
gibi olduğunu, zira onun, "Şimdi kim ba
na uyarsa o bendendir, kim de bana kar
şı gelirse artık sen gerçekten çok bağışla
yan, pek esirgeyensin" diyerek (İbrah!m 
14/36) kendisine inanmayanlara karşı yu
muşak davrandığını , ömer'in ise Nuh gi
bi olduğunu zira onun da, "Rabbim, yer
yüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma" 
diyerek (Nuh 71/26) inkaretiara karşı sert 
davrandığını söylemiştir (Lisanü 'l-'Arab, 
"nvi:ı" md.). Kur'an'da Nuh mürsel (eş-Şu
ara 26/105) , resul (eş-Şuara 26/107). apa
çık uyarıcı (ez-Zariyat 51/50), mübarek (HO.d 
11/48), muhsin (es-Saffat 37/80). mürnin 
(es-Saffat 37/81), kul (el-Kamer 54/9), şük

reden (el-isra 17/3) gibi özelliklerle anıl
maktadır (FirO.zabadl, VI, 26-27) Ayrıca ka
vimlerine gönderilmiş emin elçilerden ol
duğu belirtilen Nuh'un (eş-Şu ara 26/1 07) 

"ashabü'n-nevamis"ten (şeriat sahibi) sa
yıldığı ifade edilmiştir. Rivayete göre tu
fan esnasında Hz. Nuh. Ebukubeys dağın
da bulunan Hz. Adem'in naaşını alarak bir 
tabut içine koymuş, tufandan sonra tek
rar yerine defnetmiştir. Nuh'un İdrls'ten 
sonra gelen ilk peygamber olup marangoz
luk yaptığı da nakledilmektedir (İbn Ku
teybe, s. 19-24 ). Hz. Nuh'a ayrıca İslam 
ve bilhassa Şii geleneğinde "Neciyyullah" 
(Allah'ın kurtardığı kişi) sıfatı verilmiştir. 

Nuh'un ve kavminin tufan hadisesinden 
kurtarılmasına atıf yapan bu sıfat, Allah 'ın 
infiyetiyle Firavun'un zulmünden kurtarı
lan Hz. Musa için de kullanılmaktadır (Sa'
lebl, s. 166) 
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NÜH 1 
(~) 

Ebu Muhammed ei-Emlrü'l-hamld 
Nuh b. Nasr b. Ahmed es-Samanı 

(ö. 343/954) 

Samani hükümdan 

L 
(943-954). 

_j 

Babası Nasr b. Ahmed'in 27 Receb 331 '
de (6 Nisan 943) ölümünün ardından Şa
ban 331'de (Nisan 943) Buhara'da Sama
ni tahtına çıktı. Abbas! Halifesi Müttaki
Lillah. Maveraünnehir ve Horasan'ın kendi
sine verildiğine dair bir menşur ve sancak 
gönderip hükümdarlığını onayladı. Devlet 
işlerini vezir tayin ettiği hacası Hanefi fa
kihi Hakim eş-Şehld'e (Ebü'l-Fazl Muham
med b. Muhammed el-Mervezl) bırakan 
NO.h, tahta çıkışının üzerinden henüz bir 
yıl bile geçmeden Harizm Valisi Abdullah 
b. Eşkam'ın isyanıyla karşılaştı. Nuh, Ha
rizm'e ordu sevkederek bu meseleyi çöz
dükten sonra Kuzeybatı İran'la ilgilenme
ye karar verdi. Babasının bu bölgede baş
lattığı hareket onun ölümüyle duraklamış, 
Büveyhller, Rey ve Cibfıl vilayetlerine yer
leşmiş, Cürcan ve Taberistan Deylemli li
der Hasan b. Flruzan'ın eline geçmişti. Bu 
sırada Merv'de bulunan Nuh'un, Büveyhl
ler'e karşı Horasan Valisi Ebu Ali Ahmed 
b. Muhammed b. Muhtac kumandasında 
gönderdiği ordu yenilince Horasan'a dön
mek zorunda kalırken (333/944) askeri 
kuwet vererek desteklediği Ziyarl Emlri 
Veşmglr b. Ziyar, Cürcan'ı Hasan b. FlrO
zan'ın elinden almayı başardı. Kuzeybatı 
İran'ı hakimiyeti altına almak isteyen Nuh, 
Ebu Ali b. Muhtac'ı tekrar Büveyhller üze
rine sevketti. Rey ve Cibal vilayetleri Irak 
sınırına kadar Samanller'in eline geçti. Bu 
olayın ardından kendini güçlü hisseden 
NOh, EbO Ali b. Muhtac'ı Horasan valili
ğinden azletti. isyan edip Samani tahtına 
hanedandan başka birini çıkarmaya karar 
veren EbO Ali b. Muhtac, Musul'da Ham
dan! Emlri Nasırüddevle'nin hizmetinde 
bulunan Nuh'un amcası İbrahim b. Ah
med'e bir mektup göndererek Nuh'a kar
şı iş birliği yapmayı teklif etti ve onu yanı
na çağırdı. İbrahim'le birlikte Nlşabur'a yü
rüyüp şehri ele geçirdi (Muharrem 335 1 

Ağustos 946). 

Nuh isyan haberini alır almaz Buhara'
dan Merv'e geldi. Fakat burada ordusun
dan kaynaklanan bazı problemler yaşadı. 
Askerler olaylardan sorumlu tuttukları Ve
zir Hakim eş-Şehld'i öldürdüler. Bazı kay
naklarda askerlerin vezirin kendilerine tes-
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lim edilmesini talep ettikleri ve Nuh'un 
bu isteği yerine getirmek zorunda kaldığı 
rivayet edilir. Bu sırada Nlşabur'dan Merv'e 
yürüyen Ebu Ali hiçbir mukavemetle kar
şılaşmadan şehre hakim oldu (Cemaziye
lewel 335 1 Aralık 946); Nuh'un askerleri
nin çoğu Ebu Ali'nin tarafına geçti. Nuh 
önce Buhara'ya, ardından Semerkant'a 
kaçtı. Ebu Ali, Cemaziyelahir 33S'te (Ocak 
947) başşehir Buhara'ya girdi ve Nuh'un 
amcası İbrahim'i Samani tahtına oturttu. 
Ancak Buhara'da istikrarı sağlama konu
sunda ümitsizliğe düşen Ebu Ali b. Muh
tac, İbrahim'i tahttan indirip Nuh'un kar
deşi Ebu Ca'fer Muhammed b. Nasr b. 
Ahmed'i emirliğe getirerek Semerkant'a 
yürüme bahanesiyle Buhara'dan ayrıldı. 
Bunun üzerine Nuh, Ramazan 33S'te (Ni
san 94 7) Buhara'ya dönüp tekrar Samani 
tahtına oturdu. Kudret ve üstünlüğünü 
göstermek için rakip ve muhaliflerine sert 
cezalar uyguladı. Amcası İbrahim ile kar
deşleri Ebu Ca'fer Muhammed ve EbO 
Muhammed Ahmed'in gözlerine mil çek
tirdi. Togan el-Hacib'i idam ettirdi. Bu sı
rada Çaganiyan'da isyan eden Ebu Ali or
dusunu toplayarak Belh'e geldi. Cemazi
yelewel336'da (Kasım-Aralık 947) yapı

lan savaşta yenilerek Çaganiyan'a çekil
mek zorunda kaldı, Nuh, Ebü Ali'yi ertesi 
yıl yine mağiOp etti (Reblülewel 3371 Ey
lül 948) Şuman'a çekilen Ebu Ali, ittifak 
yaptığı vali ve emirlerin gönderdikleri yar
dımcı kuwetlerle Çaganiyan'ı her taraftan 
kuşatınca zor durumda kalan Nuh'un as
kerleri Ebü Ali ile anlaşma yapmaya mec
bur oldu. 

Bir taraftan Ebu Ali b. Muhtac mesele
sini çözmeye, diğer taraftan Horasan'ı dü
zene sokmaya çalışan Nuh, Horasan'da Sa
mani hakimiyetini sağladıktan sonra Şii 
Büveyhller'i İran'dan uzaklaştırmak için 
faaliyete başladı. Horasan sipehsalarlığına 
tayin ettiği Mansur b. Karategin'in bölge
ye geldiği sıralarda Kuzeybatı iran'daki du
rum tamamıyla değişmiş ve Ebu Ali'nin 
isyanı sebebiyle Samanller'in Rey ve Cibfıl'i 
boşaltmalarının ardından Büveyhl Emiri 
Rüknüddevle yeniden bu bölgelere hakim 
olmuş, Deylemli lider Hasan b. Flruzan'la 
birleşip Taberistan ve Cürcan'ı Ziyfırl Emi
ri Veşmglr'in elinden almış ve onu Sama
nller'e sığınınaya mecbur bırakınıştı (Re
blülewel 3361 Ekim 947). Rüknüddevle'
nin, kardeşi Fars Büveyhi Emiri İmadüd
devle'nin ölümü üzerine Fars'a gitmesi, 
Kuzeybatı İran'a kapsamlı bir askeri ha
reket düzenlemek için uygun bir fırsattı. 
Nuh bu dönemde Taberistan'a tekrar ha
kim oldu .. Horasan sipehsaları Mansur b. 
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Karategin kumandasındaki Samani ordu
su Rüknüddevle'nin ülkesinin tamamını 
kolayca ele geçirdi (339/950) . Ancak Bü
veyhller çok kısa bir süre sonra Karmisin 
ve Hemedan'ı geri aldılar. Rüknüddevle ile 
isfahan yakınlarında karşılaşan Mansur b. 
Karategin savaş alanını terkedip Rey'e dön
dü (Muharrem 340 1 Haziran 95 I) . Aynı yıl 
Mansur b. Karategin'in Hey'de hastalana
rak vefat etmesinin ardından Samanller 
bölgeyi tamamıyla boşalttılar. Nuh, Ebu 
Ali b. Muhtac'ı Horasan sipehsalarlığına 
tayin ederek Kuzeybatı iran'daki Büveyhl 
hakimiyetine son vermek istedi. Bu sıra
da Rüknüddevle Taberistan ve Cürcan'ı ye
niden ele geçirdi (341/952) . Bunun üzerine 
Veşmglr Samanller'den yardım istedi. Ebu 
Ali b. Muhtac, Nuh'un emriyle Veşmglr'le 

birleşip Rey'e yürüdü (Reblülevvel 342 1 
Temmuz-Ağustos 953). Rüknüddevle, Sa
mani ordusuyla karşılaşmaya cesaret ede
meyip Taberek Kalesi'ne sığındı. Ebu Ali 
b. Muhtac, Rüknüddevle ile her yıl Sama
nller'e 200.000 dinar vergi ödemesi karşı
lığında anlaşma yaparak Horasan'a dön
dü. Samani ordusunun bölgeden ayrılma

sından sonra Rüknüddevle Taberistan ve 
Cürcan ' ı geri aldı ( İbn Miskeveyh, Il , 155) . 

Tekrar ülkesini kaybeden Veşmglr, Nuh'a 
bir mektup göndererek Ebu Ali'yi Büvey
hller 'e meyletmekle suçlayınca Nuh, onu 
Horasan sipehsalarlığından aziedip yerine 
Ebu Said Bekir b. Malik el-Ferganl'yi tayin 
etti. Bunun üzerine Ebu Ali b. Muhtac ikin
ci defa isyan etti, Nlşabur'u ele geçirip 
kendi adına hutbe okuttu. Fakat Nuh'un 
aldığı bir dizi t edbir sebebiyle Nlşabur'da 

kalamadı, Rey'e gidip Rüknüddevle'ye sı
ğındı (343/954) . Nuh b. Nasr, bu olayın ar
dından 2S Reblülahir 343'te (28 Ağustos 
954) Buhara'da öldü. En büyük oğlu ve ve
liahdı Abdülmelik Samani tahtına çıktı. 

Kaynaklarda ı. Nuh'tan erdemli ve ah
laklı bir hükümdar olarak bahsedilmekte
dir. Fakat İcraatları onun oldukça sert ve 
acımasız bir karaktere sahip olduğunu dü
şündürmektedir. Nuh, Maveraünnehir'de 
Samanller için giderek tehlikeli bir hal al
maya başlayan Karmatller 'le mücadele et
miş. liderlerini idam ederek bölgedeki nü
fuzlarını kırmıştır. ı. Nuh devr i Samanl
ler'in duraklama döneminin başlangıcını 
teşkil eder. Kumandanların isyanları ve 
devlet işlerine müdahaleleri yanında Kara
hanlılar'ın güçlenmelerinin de bunda rolü 
vardır. Ayrıca mail sıkıntılar, ordunun dü
zen ve disiplininin bozulmasında ve vali
lerinin merkezi idareye karşı tutumların

da etkili olmuştur. ı. Nuh'un Muhtacoğul
ları 'na karşı düşmanca davranışları, onla-
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rm devlet içindeki nüfuzlarını kırmak için 
takip ettiği politika devlete zarar vermiş, 
Büveyh'iler'le giriştiği mücadele Samani
ler'in askeri ve mali gücünün zayıflaması

na sebep olmuştur. Makdisi onun döne
minde bir senelik haracın peşin tahsil edil
diğinden bahseder ( A/:ısenü 't-tekasfm, s. 
340). Normal vergilerin bile halkın taham
mül ederneyeceği kadar ağır olduğu bu 
dönemde şairler vergi memurlarından şi
kayette bulunan şiirler yazmışlardır. Ner
şahl Tfıri]].u Bu]].fırfı, Ebu Şekur- i Belhl 
Aferinname adlı eserlerini I. Nuh'a tak
dim etmişlerdir. "el-Emirü'l-hamld" laka
bıyla tanınan Nuh bastırdığı sikkelerde "el
Melikü'l-Müeyyed" unvanına yer vermiştir. 
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Ebü'l-Kasım er-Radi 
el-Melikü'l-MansOr Hüsamüddevle 

er-Reşld Nüh b. MansOr 
b. NOh es-Samani 

(ö. 387 / 997) 

Samani hükümdan 
(976-997). __j 

Babası I. Mansur b. Nuh'un ölümünün 
ardından henüz on üç yaşında iken Sama
ni tahtına çıktı (Şevva l 365 1 Haziran 976) . 
Abbasl Halifesi Tai'- Lillah saltanatını tas
dik edip hükümdarlık menşuru ve sancak 
gönderdi. Saltanatının ilk yıllarında devlet 

işlerini annesiyle birlikte Vezir Ebü'l-Ha
san Ubeydullah b. Ahmed el-Utbl yönetti. 
Vezir iktidarını sağlamlaştırınca kuman
danları itaat altına almak istedi ve Hora
san sipehsaları Ebü'l-Hasan es-Simcuri'yi 
aziedip yerine Ebü'l-Abbas Hüsamüddev
le Taş' ı getirdi. Bu dönemde Büveyhl Hü
hiimdarı Adudüddevle'nin kardeşi Fahrüd
devle ağabeyine isyan etmiş ve kendisini 
destekleyen Ziyarl Emlri Kabus b. Veşm
glr ile birlikte Samanller'e sığınmıştı . Nuh. 
Vezir Utbl'nin Horasan sipehsalarlığına ta
yin ettiği Ebü'l-Abbas'ı bu iki sığınmacının 
ülkelerine yeniden hakim olmasını sağla
makla görevlendirdi. Fakat Ebü'l-Abbas, 
Reyve Cibal Büveyhl Emlri Müeyyidüddev
le karşısında yenilgiye uğrayıp Nlşabur'a 

dönmek zorunda kaldı (Ramazan 37 ı 1 
Mart 982) . Utbi'nin yerine muhalifi Abdul
lah b. Muhammed'in vezir tayin edilmesi 
Horasan siyasetinde değişikliğe sebep ol
du. Yeni vezir, Ebü'l-Abbas'ı Horasan sipeh
salarlığından aziederek yerine Ebü'l-Ha
san es-Simcurl'yi gönderdi. isyana kalkı
şan Ebü'l-Abbas, Ebü'l-Hasan es-Simcurl 
ile giriştiği mücadelede yenilince Cürcan'a 
kaçtı (377/987) 

Ebü'l-Hasan es-Simcuri'nin yeniden Ho
rasan sipehsalarlığına gelişi bölgede sükü
neti bir ölçüde sağladı. Ancak ölümünün 
(378/989) ardından ortaya çıkan olaylar Sa
mani hanedanının dağılması sürecini baş
lattı. ll. Nuh'un, muhtemelen Simcuri aile
sinin devlet içindeki ağırlığını kırmak ama
cıyla Horasan sipehsalarlığına Faik el-Has
sa'yı tayin etmesi, bu makamın kendi hak
kı olduğunu düşünen Ebü'l-Hasan es-Sim
curi'nin oğlu Ebu Ali'nin silaha sarılmasına 
sebep oldu. Faik'in üzerine yürüyen Ebu 
Ali onu Merverruz'a kaçmak zorunda bı
raktı; ardından ll. Nuh'a itaat edeceğini 
bildirip babasının görevinin kendisine ve
rilmesini talep etti. Nuh, onun Ceyhun'un 
güneyinde bulunan vilayetlerdeki hakimi
yetini tasdik edip kendisine "imadüddev
le" lakabını verdi ( 38 ı /99 ı ) . Ebu All es-Sim
curl, Horasan'da bağımsız bir hükümdar 
gibi davranmaya başladı. Faik'in bir süre 
sonra merkezi idareyi rahatsız eden bir 
güç odağı haline gelmesi ve Merverruz'
dan Buhara'ya yürümesi Nuh'u endişe
lendirdi. Faik, Nuh'un gönderdiği kuwet
ler karşısında yenilgiye uğrayınca (ll Re
blülew el 380 1 8 Haziran 990) Belh'e yö
neldi, şehri zaptettikten sonra Tirmiz'e ha
reket etti. 

öte yandan Horasan sipehsaları Ebu Ali 
es-Simcurl'nin Samani ülkesini paylaşmak 
üzere Karahanlılar'la anlaşması Samani
ler için tam bir yıkım oldu. Anlaşmaya gö-


