
da tutulması sebebiyle Ebüzabi, Uzak
doğu mallarının Ortadoğu'ya ulaşma

sında ticaret merkezi durumuna gelmiş
tir. Ebüzabf Emirliği , federasyondaki di
ğer emirlikler içinde her bakımdan en 
yüksek paya sahiptir ve beş yıllık kalkın 

ma planlarında da öncelik görür. 
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EBÜ'I-ABBAS-i MERVEZİ 

( ->.JJ..T'..rL..l\Y.\) 

Ebü'l-Abbas b. Hanud (Hıred) 
el-Mervezl 

Yeni Farsça ile 
şiir yazan ilk şairlerden. 

_j 

Hayatı ve eserleri hakkında pek az bil
gi vardır. SüyütY, Ebü'l -Hasan Ali b. Zeyd 
el- Beyhaki'nin (ö 565 / 1169) Meşô.ribü't
tecô.rib adlı eserinden naklen Ebü'l -Ab
bas-i Mervezf'nin yeni Farsça ile (Deri) 
şiir yazan şairlerden olduğunu kayde
der. Avfi, Mervezi'nin, Abbasi halifelerin
den Me'mün (8 13-833) daha veliaht iken 

Modern 
Ebılzabi'den 

bir görünüş -
Birl eşik 

Arap Emirli kleri 

Merv'e geldiğinde kendisine kaside söy
lediğini. bu şiirleri beğenen Me'mün'un 
da 1000 dinar vererek ve ömür boyu 
maaş bağlayarak onu ödüllendirdiğini 

yazar. Halifenin bu cömertçe ödüllen
dirmesinin daha sonra şairlerin Farsça 
yazmalarını hızlandırdığı, dolayısıyla da 
müslümanların İran'ı fethinden sonra 
önemini kaybeden Farsça şiirin tekrar 
gelişmesini sağladığı ileri sürülür. An
cak Me'mün için söylenen bu kasidenin, 
gerek üslüp gerekse edebi sanatlar ba
kımından ll (VIII) veya lll. (IX) yüzyıla ait 
olması hemen hemen imkansızdır. Öte 
yandan Ebü' ı- Abbas'ın bazı kaynaklar
da 300 (912) olarak verilen ölüm tarihi
nin doğru olduğu kabul edil irse ilk Fars
ça şiir söyleyen şairlerden olma niteli
ğini kaybeder. Çünkü bu tarihten önce 
Farsça şiir yazan başka şairlerin varlı

ğı bilinmektedir. Ebü' 1- Abbas- i Merve
zi ll (VIII) veya lll. (IX) yüzyılda yaşamış 

olsa bile ona nisbet edilen ve günümü
ze kadar gelen şiirler, ondan ziyade V 
veya VI. yüzyılda yaşamış bir şaire ait 
gözükmektedir. Aynı zamanda bir fa 
kih, muhaddis ve mutasawıf olduğu da 
kaydedilen Mervezf'nin şiirleri, muhte
melen kendisinden sonra gelen ve ay
n ı adı taşıyan başka bir şairin şiirleriyle 
karışmıştır. 

W. Barthold, hal tercümelerindeki ben
zeriikiere bakarak birinin Mervli. diğeri
nin Semerkantlı olmasına rağmen, Ebü' i
Abbas -i Mervezi ile Ebü't-Takr Abbas b. 
Terken'i (Ebü'l-Yenbagf) tek kişi olarak 
kabul etmişti r. Bu yanılgı, biyografi ya
zarlarının Ebü' ı- Yenbagl'nin kaybolan 
bir kasidesini sonradan Ebü' 1- Abbas- i 
Mervezi'ye nisbet etmelerinden doğmuş 
olmalıdır. Ebü'l-Abbas-i Mervezi'nin ölüm 
yılı olarak Rypka tarafından verilen 200 
(815-16) tarihinin (H IL, s. ı 35) nereden 
alındığı bilinmemektedir. 

EBÜ'I-ABBAS es -SEFFAH 
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fiJ A . NAci ToKMAK 

EBÜ'l-ABBAS el-MÜRSİ 

(bk. MÜRSİ). 

EBÜ'l-ABBAS es-SEFFAH 
( c::l.UI ...-~ı Y.\ ) 

Ebü'l -Abbas Abdullah 
b. Muhammed b. All b. Abdillah 

b. el-Abbas b. Abdilmuttalib 

(ö. 136/754) 

İlk Abba.si halifesi 
(750-754). 

_j 

_j 

Humeyme'de doğdu . Doğum tarihi hak
kında 100-108 (718-726) yılları arasında 
çeşitli tarihler verilmektedir. Emevfler'e 
karşı Abbasi ihtilalini başlatan İmam Mu
hammed b. Ali'nin oğlu olan Ebü'l-Abbas. 
çocukluk ve gençlik yıllarını Humeyme'de 
ailesiyle birlikte geçirdi. Ağabeyi İmam 
İbrahim, Emevf Halifesi ıı. Mervan tara
fından tutuklanarak Harran· a götürülür
ken ailesi mensupianna kardeşi Ebü'l
Abbas ' ı veliaht tayin ettiğini söyledi ve 
ona biat etmelerini istedi. 

Ebü'I-Abbas, ihtilal ordusunun Küfe'
ye girmesinden bir ay sonra Safer 132'
de (Ekim 749) ailesiyle birlikte Küfe'ye 
geldi. Fakat şehirde pek sıcak karşılan
madı. Küfe'de duruma hakim olan ve Hz. 
Ali eviadını desteklediğ i ni henüz açığa 
vurmayan Ebü Selerne el-Hallal, Hz. Ali 
eviadının kaldıkları yeri Horasanlılar'dan 
saklayarak gelişmeleri beklerneye başla 

dı. Henüz Irak'ın merkezi Vasıt ile Emevi 
hanedanının merkezi eyaleti Suriye ita
at altına alınmadığından ve dolayısıyla 
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EBÜ'I-ABBAS es-SEFFAH 

ihtilalin sonucu kesin olarak ortaya çık
madığından Ebü Selerne yeni halifenin 
tesbitini geciktirmeye çalışıyordu. Ebü 
Müslim-i HorasanT'nin güvenilir adam
larından Ebü'l-Cehm b. Atıyye el-Bahilf, 
Ebü Selerne'nin oyalama taktiğinin far
kına vararak Hammam-A'yen'deki Ho
rasan ordusunun ileri gelenlerine duru
mu haber verdi. Bunun üzerine on iki 
kişi derhal Küfe'ye giderek Ebü'l-Ab
bas'a biat ettiler. İhtilalin hazırlanma
sında ve başanya ulaşmasında hiçbir ro
lü olmayan Ebü'l-Abbas, 12 Rebfülahir 
132 (28 Kasım 749) Cuma günü Küfe Ca
mii'nde ilk Abbasf halifesi olarak biat 
aldı. Minbere çıkarak hutbe okudu ve 
hakimiyetin Abbasiler'in hakkı olduğu
nu söyledi. Hutbesinde özellikle Abbasf
ler ile Iraklılar arasındaki menfaat birli
ğini dile getirdi. 

Ebü' l-Abbas halife olarak biat alma
sına rağmen Emevf hilafeti hala ayak
taydı ve ülkenin büyük bir kısmı Ernevf
ler'in kontrolünde bulunuyordu. Irak'ta 
da durum henüz belirsizdi. Irak'ın mer
kezi Vasıt'ta Emevf Valisi İbn Hübeyre 
(Ebü Halid YezTd b. ömer) teslim olmamak
ta direniyordu. AbbasTier'e karşı açıkça 
Hz. Ali eviadını desteklediğini söyleyen 
Ebü Selerne Ebü Müslim' in desteğiyle 
bertaraf edildi (ı 32 / 750) . 

Ebü'l-Abbas'ın amcası Abdullah b. Ali 
b. Abdullah kumandasında Suriye'ye doğ
ru ilerleyen Abbasf ordusunu Emevf Ha
lifesi ll. Mervan Dicle'nin kollarından Bü
yük Zap suyu sahilinde karşıladı (2 Cema
ziyelahir 132/ 16 Ocak 750) . On gün de
vam eden savaşta ll. Mervan yenildL Böy
lece Abbasfler'e artık Suriye'nin kapıla
rı açılmış oluyordu. 14 Ramazan 132'de 
(26 Nisan 750) Emevfler'in başşehri Dı

maşk Abbasf kuwetlerinin eline geçti. 
Mervan Mısır ' a kaçarken Yukarı Mısır ' 

da Büsfr'de yakalanarak öldürüldü (Ağus
tos 750) Böylece Emevfler tarih sahne
sinden silindi ve Abbasiler kesin olarak 
iktidara geldi. Ancak İslam dünyasında 
henüz tam anlamıyla hakimiyet kurula
mamıştı. Teslim olmamakta direnen Va
sıt Valisi İbn Hübeyre, Hasan b. Kahta
be tarafından kuşatıldı. Hasan'ın bir so
nuç alamaması üzerine Halife Ebü'l-Ab
bas kardeşi Ebü Ca'fer'i yardıma gön
derdi. Buna rağmen kuşatma on bir ay 
devam etti. Nihayet Mervan'ın ölüm ha
berinin gelmesi üzerine 750 yılı sonla
rında İbn Hübeyre görüşmeye razı oldu. 
Yapılan görüşmeler sonunda teslim ant
Iaşması imzaland ı. Ancak şehir teslim 
olduktan sonra antlaşma şartlarına uyu!-
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mayıp başta İbn Hübeyre olmak üzere 
birçok kişi idam edildi. 

Emevf hanedam mensuplarının zali
mane bir şekilde imha edilmesi Suriye 
ve el-Cezfre şehirlerinde bazı isyanların 
çıkmasına sebep oldu. Kays Aylan kabi
lesi, Züfer b. Haris'in tarunu Ebü'l-Verd 
b. Kevser'in idaresinde Kınnesrin'de is
yan etti. Tedmür ve Humus şehirleri de 
bu isyana katıldılar. Başlarına da Mua
viye'nin soyundan olan Ebü Muhammed 
es-Süfyanf'yi geçirdiler. Asiler Kınnesrin 
yakınında Temmuz 751 'de Abdullah b. 
Ali tarafından mağlüp edildiler. Ebü'l
Verd ve isyanın elebaşıları savaş meyda
nında hayatlarını kaybettiler. Ebü Mu
hammed önce Tedmür'e ve oradan da 
Hicaz'a kaçtı, ancak yakalanarak idam 
edildi. Yine aynı yıl içinde İshak b. Müs
lim ei-Ukaylf kumandasındaki ei-Cezfre 
Arapları Harran' ı kuşattılar. İsyanı bas
tırmakla görevlendirilen Ebü Ca'fer Har
ran önlerine gelince Harran Valisi Müsa 
çıkış hareketi yaparak ona ittihak edin
ce şehir asilerin eline geçti. Asiler bir sü
re sonra Samsat'a (Sümeysat) çekildiler. 
Halifenin kardeşi Ebü Ca'fer ile amcası 
Abdullah b. Ali Samsat'ı kuşattılarsa da 
şehri ele geçiremediler. Yedi ay süren ku
şatma, isyancı İshak b. Müslim'in ll. Mer
van'ın öldüğüne ikna edilmesiyle sona er
di. Bu olaydan sonra Ebü Ca'fer el-Cezfre 
ve Azerbaycan valiliğine tayin edildi. 

Abbasiler'in iktidara gelmesi ne Arap
lar' ı ne de İranlılar'ı memnun etti. Ülke
nin doğu eyaJetlerinde de isyanlar orta
ya çıktı. 133 (750-51) yılında Buhara'da 
Şerfk b. Şeyh el-Mehrf'nin Hz. Ali evlildı 
lehine başlattığı çok tehlikeli bir isyan, 
Ebü Müslim'in gönderdiği Ziyad b. Salih 
tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Şe
hir üç gün yağma ve tahrip edildi. Esir
ler şehrin kapılarına asılarak halka teş
hir edildiler. 

Hz. Ali eviadını destekleyen Ebü Se
leme bertaraf edilmişti. Ancak ihtilalin 
gerçek lideri olan Horasan Valisi Ebü 
Müslim'in varlığı, başta Ebü Ca'fer ol
mak üzere Abbasf ailesi mensuplarını 

tedirgin ediyordu. Kardeşi Ebü Ca'fer'in 
tahrikleri sonunda Halife Ebü'l-Abbas, 
Ebü Müslim'in valileri Siba' b. Nu'man 
ei -Ezdf ile Ziyad b. Salih el-HuzaT'yi Ebü 
Müslim'e karşı gizlice isyana teşvik etti. 
135 (752-53) yılında başlayan isyanda 
asiler fazla varlık gösteremediler. Siba' 
Amül'de yakalanarak idam edildi. Ziyad 
ise kendi ordusu tarafından terkedilin
ce sığındığı Barkes dihkanı tarafından 
idam edilerek başı Ebü Müslim'e gön-

derildL Abbasf hilafetine karşı Basra'da 
Haricfler'in, Fars'ta Bessam b. İbrahim'in 
ve Sind'de MansOr b. Cumhur'un başlat
tıkları isyanlar da kolaylıkla bastırıldı. 

Halife Ebü'l-Abbas devrinin tarihi ba
kımdan en önemli olayı, Çin ordusu ile 
yapılan ve Çinliler'in mağlübiyetiyle so
nuçlanan Talas Savaşı'dır (Temmuz 751). 
Bu savaşla Çin'in Batı Türkistan üzerin
deki siyasi emelleri ebediyen sona er
miştir (bk. TAlAS SAVAŞI). 

Ebü' l-Abbas, iç karışıklıklara büyük 
ölçüde son vererek müslümanların siya
si birliğini sağlamış, Endülüs ve Kuzey 
Afrika'nın batı kısımları dışında bütün 
İslam dünyasında halife olarak tanınmış
tır. Küfe'de okuduğu ilk hutbede kendi
sini "Seffah" (kan dökücü) unvanıyla tak
dim eden Ebü'l-Abbas'ın Emevf ailesi 
mensupianna ve taraftariarına karşı iş
lediği korkunç cinayetler unvanının kişi
liğine uygun olduğunu göstermektedir. 
Onun devrinde ilim, fikir ve imar faali
yetlerinden bahsetmek mümkün değil
dir. Ebü'I-Abbas kaynaklarda mert, cö
mert, vakur ve edip bir kişi olarak tanı
tılır. Hilafet merkezini Küfe'den Haşimi

ye'ye, oradan da Enbar'a nakleden Ebü'l
Abbas, beş yıl halifelik yaptıktan sonra 
yakalandığı çiçek (veya humma) hastalı
ğından kurtulamayarak 13 Zilhicce 136 
(9 Haziran 754) tarihinde Enbilr'da vefat 
etti. Kendisinden sonra kardeşi Ebü Ca'
fer ei-Mansür halife oldu. 
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