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SAMSÂMÜDDEVLE

baş la dı. Sam sâ müd dev le et ra fın da ki çembe rin da ral ma sı üze ri ne Şe re füd dev le’nin Vâsıt ya kın la rın da ki or dugâhı na gi de rek ona ita ati ni ar zet ti. An cak Şe re füd dev le onu tu tuk la ya rak Bağ dat üze ri ne yü rü dü ve Ra ma zan 376’da (Ocak987) Bağ dat’a gi re rek emîrülümerâlık ma ka mı na oturdu. Böy le ce Sam sâ müd dev le’ nin Irak’taki hâki mi ye ti so na er di ve Fars böl ge si ne bağ lı Sîraf’ta ki ka le ler den bi ri ne hap se dildi. Ba zı kay nak lar da göz le ri ne mil çe kil di ği ri va yet edi lir se de da ha son ra ki fa ali yet leri dik ka te alı nır sa bu nun doğ ru ol ma dı ğı söy le ne bi lir.Şe re füd dev le Cemâzi yelâhir 379’da (Ey-
lül989) ve fat edin ce Sam sâ müd dev le serbest bı ra kıl dı. Bu nun üze ri ne Şîraz’ı ele ge çi re rek Fars’ı hâki mi ye ti al tı na al dı ve Bü veyhîler’in Fars ko lu nun ye ni emîri ol du. Sam sâ müd dev le’ nin Fars’ta ki hâki mi ye ti dö ne min de de hâ ne dan üye le ri ara sın daki sa vaş lar de vam et ti. Şe re füd dev le’den son ra ye ri ne ge çen kar de şi Bahâüd devle ile Sam sâ müd dev le ara sın da mey da na ge len bir kaç sa va şın ar dın dan iki ta raf ara sın da an laş ma ya pıl dı (380/990). Bu an laş ma ya gö re Sam sâ müd dev le Fars ve Er re cân’ da, Bahâüd dev le de Hû zistan ve Irak’ta hü küm sü re cek ti. Sam sâ müd devle’ nin Fars’ta ki hâki mi ye ti ni bu an laş may la baş la tan ta rih çi ler de var dır. Sam sâ müddev le ile Bahâüd dev le ara sın da taht mü cade le si de vam eder ken Si cis tan Hü küm da rı Ha lef b. Ah med esSaffâr bun dan ya rarlana rak oğ lu Amr ku man da sın da bir or du gön de re rek Kir man’ı ele geçirdi (381/991). Sam sâ müd dev le’ nin da ha son ra böl ge ye sev ket ti ği hâcib Ab bas b. Ah med, Amr b. Ha lef’i mağlûp ede rek Kirman’ı ge ri al dı 
(Muharrem382/Mart992). Ha lef esSaffâr’ın iki yıl son ra oğ lu Tâ hir ku man dasın da yol la dı ğı or du Kir man’ın baş şeh ri Ber desîr’i üç ay ku şat tıy sa da Sam sâ müddev le’ nin Kir man Va li si Ustâz Hür müz’ün or du suy la sü rat le yak laş ma sı üze ri ne bölge yi ter ket ti (384/994).Bahâüd dev le 383 (993) yı lın da an laşma yı ihlâl edin ce iki ta raf ara sın da yi ne sa vaş lar baş la dı. Sam sâ müd dev le ay nı yıl Hû zis tan’ı, 385’te (995) Ah vaz’ı, er te si yıl Bas ra’yı ele ge çir di. An cak bu böl ge iki ta raf ara sın da sü rek li el de ğiş tir di ve niha yet Sam sâ müd dev le’ nin 387’de (997) böl ge ye gön der di ği Ebû Ali b. Ustâz Hürmüz, Hû zis tan’ın ta ma mı nı ele ge çir di. Fa kat bu sı ra da Dey lem li as ker ler le ara ların da çı kan an laş maz lık ve mey da na ge len ba zı olay lar yü zün den Sam sâ müd dev le, İz züd dev le Bah ti yar’ın oğ lu Ebû Nasr Nû

rud dev le Şahfîrûz ta ra fın dan öl dü rül dü 
(Zilhicce388/Aralık998). Bu nun üze ri ne hâki mi yet ala nı nı Fars’a ka dar ge niş leten Bahâüd dev le, Sam sâ müd dev le’ nin na aşı nı Dûdemân’dan Şîraz’a nak le de rek Bü vey ho ğul la rı’na mah sus tür be de defnet ti.Sam sâ müd dev le, hâki mi ye ti dö ne minde iç sa vaş lar se be biy le çe şit li malî sı kıntı lar la kar şı laş mış tı. Türk sü va ri le ri nin ay lık üc ret le ri nin ve ge çim mas raf la rı nın öden me si için ba zı ye ni ver gi le rin ko nulma sı, ay rı ca fi yat la rın art ma sı, yi ye cek kıt lı ğı Bağ dat’ta za man za man hal kın ve Dey lem li ler’in ayak lan ma sı ile so nuçlanmış tı. Sam sâ müd dev le 374 (984-85) ve ya 375’te (985-86) Bağ dat ve ci va rın da ipek ve pa muk tan ya pı lan el bi se le re bir çe şit ver gi (meks) koy ma yı ka rar laş tır mış ve bu işi 1 mil yon dir he me il ti za ma vermiş ti. Bu du rum Bağ dat hal kı nın şid det li iti ra zı na yol aç mış, halk Mansûr Ca mii’nde top la na rak cu ma na ma zı nı en gel le me ye ça lış mış, Sam sâ müd dev le de ver gi yi kaldır mak zo run da kal mış tır (Süyûtî,s.409). Sam sâ müd dev le Fars’ta ki hâki mi ye ti döne min de de malî sı kın tı lar dan kur tu lama mış, özel lik le hâki mi ye ti nin son la rı na doğ ru ha zi ne si bo şal mış ve Dey lem li asker le rin ma aş la rı nı öde ye mez ha le gelmiş, bu du rum Dey lem li ler’in Fars’ta sürek li ayak la na rak ka rı şık lık çı kar ma la rı na yol aç mış tır.Sam sâ müd dev le’ nin ve zi ri Ebû Ab dul lah İbn Sa‘dân Hü se yin b. Ah med ilmî ve edebî fa ali yet le riy le dö ne me can lı lık kat mış tır. Edip ve fi lo zof Ebû Hayyân etTevhîdî de onun çev re sin de ki âlim ler den di. Di ğer taraf tan ta rih çi ve fi lo zof İbn Mis ke veyh’in Rey’de Fah rüd dev le’nin hiz me ti ne girmeden ön ce Sam sâ müddevle’ye hizmet ettiği kay de di lir. Ay rı ca kay nak lar da çe şit li ko nu lar la il gi li an sik lo pe dik risâle le riy le ta nı nan İhvânı Safâ top lu lu ğun dan ilk de fa Sam sâ müd dev le’ nin hâki mi ye ti döne min de bah se dil mek te dir (Mafizullah
Kabir,s.179).
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Sâre ke li me si nin as lı İbrânîce Sârâh’tır. Tev rat’a gö re adı ön ce le ri Sa ray iken (Tek-
vîn,11/29), Hz. İb râ him’in Ab ram olan adının, Tan rı ta ra fın dan Ab ra ham ola rak değiş ti ril me si gi bi da ha son ra Sa rah ola rak de ğiş ti ril miş tir (Tekvîn,17/15). Tev rat’a gö re Tan rı, Hz. İb râ him’e, “Eşin Sa ray artık onu Sa ray di ye ça ğır ma, çün kü is mi bun dan böy le Sa rah’tır. Onu mü ba rek kıla ca ğım ve sa na on dan do ğa cak bir oğul ve re ce ğim. Onu mü ba rek kı la ca ğım ve o mil let le rin an ne si ha li ne ge le cek, halk la rın kral la rı on dan tü re ye cek tir” (Tekvîn,17/15) de miş tir. Sa ray ke li me si nin “pren se sim”, Sa rah ke li me si nin ise “bü tün in san lı ğın pren se si” an la mı na gel di ği be lirtil mek tedir (To ra,I,112).Tev rat’a gö re Sa ray’ın şe ce re si tar tışma lı dır. Hz. İb râ him iki yer de Sa ray’dan “kız kar de şim” di ye bah set mek te (Tekvîn,
12/12-13;20/2) ve bu nu da ba ba bir, an  ne ay rı üvey kar deş şek lin de açık la makta dır (Tekvîn,20/12). Hal bu ki Tev rat’ta Sa ray’ dan Te rah’ın ge li ni ola rak söz edilmek te dir (Tekvîn,11/31). Ya hudi tef sir ge le ne ğin de Tev rat’ta yer alan, “Ba bamın kı zı dır” ifa de si nin “Ba ba mın kız to ru nudur” şek lin de an la şıl ma sı ge rek ti ği, zi ra Sa ray’ın Te rah’ın kı zı de ğil İb râ him’in karde şi Ha ran’ın kı zı ve Lût’un kar de şi ol duğu Tev rat’a da ya na rak (Tekvîn,11/29) ifa de edil mek te dir. Bu na gö re Tev rat’ta Ha ran’ın kı zı ola rak zik re di len Yis ka is mi Sa ray’ın di ğer bir adı dır (Ginzberg,II,19,
181;To ra,I,74).
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SÂRE

di ği an cak her de fa sın da eli nin göğ sü ne ya pış tı ğı, bu nun üze ri ne Sâ re’ ye, Hâ cer’i câri ye ola rak ve rip ge ri gön der di ği ri va yet edil mek te dir. Sâre 127 ya şın da Ken‘an diya rın da ve fat et miş ve Hz. İb râ him onu, sa tın al dı ğı mez ra da (Halîl) def net miş tir 
(Sa‘lebî,s.79-80,97).Ha dis ler de Sâ re’ den Hz. İb râ him ile bir lik te Mı sır’a gi di şi, İb râ him’in onu kız kar de şi ola rak tak dim edi şi ve kral tarafından sa ra ya alı nı şı mü na se be tiy le söz edilmek te dir. Ri va ye te gö re Hz. İb râ him eşi Sâre ile bir lik te yol cu luk so nun da bir şehre var mış, gü zel bir ka dı nın şeh re gel di ği habe ri kra la bil di ri lin ce İb râ him’den yanında ki ka dı nın kim ol du ğu so rul muş, o da kar de şi ol du ğu nu söy le miş ve Sâ re’ ye de ken di si ni ya lan cı çı kar ma ma sı nı tem bih et miş tir. Kral bu nun üze ri ne Sâ re’ yi sara ya al dır mış ve ona sa hip ol mak is te miş, Sâre ise he men ab dest alıp na ma za durmuş ve na ma zın bi ti min de, “Yâ rab! Sa na ve pey gam be ri ne ima nım, bu gü ne ka dar na mu su mu eşim den baş ka sı na kar şı muha fa za et mem hür me ti ne ba na şu kâ fi ri mu sal lat et me!” di ye dua eder. Bu ya ka rış üze ri ne kra lın der hal ne fe si sı kı şır, ho rulda ma ya baş lar, hat ta ne fes siz lik ten boğu la cak ha le ge lir. Bu nun üze ri ne Sâre, “Al la hım! Eğer bu adam ölür se onu bu ka dın öl dür dü de ni lir” di ye en di şe le nir. Bir sü re son ra kral nor mal ha le dö ner ve tek rar Sâ re’ ye yö ne lir. Her te şeb bü sünde ay nı hal ba şı na ge lin ce kral, “Siz ba na muhak kak bir şey tan gön der miş si niz. Bu kadı nı İb râ him’e ge ri gön de rin ve Hâ cer’i de Sâ re’ ye ve rin” der (Buhârî,“Büyû£”,100;
“Hi be”,26,28).
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run ken di sin de ol du ğu nu an lar ve câri yesi Hâ cer’i ser best bı ra kıp onu İb râ him’e ve rir. Hâ cer ge be ka lın ca bu de fa Sa ray ona kö tü mu ame le et me ye baş lar, Hâ cer ev den ka çar sa da me lek ona ge ri dönme si ni söy ler (Tekvîn,16/4-12). Rab, Saray’ın adı nı Sâre ola rak de ğiş ti rir ve İs hak adın da bir oğul do ğu ra ca ğı nı İb râ him’e bil di rir (Tekvîn,17/15-19). Da ha son ra üç me lek İb râ him’i ça dı rın da zi ya ret eder ve Sâ re’ nin bir ço cu ğu ola ca ğı nı müj deler ler. Bu nu du yan sek sen do kuz ya şında ki Sâre, “İh ti yar ol duk tan son ra ba na se vinç olur mu? Efen dim de ko ca mış tır” di ye rek için den gü ler (Tekvîn,18/12-15).Sâre er te si yıl dok san ya şın da iken İs hak’ı dün ya ya ge ti rir. İs hak’ın süt ten ke sil me si do la yı sıy la ve ri len zi ya fet te İsmâil, İs hak’a gül dü ğü için Sâre, Hâ cer ve oğ lu nun evden çı ka rıl ma sı nı ta lep eder, Rab da İbrâ him’den Sâ re’ yi din le me si ni is ter (Tek-
vîn,21/8-13). Sâre 127 ya şın da Ken‘an di ya rın da Kiryâtar ba’da (Hebron) ve fat eder ve Mak pe la ma ğa ra sı na def ne di lir 
(Tekvîn,23/1-19).Sâre ke li me si Kur’ânı Kerîm’de geçmez, an cak Hz. İb râ him’in mi sa fir le ri ve İs hak’la müj de len me si do la yı sıy la ken disin den söz edi lir (Hûd11/71-73;ez-Zâriyât
51/29-30). Hz. İb râ him’in mi sa fir le ri ik ram edi len ye me ği ye me yin ce İb râ him en di şeye ka pı lır. Bu nun üze ri ne mi sa fir ler korkma ma sı nı söy le yip ona (ez-Zâriyât51/28) ve ka rı sı na (Hûd11/71) bil gin bir er kek ço cuk la rı ola ca ğı nı müj de ler. Bu es na da ayak ta olan ve müj de yi du yan Sâre çığ lık ata rak gü ler ve şaş kın lık için de eli ni yü züne çar pa rak, “Ben kı sır bir ko ca ka rı yım” der (Hûd11/71-73;ez-Zâriyât51/29-30). Kur’an dı şın da ki İslâmî kay nak lar da da ha çok Sâ re’ nin şe ce re si ve Hz. İb râ him ile olan ak ra ba lı ğı tar tış ma ko nu su ol muştur. Sâ re’ nin İb râ him’in kar de şi Ha ran’ın kı zı (İbnKuteybe,s.31), İb râ him’in am ca sı Ha ran’ın kı zı (Ya‘k†bî,I,24;Taberî,I,244;
Sa‘lebî,s.79;Mes‘ûdî,I,45), İb râ him’in da yı sı nın kı zı (Alib.İbrâhimel-Kummî,
I,333), Kral Ha ran’ın kı zı (Muhammed
b.Abdullahel-Kisâî,s.141), İb râ him’in kar de şi Ha ran’ın kı zı ve Lût’un kız kar de şi 
(İbnKesîr,I,192) ol du ğu nak le dil mek tedir. Ta be rî, Sâ re’ nin şe ce re si ni tef si rin de Pe leg oğ lu Reu oğ lu Se ruc oğ lu Na hor oğ lu Ha ran kı zı ola rak ver mek te dir (Câ mi£u’l-
beyân, XV,389). Hz. İb râ him’in am ca sı nın kı zı ol du ğu, onun la ev len dik ten son ra yurdu nu ter ke de rek ön ce Har ran’a, ar dın dan Mı sır’a git ti ği, ora da eşi için kız kar de şimdir de di ği, fi ra vu nun Sâ re’ yi sa ra ya al dırdı ğı ve Sâ re’ ye sa hip ol mak üze re yö nel

Yi ne Tev rat’a gö re İb râ him, Kal deliler’in Ur şeh rin de ken di sin den on yaş kü çük Saray ile ev len miş (Tekvîn,11/31), da ha sonra Har ran’a göç et miş, ar dın dan ka rı sı nı ve ye ğe ni Lût’u ala rak Ken‘an di ya rı na gitmiş tir (Tekvîn,11/27,31;12/5). Kıt lık üzeri ne Mı sır’a gi den İb râ him ka rı sı Sa ray’a, “Gü zel bir ka dın ol du ğu nu bi liyo rum. Olur ki Mı sır lı lar se ni gö rüp, ‘Bu onun ka rı sı’ di ye rek be ni öl dü rür, se ni sağ bı ra kır lar. Sen, ‘Onun kız kar de şi yim’ de ki se nin ha tı rın için ba na iyi dav ran sın lar, ca nı ma do kun ma sın lar” der (Tekvîn,12/10-13). Ya hu di di ni li te ra tü rü ne gö re Sa ray’ın gü zel li ği kar şı sın da en di şe le nen İb râhim onun gü zel li ği yü zün den ba şı na bir kötülük gel me me si için ken di si ni san dık içi ne giz ler, fa kat Mı sır sı nı rın da mu ha fız lar şüp he le nip san dı ğı aç tık la rın da Sa ray’ı gö rür ler. Bu nun ar dın dan bü tün Mı sır’a onun gü zel li ği nin ha be ri ya yı lır. Fi ra vun onu sa ra ya al dı rır. İb râ him ise eşi ni bu du rum dan kur tar ma sı için Tan rı’ya dua eder. Sa ray da, “Ey rab bim! İb râ him’e yurdu nu ter ke dip Ken‘an di ya rı na git me si ni em ret tin ve ona va ad ler de bu lun dun. Biz de ül ke mi zi ter ke de rek ta nı ma dı ğı mız bir mil le tin ara sı na gel dik. Bu ra ya da in sanla rı aç lık tan kur tar mak için gel dik, fa kat şim di ba şı mı za bu felâket gel di. Ey rabbim! Be ni bu za li min elin den kur tar” di ye yal va rır. Sa ray fi ra vu nun hu zu ru na çı ka rılın ca bir me lek ge le rek ona kork ma ma sı nı söy ler. Fi ra vun, İb râ him’in kim ol du ğu nu so run ca Sa ray kar de şi ol du ğu nu söy ler. Fira vun, İb râ him’e bir ser vet ve re ce ği ni, saray da otur ta ca ğı nı, ay rı ca Go şen va di si ni de ken di si ne ba ğış la ya ca ğı nı, Sa ray’a olan sev gi si nin bir ifa de si ola rak ken di kı zı Hâcer’i de Sa ray’a câri ye ola rak ver di ği ni belir tir. An cak Sa ray’a yak laş mak is te di ğin de me lek ona en gel olur, fi ra vun ve ma iye ti cüz za ma ya ka la nır. Fi ra vun bu du ru mun se be bi ni an la yın ca İb râ him’i hu zu ru na ge
tir tir (Ginzberg,II,33-35) ve ona, “Ne den Sa ray’ın ka rın ol du ğu nu söy le me din, ni çin kız kar de şim dir di ye rek onun la ev len meme izin ver din, al ka rı nı git” der (Tekvîn,
12/17-19). Bu olay dan yir mi yıl son ra benzer bir olay Ge rar’da vu ku bu lur. İb râ him ka rı sı için yi ne kız kar de şim dir de yin ce Kral Abi me lek onu sa ra ya al dı rır. An cak Tan rı’nın ger çe ği bil dir me si üze ri ne Saray’ı ia de eder ve İb râ him’e de ger çe ği giz le di ği için kı zar (Tekvîn,20/1-16).Yet miş beş ya şın da ki Sa ray ço cu ğu ol ma dı ğı için câri ye si Hâ cer’i eşi ne ve
rir (Tekvîn,16/1-3). Ya hu di ri va yet le ri ne gö re Fi lis tin’de ki ika met le ri nin onun cu yı lın da hâlâ ço cu ğu ol ma yan Sa ray ku su


