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Ebu Mervan Abdülmelik el-Mu'tasım-
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(ö. 986/1578) 

Mağrib'de kurulan Sa'diler 
Devleti'nin hükümdan 
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(1576-1578). 
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Muhammed el-Mehdl'nin 1557'de ölü
mü üz~rine yerine oğlu Abdullah el-Ga
lib geçti. Tahta geçer geçmez kendisine 
rakip olmasından endişe ettiği kardeşi 
Osman'ı öldürttüğü gibi. AbdOlmelik ile 
diğer kardeşlerini de baskı altına aldı. 

Abdullah el-Galib 157 4'te ölü nce. tahta 
MOstansır unvanıyla oğ l u Muhammed 
el-Mütevekkil çıktı. Fakat hükümdarlık
ta hak iddia eden amcaları AbdOlmelik 
ve Ahmed ile mücadele etmek zorunda 
kaldı. Fas'ta öteden beri hanedan men
suplarından biri Osmanlılar'ın desteğini 
sağlarsa diğeri mutlaka hırıstiyanların 

himayesine sığınırdı. Yeğeni karşısında 

Osmanlılar'ın desteğini kazanmak iste
yen AbdOlmelik de aynı yola başvurdu 
ve İstanbul'a giderek hakkı olan hüküm
darlığın yeğeni tarafından gaspedildiği

ni söyledi ve yardım istedi. Eski dostu 
Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa Abdülme
lik'e yardımcı oldu. Cezayir Beylerbe
yi Ramazan Paşa'ya bir ferman gönde
rilerek Muhammed ei-Mütevekkil'in, 
amcası Abdülmelik'in hakkını gözetme
si ve bir anlaşmaya varmaları istendi. 
Fakat Muhammed ei-Mütevekkil bu fer
manı dinlemedi. Bunun üzerine Rama
zan Paşa kumandasındaki 20.000 kişi

lik Osmanlı ordusu Mütevekkil'in üzeri
ne yürüdü. Miknas civarında meydana 
gelen savaşta Mütevekkil mağlüp olup 
kaçtı. 

Abdülmelik, 9 Mart 1576'da ei-Mu'ta
sım-Billah unvanıyla tahta çıktı ve 1577 
yılı Mayısında Osmanlı Padişahı lll. Mu
rad'a elçilerle birlikte değerli hediyeler 
göndererek şükranlarını sundu. Daha 
sonra Osmanlı teşrifat ve teşkilatının 

tesiri altında giyim kuşamda, saray ge
leneklerinde ve diğer bazı hususlarda 
birtakım değişiklikler yaptı; hatta Os
manlı padişahları gibi cuma ve bayram 
günleri namaza alayla çıkmaya başladı. 

Bu arada Tanca'ya sığınarak Portekizli
ler'le aniaşan Muhammed el-Mütevek
kil yeniden saltanat mücadelesine gi
rişti ve Portekiz Kralı Don Sebastian'
ın emrindeki büyük bir orduyla amcası 
AbdOlmelik üzerine yürüdü. AbdOlmelik 

de Türkler'den ve Araplar'dan oluşan 

bir orduyla Portekiz kuwetlerin in karşı
sına çıktı. 4 Ağustos 1578 tarihinde Va
dilmehazin yakınlarında meydana ge
len ve tarihe "Üç Kral Harbi" (Ma'reke
tü müluki's-selase) adıyla geçen savaşta 
her iki taraf da ağır kayıpla r verdi. So
nunda Muhammed ei-Mütevekkil ve Kra l 
Sebastian'la birlikte AbdOlmelik de öldü : 
yerine kardeşi Ahmed ei-Mansür geçti. 
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Samanller'in son yıllarında Türk ku
mandan l arı çıkardıkları iç karışıklıklarla 
devleti sarsmaya başlamışlardı. Samani 
Hükümdan Ebü'l-Haris Mansor b. Nüh 
992 yılında Karahanit Buğra Han Ha
rün ve halefierinin saldırılarına uğra

dı. Ayrıca Türk Emfri Faik Hassa. Vezir 
Ebü'l-Muzaffer Muhammed, Begtüzün 
ve Gazneli Mahmud'un faaliyetlerini de 
kontrol altına alamad ı . İki müttefik, 
Faik ile Begtüzün. Gazneli Mahmud'a 
karşı kendilerini desteklemeyen Ebü'I
Haris Mansür'u tahtan indirerek gözle
rine mil çektirdiler ve küçük kardeşi 

AbdOlmelik b. Nüh'u Samani tahtına çı
kardılar (Safer 3891 Şubat 999). Bunun 
üzerine Gazneli Mahmud, Faik ve Beg
tüzün'e karşı harekete geçti : bu sırada 
AbdOlmelik b. NQh da onların yanınday
dı. Meydana gelen çetin bir savaştan 
sonra SamanT kuwetleri mağlüp ol
du. AbdOlmelik ile Faik Buhara'ya çekil
diler. Sultan Mahmud Horasan'ı istila 
edip Faik, Begtüzün ve Abdülmelik'i Ma-

ABDÜLMELiK b. NÜH b. NASR 

veraünnehir'e sürdü. Karahanit İlig Han 
Nasr da 23 Ekim 999'da Buhara'yı i şgal 

ederek SamanHer'in Maveraünnehir'de
ki hakimiyetine son verdi. Yanında bu
lunan az sayıdaki kuwetle ne yapacağı
nı şaşıran AbdOlmelik b. NOh kaçıp sak
landıysa da İlig Han hükümet sarayına 
girdi ve Abdülmelik'i yakalayarak hane
danın diğer üyeleri Ebü'l-Haris Mansür, 
kardeşleri Ebü İbrahim İsmail ve Ebü 
Ya 'kub ile birlikte Özkent'e sürüp orada 
hapsettirdi. AbdOlmelik Özkent'te öldü. 
Böylece toprakları Gazneliler ve Kara
hanitlar tarafından paylaşılan Samanl
ler Devleti de son bulmuş oldu. Ebü' I
Haris ile İsmail ei-Müntasır devleti yeni
den kurmak için beş yıl daha mücadele 
etti ler: fakat hiçbir sonuç elde edeme
diler. 
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333'te (944) doğdu. Babası Nüh b. 
Nasr'ın 954 yılında ölümü üzerine he
nüz on yaşında iken Buhara'da Samani 
tahtına çıktı. Babası 1. Nüh zamanında 
SamanTler büyük sıkıntı içindeydi. Ab
dülmelik tahta çıktığında idareye muh
temelen Türk kumandanları hakimdi. 
Bu yüzden. muhteris emirleri itaat altı 

na almakta büyük zorluklarla karşılaştı. 
Özellikle Horasan Valisi Ebu A.li Çaganr. 
Yukarı Ceyhun bölgesinde büyük bir nü
fuza sahip, EbO Ali İbrahim es-Sfmcürf 
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