SAMSÂMÜDDEVLE

başladı. Samsâmüddevle etrafındaki çem
berin daralması üzerine Şerefüddevle’nin
Vâsıt yakınlarındaki ordugâhına giderek
ona itaatini arzetti. Ancak Şerefüddevle
onu tutuklayarak Bağdat üzerine yürüdü
ve Ramazan 376’da (Ocak987) Bağdat’a
girerek emîrülümerâlık makamına otur
du. Böylece Samsâmüddevle’nin Irak’ta
ki hâkimiyeti sona erdi ve Fars bölgesine
bağlı Sîraf’taki kalelerden birine hapsedil
di. Bazı kaynaklarda gözlerine mil çekildiği
rivayet edilirse de daha sonraki faaliyetle
ri dikkate alınırsa bunun doğru olmadığı
söylenebilir.
Şerefüddevle Cemâziyelâhir 379’da (Eylül989) vefat edince Samsâmüddevle ser
best bırakıldı. Bunun üzerine Şîraz’ı ele
geçirerek Fars’ı hâkimiyeti altına aldı ve
Büveyhîler’in Fars kolunun yeni emîri oldu.
Samsâmüddevle’nin Fars’taki hâkimiyeti
döneminde de hânedan üyeleri arasında
ki savaşlar devam etti. Şerefüddevle’den
sonra yerine geçen kardeşi Bahâüddev
le ile Samsâmüddevle arasında meydana
gelen birkaç savaşın ardından iki taraf
arasında anlaşma yapıldı (380/990). Bu
anlaşmaya göre Samsâmüddevle Fars ve
Errecân’da, Bahâüddevle de Hûzistan ve
Irak’ta hüküm sürecekti. Samsâmüddev
le’nin Fars’taki hâkimiyetini bu anlaşmayla
başlatan tarihçiler de vardır. Samsâmüd
devle ile Bahâüddevle arasında taht müca
delesi devam ederken Sicistan Hükümdarı
Halef b. Ahmed esSaffâr bundan yararla
narak oğlu Amr kumandasında bir ordu
göndererek Kirman’ı ele geçirdi (381/991).
Samsâmüddevle’nin daha sonra bölgeye
sevkettiği hâcib Abbas b. Ahmed, Amr b.
Halef’i mağlûp ederek Kirman’ı geri aldı
(Muharrem382/Mart992). Halef esSaf
fâr’ın iki yıl sonra oğlu Tâhir kumanda
sında yolladığı ordu Kirman’ın başşehri
Berdesîr’i üç ay kuşattıysa da Samsâmüd
devle’nin Kirman Valisi Ustâz Hürmüz’ün
ordusuyla süratle yaklaşması üzerine böl
geyi terketti (384/994).
Bahâüddevle 383 (993) yılında anlaş
mayı ihlâl edince iki taraf arasında yine
savaşlar başladı. Samsâmüddevle aynı yıl
Hûzistan’ı, 385’te (995) Ahvaz’ı, ertesi yıl
Basra’yı ele geçirdi. Ancak bu bölge iki
taraf arasında sürekli el değiştirdi ve ni
hayet Samsâmüddevle’nin 387’de (997)
bölgeye gönderdiği Ebû Ali b. Ustâz Hür
müz, Hûzistan’ın tamamını ele geçirdi.
Fakat bu sırada Deylemli askerlerle arala
rında çıkan anlaşmazlık ve meydana gelen
bazı olaylar yüzünden Samsâmüddevle,
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ruddevle Şahfîrûz tarafından öldürüldü
(Zilhicce388/Aralık998). Bunun üzerine
hâkimiyet alanını Fars’a kadar genişle
ten Bahâüddevle, Samsâmüddevle’nin
naaşını Dûdemân’dan Şîraz’a naklederek
Büveyhoğulları’na mahsus türbede def
netti.
Samsâmüddevle, hâkimiyeti dönemin
de iç savaşlar sebebiyle çeşitli malî sıkın
tılarla karşılaşmıştı. Türk süvarilerinin
aylık ücretlerinin ve geçim masraflarının
ödenmesi için bazı yeni vergilerin konul
ması, ayrıca fiyatların artması, yiyecek
kıtlığı Bağdat’ta zaman zaman halkın
ve Deylemliler’in ayaklanması ile sonuç
lanmıştı. Samsâmüddevle 374 (984-85)
veya 375’te (985-86) Bağdat ve civarında
ipek ve pamuktan yapılan elbiselere bir
çeşit vergi (meks) koymayı kararlaştırmış
ve bu işi 1 milyon dirheme iltizama ver
mişti. Bu durum Bağdat halkının şiddetli
itirazına yol açmış, halk Mansûr Camii’nde
toplanarak cuma namazını engellemeye
çalışmış, Samsâmüddevle de vergiyi kal
dırmak zorunda kalmıştır (Süyûtî,s.409).
Samsâmüddevle Fars’taki hâkimiyeti dö
neminde de malî sıkıntılardan kurtula
mamış, özellikle hâkimiyetinin sonlarına
doğru hazinesi boşalmış ve Deylemli as
kerlerin maaşlarını ödeyemez hale gel
miş, bu durum Deylemliler’in Fars’ta sü
rekli ayaklanarak karışıklık çıkarmalarına
yol açmıştır.
Samsâmüddevle’nin veziri Ebû Abdullah
İbn Sa‘dân Hüseyin b. Ahmed ilmî ve ede
bî faaliyetleriyle döneme canlılık katmıştır.
Edip ve filozof Ebû Hayyân etTevhîdî de
onun çevresindeki âlimlerdendi. Diğer ta
raftan tarihçi ve filozof İbn Miskeveyh’in
Rey’de Fahrüddevle’nin hizmetine girme
den önce Samsâmüddevle’ye hizmet etti
ği kaydedilir. Ayrıca kaynaklarda çeşitli
konularla ilgili ansiklopedik risâleleriyle
tanınan İhvânı Safâ topluluğundan ilk
defa Samsâmüddevle’nin hâkimiyeti dö
neminde bahsedilmektedir (Mafizullah
Kabir,s.179).
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Sâre kelimesinin aslı İbrânîce Sârâh’tır.
Tevrat’a göre adı önceleri Saray iken (Tekvîn,11/29), Hz. İbrâhim’in Abram olan adı
nın, Tanrı tarafından Abraham olarak de
ğiştirilmesi gibi daha sonra Sarah olarak
değiştirilmiştir (Tekvîn,17/15). Tevrat’a
göre Tanrı, Hz. İbrâhim’e, “Eşin Saray ar
tık onu Saray diye çağırma, çünkü ismi
bundan böyle Sarah’tır. Onu mübarek kı
lacağım ve sana ondan doğacak bir oğul
vereceğim. Onu mübarek kılacağım ve o
milletlerin annesi haline gelecek, halkların
kralları ondan türeyecektir” (Tekvîn,17/15)
demiştir. Saray kelimesinin “prensesim”,
Sarah kelimesinin ise “bütün insanlığın
prensesi” anlamına geldiği belirtilmekte
dir (Tora,I,112).
Tevrat’a göre Saray’ın şeceresi tartış
malıdır. Hz. İbrâhim iki yerde Saray’dan
“kız kardeşim” diye bahsetmekte (Tekvîn,
12/12-13;20/2) ve bunu da baba bir, an
ne ayrı üvey kardeş şeklinde açıklamak
tadır (Tekvîn,20/12). Halbuki Tevrat’ta
Saray’dan Terah’ın gelini olarak söz edil
mektedir (Tekvîn,11/31). Yahudi tefsir
geleneğinde Tevrat’ta yer alan, “Babamın
kızıdır” ifadesinin “Babamın kız torunu
dur” şeklinde anlaşılması gerektiği, zira
Saray’ın Terah’ın kızı değil İbrâhim’in kar
deşi Haran’ın kızı ve Lût’un kardeşi oldu
ğu Tevrat’a dayanarak (Tekvîn, 11/29)
ifade edilmektedir. Buna göre Tevrat’ta
Haran’ın kızı olarak zikredilen Yiska ismi
Saray’ın diğer bir adıdır (Ginzberg,II,19,
181;Tora,I,74).

Yine Tevrat’a göre İbrâhim, Kaldeliler’in
Ur şehrinde kendisinden on yaş küçük Sa
ray ile evlenmiş (Tekvîn,11/31), daha son
ra Harran’a göç etmiş, ardından karısını
ve yeğeni Lût’u alarak Ken‘an diyarına git
miştir (Tekvîn,11/27,31;12/5). Kıtlık üze
rine Mısır’a giden İbrâhim karısı Saray’a,
“Güzel bir kadın olduğunu biliyorum. Olur
ki Mısırlılar seni görüp, ‘Bu onun karısı’
diyerek beni öldürür, seni sağ bırakırlar.
Sen, ‘Onun kız kardeşiyim’ de ki senin
hatırın için bana iyi davransınlar, canıma
dokunmasınlar” der (Tekvîn,12/10-13).
Yahudi dini literatürüne göre Saray’ın
güzelliği karşısında endişelenen İbrâhim
onun güzelliği yüzünden başına bir kötü
lük gelmemesi için kendisini sandık içine
gizler, fakat Mısır sınırında muhafızlar
şüphelenip sandığı açtıklarında Saray’ı
görürler. Bunun ardından bütün Mısır’a
onun güzelliğinin haberi yayılır. Firavun
onu saraya aldırır. İbrâhim ise eşini bu
durumdan kurtarması için Tanrı’ya dua
eder. Saray da, “Ey rabbim! İbrâhim’e yur
dunu terkedip Ken‘an diyarına gitmesini
emrettin ve ona vaadlerde bulundun. Biz
de ülkemizi terkederek tanımadığımız bir
milletin arasına geldik. Buraya da insan
ları açlıktan kurtarmak için geldik, fakat
şimdi başımıza bu felâket geldi. Ey rab
bim! Beni bu zalimin elinden kurtar” diye
yalvarır. Saray firavunun huzuruna çıkarı
lınca bir melek gelerek ona korkmamasını
söyler. Firavun, İbrâhim’in kim olduğunu
sorunca Saray kardeşi olduğunu söyler. Fi
ravun, İbrâhim’e bir servet vereceğini, sa
rayda oturtacağını, ayrıca Goşen vadisini
de kendisine bağışlayacağını, Saray’a olan
sevgisinin bir ifadesi olarak kendi kızı Hâ
cer’i de Saray’a câriye olarak verdiğini be
lirtir. Ancak Saray’a yaklaşmak istediğinde
melek ona engel olur, firavun ve maiyeti
cüzzama yakalanır. Firavun bu durumun
sebebini anlayınca İbrâhim’i huzuruna ge
tirtir (Ginzberg,II,33-35) ve ona, “Neden
Saray’ın karın olduğunu söylemedin, niçin
kız kardeşimdir diyerek onunla evlenme
me izin verdin, al karını git” der (Tekvîn,
12/17-19). Bu olaydan yirmi yıl sonra ben
zer bir olay Gerar’da vuku bulur. İbrâhim
karısı için yine kız kardeşimdir deyince
Kral Abimelek onu saraya aldırır. Ancak
Tanrı’nın gerçeği bildirmesi üzerine Sa
ray’ı iade eder ve İbrâhim’e de gerçeği
gizlediği için kızar (Tekvîn,20/1-16).
Yetmiş beş yaşındaki Saray çocuğu
olmadığı için câriyesi Hâcer’i eşine ve
rir (Tekvîn,16/1-3). Yahudi rivayetlerine
göre Filistin’deki ikametlerinin onuncu
yılında hâlâ çocuğu olmayan Saray kusu

run kendisinde olduğunu anlar ve câriye
si Hâcer’i serbest bırakıp onu İbrâhim’e
verir. Hâcer gebe kalınca bu defa Saray
ona kötü muamele etmeye başlar, Hâcer
evden kaçarsa da melek ona geri dön
mesini söyler (Tekvîn,16/4-12). Rab, Sa
ray’ın adını Sâre olarak değiştirir ve İshak
adında bir oğul doğuracağını İbrâhim’e
bildirir (Tekvîn,17/15-19). Daha sonra üç
melek İbrâhim’i çadırında ziyaret eder
ve Sâre’nin bir çocuğu olacağını müjde
lerler. Bunu duyan seksen dokuz yaşın
daki Sâre, “İhtiyar olduktan sonra bana
sevinç olur mu? Efendim de kocamıştır”
diyerek içinden güler (Tekvîn,18/12-15).
Sâre ertesi yıl doksan yaşında iken İshak’ı
dünyaya getirir. İshak’ın sütten kesilmesi
dolayısıyla verilen ziyafette İsmâil, İshak’a
güldüğü için Sâre, Hâcer ve oğlunun ev
den çıkarılmasını talep eder, Rab da İb
râhim’den Sâre’yi dinlemesini ister (Tekvîn,21/8-13). Sâre 127 yaşında Ken‘an
diyarında Kiryâtarba’da (Hebron) vefat
eder ve Makpela mağarasına defnedilir
(Tekvîn,23/1-19).
Sâre kelimesi Kur’ânı Kerîm’de geç
mez, ancak Hz. İbrâhim’in misafirleri ve
İshak’la müjdelenmesi dolayısıyla kendi
sinden söz edilir (Hûd11/71-73;ez-Zâriyât
51/29-30). Hz. İbrâhim’in misafirleri ikram
edilen yemeği yemeyince İbrâhim endişe
ye kapılır. Bunun üzerine misafirler kork
mamasını söyleyip ona (ez-Zâriyât51/28)
ve karısına (Hûd11/71) bilgin bir erkek
çocukları olacağını müjdeler. Bu esnada
ayakta olan ve müjdeyi duyan Sâre çığlık
atarak güler ve şaşkınlık içinde elini yüzü
ne çarparak, “Ben kısır bir koca karıyım”
der (Hûd11/71-73;ez-Zâriyât51/29-30).
Kur’an dışındaki İslâmî kaynaklarda daha
çok Sâre’nin şeceresi ve Hz. İbrâhim ile
olan akrabalığı tartışma konusu olmuş
tur. Sâre’nin İbrâhim’in kardeşi Haran’ın
kızı (İbnKuteybe,s.31), İbrâhim’in amcası
Haran’ın kızı (Ya‘k†bî,I,24;Taberî,I,244;
Sa‘lebî,s.79;Mes‘ûdî,I,45), İbrâhim’in
dayısının kızı (Alib.İbrâhimel-Kummî,
I,333), Kral Haran’ın kızı (Muhammed
b.Abdullahel-Kisâî,s.141), İbrâhim’in
kardeşi Haran’ın kızı ve Lût’un kız kardeşi
(İbnKesîr,I,192) olduğu nakledilmekte
dir. Taberî, Sâre’nin şeceresini tefsirinde
Peleg oğlu Reu oğlu Seruc oğlu Nahor oğlu
Haran kızı olarak vermektedir (Câmi£u’lbeyân, XV,389). Hz. İbrâhim’in amcasının
kızı olduğu, onunla evlendikten sonra yur
dunu terkederek önce Harran’a, ardından
Mısır’a gittiği, orada eşi için kız kardeşim
dir dediği, firavunun Sâre’yi saraya aldır
dığı ve Sâre’ye sahip olmak üzere yönel
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diği ancak her defasında elinin göğsüne
yapıştığı, bunun üzerine Sâre’ye, Hâcer’i
câriye olarak verip geri gönderdiği rivayet
edilmektedir. Sâre 127 yaşında Ken‘an di
yarında vefat etmiş ve Hz. İbrâhim onu,
satın aldığı mezrada (Halîl) defnetmiştir
(Sa‘lebî,s.79-80,97).
Hadislerde Sâre’den Hz. İbrâhim ile
birlikte Mısır’a gidişi, İbrâhim’in onu kız
kardeşi olarak takdim edişi ve kral tarafın
dan saraya alınışı münasebetiyle söz edil
mektedir. Rivayete göre Hz. İbrâhim eşi
Sâre ile birlikte yolculuk sonunda bir şehre
varmış, güzel bir kadının şehre geldiği ha
beri krala bildirilince İbrâhim’den yanın
daki kadının kim olduğu sorulmuş, o da
kardeşi olduğunu söylemiş ve Sâre’ye de
kendisini yalancı çıkarmamasını tembih
etmiştir. Kral bunun üzerine Sâre’yi sa
raya aldırmış ve ona sahip olmak istemiş,
Sâre ise hemen abdest alıp namaza dur
muş ve namazın bitiminde, “Yâ rab! Sana
ve peygamberine imanım, bu güne kadar
namusumu eşimden başkasına karşı mu
hafaza etmem hürmetine bana şu kâfiri
musallat etme!” diye dua eder. Bu yakarış
üzerine kralın derhal nefesi sıkışır, horul
damaya başlar, hatta nefessizlikten bo
ğulacak hale gelir. Bunun üzerine Sâre,
“Allahım! Eğer bu adam ölürse onu bu
kadın öldürdü denilir” diye endişelenir.
Bir süre sonra kral normal hale döner ve
tekrar Sâre’ye yönelir. Her teşebbüsünde
aynı hal başına gelince kral, “Siz bana mu
hakkak bir şeytan göndermişsiniz. Bu ka
dını İbrâhim’e geri gönderin ve Hâcer’i de
Sâre’ye verin” der (Buhârî, “Büyû£”,100;
“Hibe”,26,28).
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