
\ince karargahta bulunan Araplar. Ab
bas lehine tezahürata kalkıştı. Yine 
muhtemelen bir baskı sonucu. Abbas 
ordunun huzuruna çıkarak amcasına 

biat etti. onların da biat etmeleri ge
rektiğini söyledi. Böylece Mu'tasım'ın 

halifeliği kesinleşmiş oldu. 

Yeni halife zamanında Suğur ve Ava
sım valiliğinden aziedilen Abbas. bir da
ha resmi bir göreve getirilmedi. Türk
ler'in gerek ordu içinde, gerekse idari 
kadrolarda nüfuz sahibi olmalarını bir 
türlü hazmedemeyen Araplar. halifeyi 
tahtından indirip yerine Abbas'ı geçir
mek üzere harekete geçtiler. Ancak Ab
bas' ın çekingenliği sebebiyle birkaç sui
kast teşebbüsü başanya ulaşamadı. Or
du içindeki Türkler'e ve halifeye karşı 

açıkça cephe alan muhalefetin faaliyet
leri AmmOriyye (Amorion) seferinden 
dönüşte ortaya çıkarıldı ve Abbas'la bir
likte bütün elebaşılar yakalandı. Abbas. 
Menbic'te hapiste iken öldü. 
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[i] HAKKI DuRSUN YıLDı z 

ABBAS b. MİRDAS 
( .... ı~_,.. .:.r. .... ~ ) 

Ebü'l-Heysem Abbas b. Mirdas 
b. Ebi Amir es-Süleml 

Kahramanlık şiirleriyle tanınan sahilbi. 
L ~ 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Babası Mirdas putperest idi. Onun ölü
münden sonra. rivayete göre 8 (629) 
yılında veya daha önce Süleym kabile
sinden bazı kimselerle birlikte Hz. Pey
gamber'e giderek müslüman oldu. Ken
di kabilesinden topladığı dokuz yüz kişi
şilik bir kuwetin başında önce Mekke'nin 
fethine katıldı; Huneyn Savaşı ile Ta if 
muhasarasında da bulundu. Müellefe-i 

kulub* dan kabul edilen Abbas b. Mir
das. Huneyn Savaşı'nda elde edilen ga
nimetlerin taksimi sırasında, yeni müs
lüman olan başka kimselere daha çok 
pay verildiğini öne sürerek hoşnutsuz

luğunu dile getiren şiirler söylemeye 
başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
ona da yüz deve verilerek memnun 
edilmesini emretti. 

Abbas b. Mirdas, Hz. Peygamber'le 
birlikte katıldığı savaşlardan sonra 
Mekke veya Medine'de kalmayıp kabi
lesinin yanına dönmüştür. Hz. Ömer'in 
hilafeti sırasında Basra·ya gidip yerleş
tiği bilinmektedir. Bazı kaynaklarda Ab
bas'ın Şam'a da gittiği kaydedilir. 

Başta Huneyn olmak üzere Abbas' ın 

katıldığı savaşlarla ilgili kahramanlık 

duygularını dile getiren şiirlerinin bir 
kısmı zamanımıza ulaşmıştır. el-Eganf 
ve İbn Hişam'ın es-Sfre' si gibi kaynak
larda bunlardan bol örnekler vardır . 

İbnü ' s-Sikkit. Ali b. Abdullah et-TOsi ve 
Sükkeri tarafından tertip edildiği söyle
nen divanı günümüze kadar gelmemiş
tir. Cemil Bek ei-Azm ' ın derlediği bir kı
sım şiirlerini ihtiva eden nüsha. Zahiriy
ye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır(nr 

Umumi 4411 , s. 90- 11 2! Yahya ei-Cübü
ri, onun Şiirlerinden yetmiş yedisini bir 
araya getirerek Dfvanü'l- 'Abbas b. 
Mirdas es-Sülemf adıyla neşretmiştir 

(Bağdat 1968) 

Hz. Peygamber'den dört hadis rivayet 
eden ve Halife Osman devrinde ölen 
Abbas b. Mirdas'ın vefat tarihi kesin 
olarak tesbit edilememiştir. 
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[i] MusTAFA FAYDA 

ABBAS MiRZA 

ABBASMiRZA 

( IJ.r..r~ ) 
(1 789-1833) 

Azerbaycan valisi ve saltanat nilibi. 
L ~ 

Feth Ali Şah'ın büyük oğludur. 26 
Ağustos 1789'da Mazenderan'da Ne
va kasabasında doğdu. Annesi Asiye. 
Feth Ali Han Kaçar Develü'nün kızıdır. 

1797'de henüz sekiz yaşında iken bü
yük amcası Ağa Muhammed Şah'ın Ka
rabağ seferine katıldı. Babası Feth Ali'
nin 1798'de Kaçar tahtına geçmesi üze
rine. 20 Mart 1799'da saltanat naibliğİ
ne getirildi ve aynı zamanda Azerbay
can valisi oldu. 1804-1813 ve 1826-
1828 iran-Rus savaşlarında Azerbaycan 
valisi olarak önemli rol oynadı. Tebriz'in 
Ruslar tarafından zaptından sonra. si
yasi maharetini gösterer_el< _ iki taraf 
arasında Türkmençay Antiaşması'nın 

imzalanmasını sağladı. Ardından Yezd'
deki isyanı bastırmak ve Kirman ile 
Fars valileri arasındaki ihtilafı hallet
mekle görevlendirildi. Bir süre sonra 
Horasan valisi oldu, ancak Azerbaycan 
valiliğini de elinde tuttu.- Nihayet Hive 
ve Afganistan'ın fethi gibi büyük plan
larını gerçekleştiremeden . karaciğer ra
hatsızlığı sebebiyle kırk dört yaşında 
Meşhed'de öldü (25 Ekim 1833) 

Abbas Mirza. özellikle Azerbaycan'da 
gerçekleştirmeye çalıştığı Avrupaf tarz
daki ısiahat hareketleriyle şöhret ka
zandı. Eğitimde, idari ve bilhassa askeri 
sahada Batılı modeliere dayalı birtakım 
düzenlemeler yaptı. lll. Selim'in gerçek
leştirdiği ıslahatı Tebriz'de uygulamaya 
çalıştı. İngiltere ile sıkı bir münasebet 
kurarak bu ülkeye talebe gönderdi. 
Ruslar'a karşı koyabilmek için Azerbay
can ordusunun Batılı usullere göre eği
timini sağlamaya çalıştı ve bu hususta 
Osmanlılar'dan büyük ölçüde faydalan
dı. Tebriz'de barut imalathanesi. top 
tezgahları, askeri teçhizat atölyesi yap
tırdı ; topçu ve piyade askerini Avrupa i 
tarzda düzenledi. Onun zamanında 

Tebriz. coğrafi ve siyasi vaziyeti dolayı

sıyla iran ' ın Batı kültürüne açılan ilk 
kapısı durumundaydı. Hatta 1816' da 
burada bir matbaa kurulmuştu. Yirmi 
altı oğlu, yirmi bir kızı olan Abbas Mir
za. Avrupalı seyyahlarca yüksek mezi
yetlere sahip, reform aşığı bir insan 
olarak nitelendirilir. Feth Ali Şah'ın ölü
münden sonra Kaçar tahtına Abbas Mir
za'nın oğullarından Muhammed geçti. 
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