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(ö. 761/1360)

Hanefî fakihi.
˜ ™

Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Adý
kaynaklarda Abdülmuhsin olarak da kay-
dedilmektedir. Ýlk eðitimini baþta babasý
Mecdüddin Muhammed olmak üzere çe-
þitli âlimlerden aldý. Tahsil için gittiði Su-
riye’de tefsir ve hadis, Mýsýr’da fýkýh oku-
du. Öðrenimini tamamladýktan sonra dön-
düðü Kayseri’de birçok talebe yetiþtirdi.
Taþköprizâde, Niþancý Mehmed Paþa ve
Bursalý Mehmed Tâhir gibi biyografi ya-
zarlarýnýn Orhan Bey devri ulemâsý arasýn-
da saydýðý Muhsin-i Kayserî’yi bir Anado-
lu âlimi olarak nitelemek daha doðrudur.
Çünkü onun Osmanlý hâkimiyet bölgesin-
de yaþadýðýna dair bilgi bulunmadýðý gibi
memleketi Kayseri de ölümünden sonra
Osmanlý topraklarýna katýlmýþtýr. Muhsin-i
Kayserî’nin fýkýh ilmini ve özellikle miras
hukukunu çaðdaþlarý arasýnda en iyi bilen-
lerden olduðu belirtilmekte (Taþköprizâ-
de, s. 11), Arap edebiyatý, beyân ve aruza
da hâkim olduðu anlaþýlmaktadýr. Eserle-
rini devrin hâkim anlayýþý uyarýnca Arap-
ça kaleme almýþtýr. Kayseri’de ölen ve Ka-
zancýlar Camii civarýnda defnedilen Muh-
sin-i Kayserî’nin vefat tarihi olarak 755
(1354) ve 761 (1360) yýllarý verilmekteyse
de Þer¼u Kitâbi’n-Necdiyyât adlý eseri-
ni 759 (1358) yýlýnda tamamladýðýna göre
(vr. 211b) ikinci tarih doðru olmalýdýr.

Eserleri. 1. Câmi£u’d-dürer. Muham-
med b. Muhammed es-Secâvendî’nin el-
Ferâßi²ü’s-Sirâciyye’sinin manzum hale
getirilmiþ þeklidir. 736 (1335) yýlýnda ka-

leme alýnan 166 beyitlik bu risâle yirmi do-
kuz bölüm halinde düzenlenmiþtir. Eserin
Süleymaniye Kütüphanesi’nde çok sayýda
yazma nüshasý vardýr (Lâleli, nr. 1296,
3662; Þehid Ali Paþa, nr. 1007, 1097; Se-
rez, nr. 1204; Ýsmihan Sultan, nr. 245). 2.
Þer¼u Câmi£i’d-dürer (Þer¼u Man¾û-
meti’l-ferâßi²) (Süleymaniye Ktp., Lâleli,
nr. 1294, 1295; Yozgat, nr. 707; Serez, nr.
1219; Kýlýç Ali Paþa, nr. 1027). Zekeriyyâ-
zâde Yahyâ Efendi bu þerh üzerine bir ta‘-
lik yazmýþtýr. 3. Þer¼u’l-MuÅta½ar fî £il-
mi’l-£arû² (Þer¼u’l-£arû², Þer¼u £arû²i’l-
Endelüsî). Ebü’l-Ceyþ el-Endelüsî el-En-
sârî’nin el-MuÅta½ar fî £ilmi’l-£arû² adlý
kitabýnýn þerhidir. Pek çok yazma nüshasý
bulunan kitap Mu¼sin el-Æay½erî £ale’l-
Endelüsî adýyla basýlmýþtýr (Ýsâmüddin
Mustafa b. Abdullah Üsküdârî’nin bu þerh-
ten de faydalanarak yazdýðý el-MuÅta½ar fî
£ilmi’l-£arû² ’un Türkçe tercüme ve þerhiy-
le birlikte, Ýstanbul 1261, 1270, 1286, 1308).
Bu þerh üzerine Kûrânî tarafýndan bir hâ-
þiye yazýlmýþtýr. 4. Þer¼u Kitâbi’n-Nec-
diyyât. Ebîverdî’nin “Irâkýyyât”, “Necdiy-
yât” ve “Vecdiyyât” adýyla üç kýsma ayrýlan
divanýnýn ikinci kýsmýnýn þerhidir (bu eser-
lerin yazma nüshalarý için bk. Brockelmann,
GAL, I, 293, 378; Suppl., I, 544, 651). Kay-
naklarda Muhsin-i Kayserî’ye ¥âþiyetü
øåyeti’l-beyân ve Risâle fi’l-fýšh gibi
eserler de nisbet edilmektedir.
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Osmanlý sadrazamý.
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Tahminen 1116’da (1704) Ýstanbul’da
Molla Gürânî mahallesinde doðdu. 1143
(1730) yýlýnda meydana gelen Patrona Ha-
lil Ýsyaný bastýrýlýrken yeniçeri aðalýðý gö-
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âyanlýk vazifesinin sadrazamýn mektubu
veya kaimesiyle bizzat verileceðini bildir-
di. Bu suretle kazalarý hükümet merkezi-
nin denetimi altýnda tutmaya çalýþtý. Meh-
med Paþa’nýn bu siyaseti, taþrada yarý
müstakil bir þekilde hâkimiyet kurmada
baþarýlý olan Çapanoðullarý ve Karaosma-
noðullarý gibi büyük nüfuza sahip âyana
karþý takip ettiði siyasetle birlikte ele alýn-
dýðýnda onun merkezîleþtirme politikasýna
aðýrlýk verdiði söylenebilir. Bu arada Lehis-
tan’da giderek artan Rus nüfuzunun yol
açtýðý geliþmeler, Osmanlý Devleti ile Rus-
ya arasýndaki münasebetlerin gerginleþ-
mesine sebebiyet vermekteydi. Mehmed
Paþa, Rumeli’deki kalelerin savunmasýnýn
iyi durumda olmadýðýný bildiðinden bir sa-
vaþýn baþlamasýný tehlikeli buluyor, ihti-
yatlý hareket edilmesini istiyordu; ancak
III. Mustafa ile bazý devlet erkâný savaþ ta-
raftarýydý. Bu sebeple sadrazamýn karþý
çýkýþý acz belirtisi olarak görüldü ve 23 Re-
bîülevvel 1182’de (7 Aðustos 1768) göre-
vinden alýndý. Kendisine saygý gösterildi-
ðinden mallarý müsadere edilmedi ve Boz-
caada’ya zorunlu ikameti için emir verildi.
Bozcaada’ya gitmek üzere hareket eden
ve bir süre Gelibolu’da kalan Mehmed Pa-
þa ikinci bir emirle Rodos’a sevkedildi (Ce-
mâziyelevvel 1182/Eylül 1768). Bir ay sonra
Rusya’ya savaþ ilânýnýn arkasýndan Ocak
1769’da Anadolu ve Rumeli’ye gönderilen
fermanlarla Muhsinzâde Mehmed Paþa’-
nýn âyanlýk tevcihiyle ilgili düzenlemesine
son verildi.

Rusya ile savaþ baþladýðýnda Muhsin-
zâde Mehmed Paþa, 16 Rebîülevvel 1183’-
te (20 Temmuz 1769) görevlendirildiði Mo-
ra’da Anabolu Kalesi muhafazasýnda bu-
lunuyordu. Tuna boylarýnda savaþ cere-
yan ederken Mora yarýmadasýnda Rum is-
yaný çýktý. Bunun üzerine Mora seraskeri
tayin edilen Mehmed Paþa, Makedonya
ile Teselya gibi Mora yarýmadasýnýn kuze-
yinde yer alan kazalarýn âyanlarýna mek-
tup göndererek isyanýn bastýrýlmasý için
yardým istedi. Týrhalalý Ni‘metîzâde, Yeni-
þehirli Müderris Osman Bey, Kapýcýbaþý Ýs-
mâil Aða, Çatalcalý Ali Aða, Ýzdinli Beyzâ-
de Yûsuf Aða askerleriyle Tripolis’e (Tri-
politsa) geldiler. 23 Zilhicce 1183’te (19
Nisan 1770) yapýlan savaþta Rumlar’la on-
lara yardýmcý olan Ruslar bozguna uðra-
týldý ve isyan bastýrýldý.

Mora’da yeniden denetimi saðlayan
Mehmed Paþa, gösterdiði baþarý üzerine
Þâban 1184’te (Aralýk 1770) Bosna valili-
ðiyle beraber Rumeli seraskeri tayin edil-
di. Daha sonra bu görevine Vidin, Eflak ve
Boðdan seraskerlikleri de eklendi. Vidin’-

den hareketle Yergöðü’ye gelen (Receb
1185 / Ekim 1771) Muhsinzâde Mehmed
Paþa’nýn maiyetinde 30-40.000 askerin
bulunduðu ve aralarýnda birçok âyan kuv-
vetinin de olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu sý-
rada Bükreþ muhasarasýnda Serdârýek-
rem Silâhdar Mehmed Paþa’nýn maðlûbi-
yetiyle Muhsinzâde Mehmed Paþa ikinci
defa sadrazam ve serdârýekrem tayin
edildi (20 Þâban 1185 / 28 Kasým 1771). 19
Aralýk’ta Osmanlý ordusunun karargâhý
Þumnu’ya geldi. Ordunun yetersiz olduðu-
nu iyi bildiðinden Rusya ile hemen barýþ
giriþiminde bulundu ve 27 Safer 1186’da
(30 Mayýs 1772) iki devlet arasýnda dört
aylýk bir mütareke imzalandý. Ardýndan
barýþýn gerçekleþmesi için görüþmelere
devam edildiyse de bir yandan Rusya’nýn
çok aðýr þartlar ileri sürmesi, öte yandan
ordunun gerçek durumunu bilmeyen Ýs-
tanbul’daki bazý devlet erkânýnýn karþý çýk-
masý yüzünden müzakereler kesildi. 26
Receb 1186’da (23 Ekim 1772) Bükreþ’-
te yeniden baþlayan görüþmeler sonun-
da Muhsinzâde Mehmed Paþa, Rusya’nýn
ileri sürdüðü aðýr þartlara raðmen artýk
barýþ akdinden baþka bir çare kalmadýðýný
gördü. Fakat Ruslar’ýn Kýrým ve Kerç, Ye-
nikale ve Kýlburun gibi müstahkem mev-
kilerin terkini istemeleri Ýstanbul’da tep-
kiyle karþýlanmakta, özellikle ulemânýn mu-
halefeti barýþ yapýlmasýna engel teþkil et-
mekteydi.

Zilhicce 1186’da (Mart 1773) iki devlet
arasýnda silâhlý çatýþmalar tekrar baþladý.
Ancak gücü tükenmiþ, disiplinsiz ve tak-
viye görmeyen Osmanlý ordusunun baþa-
rý elde etmesi hemen hemen imkânsýzdý.
Rus ordusu Tuna nehrini geçerek Þum-
nu’daki Osmanlý karargâhýný kuþattý. Bu
durumda Ruslar’ýn ileri sürdüðü aðýr þart-
larý kabul etmekten baþka çare bulunma-
dýðýný gören Muhsinzâde Mehmed Paþa,
sadâret kethüdâsý Ahmed Resmî Efen-
di’yi barýþýn yapýlacaðý Küçük Kaynarca ka-
sabasýna yolladý. Barýþýn gerçekleþmesin-
den sonra hastalýðý da iyice arttýðýndan
tahtýrevanla Ýstanbul’a hareket etti (22
Cemâziyelevvel 1188 / 31 Temmuz 1774)
ve Karinâbâd kasabasýna yaklaþýldýðýnda
öldü (26 Cemâziyelevvel 1188 / 4 Aðus-
tos 1774). Cenazesi önce Karinâbâd’da âya-
ný Abdi Aða’nýn hânesine defnedildi, ar-
dýndan Edirne’ye getirilip burada Eskica-
mi hazîresine gömüldü. On gün sonra Es-
mâ Sultan’ýn arzusuyla bu ikinci mezarýn-
dan da çýkarýlarak Ýstanbul’da Eyüp Mezar-
lýðý’na defnedildi (Þem‘dânîzâde, III, 27-28).

Ýyi bir devlet adamý olmakla beraber
ikinci sadâreti sýrasýnda hastalýðý sebebiy-

revinde bulunan ve sonradan sadrazam
olan Muhsinzâde Abdullah Paþa’nýn oðlu-
dur. Ailenin adý, Abdullah Paþa’nýn baba-
sý Halep tüccarlarýndan Muhsin Çelebi’-
den gelir. Eðitimi ve hayatýnýn ilk yýllarý
hakkýnda bilgi bulunmayan Muhsinzâde
Mehmed’in silâhþorlukla kapýcýbaþýlar ara-
sýna alýndýðý, otuz yaþlarýnda iken baba-
sýnýn Bender Kalesi muhafýzlýðýna tayini
üzerine onunla beraber gittiði bilinmekte-
dir. 1150’de (1737) babasýnýn sadrazam
olmasýyla kapýcýlar kethüdâlýðýna getirildi
ve ertesi yýl vezirlikle Maraþ valiliðine gön-
derildi. Ardýndan Ýnebahtý, Bender ve tek-
rar Maraþ valisi oldu. 1160 Rebîülevvelin-
de (Mart 1747) Adana valiliðine tayin edi-
lerek Anadolu’da eþkýya takibi ve teftiþiyle
görevlendirildi. 1162-1163’te (1749-1750)
Özi, Hotin ve ardýndan ikinci defa Özi va-
liliði yaptý. 1165 (1752) yýlýndan sonra yine
Hotin, Ýnebahtý, Eðriboz ve Niðbolu mu-
hafýzlýklarýnda bulundu; 1170 Muharre-
minde (Ekim 1756) Özi’ye gönderildi. Bu
kýsa valilikleri sýrasýnda Rumeli’deki kale-
lerin durumu hakkýnda çok iyi bilgi sahi-
bi olduðu düþünülebilir. 1171 Þevvalinde
(Haziran 1758) Halep ve ardýndan Anado-
lu valiliðine getirilmek suretiyle Ýstanbul’a
davet edilerek uzun süredir niþanlý durdu-
ðu, o sýralarda otuz üç yaþlarýnda bulunan
III. Ahmed’in kýzý Esmâ Sultan ile evlendi-
rildi (16 Þevval 1171 / 23 Haziran 1758).
Ýstanbul’da Kadýrga’daki Esmâ Sultan’ýn
sarayýnda bir yýla yakýn bir süre oturduk-
tan sonra Anadolu valisi olarak Kütahya’-
ya gitti. Muharrem 1174’te (Aðustos 1760)
Bosna valiliðine tayin edildi. Bosna’ya git-
meden önce bir müddet Ýstanbul’da otur-
du ve 1174 Zilkade (Haziran 1761) baþla-
rýnda Bosna’ya hareket etti. Valiliði sýra-
sýnda Bosna’nýn durumunu bir dereceye
kadar düzeltmede baþarý gösterdi. 1175’-
te (1762) Rumeli, Þâban 1176’da (Þubat
1763) yine Bosna, Cemâziyelevvel 1177’-
de (Kasým 1763) Rumeli valiliðine getiril-
di. Bu görevde iken 7 Þevval 1178’de (30
Mart 1765) Köse (Bâhir) Mustafa Paþa’nýn
yerine sadrazam oldu.

Muhsinzâde Mehmed Paþa’nýn sadâ-
retine rastlayan 1765-1768 yýllarý Kýbrýs,
Gürcistan, Arabistan ve Mýsýr’da bu dö-
nemde bazý hadiseler cereyan etmekle be-
raber genellikle sakin geçti. Ancak Ana-
dolu ve Rumeli’de mahallî bir güç odaðý
olarak sivrilen eþraf arasýnda âyanlýk için
þiddetli mücadeleler oluyordu. Mehmed
Paþa bu mücadeleyi yatýþtýrmak için önce
Zilkade 1178’de (Mayýs 1765) Rumeli ve
Þâban 1179’da (Ocak 1766) Anadolu ta-
raflarýna fermanlar gönderip kazalarda
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Özü, Hotin ve ardından ikinci defa Özü va-

minde (Ekim 1756) Özü’ye gönderildi. Bu

ile Tesalya gibi Mora yarımadasının kuze-

tos 1774). Cenazesi önce Karinâbâd âya-
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le makamýnda býrakýlmasýnýn büyük bir
hata olduðu ve yapýlan aðýr antlaþmada
kendisinin bu durumunun oluþturduðu
zafiyetin önemli bir payý bulunduðu belir-
tilir. Mehmed Paþa’yý yakýndan tanýyan Ah-
med Resmî Efendi, onun Avrupa devlet-
lerinin durumuna dair pek çok yazý okuya-
rak siyasî geliþmeler hakkýnda bilgi edin-
diðini, tecrübeli, temkinli, vakur bir dev-
let adamý olduðunu yazar. Devlet adamlýðý
yanýnda bir baþka özelliði tarikat ehli ol-
masýdýr. Muhsinzâde, Cerrâhî tarikatýnýn
önde gelen bir mensubudur ve tarikatýn
kurucusu Nûreddin Cerrâhî’nin (ö. 1133/
1721) hayatý hakkýnda yazýlmýþ olan ilk
eserin de müellifidir. Üç bölümden oluþan
bu manzum eserin nüshalarý mevcut de-
ðilse de bazý kýsýmlarý deðiþik kaynaklar-
da günümüze kadar gelmiþtir. Muhsinzâ-
de, Nûreddin Cerrâhî’nin dördüncü halefi
olarak 1175’te (1761-62) tekkeye þeyh olan
Moralý Yahyâ Efendi’nin müridi ve halife-
lerindendir. Nûreddin Cerrâhî Tekkesi’ne
deðerli yazmalardan oluþan bir kütüpha-
ne vakfetmiþ, ancak kütüphane 1782 Ba-
lat yangýnýnda yanmýþtýr (Yola, s. 1, 74,
109-111). Ayrýca Ýstanbul’da Hocapaþa’da
bir haný bulunduðundan söz edilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Þem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), III, 27-
28; Ahmed Resmî, Hulâsatü’l-i‘tibâr, Ýstanbul
1282, tür.yer.; Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, IV,
399-404, 418; Yuzo Nagata, Muhsinzâde Meh-
med Paþa ve Âyanlýk Müessesesi, Tokyo 1976,
tür.yer.; Þenay Yola, Schejch Nureddin Mehmed
Cerrahi und sein Orden (1721-1925), Berlin
1982, s. 1, 2, 11-13, 22, 74, 109-111; A. H. de
Groot, “Mehmed Pasha, Muhsin-zade”, EI 2

(Ýng.), VI, 998.
ÿYuzo Nagata

– —
MUHTÂCOÐULLARI

( �������� )

X. yüzyýldan
XI. yüzyýlýn ortalarýna kadar

Mâverâünnehir’in
Çaganiyân bölgesinde hüküm süren

bir hânedan.
˜ ™

Muhtâcoðullarý’nýn (Âl-i Muhtâc) etnik
kökenlerine dair kesin bilgi bulunmamak-
tadýr. Araplar Mâverâünnehir’de ilk görün-
dükleri zaman Çaganiyân bölgesini Ça-
gan-hudât denilen bir hânedan yönet-
mekteydi. Bundan hareketle hânedanýn
Fars asýllý olduðu ve hânedana adýný ve-
ren Muhtâc b. Ahmed’in Çagan-hudât hâ-
nedanýnýn torunlarý arasýnda yer aldýðý
söylenebilir. Öte yandan bölgeyi fethet-
mek için gelen Araplar’ýn Ýran halkýna ka-
rýþtýðý, Muhtâcoðullarý’nýn kökeninin bu
Araplar’a dayandýðý ileri sürülmektedir.

Muhtâc b. Ahmed ile oðlu Muzaffer’e
dair yeterli bilgi yoktur. Kaynaklarda hak-
kýnda bilgi verilen ilk hânedan üyesi Ebû
Bekir Muhammed b. Muzaffer b. Muh-
tâc, Sâmânîler’in Sîstan’a hâkim olmak
için gönderdiði orduda kumandanlýk yap-
tý. Bir süre sonra Sâmânî Emîri II. Nasr
tarafýndan Fergana valiliðine tayin edildi,
ardýndan Horasan’a gönderildi. Bu sýrada
Emîr II. Nasr’ýn saltanat davasýna kalkýþan
kardeþi Yahyâ’yý maðlûp etti ve durumu
bir mektupla II. Nasr’a bildirdi. Bu baþa-
rýlarýndan dolayý II. Nasr, Belh ve Tohâris-
tan’ýn idaresini de ona verdi (929-930).

Ebû Bekir Muhammed, Ziyârî hâneda-
nýnýn kurucusu Merdâvic b. Ziyâr’ýn Cür-
cân’a karþý harekete geçmesi üzerine Nî-
þâbur’a çekilmek zorunda kalýnca Merdâ-
vic þehri ele geçirdi. Bir süre sonra Cür-
cân’ý geri alan II. Nasr, Ebû Bekir Muham-
med’i 321’de (933) Horasan ordularý ku-
mandaný tayin etti. Ertesi yýl tekrar Cür-
cân’a gönderilen Ebû Bekir Muhammed,
Ziyârîler’den Mâkân b. Kâkî Cürcân’ý ele
geçirip Nîþâbur’a doðru ilerlediðinden sa-
vaþacak gücü kalmayýp Serahs’a gitti.
Emîr II. Nasr, bu sýrada hastalanan Ebû
Bekir’i görevden alýp yerine oðlu Ebû Ali
Ahmed’i Horasan ordularý kumandanlýðý-
na getirdi (324/936). Ebû Bekir Muham-
med 329’da (941) öldü ve Çaganiyân’da
defnedildi. Ebû Ali Ahmed, Horasan’a
geldiðinde ilk iþi Deylemli mahallî kuvvet-
lere Sâmânî Devleti’nin üstünlüðünü ye-
niden kabul ettirmek oldu. Daha sonra
bölgenin baþþehri Cürcân’a yürüyüp yedi
ay süren bir kuþatmanýn ardýndan þehri
ele geçirdi (328/940).

Büveyhîler, Ebû Ali’yi sürekli olarak Zi-
yârîler’den Veþmgîr (Vuþmgîr) üzerine ha-
rekete teþvik ediyorlardý. Ebû Ali, 329 yý-
lý Muharreminde (Ekim 940) Büveyhîler’-
le anlaþýp Veþmgîr’in yönetimindeki Rey’e
yürüdü. Onun Büveyhîler ile ittifak yaptý-
ðýný haber alan Veþmgîr de Mâkân b. Kâ-
kî ile anlaþtý. Ýki taraf Rey civarýndaki Ýs-
hakâbâd’da savaþa tutuþtu (21 Rebîülev-
vel 329 / 24 Aralýk 940). Mâkân savaþ sý-
rasýnda öldü, Veþmgîr Taberistân’a kaçtý.
Rey’e sahip olan Ebû Ali kýþý burada ge-
çirdi. Ertesi yýl Zencan, Ebher, Kazvin,
Kum, Kerec, Nihâvend ve Dînever gibi þe-
hirleri zaptetti. Onun baþarýlarý sayesinde
Sâmânî Devleti batý yönünde en geniþ sý-
nýrlara ulaþtý. Ebû Ali, daha sonra Veþm-
gîr Sârî’yi ele geçirince Mâkân b. Kâkî’nin
amcasý Hasan b. Fîrûzân ile birlikte Sârî’-
yi kuþattý. Veþmgîr’in Sâmânîler’e itaatini
saðlayýp Horasan’a döndü.

Öte yandan Emîr II. Nasr’ýn ölümünün
ardýndan kumandanlarý arasýnda anlaþ-
mazlýklar çýktý (331/943). Yeni emîr I. Nûh,
Ebû Ali’ye Büveyhîler’in zaptettiði Rey’i
geri almasýný emretti. Ordusunun çoðun-
luðunu oluþturan Kürtler’in ihaneti yüzün-
den maðlûp olan Ebû Ali daha sonra tek-
rar Rey üzerine yürüdü. Rüknüddevle onun
kalabalýk bir orduyla geldiðini öðrenince
þehri terketti. Ebû Ali Rey’i ele geçirdi ve
Kuzey Cibâl’in diðer yerleþim merkezlerine
de hâkim oldu. Kardeþi Ebü’l-Abbas Fazl’ý
Cibâl bölgesini yönetmekle görevlendirdi.
Emîr Nûh, Nîþâbur’da bulunduðu sýrada
halktan bir topluluðun Ebû Ali ve adam-
larýnýn hýrsýzlýk ve tecavüzlerinden þikâyet-
çi olunca Ebû Ali’yi görevinden alýp yerine
Ýbrâhim b. Simcûr’u tayin etti (Ramazan
333 / Nisan-Mayýs 945). Bu sýrada Ebû
Ali’nin idaresindeki askerler, Nûh’un am-
casý Ýbrâhim b. Ahmed’i Sâmânî Devleti’-
nin baþýna getirmeye karar verdiler. Ebû
Ali de isyancýlarýn tehdidi karþýsýnda onla-
ra uymak zorunda kaldý. Musul’da bulu-
nan Ýbrâhim b. Ahmed daveti alýnca he-
men Ebû Ali’nin yanýna geldi (334/946).

Ebû Ali ve Ýbrâhim, Nîþâbur ve Merv’i
ele geçirip Sâmânîler’in merkezi Buhara’-
ya doðru ilerlediler. Bu esnada Sâmânî as-
kerleri maaþlarý ödenmediði gerekçesiyle
ayaklandýlar. Ebû Ali’ye direnemeyeceði-
ni anlayan Emîr Nûh þehri terkedip Se-
merkant’a gitti. Ebû Ali Buhara’ya girdi ve
þehirde hutbeyi Ýbrâhim b. Ahmed adýna
okuttu (Cemâziyelâhir 335 / Ocak 947).
Ancak çok geçmeden Ebû Ali ile Ýbrâhim
b. Ahmed’in arasý açýldý. Ýbrâhim, Buhara
halkýndan bir grup ile anlaþýp emirlikten
vazgeçti ve Emîr Nûh’a tâbi oldu. Kendi-
sini ortadan kaldýrmak isteyen Sâmânî
kuvvetlerini maðlûp ederek Buhara’yý
zapteden Ebû Ali, Sâmânî tahtýna Emîr
Nûh’un kardeþi Ebû Ca‘fer Muhammed’i
geçirdi. Fakat bazý ordu mensuplarýnýn
davranýþlarý yüzünden Semerkant’a git-
mek üzere yola çýktý. Onun Buhara’dan ay-
rýlmasý üzerine Ýbrâhim b. Ahmed ve Ebû
Ca‘fer, Nûh’tan af dilediler. Emîr Nûh da-
ha sonra Buhara’ya döndü (Ramazan 335/
Nisan 947) ve Ebû Ali’nin tekrar hareke-
te geçmesini önlemek için Çaganiyân’ý ele
geçirmek amacýyla hazýrlýklarýný tamam-
ladý. Ebû Ali, Emîr Nûh’un ordusuyla Har-
ceng denilen yerde savaþa tutuþtu ve ye-
nilerek Çaganiyân’a geri döndü (Cemâzi-
yelevvel 336 / Kasým-Aralýk 947). Ýki ordu
Çaganiyân’a yaklaþýk 12 km. uzaklýkta tek-
rar karþýlaþtý (Rebîülevvel 337/Eylül 948);
bu savaþý da Sâmânî ordusu kazandý. Çok
geçmeden çevredeki hükümdarlardan

kuzeni


