
vidü'l-Kur'an, Teshilü't-tecvid, Kifaye
tü'n-nisa, Mesail-i Diniyye, Mesdil-i Fık
hiyye, Vezaif-i İslamiyye, Tedribü'l
mübtedi fi'l-Arabi (yazma olarak günü
müze ulaşan eserleri hakkında bk. Handzic, 
el-Cevherü '1-esna, s. ı 04- ı 05; Sabanovic, 
s. 6 ı 7-620; Dobraca, ll, 902-903; Ahmic, 
s. 364-366; Muharem OmerdiC, s. 16-17; 
Fatima Omerdic, XXV-XXVI 120071. s. 338-
34 ı) . Onun üç sayfadan ibaret otobiyogra
fisi Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Arşivi'n
de kayıtlı olup (nr. A-3610ff0) Muharem 
Omerdiç tarafından Boşnakça'ya tercüme 
edilmiştir ("Autobiografija", Islamska Mi
sao, sy. 85-86, Sarajevo, I 986, s. I 8- I 9) 
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Abdüssamed Han 
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(ö. ı 150/ 1 737) 

Babürlü devlet adamı_ 

-, 
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Asıl adı Hace Abdürrahlm b. Abdülke
rlm olup Abdüssamed Han adıyla tanınır. 
Aslen Semerkantlı olup nesebi Nakşiben
dl meşayihinden Hace Ubeydullah Ahrar'a 
dayanır. Seyfüddevle ve Derır Ceng unvan
Iarı Babürlü Devleti'ne hizmetlerinden do
layı verilmiştir. Babürlü Hükümdan Ev
rengz\b'in hükümdarlığı döneminde (ı 658-
ı 707) ailesinin bir seyahat için bulundu
ğu Agra'da doğdu . iki yaşında iken ailesi 

Semerkant'a döndü. ilk eğitimini burada 
alan Seyfüddevle genç yaşta Canoğulları'n
dan Sübhan Kulı Han'ın ( 1682- ı 702) mai
yetine girdi ve şeyhülislam rütbesine ulaş
tı . Daha sonra Hindistan'a gitti ve Babür
lü idaresinde Evrengzib'in kumandanla
rından iran asıllı (İran!) Zülfikar Han'ın hi
mayesine mazhar olup onun maiyetinde 
mansabdar oldu. Yine Evrengzib'in kuman
danlarından Türk asıllı (T\.ıranl) Muhammed 
Emin Han'ın kardeşiyle evlenmesinin ar
dından mansabı arttı ve bir müddet Dek
ken ve civarında bulunduktan sonra 1125'
te ( ı 7 ı 3) Sultan Ferruhsiyer zamanında 
Lahor valisi tayin edildi. 1127'de (ı 7 ı 5) Sey
füddevle'ye ilaveten Delir Ceng unvanıyla 
taltif edildi. Ferruhsiyer tarafından o sı
rada Pencap'ta isyan eden Sih lideri Guru 
Banda'nın isyanını bastırmakla görevlen
dirildL Seyfüddevle'nin oğlu Zekeriyya Han 
da babasına yardım için CamınG'ya gön
derildi. Seyfüddevle, 20.000 kişiyi aşkın bir 
kuwetle Guru Banda'yı sekiz ay muhasa
ra ettikten sonra bozguna uğrattı (ı I 27/ 
ı 7 ı 5) . Böylece Sih tehdidini önleyerek Pen
cap bölgesinde asayiş ve huzuru temin et
ti. Aynı şekilde Afgan Hüseyin Han KasG
ri'nin çıkardığı isyanı da bastırdı. 1137'de 
( ı 724) Mültan valisi tayin edilince oğlu La
hor valiliğine getirildi. 28 Rebiülewel1150'
de (26 Temmuz ı 737) vefat eden Seyfüd
devle Lahor'a defnedildi. Babürlü kaynak
larında zeki ve kabiliyetli bir devlet ada
mı, alim ve sanatkarları himaye eden cö
mert bir idareci olarak zikredilir. Dindar 
bir devlet adamı olup gayri müslimlere de 
hoşgörülü davranırdı. Nasırüddin Muham
med Şah zamanında Nizamülmülk Asaf
cah'ın yeniden cizye koymasına karşı çık
mıştı. 
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SEYFÜDDEVLE ei-HAMDANI 

SEYFÜDDEVLE el-HAMDANI 
( ~~~~ 4).9...1Jf ~) 

Ebü'I-Hasen Seyfü'd-devle Ali 
b. Abdiilah b. Hamdan b. HamdOn 

et-Tağlibi ei-Hamdani 
(ö. 356/967) 

Hamdaniler'in 
Halep kolunun kurucusu ve ilk emiri 

L 
(944-967). 
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17 Zilhicce 303 (22 Haziran 916) tarihin
de Meyyfıfarikin'de dünyaya geldi. 301 
(914) yılında doğduğu da rivayet edilir. 
Hamdanl hanedanının kurucusu Ebü'I-Hey
ca Abdullah b. Hamdan'ın oğludur. Baba
sının ölümünden (3 ı 7/929) sonra ağabe
yi Nasırüddevle Hasan'ın himayesinde ye
tişti. iki kardeş Abbfısi halifeleri Mukte
dir-Billah, Kahir-Billah ve Razi-Billah devir
lerinde meydana gelen karışıklıklar sırasın
da Musul'da iktidarlarını sürdürmeye ça
lıştı. Seyfüddevle, Hamdanller'e tabi Di
yarbekir Valisi Ali b. Ca'fer'in isyanını bas
tırarak dikkatleri üzerine çekti (324/936); 
ardından Bizans'ın Şark kuwetleri ku
mandanı loannes Kurkuas'ı bozguna uğ
rattı (326/938). irminiye'de hüküm süren 
bazı Ermeni ve Gürcü prenslerini kendi
ne tabi kıldı . 940'ta Şebinkarahisar'ı tah
rip etmek için Bizans topraklarına girdi. 
Halife Müttaki-Ullah'ın Bağdat'ı tehdit eden 
Beridiler'e karşı Hamdaniler'den yardım is
temesi üzerine Nasırüddevle Hasan, Sey
füddevle'yi yardıma gönderdi. Ancak ha
life, emirü'l-ümera ibn Rail5. ve Seyfüddev
le, Serldller karşısında tutunarnayıp Mu
sul'a çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada 
iki kardeş ibn Rail5-'i öldürdü ve halifeye 
kendisine suikast düzenlemek istediği için 
öldürüldüğünü söyledi. Halife de Hasan el
Hamdanl'yi emlrü'l-ümera tayin edip "Na
sırüddevle", kardeşi Ali'ye "Seyfüddevle" la
kabı nı verdi (ı Şaban 330 1 2 I Nisan 942) . 
Halife, Hamdanller ve Türk Emlri Tüzün ile 
birlikte Bağdat'a yürüyünce Seridiler şeh
ri terkettiler. Ağabeyi Nasırüddevle tara
fından Berldller'i cezalandırmak için Va
sıt'a gönderilen Seyfüddevle onları mağ
IGp etti. Ancak ordusundaki Türk askerle
riyle anlaşarnayıp Bağdat'a döndü. Nası
rüddevle ve Seyfüddevle, Bağdat'ta Türk 
askerleriyle mücadeleye girmekten çeki
nip Musul'a gittiler. Bunun üzerine halife 
Türk kumandanlarından Tüzün'ü emirü'l
ümera tayin etti. Halife Müttaki-Lillah bir 
süre sonra Nasırüddevle'ye haber gönde
rip Musul'da himayesinde kalmak istedi
ğini bildirdi. Tikrit'te Seyfüddevle tarafın
dan karşılanan halife onunla birlikte Rak
ka'ya gitti. Bir süre sonra Tüzün'ün vaad-
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lerine aldanıp Bağdat'a dönmek için yola 
çıkınca yolda Tüzün tarafından gözlerine 
mil çekildi (20 Safer 333 1 12 Ekim 944). 

Ardından Seyfüddevle İhşldiler'in hakimi
yetindeki Halep'e göz dikti ve daha önce 
Halep valiliği yapmış olan Ebü'I-Feth Os
man b. Said el-Kilabi'nin yardımıyla şehri 
ele geçirdi (8 Reblülevvel 333 1 29 Ekim 
944) . Böylece Hamdaniler'in Halep kolu ku
rulmuş oldu. Seyfüddevle, Halep'te güçlü 
bir emirlik oluşturmakla birlikte ağabeyi 
Nasırüddevle'ye bağlılığını sürdürdü. 

Seyfüddevle, İhşldller'in Halep'i geri al
mak için sevkettiği Ebü'l-Misk Kafur ku
mandasındaki orduyu Hum us yakınlarında 
Hastan'da bozguna uğrattı ve Humus'u da 
topraklarına kattı. Daha sonra Dımaşk'a 
yürüdü. Seyfüddevle'nin Dımaşk'a girdiği
ni haber alan (Ramazan 333 1 Nisan-Ma
yıs 945) İhşld Muhammed b. 1l.ığç elçi gön
derip Dımaşk' ı iade etmesi halinde Kın
nesrin ve Humus cündünü ve diğer bazı 
yerleri kendisine bırakacağını bildirdi, böl
gede kendisine tabi olarak hüküm sürme
sini teklif etti. Seyfüddevle bu teklifi red
detti. Bunun üzerine İhşld şehir halkını Sey
füddevle aleyhine kışkırtıp Dımaşk'ı terket
mek zorunda bıraktı. Seyfüddevle, Kın
nesrin yakınlarında İhşldller'le yaptığı sa
vaşı kaybedince Halep'i de bırakmaya mec
bur oldu (Şewal 3331 Mayıs-Haziran 945) . 

İhşld Muhammed b. Tuğç daha sonra Sey
füddevle ile anlaşarak Halep, Humus ve 
Antakya'yı da içine alan Kuzey Suriye top
raklarını ona bırakıp Dımaşk'a döndü (334/ 

945) . Bu anlaşmanın ardından taraflar ara
sında akrabalık tesis edildi; Seyfüddevle 
İhşld'in yeğeniyle evlendi. 

İhşld Muhammed b. 1l.ığç'un ölümünün 
(Zilhicce 3341 Temmuz 946) ardından Sey
füddevle Dımaşk'ı yeniden ele geçirip Mı
sır'ı hakimiyeti altına almak için seferber 
olduysa da Remle yakınlarında yapılan sa
vaşta Kaflır'a mağ!Cıp oldu (335/946) 335 
(947) yılı baharında Ukayl, Nümeyr b. Amir, 
Kelb ve Kilab b. Rebla kabilelerinden top
ladığı bir orduyla tekrar İhşld'iler üzerine 
yürüdü ve yine mağ!Cıp oldu; Halep İhşl
d'iler'in eline geçti. İhşld'iler daha sonraki 
dönemde yaptıkları savaşlarda da Seyfüd
devle'yi yenmelerine rağmen muhteme
len onun Bizans'a karşı yürüttüğü yaz se
ferlerini dikkate alıp Halep ve civarını ken
disine bıraktılar. İhşldller ile yaptığı ant
Iaşmanın ardından (336/947) Seyfüddev
le Halep'e kesin olarak :yerleşti. Bu tarih
ten itibaren kendisini Bizans ile mücade
leye adayan Seyfüddevle başlangıçta pek 
başarılı olamadı. 950'de Kapadokya'ya dü
zenlediği sefer başarılı geçmesine rağmen 
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dönüşte pusuya düşürüldü ve ordusunun 
büyük bir kısmı imha edildi. "Gazvetü'l
muslbe" adı verilen bu savaşta Seyfüddev
le canını zor kurtardı. 953'te önceki yıllar
da Bizans'ın eline geçen Maraş'ı geri aldı. 
Seyfüddevle, Bizans üzerine düzenlediği 
yaz seferlerini 343 (954) yılına kadar sür
dürdü. Nikephoros Phokas kumandasın
daki Bizans ordusu 957'de Hades'i geri al
dı, ertesi yıl da Ioannes Çimiskes Samsat'ı 
zaptetti. 961'de Girit'in Bizans'ın eline geç
mesi müslümanlar için büyük bir felaket 
oldu ve buradaki Bizans kuwetleri Ana
dolu'ya sevkedildL Bunun sonucunda Ana
zarba, Ra'ban ve Düllık işgal edildi. Bir yıl 
sonra Halep'in Bizans imparatoru Nikep
horos Phokas tarafından istila ve tahrip 
edilmesi Hamdanller için büyük bir kayıp 
oldu (Zilkade 351 1 Aralık 962). Her ne ka
dar Nikephoros Phokas aynı yılın sonunda 
Halep'i terketmek zorunda kaldıysa da 
şehirde yaptığı tahribatın izleri uzun sü
re silinemedi. 

Seyfüddevle, 963'te Halep'in intikamını 
almak için Tarsus'tan Konya'ya kadar uza
nan topraklara akınlar yapmaya başlayın
ca Şark domestikosluğuna getirilen Ioan
nes Çimiskes karşı taarruza geçip Adana'
ya kadar geldi (Zilhicce 352 1 Aralık 963-

0cak 964) ve Misis'i kuşattı. Halep'in ge
çici de olsa Bizans'ın eline geçmesi ve Ham
danller'in uğradığı yenilgiler İslam dünya
sında büyük yan kı uyandırdı. İmparator 
Nikephoros Phokas 354'te (965) Misis ve 
Tarsus'u işgal etti. Seyfüddevle isyanlar ve 
karışıklıklarla uğraşmak zorunda kaldığın
dan bu işgallere yeterince müdahale ede
medi. İhşldller'den Kaflır'un gönderdiği 
erzak yüklü gemiler ancak Tarsus'un düş
mesinden sonra ulaşabildi. Çukurova'daki 
şehirlerin Bizans'ın eline geçmesiyle Suri
ye kapıları Bizans'a açılmış oldu. Bununla 
birlikte 355 (966) yılında taraflar arasında 
anlaşma sağlandı ve esir mübadelesi ya
pıldı. Ancak Nikephoros Phokas birkaç ay 
sonra tekrar Hamdanl topraklarına sal
dırdı; Menbic, Halep ve Antakya'yı tehdit 
etti. Bazı yerleri yağma ve tahrip ederek 
966 sonlarında ülkesine döndü. 24 Safer 
356'da (8 Şubat 967) Halep'te vefat eden 
Seyfüddevle'nin (İbn Hallikan, III, 405) ce
naze namazı Şerif Ebu Abdullah el-Aksasl 
tarafından kıldınldı ve Meyyafarikin'e gö
türülüp annesinin türbesine defnedildi. Ye
rine oğlu Ebü'l-Meall Sa'düddevle geçti. 

İmamiyye Şlası'na mensup olan Seyfüd
devle cömert, asaletli ve cesur bir em'irdi. 
Cihada gidiş dönüşleri sırasında üzerinde 
biriken toz toprağın bir kerpiç yapılarak 
mezarının başına konmasını vasiyet et-

mişti. Arapça dışında muhtemelen Grek
çe de biliyordu ve Yunan kültürüne vakıftı. 
Seyfüddevle kahramanlığı yanında edip, 
şair ve alimleri himaye etmesiyle de ta
nınmıştı ; kendisi de şairdi. Servetinin bü
yük bir kısmını esirlerin kurtarılması için 
harcamıştı . Seyfüddevle'nin himayesiyle 
Mütenebbl. Farabl, yeğeni Ebu Firas el
Hamdanl, Ebü'I-Ferec el-İsfahanl. Nam!, 
Bebbega, Ve'va ed-Dımaşki, Halidiyyan, 
Hüseyin b. Keşkeraya, Ebü 'I-Kasım er
Rakki, İbn Haleveyh, Ebü't-Tayyib el-Lu
gavi, Ebu Ali el-Farisl. İbn Havkal, Küşa
cim, İbn Nübate el-Hatib gibi düşünür, 
edip, şair ve alimler Halep'i bir kültür 
merkezi haline getirmişlerdi. Bu sebep
le çağdaş müellifler onun dönemini "el-as
rü'z-zeheb" olarak tanımlamıştır. Ebu 
Mansur es-Sealibl Md cera beyne Sey
fiddevle ve'l-Mütenebbf adıyla bir eser 
yazmıştır (Leipzig 1847) . 
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