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Bulga ristan ' da tarihi bir şehir. 
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Samakov (Bulgarca' da Samokov), Rila 
dağlarının kuzeyindeki bir ovada İskar neh
rinin doğduğu yere yakın bir yerde kurul
muştur. Sofya'nın so km. güneydoğusun
da olup denizden 950 m. yüksektedir. Bu
gün 25.000 kişilik nüfusuyla küçük bir taş
ra kasabası özelliği taşımaktadır. XVII-XIX. 
yüzyıllarda tekstil endüstrisi, demir yatak
ları ve demir üretimi, ileri seviyede ağaç 
oymacılığı, yapı endüstrisi, Ortodoks hıris
tiyanlar için duvar resimleriyle (fresk) meş
hur, Osmanlı Bulgaristanı'nın en zengin 
ve en verimli kasabalarından biriydi. Ayrı
ca nüfusunun yarısı ya da üçte biri oranın
daki Türkçe konuşan müslüman ahalisi, bir 
düzine camisi, pek çok tekkesi, dini okul
ları ve ülkenin en zengin kütüphanelerin
den biriyle İslami yaşamın merkezi duru
mundaydı. 

Osmanlı öncesinde Samakov kasabasıy
la ilgili fazla bilgi yoktur. İlk defa son Bul
gar Kralı ivan Şişman'a ait 1378 tarihli bel
gede bir kale ve idari bir merkez olarak 
adı geçer. Kalenin kalıntıları XIX. yüzyılda 
kasabanın en eski bölümünde Şişmanov 
Kalesi şeklinde hatırlanırdı. Samo-kov, Bul
garca'da yeni eritilmiş demiri dövmeye 
yarayan bir alete işaret etme anlamında 
"demirdöven" demektir. Buradaki demir 
madenciliği ve üretimi Osmanlı dönemin
den önce başlamıştır. Tarihçilerin çoğu Sa
makov'un Osmanlı devrinde ortaya çıkan 
bir kasaba olduğunda hemfikirdir. İlk Os
manlı tarihçileri Oruç. Aşıkpaşazade ve 
Neşr'i, Samakov'un fethini zikretmez. Ho
ca Sadeddin ve Müneccimbaşı , diğer kay
naklara dayanarak İhtiman ve Samakov'un 
Lala Şahin Paşa tarafından 772'de ( 1370-
71) alındığını belirtir. İhtiman Kalesi'ndeki
ler kendi istekleriyle teslim olduklarından 
buraya zarar verilmemiştir. Samakov ise 
bir Sırp gücü tarafından korunduğu için 
ağır bir savaşın ardından teslim alınabil

miştir. Üç yüzyıl sonra Evliya ÇEılebi farklı 
yerlerde kalenin harabelerine rastlar, ona 
göre kale Lala Şahin tarafından tekrar kul
lanılmaması için yıkılmıştır. Ancak Osman
lı tarihçilerinin ileri sürdüğü bu fetih tari
hi Çar ivan Şişman'ın 21 Eylül1378 tarih
li belgesiyle çelişir. Bu kayıt 1378'de Sa
makov'un onun elinde bulunduğunu gös
terir. 

Samakov kazasının pek çok köyü hak
kında bilgi veren en eski Osmanlı kayna
ğı, Sofya Milli Kütüphanesi'nde muhafaza 
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edilen 857-858 (1453-1454) tarihli tahrir 
defteri parçasıdır. Bu belge bölgenin mes
kün olduğunu, daha sonraları ise çok önem
li demir yataklarının mevcudiyetini ve de
mir üretiminin çok ileri derecede gelişti
ğini , birkaç Samakov köyünün belirli sayı
da demir dövücüye (samakov) ve eritme 
fırınlarına (vigne) sahip olduğunu göster
mektedir. Bölgedeki bazı köylerin adı ilk 
madenieri açan kişilere dayanır (mesela 
S ırf Samakov, Radicko Samakov, Boşnak 
veya Sasi gibi ). Bu adlar, XIV. yüzyılda Sırp 
kralları tarafından getirtilen ve oradan Bul
gar çarlarınca Batı Bulgaristan'a yerleşti
rilen Saksonyalı madencilere işaret eder. 
Madenierin düzenlenmesi ve bunların hak 
ve imtiyazlarıyla ilgili belgeler doğrudan 
eski Almanca asıllarından çevrilmiştir. Os
manlılar da madencilik faaliyetini devam 
ettirirken bu imtiyazları korumuştur. 857-
858 tarihli defterde Radicko Samakov'da 
beş demir dövme makinesiyle (sa rİıakov) 
sekiz "na'l-küre", Sırf Samakov'da beş sa
mokov ve iki na'l-küre bulunduğu yolun
da kayıtlara yer verilmiştir. XVI. yüzyılda 
Osmanlılar, Erdel'den getirtilen Macar ma
denci gruplarını Samakov bölgesine yer
leştirdiler. Boşnak, Macarköy ya da Sırf
köy gibi adları 1934 yılına kadar bu göç
men misafir işçileri hatırlatmıştır. 1934'
te ülkenin hemen hemen bütün yabancı 
köy isimleri Bulgarlaştırılınca yer adları

nın artık tarihle irtibatı kalmamıştır. 

XV. yüzyılda Samakov harabe haline ge
len kalenin etrafında küçük bir yer olarak 
kaldı. Küçük müslüman Türk grupları kale 

etrafına yerleştiler ve 1413'te 1. Mehmed 
ile Musa Çelebi arasında cereyan eden sa
vaşa sahne olan Çamurlu köyünü kurdular. 
Türkler ayrıca, Sanya-i Has (Gorna Banya) 
ve Sanya-i Köstence ya da Sanya-i Müs
lim (Donla Banya) gibi ılıcaları bugün hala 
ayakta olan kubbeli kaplıcalarla kapatarak 
civarlarına yakın yerlere yerleştiler. Sama
kov kazasında oldukça yoğun bir hıristiyan 
Bulgar nüfusu kalmıştı. 

Samakov'un, 1481 'den önce ll. Bayezid 
ile Amasya'da ikamet eden ve bu tarih
ten sonra onunla birlikte İstanbul'a giden 
kapıağalarından Akağa Hüseyin Ağa'nın 
faaliyetleri neticesinde gelişme göstererek 
kasaba haline geldiği görülmektedir. Hü
seyin Ağa, memleketi olan Sarnakov'da İs
lamiyet'i geliştirme ve ilerietme amacıyla 
hareket etmiş, bir cuma camisi, bir ha
mam ve yirmi iki dükkan yaptırmıştır. Sa
makov'daki vakıf, bir miktar nakit paranın 
neması ve zengin İstanbul vakfının deste
ği yanında hamamdan, bir samakovdan, 
dükkaniardan elde edilen gelirle destek
lenrnişti. 

Kasabadan söz eden mevcut en eski tah
rir 932 (1525-26) tarihlidir (BA, TD, nr. 130) . 
Buna göre Samakov ikisi müslümanlara, 
dördü hıristiyanlara ait altı mahalleli kü
çük bir kasaba görünümü arzetmektey
di. Müslüman mahallelerinden biri Hüse
yin Ağa'nın Cuma Camii (otuz a ltı hane), 
diğeri Hacı Sinan Mescidi (on dokuz hane) 
adını taşıyordu . Dört hıristiyan mahalle
sinde 111 hane bulunuyordu. Küçük bir 
Çingene grubu da vardı (a ltı hane) . Kasa-

Samakov'da Bayraklı Cami ve caminin Içinden bir görünüş (Stephen Lewis fotograf arşivi) 



banın toplam 850-900 kişilik nüfusunun 
o/o 33'ünü müslümanlar teşkil ediyordu. 
951 (1544) tarihli Tahrir Defteri'ne göre 
(BA. TD, nr. 236) Samakov müslümanları 
sayılarını ikiye katiayıp 1 o 1 haneye ulaştı, 
mahalle sayısı dörde çıktı. Bunların çoğu 
Rumeli'nin doğusundan gelen insanlar olup 
bir bölümünü ( 1/1 O) İslamiyet' e yeni giren
ler oluşturuyordu . Hıristiyanlar ise 153 M
neye ulaşmıştı. 977 (1569-70) yılında Sa
makov 216 haneye sahip on müslüman 
mahallesi ve 160 hanelik yedi hıristiyan 
mahallesine sahipti (BA, TD, nr. 492) . Bu 
rakamlar 2000 civarında olan bir nüfusu 
ifade etmektedir. 931 ( 1525) ve 978 ( 1570) 
yılları arasında cami ve mescidlerin sayısı 
arttı. 1 525'te bir cami ve bir mescidden, 
1544'te bir cami ve üç mescide, 1570'te 
üç cami ve altı mescide yükseldi. Bu yapı
ların dışında 1570'te iki zaviye, üç mual
limMne, Hoca Sefer Kervansarayı ve Hü
seyin Ağa Hamarnı bulunmaktaydı. Yarım 
yüzyıldan daha kısa bir sürede Samakov, 
o/o 33'ü müslüman olan 800 kişilik bir yer
leşim birimi olmaktan o/o 57'si müslüman 
olan ve yaklaşık 2000 civarında ahalisi bu
lunan, gelişmiş bir İslami hayata sahip bir 
kasaba haline gelmişti. 

Samakov'un demir üretiminin önemi 
ürettiklerinden elde edilen gelirden anlaşı
labilir. 951'de (1544) kasabanın tahsil edi
len toplam vergisi 166.629 akçeydi. Bu
nun 29. 1 57 akçesi pazar vergisi olup kan
tar vergisinden gelen gelir 72.364 akçey
di. Bu sonuncusu kasabadave komşu köy
lerde üretilen demirin tartılmasından alı
nıyordu. Samakov'da üretilen demirin bü
yük bir kısmı Varna Limanı'na taşınarak 
oradan gemilerle İstanbul'a götürülmüş 
ve özellikle Tersane-i Amire'de kullanılmış
tır. Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin in
şasında kullanılan bütün demirler Sama
kov'dan gelmiştir. 

XVII. yüzyıl Samakov'unun 1 072'de (ı 66 ı-
62) kasabayı ziyaret eden Evliya Çelebi ta
rafından tasviri yapılmıştır. Ona göre ka
sabada 1700 ev, dört cami, sekiz mescid, 
iki medrese, üç mektep, altı han, üç ha
mam ve bir tekkesi (Malkoç Bey) bulu
nan on bir müslüman mahallesi vardı. Çar
şının başında yeni inşa edilmiş olup bugün 
hala ayakta olan, matbah-ı amire emini 
Mahmud Efendi'nin çeşmesi bulunmak
tadır. Evliya Çelebi, Samakov'u tanıtırken 
öncelikle camilerden söz eder (Çarşı Mey
danı ' ndaki Hünkar Camii, Malkoç Bey'in 
Yenicamii , Şeyh Efendi Camii ve Yunus 
Voyvoda Camii). Bunların içinde Yunus 
Voyvoda Mescidi 951 (1544) tahririnde ilk 
defa zikredilmiştir. Evliya Çelebi tarafın-

dan sözü edilen Malkoç Bey Camii ve Hal
vetiye Zaviyesi onun yazdığı gibi Malkoço
ğulları'na ait değildir. 978 (570) ve 1004'
te (ı 595-96) buralar Malkoç Çavuş'un ese
ri olarak geçer. 

XVIII. yüzyılın başında Kont Marsigli, 
Samakov'un tersaneye yıllık 1.395 kantar 
(78.120 kg.) demir gönderdiğini ifade eder. 
1869 yılında Hochstetter, Samakov'un top
lam demir üretiminin 36.000 Türk kanta
rı (2 775 ooo kg.) olduğunu söyler. Bilhas
sa XVIII. yüzyılda ve daha sonraları Sama
kov birkaç kütüphanesi, zengin yazma ko
leksiyonları ve birkaç meşhur müstensihiy
le (bunlardan biri Keşfl Efendi ei-Samako
v1"d ir) İslami edebiyatın da faal bir mer
kezi olmuştur. Samakov, XIX. yüzyılda Ru
meli eşkıyasının ve özellikle Kırcalı'nın fa
aliyetlerine karşı korunmak amacıyla lll. 
Selim zamanında surla çevrildi. Böylece 
kasaba bölgedeki başka yerlerde görülen 
yaygın yıkımlardan korundu. 1845 yılı ci
varında Keşfi Efendi Kütüphanesi, Müşir 
Mehmed Paşa'nın yeni halk kütüphane
siyle birleşti. Bu kişi aynı zamanda Sama
kov'un en eski camilerinden birini geniş
letti (Yukarı Cami) ve zengin duvar boya
larıyla süsletti. Kasabanın hükümet kona
ğını da tekrar inşa ettirdi. Aynı yıl temet
tüat defterleri Samakov'u 1 599 haneli ( 680 
müslüman, 874 hıristiyan , 45 yahudi). top
lam nüfusu 7400 civarında bir kasaba di
ye gösterir. 

Tarihçi Constantin Jirecek ( 1878 yılın
dan sonra Bulgaristan Eğitim bakanı) Sa
makov'u büyük evleri, geniş ve iyi döşen
miş yolları ile Sofya veya Köstendil'den da
ha gelişmiş. Bulgaristan'ın ilk Batılı şehri 
olarak tasvir etmiştir. Samakov ayrıca bir 
Ortodoks piskoposluk yeri, idari bir mer
kez, on iki camisi, beş kilisesi, bir rahibe 
manastırı ve Amerikan Metodist Okulu ile 
kilisesi bulunan bir kasaba durumunday
dı . 1878'den önce Samakov demir eritme 
fırınları , meşhur tabaklanmış deri imalatı 
( 1869'da toplam 24.000 balya ile Rume
li 'de en büyük üretim yeri). ayrıca gittikçe 
ilerleyen tekstil üretimi (şayak ve aba) bulu
nan ekonomisi çok canlı bir şehirdi. Hıris
tiyan tüccarların Saint Petersburg, Leip
zig ve İzmir ile irtibatları vardı. XVIII. yüz
yılda Samakov seksen iki demir eritme fı
rınına sahipti (bu sayı 1525'te on sekiz, 
1545'te yirmi iki idi). 1878'den sonra her 
şey düşüşe geçti. Türkler şehrin nüfusunun 
üçte birini oluştururken bu nüfus 1887'
de 187 kişi kaldı. XIX. yüzyıldaki seyyahla
rın notları Jirecek'in tasvirini onaylar. Bir
çok seyyah Samakov demirini bütün Os
manlı Devleti'ndeki en kaliteli ürün diye 
anar. Ayrıca Jirecek de Samakov'un Türk 
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yönetiminde bulunan hıristiyan kültürü
nün bir merkezi olduğunu söylemiş, bölge
de taştan yapılan pek çok küçük kilisenin 
ve dini el yazmalarının bulunduğuna işa
ret etmiştir. XIX. yüzyılda Samakov ağaç 
oymacılığı ve duvar resimleri (fresk) üre
tim merkeziydi. Burada üretilen eserler 
hala Bulgaristan'ın pek çok şehir ve ma
nastırında muhafaza edilmektedir. Kasa
banın en ünlü sanatçısı Zahari Zograph 
idi. Aynı yüzyılda varlıklı yahudi cemaati 
kendi sinagoglarını (Osmanlı Balkan stilinde) 
tekrar inşa ettiler. 

Osmanlı döneminin son yıllarına ait Tu
na Vilfıyeti Salnfımesi'ne göre Samakov'
da 2200 ev, on cami, dört kilise, bir sina
gog, 666 dükkan ve on altı han bulunmak
tadır. 1290 (1873) tarihli Tuna Salname
si'nde (s. 2 I 8-221) şehirde 738 müslüman 
ve 1482 gayri müslim evi olduğu belirti
lir. Evler hesaplandığında müslümanların 
1845'teki gibi nüfusun üçte birini teşkil et
tiği görülür. Nüfus hesaplandığında müs
lümanların oranının daha da düştüğü, çün
kü sıradan bir müslüman evinin nüfus or
talaması 3,9 iken, hıristiyan evinin 5,4 ol
duğu dikkati çeker. 1876'da Aubaret, ka
sabanın nüfusunu en azından 2500'ü müs
lüman olan 11.000 kişi olarak tahmin eder. 
Bu rakamlar salnamedeki rakamlara çok 
yakındır. Kasabadaki müslümanların yüz
desi, Batı Bulgaristan'daki genel eğilimi 
izlereesine 1 570'te o/o 57'den 1845'te o/o 40 
civarına ve 1873'te o/o 26 civarına gerile
miştir. 1873'te Samakov kazası kırk üç kö
ye sahipti. Ancak sadece bunların dördün
de (Banya-i Has, Banya-i Köstence, Ça
murlu ve MGsa Bey) müslümanlar yaşıyor
du. Sayıları 1845 tarihli temettüat kayıt
larındakinden farkedilecek derecede daha 
azdır. 

1877'den sonra Samakov'un Türk nüfu
su geride kalan Osmanlı vilayetlerine git
mek üzere buradan ayrıldı. Hüsrev Paşa 
Kütüphanesi, Rus ordusu sayesinde imha 
edilmekten kurtuldu. Daha sonra orada bu
lunan el yazmaları Sofya'daki Sofya Milli 
Kütüphanesi'ne aktarıldı. 1960 ve 1970'
lerde Samakov nihayet biraz genişledi ve 
tekrar yapılandı. Kasaba merkezi tekrar in
şa edilerek yenilendi, ayakta kalan iki Os
manlı eseri, Bayraklı (Yukarı) Cami 1845 yı
lında yapıldığı gibi 1660'tan kalma Emin 
Mahmud Efendi Çeşmesi de itinalı bir şe
kilde onarılarak asıl haline benzetildi. 
1970'1i yıllarda oldukça güzel bir şekilde 
dekare edilen sinagog bir fanatik tara
fından yakıldı. Gorna ve Dolna Banya 
köylerindeki XVI. yüzyıl Osmanlı kaplıca
ları hala ayakta olup kısmen hizmet ver-
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mektedir. 1970'lerde mimar Nikola Mus
hanov tarafından restorasyonu gerçek
leştirilen Bayrakit Cami'nin yakınlarında 

1845'te Samakov'da ölen Hüsrev Paşa'
nın eşi Saide Hanım'ın mermerden yapıl
mış mezar taşı durmaktadır. Mahmud 
Efendi Çeşmesi'yle birlikte bu mezar taşı 
kasabanın Türk-İslam geçmişiyle ilgili gö
rülebilir en son eserleri oluşturur. 
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sAMANiLER 
( ~_,;JLoWf) 

Maveraünnehir ve Horasan'da 
hüküm süren 

bir İslam hanedam 
(819-1005)_ 

_j 

Hanedan adını, Belh şehrinin hakimi iken 
düşmanlarının baskısından kaçarak Erne
viler'in Horasan valisi Esed b. Abdullah el
Kasrl'ye sığınan ve onun yardımları saye
sinde Belh'i yeniden ele geçiren Saman
hudaftan alır. SamanHer'in kökeni hakkın
da iki görüş vardır. İran menşeli oldukla
rını savunan görüşün en önemli dayanağı
nı, Behram Çubin'e ve İranlılar'ın efsanevY 
hükümdan Keyümers'e kadar uzanan soy 
kütükleri oluşturmaktadır. Buna karşı çı
kanlar, şecerelerde Guzek (İbn Hurdazbih, 
s. 39). Tamgaç (Divanü lugati't-Türk Ter
cümesi, I, 454) gibi Türk isimlerinin de 
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geçtiğini, Behram Çubin'in İran kisrasına 
karşı başarısız bir isyan girişiminin ardın
dan Göktürk hakanının yanına giderek 
onun kızıyla evlendiğini , kaynaklarda bir
birinden farklı şekilde Samanller'in ortaya 
çıktığı yer adları olarak geçen Semer
kant, Belh ve Eşnas şehirlerinin Akhunlar 
döneminden beri Türkler'in hakimiyetinde 
bulunduğunu, ailenin atası Saman'ın un
vanı olan "hudat" kelimesinin Farsça'da 
"sahip", eski Uygur Türkçesi'nde "un van ve 
rütbe" anlamında kullanıldığını belirterek 
Türk kökenli olduklarını ileri sürerler (Ca
feroğlu. s. 83; Usta, s. 59-76). Ailenin İran 
kökenine dayandığını söyleyenierin diğer 
bir delili de İran dili ve edebiyatının bu ha
nedan devrinde zirveye çıkmış olmasıdır. 
Ancak bu gelişmeyi sadece Samaniler dö
nemine bağlamak doğru değildir. Çünkü 
Samaniler, Farsça yazan şair ve edipler 
kadar Arapça yazanları da himaye etmiş
ler, divanlarında resmi dil olarak Arapça'yı 
kullanmışlardır. Samanller'in Türk kökenli 
olduğunu söyleyen Reşldüddin Fazlullah-ı 
HemedanY onların Oğuzlar'dan (Türkmen) 
geldiklerini ileri sürmüş, ancak bu görüş 
kendisinin SamanHer'den birkaç yüzyıl 

sonra yaşamış olması ve kaynak belirtme
mesinden ötürü şüpheyle karşılanmıştır. 
Yukarıda verilen bilgiler yanında bazı kay
naklarda "Samani Türkleri" tabirinin geç
tiği (Makdisl, s. 358; İbn Miskeveyh, II, 
140-141 ) dikkate alınarak Samanller'in 
Türk asıllı olmaları ihtimalinin çok daha 
yüksek olduğu söylenebilir. 

Samanhudat'ın 724-727 yılları arasın
da Horasan valiliği yapan Esed b. Abdul
lah'ın teşvikiyle Müslümanlığı kabul ettiği 
ve oğluna onun adını verdiği bilinmekte
dir. Bu tarihten 204 (819) yılına kadar kay
naklarda Samaniler'e yer verilmemiştir. Ra
fi' b. Leys'in Abbasiler'e karşı Maveraün
nehir'de başlattığı isyanın bastırılmasın
daki hizmetlerinden ötürü Abbas! halife
si Me'mun'un emriyle Esed b. Samanhu
dat'ın oğullarından Nuh Semerkant'a, Ah
med Fergana'ya, Yahya Şaş'a, Ebü'I-Fazl 
İlyas Herat'a vali tayin edildi; bu tayinler
le Samaniler hanedanının temelleri atıldı 
(204/819) ve aile dört kala ayrıldı. Ailenin 
Herat kolu, İlyas'ın oğlu İbrahim'in Tahiri
ler adına 253'te (867) Saffaruer'e karşı yap
tığı savaşı kaybedip Ya'küb b. Leys es-Saf
far'a esir düşmesiyle birlikte ortadan kalk
tı. Ailenin reisi durumundaki Semerkant 
valisi Nuh, Tahiriler ve Abbasiler'le iyi ge
çinerek SamanHer'in Maveraünnehir'deki 
hakimiyetini sağlamlaştırdı. Bu sırada göz
den düşmüş olan Abbas! kumandanı Af
şin'in (Haydar b. Kavus) oğlu Hasan'ın ya
kalanmasında Abbasller'e yardım eden 

Nuh, İstkab civarındaki Türkler' e karşı ba
şarılı bir sefer düzenledi. Şehir ve etrafın

daki bağlar Nuh'un emriyle Türk akınları

na karşı bir surla çevrildi. Onun ölümünün 
(227/841-42) ardından aile reisliği kardeşi 
Ahmed' e geçti. Yirmi yılı aşkın bir süre va
lilik yapmasına rağmen faaliyetleri hak
kında yeterli bilgi bulunmayan Ahmed'in 
ölümünden (250/864) sonra yerini oğlu 
Nasr aldı. Halife Mu'temid-Aiellah, 261 
(874-75) yılında Maveraünnehir'in idare
sini bir fermanla Nasr b. Ahmed'e verdi. 
Samanller'in bölgedeki hakimiyetlerinin 
halife tarafından onaylandığı bu tarih ba
zı araştırmacılarca devletin kuruluş tarihi 
olarak kabul edilmektedir. 

Nasr, aynı yıl Buhara halkının isteği üze
rine kardeşi İsmail b. Ahmed'i bu şehre 
vali tayin etti. Buhara'da asayişi sağlayan 
ve Hüseyin b. Ali et-TaYyönetimindeki Ha
rizmliler'in saldırısını bertaraf eden İsmail. 
daha sonra Tahirller'in Horasan valisi Rafi' 
b. Herseme'nin desteğiyle ağabeyine kar
şı isyan etti. Fakat hareketi başarısız ol
du ve Nasr'ın ileri sürdüğü şartları kabul 
etmeye, yıllık 500.000 dirhem haraç ver
meye mecbur oldu. İsmail ağabeyine bir 
defa daha isyan etti. 275 (888) yılında Se
merkant yakınlarında Nasr'ı yenilgiye uğ
ratıp esir aldı, ancak ona çok iyi davrandı 
ve makamında bırakıp Semerkant'a gön
derdi. Nasr'ın ölümüyle (279/892) hakimi
yet İsmail b. Ahmed'in eline geçti ve Bu
hara başşehir yapıldı. 

İsmail b. Ahmed, ertesi yıl Maveraünne
hir topraklarını gayri müslim Türkler'in 
akınlarından korumak üzere doğuya Ta
raz'a (Talas) kadar uzanan bir sefer dü
zenleyerek şehri ele geçirdi. Samanller bu 
dönemde doğudaki en geniş sınırlarına 
ulaştı. Fetihlerin istikametini batıya çevi
ren İsmail, SaffarY Emlri Amr b. Leys'i Belh 
savaşında yenerek esir aldı ve onu Bağ
dat'a gönderdi (287/900). Bu başarısından 
dolayı kendisine halife tarafından Hora
san, Taberistan ve Deylem'in hakimiyet 
menşurları verildi. Ancak İsmail, Taberis
tan ve Deylem'e hakim olmak için bura
nın hakimi konumundaki Ali eviadı ile mü
cadele etmek zorunda kaldı . Taberistan 
ve Deylem 287 (900) ve 291 (904) yılların

da yapılan iki seferle Samaniler'e bağlandı. 
295'te (907) vefat eden ismilll b. Ahmed'in 
yerine oğlu Ahmed geçti. Yeni hükümdar, 
halifenin onayını alıp Amr b. Leys'in ölü
münün ardından karışıklıklar içine düş
müş olan Slstan'a Hüseyin b. Ali el-Mer
verruzY kumandasında bir ordu gönderdi 
(298/91 1). Başşehir Zerenc'e giren Sama
ni ordusu bütün eyalete hakim oldu. Er-


