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tasdik eden bir menşur gönderdi. Emir
İsmail, aynı yıl Talas'a Karluklar üzerine
başarıyla sonuçlanan bir sefer düzenledi.
Talas ' ın Türk emiriyle dihkanların çoğu
bu sefer sırasında müslüman oldu. Büyük bir kilise camiye çevrildi ve hutbe Halife Mu'tazıd-Billah adına okundu. Yine
aynı yıl üşrusene Samanı topraklarına katıldı.

Bu arada Mu'tazıd-Billah, iran'da hakimiyetini genişleten Saffari Emiri Amr
b. Leys'in baskısıyla Emir ismail'i Maveraünnehir valiliğinden aziedip yerine kendisini tayin ettiğine dair bir menşur göndermek zorunda kaldı. Bunun üzerine
Amr b. Leys İsmail'i itaate davet etti. ismail bu daveti savaş sebebi sayarak tepki
gösterince Amr Maveraünnehir'i ona bı
rakmaya razı oldu . Fakat İsmail , Amr'ın
elçilerini kabul etmeyip geri gönderdi. Bu
duruma sinirlenen Amr Ceyhun kıyısına
iki ordu sevketti. Emir İsmail de 20.000
askerle birlikte Ceyhun'u geçti. Yapılan
savaşı İsmail kazandı. Bir yıl sonra iki ordu tekrar karşı karşıya geldi. Ceyhun'u
geçip Belh şehrini kuşatan Emir İsmail
Amr'ı esir aldı ( 15 RebTülahir 2871 19 N isan 900). Onun bu zaferi halifeyi rahatlattı ve kendisini Horasan emiri olarak tanıdı. İsmail halifenin isteği üzerine Amr'ı
Bağdat'a gönderdi. İsmail'in son yılları.
Cürcan ve Taberistan'da Zeydi imamlarla mücadele ile geçti. Bu yıllarda gücünü
Kuzey İran'dan batıya doğru genişletme
ye çalıştı. Maveraünnehir'e bozkırlardan
ulaşan büyük bir Türk topluluğunu İslam
ülkelerinden gelen gönüllüterin de yardı
mıyla geri püskürttü (291/904)
iran'ın bütün kuzey vilayetlerini hakimiyetine alan Emir İsma i l ömrünün sonuna kadar Abbasiler'e bağlı kaldı. Onun
devrinden itibaren Buhara büyük bir idari ve kültürel merkez haline geldi. Buhara'da bir saray inşa edildi. 178 (794-95)
yılında Vali Fazi b. Yahya ei-Bermekl tarafından yaptırılan cuma camisini tamir
ettirdi ve genişletti (290/903). 280 (893)
yılından itibaren çoğunluğu bakır olmak
üzere Şaş . Semerkant. Enderab ve Nişa
bur'da sikke darbettirdi.

Samani Devleti'nin gerçek kurucusu ve
hanedanın en önde gelen şahsiyeti olarak
kabul edilen Emir İsmail14 Safer 295 (24
Kasım 907) tarihinde vefat etti. Ölümünden sonra kendisine "emir-i mazi" ve
"emir-i adil" takapiarı verildi. Yerine oğlu
Ahmed geçti. Buhara'da ona izafe edilen
türbenin Samaniter'in daha sonraki bir
dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir.
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b. Medini ve Ahmed b. Hanbel gibi muhaddisler. Velid b_Müslim ve İbn Lehia ile
İbn Ayyaş'ın Dımaşklılar tarafından rivayet edilen hadislerde otorite olduklarını
ifade etmişlerdir. Buhari ve Ebu Bişr edDGiabi de onun hemşehrilerinden rivayet
ettiği hadisleri sahih, diğer rivayetlerini
güvenilmez kabul etmişlerdir. Yahya b.
Main ile Fesevi, İbn Ayyaş'ın sika , Nesai
ise zayıf olduğunu . İbn Hibban da rivayetlerinde hata ettiğini belirtmiştir. EbQ İs
hak ei-Fezari onun hadislerinin yazılma
masını tavsiye ederken Ebu Hatim erRazi bu görüşü paylaşan bir başka alimin
bulunmadığını söylemiştir. Zehebi ise İs
mail b. Ayyaş'ın Hicazlılar'la Iraklılar'dan
rivayet ettiği hadislerle ihticac edilemeyeceğini. ancak Dımaşklılar'dan yaptığı
rivayetlerin hasen sayılabileceğini. bunları
nakzeden daha kuwetli bir rivayet mevcut olmadığında onların delil olarak kullanılabileceğini kaydetmiştir.
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108'de (726-27) dünyaya geldi. 102
(720). 1OS (723) ve 106'da doğduğu da
zikredilmiştir. Beni Ans'in mevlası olduğu için Ansi nisbesiyle de anılır. Babasın
dan miras kalan 4000 dinarın tamamını
hadis öğrenmek için harcadı. Dımaşk'ta
Muhammed b. Ziyad ei-Eihani. Zübeydi,
Hicaz'da Medine Kadısı EbQ Tuvale, Zeyd
b. Eslem, Musa b. Ukbe ve Yahya b. Said
ei-Ensari gibi alimlerden hadis öğrendi.
Dımaşklı alimierin rivayetlerini en iyi bilen birkaç muhaddisten biri oldu. Hz. Ali
hakkında iyi duygular beslemeyen Dı
maşklı hemşehrilerine onun faziletlerine
dair hadisler rivayet ederek bu kanaatlerini değiştirdi. Çok hadis rivayet ettiği
için Bağdat'ta Halife Mansur tarafından
Hizanetü'l-kisve'nin başına getirildi (Hatlb, VI, 221 ). Kendisinden hocaları A' meş .
İbn İshak ve Süfyan es-Sevri ile Hayve b .
Şüreyh. Leys b. Sa'd, Abdullah b. Mübarek, Yahya b. Main ve diğerleri rivayette
bulundular. Davud b. Amr onun 30.000
rivayeti ezbere bildiğini. bunları bir kitaba bakmadan naklettiğini belirtmiş. Ali

İsmail b. Ayyaş hakkında farklı kanaatIerin ileri sürülmesinin sebebi. Hicazlı ve
Iraklı muhaddislerden hadis yazdığı kitaplarını kaybettikten sonra onlardan yaptığı
rivayetlerde yanılmasıdır. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'ye dahil dört sünen ile Buhari'nin Ret'u '1-yedeyn ti'ş-şaJQt'ında yer
alır. Sünnete bağlı, cömert, vakur bir kimse olduğu belirtilen İsmail b. Ayyaş 8 Rebiülewel 181 'de ( 1O Mayıs 797) vefat etti. Onun aynı yıl cemaziyelewelde (temmuz) veya bir yıl sonra öldüğü de zikredilmiştir.
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olan Oğuz şehrinde
Nasrullah Sultan ve dedeleri. o dönemde Azerbaycan 'ın Şeki Hanlığı'na bağlı olan Gutgaşın'ın beyleri idiler.
İlk tahsiline özel hocalardan aldığı derslerle başladı. Farsça ve Arapça 'yı öğrene
rek Şark edebiyatını tanıdı. Bey ailesinden
Eski

adı Gutgaşın

doğdu . Babası
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