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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. 


