
Han tarafından zaptedildiğini haber al
d ı. Bahreyn ise daha önce Allah-Virdü 
Han tarafından fethedilmişti. İspanya 
Hürmüz ve Bahreyn'in kendisine veril
mesini istediyse de Abbas bu teklifi ka 
bul etmedi. 

1623 yılında Bağdat'ın ele geçirilmesi 
ile ŞiTler'ce mukaddes sayılan Necef ve 
Kerbela da Safevi hakimiyeti altına gir
miş oldu. Şah Abbas Musul, Kerkük ve 
Van'ı da almak istedi, fakat muvaffak 
olamadı. Ülkesinin sınırlarını daima ge
nişletmek arzusunda idi; bu maksatla 
Fars Beylerbeyi imam Kulu Han'ı Bas
ra'nın fethiyle görevlendirdi. Bu arada 
dinleornek için gittiği Mazenderan'da 
sağlığı iyice bozuldu. İyileşmeyeceğini 
anlayınca yerine tarunu Sam Mirza'nın 

geçirilmesini vasiyet etti. Çok geçme
den, kırk iki yıl süren saltanatı sonunda 
altmış yaşlarında öldü (24 Cemaziyelev
vel ı038/ ı90cak ı629) 

Koyu bir Osmanlı düşmanı olarak bili
nen Şah Abbas azim ve irade sahibi, 
faal ve akı l lı bir hükümdar, mahir bir 
siyasetçi idi. Bir taraftan iç karışıklıklar, 
diğer taraftan dış tehditler karşısında 
Safevi Devleti'ni yıkılmak tehlikesinden 
kurtardığı gibi, ona en parlak ve en 

kudretli devrini de yaşattı. Devlet mer
kezini Kazvin'den İsfahan'a naklederek 
orada geniş çapta imar faaliyetlerine 
gi rişti. İsfahan'da büyük bir saray, ca
mi, mescid, medrese ve hastahane ile 
hamamlar, çarşılar ve kervansaraylar 
inşa ettirdi. Mazenderan'da, kıyıya ya
kın bir yerde Perahabad adlı bir şehir 
kurarak buraya ülkenin her yanından 
halkın gelip yerleşmesini sağladı. Ayrıca 
Kazvin, Meşhed ve Kaşan şehirlerinde 

de cami, türbe, kervansaray ve kasır gi
bi çeşitli eserler yaptırdı. 

Onun devrinde ticaret en çok Osman
lı Devleti ve Hindistan ile yapılıyor, 

İran'ın başlıca ihraç malı olan ipek, ker
vanlarla özellikle Tokat ve Halep'e 
gönderiliyordu. Osmanlı ülkesine gelen 
ipeğin büyük bir kısmı oradan Avru
pa'ya sevkediliyor, Osmanlılar da bun
dan önemli bir gelir sağlıyorla rdı. Şah 
Abbas bu kazancı kesrnek için Osmanlı 
toprakları üzerinden ipek sevkiyatın ı 

durdurmak istediyse de başarılı olama
dı; çünkü ithal ettiği maddelerin başın
da yer alan işlenmiş bakın Osmanlı 

Devleti'nden alıyordu. 

Şah Abbas da ataları gibi Azeri şive
siyle konuşmaktaydı. Ayrıca sarayda, 
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İran'da yaşayan Türk oymakları ile sayı
ları 12.000'i bulan Gürcü. Çerkez ve Er
meni asıllı kapıkulu askerleri arasında 
da Türk dili kullanılıyordu. Türkçe, Sa
fevller'de sadece konuşma dili değil, 

edebi ve resmi dil olarak da değerini 

daima korumuştur. Bu devirde, arala
rında Şah Abbas'ın kütüphanecisi olan 
ve Çağatay Türkçesi ile Mecmau'l-ha
vôs adlı bir tezkire yazan Afşar Sadıki 
Bey'in de bulunduğu, Türkçe şiir söyle
yen pek çok şair görülmektedir. Bun
dan başka birçok halk hikayesi ile Kör
oğlu destanına ait Azeri rivayetinin, Şah 
Abbas'ın şahsiyeti etrafında teşekkül 

ettiği de söylenmektedir. 
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(V"'L...) 

(ö 1077 /1666) 

Safevi hükümdan (1642-1666). 
_j 

ı. Abbas' ın tarunu olan Şah Safi'nin 
oğludur. 18 Cemaziyelahir 1 043'te (20 
Aral ık 1633) Kazvin'de doğdu. Babası
nın Kaşan şehrinde vefat etmesi üzeri
ne on yaşında iken Safevi tahtına çıka
rıldı (ı 2 Mayıs ı 642) Yirmi beş yıl kadar 
süren hükümdarlığı sırasında memle
ket içinde kayda değer bir hadise ol
mamış, komşu devletlerle olan müna
sebetler de genellikle dostça sürdürül
müştür. Ancak Şah Safrnin hükümdar
lığının son yıllarında, Kandehar valisinin 
şehri Hindistan Hükümdan Şah Cihan'a 
teslim etmesiyle Hindistan'la olan dost
luk bozulmuş, bizzat Abbas'ın katıldığı 

sefer sonunda Kandehar geri alınmıştı 
(ı 6481. Abbas, iç karışıklıklar yüzünden 
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hükümdarlığını kaybeden ve yardım is
temek için isfahan'a gelen Özbek Hanı 
Muhammed Nadir'e yardım ederek 
hükümdarlığını devam ettirmesini sağ
ladı. Ruslar'la olan münasebeti ise, 
Gürcü prenslerinden TahmQras'ın Saf
eviler'in Tiflis Valisi Rüstem Han'la yap
tığı savaşı kaybedip Rus çarına iltica et
mesiyle bozuldu ( 1644) Bununla bera
ber Abbas, barışın bozulmamasına aza
mi dikkat gösterdi. Nitekim Sirvan Bey
lerbeyi Hüsrev Han kumandasındaki 

Safevi kuwetlerinin Derbent yakınların
daki hisariarı yıkmasına müsaade eder
ken Terek boylarındaki hisariarın yıkıl
masına izin vermedi. Öte yandan, Os
manlılar'la münasebetlerini de dostane 
bir şekilde devam ettirdi. Hatta Os
manlılar'ın Basr:a Valisi Hüseyin Pa
şa'nın şehri teslim teklifi, barışın deva
mını arzu eden Abbas tarafından kabul 
edilmedi ve iki devlet arasındaki iyi 
münasebetler 1639'da imzalanan Kas
rışirin Antiaşması'na uygun olarak de
vam etti. Abbas 26 Rebiülahir 1077'de 
(26 Ekim 1666) Damgan'da öldü ve 
Kum kasabasına gömüldü. 

ll. Abbas'ın saltanat yıllarında 

iran'da, başta ipek ticareti olmak üzere 
ticari faaliyetler gelişmiş, ı. Abbas 
dönemi kadar olmamakla birlikte, inşa 
edilen saray, köşk, kasır ve köprülerle 
memleketin imarına çalışılmıştır. ll. Ab
bas hemen hiçbir sahada temayüz et
memiş, vaktini avetlık ve eğlence ile 
geçirmiştir. Dini konularda genellikle 
müsamahakar davranmış, bilhassa Ka
tolik mezhebi mensupianna geniş 

hürriyet vermiştir. Aşırı derecede içkiye 
düşkün bir hükümdar olarak tanınır. 

Resme ve şiire ilgi duyduğu, hatta şiir 

yazdığı rivayet edilmektedir. 
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( ..r~) 

1732-1736 yılları arasında 
hüküm süren Safevi hükümdan 

(bk. SAFEVİLER). 

ABBASAGA 

(ö. XVII. yüzyıl sonları) 

Dilrüssailde ağası. 
_j 

Hatice Turhan Sultan'ın başağası 

olup Muslih Ağa'nın ölümü üzerine Da
rüssaade ağalığına tayin edildi (9 Nisan 
ı 668) . 16 Temmuz 1671 'de aziedilerek 
Mısır'a gönderildi. Mısır'da ikameti sı

rasında orada öldü. Mezarı imam Şafii 
Türbesi civarındadır. 

Abbas Ağa . Darüssaade ağalığından 

önce ve sonra birçok hayır eseri yaptır
mıştır. Bunların en önemlileri şunlardır: 
Beşiktaş'ta bir cami ile Çapa Molla Gü
rani'de Selçuk Hatun'a ait harap du-

Abbas Ağa 
Camii 
Beslktas/iSTANBUL 

Abbas Ağa 
Vakfiyesi'nin 

ilk s ayfası 
(Topka pı 

Sa ray ı Ktp. 

E.H. 3039) 

rumdaki camiye minber ilavesiyle yap
tırdığı başka bir cami: Elazığ'ın Çemiş
kezek kazasının Örençay ( Hinesor) kö
yündeki cami ile muallimhane: istanbul 
Laleli'de bir çifte hamam, Nevbethane 
mahallesi ile Demirkapı'da birer ha
mam; Üsküdar'da Cafer Çelebi Camii 
karşısında, Atpazarı'nda üçyol ağzında. 
Beşiktaş'ta Abbas Ağa Camii yanında, 
Atikali Paşa mahallesi ile Mesihpaşa 

mahallesinde sebil ve çeşmeler: Nev
bethane mahallesinde bir muallimhane 
ile darülkurra; Atikali Paşa mahallesin
de başka bir muallimhane. Ayrıca bazı 
konaklarla vakıflarına gelir sağlamak 
için birçok dükkan ve bekar odası da 
yaptırmıştır. Bunlardan Beşiktaş'taki 

cami ile Üsküdat'daki çeşme günümüze 
kadar ulaşan yapılardır. Beşiktaş'ta 

kendi adıyla anılan mezarlığın 1940 yı
lında bütün taşları sökülerek kireç ya
pılmak üzere satılmış, selvi ağaçlarının 
hepsi kesilmiştir. Ortaya çıka n arsaya 
1941-1942'de Abbas Ağa Parkı olarak 
adlandırılan bahçe yapılmıştır. 


