bağdat'ın yedi fersah ilerisinde, Irak civarında bir köy. (Yaküt ei-Hamevi, Bü/dan, 1/375) 
81 Bahamşa: Evane ve Hazıra arasında bir köy.(Yaküt ei-Harııevi, Bü/dan,l/316) 
82 

Metira: Samerra yakınlarında bir köy.( Yakut ei-Hamevi, Bü/dan,V/151) 
83 

Belazüri, Fütüh, s.417 
84 

Yakübi, Büldan, s.27 
85

Taberi, Tarih, IX/17 
86 

Mesüdi, Murüc, IV/53-54; bu bilgileri destekleyen mahiyette rivayetlere Ya'kut el- Hamevi'de de 
bulmak mümkündür. (Yaküt ei-Hamevi, Bü/dan,lllf174-175) 

87 
Yakübi, Büldan, s.28-29; Belazüri, Fütüh, s.417; Taberi, Tarih, IX/17 
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şehri yaptırmıştır. 88 Halk ile askerin kanşmasını önlemek amacıyla Türklerin ih

tiyaç duyabileceği her sanat erbabı için planlar titizlikle uygulanmış, imar faali

yetlerinin yanı sıra ağaçlandırma konusunda da dikkatli bir çalışma yürütülmüş
tür.89 

Şehrin gerek seçimi, gerek iman, gerek kullanılan malzemeler, göstermek

tedir ki Samerra sadece askeri yönden değil her yönden güçlü bir şehir olabile

cek şekilde planlanmıştır. Rivayetler doğrultusunda anlaşıldığı üzere Mu'tasım 

Samerra konusun da üç hususu göz önüne almıştır. Birincisi şehri kale ve sur

l&rla koruma yoluna gitmemiştir. Büyük ihtimalle güven duygusunu vurgulamak 

için böyle yapmıştır.90 ikincisi şehir planlanırken öncelikli olarak ordugat:ı planı 
dikkate alınmıştır. Bundan maksat halk ile askerin kanşmasını önlemektir. Dik

kat ettiği üçüncü nokta ise ekonomik anlamda şehri kalkındırmak için zirai ve 

mesleki açıdan yatırımlar yapılmıştır.91 

Samerra şehrinin kurulmasında Mu'tasım'ın etkili ve titiz çalışması ondan 

sonra halife olan Vasık döneminde de aynı kararlılıkla devam etmiş,92 ancak 

TmarT bakımdan şehre altın çağını Mütevekkil yaşatmıştır.93 

1/-SAMERRA DÖNEMiNDE ABBAST HALiFELERi VE TÜRKLERiN 
FAALiYETLERi 

1-Mu'tasım Dönemi 

AbbasT dönemi farklı dönemler halinde incelenmektedir94. Biz bu farklı yak

laşımlardan yola çıkarak konuyu iki dönem halinde ele aldık. Buna göre 

1.dönem devletin kuruluşundan Vasık'ın ölümüne kadar uzanan dönem(132-

232/750-847); ikinci dönem ise Mütevekkil'in halife olmasından başlayıp dev

letin yıkılışma kadar devam eden dönemdir. (232-652/847-1258) 

Samerra Döneminin ilk halifesi Mu'tasım'dır. Mu'tasım, Me'mun'un son se

ferinde aniden hastalanıp Mu'tasım'ı tercih etmesiyle halife olmuştur.95 Oğlu 
dururken Me'mun'un Mu'tasım'ı tercih etmesi bazı araştırmacılar tarafından 

88 
Yakübi, Büldan, s.29 

89 
Yakübi, Büldan, s.29 

90 
Mustafa, Şakir, Devletü Beni'/ Abbas, ll/ 441-443 

91 
Yakübi, Büldan, s.29 

92 
Yakübi, Büldan, s.34 

93 
Mütevekkil döneminde yapılanlar için bkz. Yakübi, Büldan, s.30-33; Belazüri, age, 418 

94 Şiikir Mustafa 2 dönem halinde inceleyip 1. Dönemi Ebu'l Abbas-Mcievekkil (132-247/750-861); 
2. Dönemi Muntasır'dan başlatıp devletin yıkılışma dek ele alır. Farklı yaklaşımlar için bkz. Şakir, 
Mustafa, Devletü Beni'/ Abbas, llf409; el-lşş, Yüsuf, Tarihu Asril Hi/afeti'/ Abbasi}lye, nşr: Mu
hammed Ebu'l Ferec el-lşş, Dımeşk, 1990, s.116; Mahmud Şakir, et-Tarihu'l-islami, V/246; Çele
bi, Doğuştan Günümüze islam Tarihi, lll; Yurdaydın, Hüseyin Gazi, islam Tan1ıi Dersleri, Ankara, 
1971, s.47 

95 Farklı rivayetler için bkz: Dineveri, Ahbar, s.367; Taberi, Tarih, Vlll/647-649; ibnu'I-Esir, el-Kamil, 
Vll/174-175 
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orduda bulunan Türklerin tesiri olarak değerlendirmektedirler.96 Şüphesiz 
Mu'tasım döneminde öne çıkan Türk komutan, asıl adı Haydar b. Kavus olan 

Afşin'dir.97 Türk asıllı olduğu kuwet kazanan Afşin'in98 iran asıllı olduğuna dair 

de bilgiler bulunmaktadır.99 

207/822 yılında Abbas! Devletine getirilen Afşin, 100 Mu'tasım döneminde 

uzun yıllar devleti meşgul eden Babek isyanına son vermek suretiyle halifenin 

güvenini kazanmıştır. 101 Ammuriye'nin fethinde de büyük yararlılık gösteren Af

şin, 102 dönemin baş ka d ısı Ahmed b. Ebi Duad'ın kışkırtma ları sonucu 225/839 

yılında Mu'tasım'ın emriyle tutuklanmış 103 yapılan sorgulama sonucu suçlu bu

lunup cezalandırılmıştır. 104Afşin'in tutuklanıp cezalandırılmasını islam Tarihine 

geçen kara bir leke olarak değerlendiren araştırmacıların yanı sıra 105 siyasi bir 

komplo olarak değerlendiren araştırmacılar da vardır. 106 

Konu hakkındaki rivayetler ve yapılan yorumlar açıkça göstermektedir ki 

Afşin'in cezalandırılması, ondan kurtulmak için hazırlanan bir komplodur. Ka

zandığı zaferlerle otoritesi gittikçe artan Afşin'in yükselişinden rahatsızlık duyan 

çevreler, onun cezalandırılmasında etkili olmuşlardır. Ancak bu Abbasi Tarihin

de bir ilk değildir. Zira bir komutan ya da devlet adamı ne zaman güç ve otorite 

kazanmaya başlamışsa, onun nüfuzunu kırmak için farklı yollara başvurulmuş

tur. incelediğimiz dönem itibariyle Mu'tasım'ın hilafeti esnasında öne çıkan 

Türk komutan Afşin olmakla birlikte Eşnas, VasTf ve itah orduda yer alan diğer 
Türk komutanlardandır. 

Arap-iran asıllı askerler Türk komutanların ilerleyişinden son derece tedir

gin olup Abbas b. Me'mun'a biat edip Mu'tasım'ın hilafetine son vermeyi amaç

lamışiarsa da bunda başarılı olamamışlardır. 107 Ama dönemin öne çıkan ismi 

Afşin'in ilerleyişini durdurmuşlardır. 

96 Doguştun Günümüze Büyük islam Tarihi, 111/240 
97 

Belazüri, Fütah, s.606 
98 Afşin hakkında geniş bilgi için bkz. Yıldız, Hakkı Dursun,"Afşin",DiA, istanbul,1989,1f141; "Abbasi

ler Devrinde Türk Kumandanlan ei-Afşin Haydar b. Kavus", istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Tarih Enstitüsü Dergisi, istanbul, 197 4,sayı 4-5, s.4 

99 
Cari, islam Milletleri ve Devletleri Tarihi, s.120 ; Emin, Ahmed, Duhal islam, Kahire, 135:1./1933, 
1/45; Modgson, M.G.S., isliimm Serüveni, istanbul, 1993, s.461 

100 
Yakübi, Tarih, ll/ 457 

101 
Bkz; Yakubi, Tarih, 11/473, Taberi, Tarih, IX/11 

102 
Taberi, Tarih, IX/69 

103 
Dineveri, Ahbar, s.370 

104 
Taberi, Tarih, IX/105, 107-110, 111-114 

105 Kitapçı, ilk Müslüman Türk Hükümdar ve Hakan/an, s.203 
106 

Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilafeti'l AbbasiyYe, 1/317-318, 323 
107 

Yakubi, Tarih, ll/ 476; Taberi, Tarih, IX/71; konu hakkında geniş bilgi için bkz. Ta beri, Tarih, 
IX/71-79 
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2-Vasık Dönemi 

Mu'tasım öldüğü gün bi at edilen Vasık, 108 dönemi itibariyle Mu'tasım dö

neminin devamı niteliğinde değerlendirilse de109 Türk komutanlara verdiği ayrı
calık konusunda bir adım daha ileriye giderek kendisine ilk biat eden Eşnas'ı 

sultan ilan edip değerli hediyeler vermiştir. 110 

Arap kabHelerin çıkardıkları isyanlara son vermek suretiyle yükselen Boğa 

ei-Kebir111
; Vasık döneminde öne çıkan Türk komutanı olmuştur. 

Vasık'ın yaptığı iki hata gelecekte Türk komutanların daha da güçlenip, ya

'pacaklarına zemin hazırlamıştır. Birincisi Eşnas'a geniş yetkiler vermesi, ikincisi 

kendisinden sonra halef tayin etmemesidir. 

Vasık'ın 232/847 yılında ölmesiyle birlikte112 Abbasilerin birinci dönemi 

sona ermiştir. 

3-Mütevekki/ Dönemi 

Vasık'ın halef tayin etmeden vefatı üzerine Ahmed b. EbT Duad, itah, VasTf, 

Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyad gibi devletin ileri gelenleri toplanarak 

Vasık'ın oğlu Muhammed'i halife yapmak istediler. Ancak VasTf'in itirazı sonucu 

bu kabul görmemiş ve Mütevekkil getirtilip ona beyat edilmiştir. Ahmet b. Ebi 

Duad Mütevekkil'e cübbe giydirip sarık takıp halife selamı vermiştir. 113 Bir riva

yete göre Mütevekkil'e ilk biat edenler Türk komutanların ileri gelenlerinden 

Sima ve Vasif olmuştur. 114 Bu şartlar altında Mütevekkil, 232/847 yılında hali

felik makamına getirilmiştir. 115 

Her ne kadar Türk komutanların destekleri sonucu halife olduysa da Müte

vekkil'in Türklerin nüfuzunu kırmaya yönelik yaptığı icraatlar/ onun Türklerden 

duyduğu rahatsızlığı göstermektedir. Bu noktada ilk kaynaklar arasında yer 

alan MesOdT'de herhangi bir teferruat verilmeksizin Mütevekkil'in Türklerin gü

cünü kırmak için bazı tedbirler aldığına işaret edilmektedir.116 Mütevekkil aşa
ğıda zikredilecek olan tedbirler sayesinde devleti tehdit eden Türk gücünün 

önüne geçmeyi amaçlamıştır. 

a- Halku'I-Kur'an Tartışmasına Son Vermesi: 

Mütevekkil 232/847'de Me'mun döneminden itibaren tartışılmakta olan 

108 
ibn Kuteybe, ei-Maarif, s.181 

109 TakkGş, Muhammed Süheyl, Tarihu'd-Dev/eti'I-Abbasiyye, Beyrut,1417 /1996, s.153; Yıldız, Hak-
kı Dursun, "Vas1k Bil/ah", i.A, istanbul, 1986, Xlll/219 

110 
YakGbi, Tarih, 11/479; Taberi, Tarih, IX/124 

111 
YakGbi, Tarih, 11/450 

112 
ibn Kuteybe, e/-Maarif, s.172; YakGbi, Tarih, 11/480 

113 
Taberi, Tarih, IX/ 154-155 

114 
YakGbi, Tanrı, 11/484 

115 
ibn Kuteybe, ei-Maarif, s.172 

116
Mesüdi, Et-Tenbih, ve'/ işn!if, s.313 
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Halku'I-Kuran konusuna son vermiştir. 117 Bu fikri alanda yapılan bir uygulama 

gibi görünse de siyasi bir karardır. Çünkü Mütevekkil çpğunluğunu Arapların 

oluşturduğu MuteziiT görüşü benimseyen Bağdat halkını yanına çekmek iste
miştir.118 

b-ltah'ın Öldürülmesi: 

itah, Mu'tasım döneminden itibaren devlette görev almış, asıl yükselişini 

Mütevekkil döneminde yapmıştır. Ordunun harp işleri, sarayın korunması ve 

berTd bu görevlerinden bazılarıdır. Ancak onun asıl işinin cellatlık olduğu da ifa

de edilmektedir.119 

Mütevekkil'in itah'ı öldürmek istemesinin sebebi içki içtikleri bir gece ara

larında çıkan kavgayı bahane edip itah'ın üstünlüğüne son vermek için fırsat 
kollamaya başlamasıdır. 120 Yani sebep ikisi arasındaki bir anlaşmazlık olarak 

görülse de asıl sebep Mütevekkil'in Türk nüfuzunun kırmaya yönelik planların

dan birisi olduğu anlaşılmaktadır. 121 

Mütevekkil bir yolunu bulup itah ve adamlarını Bağdat'ta hapsetti.122 Bu 

noktada neden Samerra değil de Bağdat sorusu akıllara gelmektedir. Müte

vekkil itah'ı Samerra'da o dönemin şartları içinde tutuklayamazdı. Çünkü Türk

lerin merkezi haline gelen Samerra'da itah'ın binlerce adamı vardı. 123 Ordu 

itah'ın emrindeydi. Ayrıca Türklerden hoşlanmayan Bağdat halkından tepki 

gelmeyeceğini düşünmüştü. 124 

Rivayetlerden de anlaşılacağı üzere itah'ın öldürülmesi bir gece de çıkan 

kavganın sonucu değil, aksine Mütevekkil'in Türk nüfuzunu kırmaya yönelik 

planlarının bir parçasıydı. Ancak olaylar Mütevekkil'in umduğu gibi gelişmedi. 

Zira itah'ın yerini en az onun kadar güçlü şahsiyetler alacaktır. 

c-Veliaht Tayini: 

Mütevekkil 235/850 yılında 3 oğlunu sırasıyla veliaht tayin etmek125 sure

tiyle Vasık'ın yaptığı hataya düşüp de devlete hakim olan Türklerin istedikleri 

kişiyi halife seçmelerini önlerneyi amaçlamıştır. 126 Ancak bu da Mütevekkil'in 

beklediği şekilde neticelenmemiştir. Çünkü veliahtlar arasında çıkan anlaşmaz-

117 Yakubi, Tarih, 11/484 
118 LGmeylim, Nüfuzu't Etrak fi'I-Hilafeti't Abbasi}ye, 1/419-420; el-lşş, TM/ıu Asrit Hi/afeti'/ Abbasfy-

ye,s.105 
119 Taberi, Tarih, IX/166 
120 YakGbi, TMh, 11/486; Taberi, Tarih, ıX/167 
121 Hudari Be k, Muhadarat, '5.260 
122 Taberi, Tarih, IX/168-169 
123 Hüseyni, Nadiye, et-itticahati's-Siyasiyye ve't-Hazariyye fi Hllafeti'I-Mütevekkil, Cidde,1403/1983, 

5.65 
124 Lümeylim, Nüfuzu'l Etrak fi'I-Hi/ateti'l Abbasfyye, 1/460 
125 ibn Kuteybe, ei-Maarif, s.172 
126 Lümeylim, Nüfuzu't Etrak fi't-Hilafeti'l Abbasi}ye, 1/462 
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lıklar Türk komutanlar tarafından kullanılmıştır. 127 

d-Hilafet Merkezini Samerrf!.i'dan Şam'a Taşıma Girişimi: 

244/858 yılında Şam'a gelen Mütevekkil kısa bir süre kalmış divanların 

buraya taşınmasını ve bir de saray yapılmasını emretmiştir. 128 Böylece Arap ırk
çılığını hareketlendirip Türk nüfuzunun kırmayı planlamıştı. 129 

Ancak bu tedbir de Mütevekkil'in umduğu şekilde sonuçlanmadı. Çünkü 

ırkçılıkları ile öne çıkan Emeviler zaten Abbasi Devletine karşıydılar. 130 Diğer 
yandan Samerra'da bulunan Türkler Mütevekkil'e karşı gizliden gizliye kin bes-

1emeye başlamışlardı. Hatta yokluğundan istifade edip onu öldürtmek istediler-_ 

se de Boğa ei-Kebfr buna engel olmuş; bu sefer de Boğa'nın onu öldürmek is

tediğine dair söylentiler çıkması üzerine131 kanaatimizce Mütevekkil, onu mer

kezden uzaklaştırıp can güvenliğini emniyet altına almak için Rumiara karşı 

göndermiştir. 132 

Sonuçta Mütevekkil Samerra'ya dönmek zorunda kalmıştır. Bazı kaynak

larda hava şartlarından kaynaklanan olaylar sebep olarak gösteriise de 133 asıl 
sebep siyasidir. Zira Mütevekkil'in Şam'a gitmesi ve dönmesi Türk nüfuzunun 

etkisi sonucu gelişen bir olaydır. 

e-Yeni Bir Şehir Yaptırması: 

Mütevekkil tekrar Samerra'ya dönmüştü ama hala otoritelerine karşı oldu

ğu Türklerin hakim olduğu şehirde oturuyordu.134 Bu durumdan dolayı son de

rece rat:ıatsızken birde suikast yönünde çıkan söylentiler eklenince bu huzursuz 

ortamdan kurtulmak isteyen Mütevekkil Samerra'nın kuzeyinde bir şehir yap

tırdı. Hiçbir masraftan kaçınılmadan yapılan bu şehre taşındiğı zaman " Ben 

şimdi melik olduğumu anladım. Kendim için bir yer inşa etti~" 135 sözü şehre 
verdiği önemi vurgulamaktadır. 

Ancak Mütevekkil'in aldığı bu tedbir de işe yaramadı. Zira harcamalarına 

dikkat edip Türklere kaşı güç kazanması gerekirken136 o şehrin yapımı için hiç

bir masraftan kaçınmamıştı. 

Görüldüğü üzere Mütevekkil'in Türklere karşı aldığı tedbirler dikkatli, planlı 

127 El-lşş, Tarihu Asril HI/afeti'/ Abbtis(yye, s.107 
128 

Yakübi, Tann, 11/491 
129 

ibn Kesir, Ebu'I-Fida ismail(774/1372), ei-Bidaye ve'n-Nihtiye, Beyrut,1351j1932, Xl/344; Ha
san ibrahim Hasan, Siyasi Dini Kültürel Sosya/ islam Tarihi, 111/389; Hudari Bek, Muhtidarat, 
s.261 

130 
Mustafa, Şakir, Dev/etü Beni'/ Abbas, 11/447; Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilafeti'l Abbas(yye, 

1/419 
131 

Mesüdi, Murüc, IV/115-116; ibn Kesir, ei-Bidaye, IX/346 
132 

Taberi, Tarih, IX/210 
133 Mesüdi, Murüc, ıV/114,115; ibnü'l Verdi, Tarihu ibnu'l Verdi, Beyrut, 1417/1996,1/219 
134

Hüseyni, el-itticahati's-Siyasiyye ve'I-Hazariyye fi Hılafeti'/-Mütevekkil, s.147 
135 

Yakübi, Büldan, s.36 
136 eHşş, Tarihu Asri/ HI/afeti'/ Abbtis(yye, s.106-107 
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bir şekilde uygulanmadığından dolayı onun sonunu hazırlamaktan öteye geç

memiştir. 137 

Mütevekkil'in faaliyetleri öyle bir hal aldı ki merkezde ciddi kutuplaşmalar 

meydana geldi.138 Bir tarafta Mütevekkil, veziri Feth b. Hakan ve ikinci veliaht 

Mu'tez; diğer tarafta Muntasır ve onu destekleyen Türkler vardı. Mütevekkil 

çevresinde bulunanların da kışkırtmaları sonucu oğlu ve birinci veliahdı Munta

sır'a karşı suikast hazırlığı içindeyken139 Türkler daha çabuk davranıp Mütevek

kil'i öldürdüler. 140 

Kanaatimizce Mütevekkil dönemi Türk hakimiyeti açısından bakıldığı za

man bir dönüm noktasıdır. Şayet Mütevekkil almış olduğu tedbirlerde kendisini 

destekleyecek güçlü bir grup oluşturabilseydi; bu tedbirleri planlı bir şekilde uy

gulayabilseydi devleti idare etme noktasında tamahkar olan Türk komutanların 

egemenliklerinin de önüne geçilebilecekti. 

4-Muntasır Dönemi: 

Mütevekkil'in ölümünden sonra, müttefikleri Muntasır'ı halife ilan ederek 

itaatlerini bildirdiler. 141 

Muntasır halife ilan edildikten sonra toplumda Türk karşıtı grupların yaptık

ları protestolar dikkat çekmektedir. Bu protestocu grubun sayıları hakkında 

herhangi bir bilgi verilmemekle birlikte Türk karşıtı grubun sayısını yirmi bin atlı, 

on üç bin yaya olarak kaydeden araştırmalar mevcuttur. 142 

Muntasır'ın halife olması Abbas! devletinde yeni bir dönemin de başlangı

cıdır. Zira Muntasır ile başlayıp Mühtedl'nin öldürülmesiyle son bulacak olan 

dokuz yıllık anarşi dönemi böylece başlamış oldu. 

Muntasır döneminde veziri Ahmed b. Hasib'in Muntasır'a yapmış olduğu 

baskıların da etkisiyle VasTf Rumlar üzerine gönderildi. 143 Yola çıktıktan sonra 4 

yıl boyunca burada kalması emredilen 144 VasTf'in, MüstaTn döneminde halifenin 

yanında yer alması onun Mu'tasım'ın emrine itaat etmediğini de göstermekte

dir. 

Türk komutanların desteklerini kazanıp babasını öldürenlerle işbirliği yaptı

ğından dolayı pişmanlık duyan Mu'tasım'ın 145 zaman zaman Türklere beslediği 
menfi duyguları açıkça dile getirdiği görülmektedir. Devlete hakim olan Türk 

137 
Bu dönemde Türklerin askeri faaliyetleri için bkz. Taberi, Tarih, IX/164-166; 187-188; 192-193 

138 
Mesüdi, Murüc, IV/121 

139 
Taberi, Tann, IX/225 

140 
ibn Kuteybe, e/-Maarif, s.172 

141 
Taberi, Tarih, IX/226-228 

142 
Kennedy, Hugh, The Prophet and Age of the Catiphates, Newyork, 1986, s.169 

143 
Taberi, Tarih, IX/240 

144 
Taberi, Tarih, IX/244 

145 
ibn Abd Rabbih,Ebü Ömer Ahmed b. Muhammed ei-Endelüsi,(328/939), e/-lkdu'I-Ferid, Kahire, 

1385/1965, V/123 
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komutanlar Mu'tasım'a söz geçiremeyeceklerini anlayınca onu öldürmek sure

tiyle ortadan kaldırmışlardır. 146 

5-Müstafn Dönemi: 

Muntasır'ın düzenlenen bir komplo sonucu öldürülmesinden sonra Türkle

rin destekleri sonucu MüstaTn'e 248/862 yılında beyat edilmiştir. 147 

Mütevekkil'in öldürülmesinden sonra giderek güçlenen Türk komutanlar 

MüstaTn'i halife yapmak suretiyle siyasi alandaki hakimiyetlerini daha da kuv

vetlendirmişlerdir. Durumun farkında olan ve rahatsızlık duyan halkın tepkisi 

isyan şeklinde ortaya çıksa da güçlü komutanlar tarafından anında etkisiz hale . 

getiriliyordu.148 Bir diğer ayaklanma ise Bağdat ve Samerra'da meydana ·gelmiş; 
aynı şekilde komutanlar tarafından etkisiz hale getirilmiştir. 149 

MüstaTn döneminde dikkat çeken husus Türk komutanlar arasında mey

dana gelen kutuplaşmadır. Başlangıçta aynı amaçlar doğrultusunda hareket 

eden bu komutanlar çıkar çatışmasından dolayı birbirlerini öldürmekten çe

kinmemişlerdir. Bu çerçevede önce Otamış150 daha sonra da Sağır, Mütevek

kil'i öldürme hususunda müttefiki olan VasTf ve Boğa es-Sağir tarafından öldü
rülmüştür.151 

Sağır'ın öldürülmesi, Samerra'da bulunan Türkler tarafından büyük bir tep

kiyle karşılanıp saray kuşatılınca MüstaTn komutanlarla birlikte Bağdat'a kaç

mak zorunda kalmıştır. 152 Kanaatimizce Bağdat'a kaçma fikri de VasTf ve Boğa 
es-Sağir'in tek söz sahibi olmak adına yaptıkları planın bir parçasıydı. Çünkü 

Müstaın· çok güçsüzdü ve komutanlara karşı gelen Muntasır'ın başına nelerin 

geldiğini gayet iyi bildiği için VasTf ve Boğa'ya karşı gelemiyordu1
153 

Diğer taraftan Bağdat'ı terk ettiğinden dolayı halkın tepkisini çeken Müs

taTn, af için gelen heyetin özrünü kabul ettiği halde geri dönmeyi kabul etme

miştir. Bu heyetin gelişi ile birlikte yaşanan gelişmelerin Bağdat'a mübalağalı 

bir şekilde ulaşması halkın MüstaTn'e karşı olan tavrını bir kat daha artırmış 

hapiste bulunan Mu'tez'e beyat etmişlerdir. 154 Şüphesiz Türklerin MüstaTn'e 

karşı kızgınlıkları ne MüstaTn'in Bağdat'a gitmesi ne de geri dönmeyi reddetme

sine bağlıydı. MüstaTn'in bazı katipleri, divanları, Bağdat'a götürmesi demek 

başkentin Samerra'dan Bağdat'a taşıması, başka bir deyişle gücün, otoritenin 

146 
Taberi, Tarih, IX/251-252. Ölümü hakkında farklı rivayetler için bkz. ibn Kesir, ei-Bidaye, Xl/22; 

Taberi, Tarih, IX/253; Mesüdi, Murüc, IV/135 
147 

Beyat Tarihi hakkında farklı rivayetler için bkz. ibn Kuteybe, ei-Maarif, s.172; YakGbi, Tarih, 
11/494; MesGdi, Murüc, IV/144; Ba~dadi, Tarih, V/84 

148 
YakGbi, Tarih, 11/495; Taberi, Tarih, IX/257-258 

149 
Taberi, Tarih, IX/262-263; ibnü'I-Esir, el-Kamil, Vll/48 

150 
YakGbi, Tarih, 11/496; Taberi, Tarih, IX/263, 264 

151 
MesGdi, et-Tenbih, ve'l·işraf, s.315 

152 
ibnü'I-Esir, el-Kamil, Vll/53 

153 Yıldız, islamiyet ve Türkler, s.118 
154 

Taberi, Tarih, IX/283-284 
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Türklerin elinden çıkması anlamına geliyordu. Müstaln'in Bağir, Otamış gibi güç

lü komutanları öldürmesinden rahatsız olan Türkler onun Bağdat'a taşımasını 

hazmedemeyip Mu'tez'e biat etmek suretiyle gücü ellerinde tutacaklarını ümit 

ediyorlardı. 

6-Mu'tez Dönemi: 

Muz'tez'in halife ilan edilmesiyle birlikte Abbas! Devleti ikiye bölündü. Bir 

tarafta Samerra'nın desteği ile halife olan Mu'tez, diğer tarafta Vaslf, Boğa es

Sağir ve Bağdat halkının koruması altında olan Müstaln. Bu iki grup arasında 

sadece makam uğruna ve bir yıla yakın süren savaş çok acı sonuçları da bera

berinde getirmiştir. 155 Bu savaş sonunda aradığı desteği bulamayan Müstaln, 

251/866 yılında görevden çekilmeyi kabul etti. 156 Müstaln de diğer halifeler gi

bi Türklerin istekleri ile halife olmuş yine onların istekleri sonucunda halifelik

ten çekilmek zorunda kalmıştır. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra öldürülen Müs

taln kaynaklarda " Abbas oğullarından bu şekilde öldürülen ilk halifedir" diye 

geçmektedir. 157 

Mu'tez kendisine karşı kardeşi Müstaln'i destekleyen, onunla Bağdat'a gi

den Vaslf ve Boğa es-Sağ'jr'e karşı menfi duygular içinde olduğu halde onların 

Samerra'ya gelmelerine itiraz edememiştir. Dahası yeni görevler ve hilatler 

vermesi 158 bu iki komutanın ne denli güçlü olduklarını da gözler önüne sermek

tedir. 

Mu'tez de Türk komutanların nüfuzunu kırmak için bazı adımlar atmıştır. 

Bu kapsamda kardeşi Müeyyed'i hapsetmiş159 bir yolunu bulup Vaslf ve Boğa 
es-Sağ'jr'i öldürtmüştür160 • Bu adımla Vaslf ve Boğa'nın hakimiyetine son verilir

ken bu sefer de Salih b. Vaslf tek hakim durumuna gelmişti. 161 

Bu dönem içerisinde Samerra'daki Türk nüfuzunun azaldığı ancak kısa 

zaman içinde tekrar taparlandıkları dikkat çekmektedir. 162 Türk nüfuzunun kısa 
bir zaman içinde olsa azalmasının nedeni hem kendi aralarındaki mücadeleler 

hem de savaşlarda ölmeleri sonucu sayılarının azalması ile açıklanabilir. 

Bu dönemde Müstaln'in öldürülmesi hakkında yer alan rivayetlerde de adı 

geçen Ahmet b. Tolun, Bayık Bey'in Mısır'da bulunan naibi olarak Abbas! tari-

155 Savaş hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Taberi, Tanlı, IX/237-318 
156 

ibnü'I-Esir, et-Kamil, Vll/65 
157 

Diyarbekri, Hüseyin b. Muhammed b. Hasen (990/1582) ,Tiirihu't-Hamis fi Ahviili Enfesi Nefis, 
Beyrut, trs. 11/340. Müstain'in nasıl öldürüldüğüne dair farklı rivayetler için bkz. ibn Kuteybe, et
Maarif, S.172; Mesüdi, MurOc, IV/164; Taberi, Tarih, tX/363; Suyüti, age, s.359. Bu rivayetlerde 
Ahmet b. Tolun'un da adi geçmekle birlikte o, çıkan bu kargaşadan uzak kalmıştır.(ibn Kesir, ei
Bidaye, Xl/45; Yıldız, Hakkı Dursun, "Ahmed b. To/un", DiA, istanbul, 1989, 11/14 

158 
ibnü'I-Esir, el-Kamil, Vll/66 

159 
Taberi, Tarih, IX/361-362; Mesüdi, MurOc, IV/176 

160 
Yakübi, Tarih, 11/503, Taberi, Tarih, IX/379, 380 

161 
Salih b. Vasif için bkz. Taberi, Tarih, IX/387 

162 
Yakübi, Tarih, 11/502; Taberi, Tarih, IX/369 
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h inde yer almıştır.ı 63 

Mu'tez döneminde maaşlarını almak üzere ayaklanan Türkler istediklerini 

alamayınca halifeye, Salih b. Vasif'i öldürmeyi teklif etmişler, bunun karşılığın

da talep ettikleri paranın bulunamaması üzerine164 Mu'tez önce görevden çe

kilmeyi kabul etmiş, daha sonra da kanalda boğularak öldürülmüştür.165 

Mu'tez döneminde Türk komutanların etkinliklerine işaret etmesi bakımın

dan ibn Tiktaka'nın ei-Fahri'sinde geçen bir rivayet oldukça dikkat çekmektedir. 

Buna göre Mu'tez halife olduktan sonra etrafında bulunan müneccimlere hali

' felik süresi sorulduğu zaman müneccimlerin "Türkler ne kadar isterse" cevabı 

döneme ışık tutması açısından önemlidir. 166 

Sonuç olarak Mu'tez döneminde Türk komutanlar arasındaki rekabet de

vam etmiş; Türklerin nüfuzlarını kırmak isteyen halife bu çekişmelere müdaha

le etmemiş ancak sonunda tıpkı Müstain gibi öldürülüp yerine bir başkasına 

bey' at edilmiştir. 

7-Mühtedi Dönemi: 

Mu'tez'in isyancı grup tarafından aziedilmesinin ardından 254/868 yılında 

Bağdat'a gönderilen Mühtedi'ye 255/869 yılında bey'at edilmiştir. Mühtedi, 
. . 

Mu'tez ile görüşüp kendi isteği doğrultusunda halifelikten çekildiğini bildirmesi 

üzerine halifeliği kabul etmiştir. 167 

Dönemin genel özelliği olarak Müstain, Mu'tez ve diğer halifelerde olduğu 

gibi MPhtedi'nin halifeliğinde de otorite sahibi olan Türk komutanlar istedikleri 

gibi hareket etmeye devam etmişlerdir. Bu dönemi diğer dönemlerden ayıran 

fark otorite sahibi olan isimlerdir. Mühtedi döneminde aktif rol oynayan Türk 

komutanlar Bayık Bey, Musa b. Boğa ve Salih b. Vasif olmuşlardır. 168 

Salih b. Vasif, halifeye karşı kurmuş olduğu otoriteden cesaretlenerek bazı 

devlet adamlarını eziyet edip öldürmüş maliarına da el koymak suretiyle gücü

nü perçinlemiştir. 169 Mühtedi, Salih b. Vasif'in bu haksız uygula~alarına sadece 

" Kırbaç ile dövüp öldürmekten başka ceza yok muydu? Hapis yeterli değil miy

di? ... " demek suretiyle tepkisini dile getirebilmiştir. 170 Ancak Salih b. Vasif'in bu 

yöndeki uygulamaları sadece devlet adamlarının maliarına el koymakla sınırlı 

kalmamış aynı zamanda Mu'tez'in annesi Kabiha'nın maliarına da el koymuş-

163 
ibnü'I-Esir, el-Kamil, Vll/173 

164 
Taberi, Tarih, IX/389-390 

165 İbnü'I-Esir, el-Kamil, VII/76-77.Mu'tez'in Salih b. vasif ve Muhammed b. Boğa tarafından öldü
rüldüğüne dair rivayetlerde vardır. (ibnü'l-imad,Ebu'I-Felah Abdülhayy ei-Hanbeli,(1089/1678), 
Şezeratü'z-Zeheb fi Ahbari men Zeheb,Beyrut,1979 , 11/130) 

166 İbn Tiktaka, ei-Fahn~ s.243 
167 

Yakübi, Tarih, 11/505 
168 

Mesüdi'de dönemin otorite sahibi komutanının Musa b. Boğa Samerra'ya gelinceye kadar Salih 
b. Vasif olduğuna işaret edilmektedir. ( Mesudi, et-Tenbih ve'l-işraf, s.317) 

169 
Yakübi, Tarih,ll/505 

170 
Ta beri, Tarih, ıX/398 
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tur. KabTha, Salih b. VasTf'i öldürme hususunda başarılı alamayınca kaçmış an

cak Salih b. VasTf tarafından yakalanmıştır. Emsali görülmemiş mücevherlerle 

yakalanan KabTha, Salih b. VasTf ile evlenmiş, maliarına el konulup yine Salih b. 

VasTf tarafından Mekke'ye sürgün edilmiştir. 171 

Salih b. VasTf'in tek otorite gibi hareket etmesi, istediği kişilerin maliarına 

sorgusuz sualsiz el koyması, o sırada Rey'de bulunan Musa b. Boğa'nın 

Samerra'ya gelişine dek devam etmiştir. Bu noktada, Musa b. Boğa'nın tam da 

Zeyd b. Ali'yi yakalamak üzere olduğu bir anda Samerra'ya gelmesi hakkında 

farklı rivayetler karşımıza çıkmaktadır. Buna göre; 

a) KabTha, Türklerden gördüğü eziyetleri anlatan bir mektup yazıp Musa b. 

Boğa'dan yardım istemiş, ancak Samerra'da hızla gelişen olaylar sonucu Musa 

b. Boğa gelmeden Mu'tez öldürülmüştür. 172 

b) Bir diğer rivayete göre, Salih b. VasTf ve Bayık Bey'in otoritesi altında ezi

len MühtedT, bu ezici durumdan kurtulup komutanlara karşı güç kazanmak 

amacıyla Musa b. Boğa'yı çağırmıştır. 173 

c) Konu hakkındaki başka bir rivayete göre Musa b. Boğa, Mu'tez'in öldü

rülmesinden dolayı Salih b. VasTf'i öldürmek üzere Samerra'ya gelmiştir. 174 

d) MühtedT'nin halife olduğunu duyan Musa b. Boğa Samerra'ya gelmiş
tir.175 

e) Salih b. VasTf'in Samerra'da ki davranışları ve haksız elde ettiği kazancı 

yolundaki haberlerin Musa b. Boğa'nın emrinde bulunan askerlere ulaşması 

sonucu ısrar etmeleri üzerine Musa b. Boğa Samerra'ya gelmiştir. 176 

Görüldüğü üzere Musa b. Boğa'nın Samerra'ya gelişi hakkındaki rivayetler 

çeşitli olmakla birlikte olayın tarihi seyrini değiştirecek nitelikte çelişkiler içer

memektedir. Ancak Musa b. Boğa'yı MühtedT'nin çağırdığına dair rivayet kanaa

timizce iki sebepten dolayı doğru değildir. Birincisi; Musa b. Boğa bizzat halife 

tarafından çağrılmış olsaydı, gelmek üzere yola çıktığı anda halife ondan geri 

dönmesini istemezdi. ikincisi; şayet halifenin isteği üzerine gelmiş olsaydı, 

Samerra'ya geldiğinde halife huzuruna onu hemen kabul ederdi. Kanaatimizce 

olay şu şekilde gelişmiştir: KabTha'nın, kendisinden yardım talebinde bulundu

ğu mektubu alan Musa b. Boğa, hızla gelişen olaylara müdahale edememiştir. 

Diğer taraftan Salih b. VasTf'in haksız kazanç elde ettiği yönündeki haberler 

karşısında daha fazla duyarsız kalamayan Musa b. Boğa, MühtedT'nin gelme

mesi yönündeki uyarılarına kulak asmayarak Samerra'ya gelmiştir. Muhteme-

171 
Taberi, Tarih, IX/393-395 

172
ibnü'I-Esir, et-Kamil, Vll/203; ibn Haldün, Tarih, 111/297 

173 
ibn Kesir, ei-Bidaye, Xl/18 

174 
Mesudi, Murüc, IV/183; Zehebi, lber, 1/366 

175 
Zettersteen, K.V, "Mühtedi", i.A, istanbul, 1971, Vlll/793 

176 
EI-Ya'fi'i, Abdullah b. Es' ad, Mir'atüt-Cinan ve tbratüt-Yakazan fi Ma' rifeti Havadisi'z-Zeman, Bey

rut, 1417/1997,11/123 
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len Salih b. Vaslf'in aleyhinde sarf ettiği sözleri de geldiği esnada duymuştur. 177 

Musa b. Boğa'nın Samerra'ya gelişinden tedirgin olan Salih b. VasTf giz

lenmiştir.178 Diğer taraftan MühtedT'nin Musa b. Boğa'nın görüşme talebini red

detmesi üzerine aleyhine düzenlenmiş bir komplodan şüphelenen Musa b. Bo

ğa, MühtedT'nin sarayına hücum edip halifeyi yakalamıştır. Ancak karşılıklı ko

nuşmalardan sonra biatini yenilemiştir. Bu anlaşmanın ertesi günü Musa b. 

Boğa, Salih b. VasTf'ten yaptıklarının hesabını vermesini istediyse de Salih b. 

VasTf önce kabul emiş ancak sonra aniden ortadan kaybolmuştur. 179 Ele geçiri

len bir mektup üzerine Samerra'da gizlendiği anlaşılan Salih b. VasTf'ın yaka

lan~ası için Süleyman b. Vehb halife MühtedT tarafından görevlendirildi.180 Bu 

olay Türklerin ayaklanıp tepki göstermesine ve Musa b. Boğa'nın adamlarıyla 

birlikte MühtedT'yi azietme konusunda görüş birliğine varmasıyla sonuçlandı. 

Bu noktada gelişen olaylar neticesinde MühtedT bir Cuma günü halkın huzu

runda Salih b. VasTf'in yerini bilmediğine dair yemin etmiştir. Mühtedladeta 

daha önce yapılanların intikamını alırcasına Türklere meydan okumuş, Bayık 

Bey ve Musa b. Boğa'ya hitaben Salih b. VasTf'in aldığı mal kadar kendilerinin 

de kazançlarını dile getirmiştir. 181 Halife ve Türk komutanlar arasında meydana 

gelen bu olaylar halka MühtedT'nin aziedildiği hatta öldürüldüğü şeklinde ula

şınca ülkede her yerde Türklere karşı halifenin yanında olunması gerektiği şek

linde yankı bulmuştur. Dahası şayet halifeye bir şey olursa Musa b. Boğa, Bayık 

Bey ve Yarcuh'un öldürüleceklerine dair ulaşan mektuplar komutanları bir hayli 

endişelendirmiştir. 182 Bu noktada halk ve komutanlar arasında mektuplaşmalar 
devam ederken çocukları tarafından Salih b. VasTf'in bulunması istenmiş; Musa 

b. Boğa tesadüfen gelişen olayların sonunda onu bulmuş ve e,rtesi gün, " Bu 

efendisine asi gelenin akıbetidir" denilerek mızrak ucuna takılan kesik başı 
gezdirilmiştir. 183 

Salih b. VasTf'in öldürülmesi hem halife MühtedT'nin hem de Türk komutan

ların işine geliyordu. Zira MühtedT otoritelerinden rahatsız olduğu komutanları, 

aralarındaki birliği bozup yine birbirlerine öldürmek suretiyle güçlerini azaltma 

yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu politikasını Musa b. Boğa ve Bayık Bey 

arasında da uygulamak istemiş ancak olayların aleyhine gelişmesi sonucu çı
kan karışıklıkta öldürülmüştür. 184 

MühtedT'nin 256/870 yılında halifelikten çekilmeyi kabul etmemesi üzeri-

177 
Salih b. Vasif, Musa b. Boğa'nın Samerra'ya gelmekte olduğunu duyunca halifeyi ona karşı kış-
kırtmıştır. (Tab eri, TiM/ı, IX/ 438) 

178 
ibnü'I-Esir, el-Kamil, Vll/219 

179 
Bkz. Taberi, Tarih, IX/438-440 

180 
Taberi, Tarih, IX/440-441 

181 
Taberi, Tarih, IX/142 

182 
Halk ile halife arasında meydana gelen mektuplaşmalar ve mektupların muhtevası için bkz. Ta

beri, Tarih, IX/444-454 
183 

Taberi, Tann, IX/451-454 
184 

Mesüdi, Murüc, IV/185-186; ibn-Kesir, ei-Bidaye, Xl/22 
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ne işkence ile öldürülmesi aynı zamanda -işlerin çete hükümeti gibi yürütüldü

gü, halitelerin otoritelerinin ellerinden alınıp küçük düşürüldügü, ne zaman ki

min halife olup ne zaman öldürülecegi devlete hakim olan komutanların çıkar

ları dogrultusunda netlik kazan d@- dokuz yıllık bir sürecin de bitmesi dem ekti. 

8-Mutemid Dönemi: 

Bir yılını bile tamamlamadan öldürülen MühtedT'den sonra Mu'temid halife 

olmuş, Samerra'da bulunan Türkler biat etmiş; bu sırada Samerra'da bulunan 

Musa b. Boga ei-Keblr de bir süre sonra gelip itaatini bildirmiştir. 185 Bu dönem

de Türklerin, hem sayı bakımından azalmaları hem de halifeler tarafından otori

telerini kırmak için alınan tedbirler sayesinde siyasi alanda etkileri olmad@ gö

rülmektedir. Askeri alandaki faaliyetleri ise özellikle Muvaffak'ın orduya hakim 

olmasıyla birlikte tedricen azalmıştır. Bu dönem içerisinde devleti uzun yıllar 

yıpratan Zenc isyanına 186 karşı Ca'lan et-Türki, KeycOr et-Türki gibi komutanlar 

gönderilmiş kısa süreli başarılar elde etmekle birlikte devleti meşgul eden farklı 

isyanlar ile ugraşılması bu isyan ın uzun süre etkili olmasına neden olmuştur. 187 

Abbas! Devletinde, bir taraftan Zenc isyanı, bir taraftan Saftariler ile mey

dana gelen çatışmalar olurken188 diger taraftan da Musul ve Fars halkının vali

lerine karşı isyan etmeleri devleti zor durumda bırakmıştır. 189 

Bu arada halife Mu'temid'in Mısır'ın hakimi durumuna gelen Ahmed b. To

lun'a katılma girişimi dönemin dikkat çeken gelişmelerindendir. Bu yakıniaş

meda şüphesiz Mu'temid'in görünürde halife olması, otoritenin ise Muvaffak'ın 

elinde olması etkili olmuştur. Gelişen olaylar neticesinde Muvaffak ile Ahmed b. 

Tolun arasında meydana gelen zıtlaşma sonrası, Ahmed b. Tolun Mu'temid'e 

Mısır'a davet edip yardım vaadinde bulunan bir mektup yazmış; Mu'temid de 

Muvaffak'ın Samerra'da olmamasından kaynaklanan boşluktan faydalanıp Mı

sır'a gitmek üzere şehirden ayrılmıştı. Ancak yolda komutanlar arasında çıkan 

tartışmalar sonucu korumasız ve yalnız kalan Mu'temid, ishak b. Kündacık ta

rafından Samerra'ya gönderildi.190 Bu olaydan sonra da Ahmed b. Tolun ve og

lunun Abbas! devletine karşı savaş açtıkları görülmektedir. 191 

inceled@miz dönem itibariyle son halife olan Mu'temid 279/892 yılında 

ölmüştür. 192 Ölümü hakkında pek çok rivayet bulunmakla birlikte Mu'temid ile 

185 
Taberi, Tarih,IX/474 

186 
Zenc isyanı: Dogu Afrika'dan çalıştınlmak üzere getirilen kölelerin, Hz. Ali soyundan oldugunu id

dia eden Ali b. Muhammed önderliginde 869 yılında çıkardıkları isyan Abbasi Devletine agır kayıp
lar verdirmiş başka isyanların çıkışına da zemin hazırlamıştır. 

187 
Zenc isyanı için bkz. Ta beri, Tarih, IX/470-501 vd. 

188 
Taberi, Tarih, IX/517 -

189 
ibnü'J-Esir, el-Kamil, Vll/106-107 

190 
ibnü'I-Esir, el-Kamil, Vll/95-104 

191 
Bu savaşlar için bkz. Taberi, Tarih, IX/652 vd.; ibnü'J-Esir, et-Kamil, Vll/158 vd. 

192 
Ölüm sebebi hakkında çok yiyip içmesi, (ibnü'l-Esir, el-Kamil, Vll/181); yemegine veya içecegine 

zehir katılması (Diyarbekri, age, 11/343), sıcak yerde uyuması, (Zehebi, Şemsuddin Muhammed b. 
Ahmed. Osman (748/1348), Siyeru A'lami'n-Nübela, thk. Şuayb el Arnavut, Beyrut1410/1990, 
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birlikte yemek yiyen kişilerin de ölmesi kanaatimizce onun yemeğine katılan 
zehir sonucu öldüğüne işaret etmektedir. 

Mu'temid'in ölmeden önce devlet merkezini tekrar Bağdat'a taşımasıyla 
birlikte Samerra dönemi sona ermiştir. 193 Bu hususta herhangi bir mukavemet 
il~ karşılaşılmaması Türk komutanların nüfuzlarının kınldığının da delilidir. Bu 
konuda sayılarının azalması, kendi aralarındaki mücadelenin yanı sıra Muvaf

fak gibi güçlü bir komutanın devlete hakim olması da etkilidir. incelediğimiz 
dönem itibariyle en uzun süre halifelik yapan Mu'temid olmasın rağmen kanaa
timizce kuwetli bir yönetim sergileyen Mütevekkil tek başına uzun süre ayakta 

kalabilen tek halife olmuştur. 

Her ne kadar içte bir takım çalkantılar, isyanlar olsa da AbbasT Devleti'nin 
güçlü bir döneminde başkentin Samerra'ya taşınmasında etkili olması açısın

dan, bu dönem Türklerin lehine gelişen olayların ortaya çıkışını da beraberinde 
getirmiştir. Nitekim bu tarihle birlikte Türklerin orduda ve devlette peyderpey 
ilerleyip adeta tek güç haline gelmeleri de bunu göstermektedir. 

Ancak Türk komutanların bu hızlı yükselişleri Samerra döneminin sonların
da etkisini yitirmiştir. Buna delil teşkil eden en önemli olay ise başkentin Bağ
dat'a taşınmasından dolayı Türklerin hiçbir müdahalede bulunmamasıdır. Baş

kentin Bağdat'a taşınması bir dönemin de sonu olmasına rağmen bu olay üze
rinde fazla durulmayıp, sadece Mu'temid'in ölümüyle birlikte " O başkenti Bağ
dat'tan Samerra'ya taşıyan ilk halifedir" 194 demekle yetinilmiştir. 

Türklerin etkilerini yitirme sebepleri şu başlıklar altında izah edi.lebilir: 

a-Türk Komutanlar Arasında Birlik Olmaması 

Devlete hakim olan Türk komutanlar arasında gizliden gizliye var olan tek 
otorite olma yarışı aynı zamanda onların yok oluş süreçlerine de·zemin hazırla
mıştır. Elde edilen sonuçların da açıkça gösterdiği üzere bir Türk komutan ne 

zaman halife üzerinde otoritesini artırsa, diğer komutanlar tarafından öldürül
mek suretiyle ortadan kaldırılmıştır. Bunun en çarpıcı örneğini kanaatimizce 
itah oluşturmaktadır. Öyle ki Mütevekkil'i öldürmek için Boğa es-Sagfr ve Vasif 
et-TürkT ile işbirliği yapan itah'ın önlenemez yükselişi yine Boğa ve VasTf'ın onu 

öldürmesiyle son bulmuştur. 

b-Halifelerin Türklere Karşı Aldıklan Tedbirler 

Samerra döneminde yer alan halifeleri n hepsi Türklerin destekleri ile halife 
olmalarına rağmen onların yetkilerini yok edip etkisiz hale getirmek için faali
yetlerde bulunmuşlardır. Bunu yaparken de kimi zaman Türk ilerleyişine son 
vermek isteyen komutanların desteklerini almışlar, kimi zaman da komutanlar 

_,. _,. 
Xll/522); erimiş kurşun içine atılması, (Zirikli, Hayruddin,ei-A'Iam, Beyrut,1389/1969, f/102) gibi 
farklı rivayetler vardır. 

193 
ibnü'I-EsTr, el-Kamil, Vll/181 

194 
ibnü'I-EsTr, el-Kamil, Vlf/181 
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arasında süregelen rekabetten faydalanıp onların birbirlerini yok etmelerini 

sessizce alkışlamışlardır. Afşin, Boğa es-Sağir, Bağir gibi komutanların öldürül

meleri de bunu göstermektedir. 

c-Çıkan isyanlar 

Bu isyanlar içinde en dikkat çeken şüphesiz Zenc isyanıdır. Pek çok kayıp

ların verildiği bu isyan, Muhammed Abdülaziz Lümeylim'e göre Türk nüfUzunu 

kıran en önemli sebeptir. Ona göre ilk iki maddede yer alan sebeplerden dolayı 

gerek güçlü Türk komutanlarının öldürülüşü, gerek çıkan isyanlar ile cephelere 

gönderilen Türklerin merkezden uzaklaştınlmak suretiyle hareket alanlarının 

yok edilmesi Türklerin gücünü kırmıştır. 195 

Ancak Zenc isyanının Mu'temid döneminde hız kazanan bir isyan olmasın

dan yola çıkarak bu isyanın Türklerin gerileme sebeplerini hazırlayan en son et

ken olduğu kanaatindeyiz. 

d-Muvaffak'ın Dirayeti 

Samerra döneminden itibaren komutanlar, gerek halitelerin destekleri ge

rek kendi aralarındaki hırs yüzünden öldürülmüş ve yerlerini dolduracak güçlü 

şahsiyetler gelmemiştir. Kanaatimizce bu Mütevekkil döneminde açıkça ortaya 

konulan siyasetin bir sonucu olmuştur. Böyle bir ortamda Muvaffak gibi güçlü 

bir şahsiyetin hem devlete hem de orduya hakim olması zaten zayıflamış olan 

Türk gücünü yok etmiştir. Bu noktada Muvaffak'ın, ishak b. Kurıdacık gibi Türk 

lideriere güvenmekle birlikte Abbas! amacına sadık, yeni ve güvenilir bir ordu 

kurma çabası içinde olduğuna dair var olan bilgiler de onun bu çabasına işaret 

etmektedir. 196 Bütün bunlara bir de Muvaffak'ın Zenc isyanına son vermesi ek

lenince Türkler eski güçlerini yitirmişlerdir. 197 

Bu döneme damgasını vuran ve bu dönemde meydana gelen olaylarda et

kili olan Türk komutanların olanlardan ne kadar sorumlu olduğu da ayrı bir tar

tışmayı beraberinde getirmektedir. Bu noktada yapılan yorumları 3 ayrı grupta 

ele almak mümkündür: 

a-Son dönem araştırmacılarından Faruk ömer bu döneme "Türk Nüfuzu 

Dönemi" demenin yanlışlığına vurgu yapmış bu yanlışlığın sebebini de Avrupalı 

müsteşrıkların hatalarını aynen kabul etmemize bağlamıştır. Bunun yanı sıra 

Türk kelimesinin genel anlamda kullanılması da bu yanlışlığın bir diğer sebebi

dir. Çünkü ilk kaynaklar da dahil olmak üzere Arap hakimiyetinde bulunan doğu 

bölgesi sakinleri için hep "Türk" kelimesi kullanılmıştır. 198 

195 
Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilafeü'l Abbfisiyye, 11/134 

196 
Kennedy, Hugh, The Prophet and Age of the Galiphates: The ls/amic Near East from the Sixth to 

the Eleventh Century, New York, 1986, s.176 
197 

Türklerin gerileme sebepleri için bkz. Lümeylim, Nüfuzu'/ Etrak fi'I-Hilafeti'l Abbfisi)iye, 11/132-
140 

198 
Faruk Ömer, Tarihu'l Abbfisi ve Rkru'I-Gami'l-lşrin "Nazratün Cedidetün ile/ Asri'/ Abbfisi es

Sani", Beyrut, 1400/1980, s.249. Muhammed Abdülaziz Lümeylim'de dönemin sorumlusu ola
rak Türklerin gösterilmesini Avrupalı Müsteşrıkların Osmanlıları küçük düşürmek için ortaya attık-

_, _,. 
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Faruk ömer' e göre yapılan bir diğer yanlışlık da AbbasT ordusunda yer alan 
Türklerin aslında köle oldukları yolunda verilen bilgilerdir. 199 Zira bu askerler kö

le olsalardı devlet hizmetine alınır alınmaz idari ve askeri sahada bu kadar iler

lemeleri mümkün olmazdı.200 Diğer taraftan bu insanları köle olduklarını kabul 

edip bu kadar hızlı ilerlemelerini Mu'tasım'ın takip ettiği politikanın bir gereği 

olarak değerlendiren araştırmacılar da vardır. Mu'tasım kendisine ve devlete 

sadakatle bağlanmaları için bu politikasını devam ettirmiştir?01 

Kanaatimizce bu çok da doğru bir yaklaşım değil. Zira Mu'tasım'ın askerle

rin kendisine ve devlete bağlanmaları sebep olacaksa Mu'tasım bunu mevcut 

askerlerle yapar böylece ne toplumda Türklerden dolayı kargaşa çıkar ne de 

başkenti taşıma girişimi olurdu. 

b-Bir diğer çağdaş araştırmacı Mahmud Şakir de döneme Türk Dönemi 

demenin yanlışlığına vurgu yapmakla birlikte dönemde aktif rol oynayanların 

Türk olduklarını kabul etmektedir. Ancak dönem içerisinde meydana gelen olay

lardan Türkleri sorumlu tutmamaktadır. Ona göre dönemin sorumlusu ordudur. 

Zira daima katı ve sert kuralların hakim olduğu şartlarda yetişen askerler, siya

silerin rahat yaşantılarını kıskanırlar. Bundan dolayı da fırsatını buldukları anda 

onları devirmeye çalışırlar. Yazara göre Samerra döneminde meydana gelen 

olaylar bundan ibarettir.202 

c-Bu grupta yer alan araştırmacılar da dönemin sorumlusunun tamamen 

Türkler olduğunu kabul etmektedir. Bu araştırmacılardan Muhamf'!led Süheyl 

TakkOş, Türklerin Samerra dönemi içinde meydana gelen faaliyetlerini önceden 

yapılmış planın bir gereği olarak kabul etmektedir. Yazara göre Türklerin bazı 

isyanlara son vermeleri, Bizans ile yapılan seferlerde zafer kazanmaları onları 

halitelere yakınlaştırmıştı. Askeri alandan sonra idari alana da h§kim olan Türk 

komutanlar yaptıkları plan gereği merkezi idarenin zayıf bir ariında müstakil 

devletler kuracaklardı. Bu komutanların bir diğer planı da halifeyi göz hapsinde 

tutup istediklerini yaptırtmaktı. Bu planları ise ancak kendilerinin skçeceği zayıf 
bir halife ile gerçekleştirebilirdi. Vasık döneminden itibaren gelişen olaylar da 

bu planların işlerliğini gözler önüne sermektedir?03 

Kanaatimizce Samerra dönemine Türk dönemi demek ve bu dönemde 

meydana gelen bütün olaylardan sadece Türkleri sorumlu tutmak son derece 

yanlıştır. Bu noktada ilk kaynaklar arasında yer alan ibn KesTr'de geçen bir riva

yette toplumda baş gösteren isyanların çıkması, halitelerin gevşekliğine ve 

Türklerin hilafet makamını adeta oyuncak haline getirmelerine dayandırılmak-

-->-> 
ları bir iddia olarak degerlendirmektedir. (Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilateti'l Abbasi}lye, 1/249) 

199 
Welhausen, Arap Devleti ve Sükütu, s.265; Cahen, Doguştan Osmanli Devletinin Kurutuşuna 

Kadar İslamiyet, s.166 
200 Yıldız, islamiyat ve Türkler, s.83; Lümeylim, Nüfüzu'l Etrak fi'I-Hilafeti'l Abbasiyye, 1/263, 264 
201 

Cari, islam Milletleri ve Devletleri Tarihi, s.120 
202 

Mahmud Şakir, et-Tarihu'l-istami, Vl/16-17 
203 Takküş, Tarihu'd-Devleti'I-Abbasiyye, s.162 



Abba si Başşehri Samerra ve Abbas i Tarihinde Samerra Dönemi 

tadır.Z04 Bu dönemin sorumlusu sadece Türkler değildir. Çünkü Türkler devletin 

yöneticisi olmadıkları gibi ferdi olarak islam devletine katılmışlardı. Ayrıca bü

tün komutanlar yönetime ortak olmak için mücadele etmemişlerdir. Mücadele 

eden komutanların faaliyetleri ise yönetirnde meydana gelen otorite boşluğun

dan kaynaklanmaktadır. 

lll-SAMERRA'NIN SOSYAL, KÜLTÜREL VE MiMARi DURUMUNDA 

TÜRKLERiN TESiRLERi 

Bu dönemde Türklerin sayılarının çokluğu kabul edilen bir görüş olmakla 

birlikte askeri alanda olduğu gibi sosyal ve kültürel alanda doğrudan bir etkile

rinin olmadığı açıkça görülmektedir. i ran kültürü gibi toplumu her yönden kuşa

tan bir kültüre karşı Türklerin henüz yeni girdikleri bir toplumda bir anda sosyal 

ve kültürel alanda etkili olmaları düşünülemez. Bu konu o dönemdeki giysilerde 

iran usulünün hakim olmasıyla daha açık bir şekilde belirmektedir. Örneğin 
Mütevekkil'in iran kıyafeti ile olan resminin dönemindeki paralara basılması da 

toplumda hala i ran kültürünün hakim olduğuna işaret etmektedir. 205 

Kültürel açıdan da toplumu her yönden kuşatan bir etkileri olmamakla bir

likte delaylı da olsa dönemin şiirlerine ve Halku'l Kur'an'ın yasaklanmasına 

karşı etkileri olmuştur. 

Türklerin mimari alanda etkilerinin olup olmadığı tartışmalı bir konudur. 

Bazı araştırmacılar Türklerin etkilerini sadece siyasi ve askeri alanda sınırlı tu

tup mimari açıdan etkili olmama sebeplerini Türklerin kültürden yoksun bir top

lum olmaları ile izah etmeye çalışmışlardır.Z06 

Bazı araştırmacılar da Türklerin mimari açıdan etkileri olduğunu savunup207 

konuyu özellikle süsleme sanatında ilk defa kullanılan motif ve teknikler ile 

açıklamışlardır. Buna göre oyularak yapılan süslemeler iskit tunç işlerinde ve 

Altay yöresinde eski Türk eserlerinde de mevcut olup islam sanatında ilk defa 

ortaya çıkan bu özellik Türkler ile birlikte Samerra'da hakim olmuştur.208 

Bu örneklerden de yola çıkarak dönem içerisinde mimari açıdan Türk etkisi 

olduğu açıktır. Ancak unutulmaması gereken husus mimari gibi köklü bir alan

da etkili olabilmeleri için bir süreç gerekmesidir. Samerra dönemi bu sürecin 

başlangıcıdır. Ancak sadece bu örneklerden yola çıkarak Türklerin toplumu yer 

yönden kuşatan mimari etkisinden bahsetmek de doğru olmaz. Diğer taraftan 

"Türklerin hiç etkisi olmamıştır" demek de yanlış olur. Israrla üzerinde durdu

ğumuz gibi sosyal, kültürel ve mimarı alandaki etkiler zamanla kendisini göste-

204 
ibn KesTr, ei-Bidaye, xı;ı:\3 

205 
Hasan ibrahim Hasan, Siyasi Dini Kültürel Sosyal islam Tarihi, ıV/414 

206 
Hazin, William, ei-Hazaratü'I-Abbiisiyye, Beyrut,1992, s.56; Ahmed Emin, Duhaı islam, 1/48 

207 
Ragers,JM, "Samarra A Study in Medieval Town Planning", The lslamic Ci1y A Colloquium, A.H. 

Hourani-S.M. Stern, Universi1y on Pennsylvania Press, Oxford, 1970, s.146; Kafesoğlu,"Abbasiler 
Zamanmda Türkler" Türk Dünyası El Kitabı, 1/238 

208 
Viollet- Aslanapa, "Samerrfı", i.A, X/147 
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recektir. Samerra dönemi ise Türk etkisi açısından bu zamanın başlangıcıdır. 

Samerra Dönemindeki yapıları dört grupta değerlendirmek mümkündür: 

1-Saraylar: 
Bu dönem içinde yapılan ve Türk motiflerinin hakim olduğu HakanT Sara-

yı.209 Mütevekkil tarafından oğlu Mu'tez'e yaptırılan Belkuvara Sarayı.210 

2-Evler:211 

3-Hipodrom, Oyun alanı, Av Parkı.212 

4-Dini Mimari: 

Samerra'ya ilk gelindiği zaman yapılan caminin zamanla yetersiz kalması 

son~cu, iki cami daha yapılmıştır.213 Bunlardan birincisi melviyesi ile .ünlü 

Samerra Cami, diğeri ise Ebu Dülef Camii'dir.Z14 

SONUÇ 

Abbasi tarihi açısından önemli gelişmelerin olduğu dönemlerden birisi de 

Samerra dönemidir. Genelde hakim olan kanaatin aksine Türkleri orduya ilk 

defa istihdam eden halife Mu'tasım değildir. Bilakis EmevTier döneminden iti

baren Türkler orduda yer almışlardır. Abbasilerin Arap olmayanlara da ilerleme 

fırsatı sunan politikaları sayesinde Türk-Arap ilişkileri ılımlı hale gelmiştir. Abba

si Devleti içinde meydana gelen bir takım gelişmeler halifeleri Türklere yönelt

miştir. Devletin kuruluşundan itibaren halitelerin güvenini kazanan bu yeni un

sur, Mu'tasım dönemi ile birlikte orduda üst kademelerde ilerleme .fırsatı bul

muştur. Bu gelişmelere paralel olarak bir taraftan Bağdat'ta Türk asıllı askerle

rin sayılarının artması halk arasında tepkilerin doğmasına neden olurken diğer 

taraftan da Mu'tasım'ın orduya karşı güveninin sarsılmasına neden olmuştur. 

Bu gelişmelere bir de Bağdat şehrinin yetersiz kalması eklenince Mu'tasım 

başşehri Samerra'ya taşımak zorunda kalmıştır. Samerra yeni kurulan bir şehir 
olmakla birlikte bu isim Mu'tasım tarafından verilmemiştir. Mu'tasım mevcut 

ismi muhafaza etmiştir. Türk komutanların askeri alanda pek çok başarıları ol

masına rağmen zamanla ordudaki hakimiyetlerinin siyasi alana da kayması ha

lifeleri tedirgin etmiştir. Bu ilerleyişin önüne geçmek için bazı tedbirler alma ça

basında olsalar da bunu bir anda durduramamışlardır. Aksine Mütevekkil'in 

ölümüyle birlikte Abbasi tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Dokuz yıl süren 

bu dönemde otorite, nüfuz sahibi Türk komutanların elinde olmuştur. Öyle ki bu 

süreç içerisinde halifeler, öne çıkan Türk komutanlar tarafından halife seçilip 

209 
Esin, Emel, "The Turk et-Ai~am ofSamarrii and the Gawsaq at-HaqanT", K.O, IX/80 

210 
Yakübi, Büldan, s.34 

211 
Evler hakkında bilgi için bkz. Hazin, age, s.29-30; Çelebi, Doguştan Günümüze Büyük islam Tari-

hi, 111/567 
212 

Alastair, "Samarra", the Oxford Encyclopaedia of Archaeology in Near East, IV/476 
213 

Yakübi, Bütdan, s.29 
214 Geniş bilgi için bkz. Tahir Muzaffer, /mara Samerra ei-Abbasiyye fi Ahdi'I-Mütevekkil, Summer, 

Sayı: XXXII, s.193-210; 215 vd. 



Abbiisi Başşehri Samerra ve Abbasi Tarihinde Samerra Dönemi 

yine onlar tarafından aziedilip öldürülmüşlerdir. Samerra döneminin son halife
si Mu'temid ile birlikte Türklerin siyasi alandaki etkilerinin yok olduğu görül
mektedir. Şüphesiz bu konuda, Abbasi hilafetinin otoritesini yeniden temin et
mek amacıyla Türk nüfuzunu kırmaya yönelik alınan tedbirlerin yanı sıra Muvaf
fak'ın güçlü duruşu da etkili olmuştur. Samerra döneminde meydana gelen 
olumsuzlukların tek sorumlusunu Türk komutanlar olarak göstermek doğru de

ğildir. Şayet Abbasi halifeleri güçlü bir yönetim sergileyebilselerdi otoritelerini 
sarsan bu olayları da engelleyebilirlerdi. Döneme damgasını vuran Türk komu

tanlar mevcut yönetimdeki boşluktan dolayı idari alanda devlete hakim olmuş
lardır. Askeri ve idari alanda bu denli hakimiyet kuran Türklerin etkileri sosyal 
kültürel ve mimari alanda yok denecek kadar az olmuştur. Bu noktada saray
larda ve camilerde kullanılan Türk tezyinatından Türklerin etkilerinin yavaş ya

vaş başladığı görülmektedir. 

Samerra dönemi Türklerin özellikle de zamanla nüfuz sahibi olan komutan
ların devlete hakim oldukları ve Abbasi devletinin gerilerneye başladığı bir dö

nem olarak tarihte yer almıştır. 
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