BÜVEYH~LER DEVRINDE TÜRK KUMANDANLARI
SEBÜKTEKIN
Doç. Dr. AHMET A~IRAKÇA
Islam tarihinin ilk dönemlerinde Arap yar~madas~n~n d~~~ na ta~an fetih
harekat~n~n önemli bir k~sm~~ Iran'da Sasani Imparatorlu~u'na kar~~~
ba~lay~ p Türklerin Anayurdu Orta-Asya içlerine do~ru yay~lm~~t~. Hemen
hemen Huleray-~~ Ra~idin devrinden beri Islam, Türk dünyas~~ topraklar~ na
ula~m~~~ve Türklerin Islam ile temasa geçmelerini sa~lam~~t~ r. Emeviler
devrinde Buhara ve çevresinin fethiyle Islam ordular~na bir miktar asker
sa~lanm~~ ', Islam dünyas~ndaki iktidar mücadelesinde, Türklerden bir
hayli istifade edilmi~tir. Bu tarihlerde Muaviye'ye kar~~~hala devam etmekte
olan muhalefetin bast~r~lmas~nda bu askerlerin etkisi olmu~ tu. Bu durum
Abbasiler'de daha büyük boyutlara vard~~ve iktidar mücadelelerinde Türk
unsurunu yan~na alan taraf hep galip geldi.
Hârun er-Re~id'in iki o~lu Emin ve Me'mun aras~ndaki mücadelede
oynad~klar~~ rolden sonra el-Mu'tas~m devrinde Abbasi devleti ordular~n~~
tamamen ellerine alan Türk kumandanlar bu devlet yönetimindeki
etkinliklerini uzun y~llar sürdürmü~lerdi. Af~in, A~nas, Bo~a el-Kebir, Bo~a
el-Sakir, Inak (Itah) vb. kumandanlar Islam devletinde büyük bir etkinli~e
sahip ki~ilerdi 2 .
Emeviler döneminde h~zla ilerleyen fetihler Abbasiler döneminde
duraklam~~, hatta yer yer Anadolu'da baz~~ ~ehirler Bizans eline geçmi~ti.
Abbasi Hatifelerinin, zenginli~in verdi~i rehavetle devlet i~leriyle u~ra~maktan aciz ve çok zay~f ~ahsiyetler olduklar~ ndan dolay~~ bu durum, ister istemez devlet bünyesinde çözülmelere yolaçt~. Bundan dolay~~ da
Hicri 54 (674) y~l~nda Buhara üzerine yürüyen Ubeydullah b. Ziyâd bu ba~ar~l~~ sekrinden dönerken yan~ nda z000 kadar okçu getirip Basra'daki ordusuna katm~~t~, bk. Taberi,
Tdrihu'r-Rusul vel-Mulük, M.J. de Geoje, Leiden 1879-1898, II, 170.
Türklerin Abbâsi devletindeki hizmet ve etkinlikleri hk. geni~~bilgi için bk. Hakk~~
Dursun Y~ld~z, ~slrimlyel ve Türkler, ~stanbul 1976.
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Halifelerin otoriteleri sars~ lm~~, genellikle Türk kumandanlarla vezirler
devleti yönetmeye ba~lam~~lard~ . Hatta bu kumandan ve di~er devlet
adamlar~ n~ n kendi aralar~ ndaki çeki~meler zaman zaman iç sava~lara yol
aç~yordu. El-Mu'tezz ve el-Mustain aras~ ndaki mücadelede her iki taraf~ n
da ileri gelenleri Türktü.
Bdveyhiler'in Ba~dad Hd kir-niyeti
Abbâsi yönetiminin otoritesi kaybolunca d~~tan Ba~dad'a müdahaleler
ba~lad~ . IV (X.) asr~ n ilk yar~ s~ nda Kuzey Iran'da ya~ayan Fars kökenli
Deylemilerden Merdâvic ibn Ziyâr'~ n emrinde ve ordusunda yer alan Ebu
~ucâ' Büveyh'in üç o~lu Ali, Hasan ve Ahmed k~sa zamanda Ziyâriler'in
ordusunda büyük bir etkinli~e sahip oldular. Merdâvic'in bu üç karde~ten
Ali'yi Kerec Valili~i'ne tayin etmesinden sonra Ali, Isfahan ve Fars bölgelerini; Hasan ve Ahmed de el-Cibâl, Huzistan ve Kirman çevresini ele
geçirip ba~~ms~z birer yönetim kurdular. Bu üç karde~ten Ahmed 334
(945-946) Y~ l~ nda Büveyhi ordusu ile Ba~dad'a girdi.
O s~ralarda Emiru'l-umerâ Tüzün et-Türki Muharrem 334 (A~ustosEylül 945) tarihinde Ba~dad'da vefat edince yerine Ebu Ca'fer ibn ~irzâd
getirilmi~tir. 3 Fakat ~bn ~irzâd'~n k~sa süren bu Emiru'l-umerl~~~~döneminde Ba~dad'da büyük kar~~~ kl~ klar meydana geldi, halk çok s~ k~ nt~~ çekti. ~ bn ~irzâd göreve ba~lad~ ktan sonra ileri gelen Türk kumandanlardan
Y~ nal Gü~e'yi, Vâs~ t'a vali tayin etmi~ti.
Y~ nal Ge~~e, Vâs~ t'taki görevine ba~lar ba~lamaz o s~ ralarda Ahvâz'da
bulunan Ahmed ibn Büvey114 ile haberle~erek itaatine girdi, bunun üzerine Ahmed Vâs~t'a hareket etti. Vâs~ t'tan Ba~dad üzerine yürüyen ibn
Büveyh'in Abbâsi ba~~ehrine yakla~t~~~ n~~ gören Halife el-Müstekfi ile
F.miru'l-umerâ Ebu Ca'fer ibn ~irzâd derhal saklanm~~lar, ~ehirde bulunan Türkler de buradan ayr~ l~p Musul'a do~ru yola koyulmu~lard~ .
~bn Miskeveyh, Tec&ibul-Umem, N~r. H.F. Amedroz, Kahire 1915, II, s. 81; ~ bnü'l
Esir, el-Ktimil fi't-Tdnh, Beyrut 1965, VIII, +4.8 ve Türkçe Tercüme, Ahmet A~~ rakça, ~stanbul 1987, VIII, 383. Tüzün iki y~ l dört ay onyedi gün müddetle emiru'l-umerk~k görevini
sürdürmü~tü.
Müizzüddevle, Ebu'l-Hüseyin Ahmed b. Ebi Sucâ' Büveyh b. Fennâhusrev 303
(915-916)/356 (966-967). Bk. ~bn Halikk~, Vefiryiitu'l-A 'yan, Beyrut 1977, I, ~~ 74-176.
Ebu'l-Kk~ m Abdullah el-Müstekfi Safer 333/Eylül 94.4'te hilafete geçmi~, 22 Cemâziyelâhir 334/29 Ocak 94.6'da gözlerine mil çekilerek görevden azledilmi~~ve 338 Rebiu'lâhir/Eylül 94.9'da vefat etmi~tir.
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Türklerin ~ehirden ayr~lmas~~ üzerine tekrar ortaya ç~kan el-Müstekfi ertesi
gün yan~~ ~~~~ Cemâziyelevvel 334 (19 Aral~k 945)'te Ahmed ibn Büveyh'i
huzuruna kabul ve Emiru'l-umerâb~a tayin ederek onunla anla~t~. Halife el-Müstekfi, Ahmed ibn Büveyh'e Müizzüddevle, A~abeyleri Ali'ye
~mâdüddevle ve Hasan'a Rüknüddevle ünvan~n~~ vererek onlara büyük iltifâtlar etti. Müizzüddevle, Halife ile yapt~~~~bu anla~maya göre el-Müstekfi
Billah'a günde be~bin dirhem maa~~ödeyecekti. Ayr~ca ona baz~~ köyler iktâ edilmi~ti. Fakat bu uzun sürmeyip bir müddet sonra el-Müstekfi
Müizzüddevle taraf~ndan hilafetten azledilerek yerine el-Muti'lillah'a`' beyat edildi'.
Böylece Müizzüddevle gayet güçlü bir ~ekilde Ba~dad'a yerle~mi~ti.
Müizzüddevle'nin a~abeyi Rüknüddevle de Rey'i ele geçirmi~, orada
hüküm sürüyordu.
Öte taraftan Azerbeycan emiri Müsâfiriler'den el-Merzubân Muhammed b. Müsâfir8 Müizzüddevle'ye bir elçi heyeti göndermi~, Müizzüddevle ise bu elçi heyetine büyük hakaretlerde bulunup sakallann~~ kestirip geriye göndermi~ ti. Bunu bir türlü hazmedemeyen el-Merzubân Muhammed b. Musâfir H. 337 (M. 948-949) y~l~nda ordusunu toparlayarak Rey
üzerine yürümek için haz~rl~ klar yapt~ . Bu arada Büveyhilerden
Rüknüddevle'nin baz~~ kumandanlar~~ el-Merzubân'a gelip kat~lm~~~ve ona
kat~lacak daha da askerin oldu~unu haber vermi~lerdi. Buna güvenen elMerzubân Rey üzerine harekete geçti. Bunu ö~renen Rükneddevle, a~abeyi ~mâdüddevle ve karde~ i Müizzüddevle'ye haber gönderip onlardan yard~m istedi. ~mâdüddevle ikibin atl~ , Müizzüddevle ise Hâcib'i Sebüktekin
et-Türki ile birlikte bir orduyu el-Merzubân'a kar~~~ a~abeyine yard~mc~~
kuvvet olarak gönderdi. Ayr~ ca Müizzüddevle, Halife el-Muti'den bütün
Horasan bölgesini Rüknüddevle'ye verdi~ine dair bir ahidnâme al~p
Sebüktekin'e vermi~~ve a~abeyine ula~t~rmas~n~~ istemi~ti.
El-FazI ibn el-Muktedir el-Muti'lillah Cemiziyelâhir 334 (Ocak 946) da el Mustekfi'nin azlinden sonra hilâfete getirilmi~ti. Abbâsi hilafetinin otoritesini tamamen kaybetti~i
bir dönemde hilâfet yapan el-Muti Büveyhiler elinde bir oyuncak olarak kalm~~~ve ilerde
görülece~i gibi 13 Zilka'de 363 (5 A~ustos 974)te kendi iste~iyle bu görevden aynlmas~~ için
Sebüktekin taraf~ndan zorlanm~~ur.
Geni~~bilgi için bk. ibn Miskeveyh, II, 86-87; ~bnü'l-Esir, VIII, 449-45o; ibn Haldun, Kitlibu'l-~ber, M~s~r 1284, III, 420.
Tkilti,Cev. E. Merçil-M. ~p~irli,
8 Geni~~bilgi için bk. C.E. Bosworth, ~sMm Devletleri
~A.
o
vd.
V.
Minorsky,
Müsafiriler
mad.,
~stanbul 1980, S. ~
Belleten C. LIII, 39

610

AHMET A~IRAKÇA

Sebiiktekin'in Hâcib ve Ba~kumandanbit
Kaynaklarda Müizzüddevle'nin hâcibi olarak kaydedilen' ve ilk defa
bu olay ile kar~~m~za ç~kan Sebüktekin'in hâciblik makam~ na nas~l ula~t~~~n~ , nereden geldi~ini ve kim oldu~unu tespit etmek mümkün olam~yor.
O, Müizzüddevle ile birlikte Fars bölgesinden Ba~dad'a gelmi~~veya uzun
y~ llardan beri Abbâsi devleti bünyesinde bulunan Türk kumandanlanndan birine de mensup olabilece~i gibi Ba~dad'da yerle~mi~~bir Türk ailesinden de olma ihtimali vard~ r. Çünkü Ebu'l-Ferec ibnü'l-~bri ondan sözederken -ilerde de görece~imiz gibi- "Ba~dad e~râf~ndan birisi" diye kaydetmektedir 1°.
~~te Müizzüddevle'nin bu ilk Hâcibi Sebüktekin et-Türki kumandas~~
alt~ ndakilerle birlikte Dinever'e gelince ordu içindeki Deylemiler reisleri
Bureri~'in te~vikleriyle, Türk oldu~u için, Türklerle aralar~ndaki sürekli çeki~me ve anla~mazl~klardan dolay~~ Sebüktekin'e kar~~~isyan ettiler. DeylemIler Bureri~'in planlanyla geceleyin düzenledikleri bir bask~n sonunda
Sebüktekin ve di~er Türklerin çad~rlanna sald~rd~lar. Bu sald~r~~ s~ras~nda
kolundan yaralanan Sebüktekin, zor günlerde ve musibet an~nda kullan~lmak üzere sürekli olarak, yan~nda bulundurdu~u bir ata binip oradan
uzakla~m~~t~ . Ordu içindeki Türkler de hep birlikte Sebüktekin'in yan~na
gidip etraf~nda topland~ lar. Bunu gören Deylemiler Sebüktekin ve etraf~ndaki Türk askerlere kar~~~koyamayacaklann~~ anlad~lar. Nitekim Bureri~'in
komutas~~ alt~ ndakiler hariç, Ruzbihan ve beraberindeki Deylerniler
Sebüktekin'e giderek ondan özür dileyip affedilmelerini istemi~ler, o da bu
özürlerini kabul etmi~ti H .
Sebüktekin, Bureri~~ve di~er isyanc~~ Deylemileri yakalatmak isteyip,
bu i~~için emrindeki Arap unsurdan ~bnü'l-Bârid diye bilinen ~brahim b.
el-Mutavv~k'~~ görevlendirdi. ~ bn el-Bârid derhal harekete geçip Bureri~~ve
adamlar~n~~yakalatarak Sebüktekin'in huzuruna getirdi.
Asl~nda Türklerle Deylemiler aras~ndaki çat~~ma ülkenin birçok yerinde sürekli görülen bir olayd~. Fakat bu çat~~ ma Müizzüddevle'nin ordu" ~bnii'l-Cevzi, el-Muntazam fi T&ih~ l-Alukik vel-Umem, Haydarâbk1 1358 (1939-194o),
VII, 76.
1" Gregory Ebu'l-Ferec (Barhebreaus), EbuY-Ferec Tr~h4 Süryanice'den ~ngilizceye çev.
Ernest A. Wallis Budge, Türkçeye çev. O.R. Do~rul, Ankara 1945, I, 269; Aynca ara~t~rmalarda Sebüktekin Müizzüddevle'nin ilk hkibi olarak kaydedilir. Bk. Heribert Busse,
Chalif and Grosskanzg, Beyrut 1969, S. 329.
" ~ bn Miskeveyh, II, 117-118;
VIII, 478-479.
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sunda ve Ba~dad'da daha çok hissediliyordu. Deylemiler ve dolay~s~yla
Büveyhiler Sil olduklar~~ için Sünni olan Türklerle anla~am~yorlard~. Abbâsi Hilüfetinde bu as~ r içinde Türkler ehl-i Sünneti, Deylemiler ise Sia'y~~
temsil ediyorlard~. Müizzüddevle kendisi Sil oldu~u halde ba~kumandan~~
Sünni bir Türk idi 12. iktidar ~ii Büveyhilerin, ordu ve ba~kumandanl~ k
Türklerin elinde oldu~undan aradaki çeki~me ve çat~~malarda denge sa~lan~yordu. ~ lk dönemlerinde Müizzüddevle Türkleri koruduysa da Siilerle
Sünniler aras~ ndaki dengeyi korumaya çal~~t~~~~göze çarpmaktad~ r.
Rüknüddevle'nin bir ara Rey'den ayr~lmas~~ üzerine Rey'i ele geçirmek isteyen Samani emini Emir Nuh Horasan ordular~~ Ba~kumandan~~
Mansiir b. Karatekin'i 13 Safer 339 (Temmuz-A~ustos 950) tarihinde Nisabur'dan Rey'e gönderdi. Mansur Rey'e gelip ~ehri ele geçirmek ve burada
bulunan Rüknüddevle'nin vekili Ali b. Küme Isfahan'a kaçm~~ t~ . Mansür
Rey'e tamamen hâkim olup el-Cibal bölgesi ile Karmisin'e asker göndererek ba~ta Hemedün olmak üzere bütün buralar~~ Büveyhilerin elinden alm~~t~ '.
Fars bölgesinde bulunan Rüknüddevle bu geli~meleri haber al~nca,
derhal karde~i Müizzüddevle'ye mektup yaz~ p yard~ mc~~ kuvvet göndermesini istemi~ti. Bunun üzerine Müizzüddevle, Hâcib Sebüktekin'i a~abeyi
Rüknüddevle'ye yard~ ma göndermeyi planlad~.
Müizzüddevle, Hacib Sebüktekin'i Türklerden, Deylemilerden ve
Araplardan olu~an kalabal~ k bir orduyla el-Cibal bölgesine gönderdi.
Sebüktekin Ba~clüd'dan ayr~ld~ ktan hemen sonra ordunun büyük a~~rl~ klar~ n~~ geride b~ rak~ p kendisi sür'atle hareket edebilecek kadar bir miktar askerle Karmisin'e var~ p buradaki Horasan askerleriyle çarp~~malara giri~ti.
Aniden Karmisin'i basan Sebüktekin, burada bulunan Samâni kumandan~~
Beckem el-Humârtekini'yi esir ederek, di~er esirlerle birlikte Müizzüddevle'ye gönderdi. Müizzüddevle, onu uzun müddet hapsettikten sonra serbest
b~ rakt~.
12 Ancak Sünni Ba~kumandan Sebüktekin'den ba~ka yine ayn~~ dönemde ya~am~~~ve
kaynaklarda Sebüktekin el-Aceml ad~yla kaydedilen ve Türklerin de sevip itaat ettikleri di~er bir kumandan daha vard~ r ki ~ia'ya mensup idi, bk. ~bn Miskeveyh, II, 247, 248;
~bnü'l-Esir, VIII, 584-585.
13 Bu konuda geni~~bilgi için bk. Prof. Dr. Erdo~an Merçil, Karatekin ailesi, Tdrk
Ara~t~rma/ar~, Cild XXV/Ankara 1988.
14 Ibnü'l-Esir, VIII, 487.
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Bu durumu haber alan Horasan askerleri, hep birlikte Hemedân'da
topland~lar. Sebüktekin Hemedân'a do~ru üzerlerine yürüyünce, onunla
herhangi bir çarp~~maya giri~meksizin Hemedân'dan ayr~lm~~lar, Sebüktekin ise ~ehre girerek 339 ~evvâl (951 Mart-Nisan) ay~nda Rüknüddevle'nin
geli~ine kadar burada ikamet etmi~ti.
Bu arada Rey'den hareket eden Mansür b. Karatekin Hemedân üzerine yürüdü. Fakat her nedense Mansur, Hemedân'a girmeyip Isfahan'a
yönelmi~ti. Di~er taraftan Rüknüddevle, Sebüktekin'i öncü kuvvetlerinin
ba~~nda harekete geçirmi~~fakat Sebüktekin, emrindeki Tüzün'e ba~l~~
Türklerden ve Karmatilerden bir grup isyan ç~kar~nca, bunlarla u~ra~mak
zorunda kalm~~t~~ ' 5.
Emiru'l-umerâ Müizzüddevle 343 Receb (954-Kas~m) ay~nda Sebüktekin'i bir ordu ile birlikte Ba~dâd'dan yola ç~kart~p Hamdânilerin elinde
bulunan ~ehriz~ir üzerine gönderdi. Sebüktekin, bu ~ehri ele geçirmek
için yan~na manc~n~k ve benzeri ku~atma aletleri de alm~~t~.
Sebüktekin ~ehrizür önlerine gelip ~ehri ku~atarak, 344 y~l~~ ba~lar~na
(955 ortalar~) kadar ku~atmasm~~ sürdürmü~~fakat ~ehri bir türlü alamam~~tl. Di~er taraftan, Horasan askerlerinin Rey üzerine sald~r~ya geçmelerinden dolay~~ Müizzüddevle onu merkeze ça~~rm~~t~. Muhasaray~~ kald~ran
Sebüktekin, 344 y~l~~ Muharrem (955 Nisan-May~s) ay~nda Ba~dâd'a ula~m~~t~ '.
Biraz önce kaybetti~imiz gibi Sâmâni ordular~~ Rey'e do~ru harekete
geçince, Rüknüddevle karde~i Müizzüddevle'den yard~m istemi~, bunun
üzerine Müizzüddevle a~abeyine Hâcib Sebüktekin kumandas~nda bir ordu göndermi~ti'.
H. 345 (M. 956-957) y~l~nda Ruzbihân b. Nadâd Hur~id ed-Deylemi
Müizzüddevle'ye kar~~~isyan etti. Müizzüddevle'nin veziri el-Mühellebi bu
isyan~~ bast~rmaya niyetlendiyse de ordusundaki bütün Deylemiler'in Ruzbihân'~n taraf~na geçmeleri üzerine ba~ar~l~~ olamad~. Nihayet Müizzüddevle, ba~ta Hâcib'i Sebüktekin olmak üzere, Ba~dâd'dan yan~na ald~~~~askerleriyle Ruzbihân üzerine yürüdü. Halife el-Muti'lillah da Müizzüddevle ile
Ibn Miskeveyh, II, 139; B:miii-Esir, VIII, 487; Ayr~ ca bk. Heribert Busse, a.g.e., s.
33 •
Ibn Miskeveyh, II, 159; !bubi-Esir, VIII, 509.
'" ibnii'l-Esir, Vi!!, 511.
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birlikte Ba~dad'dan ayr~l~ nca Hamdanileeden Nasirüddevle b. Hamdân 15
hemen o~lu Ebu'l-Murecci' Câbir kumandas~nda bir orduyu hilafet merkezi üzerine hareket geçirdi. Nasirüddevle hem HalIfe'nin hem de Erniru'l-umera'n~ n Ba~clad'ta olmad~~~~ bir s~ rada buray~~ ele geçirmeyi
dü~ünmü~tü. Bunu ö~renen Müizzüddevle derhal Hacib Sebüktekin'i ve
güvendi~i di~er kumandanlarm~ l9 Ba~dad'a geri gönderdi. Sebüktekin
Ba~clad'a gelerek e~-~emmasiyye kap~s~ ndan ~ehre girip, burada ba~gösteren kar~~l~ klar~~ bast~ rm~~~ve Deylemilere maa~lar~ n~~ da~~taca~~na dair söz
verince ortam sakinle~mi~ti 2°.
Öte taraftan Ruzbihan'~~ ma~lup eden Müizzüddevle, onu yan~na alarak Ba~dad'a dönmü~~ve hemen o s~ ralarda Ukbara'da bulunan Hamdâni
emiri Nasirüddevle'nin o~lu Ebu'l-Murecci' Câbir üzerine Hâcib Sebüktekin'i göndermi~ti. Müizzüddevle'nin Ruzbihan'~~ ma~lup etti~ini haber
alan Hamdani prensi, Ukbarâ'dan ayr~ l~ p Musul'a geri döndü~ü için
Sebüktekin ona yeti~ememi~ti.
Müizzüddevle, Ruzbihân olay~ ndan sonra Türkleri ön plana ç~karm~~,
onlar~~ herkesten üstün tutarak Deylemilerle alay etmelerini ve onalar~~ her
konuda oyalamalar~ n~~ istemi~ti'. Ayr~ca Türklerin maa~lar~n~~ artt~ rmay~~
dü~ünmü~~fakat bunu normal yollarla gerçekle~ tiremeyince onlara Vas~ t,
Basra ve Ahvaz arazilerini ikta olarak vermi~ti 22 .
Bir müddet sonra Müizzüddevle 14 Cemaziyelahir 347 (2 Eylül 958)
embe
günü Veziri el-Mühellebi ve Ba~kumandam 23 Sebüktekin ile
Per~
birlikte Bagdâd'dan ayr~l~ p Musul üzerine yürüdü 24. Bunu haber alan
Nâsirüddevle Musul'dan ayr~l~ p Nusaybin'e gidince, Müizzüddevle kolay'' Nâsirüddevle Ebu Muhammed el-Hasan b. Abdullah el-Hamdâni 317 (919)'da
sülalenin reisi s~ fat~yla babas~n~n yerine geçmi~~ve bu reisli~ini 356 (967) y~l~nda vefat edene
kadar sürdürmü~tür. Abbasilerle baz~~ mücadeleleri oldu~u gibi Bizans'a kar~~~da bölgeyi
korumu~tur, bk. ~bn Hallikân, Il, 114; C.E. Bosworth, a.g.e., s. 63-64.
Müizzüddevle, Nihâvend valisi Müsâf~ r b. Sehlân'~~ Ba~dad'a Sebüktekin'e yard~m
etmek üzere göndermi~ti, ~bn Miskeveyh, II. 162.
2"

~ bn Miskeveyh, II, 162-163; ~bnü'l-Esir, VIII, 514-515.

~bn Miskeveyh, Il, 165-160; ~bnü'l-Esir, VIII, 514-516.
22 ~bn Miskeveyh, II, 165-166 ve 173. Ayr~ca bk. M. Kebir, The Buwayhid Dynasty of
Bagdad, Calcutta 1964, 15.
23 Sebüktekin için önceleri "Hâcib" ünvan~~ kullan~l~rken daha sonralar~~ "Ba~kumandan (el-Kâid)" olarak kaydedilir. Bu konuda geni~~bilgi için bk. Heribert Busse, a.g.e., 331.
21

24 bn Miskeveyh, II, 168. Ancak ibnül-Esir (VIII, 522) Müizzüddevle, el-Muhellebi
~
ve Sebüktekin'in Cemâziyelevvel ay~~ ortalannda Ba~dad'dan ayr~ld~klar~n~~ kaybeder.
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l~ kla Musul'u ele geçirdi. Fakat askerin yiyecek s~ k~ nt~s~~ çekmesi üzerine
Müizzüddevle, Ba~ kumandan Sebüktekin'i Musul'da yerine vekil b~ rakarak Nusaybin'e do~ru yoluna devam etti 25.
Müizzüddevle'nin hep en kritik anlarda Sebüktekin'i böyle önemli
görevlere getirmesi veya kendi yerine vekil b~ rakmas~~ ona ne kadar çok
güvendi~ini göstermektedir.
Müizzüddevle'nin Veziri el-Muhellebi ile Ba~ kumandan Sebüktekin
aras~ nda bir müddeten beri bir anla~mazl~~~ n sürüp geldi~i görülmektedir.
Bu iki önemli devlet adam~~ aras~ndaki sürtü~ me ise devlet bünyesinde tahribâta sebep oldu~u gibi Emiru'l-umerâ Muizzeddevle'yi de rahats~z ediyordu. Ancak Müizzüddevle, her ikisine de güvendi~i için onlar~~ kaybetmek istemiyordu.
Müizzüddevle'nin 350 y~l~~ Muharrem (961 ~ ubat-Mart) ay~ nda bir
müddetten beri yakaland~~~~hastal~~~~artm~~, nihayet ölmekten korkunca 5
Muharrem 350 (20 ~ubat 96 ) per~ embe günü sabah~~ Veziri elMuhellebi'yi ve Hâcib Sebüktekin'i ça~~rarak aralar~n~~ bulup, bar~~t~ rm~~~
ve onlara ölümünden sonra o~lu Bahtiyar'~~bu göreve getirmelerini tavsiye
ederek bütün mal ve paralar~n~~ o~luna teslim etmi~~ve her ikisinden ona
yard~ m etmelerini istemi~ti 26 . Fakat bir müddet sonra Müizzüddevle'nin
hastal~~~~geçti ve alt~~ y~l daha ya~ad~. Hatta s~ hhatine kavu~ up tekrar sefere
ç~ kt~~~ n~~görüyoruz.
Müizzeddevle iyile~ince Ahvâz'a gitmek istedi. Ba~clâd'a hakim
olmadan önce orada ikamet etti~i günlerde s~ hhatinin gayet iyi oldu~unu
söyleyip, tekrar oraya dönmeyi istiyordu. Ahvâz havas~ n~ n Ba~dâd
havas~ ndan daha temiz ve güzel oldu~unu zannederek, Ba~clâd'dan
ayr~lmak istemi~~ve bunun için de Veziri
ve Hâcib Sebüktekin'i
ça~~r~ p onlara o~lu Izzüddevle'yi, ordusunu ve Ba~dâd'da idareyi teslim
edip devleti iyi yönetmelerini tavsiye etmi~ti 27 . Böyle önemli bir vasiyetin
yap~ld~~~~iki ki~iden biri olarak Sebüktekin'i görüyoruz ki bu da onun,
Büveyhilerin Ba~dâd yönetimindeki etkisini göstermektedir.
Müizzüddevle 353 y~l~~Receb (964. Temmuz-A~ustos) ay~ nda ileri gelen
devlet adamlar~ ndan Ebu'l-A'lâ Sâid ibn Sâbit, Beytüzün, Sebüktekin elAcem! ve Ba~ kumandan Sebüktekin el-Hâcib ile birlikte Ba~dâd'dan ayr~l~p
Ibn Miskeveyh, Il, ~ 7o; Ibnü'l-Es~r, VIII, 522; Ibn Haldun, III, 424.
Ibn Miskeveyh, II, 182; Ibnü'l-Ceval, VII, 2; Ibnü'l-Eslr, VIII, 534.
27 Ibn Miskeveyh, II, 182.
25
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Musul üzerine yürümü~~ve ~ehri ele geçirmi~ti. O burada bir müddet
kald~ktan sonra Nusaybin'e çekilmi~~bulunan Nâsirüddevle ibn Hamdân'~~
takip etmek üzere, ii ~aban 353 (23 A~ustos 964) günü yukar~da adlar~~
geçen devlet adamlar~n~~Musul'da b~rakm~~t~. Oradan Nusaybin'e varan
Müizzüddevle, Ba~kumandan Sebüktekin el-Hâcib'i Meyyâfarikin'e giden
Nâsirüddevle'nin pe~inden gönderdi, kendisi de Cezfretu'bnu Ömer (Cizre)
üzerine gitti. Müizzüddevle buray~~ele geçirmi~~ve Nisirüddevle'nin nereye
gitti~ini ö~renmek istemi~ti. Bu arada Güneye çekilen Nâsirüddevle
Musul'a yönelince, Sebüktekin el-Hâcib de Nusaybin'e geri dönmü~tü.
Müizzüddevle, Sebüktekin'i burada vekil b~rak~p Musul'a yöneldi. Fakat
Nâsirüddevle Musul'a gelerek Müizzüddevle'nin buradaki adamlar~n~~esir
ald~. 'bn Hamdân Müizzüddevle'nin Musul'da b~rakt~~~~bütün mal ve
paralar~~esirlerle birlikte alarak Kevâ~â kalesine çekildi 28.
Ancak bölgeye gelen Müizzüddevle, Hamdâno~ullanyla bir bar~~~yaparak Beytüzün ve arkada~lar~n~~ esaretten kurtarm~~ 29 ve bu arada Nusaybin'de bulunan Sebüktekin'in yan~na gelmesini istemi~ti.
Müizzüddevle Hamdânilerle uzla~t~ktan sonra el-Batâih bölgesinde
kök salm~~~ve buradan at~lmas~~zorla~m~~~olan ~âhinfier diye bilinen grup ve
emirleri Imrân Ibn ~âhin'le u~ra~m~~~ve bu olaylarda bir hayli yorgun
dü~mü~tü. 356 (966-967) y~l~nda Imrân üzerine yürüdü. Fakat Vâs~t
yak~nlar~na var~nca ~iddetli bir ishale tutuldu. Bunun üzerine Müizzüddevle
Ba~kumandan~~Sebüktekin'i, ordunun ba~~nda b~rak~p Imrân !bn ~ahin ile
çarp~~mas~n~, onu ve müttefiki Umman emirini bertaraf etmesini istedi.
Kendisi de hastal~~~~sebebiyle Ba~dâd'a geri döndü (28 Rebhilevvel 356
(~~3 Mart 967)) 3°.
Nihayet hastal~~~~artan ve gittikçe a~~rla~an Müizzüddevle, o~lu ve
veliahd'~~olan Izzüddevle Bahtiyar'~n 31 yerine geçmesi için gerekli tedbiri
ald~. O, ölüm yata~~na dü~ünce o~lu Bahtiyar'a baz~~vasiyetlerde bulundu.
Birçok vasiyetinin yan~s~ra, Ba~kumandan Sebüktekin'i görevinde b~rakmas~n~~ve onun tecrübelerinden istifade etmesini, özellikle ona dan~~madan
28 Ibn Miskeveyh, II, 204-205.
29 Ibnu'l-Estr, VIII, 553-554.
3° Ibn Miskeveyh, II, 231; Ibnii'l-Estr, VIII, s. 573.
31 Izzüddevle Ebu Mansur Bahtiyar b. Ahmed b. Ebi ~ucâ' Büveyh 331 (942-943)/367
(978). "Izzüddevle lakab~" Ebu Mansur Bahtiyar'a babas~~hayattayken Halife el-Mutt'
taraf~ndan 348 (959-960) y~l~nda verilmi~~ve veliahd tayin edilmi~ti. Ibn Miskeveyh, II, 176;
'bn Hallikân, I, 267. Ayr~ca bk. M. Kebtr, 15.
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hiçbir i~e giri~memesini ve mutlaka sözünü dinlemesini tavsiye etmi~ti 32.
Ayr~ca Deylemilerle Türkler aras~ndaki anla~mazl~ klarda adil davranmas~n~~ istedi ve 13 Rebitilahir 356 (28 Mart 967) günü vefat etti".
Bahtiyar Devrinde Sebüktekin
~zzüddevle tahta geçer geçmez kendisine dü~manl~ k edenleri tutuklat~ p
hapse att~ rd~. Sonra babas~ n~n bütün dü~manlanyla bar~~~yapmak istedi.
Bunun için de Ba~kumandan Sebüktekin'e ~mran tbn ~ahin ile anla~ma
~artlar~ n~~ görü~üp bir karara varmas~~ için el-Bataih'e haber gönderdi.
Kendisi de Musul Hamdâni hükümdar~~ Ebu Ta~lip ile bar~~~anla~mas~~
akdetti 34 .
Di~er taraftan Bahtiyar babas~n~n kendisine yapt~~~~bütün tavsiye ve
vasiyetleri bir tarafa b~ rak~ p, ona bu hususlar~ n tümünde muhalefet ederek
e~lenceye, içkiye, kad~ nlarla dü~üp kalkmaya, bir sürü maskara ve
~ark~c~larla vakit geçirmeye ba~lay~ nca baz~~ devlet adamlar~n~n yan~s~ra
Ba~kumandan Sebüktekin'i birçok konuda üzmü~~ve bu davran~~lar~~
yüzünden ondan so~umas~na yol açm~~t~. Bundan dolay~~da Sebüktekin,
Bahtiyar'la bütün ili~kilerini keserek bir daha yan~na u~ramam~~t~. Halbuki
babas~~ ona Sebüktekin'e çok güvenmesini ve onunla i~birli~i yapmas~n~~
tavsiye etmi~ti.
Di~er taraftan Bahtiyar, yaln~z e~lenceye dalmakla kalmam~~, etraf~ n~~
tedirgin etmeye ba~lam~~t~. O, Deylemileri Ba~dad'dan uzakla~t~rarak
ülkelerine ve iktagarm~n ba~lar~ na gitmelerini istedi. Bundan dolay~~
Deylemiler toplu halde isyan ederek maa~lar~ n~n artt~ r~lmas~n~~ talep ettiler.
Bahtiyar böyle kar~~~kl~ klar~n olmas~n~~ istemedi~inden, Deylemilerin bu
isteklerini yerine getirmi~ti. Bunun üzerine Türkler de Deylemiler'in
istekleri do~rultusunda baz~~ taleplerde bulundular. Fakat Bahtiyar'~n,
Sebüktekin ile münasebetlerinin tamamen kesilmi~~oldu~undan Türkler'in
bu isteklerini kabule yana~mam~~t~. Bunun üzerine Türkler, Sebüktekin'in
etraf~ nda toplanm~~~ve bütün isteklerini Bahtiyar'a kabul ettirmi~lerdi 35 .
Müizzüddevle'nin vasiyetleri için bk. ~ bn Miskeveyh, II, 234-235.
tbn Miskeveyh, II, 231; ibnül-Cevzi, VII, 38; ~bni:~ l-Esir, VIII, 575; Ebu'l-Fidâ, elMuh~asarfi Ahbdri'l-Be~er, Kahire 1325, II, ~ o8; Ibn Haldun, II I, 426. Ayr~ca geni~~bilgi için bk.
ibn'ül-Esir ayn~~ yer vd; Ebu'l-Ferec Tarihi, I, 265; K.V. Zettersteen Muizzuddevle mad., 1A.
34 !bn Miskeveyh, II, 232; Ibrni'l-Esir, VIII, 580; Ebu'l-Ferec Tiirihi, I, 265-266.
35 Ibn Miskeveyh, II, 235-236; ibnül-Esir, VIII, 576.
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Buna ra~men Sebüktekin ile Bahtiyar aras~ ndaki so~ukluk devam
ediyordu. Hatta, Müizzüddevle'nin vefat~ ndan sonra Sâmâni Emini
Mansur b. Nuh Ebu'l-Hasan Muhammed b. ~ brahim b. Simcûr ed-Devâti
kumandas~ nda bir miktar Horasan askerini Ve~mgir'in yan~ na göndermi~~ve
oradan Rey üzerine gitmelerini istemi~ ti 36. Rüknüddevle'nin bu gelen
ordulara kar~~~koyma hususunda zor duruma dü~mesi üzerine ye~eni
izzüddevle Bahtiyar, kalabal~ k bir ordunun ba~~ nda Sebüktekin'i Rey'e
göndermeyi dü~ ündü. Fakat Sebüktekin Bahtiyar'~ n bu iste~ine uymam~~t~ .
Bahtiyar Rey'e göndermeyi dü~ündü~ü ordunun ba~~ na kimsenin geçmek
istemedi~ini görünce can ~~ s~ k~ lm~~~ve orduda Ba~kumandan Sebüktekin'den
sonra ikinci adam olan Alptekin'i 37 görevlendirmi~~ve bu görevlendirme ile
Sebüktekin ve Alptekin'in aras~ n~~ bozmaya çal~~ m~~ t~~ 38.
Bahtiyar'~ n kendisinden tamamen uzakla~t~~~ n~~gören Sebüktekin ona
dü~man gözüyle bak~ yor, hiç güvenmiyor ve yan~ na yakla~m~ yordu.
Haberle~mek gerekti~i zaman bile arac~~ kullan~ yordu. Sebüktekin
aralar~ ndaki ili~kilerin bu noktaya ula~ mas~ ndan dolay~, ordu içine ve
Bahtiyar'~ n saray~ na adamlar~ n~~ yerle~ tirmi~ti. Hatta Bahtiyar'~ n çok
yak~ nlar~~ aras~ nda casuslar~~ bile vard~ . Bu casuslar zaten dilini tutmas~ n~~
bilmeyen Bahtiyar'dan, Sebüktekin'e, haber ta~~yorlard~ . Böylelikle
Sebüktekin Bahtiyar'~ n her hareketinden haberdar oluyordu 39.
Bahtiyar ile Sebüktekin aras~ ndaki ili~ kilerin gittikçe bozulmas~ na
sebep olan di~er bir husus da Bahtiyar'~ n, ~lrzâd ibn Sûrhâb'a büyük de~er
vermesi idi.
Bahtiyar'~ n Farsça kâtibi 4° olan ~irzâd 'bn Sûrhâb ed-Deylerni,
Bahtiyar'~~ tamamen etkisi alt~ na alm~~~ve kendisine dan~~ madan hiçbir i~~
yapamaz hale getirmi~ ti. Hatta Sebüktekin'e suikast yapma konusunda
Bahtiyar'~~ ikna etti. ~irzâd yaln~ z Bahtiyar'~~ de~il, vezir'i, ordu
kumandanlar~ n~~ ve di~er devlet adamlar~ n~~ da etkisi alt~ na alm~~~
bulunuyordu. ~irzâd b. Sûrhâb'~ n bu etki ve hâkimiyeti birçok kimsenin
1.0 .E.F. Tarih Dergisi, Say~: 33,
36 ~~bn ü 'I -Esir, VIII, 577-78. Bk. E. Merçil, Simcuriler, III,
Istanbul 1982.
~~ II" adl~~
37 Alptekin ile ilgili olarak "Buveyhiler Devrinde Türk Kumandanlar
çal~~ mam~ zdan gerekli bilgi verilecektir.
38 Ibn Miskeveyh, II, 233-23439 Ibn Miskeveyh, II, 235; Ayr~ ca bk. M. Kebir, a.g.e., 133.
40
" , ayn~~ yerler.

618

AHMET ACIRAKÇA

yan~s~ ra bilhassa ordu mensuplann~~ bir hayli tedirgin ediyordu. Nihayet ~bn
~irzad'~~ öldürmek isteyen Türkler, Sebüktekin'e dan~~madan böyle bir
suikasta giri~ mediler. Niyetlerini Sebüktekin'e anlat~nca da o buna engel
olup ~öyle demi~tir:
"Onu korkutunuz, kaç~ p gitsin". Gerçekten ~irzad ~bn Sûrhâb,
Türklerin onu ölümle tehdit ederek korkutmalan üzerine Ba~dad'tan kaç~p
gitmi~, giderken o güne kadar toplay~ p y~~d~~~~büyük miktardaki mal ve
paralar~ n~~Bahtiyar'a emanet edip, ondan bu servetini korumas~n~~istemi~ti.
Bahtiyar, ~irzad'~ n Ba~dad'dan ayr~lmas~ ndan sonra onun bütün bu mal,
mülk, para ve evlerine el koydu. ~irzad ~ bn Sûrhâb Ba~dad'dan kaç~ p
Rüknüddevle !bn Büveyh'in yan~ na Rey'e gitti ve Bahtiyar ile aras~n~~
bulmas~n~~ rica etti. Fakat Rüknüddevle'nin ~irzad tbn Sûrhâb ile
Bahtiyar'~ n aras~n~~bulmas~na giri~meden önce ~irzad ~ bn Sûrhâb 358 (968969) y~l~ nda Rey'de vefat etmi~ tir 41 .
Sebüktekin'in, Izzüddevle Bahtiyar döneminde devlet adamlar~~
aras~ ndaki rekabet ve anla~ mazl~ klarda biraz uzak durdu~unu, fakat zaman
zaman onun da ba~kumandan olarak baz~~ durumlarda etkili oldu~unu
görüyoruz. izzüddevle Bahtiyar'~ n resmen tayin edilmi~~veziri yoktu. Fakat
Ebu'l-Faz1 Abbas b. el-Huseyn ve Ebu'l-Ferec Muhammed b. Abbas
vezaret görevini ünvans~ z olarak iki büyük kâtip s~ fat~yla yürütüyorlard~. Bu
iki devlet adam~~ aras~ nda rekabet ve çeki~ me hüküm sürüyordu. Ebu'l-Faz~~
yine devletin ileri gelen görevlilerinden kâtip Ebu Kurre'yi sürekli yan~ nda
tutuyor ve Ebu'l-Ferec'e meyletmekten al~koymaya çal~~~ yordu. Bu arada
Ebu Kurre, ~irzâd ~ bn Sürhâb'~ n himayesine girmi~~ve her iki kâtibin
kontrolünden ç~ km~~~gibiydi.
Yukar~da kaydetti~imiz gibi Sirzâd ~ bn Sürhâb Ba~dâd'dan ayr~l~p
Rey'e giderek orada vefat edince, Ebu Kurre'nin s~~~ nacak kimsesi
kalmam~~t~. Onun için Ebu'l-FazI himayesiz kalan Ebu Kurre'yi
tutuklatmaya niyetlenmi~, fakat her nedense bu i~ ten vazgeçerek Bahtiyar'l
Ebu Kurre'den ikiyüz bin dinar alarak bu mebla~~~kendisine devretmesi
konusunda ikna etmi~ ti.
Bahtiyar s~ r saklamas~ n~~ bilmedi~i için bu durumu aç~~a vurmu~~ve
Ebu Kurre de olup bitenden haberdar olmu~tu. Bunun üzerine Ebu Kurre
Sebüktekin'e giderek himayesine girdi, Sebüktekin de onu ~irzâd'dan çok
4I

Ibn Miskeveyh, II, 258-260; Ibnu'l-Estr, VIII, 6o~ . Amca bk. M. Kebtr, a.g.e., ~ 6- ~ 8.
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daha mükemmel bir ~ekilde korudu, ona dü~man ve rakiplerine kar~~~yard~ m
etti.
Sebüktekin ile Ebu'l-Faz1 aras~ ndaki anla~mazl~ k ve çeki~meler
Sebüktekin'i buna sevketmi~ ti. Bundan dolay~~ da Sebüktekin'e sürekli kar~~~
duran Ebu'l-Faz1 da bu durumdan endi~e duymaya ba~lam~~ t~~ 42.
Di~er taraftan Ebu'l-Ferec Muhammed I bn el-Abbâs hemen Ebu
Kurre ile bar~~arak Ebu'l-Fazl'a kar~~~Sebüktekin ile birlikte bir cephe
olu~ turdular. Ayr~ca Ebu'l-Ferec ile Ebu Kurre, Sebüktekin'i ikna ederek
Ebu'l-Fazl'~~ görevden almas~~ ve tutuklamas~~ için Bahtiyar'a yaz~~yazmas~ m
istemi~lerdi. Bu arada Ebu'l-Ferec, Bahtiyar'a kendisini vezir ve Ebu
Kurre'yi de divan ba~kanl~~~ na tayin edilmesi ~art~yla dokuz milyon dirhem
vermeyi taahhüt ediyordu. Nihayet Ebu'l-Ferec vezarete getirilmi~se de bu
görevi deruhte edememi~~ve ortal~ k bir hayli kar~~m~~ t~~43 .
Ebu'l-Ferec, Ebu'l-Fazl'~~ evinde göz hapsine al~ p ona türlü türlü
zorluklar ç~ kard~ . Di~er taraftan ilk günlerinde Ebu Kurre ile iyi geçinen
Vezir Ebu'l-Ferec onunla da bozu~mu~~ve baz~~ mali konularda aralar~ nda
anla~mazl~ klar ç~ km~~ t~ . Vezir ödenmesi gereken alt~~milyon dirhemi ondan
al~ p Bahtiyar'a vermeyi kararla~t~ rd~, Bahtiyar da bu paran~ n al~ nmas~~ için
Sebüktekin'i görevlendirdi. Ancak baz~~ kimseler Sebüktekin'i, Bahtiyar'a
gammazlay~ p ona iftira ederek Bahtiyar'~~ makam~ ndan azletmeyi
tasarlad~~~ n~~ve bunun için planlar kurup çal~~malar yapt~~~ n~~söylemi~lerdi.
Özellikle Ebu'l-Ferec de Sebüktekin, aleyhinde çal~~~ yordu. Onun için
Sebüktekin Ebu'l-Ferec'in vezarete getirilmesinde rol oynad~~~ na pi~man
olmu~tu.
Bu arada Bahtiyar'~ n sürekli meclislerinde bulunan Vezir Ebu'lFerec'in karde~i Ebu Muhammed Ali ibn Abbas, Bahtiyar'a bir hayli tesir
ediyordu. Fakat Sebüktekin'in daha önce ~irzâd t bn Si~rhâb'a oynad~~~~
oyunu bu sefer de Vezir Ebu'l-Ferec'e oynamas~ ndan korkmu~tu. Onun için
iki karde~~önce Ebu Kurre'nin eski görev yeri olan Vâs~ t'a gönderilmesi
konusunda Sebüktekin'i ikna etmeyi dü~ünmü~lerdi.
Nihayet Ebu Kurre'nin Vâs~ t'a gitmesi kararla~t~ r~ ld~ . Ebu Kurre art~ k
divandan ayr~lm~~~ve Vâs~ t'a gitme haz~ rl~ klar~ na ba~lam~~ t~ . Ama Ebu
Kurre bu arada Ebu'l-Fazl'~ n hapisten ç~ kar~lmas~~ ve Vezir Ebu'l-Ferec ile
karde~inin tutuklanmas~~ hususunda Sebüktekin'i ikna etmi~ti.
42
43

Ibn Miskeveyh, II, 260-262; M. Kebir, 18.
Ibn Miskeveyh, II, 263.
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Ebu Kurre'nin ayr~lmas~ ndan sonra Ebu'l-Ferec divânda bir sürü
de~i~iklikler yapm~~t~. Fakat i~leri hergün daha çok güçle~iyordu. Devlet
i~ lerinin düzenli gitmemesi, Bahtiyar ve Sebüktekin'in vezir aleyhine
geçmesine ve ona dü~man kesilmelerine zemin haz~rlam~~t~~44.
I~te bu geli~meler sonunda Bahtiyar, Ebu'l-Ferec'in tutuklanmas~ na ve
Ebu'l-Fazl'~ n hapisten ç~kar~l~ p hil'at giydirilmesine emir verdi. Ebu'l-Faz1
vezirli~e tekrar getirilince 45 , Ba~kumandan Sebüktekin ile aras~ n~~
düzeltmekle i~e ba~lad~. Ayr~ca Sebüktekin ve Bahtiyar, Vezir Ebu'l-Faz1 ve
Ebu Kurre'nin bar~~malar~m ve i~birli~i yapmalar~ n~~ emretmi~lerdi 46 .
Sebüktekin Büveyhl devleti bünyesinde bir de~i~ikli~in olmas~nda
büyük bir rol oynad~~~~gibi Türklerin etkilerini de artt~ rmas~ n~~sa~lam~~ t~ r.
Onun için Bahtiyar 360 (970) y~l~ nda Türklerin ileri gelenleri ile
Deylemilerin ileri gelenlerini bir araya getirip, aralar~ nda baz~~ s~ hri
akrabal~ klar~ n kurulmas~ n~, aradaki anla~mazl~klar~ n çözülmesini ve
bar~~malar~ n~~ istemi~ti. Gerçekten yap~lan toplant~~ve görü~melerde, her iki
taraf birbirlerine dü~manca davranmayacaklar~ na dair yemin ettiler. Ayn~~
~ekilde Bahtiyar ile Sebüktekin de birbirlerine bir hayli yakla~m~~lar ve
aralar~ nda daha evvel meydana gelen dü~manl~~a son vereceklerine ve
birlikte devlete hizmet edeceklerine dair yemin etmi~lerdi 47. Fakat sonraki
baz~~ olaylar bu söz verme ve yeminlerin içten samimi olmad~~~ n~~
göstermi~ tir.
Bir müddet sonra Vâs~ t halk~ n~ n etkisiyle Bahtiyar'~n, Ebu Kurre'yi
görevinden azlettirdi~ini görüyoruz. Ebu Kurre bunun yeni Vezir Ebu'lFazl'~ n bir tuza~~~olarak kabul etmi~~ve durumu bir mektupla derhal
Ba~kumandan Sebüktekin'e bildirmi~tir. O bu mektubunda Sebüktekin'e
baz~~ ö~ütlerde bulunarak Ebu'l-Fazl'a kar~~~tedbirli davranmas~ n~~ ve
kendisine söz verdi~i halde bu sözünde durmayarak kendisine kuyu
kazd~~~ n~~ yazm~~t~.
Di~er taraftan Ebu Kurre, görevine iade edildi~i takdirde Bahtiyar'a
büyük mebla~larda paralar ula~ t~ raca~~m söyleyince, tekrar hil'at
giydirilerek görevine iade edilmi~ti. Vezir Ebu'l-Faz1 bu yeni görevlendirmeye sesini ç~karmad~ . Ebu Kurre'nin görevine gelmesine itiraz etmeyen
'bn Miskeveyh, II, 263-267; Ayr~ca bk. Mafizullah Kebir, 19-20.
Receb 360/ 29 May~s 970, bk. Ibn Miskeveyh, II, 284.
46 Ibn Miskeveyh, ayn~~ yer.
47 Ibn Miskeveyh, II, 282-283.
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Vezir Ebu'l-Fazl'~n gayesi onun hakk~nda Sebüktekin'e söylenenleri tekzip
etmekti 48 .
Ayn~~ zamanda Ebu'l-Faz1 Sebüktekin'i, eski vezir Ebu'l-Ferec ve
karde~ini himaye etti~i hususunda itham etmi~~bulunuyordu. Sebüktekin de
Ebu Kurre'nin öldürülmesi hususunda en büyük pay~n vezir Ebu'l-Fazl'~n
oldu~unu söylemi~ti. Bundan dolay~~ aralar~~ aç~lm~~t~. Vezir Ebu'l-Faz1
Sebüktekin ile bar~~~yollar~ n~~ aram~~~ve bu konuda denemedik usul ve yol
b~ rakmad~~~~halde Sebüktekin'i ikna edememi~, böylece dü~manl~klar~~
yeniden alevlenmi~ti 49 .
Öte taraftan Merkez'de Sebüktekin; Ahvâz'da Bahtekin Azâdruveyh
Türklerin liderleri olarak gittikçe güç kazanmalar~, Bahtiyar ve Veziri
Ebu'l-Fazl'~~ dü~ündürmeye ba~lam~~t~~50. Bunun için Ebu'l-FazI bir hile
dü~ünerek Sebüktekin'in kuyusunu kazmaya çal~~t~. O, önce bu iki Türk
kumandan~n aras~ n~~bozma yollar~n~~ arad~. Bahtiyar'~, Ahvâz'da bulunan
Bahtekin Azâdruveyh'i ça~~r~ p ona bol para vererek izzet ve ikramda
bulunmas~~ ve Sebüktekin'e rakip olacak ~ekilde de~er vermesi hususunda
ikna etti. Böylelikle Türkler ikiye bölünecek ve birbirlerine dü~ecekler,
dolay~s~yla Bahtiyar ve Ebu'l-Fazl'~n otoriteleri güçlenmi~~olacakt~.
Bahtiyar derhal Ebu'l-Fazl'~ n bu tavsiyelerini kabul etti.
Bahtekin, Vâs~ eta bulunan Bahtiyar ve vezirin yan~ na ça~r~lm~~, oraya
vard~g~ nda elinde bulunan Ahvâz'a ilave olarak Vâs~ t arazisi de iktâ edilmi~~
48 Fakat Ebu Kurre'ye verilmek üzere hil'atler haz~ rlanm~~ ken Ahvâz valisi Bahtekin
Azâdruveyh et-Türki'den gelen bir mektupta daha önceleri Ebu Kurre'nin kendileriyle
mektupla~malar~~ anlat~larak onun va'detti~inden çok daha fazlas~ n~~ Bahtiyar'a va'dedince
Bahtiyar Ebu Kurre'ye hil'at giydirilmesine müsaade etmemi~ti. Zira Bahtiyar'a va'detti~i o
mallar~~ kurtulmak gayesi ile va'detmi~~ve bunun bir hile oldu~u anlat~ lm~~t~, lbn Miskeveyh, Il,
288-289. Nihayet Ebu Kurre Ahvâz'da bulunan Sehl 1bn Bi~r'e gönderilmi~~ve orada büyük
eziyet ve i~kenceler sonunda öldürülüp mallar~na el konmu~tu. Ebu Kurre'nin
öldürülmesinden sonra divan~ n ba~~ na 1bn Bakiyye getirilmi~~fakat bu görevi gere~i gibi
yürütemedi~inden Divân'~ n isminden ba~ka hiçbir özelli~i kalmam~~t~.
49 Vezir Ebu'l-Faz1 ile Sebüktekin aras~ ndaki anla~mazl~ klar~~ taraflar~ n sürekli olarak
birbirlerine kar~~~cephe almalanndan ve birbirlerinin aleyhine en küçük bir firsat~~
de~erlendirmeye çal~~malar~ ndan kaynaklan~yordu. Sebüktekin'in bir Türk kölesi vard~.
Sebüktekin bir gün ona k~z~p derhal pazarda sat~lmas~ n~~ emretmi~ti. Bunu haber alan Ebu'lFazl, derhal bu köleyi sat~ n almak üzere adamlar~ndan birini görevlendirmi~ti. Bu Türk köleyi
de~erinin iki kat~ na kadar artt~ np sat~ n alan Ebu'l-FazI onu istismar ediyordu. Bu kölenin kötü
bir duruma dü~mesi üzerine Sebüktekin'in di~er köleleri efendilerine kar~~~kaba davranmaya
sevketmi~, bu da Sebüktekin'in k~zmas~ na ve Ebu'l-Fazl'a dü~manl~ k beslemesine yol açm~~t~,
bk. 1bn Miskeveyh, II, 309.
50 Maf~zullah Kebir, 21.
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ve bir hayli güçlendirilmi~ti. Fakat bu hile ve tuzak, Türklerin
Sebüktekin'den ayr~lmas~ na yetmedi. Zira Türkler, bu güç ve kuvvetlerini
kaybetmemek için asla aralar~nda ihtilafa dü~meyecek ve birbirlerine kar~~~
cephe almayacaklar~ na dair söz vermi~lerdi.
Türklerin bu iyi niyetini bozmak istemeyen Bahtekin, bu ittifaktan
yana bir tav~ r tak~ nm~~~ve böylelikle Ebu'l-Fazl'~n kurdu~u tuzak bo~a
ç~ km~~, hatta aleyhine dönüp kazd~~~~kuyuya dü~mesine sebep olmu~tu.
Bu hile ve tuza~~n tutmad~~~ n~~ gören Ebu'l-Faz1 ve Bahtiyar,
Sebüktekin'in dostlu~unu kazanma yollar~n~~ aramaya ba~lad~lar ve
aralar~ nda yeniden sulh ve dostlu~un kurulmas~~ için Ebu Tahir Ibn
Bakiyye'yi Sebüktekin'e gönderdiler. Sebüktekin'e dost görünen Ebu'l-Faz1
ve Bahtiyar onu bar~~a davet etmi~ler, bunda da ba~ar~l~~olmu~lard~. Fakat
kanayan bir yara tedavi edilmeden sadece d~~tan bir sarg~~ile sar~lm~~t~. Dost
görünüp bar~~an taraflar~n dü~manl~ klan içten içe devam ediyordu 51 .
Ancak bu arada Bizans ordulann~n Islam ülkesine büyük bir sald~r~~
düzenlemeleri üzerine, bu devlet adamlar~~ aralar~ ndaki çeki~me ve
rekabetlere ister istemez ara vermek zorunda kalm~~t~.
Hilafet otoritesinin zay~flamas~~ ve buna kar~~l~k Bizans Imparatorlu~u'nda, Nikephoros Phokas (963-969) ve Ioannes Çimiskes (969-976) gibi
iki asker imparatorun arka arkaya ba~a geçmesiyle Toroslar s~n~r hatt~~ islam devleti aleyhine geçilerek dü~man ordular~= güneye sarkmas~na yol
açm~~t~~52.
Nusaybin'e kadar ilerleyen Bizans kuvvetleri etraf~~ harabeye
çevirmi~lerdi. Bölgeyi elinde bulunduran Hamdânilerden Ebu Ta~lib bu
sald~r~y~~ durdurma imkan~~ bulamay~nca, ilim adamlar~ndan" ve halktan
olu~an bir heyet Ba~dad'a, Hallfe'ye ve Vas~eta Emiru'l-umerâ'ya
ba~vurarak kendilerine yard~m edilmesini istemi~lerdi 54 .
Ibn Miskeveyh, II, 292-293.
Bu konuda geni~~bilgi için bk. G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. F. I~~ltan,
Ankara 1981, s. 264 vd.
53 Bu heyete kat~lan ilim adamlar~~aras~nda devrin faldhlerinden Ebu Bekr Ahmed b. Ali
er-Râti (öl. 370), Ebu'l-Kas~m Abdulaziz b. Abdullah b. Muhammed ed-Darild (öl. 375) ve
Ibn ed-Dakkak ile nahiv alimlerinden Ebu'l-Hasan Ali b. Isa'n~n adlar~~kaydedilmektedir, bk.
Ibn Miskeveyh, II, 304, Not: I.
54 Geni~~bilgi için bk. Ibn Miskeveyh, II, 303 vd. Ibnü'l-Esir, VIII, 618; Ibnii'l-CevzI, VII,
51

52
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Bu s~rada av e~lencelerine dalan Bahtiyar, ~mrân ~bn ~ahin üzerine
sald~r~lar düzenlemekle me~gul idi. Bundan dolay~~Hamdâni emin Ebu
Ta~lib, Bahtiyar'a gönderdi~i bir haberde, bu yapt~klar~n~~ k~nam~~~ve
dü~man~n çok ilerledi~ini söyleyerek meydana gelebilecek tehlikeleri
anlatm~~t~.
Bunun üzerine Bahtiyar Muhammed ~bn Bakiyye'yi bir mektupla
Ba~dâd'a göndererek, Sebüktekin'den derhal bir ordu haz~rlay~p Bizans
ordular~na kar~~~koymak üzere yola ç~kmas~n~~ istemi~ti. 361 (971-972) y~l~nda
Ba~dâd ve çevresinde yap~lan cihad ça~r~s~~üzerine Sebüktekin'in komutas~~
alt~nda çok kalabal~k, bir ordu topland~. Ebu Ta~lib de bu sefer için gerekli
haz~rl~klar~~ yap~p Sebüktekin'i bekliyordu.
Fakat Ba~clâd'da toplanan bu kalabal~k ordu içinde de~i~ik kabile ve
mezheplere ba~l~~ gruplar aras~nda anla~mazl~klar meydana gelmi~,
kar~~~kl~k ç~karmak isteyen f~rsatç~lar bu anla~mazl~klan körükleyerek halk~~
birbirine dü~ürmü~lerdi 55 . Bu kar~~~kl~klar s~ras~nda Türklere kar~~~kin
besleyen sâhibü'~-~urta Humar genç Türk askerlerine bir sald~r~~düzenledi
ve onlar da kar~~~sald~r~ya geçip kaçmas~n~~sa~lam~~lard~. Türklerin önünden
kaçan Humar, yine Türklerin ileri gelen kumandanlanndan Bahtekin
Ca'deveyh'in evine s~~~nd~ . Ancak Türkler bu evde onu yakalayark çok
feci bir ~ekilde öldürdüler. Bu arada meydana gelen kar~~~ kl~klar s~ras~nda
hapishaneler aç~lm~~~ve bütün tutuklular sal~nm~~, buradan ç~kan âdi
suçlular Ba~dâd'~~ harabeye çevirmi~lerdi. Durumu kontrol alt~na alamayan
Bahtiyar, Türklerin ona ve evine sald~ rmalanndan korkarak Deylemileri
yan~na ça~~rm~~~ve kendisini korumalar~n~~istemi~ti. Bu arada Humar'~n
öldürülmesini hazmedemeyen Deylemiler, Sebüktekin'in ve bütün
Türklerin evlerine sald~ rmak istediler ve bunun için gerekli haz~ rl~klar
yapmaya ba~lad~lar. Büyük olaylar~ n meydana gelmesinden endi~e duyan
Bahtiyar, Deylemileri böyle bir davran~~tan al~koyup Sebüktekin'den halk~~
teskin etmesini istemi~ ti. Çünkü halk Bahtiyar'dan çok Sebüktekin'den
korkuyordu. Sebüktekin'in halk üzerinde büyük bir nüfuzu vard~.
Bu kan~~kl~klann tamamen önlenmesi gayesiyle Bahtiyar, ~urta'l~k
görevini Sebüktekin'e vermi~ti. Böylece Sebüktekin hâciblik,
ba~kumandanl~k görevlerinden sonra sâhibü's-~urta görevini de üstlenmi~~
oluyordu 56 .
55
56

I bn Miskeveyh, II, 304-305; ~ bni:tl-Esir, VIII, 619.
Ibn Miskeveyh, II, 306.
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Sebüktekin'in Sahibü'~-~ urta görevini üstlenmesi üzerine halk
sakinle~mi~~ve kar~~~ kl~ klar durmu~ tu. Ancak Sebüktekin bu kar~~~ kl~ klar~~
önlerken ehl-i sünnet mensuplar~n~~ kay~ r~ p, ~ii kitleye kar~~~ise daha kat~~
davrand~~~ ndan çat~~malar tekrar ba~lad~ . Halife ve yöneticiler otoritelerini
kaybetmi~~ve olaylar bir türlü bast~r~lamaz olmu~tu".
Bu arada Bahtiyar ile Halife el-Muti' aras~ nda gazaya ç~ kacak orduya
yard~m konusunda bir sürü yaz~~ma ve tart~~malar~ n vuku buldu~u
görülmektedir 58.
362 y~ l~~ ~a'ban (973 May~s-Haziran) ay~nda meydana gelen kar~~~ kl~ klar ve bu isyan s~ ras~ nda Ba~dâd'~ n el-Kerh mahallesi hemen
hemen tamamen yanm~~t~ . Vezir Ebu'l-Faz1 Türklerin bu isyan~n~~
bast~ rmak üzere Sâfi ad~ ndaki hâcibini göndermi~, bu adam da koyu ~ia
dü~man~~ oldu~u için el-Kerh'in yanmas~ na göz yummu~, hatta bizzat
kendisi bir çok yerin ate~ e verilmesini emretmi~ ti. Bu yang~ n s~ ras~ nda
onyedi bin ki~i hayat~ n~~ kaybetmi~, üçyüz dükkan ile üçyüzyirmi ev, otuzüç
mescid yanm~~t~ . Vezir Ebu'l-Faz1 ise bütün bu olanlara göz yumdu 59.
Bu kar~~~ k dönemde Bahtiyar, Vezir Ebu'l-Fazl'~~görevinden al~ p yerine
Ebu Tahir ~ bn Bakiyye'yi' tayin etmi~ ti (362/972-973). Ebu'l-Fazl'~ n
görevinden al~ nmas~ na ve Bahtiyar'~ n aciz durumlara dü~mesine içten
sevinen Sebüktekin bu konuda hiçbir müdahalede bulunmam~~, yaln~z tbn
Bakiyye'nin vezirli~e tayini hususunda Bahtiyar'a bir mektup yazarak bu
tayinde isabet kaydetti~ini belirtmi~ti 61.
Hapse at~lan Ebu'l-Faz1 el-Abbas b.el-Hüseyin e~-~irâzi, bir müddet
sonra vefat etmi~~ve ailesinin kökü kaz~ nm~~t~. Ebu'l-Fazl'~ n yerine tayin
edilen ~ bn Bakiyye, halka zulüm ve eziyette selefinden geri kalmam~~ t~.
Vezir'in kötü yönetiminden dolay~~ Ba~dâd'da kar~~~kl~klar ve çat~~malar
yeniden ba~lad~~ ve bundan dolay~~ da Türklerle Bahtiyar'~ n aras~~ yeniden
~ bn Miskeveyh, II, ayn~~ yer.
Bu yaz~~malar ile ilgili olarak bk. ~ bn Miskeveyh, II, 307; ~ bnü'l-Esir, VIII, 619-620.
59 ~ bn Miskeveyh, II, 308-309; ~ bnü'l-Cevzi, VII, 6o; ~ bnül-EsIr, VIII 628.
60 Ebu Tahir ~ bn Bakiyye, Müizzüddevle'nin "Sahibu'l-Matbah" (Mutfak emin) idi.
Ba~ka bir rivayete göre ise Sahibu'l-Matbah Ebu Tahir de~il, karde~i Ebu'l-Hasan Muhammed
~ bn Bakiyye idi. Ebu Tahir'e Dicle yolu ve Tekrit iktâ edilmi~~zamanla Bahtiyar'~ n yak~n
adamlar~ ndan biri olmu~tu. Bu konuda geni~~bilgi için bk. ~ bn Miskeveyh, II, 285-286; ~ bnülCevzi, VII, 61; ~ bn Hallikân, V, 118 vd.
61 Ebu'l-Fazl'~ n bu ikinci vezareti H. 360 y~l~~ Receb ay~ ndan 362 Zilhiccesine kadar
yakla~~ k ikibuçuk y~l sürmü~ tür.
57
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bozuldu. Türklerin yönetime kar~~~tav~r tak~nmas~yla olaylar~n büyüyece~inden korkan Vezir ~bn Bakiyye, Bahtiyar ile Sebüktekin aras~nda bar~~~
yap~lmas~~hususunda büyük gayretler sarfetmi~ti. Fakat yap~lan bu bar~~~ve
anla~ma her iki taraf aç~s~ndan da görünü~te geçerli idi. Buna ra~men bar~~~
antla~mas~n~ n tamamlanmas~~ için Sebüktekin, yan~na ald~~~~Türklerle
birlikte Bahtiyar'~n huzuruna var~ p geri dönmü~~ve ayn~~eski anla~mazl~klar
ile kar~~~kl~klar devam edip gitmi~ti.
Sebüktekin ile Bahtiyar aras~nda meydana gelen bu anla~mazl~klar ve
çeki~melerin sebebi ~u idi: Bir gün sarho~~bir Deylerni asker Sebüktekin'in
Dicle nehri kenar~ndaki evine yakla~arak bahçeye girmi~~ve elindeki bir oku
Sebüktekin'in penceresine do~ru f~ rlatm~~~ve pencereye isabet ettirmi~ti.
Evinde istirahat etmekte olan Sebüktekin, okun ç~kard~~~~gürültüyü
i~itince uyanm~~~ve hemen hizmetçilerine seslenerek bu sarho~~Deylemiyi
an~nda yakalatm~~t~. Sebüktekin, oku evinin penceresine firlatan bu
adam~n, kendisine bir suikast yapmak istedi~ini zannetmi~~ve onu
sorgulay~p konu~turmaya çal~~m~~, fakat adam herhangi bir itirafta
bulunmam~~t~. Bunun planlanm~~~bir ~ey olmad~~~n~~kabul eden Sebüktekin,
bu sarho~~adam~~ derhal Bahtiyar'a göndermi~ti. Bahtiyar olup bitenleri
Sebüktekin'in adamlar~ndan ö~renince, adam~n öldürülmesini emretmi~ti.
Sebüktekin ise Bahtiyar'~n olaylar~n büyümesini engellemek ve meseleyi
örtbas etmek için bu adam~~öldürdü~ünü zannedip, kendisine suikast
haz~rland~~~~konusunda ~üphelenmi~ti.
Di~er taraftan Deylemiler, sarho~~adam~n ne yapt~~~n~~ bilmeden
giri~ti~i bir hatadan dolay~~ öldürüldü~ünü söyleyip ayaklanm~~~ ve
Sebüktekin'i gerçekten öldürmeyi dü~ünmü~lerdi. Fakat Bahtiyar zaten
gergin olan havan~n daha da k~z~~mas~ m engellemek için, Deylemileri ikna
edip yat~~t~rm~~~ve evlerine dönmelerini sa~lam~~t~~62 .
izzüddevle Bahtiyar 363 (973-974) y~l~nda Hamdân o~ullar~~üzerine
bir sefer düzenlemeyi tasarlad~, fakat uygulamaya koyamad~. Bu arada Ebu
Ta~lib'den vezir ~bn Bakiyye'ye gelen bir mektupta, bir vezire hitap
edilmesi gereken ~ekilde hitap edilmedi~i için ~bn Bakiyye Hamdâno~lu'na
k~zm~~~ve Bahtiyar'~~ Musul üzerine yürümeye te~vik etmi~ti.
Nihayet 363 y~l~~ Rebiulevvel (973 Aral~k) ay~nda Bahtiyar,
Ba~kumandan Sebüktekin ve Vezir ~bn Bakiyye ile birlikte hareket ederek
Musul'a do~ru yola koyuldular. Bu sefer s~ras~ nda kararla~t~r~lan takti~e
62

~bn Miskeveyh, II, 369-310; Ibnü'l-Esir, VIII, 629-630.
Bel/elen C. LIII, 40
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göre Sebüktekin öncü kuvvetlerin ba~~ nda Dicle nehrinin do~u sahilinde
yürüyecek ve Bahtiyar da bir gün sonra hareket ederek onu izleyecek,
Tekrit'e ula~t~ klar~nda Bahtiyar nehrin bat~~tarafina geçip bat~~ sahilinden
yola devam edeceklerdi. Nihayet Bahtiyar 19 Rebfulevvel 363 (17 Ocak
974) tarihinde Musul'a ula~~ p Deyru'l-A'la'da konaklad~~ 63 .
Bahtiyar'~ n Musul'a yakla~mas~~ üzerine Ebu Ta~lib b. Nâsirüddevle b.
Hamdân, Musul'dan ayr~l~ p bütün asker ve görevlileri de al~ p götürmü~~ve
yerli halktan ba~ka ~ehirde kimseyi b~ rakmam~~t~. Ebu Ta~lib önce Sincar'a
var~ p oradan Ba~dâd üzerine yürümeyi planl~yordu. Bu dü~ünce gere~i
hareket eden Ebu Ta~lib, Ba~dâd yak~ nlar~na var~ p ~ehre üç fersah
uzakl~ kta olan el-Fârisiyye denilen yerde karargah kurdu. Sebüktekin ise
elinden geldi~ince yolda oyalanm~~~el-Hadise'ye vard~~~ nda, Ebu Ta~lib'in
Ba~dad yak~ nlar~ nda oldu~unu ö~renen Bahtiyar'dan bir mektup alm~~t~.
Bu mektupta Bahtiyar Sebüktekin'e Dicle'nin bat~~yakas~na geçerek Ebu
Ta~lib'i kovalamas~n~~ istiyordu. Bahtiyar Sebüktekin'e ordusunun yar~s~ n~~
göndermi~~ve ayn~~ zamanda Vezir ibn Bakiyye'ye de kay~ klarla nehir yolundan Ba~dâd'a do~ru yola ç~ kmas~~ için emir vermi~ti. ibn Bakiyye gelip
Ba~dâd'a girmi~, fakat Sebüktekin ise ~ehrin d~~~ nda konaklam~~t~~ ".
Ebu Ta~lib'in Ba~dad'a yakla~mas~~ üzerine ~ehrin bat~~ kesiminde
büyük kar~~~ kl~ klar ç~ km~~, Sünnilerle ~iller birbirlerinin ev ve dükkanlar~na sald~ rm~~, aralar~ nda çat~~malar meydana gelmi~ti.
Ebu Ta~lib, vezirin Ba~dâd'a girdi~ini ve Sebüktekin'in de "Avânâ"
veya ibnül-Esir'e göre "Harba" denilen yerde konaklad~~~ n~~ ö~renince
yerinden ayr~l~ p Sebüktekin'in karargah~ na yar~m fersah uzakl~kta bir
köyde karargah~n~~ kurdu. Her iki ordu kar~~~kar~~ya gelip sava~~düzeni
alm~~larsa da ciddi bir çarp~~ma olmam~~, sadece her iki taraf~n öncü
süvarileri aras~ nda kovalamaca tipinde çat~~malar meydana gelmi~ti. Buna
ra~men bir müddet sonra Sebüktekin ile Ebu Ta~lib aralar~nda gizlice
anla~arak i~birli~i yapt~lar. Bu anla~maya göre, birlikte kar~~~kl~ klar
ç~ karacaklar fakat aralar~ndaki ihtilaf zâhiren devam edecekti. Sebüktekin
Ba~dâd'a gelip Halife'yi, Veziri ve Bahtiyar'~ n annesini tutuklayacak, çoluk
ibn Miskeveyh, II, 316-317; ibnti'l-Esir, Vi!!, 631-632.
Ibn Miskeveyh
318) Sebüktekin'in Ukbara hizas~ nda Avânâ denilen yerde; Ibnü'lEsir ise (VIII, 632) onun "Harba" denilen yerde konaklad~g~n~~ kaydederler. Maf~zullah Kebir
ise (pp. 26) tbn Miskeveyh'in görü~ ünü tercih ederek onun Avânâ'da konaklad~g~ n~~
belirtmi~tir.
" Ibn Miskeveyh, II, 318; Ibnül-Esir, VIII, 632.
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çocu~u ile Müizzüddevle'nin bütün ailesini hapse atacak ve Daru'lHilafe'ye tamamen hâkim olup Büveyhl yönetimine son verecekti. Di~er
taraftan da Ebu Ta~lib Bahtiyar taraf~ ndan i~gal edilmi~~bulunan Musul'a
yani kendi ülkesine geri dönecekti.
Sebüktekin bu plan~ n âkibetinden, getirece~i büyük kar~~~ kl~k ve
felaketlerden endi~e edip meseleyi biraz daha gözden geçirmi~, durumun
veharnetini tahmin ederek bundan vazgeçmi~ ti. Bunun üzerine vezir ~~bn
Bakiyye Ba~dad'dan kalk~ p Sebüktekin'in yan~ na gelmi~, ikisi bir araya
gelerek aralar~ ndaki anla~mazl~klar' halletmi~lerdi. Bu arada Ebu Ta~lib'in
elçileri de bu bar~~~görü~melerine kat~lm~~lard~ . Nihayet Sebüktekin ile vezir
kendi aralar~ nda bar~~t~klar~~ gibi Ebu Ta~lib ile de bar~~~akdetmi~ler; bu
bar~~~antla~mas~ na göre Musul tekrar Ebu Ta~lib'e iltizam edilecek, buna
kar~~l~ k her y~l bin kürr bu~day verece~i gibi, Bahtiyar'~ n bu seferinde
u~ram~~~oldu~u maddi hasarlar~ n tazmini için üç bin kürr bu~day ödeyecek
ve Mardin kalesi hariç karde~i Hamdân'a ait bulunan bütün yerleri teslim
edecekti 66 .
Aralar~ nda sulh akdedildikten sonra Bahtiyar'a haber gönderip
antla~maya uyarak Musul'dan ayr~ lmas~~gerekti~ini bildirdiler. Ebu Ta~lib
de Musul'a geri dönmü~, Sebüktekin de emrindeki bütün askerlerle birlikte
Ba~dad'a gelmi~ ti. Musul'da bulunan Bahtiyar, Ebu Ta~lib'in ~ehre
yakla~t~~~ n~~ görünce emrinde çok miktarda asker oldu~u için bir hayli
korkmaya ba~lam~~t~. Çünkü yukar~da belirtti~imiz gibi Ebu Ta~lib Ba~dad
üzerine gitti~inde, Bahtiyar askerlerinin büyük bir k~sm~ n~~ Sebüktekin'in
emrine göndermi~ti. Bahtiyar Musul'dan ç~ k~p Deyru'l-A'lâ'ya gelmi~; Ebu
Ta~lib ise el-Hasba denilen yerde konaklam~~t~. Bahtiyar'~ n zor durumda
oldu~unu gören vezir ibn Bakiyye, Ba~kumandan Sebüktekin'e ordu ile
birlikte Musul'a, Bahtiyar'a yard~ma gitmesini emretmi~se de Sebüktekin i~i
a~~rdan al~ p önce gitmek istemeyerek "Erkeklerin korkmad~~~ n~~ ve yard~ma
ihtiyaç duymad~ klar~ n~" ileri sürmü~ tü. Ancak Bahtiyar'~ n yenilmesiyle
meydana gelecek olaylar~ n kötü neticelerini dü~ününce istemeye istemeye
Bahtiyar'a yard~m etmek üzere Ba~clad'dan ç~kt~. Fakat giderken gerek
halk~ n gerekse ordunun Sebüktekin'in bu tavr~ ndan haberleri vard~~67 .
Sebüktekin Ba~clad'dan tamamen ayr~lmadan önce Ebu Ta~lib'in,
daha evvel Musul'da b~ rakt~ klar~~ baz~~ mal ve e~yalar~ n~~ almak üzere
66

Ibn Miskeveyh, II, 318-319; Ibnül-Esir, VIII, 632-633.

~ bn Miskeveyh, II, 319, ~ bnü'l-Esir, VIII, 633; Ibn Haldun, III, 427; Ayr~ ca bk. M.
Kebir, pp. 27.
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Bahtiyar'~n yan~ndan ayr~larak Musul'a giden bir grup adam~~öldürmesi
Bahtiyar'~~ k~zd~rm~~t~. Bunun üzerine Bahtiyar, veziri Ebu Tâhir Ibn
Bakiyye ile el-Hâcib Sebüktekin'e haber göndererek yan~na gelmelerini
emretmi~ti. Sebüktekin ve Vezir ~ bn Bakiyye Bahtiyar'~n yan~na vararak
Deyrü'l-A'lâ denilen yerde 363 y~l~~Cemâziyelâhir (974 ~ubat-Mart) ay~nda
karargah kurdular. Nihayet yakla~~k bir ay sonra aralar~ nda sulh akdedildi
ve 17 Receb 363 (13 Nisan 974) günü Musul'dan ayr~lan Bahtiyar, I bn
Bakiyye ve Sebüktekin hep birlikte Ba~dâd'a döndüler 68 .
Sebüktekin'in Ba~dâd'a Hâkim Olmas~, Emiru'l-umerâl~~~~ve Ölümü
Ba~dâd'a yap~ lan bu dönü~ten sonra Türklerle Deylemiler aras~ nda
meydana gelen baz~~ anla~mazl~ klar hemen hemen bütün Irak'a yay~lm~~~ve
gittikçe artm~~t~. Bahtiyar'~ n mallar~~ ve elinde bulunan paralar~~ bir hayli
azalm~~, buna kar~~l~k adamlar~n~ n, vezirinin, kâtiplerinin ve askerlerinin
~~mar~ kl~~~~ve kendisine kar~~~olumsuz tav~rlar~~ve ona kar~~~gelmeleri de ayn~~
oranda artm~~t~. Bunlar Bahtiyar'dan bir ~ey bekledikleri her defas~nda elleri
bo~~kalm~~t~ . Bahtiyar ve vezirinin de hemen hemen yapacaklar~~bir ~ey
kalmay~ nca Ahvâz'a gidip, Bahtekin Azâdruveyh'e baz~~ yerleri iktâ' ederek
onu borçland~ rmak ve ondan bir miktar para al~ p biraz da kendilerine
yakla~t~ rmay~~ tasarlad~lar 69 .
Onlar~ n bundan maksat ve dü~ ünceleri iki Türk kumandan olan
Bahtekin ile Sebüktekin'i birbirinden uzakla~t~ rmak, Bahtekin'in güçlenmesiyle Sebüktekin'i zay~f dü~ ürerek elindeki bütün mal ve servetine
elkoymakt~ . Gerçekten bir hayli zengin olan Sebüktekin'in paralar~ n~~ ve
servetini ele geçirecek olsalard~~ bu s~k~nt~lar~n~~atlatmalar~~ mümkündü.
Bahtiyar ve veziri ~bn Bakiyye bu dü~ ünceleriyle Sebüktekin'e tuzak
haz~rl~yorlard~. Bu dü~ünce ve tasar~lar~~gerçekle~tirmek niyetiyle ~a'ban
363 (Nisan-May~s 974) tarihinde Ba~dâd'dan ayr~lan Bahtiyar yerine vekil
olarak Sebüktekin'i b~ rak~p vezir ~bn Bakiyye ile birlikte Ahvâz'a yürüdü.
Vâs~t'a vard~klar~ nda Bahtekin, onlara üçyüzbin dirhem göndermi~ti.
Ahvâz'a ula~t~klar~nda da onlar~~ büyük bir sayg~~ ve itaatle kar~~layan
Bahtekin, bol miktarda mal ve para takdim etti. Bahtiyar bu sayg~, ikram ve
itaata kar~~l~ k kendisinden yararlanaca~~~yollar~~ t~karcas~na nankörce
davran~yordu.
" ~ bn Miskeveyh, II, 320-321; ~bnü'l-Esir, VIII, 633-634. Ancak ~bn Miskeveyh bu
ayr~ l~~~tarihini ~~ o Receb olarak kaydetmektedir.
69 ~ bn Miskeveyh, II, 323; ~ bnü'l-Esir, VIII, 634-635.
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Birkaç gün geçmeden Ahvaz'da Türklerle Deylemiler aras~ nda son
derece basit bir olaydan kaynaklanan bir kavga ç~kt~ . Bu kavgay~~bast~rmak,
meydana gelen çarp~~malar~~ve kar~~~kl~klar' önlemek gayet kolay olmas~na
ra~men Bahtiyar ve ~~bn Bakiyye, Sebüktekin aleyhindeki planlar~n~~
gerçekle~tirmek için sanki kaybedilmemesi gereken bir f~rsat bulmu~ças~na
olaylara de~il seyirci kalmak, adeta kavgay~~körüklemi~lerdi.
Olay ~öyle vuku bulmu~ tu: Deylemilerden birisinin kölesi Ahvaz'da bir
evin yak~n~nda konaklam~~, ard~ndan bir Türk de gelip ona yak~n bir yerde
konaklam~~t~. Bu Deylemi, konaklad~~~~evin duvar~~ kenar~nda buldu~u
kerpiçlerle hayvanlar~~için yemlik yapmak istemi~, Türk ise ayn~~yerde o da
yemlik yapmak istedi~i için kölesini gönderip bu Deylemi'ye engel olmas~n~~
istemi~ti.
~ ki köle bundan dolay~~kavga etmi~, her ikisinin efendileri hemen olay
yerine gidip onlar da kavgaya ba~lam~~lard~ . Deylemi, Türk'e kar~~~galip
gelince Türk hemen akrabalar~n~n yan~na ko~up yard~m istemi~, Deylemi de
Deylemileri ça~~r~ nca her iki taraf silahlar~na sar~l~p kar~~l~kl~~ sald~nya
geçmi~, bu arada Türklerin bir kumandan~~ öldürülmü~ tü. Türkler de buna
kar~~l~ k Deylemilere hücum edip bir Deylemi kumandan~~öldürmü~ler ve her
iki taraf da sava~mak üzere ~ehir d~~~na ç~km~~lard~.
Bu noktadan sonra Bahtiyar, meydana gelecek bu çat~~may~~önlemek
istediyse de netice alamad~ . Nihayet Bahtiyar, Deylemilerin ileri gelenleriyle
bu çat~~ malara bir çözüm bulmak için isti~âreler yapm~~t~. Deylemiler
Bahtiyar'~n Sebüktekin'e kar~~~olan kin ve nefretini, son günlerdeki tutum ve
dü~üncelerini bildikleri için ona ~öyle tavsiyede bulunmu~lard~:
"Bundan kurtulman~ n tek yolu, burada, yani Ahvaz'da bulunan Türk
kumandan ve büyüklerini hemen tutuklay~p bütün mallar~ na elkoyarak
Bahtekin ve di~erlerinin hâkim oldu~u bu ~ehirlerin asker ve imkanlar~yla
Ba~dad üzerine yürüyüp, Sebüktekin'i de yakalat~p ordunun ba~~ndan ve
devlet i~lerinden uzakla~t~ rmakt~r. Ancak o ~ekilde Sebüktekin ve
Türklerden kurtulur rahat edersin."
Bahtiyar kendisine söylenen her lafa inan~r, her seviyeli seviyesiz
adamla isti~âre eder ve her tavsiyeye hemen kulak verir kanard~. Onlar~n bu
tavsiyeleri üzerine çok iyiliklerini görmü~~olmas~na ra~men derhal Bahtekin
"Azadruveyh ba~ta olmak üzere, Ahvaz'daki Türklerin di~er ileri gelenleri
olan Kâtib Sehl b. Bi~r ve Sebüktekin'in de kay~npederi olan Harezmli
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Suba~~~Bekticur'u 70 yan~ na ça~~rm~~ , hepsini hileyle tutuklayarak
prangalara vurup, Deylemileri Türklerin üzerine musallat etmi~ti.
Deylemiler Türklere hücum edip bütün mal ve varl~klar~ na el koymu~, her
~eylerini ya~malam~~ , bu arada meydana gelen çat~~ malarda bir çok kimse
ölmü~tü. Nihayet Türkler kaç~ p gidince Bahtiyar, Sebüktekin'in Ahvâz'daki
bütün mal ve iktâlarma el koydu. Ayr~ ca Bahtiyar Basra'ya da haber
gönderip orada ya~ayan bütün Türklerin kanlar~ n~ n mubah oldu~unu,
önlerine ç~ kan~~ öldürebileceklerini halk aras~ nda ilan ettirmi~ti 71 .
Bahtiyar, karde~leri ve annesiyle vard~klar~~ bir karar üzere, Türkler'i
tutuklatt~~~~takdirde onlara haber gönderecek, onlar da Bahtiyar'~ n
öldü~ünü söyleyerek taziyeye gidecekler, a~~t yakmaya ba~layacaklar,
Bahtiyar'~ n annesine mutlaka ba~sa~l~~~~için gelecek olan Sebüktekin'i
derhal tutuklay~ p hapse atacaklard~. Bahtiyar, yukar~da kaydetti~imiz gibi
Ahvâz'da Türklerin ileri gelenlerini tutuklay~p di~erlerini de bertaraf
ettikten sonra annesine ve karde~ lerine posta güvercinleriyle yollad~~~~bir
mektupta durumu bildirmi~ ti. Onlar da bu mektubu al~ nca hemen ba~~r~ p
ça~~rma~a ve Bahtiyar'~ n Ahvâz'da öldü~ünü söyleyerek a~~ t yakma~a
ba~lam~~~ve ölümünü ilan etmi~lerdi. Bahtiyar'~ n ailesi böyle davranmakla
Sebüktekin'in hemen yanlar~ na gelece~ini sand~lar. Çünkü planlar~ n~~ bu
~ekilde gerçekle~ tirmeyi ümit ediyorlard~. Saray~ n her taraf~ na Deylemi
asker yerle~tirmi~~olduklar~~ gibi, dörtyüz kadar köleyi de bu i~~için haz~ r
kuvvet olarak bekletiyorlard~.
Sebüktekin Bahtiyar'~ n saray~ ndaki bu a~lama, a~~ t yakma ve
ba~~r~~malar~~ haber al~ nca durumu ö~renmek üzere adam göndermi~,
saraydan bu adama Bahtiyar'~ n öldü~ünü söylemi~ lerdi. Sebüktekin bu
ölüm haberini kimin getirdi~ini, Bahtiyar'~n nas~l ve ne ~ekilde öldü~ünü
sorup ö~renmeye çal~~ m~~ , fakat ciddi ve güvenilir bir bilgi ve haber
alamam~~ t~. Bundan dolay~~endi~eye kap~lm~~~ve içine ~üphe dü~mü~tü 72 .
Bu arada Türklerden baz~~ kimseler gerçekleri anlatmak üzere
Sebüktekin'in yan~ na Ba~clâd'a ula~m~~lard~ . Böylece Bahtiyar kurmu~~
oldu~u tuza~a kendisi dü~mü~tü. Bu s~rada Ba~dâd'~~ tamamen elinde
7 `) ~ bnü'l-Esir (VIII, 635) Sebüktekin'in kay~ npederini "Harezmli Suba~~~Bekticur" diye
kaydederken ~ bn Miskeveyh (II, 325) ise aralar~n~~ bir "ve" ile ay~rarak "Harezmli Suba~~~ve
Bekticur" ~eklinde iki ayn ~ah~s olarak zikreder.
'1 ~bn Miskeveyh, II, 324-325; ~bnü'l-Cezi, VII, 68; ~bnü'l-Esir, VIII, 634-636; M. Kebir, 27.
72 ~bn
Miskeveyh, II, 325-326; ~ bnü'l-Esir VIII, 636; Mafizullah Kebir, 28 ve 132.
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bulunduran ve yönetime hakim olan Sebüktekin'e gelen Türkler ba~lar~na
geçerek emirli~ini ilan etmesini teklif etmi~lerse de kabul etmeyip,
Bahtiyar'~ n karde~i Ebu ~shak'a haber göndererek durumu bildirdi.
Sebüktekin kendisiyle Bahtiyar aras~ nda meydana gelen bu anla~mazl~ klar~~
ve durumun vahâmetini anlatarak art~ k bu anla~mazl~ klar~ n düzelemeyecek
bir noktaya vard~~~ n~, buna ra~men efendilerinin itaatinden ç~ kmak
istemedi~ini, onlara kar~~~herhangi bir kötülükte bulunmaya niyeti
olmad~~~n~~söylemi~~ve istedi~i takdirde gelip yönetimi kendisine devrederek
Bahtiyar'~~azletmeyi teklif etmi~ ti. Ebu ~shak Sebüktekin'in bu teklifini ve
emirli~i ona devretmek iste~ini annesine anlat~ nca; annesi böyle bir durum
ortaya ç~kt~~~ nda, iki o~lundan birinden olabilir diye endi~e duymu~,
o~ullar~~ aras~ nda bir çat~~man~ n ç~kmas~ n~~ istemedi~i için Ebu Ishak'~~
bundan al~ koymu~tu.
Sebüktekin Ebu ~shak'~ n bu teklife olumlu cevap vermedi~ini; di~er
taraftan annesinin bütün Deylemileri sarayda toplay~ p silahland~rarak
kendisine kar~~~ koymaya haz~rland~~~m görünce, yan~ nda bulunan
Türklerle birlikte harekete geçerek Bahtiyar'~ n saray~ n~~ iki gün müddetle
ku~att~. O daha sonra saray~~ate~e vererek içeri girmi~ , Müizzüddevle'nin iki
o~lu Ebu ~ shak ve Ebu Tahir'i anneleriyle birlikte tutuklatm~~t~.
Müizzüddevle'nin han~m~~ ve iki o~lu kendilerinin Vâs~ t'a gitmek için
müsaade istemeleri üzerine Sebüktekin onlara müsaade etmi~, onlar da
çekip Vâs~t'a gitmi~lerdi. Bu arada Bahtiyar'~ n hâkimiyetinin kayboldu~unu gören Halife el-Muti Lillah da onlarla birlikte nehir yoluyla Vâs~t'a
gitmek için yola koyulmu~ tu. Ancak Sebüktekin adamlar~ n~~ Halifenin
pe~ inden göndererek, el-Muti'yi geri getirtmi~~ve evine koymu~tu.
Sebüktekin 9 Zilka'de 363 (I A~ustos 974) günü Ba~dâd'~ n bütün
yönetimini ele geçirdi ve Bahtiyar'~ n ~ehirde sahip oldu~u her ~eye el koydu.
Türkler de Deylemilerin evlerine ve saraylar~na yerle~mi~ler, her türlü mal
ve mülklerine sahip olmu~lard~.
Di~er taraftan Sebüktekin'in Sünni olmas~~ hasebiyle ehl-i sünnet ondan
yana bir tav~ r tak~ nm~~, ona yard~mc~~ olmu~lard~ r. Sebüktekin de ehl-i
sünnetten kendisine yard~ m eden kimselere hil'atler giydirip onlar~~önemli
makam ve mevkilere, kumandanl~klara getirtmi~, hep birlikte ~iaya kar~~~
gelerek onlarla çarp~~malara giri~mi~ lerdi. Bu arada her iki taraftan bir hayli
kan dökülmü~, ~filer, Bahtiyar ve Deylemiler ad~ na; Sünniler de Sebüktekin ve Türkler ad~ na çarp~~malara giri~mi~ler ve Ba~dâd yak~ nlar~ nda bu-
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lunan el-Kerh ikinci defa ate~e verilmi~ , bu seferinde ehl-i sünnetten ~iilere kar~~~zafer elde etmi~lerdi
Art~k Ba~dad'~ n bütün yönetimi Sebüktekin'in eline geçmi~ti. Onun
için isteseydi, rahatl~ kla Büveyhilerin Ba~dâd hâkimiyetlerine son
verebilirdi. Ama yukar~da ifade etti~imiz gibi velinimetlerine nankörce
davranmad~. Ancak bir müddetten beri felç olmu~, dili bir hayli a~~rla~m~~~
hareket edemez bir hale gelmi~~olan Halife el-Muti'ye kendi kendini
hilâfetten azletmesi için ça~r~da bulunmu~tu. Aciz ve kar~~~koyamayacak
durumda olan el-Muti' Sebüktekin'in bu ça~r~s~ na uyup Hilâfetten o~lu
Ebu Bekr Abdülkerim ad~ na feragat edip, 13 Zilka'de 363 (5 A~ustos 974)
Çar~amba 74 günü kendi iste~iyle makam~ ndan ayr~ld~. El-Mutrin
hilâfetten çekilmesi üzerine o~lu et-Ti' (veya et-Tâyi') Lillah'a biyat
edildi 75 .
Et-Tâi' Lillah Ebu Bekr Abdülkerim hilafet makam~na geçtikten ve
ona Bey'at edildikten bir gün sonra Sebüktekin'e hil'atler giydirip onu
Emiru'l-umera tayin ederek "Nasrüddevle" lakab~ m vermi~ ti 76 .
Di~er taraftan Bahtiyar, Bahtekin Azadruveyh ve di~er ileri gelen
Türkler'i tutuklatt~ ktan sonra As zadruveyh'in Cündeysâbur'daki büyük bir
zahire anbar~ na el koymu~~ve bununla bir hayli bollu~a kavu~mu~ tu. Fakat
Sebüktekin'in bütün Türklerle bir araya gelerek Ba~clâcl'a hâkim oldu~unu
ve saray~ n~n onun eline geçip orada görev yapanlar~ n bile onunla ittifak
ettiklerini görünce bir hayli ~a~~rm~~ t~. Basrada Bahtiyar'~n zulmüne
u~rayan Türklerden ileri gelenler Ahvaz'a gidip, bu yapt~~~~zulüm ve
haks~zl~klar~~ k~ nam~~~ ona serzeni~te bulunmu~lard~. Deylemiler ise
'3 ibn Miskeveyh, II, 328; ~ bnü'l-Cevzi, VII, 68; ~ bnü'l-Esir, VII 636-637. ibn Ta~ribirdi (en-.Nuci-mui 'z-Z"dhire fi A hbar M~sr ve 7-Kahire, Kahire 1933, IV, 65), Sebüktekin'in, her
y~ l yap~lan ~ii matemlerine engel oldu~ unu ve gerekçe olarak, Bizans ordular~ n~ n ~slâm
topraklar~nda bulundu~u bir s~ rada böyle bo~~ ~eylerle u~ra~~lmamas~~ gerekti~ini ileri
sürdü~ünü kaydeder.
Hatib el-Ba~dâdi, T arihu Ba~dad, M~s~ r 1931, VII, s. 379-380. ~ bnill-Cevzi, (VII,
67) ise 19 Zilka'de'nin Sal~~günü oldu~unu kaydeder.
7." ibn Müskeveyh, II, 327-382; ~ bnü'l-Esir, VIII 637; ibn Tiktaka Muhammed ibn Ali, el-Fahri,
M~s~r 1317, S. 259; el-Fahri, ~ ngilizce çevirisi, C.E.J. WHITTING, Londra 1947, pp. 281; Ebu'lFidâ, II, 113; ~ bn Ta~ribirdi, IV, S. 105; Muhammed b. ~akir, Fevatü'l-vefilyat, N~r. M.M.
Abdulhamid, Kahire 1951, II, 251. Ebu'l-Ferec, Tarih, s. 269. El-Muti'lillah'~n hilâfeti yirmi
dokuz y~l be~~ay müddetle hiçbir varl~ k göstermeden devam etmi~ ti.
76 ~ bnii'l-Cevzi, VII, 68 ve 76; Ebu'l-Ferec, Tarih, s. 269. Ancak 1bn Kesir (XI, 282), etTâi'nin Sebüktekin'e "Naruddevle" ünvan~n~~ verdi~ini kaydeder.
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Bahtiyar'~~ daha da tahrik ederek; "Türklerle sava~maktan ba~ka çaremiz
yoktur, onlara kar~~~ç~ karsak ancak o zaman oklar~n~~ bizden uzak tutarlar"
deyince Bahtiyar'~ n kafas~~ bir hayli kar~~m~~ t~.
Nihayet Bahtiyar, Azadruveyh'i tutuklu bulundu~u yerden ç~kararak
serbest b~ rakm~~~ve Sebüktekin'in yerine ordu ba~kumandanl~~~ na tayin
ederek ona "Hacibu'l-Huccab (Hâcibler Hâcibi)" ünvan~ n~~ vermi~ti.
Bahtiyar, Bahtekin Azadruveyh'i ba~kumandanl~~a tayin etmekle
Türklerin kendilerine kar~~~ yap~lan uygulamalar~~ unutacaklar~n~~
zannetmi~ti. Türkleri kendisine yak~ nla~t~ rmak için Ahvâz'da hapiste
bulunanlar~ n tümünü tutuklu bulunduklar~~yerden serbest b~rak~ p Vas~t'ta
bulunan annesinin ve karde~lerinin yan~na gitti.
Devletinin Sebüktekin'in eline dü~tü~ünü gören izzüddevle Bahtiyar,
amcas~~ Rüknüddevle ve amcas~ n~ n o~lu Aduddüddevle'ye mektuplar yaz~ p
Sebüktekin'e kar~~~kendisine yard~m etmelerini istemi~ti. Ayr~ca çe~itli
vaadlere kar~~l~ k Hamdâni emini Ebu Ta~lib'in de kendisine yard~m
etmesini teklif etmi~ti. Y~llard~ r sava~~halinde bulundu~u el-Batâih hâkimi
~ mran ibn ~ahin ile de bar~~~ p ona hil'atler göndermi~~ve ödemesi gereken
bütün vergilerden muaf tutmu~tu.
Sebüktekin ise etraf~nda bulunan Türklerle birlikte Ba~dad'dan ayr~l~ p
Vas~ t'a do~ru yola koyuldu. Giderken yeni Halife et-Tar Lillah ile Ma'zül
sab~ k Halife el-Muti Lillah'~~ da yan~ na alm~~t~~77 .
Sebüktekin'in bu seferde güttü~ü gaye Deylemilerle Türkler aras~ ndaki
çat~~malara bir son vermek ve bu ihtilaflar~~ bir çözüme kavu~turmakt~.
Bunun için de Bahtiyar üzerine yürüyen Sebüktekin'in elde edece~i ba~ar~~
neticesinde bölgeyi, Ba~clad ve N/asit Türklerde; Basra ve Huzistan
Deylemilerde kalmak üzere bölü~türmek istiyordu 78 .
Sebüktekin Ba~clad'dan ayr~lmadan bu gaye ve dü~ üncesini Bahtiyar'a
yazd~~~~bir mektupta ~öyle aç~ kl~yordu.
"Kendi elinle kendi aleyhinde bir cinayet i~leyerek bana kazd~~~n
kuyuya dü~tün. Yapt~~~ n her ~ey hatal~d~ r. Art~ k yönetim senin elinden
ç~ km~~t~ r. Onun için Ba~dad ve Vas~ t'dan ç~k, buralar~~ bana b~ rak; Basra ve
Ahvâz bölgesi de senin olsun. Bunun için aram~za kimseyi sokma, bu
teklifimi kabul edersen aram~zda ç~ kacak bir sava~~n kap~s~n~~ kapatm~~~
77
78

VIII, 643-644; Ibn Ta~ribirdi, IV, 107.
Ibn Miskeveyh, II, 328-329;
Ibnifl-Cevz~, VII, 68; Ayr~ca bk. Heribert Busse, a.g.e., s. 335.
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olursun. Sava~a kalk~~~ rsan, becerebilece~in bir i~~de~ildir. Sana duydu~um
yak~ nl~ k ve ~efkatimden dolay~~ bu ö~ütleri yap~yorum" 79.
Bahtiyâr'~ n bu sözlere kulak asmamas~~üzerine Sebüktekin Halife etTâi'den de ayn~~minvâl üzere bir mektup yazmas~ n~~istemi~~fakat Halifenin
mektubu da hiç fayda etmemi~ti. ~~ te Sebüktekin bundan sonra Ba~dâd'dan
hareketle Deyrü'l-Akül'a varm~~ t~ . Burada konaklad~~~~ve karargah~ n~~
kurdu~u s~ rada el-Mutrnin hastal~~~~bir hayli ~iddetlenmi~~ve burada 23
Muharrem 364 (13 Ekim 974) Pazartesi günü vefat etmi~ti 8°.
Sebüktekin de el-Mutrin vefat etti~i günlerde hastalanm~~~ve o da dört
gün kadar hasta kald~ ktan sonra 24 Muharrem 364 (14 Ekim 974) Sal~~gecesi
hayat~ n~~ kaybetmi~ti 81 . Sebüktekin'in vefat~~ üzerine Türkler Alptekin'i
onun yerine ba~ kumandanl~~a tayin etmi~ lerdi. Buna göre Sebüktekin iki ay
oniki gün müddetle Emiru'l-umerâ olarak görev yapm~~~bulunuyordu 82 .
kayd~ na göre Sebüktekin at~ ndan dü~erek belkemi~ini k~ rm~~~ve bunun etkisiyle ölmü~ tür. Fakat ibn Kesir bu attan dü~me
olay~ n~ n daha önce oldu~unu gayet aç~ k olarak ifade etmektedir 83 .
Sebüktekin at~ ndan dü~ünce belkemi~i k~ r~lm~~t~~84 . Kendisini tedavi
etmek üzere k~ r~ kç~-ç~ k~ kç~~ ibnü's-Salt ad~ nda bir tabibi ça~~rm~~lar ve
Sebüktekin kendisini tedavi etti~ i için bu tabibe büyük mükâfatlar vermi~ti.
ibnü'l-Cevzi Sebüktekin'in bu tabibe biraz iyile~ ip hamama gidebilince,
hemen o gün bin dinar, güzel bir at ve bir kay~k verdi~ini ve ona hil'at
giydirdi~ini ifade eder 85 . Sebüktekin'in bu tabibe bir gün ~öyle dedi~i de
kaydedilir:
'9 Ibn Miskeveyh, II, 334; Ibnül-CevzI, VII, 68, M. Kebir, 30.
80 ~~bn Miskeveyh, ayn~~ yer, Ebu'l-Ficiâ, Il, ~~ 14.
8 ' Büyük bir ihtimalle ve kaynaklardaki bilgilere bakarsak Sebüktekin el-Muti'den bir gün
sonra vefat etmi~ tir, bk. Ibnül-Cevzi, VII, 77; Ebu'l-Fida, ayn~~ yer; Ibn Kesir, el-Biddye ve'nAril~âye, Beyrut 1966, XI, 282. Ibn Ta~ribirdi, özellikle Sebüktekin'in bir gün sonra vefat etti
~ini
aç~ kl~ kla kaybeder, IV, 1°8. Ayr~ ca bak. Ibn Haldun, III, 429. F. I~~
ltan, et-Tâyi', mad. IA.
82 Gerek Ibnü'l-Cevzi (VII, 77) ve gerekse büyük bir ihtimalle ondan naklen Ibn Kesir
(XI, 282) ve Ibn Ta~ribirdi (IV, 108) Sebüktekin'in Emiru'l-umerâl~k müddetini iki ay onüç
gün olarak kaydederler. Ancak bu kay~ tlar~ na göre 13 Zilka'deden 24 Muharrem'e kadar iki ay
oniki günlük bir zaman geçmi~~oluyor. Hamdullah Mustavfi Kazyinfde yuvarlak bir tarih
olarak "iki ay kadar Ba~clâcl'da hüküm sürdü" diye zikreder, bk. nrih-iGuzide, Tahran 1339, S.
416.

Cevzi, VII, 77; Ibn _Kesir, XI, 282.
Ibnü'l-Cevzi (ayn~~ yer) ise kaburga kemi~inin k~r~ld~~~n~~ kaydeder fakat hastal~~~n seyri
ve iyile~me safhalarm~~ kaydeden her iki müellifin verdi~i bilgilere bakarsak belkemi~inin
k~r~lm~~~olmas~~ daha kuvvetle muhtemel olarak görülmektedir.
83

84

85

Ibnül-Cevzi, VIT 7--77.
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"Benim tedavim ve s~ hhate kavu~mama vesile olaca~~n~~ ve bana faydan dokunaca~~n~~ dü~ündükçe sana olan minnettarl~~~ m~~ nas~ l ifade edece~imi bilemiyorum; fakat ~u ayaklar~ n~~ s~ rt~ ma bast~ r~ p durdu~unu
görünce sana öyle bir k~z~yorum ki onu da anlatamam"".
Sebüktekin vefat edince cenazesi el-Mutrin cenazesi ile birlikte
Ba~dâd'a götürüldü. Sebüktekin el-Muharrim ad~~ verilen yerde bulunan
saray~na götürülüp burada kendisinden önce vefat eden k~z~ n~n türbesine
defnedilmi~ti.
Sebüktekin vefat ettikten sonra arkas~ nda muazzam bir servet
b~ rakm~~t~. Kaynaklar geride b~ rakt~~~~miras~n~~ ~öyle kaydederler:
"Bir milyon el-Mutri dinar, on milyon dirhem, içi mücevherât dolu iki
sand~ k, alt~ n ve gümü~~kapkacaklarla dolu k~ rkbe~~sand~ k, cam e~ya dolusu
onbe~~sand~ k, elli parças~ n~ n her biri bin miskat a~~ rl~~~ nda olmak üzere
yüzotuz yük alt~ n, alt~yüz yük gümü~, dört bin adet ipek elbise, onbin
adet ayr~~ cins kuma~tan elbiseler, içyüz çuval dolusu yayg~, üçbin at ve
kat~ r, bin deve, üçyüz köle, k~ rk hizmetçi."
Bunlar samimi dostu Ebu Bekir el-Bezzâz'~ n yan~nda b~rakt~klar~=
d~~~ nda olan mallanyd~. Ayr~ca el-Muharrim'de, o günkü Ba~dâd'~n en
büyük saraylar~ndan birisi "Darü'l-Memleke" ad~yla bilinen me~hur devlet
saray~ n~n kar~~s~ nda Sebüktekin'e ait bir saray vard~~87 . Bunun bat~~
taraf~ndaki kap~s~~Dicle nehrine; do~u kap~s~~ ise büyük bir bahçeye aç~l~ rd~.
Bu bahçede muazzam hurma vs. a~açlar yer al~yordu. Beytü's-Sitt~nrnin
hizas~ nda olan bu saray daha sonralar~~ Büveyhi emini Azudüddevle
taraf~ndan geni~letilmi~ti~~ 88 .
Ayr~ca Ba~clâd'da "Sebüktekin Meydan~" ad~yla an~lan bir meydan
oldu~u da görülmektedir 89 .
Sebüktekin'in vefat~ na sevinen izzüddevle Bahtiyar Türklerin
hakimiyetinin sona erece~ini dü~ünmü~tü. Fakat yine de Türklerin
ba~lar~ na geçirdikleri yeni kumandanlar~~ Alptekin'in yan~s~ ra Bahtekin
Azâdruveyh, Bahtekin Ca'deveyh, Sebüktekin'in kay~npederi olan Bekticur
vs. ileri seviyede Türk kumandanlar~~ Büveybi devleti bünyesindeki
varl~ klar~n~~ ve etkinliklerini sürdürüyorlard~.
Ibnü'l-Cevzi, ayn~~ yer; Ibn Kesir, ayn~~ yer.
Ibnü'l-Cevzi, VII, 77; Ibn Kesti-, ayn~~ yer.
88 Ibnü'l-Cevzi, ayn~~ yer. Le Strange, Baghdad During The Abbasid Caliphak, Londra 1924,
235. Aynca bk. Jacob Lassner The Topography of Baghdad in the earlY middle Ages, Detroit
(Kanada) 1970, 92-93 ve 271.
Jacob Lassner, a.g.e. ayn~~ yer.
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