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Abstract: The Appearance of the Samanids State. The Sanuınid dynasty
appeared iıı Transoxiana in 1Xth century. The dynasty was attributed LO their
ancestor. Saman. Their influence and/ame began LO increase with the period
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of Ma'mun. the Abbasid Caliph. In the beginning they were supported by the
Tahirids, the viceroys of Khurasan and Transoxiana,' and they gradually
gained power in the region. Af ter the dedining of the Tahirids they were
directly appointed for governing Transoxiana by the Ahbtısid caliplıs. But
their dependence to the Abbasid caliphs \Vas basically in appearance. And
evelltuall)' they founded their own states in Trans()xiana.
Key Words: Saman. Nouh b. Asad. Nasr b. Ahmad, İsmail b. Ahmad,
Tahirids. Transoxiaııa, Bukhara, Samarqwıd.

Giriş
Samanoğullarının kökenleri ve anayurtları hakkında kesin bir bilgiye

ulaşmak zor görünmektedir. Kaynaklarda genellikle Samanoğullarının soyu-
nun Sasanf Hanedanı'ndan Behram Çubin'e dayandığına ilişkin bir rivayet
nakledilmektedir.I Yine Samanoğullarının ataları arasında yer aldığı belir-
tilen Reyli Behram Hoşneş'in2

, Sasanı Kisrası Hürmüz'ün Azerbaycan valisi
olduğu kaydedilmektedir.3 Bu arada bir müellifin ise Samanoğullarının Türk
kökenli olduğunu ve Oğuz Kabilesi 'ne bağlı bulunduğunu öne sürdüğü ifade
edilmektedir. Frye bunu pek muhtemel görmemektedir. Onların, bu
ihtimalden daha mantıklı gözüktüğüne işaret ettiği Türk kökenli Eftalitlere
dayandırılmasının ise sonraki dönemlerde ortaya çıkmış bir girişim ola-
bileceğini belirtmektedir.4 Bununla birlikte Samanoğullarının geçmişi hak-
kında sağlıklı bilgi edinmemizin mevcut kaynaklar çerçevesinde zor olduğu
açıktır. Nitekim bu hanedanın ilk Müslüman ferdi olarak bilinen Saman
Huda'nın ne zaman İsHim'l kabul ettiği bile kaynaklarda ihtilaflı durum-
dadır. Gerdizı'nin rivayetine göre Saman Huda, Halife Me'mun'un Horasan
valiliği sırasında onun vasıtasıyla Müslüman olmuştur.' Narşahf'ye göre ise
Saman, Emevıler döneminde Horasan Valisi Esed b. Abdullah el.Kasrf

i İbnü'l-Cevzı, e/-Mıınıazam li Tôrıhi'I-Mıılük ve'I-Üıııem. Beyruı. 1995, VII. 265;
http://www.alwaraq.com. (4.12.2002), 2806; Sem 'iinı. el-Ensab, ıık. Ahdullah Ömer el-
Barudı, Beyrut. 1988, 111. 201; http://www.alwaraq.com. (4.12.2002), 1034 vd.; İbn
Tağriherdf, elı-Nücü11lu 'z-Z,ıhire ]i Mulaki Mısr ve 'I-Kahire. Kahire, 1932, 111. 83;
http://www.alwaraq.com. (10.12.2002), 556. İhn Miikülii, eI-ikmal, tık. Ahdurrahman b.
Yahya. Haydarabad, 1966, V, 148 vd.; http://www.alwaraq.com. (10.12.2002), 798;
Mirhond, Ravzaıu's-Safô, Lucknow, 1913, IV, 10.
ibn Haldun Hoşneş adını Haşfş şeklinde kaydetmektedir. Fakat Samanoğullarının bu ve
diğer atalarının isimlerinin zabıı konusunda endişeleri bulunduğunu vurgulamakladır. Bkz.
İbn Haldun. eı-iber, yy., trı., IV, 333; http://www.alwaraq.coın.(l2.12.2002),2155.

'İbnü'l-Esır. el-Kômilfl'I-Tlirlh, Mısır, 1357, VI. 3; http://www.alwarag.com. (01.10.2002),
2317; Nüveyrf, Nihayeıü 'I-Ereb fl Fuııfini 'I Edeb, ıhk. M. Cabir Abdu'\.Aı el-Hın\. Kahire,
i984, XXV, 33 i; http://www.alwaraq.com. (10. ı2.2002),5822.

4 Frye. "The Samanids", Cambridge History of irwı, Cambridge, 1975, IV, /36.
\ Gerdizf, TiMh-i Gadiıi, Tahran. 1327, 14.
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(105-9/723-7) aracılığıyla Müslüman olmuştur. Bu nedenle oğluna, valiye
sevgi ve saygısının bir sonucu olarak Esed adını vermiştir.6

Barthold'un da dikkat çektiği gibi Saman'ın değil, oğlu Esed'in
hakkında bile kaynaklarda pek bilgi bulunmamaktadır.7 Samanoğullarının
tarihini yazan Mirhond bu bilgiyi zayıf bir rivayet gibi nakledip üzerinde
durmaya bile gerek duymadan, doğrudan onların şöhretlcrinin ancak Abbası
Halifesi Me'mun döneminde ortaya çıktığına dikkat çekmekıedir.~ Böyle bir
durumda Sfımanoğullarının soyunun Behram Çubin'e dayandığı rivayeti ten-
kide açıktır. Çünkü tarihte yıldızı parlayan bir çok kişi ya da hanedanın soy
kütüğünü meşhur bir kimseye dayandırma yoluna başvurduğu bilinmektedir.
Zeki Velidi Togan bu sahte soy kütüklerine kitabında örnekler vererek dik-
kat çekmektedir.9

Samfınoğullarının atalarının ana yurdu hakkında ise bazı Arapça ve
Farsça kaynaklar onların isminin Semerkant yakınındaki bir köyün adından
türetildiğini, bazıları ise bu köyün Belh ve Tirmiz yakınında bulunduğunu
kaydetmektedir.1u Frye, Samfınoğulları ailesinin kaynaklarda ilk defa
Horasan'da görüldüklerini gerekçe göstererek bu yerin Tirmiz'de olması
ihtimalinin, Maveraünnehir'e göre daha kuvvetle muhtemel gözüktüğünü
belirtmektedir.I i Fakat mevcut rivayet başka belgeler olmaksızın böyle bir
ihtimali teyit etmekte yetersiz kalmaktadır. Çünkü aşağıda görüleceği gibi
Esed b. Samfm'ın oğullarının daha ziyade Semerkant ve çevresinde yönetici
tayin edilmeleri, siyası ve askeri güçlerini Maveraünnehir'den almaları diğer
ihtimalin de göz ardı edilmemesini gerektirmektedir. Bu nedenle Saman-
oğullarının; bir İranlı olarak değil, hakim oldukları Maveraünnehir coğ-
rafyasının insanları olarak değerlendirilmesi daha mantıklı görünmektedir.

Samanoğullarının Abbasılerle ilişkisi rivayete göre onların kuruluş
yıllarına dayanmaktadır. Samanoğulları Hanedanı'na adını veren Saman'ın,
Abbası ihtilalinin ortaya çıktığı günlerde Horasan'da Ebu Müslim el-Hora-
sanı'nin yakın adamları arasında yer aldığı belirtilmektedir.12 Fakat Saman-
oğullarının Abbasflerle ilişkisinin Halife Harun Reşid döneminden itibaren
canlandığı görülmektedir. Esed b. Saman'ın, bu sırada Horasan valiliği
yapan Ali b. İsa 'nın yakın adamları arasında yer aldığı ve onun valiliği

6 Narşahi. Tari/ltı Buhara. thko Emin Abdülınecid Bedevı, ;\Iasrullah Mübeşşir et-Tıriizl.
Mısır. trL.. 105.

7 Vasiliy Viladimir Barthoıd. Moğol isıilasll1a Kadar Türkistan, haz. H. Dursun Yıldız,
Ankara. 1990.226.

, Mirhond. HislOire Des .'lamanides (Farsça metin kısmı). haz. M. Defremery. Paris. i l\45. I.
" Bkz. Z.Velidi Togan. Tarihıe Usul. İstanbul, 1985.76 vd.
ILI Yakut el-Hamevi. Mu'ceıııu'I-Buldan. Mısır, 1906. V. 1i vd.: http://www.alwaraq.com.

(14.12.2002),1534: Makdisı, Ahseııu'ı-Tekdsim. Leiden. 1906. 33S:
http://www.alwaraq.com. (17. i2.20(2). 173.

" R.Nelson Frye. "The Siimanids ". 136.
12 İbnü 'I-Cevzı, VI. 131; http://www.alwaraq.com. (4.12.2002), 2227; İbn Tağriberdı, ııI. 83;

http://www.alwaraq.com.(10.12.2002). 556.
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döneminde öldüğü nakledilmektedir.13 Yine Esed b. Saman' ın oğulları bu
dönemde isyan edip Semerkant'ta hakimiyet kurmuş bulunan Rafi' b. Leys'e
karşı mücadelede görevlendirilmişlerdir. Şöyle ki, i91/807 yılında Ali b.
İsa'nın yerine Horasan valiliğine atanan Herseme b. A'yün bu isyanı bas-
tırmak için Rafi' b. Leys'in üzerine yürümüş, fakat bir başarı elde edeme-
mişti. Bu gelişmeden hayli rahatsız olan Harun Reşid, oğlu Me'mun'u da
yanına alarak Rafi' b. Leys meselesiyle doğrudan ilgilenmek istemiş ve
Horasan'a gelmiştir. Me'mun, burada Esed b. Saman'ın oğulları olan Nuh,
Ahmed, Yahya ve İlyas'ı Herseme b. A'yün'e yardımcı olarak görev-
lendirmiştir. Sonuçta Esed b. Saman'ın oğulları, Rafi' b. Leys ile bir ant-
laşma yapılmasını sağlamış ve hayatının son günlerini yaşayan Harun Reşid
ile Me 'mun 'a derin bir nefes aldırmıştır.14 Böylece Samanoğulları Hane-
danı'nı oluşturacak bu kimseler, Emin'den sonra halife olacak Me'mun'un
yanında önemli bir yer edinmişlerdir.

Me'mun halifelik makamına geçtiğinde Horasan valisi tayin ettiği
Gassan b. Abbad'a da, geçmişteki başarılarının bir mükafat! olarak Esed'in
oğulların~ devlet kademesinde önemli görevler vermesini emretti. Bunun
üzerine Gassan b. Abbad, 204/819 yılında Esed'in oğullarından Nuh'u
Semerkant'a, Ahmed'i Fergana'ya15, Yahya'yı Şaş ve Uşrusana'ya, İlyas'ı
Herat'a vali tayin etti.16 İbn Hurdazbih'in Maveraünnehir'in vergileri müna-
sebetiyle naklettiği bilgilerden Nuh b. Esed'in 211-212/826-827 yıllarında
Semerkant'ın yanı sıra Fergana ve diğer Türk şehirlerinden bazısının da
hakimi olduğu anlaşılmaktadır. Onun rivayetine göre bu yerler için belir-
lenen vergi miktarı 326.400 dirhem olarak takdir edilmiştir.17 Böylece
Samanoğullarının ilk siyası faaliyetleri Maveraünnehir'de ve dışında olmak
üzere iki ayrı bölgede ortaya çıkmıştır.

1. Samanoğullarının Maveraünnehir Dışındaıki Durumları
Esed'in oğullarından Maveraünnehir dışında valilik yapan tek kişi İlyas

b. Esed'tir. Kaynaklarda diğer kardeşleri Maveraünnehir'in farklı yerlerinde
valilik yaparken onun Herat'ta bu görevi sürdürdüğü nakledilmektedir.
Tahiroğullarından olan Horasan Valisi Talha b. Tahir, İlyas b. Esed'i 208
yılı Safer/823 yılı Haziran ayında Sistan'a vali tayin etti. Fakat İlyas, bu

11 ibnü'I-Cevzl, Vii, 265; http://www.alwaraq.com. (4.12.2002), 2806. İbn Tağriberdi. ııı.
83; http://www.alwaraq.com. (10.12.2002). 556.

14 Narşahı. 105.
15 Narşahi. diğer kaynaklardan farklı olarak Ahmed b. Esed'in Merv'c atandığını ve bu
atamaların 202/817 yılında yapıldığını belirtmektedir. Bkz. Narşahı, 106.

16 Gerdizı, 14; İbnü'I-Esır. Vı. 3; http://w\Vw.alwaray.com.(01.10.2002).2317; ibnü'I-Cevzl.
Vı. 13i; http://www.alwaraq.com. (4.12.2002). 2227; Ebu'I-Fida. el-Muhtasar]i AlıMri '1-
Beşer, Mısır. 1325, ii. 50; http://www.alwaraq.com. (12.12.2002). 353; Mirhond.
Ravzatu 's-Su/ii. IV. ıo; Barthoıd, 225 vd.; Fryc, 'The Samanids", )36.

17 ibn Hurdazbih. e/-MesiJ/ik ve '/-MemiJ/ik, haz. De Goejc, Brilı. ı889, 38. http://www.
alwaraq.com. (2.10.2002), 20.
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görevde ancak birkaç ay gibi çok kısa bir zaman kalabildi. Talha b. Tahir,
aynı yılın Cemaziyelahir/Ekim ayında valilik görevini Muaddel b. Husayn'a
devretti. Fakat İlyas, bu durum hoşuna gitmediği için Sistan'da bulunan
Haris b. Müsenna'nın sarayına yerleşti. Buradan sürekli olarak halkı
Muaddel b. Husayn'a karşı tahrik etti. Bu nedenle halk İlyas b. Esed'e daha
çok destek veriyormuş gibi davranmaya başladı. Bu durum şehirde barış
ortamını tehlikeye düşürdüğü için valiyi zor durumda bıraktı.l~ Talha b.
Tahir'den sonra Horasan valisi olan kardeşi Abdullah b. Tahir, İlyas b.
Esed'i 212/827 yılında İskenderiye valisi tayin ederek bu yılın Cemazi-
yelahir/Eylül ayında Fustat'a döndü.l') Fakat Barthold'un da belirttiği gibi,
İlyas b. Esed'in bu görevde ne kadar kaldığı bilinmemektedir.2°

İlyas b. Esed, Horasan Valisi Abdullah b. Tahir tarafından Sistan'da
Haricfler'e karşı savaşmak için görevlendirilen komutanlar arasında da yer
aldı. 7 Zilhicce 216/15 Ocak 832 tarihinde Haricf lider Avf b. Abdurrah-
man'ın ordusuyla savaşa tutuştu. Sonuçta her iki taraftan da çok sayıda insan
öldti. Haricfler neredeyse tamamen yok olmakla karşı karşıya kaldılar. Çok
çetin geçen çatışmada İlyas b. Esed'in de içinde yer aldığı ordudan ise
Muhammed b. Ahvas, Ahmed b. Amr b. Müslim el-Bahil) ve Vehb b. HiliH
gibi önde gelen kimseler öldürüldü. Sistan Valisi Muhammed b. Ahvas
öldürüldüğü için onun yerine Abdullah b. Tahir'in amcası Hasan b. Hüseyin,
yeni vali belirleninceye kadar İlyas b. Esed'in vekalet etmesini istedi.
Sonraki yıllarda ise İlyas b. Esed, Abdullah b. Tahir tarafından Sistan
valiliğine atandı. İlyas b. Esed valilik makamına geçtiği sırada muhtemelen
Haricflerle bitmek bilmeyen çatışmalar ve sık sık yaşanan kıtlıklar nedeniyle
şehir hazinesi tamamen boşaımıştı. Bu konuda en geniş bilgiyi veren Tar'ih-i
Sistan adlı kaynaktan anlaşıldığı kadarıyla İlyas, önceki valilerden daha
başarılı bir yöneticilik yapamamıştır. O da diğer valiler gibi Haricfleri takibe
kalkışmış, fakat Kirman tarafına çekildikleri için onlara karşı da bir başarı
gösterememiştir .21

Görevlerinde pek başarılı bir tablo ortaya koyamadığı anlaşılan İlyas b.
Esed, Herat valiliğinde bulunduğu bir sırada Horasan Valisi Abdullah b.
Tahir tarafından cezalandırılmıştır. Rivayete göre Abdullah b. Tahir,
İlyas'tan Herat valiliği yaptığı sırada Nişabur'a gelmesini istemiş, fakat o, bu
emri yerine getirme konusunda biraz yavaş hareket etmişti. Bunun üzerine
Tahiroğullarının en güçlü Horasan valisi olan Abdullah b. Tahir, İlyas'a bir
mektup yazıp ceza olarak bu mektubun eline geçtiği yerde kalmasını
istemişti. Buşenc'ten hareket ettiği sırada mektup eline geçen İlyas'ı, ancak
burada bir sene ikamete mecbur tuttuktan sonra yoluna devam edip huzuruna
çıkmasına izin vermişti. Bununla birlikte Abdullah b. Tahir, onu valilik

ıs Tiirilı-i Sistan. haz. Mcliku'ş-Şuara Behar, Tahran.trz .. 177 vd.
ıy Kindı. Kitiibl/'I-Vıı/ôt ve Kitôbu'I-Kudôt. Bcyrut. 1908. 183 vd.; Makrizı. el-Mevôiz ve'l-
i 'tibar. 344. http://www.alwaraq.com. (4.12.2002).

20 Barthoıd. 226, not 198.
21 Tôrilı-i Sist(lII. 182 vd .. i87 vd.

http://www.alwaraq.com.
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görevinden almamıştır. Tahir b. Abdullah da babasının Samanoğullarıyla
ilgili politikasını sürdürmüştür. Ancak kaynaklarda yer alan İlyas ile ilgili
bilgiler karmaşık bir durumda bulunmaktadır. İlyas'ın Sistan'da bulunduğu
sırada Herat valiliğinden alınarak mı bu işle görevlendirildiği yoksa Herat
valiliğine ek olarak mı komutanlık yaptığı konusu kaynaklarda belirsizdir.
Yine Sistan'daki faaliyetlerinden sonra ikinci defa mı Herat valiliğine tayin
edildiği anlaşılmamaktadır. Yalnızca Horasan Valisi Tahir b. Abdullah'ın,
İlyas 242/856'da Herat'ta ölünce yerine oğlu EbO İshak Muhammed b.
İlyas'ı tayin ettiği belirtilmektedir.22

Frye, kaynak belirtmeksizin İlyas'ın yerine oğlu İbrahim'in geçtiğini
kaydetmektedir. Buna göre bir süre sonra İbrahim, Horasan Valisi
Muhammed b. Tahir tarafından ordu komutanı olarak görevlendirildi. Fakat
İbrahim Sistan'da Haricflere karşı yaptığı savaşta başarısız oldu. Yine
Yakub b. Leys, Hcraı' ı kuşattığında Tahiroğullarının valisi, İbrahim'i Yakub
b. Leys'c karşı gönderdi. Fakat BOşenc yakınında 253/867 yılında iki taraf
arasında çıkan çatışmada İbrahim, Yakub karşısında yenilgiye uğradı' ve
Nişabur'a kaçtı. Bir süre sonra Nişabur'da Yakub'a teslim oldu ve esir
olarak Sistan'a götürüldü.21 Barthold, İlyas'ın ölümünden sonra onun yerine
ailesinden hiç kimsenin geçmediği kanaatinde olduğunu belirtmektedir.
Saffaroğullarının Sistan ve Herat'ta ortaya çıkmaları hakkındaki rivayetlerde
Samanoğullarının adının geçmediğini kaydetmektedir.24 İlyas'ın yerine
başka biri gcçmiş de olsa, kuruluş yıllarında Siimfmoğullarının Mavera-
ünnehir dışındaki hakimiyetIerinin kalıcı olmadığı açıktır.

2. Samanoğullarının Maveraünnehir'deki Durumları
a. Tahiroğulları Dönemindeki Durumları
Samanoğullarının tarih sahnesinde belirgin bir yer edinmeleri, Mavera-

ünnehir yoluyla gerçekleşmiştir. Esed b. Saman'ın oğullarının bu bölgedeki
valilikleri Samanoğulları iktidarının başlangıcı olmuştur. Artık bundan sonra
Horasan'a atanacak tüm valiler onların Maveraünnehir'deki hakimiyetini
saygıyla karşılamıştır. Bu nedenle Samanoğullarının iktidarının Mavera-
ünnehir kökenli olduğu söylenebilir.

Tahiroğulları Hanedanı'nın kurucusu olan Tahir b. Hüseyin, 205/821
yılında Horasan valisi olunca Esed'in oğullarını görevlerinde bırakmış;
Esed'in oğullarının en büyüğü olan Semerkant Valisi Nuh b. Esed'i ise

22 Nüveyri'. XXV. 332; http://www.alwaraq.com. (10. i2.2002), 5822. İbnü'l-Esır ve İbn
Haldun, İlyas'ın öldüğü 242/856 yılında oğlu Muhammed'İn Herat valiliğine Abdullah b.
Tahir tarafından atandığını kaydetmektedir. Bkz. İbnü'I-Esır, VI. 4; ibn Haldun. III, 311;
http://www.alwaraq.com. (I 2. i2.2002), i530. Halbuki 230-248/844-862 yılları arasında
Horasan valisi olarak Tahir b. Abdullah görev yapmıştır. Bkz. Hasan Kurt. Türk is/ôm
Dönemine Geçişte Talıimlf,u//al'l. Ankara, 2002. 95.

2.1 Frye, "The Samanids". ı36.
2J Barthold,226

http://www.alwaraq.com.
http://www.alwaraq.com.
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onların aile reisi olarak görmüştür."S Samanoğulları, Tahir b. Hüseyin
döneminden itibaren Tahiroğulları Hanedanı 'nın yıkılışına kadar Mavera-
ünnehir'de hakimiyetierini sürdürmüştür. Tahiroğulları ortaya çıkışlarından
yıkılışıarına kadar onları hep desteklemiştir. Samanoğulları bölgedeki
faaliyetlerini onlar aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Bölgenin İsHimlaşmasının
tamamlanabilmesi ve henüz İslam'ı kabul etmemiş Türk bölgelerinden gelen
akınıara karşı Samanoğullarının daha iyi direnebilmesi için Tahiroğulları
onları güçlendirmeye çalışmıştır. Bu konuda Samanoğullarına hilafet
merkezinden de büyük destek verilmiştir.

Talha b. Tahir'in Horasan valiliği döneminde Halife Me'mun tarafından
Ahmed b. Ebi Halid bir orduyla Samanoğullarının yönetiminde olan Ma-
veraünnehir'e gönderildi. Çünkü Uşrusana Hükümdarı Kavus, Me'mun'a
vergi vermeye razı olduğu halde, Halife'nin Bağdat'a gitmesinden sonra
antlaşmayı bozmuştu. Bu nedenle Uşrusana'nın yeniden itaat altına alınması
kaçınılmaz hale gelmişti. Bu arada Uşrusana'da hükümdar ailesi arasında da
anlaşmazlıklar çıkmış; Kavus'un oğlu Haydar, kardeşi Fazı'ın kayınpederi
olan ve bir grubun liderliğini yapan ünlü bir asilzadeyi öldürmüştü. Bu
olaydan sonra Haydar, önce mahalIf Arap idarecisinin yanına, daha sonra da
Bağdat'a kaçmıştı. 205/820 yılında Fazı da, Dokuz-Oğuzları yardıma çağır-
mıştı.26 Halife Me'mun, antlaşmayı bozan Uşrusana Hükümdarı'nı yeniden
itaat almayı düşünürken bölgede böyle bir iç çatışmanın ortaya çıkmış
olmasını fırsat olarak değerlendirdi. Yardım isternek için Bağdat'a sığınan
Haydar, Uşrusana'yı fetih konusunda hilafet ordusunun işini kolay-
laştıracaktı.

207/822 yılında Ahmed b. Ebi Halid, bir ordu ile Uşrusana'ya girdi.
Kendisine kılavuzluk eden Haydar, Arapları pek bilinmeyen kısa bir yoldan
getirdiği için gafil avlanan ve teslim olmak zorunda kalan Kavus'u Bağdat'a
gönderdi.n Fazı ise Türkler ile birlikte bozkırlara kaçtı. Bir süre sonra
Türklere ihanet ederek onları terk edip Araplara katıldı. Türkler ise
bozkırlarda susuz kaldıklarından çok sayıda can kaybına uğradılar. Bağdat'ta
İslamiyet'i kabul eden Kavus'a gelince, Uşrusana'ya yeniden yönetici olarak
görevlendirildi.28 Afşin lakabını alan Haydar b. Kavus ise daha sonraki
yıllarda Babek'i ortadan kaldırdı. Ahmed b. Ebi Halid, yaptığı bu seferle
Tahiroğullarının yanı sıra Samanoğullarının da koruyucusu olduğunu ortaya
koymuş; Fergana'da kontrolü kaybeden Ahmed b. Esed'in hakimiyetini
yeniden sağlamlaştırmıştır .2Y

25 Narşah!, 106; Mirhond. Samanids. 2.
26 Taberi, Tarilıu ',-Rusü/ ve '/-Mü/ak, thk. M. Ebu'I-Fazl İbrahim. Kahire, trz., VIII, 580;

Barthold. 227.
77 Taberf'nin rivayetine göre, Fazı da Kilvus ile birlikte esir edilip Bağdat'a gönderildi. Bkz.

Taberf, VIII, 595.
2" Taberf. VIII, 595; ibnü'I-Esfr, VI. 205.
2y Mirhond, Ravzaıu 's-Sa/rı, IV. LA;Mirhond, Samanids. 2; BaI1hold, 228.
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Nesefi, Ahmed b. Ebı Halid'den sonra Tahiroğullarının Horasan Valisi
Talha b. Tahir'in 212/827 yılında Şaş ve Fergana Hükümdarı'na karşı başka
bir sefer düzenlediğini ve bu şehirleri ele geçirdiğini belirtmektedir. Fakat
savaşın sebepleri ve gelişmesi üzerinde bilgi vermemektedir.'o Belazurı,
Fergana'ya bağlı Kasan ve Orest'in, diğer ifadeyle Fergana'nın Nuh b. Esed
tarafından itaat altına alındığını nakletmektedir. Fakat onun, bu başarısını
Muntasır Billah'ın hilafeti döneminde (247-248/861-862) elde ettiğini
kaydetmektediL'I Barthold'un da dikkat çektiği gibi32 Nuh b. Esed (ö.
227/84 i) söz konusu halife döneminde artık hayatta değildi. Bu durumda
eğer Nuh b. Esed adı konusunda bir yanlışlık yoksa, halifenin adıyla ilgili bir
yanlışlık olduğu anlaşılmaktadır. Nuh b. Esed, ayrıca Halife Mu'tasım
döneminde (2 i8-227/833-842) İsfi cab'ı hakimiyet altına aldı. Şehrin etrafına
halkın bağ ve bahçelerini de kuşatan bir sur yaptırdı." Nuh b. Esed'in, böyle
bir tedbire şehri henüz Müslüman olmamış Türklerin akınıarından korumak
için başvurduğu açıktır. Diğer yandan Samanoğulları onuncu yüzyılda bile
hala Türkler tarafından yönetilen İsffcab'a özel vergi imtiyazı tanıdı. İsficab
Hükümdarı yalnızca bağlılığmı ifade için Samanoğullarına yıllık dört danık
ile bir süpürge gönderdi.3~

Talha b. Tahir'den sonra Horasan valiliğine atanan kardeşi Abdullah b.
Tahir de oğlu Tahir'i Oğuz b07.kırlarına gönderdi. Bu askeri sefer sırasında
Tahir, Müslümanların o güne kadar hiç erişemediği yerlerde askerı
faaliyetlerde bulundu.') Bu dönemde Samanoğullarının yönetiminde bulunan
Maveraünnehir Türkleri tamamıyla İslamiyet'i kabul etmiş olup
gayrimüslim Türklere karşı akınıarda bulunmuşlardır.36 Bu olayın Saman-
oğullarının güçlenmesine katkıda bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Tahiroğulları üretimin artırılmasına ve güven ortamının sağlanmasına
yönelik yapmış oldukları hukukı düzenlemelerle de Sfımfmoğullarına katkıda
bulunmuşlardır. Bu anlamda sürekli olarak tarım alanlarının sulanması
konusunda çiftçiler arasında kavgaların çıkmasına ve üretimin azalmasına
yol açan kargaşanın önlenmesi için girişimlerde bulunmuşlardır. Horasan
Valisi Abdullah b. Tahir, kanalların kullanılmasına ilişkin kuralları belir-
Ieyecek bir komisyon kurdu. Bu komisyonda muhtemelen ortak bir görüşe
varılabilmesi için bütün Horasanlı fakihler yer aldı. Ayrıca onlara Iraklı bazı
fakihler de katıldı. Komisyon üyesi fakihler "Kanallar Kitabı" anlamına
gelen Kitdbu'l-Kunıy adlı bir eser hazırladılar. Abdullah b. Tahir'in emriyle

" Ncsefi', el-Kl/l1d jf Zikri Ulemfli Seııınkal1d. tkd. Nazar Muhammed el-Faryabı, Suudı
Arabistan.199J,154.

" Belazun, FlIıühü'I-Buldfln, tre. Mustafa Fayda, Ankara, 1987,61 J.
'2 Barthald, 22S.
'.' Belazun. 614; Sem 'iinı. III. 20 i; http://www.alwaraq.com. (4.12.2002). 1035.
.\.l Makdisı, 341; hıtp://www.alwaraq.com. (17.12.2002). J74.
'; Barıhnld. 229; Bnsworth. C.E .. "The Tfıhirids and Saffarids". The Camhridge Hisıory of

Irl/Il. ed R.N. Frye. (Cambridge. 1975). IV. 98.
w, Beliizun. 62R; Barıhnld, 229.

http://www.alwaraq.com.
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arazilerin sulanması o günden itibaren bu kitapta belirtilen kurallar çerçe-
vesinde gerçekleştirildi. Bu kitap Gazneliler döneminde de başvuru kitabı
olarak kullanılmıştır. Nitekim Gerdizı 440/l048'de kaleme aldığı eserinde,
Kitilbu'l-Kunıy'de yer alan sulama kurallarının kendi döneminde de
uygulandığını belirtmektedir.3? Tahiroğullarının Horasan'da hakimiyetierini
sürdürdüğü dönemde (205-259/821-873) Samanoğulları Maveraünnehir'de
onların adına görevlerini sürdürmekteydi. Bu nedenle burada da tarımın
gelişmesi ve çiftçiler arasında ortaya çıkan tartışma ortamının sona
erdirilmesi için söz konusu kitapta yer alan kurallar çerçevesinde sulamanın
yapıldığı kuvvetle muhtemeldir.

Samanoğullarının gelişmesi ve güçlenmesi konusunda Tahiroğullarının
yaptığı önemli katkılardan biri de bilginin tabana yayılmasına yönelik
faaliyetleridir. Abdullah b. Tahir "ilimle uğraşmak herkes için mümkün
olmalıdır; ilim kendini korur ve değersizlerin yanında kalmaz." diyerek bu
konudaki görüşünü açıkça ortaya koymuştur.3K Bir başka sözünde ise "Layık
olan ve olmayan tüm insanlar arasında bilim yaygınlaştırılmalıdır. Bilim
layık olmayana gitmekten kendini daha iyi korur." demiştir.3~ Gerçekten o
devirde rivayete göre en yoksul köylülerin çocukları bile tahsil yapmak için
şehirlere gitmekteydi. Hargün köyü halkından iki kardeşi, babaları 233/847
yılında bu yerleşim biriminin bağlı bulunduğu Semerkant'a göndermiştir.
Söz konusu iki kardeş üç sene Semerkant'ta tahsillerine devam etmiş; bu
sırada yanlarında kalan anneleri de yün dokuyarak onların geçimini sağla-
maya çalışmıştır.4O

Halife Mu 'tasım da Samfmoğullarının yönetiminde bulunan Mavera-
ünnehir'in refah seviyesinin yükselmesi için katkıda bulunmuştur. Şaş'ta
tarımın gelişmesini sağlamak amacıyla kapanmış olan bir sulama kanalının
yeniden açılma~ı için iki milyon dirhemlik bir ödenek ayırmak gereği
duymuştur.41 Bu kanalın, XLLI. yüzyılda da mevcudiyetini sürdürdüğü belir-
tilmektedir.42 Bu durumun Samanoğullarının gelir seviyesinin yükselmesine
ve daha güçlü hale gelmesine yol açtığında şüphe yoktur. Ayrıca
Mu'tasım'ın böyle bir yardımda bulunma gereği duyması, Maveraünnehir'in
ileri gelenlerinin hilafet merkezinde etkili olduğunu göstermektedir.4J Çünkü
Nuh b. Esed, Mu'tasım'a isteği üzerine düzenli olarak her yıl has sa
ordusunda ve diğer işlerde görevlendirilmek amacıyla bir grup Türk gönder-
mekteydi. Bu şekilde Mu'tasım'ın emrinde üç bin kadar Türk toplanmıştı.44

Bu Türklerin Halife üzerinde büyük bir nüfuz kurduğunda şüphe yoktur.

17 Gerdizı. 3 vd.
" Gerdizl,4.
1') İbnü'I-Esır, V, 271.

"'"Scm'anı. ıı, 346 vd .
• , Taberi'. iX, ı2 1.
.:2 Barthold,229 .
•) Barthold, 229 .
.u Ya'kübı. Kiıliblı'I-811Idôlı. Lciden. IX92, 255.
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Samanoğulları bu dönemde Soğd ve Nuh b. Esed'in hakimiyetinde
bulunan bölgeler için Tahiroğullarına 326.400 dirhem vergi ödemekteydi.
Bu verginin 280.000'i Fergana'dan, 46.400'ü ise diğer Türk şehirlerinden
karşılanmaktaydı.45

Samanoğulları, Tahiroğulları ve Hilafet merkezi arasında gerçekleşen
ileri düzeydeki işbirliğinin, kendi gelecekleri için tehlike olarak gördükleri
kimselere karşı mücadele etme konusunda da sürdüğü görülmektedir. Bunun
bir sonucu olarak Halife Mu'tasım, muhtemelen Maveraünnehir'de bir isyan
çıkmaması için Tahiroğullarının Horasan Valisi Abdullah b. Tahir ile
giriştiği iktidar mücadelesi sonucunda tutuklanan Afşin' in yanı sıra onun
oğlu Hasan'ın da tutuklanmasını istedi. Bu iş için ele Abdullah b. Tahir'i
görevlendirdi. Hemen harekete geçen Abdullah b. Tahir, Hasan b. Afşin'i
tuzağa düşürüp tutuklayabilmek için bir plan yaptı. Hasan b. Afşin, Abdullah
b. Tahir'e Samanoğullarından Nuh b. Esed'in, kendisini rahatsız ettiğini
mektup yazarak birçok kez bildirmişti. Abduııah b. Tahir, bu olaydan
yararlanarak Semerkand'da valilik yapan Nuh b. Escd'c bir mektupla Hasan
b. Afşin'i tutuklamak için hazırlanmasını iletti. Hasan b. Afşin'e de Nuh b.
Esed'in yerine vali tayin edildiğini bildiren bir mektup gönderdi. Vali tayin
edilmiş olmanın verdiği rahatlıkla yanına yalnızca küçük bir grup adam alan
Hasan b. Afşin, Semerkand'a gitti. Fakat burada Nuh b. Esed tarafından
tutuklanarak Abdullah b. Tahir'e gönderildi. Abdullah b. Tahir de onu Halife
Mu'tasım'a yolladı. Böylelikle babası gibi Hasan b. Afşin de herhangi bir
sorun yaşanmadan etkisiz hiile getirilmiş 0Idu.4C>

Tahiroğullarının askerı seferlerine de Samanoğulları büyük destekte
bulunmaktaydı. İbn Havkal'ın rivayetine göre Nuh b. bed, Mavera-
ünnehir'den gerekirse hiç zorlanmadan üç yüz bin asker çıkarabileceğini
Horasan Valisi Abdullah b. Tahir'e bildirmiştir.47 Bu rivayet de diğerleri gibi
Tahiroğullarıyla Samanoğulları arasındaki işbirliğinin ne kadar ileri seviyede
olduğunu göstermektedir.

'j ibn Hurdazbih. 38: http://www.alwaraq.com. (ı 8. i2.2(02).20.
u, TaberI. iX, 106 vd. İbnü'I-Esır. Hasan b. Afşİn'in adını Hüseyin b. Afşin şeklinde
nakletmektedir. Bkz. İbnü'I-Esır. VI, 5 i2 vd.

" ibn HavkaL, Surelü 'I-Ar:.. trc. Ramazan Şeşen. islam CO,~rafY(Jcllaruıa Göre Türkler ve
Türk Ülkeleri, Ankara. 200 1,2 ı5

http://www.alwaraq.com.


Devlet Kurma Sürecinde Sfııııanoğullan 119

Babası ve dedesi gibi kaynaklarda hakkında pek fazla bilgiye
rastlanılmayan Nuh b. Esed'in 227/842'de ölümü üzerine48 bu sırada Hora-
san valisi olarak görev yapan Tahiroğullarından Abdullah b. Tahir, rivayete
göre pek alışık olunmayan bir yöntemle Semerkant valiliğine onun kardeşleri
Yahya ve Ahmed' i birlikte tayin etti .49 Kaynaklarda açıkça belirtilmemekle
birlikte belki birisi diğerinin yardımcısı konumundaydı. Fakat Ahmed, bir
süre sonra bilinmeyen bir nedenle kardeşi Yahya'nın görevini de üstlendi.
Frye, Yahya'nın, iktidarını daha enerjik olan kardeşi Ahmed'e devretmiş
olabileceğine dikkat çekmektedir. Maveraünnehir'in Buhadi ve Harezm
dışında kalan büyük hölümünü Ahmed'in yönetmesinin bu ihtimali
güçlendirdiğini vurgulamaktadır. Ona göre bu sırada Yahya, Semerkant'ta
pek etkinliği olmayan bir lider durumundaydı ve Yahya adına basılmış para
olduğuna ilişkin rivayet bulunmaması da bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.
Halbuki Ahmed'in fel.\" denilen bakır paralarının varlığı ise Semerkant'ta
244/858 yılına kadar dayanmaktadır. Paraların bakır oluşu, Nasr b.
Ahmed'den önce Samanoğullarının gümüş para (dirhem) basma yetkileri
bulunmayışından dolayıdır.so Gümüş parayı ancak Samanoğullarının bağlı
bulunduğu Tahiroğulları basmaktaydı.'il Narşahf ise diğer kaynaklardan
farklı olarak Yahya b. Esed'in adını hiç konu etmeden Nuh b. Esed'in ölümü
üzerine onun yerine doğrudan Ahmed h. Esed'in geçtiğini kaydetmektedir.'i2
Barthold ise Yahya h. Esed'in 25 Rebiülahir 241112 Eylül 855 tarihinde'i1
ölümünden sonra Şaş'ın Ahmed b. Esed'e intikal ettiği kahaatindedir.'i4
Bütün bu bilgilerden Maveraünnehir'de Ahmed b. Esed'in, Kardeşi Yahya b.
Esed'den daha nüfuzlu bir konumda bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır .

.ıl< Sem'anı, lll, 20 i; http://www.alwaraq.com. (4. i2.2002), 1035.
",' İbnü'I-Esır, Yahya ve Ahmed'in tayinini Tahir b. Abdullah'ın yaptığını rivayet etmektedir.

Bkz. İbnü'I-Esır, VI. 3. Oysa Nuh'un öldüğü 227/842 yılında Horasan valisi Abdullah b.
Tahir idi. Tahir b. Abdullah ancak 230/845 yılında vali olmuştur. Bkz. Taber!, IX. 131;
ibnü'I-Es,r. V, 270 vd. Ayrıca İbnü'I-Esır'in, Nuh'un ölümüyle ilişkili olarak Tahir b.
Abdullah 'ın adı kaydedildikten sonra, tekrar Abdullah b. Tahir dönemi olaylarına dönmesi
yukarıdaki Abdullah b. Tahir isminın bir istinsah hatası olarak Tahir b. Abdullah şeklınde
yazıldığına işaret etmektedir. İbn Haldun ise Yahya ve Ahmed'in tayinini Tahiroğullarının
kurucusu Tahir b. I}üseyin'in yaptığını kaydetmektedir. İbn Haldun, III. 3 11;
http://www.alwaraq.com. (12.12.2002).1530. Halbuki Tahir b. Hüseyin. Nuh'tan yirmi yıl
önce 207/822 yılında vefat etmiştir. Bkz. Kurt, 58. Mirhond ise söz konusu tayinleri Talha
b. Tahir'in yaptığını ifade etmektedir. Bkz. Mirhond. Raı.latu's-Sa/(i, LV. ıo; Mirhond,
Samwıid.\', 2. Halbuki Talha b. Tahir de 2 ı3/82S yılında vefat etmiştir. Bkz. Kurt, 66.

~i Frye, "The Samiinids", i36 vd.
\1 Frye, Buhara. 73.
12 Narşahf. 106.
Il Sem 'anı, 111,20 ı; http://www.alwaraq.com. (4.12.2002), 1035.
\-' Barthold, 227.
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Ahmed b. Esed, Fergana'da kalarak Semerkant'ın yönetimini
oğullarından Nasr'a, Şaş'ın yönetimini ise diğer oğlu Yakub'a bıraktı.
Yakub, Şaş'ın yönetimini uzun süre yürüttü. Halife Mu'tasım döneminde
Türk şehirlerinden biri olan İsffcab'ı fethetti.55 Ahmed b. Esed rivayete göre
alim ve edebi' yönü de olan dindar bir şahsiyetti. Dönemin tanınmış
iHimlcrinden Süfyan b. Uyeyne, İsmail b. Aliyye, Yezid b. Harun ve Mansur
b. Ammar b. Aliyye'den rivayetlerde bulunmuştur.5(,

Ahmed b. Esed'in 250/864'de Fergana'da ölümü üzerine57 Semerkant
ve çevresine Horasan Yalisi Muhammed b. Tahir tarafından onun oğlu Nasr
b. Ahmed atandı. 251/865 yılında Halife Yasık, Nasr b. Ahmed'in
Maveraünnehir'in valisi olduğuna ilişkin i Ramazan 251/26 Eylül 865'te bir
kararname yayınladı. Nasr b. Ahmed, Tahiroğullarının ortadan kaldırıldığı
259/873 yılında da görevini yürütmekteydi.

b. Doğrudan Hilafet Merkezine Bağlanışları
2611875 yılından itibaren Nasr b. Ahmed, artık Tahiroğullarına değil,

doğrudan Halife'ye bağlı bir Maveraünnehir valisi haline geldi.58 Çünkü bu
dönemde Horasan' ın merkezi Nişabur' da Tahiroğulları bulunmamaktaydı.
Onların yerini Saffaroğulları almıştı.59 Samanoğullarının yöneticisi olan Nasr
b. Ahmed, hükümet merkezi olarak kullandığı Semerkant'ta bağımsız bir
hükümdar gibi hareket etmeye başladı. Paraları kendi adına bastı.6() Bununla
birlikte Samanoğulları, Tahiroğulları adına daha sonra vali atanan Rafi' b.
Herseme ile de tam bir bağlılık biçiminde olmasa da ilişkilerini sürdür-
müşlerdir. Tahiroğullarının hilafet merkezine nüfuz konusunda Saffaroğul-
larıyla sürdürdükleri mücadeleleri sırasında, zaman zaman görevlerine iadesi
ya da görevden alınışları Samanoğullarının konumunda bir değişikliğe yol
açmadı. Nitekim 271/884 yılında Halife Mu'temid uygulamada çok fazla bir
önemi yok gibi görünse de Saffaroğullarının lideri Amr b. Leys'i Horasan

55 Zehebı, Tôrfhu 'ı.islôm. thko Ömer Abdu's-Selam Tedmün, Beynit, i988. XVIII, 36;
http://www.alwaraq.com. (1 1.12.2002),4 i3 i;Mirhond, Sanıanids, 2.

j' Sem'iinı, ııı, 201; http://www.alwaraq.com. (412.2002).1035; İbn Miikulii, V. 148 vd.;
http://www.alwaraq.com. (10.12.2002).798.

"Safedı, eI-Vôfi bi'/.Vefeyôı, haz. Albert Dietrich. Stuttgart. 1991, Vi. 243;
http://www.alwaraq.com. (12.12.2002). 1517; Sem'iinı'nin e'serinde muhtemelen bir
istinsah hatası sonucu Ahmed b. Esed'in ölümü 205 şeklinde. birkaç satır altında ise 250
şeklinde kaydedilmektedir. Bkz. Sem'iinl, ııı, 201; http://www.alwaraq.com. (4.12.2002),
1035. İbn Tağribcrdı. Ahmed b. Esed'in Horasan Valisi Abdullah b. Tahir döneminde
öldüğünü belirtmektedir. Bkz. İbn Tağriberdı, ıli. 84; http://www.alwara.l.com.
(10. i2.2002),556. Halbuki Abdullah b. Tahir 230/844 yılında ölmüştür. 250/864 yılında ise
Horasan valisi olarak Muhammed b. Tahir görev yapmaktaydı. Bkz. Kurt. 9 i.

s, İbn Kcsır. e/-Bidôye ve 'n-Nihôye, Kahire. 1933, Xi. 32; Mirhond. Rm'zatu 's.S(ifa. IV, 10.
'" Taben, IX, 514; İbnü'I-Esır. Vi. 3 vd.; Narşahı, 106, 138; Mirhond. Saf1lalıid.l'. 3
li' rrye, "The Siimiinids", 137,

http://www.alwaraq.com.
http://www.alwaraq.com.
http://www.alwaraq.com.
http://www.alwaraq.com.
http://www.alwaraq.com.
http://www.alwara.l.com.
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valiliğinden alıp yerine Muhammed b. Tahir'i tayin ettiğini açıklarken
Samanoğullarını bu konunun dışında tuttu.6!

Nasr b. Ahmed, Maveraünnehir'de genel valilik görevini yürütürken,
kardeşi İsmail b. Ahmed de onun yardımcılığını yapmaktaydı.62 Aslında
234/848 yılında Fergana'da doğmuş olan İsmail'i on altı yaşındayken
babasının ölümü üzerine kardeşi Nasr yetiştirmişti.!>3 Bu nedenle aralarında
beııi ölçüde manevı bir baba oğul ilişkisi bulunmaktaydı. Nasr b. Ahmed'in
diğer kardeşi Ebu'I-EŞ'as da bu sırada Fergana valiliğini yürüttü.M

Samanoğulları, Tahiroğullarının hakimiyetinin sona erişiyle otorite
boşluğu içine düşen Buharii'ya da hakim oldu. Şöyle ki; Hüseyin b. Tahir et-
Taı adlı bir kişi Harezmli kuvvetlerin desteğinde 260/874 yılında Buhara'ya
girmek istediyse de halkın direnişiyle karşılaşmıştı. Narşahı'nin rivayetine
göre beş günlük bir kuşatmanın ardından şehri ele geçirmiş ve direnen
halktan pek çok kimseyi öldürmüştü. Askerlerine şehri yağmalatmıştı. Bu
sırada çıkan yangınlar sonucunda şehrin üçte biri harap olmuştu. Çaresiz
kalan halk savaşmak için hazırlık yapmaya başlayınca, Hüseyin b. Tahir
onlara can ve malları konusunda güvence vermişti. Fakat mevcut hale razı
olarak halkın dağılmaya başlaması üzerine verdiği güvenceyi dikkate
almayan Hüseyin b. Tahir, pek çok kimseyi öldürmüştü. Bunun üzerine halk
yeniden ayaklanmış ve gün boyunca çatışma sürmüştü. Ardından gece vakti
halk, Hüseyin b. Tahir'in kaldığı yere baskın yapmış; onu kendilerinden
zorla aldığı para ve değerli eşyaları da yanına almaya fırsat vermeden şehri
terk etmek zorunda bırakmıştı. Bu para ve değerli eşyalar baskını yapan halk
arasında paylaşılmış: pek çok kişi elde ettiği bu para ve mallar sayesinde
zengin olmuştu.6)

Açıkça ifade edilmemekle birlikte Buhara'da büyük karışıklıklar
çıkaran Hüseyin b. Tahir adlı şahsın Horasan Valisi Muhammed b. Tahir'in
bu bölgede faaliyet gösteren kardeşi olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu
dönemde Tahiroğuııarına bağlılığını sürdüren Harezmlilerle Muhammed b.
Tahir'in kardeşi Hüseyin b. Tahir ilişki içinde bulunmaktaydı.66 Ayrıca
Muhammed b. Tahir'in kardeşi olduğunu düşündüğümüzde Hüseyin b .
Tahir, Buhara'nın kendilerine bağlı bulunduğu inancıyla şehirde hakimiyet
kurmak istemiş olabilir. Çünkü Buhara valileri Tahiroğulları tarafından
Nişabur'dan gönderilmekteydi.67 Söz konusu çatışmalar artık yıkılmış
bulunan bir hanedanlığa karşı kendisini sorumlu hissetmeyen Buharalıların
ona karşı direnmesinden kaynaklanmış görünmektedir.

61 İbnü'I-Esir, Vi. 58.
62 İbnü'I-Esir. VI, 3 vd.; Narşahi. 106, 138.
o., Narşahi, 107.
'" Taberi, iX. 514; İbnü'I-Esir. VII. 279 vd.; Narşahi, 106. 138.
t>S Narşahi, 107 vd.
it> Bkz. Taberi, IX, 532.
67 İbn HavkaL. 23 I.
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Hüseyin b. Tahir olayından sonra da Buhara'da otorite boşluğu nede-
niyle karışıklıklar sürdü. Şehirde emniyet kalmadı. Bunun üzerine şehrin
ileri gelenleri Fakih Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed'in6x liderliğinde
toplandılar. Tahiroğullarının iktidarının sona ermesi nedeniyle ortaya çıkan
otorite boşluğunu doldurabilecek gücün tespitine çalıştılar. Horasan'ın İran
yakasında Tahiroğullarını ortadan kaldıran Saffaroğulları bulunmaktaydı.
Bunların Abbas! hilafetiyle ilişkileri iyi değildi. Ayrıca Abbas! hilafetinin
meşru Horasan valiliğini ortadan kaldırmışlardı. Tahiroğulları adına Rafi' b.
Herseme, yeniden Horasan'da hakimiyet kurabilmek için Saffaroğullarına
karşı mücadele vermekteydi. Taberistan ve Rey bölgesinde Zeydller bulun-
maktaydı. Fakat bunlar da Abbas! Devleti'ne karşı mücadele vermekteydi.
Bu nedenle karşılarında yardım edebilecek tek güç olarak, Abbas!
Devleti 'nin meşru valileri durumunda bulunan ve daha önce Tahiroğulları
adına görev yapan Sfımfmoğulları durmaktaydı. Ayrıca Buhara dışındaki
diğer Maveraünnehir şehirlerinin yöneticiliğini Samanoğulları yapmaktaydı.
Bu yönüyle coğrafi birlik açısından da Samanoğulları yardım istemek için en
uygun otorite olarak görülmekteydi. Böyle bir siyası ortamın içinde bulunan
Buharalı ileri gelenler, sonuçta şehri Samanoğullarına teslim etmeye karar
vermişlerdir. Fakih Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, Semerkant ve

(,' Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, Buhara'da Haneli mezhebinin reisiydi. Bütün
Maveraünnehr'in alimi olarak şöhret kazanmıştı. Muhammed b. Ahmed sika, vera' ve zühd
sahibi olmanın yanında Ehl-i Sünnet alimi şeklinde nitelendirilmekteydi. Fıkıh ilmi
sahasında yazdığı Mııkaddiıııe fi 'I-Furu' adlı bir eseri bulunmaktadır. (Bkz. Katip Çelebi,
Keşfu'z-ZIIııÜIl, thko Muhammed Şerafeddin Yaltkaya. R.Bilge cl-Kilis!. istanbuL. 1971. II.
1795; İsmail Paşa el-Bağdadı, Hediyyeıü'I-J1rifilı, istanbuL. 1951-55,11. 17.) Ebu Abdullah
Muhammed'in babası Ebu Hafsi'l-Kebır Ahmed b. Hafs da Buhara'nın tanınmış
fakihlerindendi. (ibn Ebi'I-Yefa, Ebu Hafsi'I-Kebir'in adını Ahmed b. Ca'fer şeklinde
kaydetmiştir. Bkz. ibn Ebi '1-Yefii, el-Cel'ii/ıiru 'I-Mudiyye ii Tab(/kôıi'I-l/mıefiyye, IL. 249.
Aneak onun bu kaydını destekler başka bir bilgiye rastlanmamaktadır. Üstelik kendisi aynı
eserinin bir başka yerinde Ebu Ca'fer Ahmed b. Hafs biçiminde yazmıştır. Bkz. ibn Ebi'l-
Yefa, Haydarabad-Oekkan, trz., 1,77. Bu nedenle bunun bir hata sonucu böyle kaydedildiği
anlaşılmaktadır.) 150/767 yılında Buhara'nın Hayzahaza köyünde (Bkz. İbn Ebi'I-Yefii.ll,
249.) doğan Ebu Hafsi'I-Kebir'in ünü de sadece Buhara ile sınırlı kalmayıp bütün
Mavcraünnehr'e yayılmıştı. Kendisine "Maveraünnehir'in Şeyhi", "Doğunun Fakihi" gibi
ünvanlar verilen Ahmed b. Hafs etrafında retvalarını esas alan büyük bir cemaat toplamıştı.
Narşahi, Buhara'da onun sayesinde ilnıin geliştiğini ve şehrin "islüm'ın Kubbesi" namını
aldığını belirtmektedir. Hatta Narşahi uzak illerdeki alimIerin, çözemedikleri meseleleri
Ebu Hafsi'I-Kebir'e havale ettiğini kaydetmektedir.(Bkz Narşah!. R2 vd.) Bunun arkasında
Ahmed b. Hafs'ı yetiştiren alimierin önemi son derece büyüktür. O, Bağdat'a gidip Haneli
mezhebinin önde gelenlerinden ders almış ve rey ekolünün ünemli isımlerinden birisi
olmuştur. (Bkz. Narşahi. 82; Ebu'l-Leys es-Semerkandi, flt:ôııeıii'I-Fık/ı ı'e Un/illi '1-
Mesôil, thko Salahaddin en-Nahi. Bağdat. i965, I, 71.) Oğlu Ebu Abdullah Muhammed de
kendisinden sonra bütün Miiveraünnehir'in şeyhi olmuştur. Oğlundan ayırt edilebilmesi için
çevresindekiler. ona Ebu Hafsi'I-Kebir. oğluna ise Ebu Harsi's-Sağır lakabını vermiştir.
(Bkı.. Leknevi. Kiıabu 'I-Fel'ôidi '/-Belıiyyefi Terôcümi 'I-Hanefiyye. Mısır. 1324, iR vd)
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Fergana'da hakim bulunan Nasr b. Ahmed'e bir mektup yazarak Buharalılar
adına ondan kendilerine bir yönetici göndermesi konusunda istekte
bulundu.69

İbnü'I-Esır ve İbn Haldun, İsmail b. Ahmed'in Buhara valiliğine
atanması olayını daha farklı anlatmaktadır. Buna göre, Saffaroğullarının
lideri Yakub b. Leys'in Horasan'da hakim olması üzerine onun Mavera-
ünnehir'e geçişini engellemek ve bölgenin güvenliğini sağlamak için Nasr b.
Ahmed, Ceyhun nehrinin kıyı bölgelerine askerı birlikler gönderdi. Bu
birlikler bölgede güvenliği sağladıktan sonra Buhara'ya döndü. Bu sırada
Nasr b. Ahmed'in görevlisi olarak Buhara'da bulunan Ahmed b. Ömer adlı
şahıs mevcut ortamdan çekindiği için görevini terk ederek kaçtı. Bunun
üzerine Buharalılar, sırayla Muhammed b. Mübeşşir, Ahmed b. Muhammed
ve Hasan b. Muhammed'i yönetici seçtiler, fakat çok geçmeden hepsini de
görevden uzaklaştırdılar. Bu nedenle ortaya çıkan otorite boşluğunu
gidermek için Buhara'nın lideri ve fakihi durumunda bulunan Ebu Abdullah
b. Ebı Hafs, Nasr b. Ahmed'e başvurarak kendilerine bir yönetici tayin
etmesini istedi. Bunun üzerine Nasr b. Ahmed, kardeşi İsmail b. Ahmed'i
Buhara'ya gönderdi.70

Buhara'ya gitmek üzere yola çıkan İsmail b. Ahmed, beklenmedik bir
durumla karşılaşmamak için Kermıne 'ye geldiğinde bu sırada Buhara'da
yönetici olarak bulunan ve Harici' mezhebine bağlı olduğu anlaşılan, belki de
Saffaroğulları adına hareket eden Hüseyin b. Muhammed'e elçiler
göndererek onunla bir antlaşmaya varmaya çalıştı. Narşahı'nin rivayetine
göre, elçiler aracılığıyla yürütülen görüşmeler sonucunda İsmail b. Ahmed,
Hüseyin b. Muhammed ilc bir antlaşmaya vardı. Buna göre İsmail b. Ahmed
Buhara emiri, Hüseyin b. Muhammed de onun vekili olarak görev yapacaktı.
Böylece 260 yılı Ramazan ayının ilk Cuma günü (25 Nisan 874) Buhara'da
henüz şehre girmemiş olan İsmail b. Ahmed ve Nasr b. Ahmed adına hutbe
okundu. Korku ve endişe yüzünden Saffaroğullarının yöneticisi Yakub b.
Leys'in adının hutbelerde okunması alışkanlığından vazgeçildi. Fakih EbQ
Abdullah Muhammed b. Ahmed ve Buharalı diğer önde gelenler karşılama
töreni için İsmail b. Ahmed'in bulunduğu Kermıne'ye gittiler. Bu arada
Fakih Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed'in emriyle Buhara bir bayram
havası içinde süslendi. Bu ilgi ve sevgi sonucunda, İsmail b. Ahmed,
beraberinde bir ordu bulunmadığı için Buhara'da beklenmedik bir ihanetI e
karşılaşabileceği konusunda taşıdığı endişeden kurtuldu ve halkın büyük
sevinç gösterileri arasında şehre girdi. Fakat çok geçmeden İsmail b. Ahmed
yaptığı antlaşmayı göz ardı ederek vekili olarak kabul ettiği Harici' Hüseyin
b. Muhammed'i tutuklayarak hapsetti. Böylece Buhara'nın tek hakimi
oldu.7'

IN Narşah!, 108.
7\1 İbnü'I-Es!r, Vi, 4; http://www.alwaray.com, (01.10.2002). 2318; İbn Haldun, III, 312, IV,
334; http://www.alwaraq.com.(12.12.2002). 1531.

71 Narşahf, 108 vd.

http://www.alwaray.com,
http://www.alwaraq.com.12.12.2002.
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İsmail b. Ahmed'i Buhara'da pek çok zorluk beklemekteydi. Her
şeyden önce ağabeyi Nasr b. Ahmed, ona güvenemiyordu. Bir gün kendisine
isyan edeceği endişesini taşıyordu. Bu nedenle İsmail b. Ahmed'in
kendisinden izin istemeden yerine kardeşi Ebu Zekeriyya Yahya b.
Ahmed'in oğlunu Buhadi'da vekil bırakarak Semerkant'a gelmesini bir
itaatsizlik belirtisi saydı. Bu olaya aşırı derecede kızan Nasr b. Ahmed,
kardeşi İsmail b. Ahmed ile görüşmeyi reddetti. Hatta onun yerine
Muhammed b. Ömer'i görevlendirdi. Narşahı'nin rivayetine göre İsmail b.
Ahmed, ağabeyi Nasr b. Ahmed ilc görüşmek için on üç gün boyunca
çabaladı fakat başarılı olamadı. Ancak amcasının oğlu Muhammed b.
Nuh'un ve Abdülcebbar b. Hamza'nın aracılığıyla bağışlandı ve görevine
iade edildi. Fakat yine de Nasr b. Ahmed'in İsmail hakkındaki olumsuz
kanaati değişmemiştir. Onun, bir fırsatını bulduğunda isyan edeceği
yönündeki endişeden kurtulamamıştır. Nitekim İsmail b. Ahmed'i Buhara'ya
yolcu ederken Abdulcebbar b. Hamza'ya da bu endişesini açıkça dile

. .. 77getırmıştır. -
İsmail b. Ahmed'in Buhara'da karşı karşıya bulunduğu olumsuz-

luklardan biri de şehirdeki mallarını kaybeden köylülerin oluşturduğu
so ygun çeteleriydi. Narşahı bu çetelere katılan kimselerin sayısının dört bine
ulaştığını belirtmektedir. Rivayete göre bu çeteler Ramitın ve Berked
arasında yol keserek soygun yapıyorlardı. Hatta bu soygunlarını neredeyse
şehir merkezinde bile gerçekleştirebilecek cesareti kendilerinde
bulabiliyorlardı. İsmail b. Ahmed onlarla mücadele görevini polis
teşkilatının (şurta) başında bulunan Hüseyin b. el-Ala 'ya verdi. Hüseyin b.
el-Ala şehrin ileri gelenlerinin de desteğiyle soygun çetelerini dağıtmayı
başardı. Onların elebaşıarını yakalayarak idam la cezalandırdı. Ayrıca onlara
destek verenleri de tutukladı. İsmail b. Ahmed bu kişileri Semerkant'a
gönderdi. Böylece ağabeyi Nasr b. Ahmed'in gönlünü de almaya çalıştı.73

Soyguncular sorununu çözümleyen İsmail b. Ahmed bu sefer de
Buhara'da daha önce büyük tahribat yapan ve pek çok insanı öldüren
Hüseyin b. Tahir'in saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Fakat rivayete göre
Harezmlilerden oluşturduğu iki bin kişilik askerı güce sahip bulunan
Hüseyin b. Tahir'i Ceyhun Nehri'nin Maveraünnehir yakasında büyük bir
yenilgiye uğrattı. Hüseyin b. Tahir'in taraftarları büyük can kaybına uğradı.
Kimisi çatışmalar sırasında öldürüldü, kimisi de bozgun sırasında kaçarken
Ceyhun Nehri'nde boğuldu. Bir kısmı ise esir düştü. Sonuçta askerf gücünü
büyük ölçüde kaybeden Hüseyin b. Tahir, Merv'e çekilmek zorunda kaldı.
Bu arada İsmail b. Ahmed, esirleri kendilerine birer de elbise vererek serbest
bıraktı.74 Onun bu davranışının esirler üzerinde olumlu bir etki yaptığı ve bir
daha onunla savaşmak istemeyecekleri kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca

72 Narşahf, ııo vd.
7.' !':arşahf. ıii.
7~ !':arşahf. ıil vd.
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memleketlerine döndüklerinde İsmail b. Ahmed'in lehinde propaganda
yapacakları ve bu davranışlarıyla hakimiyetinin sağlamlaşmasına katkıda
bulunmuş olacakları açıktır.

İsmail b. Ahmed'in Buhara'da karşılaştığı zorluklardan biri de şehrin
önde gelenlerinin kendi başlarına buyruk hareket etmeleriydi'. İsmail b.
Ahmed bu konuda ilişkilerini az da olsa düzelttiği ağabeyi Nasr b. Ahmed'in
yardımına başvurdu. Buhara'da en fazla sorun çıkaranlardan olduğu
anlaşılan Buhar Huda Ebu Muhammed ile şehrin zengin tüccarlarından Ebu
Hatim Yesarf'yi Semerkant'a elçi gibi gönderdi. Bu kişiler İsmail b.
Ahmed'den önce Buhara'nın yöneticisi konumunda olan kimselerdi. Bu
yüzden şehrin yönetiminin ellerinden çıkmış olmasını hazmedemedikleri ve
eskiden olduğu üzere yine yönetici gibi davranmak istedikleri anlaşıl-
maktadır. İsmail b. Ahmed onları Semerkant'a gönderirken ağabeyi Nasr b.
Ahmed'e de gizlice haber yollayarak Buhara'da hakimiyetini sağlam-
laştırıncaya kadar bu kişileri bir bahane bulup hapsetmesini rica etti. Nasr b.
Ahmed, kardeşi İsmail b. Ahmed'in isteğini yerine getirdi ve söz konusu
kişileri onun Buhara'da hakimiyet kurmasına kadar Semerkant'ta tuttu. Artık
Buhara'da hakimiyetini sağlamlaştırmış olan İsmail b. Ahmed, güçlerini
sınırlandırdığı bu kişilere karşı çok iyi davranarak, isteklerini yerine
getirmeye çalışarak onlarla ilişkilerini düzeltti.75 Barthold, İsmail b. Ah-
med' in bu şekilde davranarak bir taraftan tüm Buharalılara gücünü
ispatladığı, diğer taraftan da şehrin önde gelenlerini kardeşi Nasr aleyhine
kışkırttığı kanaatini taşımaktadır.76 Barthold' un bu görüşü kısmen doğru
olmakla birlikte onun kardeşini kışkırtmak için böyle bir yola başvurduğu
ihtimali pek kuvvetli görünmemektedir. Aşağıdaki olaylardan da anlaşılacağı
gibi zaman zaman aralarında çok büyük sıkıntılar yaşansa da, aralarında
çıkan çatışmaların sonucunda iktidarı ele geçirme imkanına kavuşsa da,
İsmail b. Ahmed, ağabeyi Nasr b. Ahmed'in hakimiyetini onun ölümüne
kadar tanımıştır.

272/885 yılında Buhara Valisi İsmail b. Ahmed ile Maveraünnehir
genel valisi olan ve Semerkant'ta oturan ağabeyi Nasr b. Ahmed arasındaki
ilişkiler birtakım kişilerin tahrikleri sonucu yeniden bozuldu.77 Ekonomik
anlaşmazlıklar da bu konuda gerekçe oldu. İsmail b. Ahmed, Buhara'da
güvenliği sağlamak amacıyla yaptığı savaşlar ve icraatlar sırasında büyük
harcamalarda bulunduğundan, ödeme sözü verdiği beş yüz bin dirhem
değerindeki yıllık vergiyi Nasr b. Ahmed'e gönderememişti. Bunun üzerine
Nasr b. Ahmed, Fergana ve Şaş'taki kardeşlerinin askerlerinden ve
İsffcab'daki Türklerden oluşturduğu orduyla Buhara üzerine yürüdü. Bu
durum karşısında İsmail b. Ahmed de Narşahf'nin rivayetine göre ağabeyi
Nasr b. Ahmed'in Buhara üzerindeki yönetim hakkına saygısından Buhara

75 Narşahf. 112.
76 Barthold. 240.
77 Ebu'l-Fida. IL. 50; http://www.alwarag.coın. (1 i .12.2002),340. (Not: Mavcraünnehir ve
Samanilerin ortaya çıkışı)
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şehir merkezinden ayrılıp Firebr'e çekildi. Bu nedenle Nasr b. Ahmed de
şehir merkezinde hakimiyeti sağladıktan sonra Beykent'e gelip ~urada
karargahını kurdu. Savaşın kaçınılmaz hale gelmeye başladığını gören ısmail
b. Ahmed de bu dönemde Tahiroğulları adına Horasan'da yeniden hakimiyet
kurabilmek için mücadele veren Rafi' b. Herseme'den yardım aldı. Çünkü
Rafi' b. Herseme ile İsmail b. Ahmed arasında dostluk ilişkisi mevcuttu.
Hatta İsmail b. Ahmed'in isteği üzerine Rafi' b. Herseme, Harezm'in
yönetimini ona bırakmayı düşünüyordu. Diğer yandan İsmail b. Ahmed de
Horasan'da sürdürdüğü hakimiyet mücadelesinde Rafi' b. Herseme'ye
destek vermekteydi. Bunun bir sonucu olarak 272/885 yılında Ebu Talha h.
Şerkeb'in hakim olduğu Merv üzerine yaptığı seferde Rafi' b. Herseme'nin
yanında yer almıştı. Sonuçta EbO Talha b. Şerkeb yenilgiye uğramıştı.78

Mirhond, Nasr b. Ahmed'in, kardeşi İsmail b. Ahmed'e karşı tavır almasına
yol açan olayın bu yakınlık olduğunu nakletmektedir. Kimi art niyetli
insanların bu yakınlığı kullanarak iki kardeşin arasını bozduğunu
belirtmektedir. İsmail'in, Rafi' ile işbirliği yaparak Nasr b. Ahmed'i
Maveraünnehir'den çıkaracağı yönünde dedikodular çıkarttıklarını ifade
etmektedir .79

Rafi' b. Herseme'nin İsmail b. Ahmed'e destek verdiğini öğrenen Nasr
b. Ahmed, Tavavis'e giderek yolları kontrol altına aldı. Böylelikle
Buhara'nın tüm köyleri Nasr b. Ahmed'in elinde kaldığı için, Rafi' b.
Herseme ve İsmail b. Ahmed açlık tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Halk
onları meşru yönetime isyan etmiş kimseler olarak görüp Narşahf'nin
rivayetine göre Harici' olarak nitelendirdi. Hiçbir şekilde onlara yiyecek
yardımında bulunmadı. Bunun üzerine yiyecek fiyatları aşırı derecede arttı.
Rafi' b. Herseme'nin askerlerinin büyük bölümü açlıktan öldü. İsmail'in de
ağabeyine katılması halinde zor duruma düşeceğinden korkan Rafi' b.
Herseme, Nasr b. Ahmed'e savaşmak amacıyla değil, kardeşiyle arasını
bulmak için geldiğini bildirdi. Onun aracılığıyla iki taraf arasında barış
yapıldı. Rafi' b. Herseme'nin kefaletiyle İsmail b. Ahmed, yıllık vergisini
düzenli olarak ödeyeceği sözünü verdi. Böylece Rafi' b. Herseme istekleri
yerine getirilmiş bir vali olarak Maveraünnehir'i terk etti. Fakat on beş ay
sonra Mirhond'un ifadesiyle art niyetli kimselerin çabaları sonucunda iki
kardeşin arası yeniden açılıp İsmail b. Ahmed verdiği sözü yerine
getirmeyince, Nasr b. Ahmed ve kefil Rafi' b. Herseme, vergisini ödemek
istemeyen İsmail b. Ahmed'in üzerine yürüdü. Fakat iki taraf arasında çıkan
çatışmalar sonucunda 15 Cemaziyelahir 275/25 Ekim 888 tarihinde Nasr b.
Ahmed yenilgiye uğradı. Bununla birlikte İsmail b. Ahmed kendisinin hatalı
olduğunu kabul etti ve ağabeyinden özür dileyip bağlılığını bildirdi. Nasr b.
Ahmed Semerkant'a gidip Maveraünnehir yöneticisi olarak görevini

LK ibnü'I-Esır, Vii. 368 vd.
79 Mirhond. Ravza/u 's-Sala. IV. LAvd.; Mirhond. Samanids, 3.
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sürdürdü. Rafi' b. Herseme de öncekinden farklı şekilde yenilen tarafta yer
alan bir komutan olarak Maveraünnehir'den ayrılmak zorunda kaldı.xo

İsmail girdiği mücadelede kardeşi Nasr karşısında galip gelmesine
rağmen Semerkant'a gitmedi. Bunun yerine Buhara'da kaldı. İsmail b.
Ahmed'in, ağabeyi karşısında takındığı tavırlardan, bir bütün halinde
değerlendirildiğinde, onun bir hakimiyet mücadelesinden daha çok, vergi
vermek istemediği ya da kendisinin, dedikadulara inanıp iktidar
mücadelesine girişeceği endişesini taşıyan ağabeyine böyle bir amaç
taşımadığını göstermek istediği anlaşılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında
hilafet merkezinden de hiçbir tepki gelmedi ve Halife Mu'temid,
Maveraünnehir'in yöneticisi olarak yine Nasr b. Ahmed'i tanımayı sürdürdü.
Bu durum Nasr'ın 279 yılı Cemaziyelevvel/892 yılı Ağustos ayındaXI

ölümüne kadar İsmail tarafından da kabul edildi.8l Ancak İsmail b.
Ahmed'in insiyatifiyle görevinin başına dönme imkanına kavuştuğundan
Nasr b. Ahmed'İn genel vali konumunda da olsa kardeşi İsmail b. Ahmed'in
üzerinde fiilı bir hakimiyeti kalmadığı açıktır. Bu nedenle Nasr b. Ahmed'in
onun üzerindeki hakimiyeti sembolik olarak sürmüştür.

İbn MakOla'nın rivayetinden Nasr b. Ahmed'in iyi bir dinı tahsil
gördüğü anlaşılmaktadır. Babasının yanı sıra Salim b. Galib es-Semerkandı
ve Ebu Abdullah Muhammed b. Nasr'dan rivayetlerde bulunmuştur. Sehl b.
Şiizeveyh de Nasr b. Ahmed'den rivayet etmiştir.xı Zehebı, Nasr b. Ah-
med'in aynı zamanda edebı yönünün de olduğunu belirtmektedir.8~

Nasr b. Ahmed imar faaliyetlerine de önem vermiştir. Maveraünnehir
ile diğer bölgeler arasında ulaşırnın kolayca sağlanmasına katkıda bulun-
maya çalışmıştır. Bu anlamda bir rivayete göre Firebr'de yolcuların bedelsiz
olarak ağırlandığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı bir ribat (kervansaray)
yaptırmıştır .85

Nasr b. Ahmed'in çevre ülkeler karşısında itibarlı bir konumda bulun-
duğu anlaşılmaktadır. Nitekim Yakut el-Hamevı'nin rivayetine göre
dönemin Çin Hükümdarı akrabalık bağı kurarak onunla ilişkilerini
geliştirmek istemiştir. Bu amaçla onun kızıyla evlenmek için girişimlerde
bulunmuştur. Fakat Nasr b. Ahmed dinı inancının buna müsaade etmediğini
ileri sürerek onun bu teklifini geri çevirmiştir. Bunun üzerine Çin

~'Narşahi. 112-116, 138; Gerdizi, 14; Ibnü'I-Esır. VI. 4; http://www.alwaray.coın,
(O 1.10.2002), 23 i~vd.; Mirhond. Ral'Yltu 's-SaFi, IV. i i; Mirhond, Swııwıids, 4 vd.

gı Sem 'ani, Nasr'ııı 279 yılı Cemaziyelahir ayının 23 'üncü günündc öldüğünü nakletmektedir.
Bkz. Sem 'ani. iiı.20 i : http://www.alwaraqcom. (4. i2.2002). 1035.

'1 Tabcrl, X. 30; Frye, "The Sam~\nids". 136 vd. Narşahi. Halife Mu'ıezid'in ismail b.
Ahmed'in Maveraünnehir valiliğini 280 yılı Muharrem ayında onayladığını
kaydetmektedir. Bkz. Narşahi. ı 17.

'1 ıbn Makulii, V, 14Xvd.; http://www.alwaraq.com. (10.12.2002).798.
'" 7..chebi. l(irflıu 'ı-islfıııı, XX. 482; http://www.alwaraq.com. (I i 12.2002).4905.
x5 Makdisı. 291.

http://www.alwaraqcom.
http://www.alwaraq.com.
http://www.alwaraq.com.
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Hükümdarı da onun bazı çocuklarını kendi kızlarıyla evlendirerek DU
yakınlaşmayı sağlamaya çalışmıştır .86

Nasr b. Ahmed, Samanoğullarının genel siyasetlerinin bir sonucu olarak
henüz İslam 'i kabul etmemiş Türk topraklarına karşı askerı seferlerde
bulunmuştur. Bunun bir sonucu olarak İbn Havkal'in rivayetine göre Şavgar
seferinde üç yüz bin kişilik bir ordusunun bulunması bu mücadelelerin
boyutunun ne kadar büyük olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Tahir-
oğullarına bağlı olarak faaliyet gösteren Samanoğullarının böylesine büyük
bir orduyla tam bir başarı elde edememesi de henüz İslam'ı kabul etmemiş
olan. Türklerin gücünün de aynı ölçüde büyük olduğu kanaatini vermektedir.
Nitekim Şavgar seferinde Nasr b. Ahmed'in dört bin kadar askerinin
kaybolduğu rivayet edilmektedir.87

Sonuç olarak Samanoğulları, Nasr b. Ahmed'in öldüğü sırada
Maveraünnehir'de hem hilafet merkezine hem de başka ülkelere varlıklarını
kabul ettirebilmiş bir vaziyete gelmişlerdir. Bölgede otoritelerini tam olarak
sağlamayı başarabilmişlerdir.
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