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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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Maveraünnehir ve Horasan'da 
hüküm süren 

bir İslam hanedam 
(819-1005)_ 
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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-



tesi yıl çıkan isyan üzerine bir ordu yolla
yarak Slstan'ı tekrar Saman! hakimiyeti
ne aldı. Bu arada Taberistan'da başlayan 
Seyyid N asır-ı Keblr liderliğindeki isyan bü
tün eyalete yayıldı. Ahmed b. İsmail bu
na karşı sefer hazırlığındayken Sistan va
liliğine tayin edilmediği için kendisine kır
gm olan Hüseyin b. Ali ei-Mervern1z1 ve 
devletin başına geçmek isteyen Mansur 
b. İshak tarafından teşvik edilen kendi gu
lamlarınca öldürüldü ( 30 l/914) Yerine he
nüz çocuk yaştaki Nasr b. Ahmed hüküm
dar oldu. ll. Nasr'ın ilk yılları tahtı ele ge
çirmek amacıyla çıkarılan iç isyanları bas
tırmakla geçti. Bu arada Sistan bir isyan 
neticesinde elden çıktı. Taberistan'da ba
basının döneminde başlayan isyan daha da 
büyüdü; Zeydller'den Hasan b. Kasım ' ın 

emriyle harekete geçen Leyla b. Nu'man 
kumandasındaki ordu 308'de (921) N!şa

bur'u ele geçirdi. Bununla birlikte aynı yıl 
Samanı kumandanı Hamüye b. Ali, Leyla 
b. Nu'man' ı mağiQp ederek Horasan'daki 
durumu yeniden SamanHer'in lehine çe
virdi. 314'te (926) Rey üzerine yürüyen ll. 
Nasr saltanatının ilk yıllarında elinden çık
mış olan bu önemli şehri tekrar ele geçir
di. Bu arada Taberistan'da yeniden Sama
n! hakimiyeti sağlandı. 323'te (935) Ma
kan b. Kakl'nin düzenlediği seferle Kirman 
bir süreliğine de olsa Saman'iler'e bağlan
dı. Samanller, Büveyhller'le ittifak yaparak 
ZiyarHer'e büyük bir darbe vurdular (329/ 

940-41 ) . Saltanatının sonlarına doğru dev
leti batıdaki en geniş sınırlarına ulaştıran 
ll. Nasr döneminin bir diğer önemli olayı 
Horasan ve Maveraünnehir'de gelişen Ba
tın1-İsmail1 hareketidir. ll. Nasr'ın adı ge
çen bölgelerde kendisine birçok taraftar 
bulan bu mezhebe girdiği rivayet edilirse 
de (İbnü'n -Ned!m, s. 234; Nizamülmülk, 
s. 285-300) bu doğru değildir. 

ll. Nasr'ın ölümünün (331/943) ardından 

yerine geçen oğlu ı. Nuh, Batınller'e karşı 
harekete geçip onları bertaraf etti ve Ha
rizm'de çıkan bir isyanı bastırdı . ı. Nuh'un 
saltanatının bundan sonraki yılları ağır
lıklı olarak eski Horasan valisi Ebu Ali b. 
Muhtac'ın çıkardığı isyanlar ve Büveyh1-
ler'e karşı mücadele ile geçti. Bu arada 
Muhtacoğulları'nın devlet içinde giderek 
artan nüfuzunu kırma çabasının sonucun
da başlayan ve 337 (948-49) yılına kadar 
süren mücadelenin ardından EbQ Ali'nin 
isyanını güçlükle bastıran Nuh tekrar Bü
veyhHer'le mücadeleye girişti. SamanHer 
adına bu mücadeleyi yürüten Horasan Va
lisi Mansur b. Kara Tegin bu görevden af
fedilmesini isteyince Ebu Ali b. Muhtac ye
niden Horasan valiliğine getirildi (341/952). 

Büveyhller'in üzerine sefere çıkan Ebu Ali. 
Saman! ordusuyla karşıtaşmaya cesaret 
edemeyen Büveyhl Em!ri Rüknüddevle'
nin yaptığı yıllık 200.000 dinar vergi öde
me teklifini kabul etti. Ancak Saman! or
dusu bölgeden ayrılır ayrılmaz Rüknüddev
le, Taberistan ve Cürcan'ı geri aldı (342/ 

953) Ebu Ali, Büveyhller'le yaptığı antlaş
madan memnun olmayan 1. NGh tarafın
dan görevinden aziedilince ikinci defa is
yan etti ve Rüknüddevle'ye sığındı. Bu ara
da ı. Nuh öldü, yerine oğlu ı. Abdülmelik 
geçti (25 Rebiülahir 343 1 28 Ağustos 954) . 

1. Abdülmelik, Büveyhller'in nüfuzu altın
daki Halife Mutl'-Lillah'tan aldığı menşur
la bağımsızlığını ilan eden EbG Ali'nin üze
rine yeni Horasan valisi Bekir b. Malik'i 
gönderdi. Bekir isyanı bastırdı ve Büveyh1-
ler'le yeni bir antlaşma yaptı. 1. Abdilime
lik b. Nuh dönemi, devlet içinde Alp Tegin 
gibi Türk kumandanlarının nüfuzunun ve 
idari işlere müdahalelerinin başladığı bir 
devir oldu. Alp Tegin'in nüfuzundan kur
tulmak için onu Horasan'a vali tayin eden 
1. Abdülmelik 350 (961) yılında ölünce ye
rine Alp Tegin'in tavsiyesiyle oğlu Nasr ge
çirildi. Henüz çok küçük olan Nasr'ın yeri
ni birkaç gün sonra amcası ı. Mansur b. 
Nuh aldı. Alp Tegin, Nasr'ı yeniden başa 
geçirmek için Buhara üzerine yürüdüyse 
de daha sonra başına geleceklerden kor
karak emrindeki kuwetlerle Gazne'ye çe
kildi. ı. Mansur devrinde Samanller Devle
ti toparlanma sürecine girdi. Alp Tegin'in 
nüfuzunun bertaraf edilmesinin ardından 
Horasan Valisi EbG MansOr Muhammed 
b. Abdürrezzak'ın çıkardığı isyan bastırıl
dı. Mansür, Halef es-Saffar'ın ödemekte ol
duğu vergileri göndermeyince Saffar!ler'e 
karşı yedi yıl süren çeşitli seferler düzen
ledi ve sonunda Halef, SamanHer adına 
hutbe okutınayı kabul etti (361/972) İb
nü'I-Es!r, Halef'in isyanını SamanHer'de or
taya çıkan ilk zaaf alameti diye gösterir 
ve bu olayın ardından çevredeki emirlerin 
Saman! topraklarına göz dikmeye başla
dığını söyler (el-Kamil, VIII, 564). Batıdaki 

mücadele, dönemin güçlü kumandanla
rından Ebü'I-Hasan Muhammed b. İbra
him es-Simcür!'nin gayretleri sayesinde 
Büveyh1 Emlri Adudüddevle ile yapılan bir 
antlaşmayla sona erdirildi (361/972). ı. 

MansOr 36S'te (976) öldü. Halefi ve oğlu 
ll. Nuh'un iktidarının ilk yılları annesiyle 
Vezir Ebu Abdullah el-Ceyhan! ve Ebü'I
Hüseyin (Ebü'I-Hasan) Abdullah (Ubeydullah) 
b. Ahmed ei-Utöı'nin tahakkümü altında 
geçti. Bu arada kumandanlar arasındaki 
nüfuz mücadelesi daha da şiddetlendi. 
Sistan'da Samanller'in aleyhine yeni ge-
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lişmeler oldu. Ebü'I-Hasan es-Simcür1 ku
mandasında buraya gönderilen bir ordu 
geçici olarak durumu kontrol altına alma
yı başardı. Taberistan ve Cürcan'ı ele ge
çiren BüveyhHer'e karşı Horasan Valisi 
Ebü'I-Abbas Hüsamüddevle Taş kumanda
sında yapılan sefer Cürcan önlerinde ba
şarısızlığa uğradı (372/982-83) Bu duru
mu fırsat bilen Ebu Ali es-Simcür1, ba
bası Ebü'I-Hasan'ı ve Hacib Faik ei-Has
sa'yı yanına alıp kendisine rakip olarak gör
düğü Horasan valisine karşı harekete geç
tiyse de taraflar herhangi bir mücadele 
olmadan anlaştılar. Ancak bir süre sonra 
Samanller'le arası tekrar bozulan Ebu Ali 
es-SimcGrl ve Faik ei-Hassa bu defa Ka
rahanlı Hükümdan Harun Buğra Han ile 
Samanı topraklarının paylaşımı konusun
da gizli bir anlaşma yaparak onu Mave
raünnehir üzerine yürümeye teşvik ettiler. 
Harun Buğra Han harekete geçip Buha
ra'yı ele geçirdi (Rebiülevvel 382 1 Mayıs 
992). Buğra Han'ın kısa bir süre sonra has
talanarak vefat etmesinin ardından ll. Nuh 
Selçuklu Türkmenleri'nin de yardımıyla tek
rar Buhara'ya hakim oldu ( 15 Cemaziyela
hir 3821 18 Ağustos 992). Karahanlı teh
likesinin son bulmasının ardından ll. Nuh 
asi kumandanianna karşı Gazne Hüküm
dan Sebük Tegin'in yardımına başvurdu. 
Bu sayede onların isyanını bastırmayı ba
şardı. Sebük Tegin'den sağlanan bu yar
dım Saman!ler'i Gazneliler'in nüfuzu altı
na soktu. Ancak Gazneliler şekten de olsa 
SamanHer'e tabi olmayı sürdürdüler. Se
bük Tegin, 386'da (996) yeniden Mavera
ünnehir'e yürüyen Karahanlılar'la Sama
nHer adına Katvan çölü sınır olmak üzere 
bir anlaşma yaptı. ll. Nuh 387'de (997) öl
dü. Yerine geçen oğlu ll. MansGr. Gazne 
Hükümdan Mahmud'un elinde bulunan 
Horasan valiliği görevini Hacib Begtüzün'e 
verdi. Bu durum Gazneliler'le SamanHer 
arasındaki dostluğun bozulmasına yol aç
tı. Taraflar savaşmak için harekete geçtik
leri sırada ll. MansGr, Begtüzün ve Faik ei
Hassa tarafından düzenlenen bir komplo 
ile tahttan indirildi ve gözleri kör edilerek 
Buhara'ya gönderildi. Yerine kardeşi ll. 
Abdülmelik getirildi. Bu olayın ardından 
Gazne ordusuyla yapılan savaş Samanl
ler'in yenilgisiyle sonuçlandı (389/999) Bu 
yenilgi sonrasında Saman!ler, Horasan top
raklarını kaybettiler. ll. Abdülmelik'in Faik 
ei-Hassa ve Begtüzün'ün denetimindeki 
kısa saltanatı Karahanlılar'ın Buhara'yı iş

galiyle son buldu (Zilkade 389 1 Ekim 999) 

Şehirde bulunan Saman! ailesi mensupları 

Özkent'e götürülüp hapsedildL Bunlardan 
ll. Abdülmelik'in kardeşi Ebu İbrahim is-
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mail b. Nuh, ertesi yıl hapisten kaçarak 
Hacib Arslan Balu ve Samanller'in tarafı
nı tutan halkın yardımıyla Buhara'yı yeni
den ele geçirdi. Mürrtasır lakabıyla Sama
ni tahtına çıkan İsmail b. Nuh'un Samani
ler Devleti'ni yeniden topartamak için Ma
veraünnehir'de Karahanlılar'la, Horasan'
da Gazneliler'le yaptığı mücadeleler neti
cesiz kaldı. Özellikle kendisine yardımcı 
olan Ziyari Hükümdan Kabus'un, Rey'i ele 
geçirmesi hususunda yaptığı teklifi fazla 
ciddiye almaması onun için büyük bir ha
taydı. Son olarak gittiği Maveraünnehir'
de kendisini mağlup eden Karaharrtı kuv
vetlerinin takibinden kurtulmak üzere Cey
hun nehrini geçtikten sonra Merv civarın
da girdiği çölde sığındığı bir Arap kabile
si tarafından öldürüldü (395/ 1005) . Onun 
ölümüyle Samaniler Devleti tarihe karışmış 
oldu. 

İdari ve Askeri Teşkilat . Samani emir
leri I. Nuh'tan itibaren "melik" lakabını al
mış. ı ı. Nuh b. Mansur ise "şahan-şah" un
vanını kullanmıştır (Nizamülmülk, s. 218) . 
Samani hükümdarları para basmak, hutbe 
okutmak, lakap, menşur, sancak ve hi!' at 
vermek gibi hükümdarlığın bütün yetki
lerine sahipti. Samaniler, Abbasi halifele
riyle iyi ilişkilerine rağmen onların Büvey
hller'in nüfuzunda bulundukları dönemde 
halifeyi tanıma konusunda günün şartla
rına göre davranmışlar. zaman zaman za
afa düşmekle birlikte devletlerarası ilişki
lerde başarılı olmuşlardır. Bu durumu Bü
veyhller ve Gazneliler'le yaptıkları antlaş
malarda açık bir şekilde görmek mümkün
dür. 389 (999) yılına kadar basılan Gazneli 
paralarında metbu olarak Samani hüküm
darlarının isimlerinin bulunması onların 
bu alandaki başarılarının bir göstergesi
dir. Dış siyasetteki bu olumlu havaya rağ
men iç siyasette hükümdarların kuman
dan ve devlet adamlarının tahakkümü al
tında kaldıkları ve buna karşı herhangi bir 
önlem alamadıkları görülmektedir. 

Samaniter'in hüküm sürdüğü topraklar 
Maveraünnehir ve Horasan olmak üzere iki 
bölgeden oluşmaktaydı. Horasan, ll. Nasr 
döneminde ihdas edilen Horasan valisi un
vanına sahip kumandanlar tarafından yö
netiliyordu ve merkezi Nişabur şehriydi. 
Maveraünnehir ise hükümdarların tasar
rufundaydı. Horasan valiliği görevi genel
de Muhtacoğulları ve Simcuriler gibi ün
lü kumandan ailelerinin elinde kalmıştır. 

Bunlar hükümdar adına sefere çıkmak, 
eyaletin vergilerini toplayıp idari ve aske
ri işleri düzenlemekle görevliydiler. Sama
nller'in batı komşularıyla olan askeri mü
cadeleleri Horasan valilerince idare edili-
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yordu. Devletin sınırları içerisinde yer alan 
ve Ceyhun'un her iki yakasında toprakları 
bulunan Harizm eyaleti Samanller'e bağ
lı Afrigoğulları (FerlgQnTier) tarafından yö
netilmekteydi. Burada hakimiyet son dö
nemlerde Me'muniler'in eline geçmişti. 
Eyaletin merkezi Kat (Kas) şehriydi. Bağ
lı bir diğer eyalet de Üsruşene idi. Sura
nın hakimleri Samaniler'e sembolik olarak 
yıllık 4 akçe gönderirlerdi. Samani vezirle
ri genellikle ilim ehlinden seçilirdi. Bel'ami
ler, Ceyhanller ve Utbller bu görevde bu
lunmuş ünlü vezir aileleridir. Özellikle dev
letin son dönemlerinde vezirler kuman
dantarla birlikte nüfuz mücadelesine gir
miştir. Nitekim ll. Nuh'un veziri Ebü'l-Hü
seyin el-Utbi'nin dönemin en güçlü kuman
danı Ebü'l-Hasan es-Simcuri ile giriştiği 

mücadele Samanller'i yıkılışa götüren olay
ların başlangıcı olmuştur. 

Hükümdarta diğer saray görevlileri ve 
halk arasındaki bağiantıyı sağlayan hacib
ler Alp Tegin örneğinde olduğu gibi zaman 
zaman vezirin de üstüne çıkmışlar, ll. Man
sur b. Nuh, Hacib Begtüzün ve Faik el
Hassa'nın komplosu sonucu tahttan indi
rilmiştir. Hacibü'l-hüccablar (başhacib ) Alp 
Tegin ve Ebü'l-Abbas Hüsamüddevle Taş'

ta görüldüğü üzere bir üst görev olarak 
Horasan valiliğine tayin edilebilirdi. Sama
ni divanları ll. Nasr dönemindeVezir Cey
hani'nin çabalarıyla teşkilatlandırılmıştır. 

Abbasi örneğine göre düzenlenen divan 
teşkilatı başlıca şu divanlardan oluşuyor
du: Divan-ı Vezaret, Divan-ı istifa, Divan-ı 
Resail, Divan-ı Şurta , Divan-ı Muhtesib, 
Divan-ı işraf, Divan-ı Evkaf, Divan-ı Kaza, 
Divan-ı Emlak-i Hassa, Divan-ı Berid, Diva
nü arzı'l-ceyş . Divanlarda resmi dil Arap
ça'ydı. Abbasller'den farklı olarak su ka
nallarında ve nehirlerdeki suyun kullanımı
nı düzenlemek üzere Divanü'l-ma· oluştu
rulmuştu. Vezirin başkanlığında toplanan 
Divan-ı Vezaret diğer bütün divanların üze
rinde bir konuma sahipti. 

Başlıca unsurunu Türkler'in oluşturdu
ğu Samani ordusunun mevcudu 40-60.000 
arasında değişmekteydi. Ordunun önem
li bir kısmını süvariler teşkil ediyordu. Sü
varilerin dışında Horasan vilayeti sınırları 
dahilinde iktalı askerler ve gulamlar ordu
nun diğer unsurlarıydı. İkta düzeni, aske
rin maaşlarının ödenmesi için ikta olarak 
verilen toprağın vergisinin askerlere ittizam 
edilmesi şeklindeydi ve vergi toplanması 
sırasında oluşabilecek çeşitli suistimaliere 
açıktı. Seferlerde gerektiğinde komşu ve 
bağlı devletlerin gönderdiği yardımcı kuv
vetlerden ve gayri nizarni gönüllülerden 
faydalanılırdı. ll. Nasr döneminde Taberis-

tan'daki mücadelelerde Karahanlı, Büvey
hiler'le yapılan mücadelelerde Ziyari kuv
vetlerinden faydalanılmış. gönüllüler ise 
daha çok doğuya yapılan seferlerde kulla
nılmıştır. Batıdaki seferlerde orduya Ho
rasan valileri kumanda eder, hükümdar
lar nadiren sefere katılırdı. 

Sosyal ve Kültürel Hayat. Buhara, Nişa
bur ve Semerkant dönemin en önemli 
kültür merkezleriydi. İpek yolunun getir
diği zenginliğin yanında Buhara ve Nişa
bur idari merkez olmanın avantajiarına sa
hipti. Bu sebeple Buhara halkı ile Mave
raünnehir'in eski merkezi Semerkant'ın 
halkı arasında gizli bir çekişme vardı. Kla
sik İslam şehireilik tarzını yansıtan bu şe
hirlerin oldukça gelişmiş bir su kanalı ağı 
bulunuyordu. Kanalların sağladığı verim
lilik özellikle Semerkant ve Buhara'yı yeşil 
bir örtüyle kaplamıştı . Buhara'da doğal 
güzellikleriyle meşhur Cuyimuliyan'da hü
kümdarlara ait saraylar ve bahçeler mev
cuttu. 

Buhara'da Samaniter'den günümüze 
kalan tek yapı İsmail b. Ahmed'in türbe
sidir. Türbede İsmail'in sandukasının ya
nında iki sanduka daha olup bunlardan 
biri tarunu ll. Nasr'a aittir. ll. Nasr'ın Rigis
tan Meydanı'nda yaptırdığı saray bir yan
gında harap olmuş ve I. Mansur tarafın
dan yeniden inşa ettirilmiştir. Semerkant'
taki İsfızar mahallesinde Samanller'e ait 
başka bir sarayın varlığından bahsedilmek
tedir. Doğuya yapılacak seferlere katılan 
gönüllüterin ikametine tahsis edilen ribat
lar panayırtarın dışında sosyal etkileşimin 
ve ticari faaliyetlerin en yoğun merkezle
riydi. İbn Havkal'e göre sadece Maveraün
nehir'de 1 O.OOO'in üzerinde ri bat bulun
maktaydı. 

Samani topraklarında müslüman halkın 
yanı sıra Mecusl, Budist, Maniheist, yahu
di ve hıristiyanlar da yaşamaktaydı . Müs
lüman nüfusun çoğunluğunu Hanefi ve 
Şafiiler'le Şiiliğin çeşitli kollarının mensup
ları oluşturuyordu . ll. Nasr devrinde Sa
mani topraklarında çok sayıda taraftar bu
lan Batıniler, ı. Nuh döneminde takibata 
uğramış, liderleri Muhammed b. Ahmed 
en-Nesefı idam edilmişti r. Kadılar genel
likle Hanefi ve Şafiiler'den seçilirdi. Şii ve 
Sünniler arasında zaman zaman çatışma
lar yaşandığı gibi özellikle Nişabur'da Ha
nefiler'le Şafiiler arasında siyasete yansı
yan çekişmeler oluyordu. Sistan ağırlıkta 
olmak üzere başşehir Buhara ve çevresin
de yaşayan Hariciler diğer bir müslüman 
grubu meydana getiriyordu. Özellikle Bu
hara' da ikamet eden Mecusiler eski adet 



ve geleneklerini sürdürmüşlerdir. Semer
kant Mecuslleri, şehirdeki su kanallarının 
bakım ve muhafazası karşılığında cizye
den muaf tutulmuştur. Dönemin ünlü şa
irlerinden Dakiki'nin Mecusl olduğuna da
ir rivayetler mevcuttur. Nesturl hıristiyan
ları Semerkant ve İsficab'a bağlı yerlerde 
yaşıyor, Harizm'de de bir hıristiyan toplu
luğu bulunuyordu. 

244 (858-59) yılında darbedilen ilk fü
lüs Ahmed b. Esed'e aittir. İsmail b. Ah
med tarafından bastırılan ilk dirhem onun 
adına nisbette İsmailiyye diye bilinirdi. İlk 
dinar da aynı hükümdar tarafından darbe
dilmiştir. Gümüş ve altın paralar Nlşabur, 

Semerkant, Merginan, Buhara, Şaş, Amül 
ve Ma'din'deki darphanelerde basılırdı. Bu 
dönemde çeşitli madenierin karıştırılma
sından elde edilen gıtrlfi, müseyyeb! dir
hemler gibi eski mahalli paralar da kulla
nılmıştır. 

İpek yolu Samani topraklarına ticari bir 
canlılık getiriyordu. Ayrıca Türk ülkelerin
den ve Hindistan'dan yapılan köle ticare
ti. bunlardan sağlanan vergiler önemli bir 
gelir kaynağıydı. Devletin tebaası olan Ha
rizmli tüccarlar çeşitli yerlere ticaret ker
vanları gönderiyordu. Bunların dışında Bu
hara'nın Zendecl, Semerkant'ın Veyzariy
ye kumaşları, Harizm'in pamukluları, Bu
hara'da dokunan halı, kilim ve seecadeler 
İslam dünyasının her tarafında rağbet gö
rüyordu. Yine Türk ülkelerinden gelen bü
yük ve küçük baş hayvanlar, kürk ve deri 
ürünleri Samani toprakları üzerinden İs
lam dünyasına gönderilmekteydi. Geniş bir 
sulama kanalı ağının sağladığı verimlilik 
sayesinde zirai faaliyetler ve hayvancılık da 
gelişmişti. Semerkant ile Buhara arasın
daki Zerefşan vadisi dünyanın dört cen
netinden biri kabul ediliyordu. Mavera
ünnehir ve Horasan'da hububat ve pirinç 
tarımı yapılıyordu. Yetiştirilen çeşitli mey-

veterin yanında Kubadiyan 'da çıkarılan kök 
boyası ile Şuman ve Vaşecird'den çıkarı

lan safran önemli ihraç ürünleriydi. Hut
tel'de yetiştirilen atlar İslam dünyasında 
büyük üne sahipti. Samani toprakları özel
likle gümüş ve nişadır (amonyak tuzu) ma
denleri açısından çok zengindi. Nişadır 
Maveraünnehir'deki Buttem dağlarında, 
İlak ve Fergana eyaletlerinde çıkarılıyordu . 
Bunların dışında altın, demir, bakır, kur
şun, civa, taş kömürü madenieri vardı. 

Samanuer'in Maveraünnehir ve Hor asan'
da sağladığı siyasi istikrar ve yoğun ticari 
faaliyetler neticesinde refah düzeyi yüksel
miş, bu durum kültürel hayata canlılık ka
zandırmıştır. Hükümdarların alim, şair ve 
ediplere karşı cömertçe davranışı Buha
ra'yı bir cazibe merkezi yapmıştı. Nlşabur 
ve Semerkant'ta da aynı kültürel canlılık 
hakimdi. Buhara'daki Samani sarayı İslam 
dünyasının en büyük kütüphanelerinden 
birine sahipti. İbn Sina'nın Samanller'e sa
ray hekimliği yaptığı sırada çok faydalan
dığı bu kütüphane ll. Nuh devrinde çıkan 
bir yangında tamamen yanmıştır. Döne
min kadı ve alimlerinden İbn Hibban el
Büstl de memleketinde özel bir kütüpha
ne kurmuştu . Medreseterin henüz teşek
kül etmediği dönemde dersler camilerde, 
alimierin evlerinde ve hankahlarda yapılı
yordu. İlk medreseler Belh, Nlşabur, Merv. 
Buhara, Semerkant gibi Maveraünnehir 
ve Horasan'ın önemli şehirlerinde açılma
ya başlamıştır. 

Bu devirde dini ve akli ilimler sahasın
da pek çok alim yetişmiştir. Tefsirde İbn 
Hablb en-Nisaburl, Muhammed b. Ali el
Kaffal el-Keblr eş-Şaşl; hadiste İbn Hu
zeyme, İbn Hibban, Hakim el-Keblr, Hakim 
en-Nisaburl; fıkıhta Muhammed b. Nasr 
el-Mervezl, ı. Nuh'un veziri Hakim eş-Şe
hld, Ebü'l-Leys es-Semerkandl, Abdullah 
b. Ahmed el-Kaffal es-Saglr; kelamda İbn 
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Huzeyme, Ka'bl, Matürldl, Hakim es-Se
merkandl, İbn Furek; tasawufta Hakim 
et-Tirmizi, Kelabazlve Muhammed b. Hü
seyin es-Süleml bunlar arasında sayılabi
lir. Samani ailesinden Ahmed b. Esed ve 
oğlu İshak hadis rivayet etmiştir. İbn Sina 
Buharalı olup Samani sarayında yetişmiş, 
Mal}Qle fi'n-nefs'i ll. Nuh için kaleme al
mış ve onun hekimliğini yapmıştır. Ebü'l
Hasan el-Amiri ve İbn Sina'nın hacası Ebu 
Abdullah Hüseyin b. İbrahim en-Natill dö
nemin diğer önemli felsefecilerindendir. 
Tıp alanında Ebu Bekir er-Razi, Samanl
ler'den Rey Valisi Mansur b. İshak adına 
et-Tıbbü'l-Manşuri diye bilinen ünlü ese
rini kaleme almıştır. ll. Nuh'un hekimi, 
İbn Sina'nın hacası Ebu Mansur Hasan b. 
Nuh el-Kumrl ve Ebu Sehl el-Mesihi tıp 
konusunda dönemin diğer ünlü simaları
dır. IV. (X.) yüzyılın matematik ve astrono
mi alanındaki en önemli isimlerinden Ebu 
Ca'fer el-Hazin uzun süre Samanller'in hiz
metinde bulunmuştur. Kuhistan'ın mer
kezi Kayin'de gözlemler yapan İ bn Bam
şad , Samanller devrinde yetişmiş önemli 
bir astronomi alimi ve matematikçisidir. 
Samanller döneminde tarih ilmi konusun
da yapılan en önemli çalışma, Vezir Ebu 
Ali el-Bel'aml'nin emriyle gerçekleştirilen 
Taril;).-i Taberi'nin Farsça tercümesidir. 
Taril;].u Bul;].ô.ra'nın müellifi Nerşahl, Ta
ril;).-i Yemini müellifi Ebu Nasr Muham
med b. Abdülcebbar el-Utbl, eseri günü
müze ulaşmayan, ancak Gerdizi ve İzzed
din İbnü'l-Eslr'in kaynakları arasında yer 
alan Seliarni dönemin ünlü tarihçileridir. 
Coğrafya ile ilgilenen alimler arasında ken
di adıyla anılan bir ekol kuran Ebu Zeyd 
el-Belhl ve ünlü vezir Ceyhan! sayılabilir. 

ı. Mansur b. Nuh'un emriyle oluşturu
lan bir heyet, Kur'an'ın tamamını Muham
med b. Cerlr et-Taberi'nin Cami'u'l-be
yan adlı tefsirinin özetiyle birlikte Farsça'
ya çevirmiştir. Günümüze ulaşan en eski 
Kur'an tercümesi olan eser. aynı zaman
da satır arası ilk Kur'an çevirisidir. Hint 
edebiyatının en güzel örneklerinden Ke
lile ve Dimne Samanller devrinde yeni 
Farsça'ya tercüme edilmiş, Firdevsl, Gaz
neli Mahmud'a sunduğu Şahname'sini bu 
dönemde kaleme almış , İran şiirinin ön
de gelen isimleri Rudeki, Kisai-yi Mervezl 
ve Dakiki, Arapça yazan Ebu Ahmed el
Katib, Ebü't-Tayyib et-Tahirl. Ebü'l-Hasan 
Ali b. Hasan el-Lahham, Ebü'l-Hasan b. 
Ali b. Matran el-Matrani ve Ebu Bekir el
Harizml gibi şairler bu dönemde yetişmiş
tir. Şahname yazarı Mes'udl-i Mervezl, 
Nuh b. Nasr adına yazılan Aferinname 
sahibi Ebu Şekur-i Belhl ve Arap seyyahı 
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ve şair Mis'ar b. Mühelhil de devrin önem
li isimleri arasındadır. 

SAMANT HÜKÜMDARLARI 

ı. Ahmed b. Esed b. saman 

ı. Nasr b. Ahmed 

ı. ismail b. Ahmed 

11. Ahmed b. ismail 
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ı. Mansür b. Nüh b. Nasr 
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S AMED 
(~f) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "bir şeye yönelmek" anlamında
ki samd (sumfid) kökünden türeyen sa
med "ihtiyaçların giderilmesi için kendisi
ne başvurulan kimse" demektir. Samed ay
rıca içi boş olmayan kütle halindeki şeyler 
için kullanılır. Allah'a nisbet edildiğinde "ih
tiyaçlarını gidermesi için herkesin başvur
duğu, yaratılmışlara özgü acz ve ihtiyaç
tan münezzeh ebedi ve baki ytice varlık" 
manasma gelir (Ragıb el-isfahanl. "şmd" 
md.; İbnü'l-Esir, III , 52) . 

Samed Kur'an'da İhlas suresinde (ı 12/ 

2), Allah'ın birliği ilkesinin anlatılması sıra
sında O'nun yaratılmışlık özelliği taşıma-

yıp herkesin sığınacağı yegane varlık oldu
ğu ifade edilirken geçmektedir. Samd 
kavramı "yönelmek" şeklindeki anlamıyla 
hadislerde kullanılmış (Mü.sned, VI, 4; EbO 
DavOd, "Şalat", 104), samed ismi İbn Ma
ce ve Tirmizi'nin esrna-i hüsna listesinde 
yer almıştır ("Du<a"', ıo, "Da<avat", 82) . 

Bir kutsl hadiste Cenab-ı Hak insanoğlu
nun ahireti inkar etmek suretiyle kendi 
zatını yalanladığını , çocuk sahibi olduğu
nu söyleyerek kendisine dil uzattığını ifa
de ettikten sonra, "Halbuki ben bir ve te
kim, samedim, ne evlat sahibiyim ne de 
herhangi bir ebeveynden doğdum, kimse 
benim dengim ve benzerim değildir" bu
yurmaktadır (Buharl, "Tefslr", 112/ı -2 ). 

Samed başka hadislerde de Allah'a izafe 
edilmiştir (Müsned, IV, 538; V, 154; EbO 
DavOd, "Vıtir", 23; Nesal, "Sehiv", 58, "Ce
na'iz", ı ı 7). 

Alimler samedin iki temel manasma vur
gu yapar. Bunlardan biri "ihtiyaçların gi
derilmesi için herkesin başvurduğu ulu ve 
yüce varlık" şeklinde olup Ma'mer b. Mü
senna ve Zeccac'dan itibaren müfessir ve 
lugatçılarca bu mana öne çıkarılmıştır. Ma
türldl yaratılmışların Allah'a olan ihtiyaç
larını varlık alemine gelme, varlığını esen
lik içinde sürdürebilme, öldükten sonra 
ikinci ve ebedl hayata dönüş yapma nok
tasında özetlemiştir (Ayat ve süver, s. I 07) . 

Samed ismine verilen bu anlam, putların 
insana hiçbir zarar ve fayda sağlamadığı
nı belirten ayetlerle paralellik göstermek
tedir. İkinci mana, "canlıların iç organıarını 
ihtiva eden karın ve göğüs gibi bir iç boş
luğu bulunmayan" biçiminde tesbit edil
miştir. Bununla aniatılmak istenen şey, Al
lah'ın yoğunlaştırılmış ve sıkıştırılmış cev
herlerden oluşan kütlesel bir varlık niteli
ği taşıdığı değil genelde puta tapanların, 
mabudlarını karnı ve iç organları bulunan 
nesneler şeklinde tahayyül etmeleri, Al
lah'ın ise böyle bir niteliğe sahip olmadı
ğıdır. Nitekim İhlas suresinin devamında 
Allah'ın eviadı ve ebeveyni olmadığı belir
tilmektedir. Esasen bazı aJimlere göre sa
medin manası surenin üçüncü ve dördün
cü ayetlerinde zikredilen hususlardan iba
rettir (a.g.e., s. 108) . Samedin bu iki anla

_ mı Allah'ın yetkin sifatlara sahip bulundu
ğu ve yaratılmışlardaki acizlik ve eksiklik 
içeren niteliklerden münezzeh olduğu no~
tasında birleşir. Fahreddin er-Razi bu iki 
anlamdan otuzu aşkın tali mana çıkarmak
tadır ,(Levami<u'l-beyyinat, s. 3ı8~321). 

Samed isminden kulun alabileceği na
sip, Cenab-ı Hakk'ın onu din ve dünya iş
lerinde kendisine başvurulan bir konuma 
getirmesidir. Allah, kullarının çeşitli sorun-


