
\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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ABBAS MiRZA 

Abbas Mirza 
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~ (DİA) 

ABBAS er-RESÜLİ 

( J_,_..) l ..r~ ) 

Ebu İsmail Abbas b. All b. Davad 
er-Resulf el-Gassanf el-Yemanf 

(ö. 778/ 1377) 

Resuliler Devleti emiri (1363-1377) 
ve Yemen li ilim adamı. 

_j 

"el-Melikü'l-efdal" ve "Dırgamüddin" 

lakaplarıyla da meşhur olan Abbas er
ResQli, babası Sultan Mücahid Ali'nin 
764 ( 1363) yılında vefat etmesi üzerine 
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ResQlf emfri oldu. İktidarını Zebfd ve 1 
Taiz şehirlerinde sürdüren Abbas, emir- ABBAS-I SERVANİ 
liği süresince Yemen'de ortaya çıkan Is
yanlar ve bilhassa ZeydHer'in kendi 
yönetimindeki topraklara yaptığı saldı
rılarla uğraşmak zorunda kaldı. Zebfd 
şehrinin hendek ve surlarını tamir etti
rerek burayı tahkim etti. Birisi Taiz'de, 
diğeri Mekke'de olmak üzere iki med
rese ve ayrıca yetim çocukların tahsili
ne imkan sağlayacak vakıflar kurdu. 
Abbas er-Resülf, 778 yılı Şaban ayı so
nunda (Ocak 1377) Zebfd'de vefat etti. 
Taiz'de kurduğu medreseye defnedildi. 
Kendisinden sonra büyük oğlu Eşref 

İsmail emfr oldu. 

Devlet idaresi yanında fıkıh , dil, ede
biyat, ensab • ve tarih ilimleriyle de ya
kından meşgul olan Abbas er-Resülfnin 
kaynaklarda adı geçen belli başlı eser
leri şunlardır: el- cAtaye's-seniyye fi 
tabakatı fu15-aM,i'l-Yemen ve acya
niha; Bugyetü ?evi'l-himem ii ma eri
teti ensabi'l- CArab ve ']- CAcem ; N üz
hetü'l- cuy un ii macriietrt-tava,ii ve'l
mülı1k; el-Lüm catü 'l-kôii ye fi 'l-edvi
yeti 'ş-şQfiye ii't-tıb. Abbas er-Resülf, 
ayrıca İbn Hallikan'ın Vefeya tü 'l-ac
yan'ını Nüzhetü 'l-ebşar ii'l]tisari ken
zi'l-al]bar adıyla kısaltmıştır. Bugye
tü 'l-fella}ıin ii'l- eşcari'l-müşmire ve'r
reya}ıin adlı ziraate dair eseri dolayı

sıyla bilim tarihçileri onunla yakından 
ilgilenmişlerdir. On yedi bölümden olu
şan bu eserinde müellif toprak, su, ara
zinin ıslahı, mevsimler, tohumlar. sebze 
ve meyvelerin çeşitleri ve belli başlı 

özellikleri ile mahsulün haşarattan ko
runması gibi konular üzerinde durmuş
tur. Abbas er-Resülf bu eserini telif 
ederken Yunan ve Nabatf kültürlerine 
ait kaynaklardan. ayrıca büyük dedesi 
Emfr el-Eşref Ömer b. Yüsufun aynı 
konudaki Mil}ıu 'l-mela}ıa ii ma c rife
ti'l-filaha adlı eserinden faydalanmıştır. 
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Bilbürlü Hükümdan Celilleddin Ekber 
Şah zamanında (1556-1605) yaşamış 

Afgan asıllı tarihçi. 
_j 

Babası Şeyh Ali, dedesi ise Şeyh Ba
yezid 'dir. Delhi sultanlarından Behlül-i 
Lüdf devrinde Servanf ailesine Benür 
kasabasında 2000 bika'lık bir arazi 
tahsis edildi. Fakat bu arazi 1 526'da
ki Panipat Meydan Savaşı'ndan sonra 
ellerinden alınınca aile malf sıkıntı 

içine düştü. Afgan asıllı Delhi Sultanı 
Şfr Şah, . Babürlü Hükümdan Hüma
yün 'u 1545 yılında Kannüc'da mağlüp 
ettikten sonra malf alanda önemli ye
nilikler ve toprak reformları yaptı, 

Şeyh Bayezid 'e de eski arazisini iade 
etti. Şfr Şah ' ın oğ lu ve halefi İslam 
Şah da Servanf ailesinin eski hukuku
na saygı gösterdi. Daha sonra Hüma
yün tekrar Kuzey Hindistan'a hakim 
olunca, Abbas babasından kalan top
rakları kaybetti ve Seyyid Hamfd'in 
himayesine girerek Babürlü Celaled
din Ekber Şah ' ın maiyetinde yer aldı. 
Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemek
tedir. 

Abbas-ı Servanf, Celaleddin Ekber 
Şah'ın emri üzerine 1582 yılında, da
ha çok Taril]-i Şir Şahi adıyla bilinen 
Tuhfe-i Ekber ŞahiYi kaleme aldı. 

Eser Babürlüler'in en önemli rakibi 
Afganlı Şfr Şah ' ın hayat hikayesinden 
ibaret olup yanlış ve eksik bilgilerle 
doludur. Abbas-ı Servanf Tari'l].-i Şir 
Şahf'yi yazarken Servanf ailesinin ileri 
gelen simalarından derlediğ i bilgilere 
dayanmıştır. Eserin yazmaları hakkın
da H. Ethe geniş bilgi vermektedir 
( Cata logue of the Persian Manuscrip ts 

in the Library of the lndia Office, nr. 
2 ı 9-220 ). Mazhar Ali Han tarafından 

1805'te Urduca'ya tercüme edilmiş 

olan eseri Garcin de Tassy Urdu
ca'dan Fransızca 'ya çevirmiştir (Paris 
ı 865 ) H. M. Elliot ve J. Dowson'un 
Hindistan tarihiyle ilgili yüz elli dört 
eserden iktibaslar la derledikleri ki
tapta. Tu}ıie-i Ekber Şahf'nin E. C. 
Baytey tarafından yapılmış kısmı İngi
lizce bir tercümesi de yer almaktadır 
(H . M. Elliot - ). Dowson. The History 

of lndia, lV. 30 ı -43 3) Ayrıca 

İmamüddin tarafından eserin ilmf bir 
neşri yapılmıştır (Dakka ı 964l. 


