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26 Zilhicce 919’da (22 Þubat 1514) Ýs-
fahan yakýnlarýndaki Þahâbâd’da doðdu.
Safevî Devleti’nin kurucusu Þah Ýsmâil’in
en büyük oðludur. Henüz iki yaþýndayken

lalasý Türkmen Emîr Han Musullu ile bir-
likte Horasan’a gönderildi ve altý yýl orada
kaldý. 1521 baharýnda lalasý ile beraber ge-
ri çaðrýldý, yerine kardeþi Sâm Mirza yol-
landý. Bundan sonra babasýnýn yanýndan
ayrýlmadý. Þah Ýsmâil’in vefatý üzerine he-
nüz on yaþýnda iken tahta çýktý (19 Receb
930 / 23 Mayýs 1524). Saltanatýnýn ilk yýlla-
rý güçlü kabilelerin iktidar mücadelesiyle
geçti. O sýrada doðuda Özbekler, batýda
Osmanlýlar tarafýndan baský altýna alýnmýþ
durumdaydý. Emîrülümerâlýk makamýna
tayin edilen Dîv Sultân-ý Rûmlû’nun iktida-
rý tamamýyla ele geçirmesi diðer kýzýlbaþ
kabileleri arasýnda oymakçýlýk taassubunun
meydana çýkmasýna sebep oldu ve iktidar
mücadelesi alevlendi. Ustaclu Köpek Sul-
tan’ýn Dîv Sultân-ý Rûmlû’ya muhalefeti açý-
ða çýktýðýnda Özbekler de Herat’a saldýr-
mýþlardý. Dîv Sultan, Özbekler’e karþý koy-
ma bahanesiyle ordusuyla harekete geç-
ti ve kendisine destek veren Tekelü, Þam-
lû, Dulkadýrlý, Varsak gibi kabilelerin yardý-
mýyla Ustaclular üzerine yürüdü (Abdî Beg
Þîrâzî, s. 61). 932’de (1526) Þah Tahmasb’ýn
bizzat katýldýðý savaþta Ustaclu Köpek Sul-
tan aðýr bir yenilgiye uðradý. Bu sayede Te-
kelüler’in gücü arttý. Ertesi yýl Dîv Sultân-ý
Rûmlû’nun öldürülmesiyle iktidar Tekelü
aþiretinden Çuha Sultan’a geçti. 937’de
(1530) Tahmasb’ýn desteklediði Þamlûlar,
Çuha Sultan’ý öldürüp Tekelüler’i maðlûp
etti (Hasan-ý Rûmlû, s. 308-310). Tekelü-
ler Baðdat’a gittilerse de Baðdat hâkimi
Muhammed Han Þerefeddinoðlu bunlarýn
ileri gelenlerini öldürttü (Bûdâk Münþî
Kazvînî, s. 162) ve emîrülümerâlýk maka-
mý Hüseyin Han Þamlû’nun eline geçti. Öte
yandan Çuha Sultan’ýn sadýk adamlarýn-
dan olan ve Azerbaycan beylerbeyiliði gö-
revini yürüten Tekelü Ulama Han, Tebriz’i
yaðmaladýktan sonra Osmanlý Devleti’ne
sýðýndý. Þah Tahmasb, güçlü kabilelerin mü-
cadelesine þahit olduktan sonra yavaþ ya-
vaþ idareyi eline almaya baþladý. Özellikle
Hüseyin Han Þamlû’nun 1533’te öldürül-
mesinin ardýndan tam anlamýyla duruma
hâkim oldu.

Bu arada Safevî Devleti’ndeki iç karýþýk-
lýklardan faydalanan Özbek Hükümdarý
Ubeydullah Han 930’da (1524) Horasan’a
saldýrarak Herat’ý kuþatmýþsa da baþarýlý
olamamýþ, 932’de (1526) kýzýlbaþ reisleri-
nin arasýnda çatýþmalar yeniden baþlayýn-
ca Horasan’a yürüyüp Merv’i ve Meþhed’i
ele geçirdikten sonra Esterâbâd’a yönel-
miþ, Zeynel Han Þamlû’nun Özbekler’e kar-
þý durmayýp Rey’e çekilmesiyle burayý ele
geçirmiþti. Bunun üzerine 10 Muharrem
935’te (24 Eylül 1528) Tahmasb büyük bir

timinin ardýndan hakemin vereceði karar
geçersiz kabul edilir. Uyuþmazlýk konusu
malýn hakemin kendisi ya da eþi ve çocuk-
larý gibi hukuken lehine þahitlik edeme-
yeceði akrabalarý tarafýndan satýn alýnma-
sý yahut hakemin taraflardan birinin vekil-
liðini kabul etmesi de hakemliði sona er-
dirir; çünkü hakem bu durumda davanýn
tarafý haline gelmiþtir. Hakemin kararýný
açýklamasýndan sonra taraflar tahkîmden
vazgeçemez; bu durumda neticeye razý
olmasalar da hakemin kararý baðlayýcýdýr.
Taraflar, delillerini getirip hakemin huzu-
runda davalaþmaya baþlamakla birlikte
hakem henüz kararýný açýklamamýþsa Ha-
nefîler, Þâfiîler’in bir kýsmý ve Ahmed b.
Hanbel’den nakledilen bir görüþe göre tah-
kîmden vazgeçebilir; Mâlikîler’in çoðunlu-
ðu, bazý Þâfiîler ve Ahmed b. Hanbel’den
nakledilen diðer bir görüþe göre ise vaz-
geçemez.
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kiþiye kadar düþtü. Tahmasb, kardeþleri
Elkas ve Sâm Mirza’yý Hüseyin Han Þamlû
ile beraber Tebriz’e yolladý. Bu sýrada Ka-
nûnî Sultan Süleyman Irak taraflarýnda idi.
Sultâniye’ye yaklaþtýðýnda Dulkadýroðlu
Mehmed Bey ve Hüseyin Han Tekelü bazý
kýzýlbaþ Türkmenler’le birlikte Osmanlýlar’ýn
safýna geçti. Safevîler ümitsizliðe kapýlmýþ-
ken kuvvetli bir kar yaðýþý ve soðuk Os-
manlý ordusuna büyük zorluklar yaþattý.
Kanûnî, Ulama Sultan’ý ve Dulkadýroðlu
Mehmed Bey’i Tebriz’e gönderip kendisi
Musul’a çekildi. Bu sýrada Gazi Han Teke-
lü de Osmanlýlar’ýn safýna geçip Tebriz ya-
kýnlarýnda Ulama Sultan’a katýldý. Tahmasb,
Baðdat hâkimi Þerefeddinoðlu Muham-
med Han’a haber göndererek geri çekil-
mesini istedi. Muhammed Han, Baðdat’-
taki bütün erzaký tahrip ettikten sonra
þehri boþaltýp Þîraz’a çekildi. Böylece Bað-
dat savaþ yapýlmadan Osmanlýlar’ýn eline
geçti (941/1534). Þah Tahmasb bu arada
Tebriz’e girip Van Kalesi’ni kuþatma altý-
na alýnca Osmanlýlar Baðdat üzerinden ye-
niden Safevî topraklarýna girdi. Tahmasb,
Van kuþatmasýný kaldýrarak geri çekildi. Os-
manlý ordusu Dergezîn’e kadar ilerlediyse
de Tahmasb onlarýn karþýsýna çýkmadý. Ka-
nûnî’nin dönüþünden sonra Tebriz’e yeni-
den hâkim oldu, Van’ý da aldý.

Þah Ýsmâil zamanýnda Safevîler’e bað-
lanan Þirvan bölgesi yine eski hâkimleri-
nin idaresine býrakýlmýþ, Þirvanþah II. Ha-
lîl Þah, Tahmasb’ýn kýzý ile evlenmiþti. An-
cak onun 1535’te ölümünün ardýndan Þir-
van bölgesi itaatten çýkmaya baþladý. Tah-
masb, 945’te (1538) bölgeyi bütünüyle hâ-
kimiyeti altýna aldýktan sonra kardeþi El-
kas Mirza’nýn idaresine býraktý. Elkas Mir-
za burada tam bir serbestlikle hareket et-
meye baþladý; þahýn Gürcistan seferi sýra-
sýnda isyan ederek kendi adýna para bas-
týrdý (953/1546). Tahmasb Þirvan’a ordu
gönderince Elkas Mirza, Þemhal’den Ke-
fe’ye geçip oradan Osmanlýlar’a sýðýndý.
Þirvan bölgesinin idaresi Ýsmâil Mirza’ya
verildi. Elkas Mirza, Ýran’a sefer yapýlmasý
halinde ordunun ve halkýn kendisine des-
tek vereceðini söyleyerek Kanûnî’yi yeni
bir Ýran seferine ikna etti. 955’te (1548)
Osmanlýlar Ýran üzerine yürüdü. Tahmasb,
Osmanlý ordusunun geçebileceði veya ko-
naklayabileceði yerlerdeki bütün ürünleri
yaktýrýp su kanallarýný kapattýrdý, kendisi
de Merend’e çekildi. Kanûnî Sultan Süley-
man, Ulama’yý Van’a, Elkas Mirza’yý Me-
rend’e yolladý, kendisi de Tebriz’e yürüdü.
Burada kýrk gün kaldýktan sonra Van’ý ele
geçirdi. Rüstem Paþa’yý Van’da býrakýp
Kars’a yöneldi ve Kars Kalesi’ni tamir et-

tirdi. Ordu Muþ’a çekilince Ýsmâil Mirza,
Kars’a saldýrýp Osmanlýlar’a zayiat verdir-
di. Þah Tahmasb da Hýnýs’ý ve Muþ’u ate-
þe verdi; Erciþ, Ahlat, Adilcevaz’ý yaðma-
lattý. Ulama’nýn bulunduðu Tercan’a yü-
rüdü, Erzincan’a kadar geldi, bütün böl-
geyi yaðma ve talan ettirdi. Osmanlýlar’ýn
karþý harekâtý üzerine Karabað’a döndü.
Bu yaðma ve tahribin öcünü almak için
Elkas Mirza, Irâk-ý Acem’e yollandý. Elkas
Kum, Kâþân ve Ýsfahan’a kadar uzandý, fa-
kat sonra Safevîler tarafýndan yakalanýp
Kahkaha (Alamut) Kalesi’ne hapsedildi, bir
müddet sonra da öldürüldü (1550).

Þah Tahmasb 961’de (1554) yeni bir Os-
manlý seferiyle daha karþý karþýya kaldý.
Erzurum Valisi Ýskender Paþa’nýn da etki-
siyle Osmanlýlar Safevîler üzerine yürüdü.
Ancak küçük çatýþmalardan ve bazý þehir-
lerin kýsa süreli el deðiþtirmesinden baþ-
ka bir netice alýnamadý. Osmanlýlar’ýn kýþý
geçirdikten sonra kuvvetli bir orduyla Azer-
baycan’a saldýracaðý anlaþýlýnca Þah Tah-
masb barýþ için mektuplar ve elçiler gön-
derdi. Kanûnî’nin de barýþa eðilimli olma-
sý sayesinde Amasya’da mektup teâtisiy-
le antlaþma saðlandý (11 Receb 962 / 1 Ha-
ziran 1555), böylece uzun süreli bir barýþ
dönemine girildi. Kanûnî’nin oðlu Þehza-
de Bayezid’in babasýna isyan edip Safevî-
ler’e sýðýnmasý iki devlet arasýndaki iliþki-
leri gerginleþtirdiyse de onun Osmanlýlar’a
teslim edilmesiyle barýþ durumu sürdürül-
dü (1559) ve bu süreç II. Selim ile III. Mu-
rad dönemlerinde devam etti.

Tahmasb’ýn Kafkasya politikasý da Os-
manlýlar ile olan iliþkilere baðlý olarak ge-
liþmekteydi. Osmanlýlar’ýn Avrupa ile meþ-
gul olmasýndan faydalanan Tahmasb 947’-
de (1540) Tiflis’i ele geçirdi; 953’te (1546)

orduyla Horasan’a yöneldi. Türkistan emîr-
lerinden teþkil ettiði kuvvetli bir orduyla
Rûdicâm’da Ubeydullah Han’ý yenilgiye uð-
rattý (Hasan-ý Rûmlû, s. 274, 279). Ardýn-
dan Horasan bölgesine hâkim olan Özbek-
ler’e karþý yürüdü. Onun Horasan’a gel-
mekte olduðu haberi yayýlýnca Özbekler
Merv’e çekildiler. Herat alýndý, Tahmasb bu-
rayý kardeþi Behram Mirza’nýn idaresine bý-
raktý (936/1529). Tahmasb 937’de (1530)
Horasan’dan ayrýldýktan sonra Ubeydullah
Han, Kamýþoðlu kumandasýnda bir ordu-
yu Meþhed’e yolladý. Baþarý saðlanamayan
bu seferin ardýndan ertesi yýl yine büyük bir
orduyla Horasan’a girdi, fakat Tahmasb’ýn
geldiðini duyunca geri çekildi ve Herat ye-
niden Safevîler’e baðlandý (939/1533). Bu
esnada Osmanlýlar’ýn Irak’a saldýrmasý üze-
rine Þah Tahmasb, Mâverâünnehir bölge-
sinin idaresini kardeþi Sâm Mirza’ya býra-
kýp batýya yöneldi.

Sâm Mirza, Herat hâkimliðiyle yetinme-
yip Kandehar’a akýnlar düzenledi; ancak
Kandehar Kalesi’ni kuþattýðý sýrada Lahor’-
dan yardýma gelen Kâmrân Mirza’ya ye-
nilip Germsîr’e çekildi. Burada iken Tah-
masb’a karþý muhalefete baþladý. Ubey-
dullah Han bu iç karýþýklýklardan faydala-
narak yine Herat’a saldýrdý. 942’de (1535)
Ceyhun’u geçip Meþhed’i kuþattý ve He-
rat’ý aldý (943/1536). Osmanlýlar’ýn Irakeyn
Seferi sona erdiðinden Þah Tahmasb Ho-
rasan’a yürüyünce Özbekler Buhara’ya çe-
kildi. Tahmasb, Herat’ta iken piþmanlýðý-
ný dile getiren Sâm Mirza’yý affetti ve ar-
dýndan Kandehar’a saldýrarak þehri ele ge-
çirdi. Bu fetih Özbekler tarafýndan da teb-
rik edildi. Ubeydullah Han bundan sonra
Horasan’a bir daha hücum etmedi. Onun
946’da (1540) vefatýyla Horasan topraklarý
uzun süreli bir barýþ dönemine kavuþmuþ
oldu. Öte yandan Kandehar 950’de (1543)
Safevîler’in elinden çýktý. Ertesi yýl Bâbür-
lü Hükümdarý Hümâyun, Tahmasb’dan al-
dýðý yardýmlara karþýlýk Kandehar’ý Safevî-
ler’e teslim ettiyse de kýsa süre sonra bu-
rasý tekrar kaybedildi ve 965’te (1558) ye-
niden Safevî hâkimiyetine girdi.

Tahmasb’ýn Osmanlýlar’la olan mücade-
lesi ise iç buhranlarýn bir parçasý olarak
geliþme gösterdi. Tekelüler’in iktidardan
uzaklaþtýrýlmasýnýn ardýndan Osmanlýlar’a
sýðýnan Ulama Han’ýn kýþkýrtmasýyla Kanû-
nî Sultan Süleyman Irakeyn Seferi’ne çýktý
(940/1533). Vezîriâzam Ýbrâhim Paþa Teb-
riz’i ele geçirdi. Bu esnada Horasan’da Öz-
bekler’e karþý savaþmakta olan Tahmasb
hýzla Rey’e döndü. Ancak yorgunluktan do-
layý askerleri büyük ölçüde daðýlmýþtý. Kaz-
vin’e gelindiðinde ordunun tamamý 7000
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mek suretiyle barýþý devam ettirmeye özen
göstermiþtir.

1574 yýlýnda Þah Tahmasb hastalandý-
ðýnda þehzadeler ve kýzýlbaþ Türkmenler
arasýnda iktidar mücadelesi baþladý. Bu
mücadeleler sýrasýnda Tahmasb 15 Safer
984’te (14 Mayýs 1576) zehirlenerek öldü-
rüldü. Ustaclular’ýn desteðiyle oðlu Haydar
Mirza tahta geçtiyse de Avþar, Rumlu ve
Türkmen beylerinin muhalefeti yüzünden
tahttan indirildi ve yerine II. Ýsmâil tahta
çýkarýldý.

Þah Tahmasb kaynaklarda uzun boylu,
uzunca yüzlü, açýk tenli, ak sakallý olarak
tanýmlanýr. Malî konularda cimrilik dere-
cesinde titiz olduðu, zaman zaman mali-
ye defterlerini bizzat kontrol ettiði, savaþ-
lar ve aþýrý vergiler yüzünden halk arasýn-
da derin bir hoþnutsuzluðun bulunmasýna
raðmen onun kiþiliðine karþý aþýrý bir gü-
ven duyulduðu bilinmektedir. Orduya on
dört yýl maaþ vermediði halde hiçbir þikâ-
yetin vâki olmadýðý nakledilir. Sofu bir din-
dar olarak aþýrý eðlenceyi, afyonu ve þara-
bý yasaklatmýþtý (1533). Melankolik bir ki-
þiliðe sahipti ve rüya yorumlarýna önem
verirdi. 1565’te ülkede bütün vergileri kal-
dýrmasý yine bir rüyasýnýn etkisiyle olmuþ-
tu (a.g.e., s. 225-226). Uzun saltanatý bo-
yunca bizzat katýldýðý iki büyük savaþtan
ilki Seksencik mevkiinde Ustaclular’la, di-
ðeri Rûdicâm’da Özbekler’le yapýlmýþtýr
(Hasan-ý Rûmlû, s. 634-636). Osmanlýlar’ýn
Irakeyn Seferi ve Azerbaycan’a yaptýklarý
saldýrýlarda onlara karþý koyacak bir ordu
toplayamadýðýndan savaþa yanaþmayýp her
durumda Osmanlýlar’ýn bölgeden çekilme-
sini beklemiþ, bu suretle elden çýkan yerle-
ri geri alma imkâný bulmuþtu. Babasýnýn
dinî düþünce ve uygulamalarýný normal-
leþtirmiþ, Ca‘ferîliði hâkim kýlmaya çalýþ-
mýþtýr. Kendi yazdýðý Te×kîre’de de belirt-
tiði gibi Osmanlýlar’la iyi geçinmeyi esas
almýþ, Kanûnî’den daima iyi sözlerle bah-
setmiþtir. Vefatýnda dokuz oðlu ile sekiz
kýzý hayattaydý. Oðullarýndan Haydar’ýn ve
Mustafa Mirza’nýn katlinden sonra II. Ýs-
mâil ve Muhammed Hudâbende þah ol-
muþ, diðer oðullarý Süleyman, Mahmûd,
Ýmamkulu, Ali ve Ahmed, II. Ýsmâil tara-
fýndan öldürülmüþtür. Tahmasb’ýn Tebriz
ve Meþhed surlarýný tamir ettirdiði, Kaz-
vin’de saray, cami ve hamam, Kum’da
medrese, Sultâniye ile Zencan arasýnda bir
ribât yaptýrdýðý bilinmektedir. Cülûsundan
966 (1559) yýlýna kadar Ýran’da cereyan
eden olaylarý anlattýðý Te×kire adýyla bir
hal tercümesi kaleme almýþtýr (Te×kire-i
Þâh ªahmasb, nþr. Emrullah Safevî, Tah-

ran 1363 hþ.; T trc. Hicabi Kýrlangýç, Ýstan-
bul 2001).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Emîr Mahmûd Hândmîr, TârîÅ-i Þâh Ýsmâ£îl ve
Þâh ªahmasb-ý Øafevî: ¬eyl-i TârîÅ-i ¥abîbü’s-
siyer (nþr. M. Ali Cerrâhî), Tahran 1375 hþ., s. 125-
238; Gaffârî, Cihânßârâ (nþr. Müctebâ Mînovî),
Tahran 1343 hþ., s. 281-310; Vincenzo D’Alessandri,
Seyahatnâme (Seyyahlarýn Gözüyle Sultanlar ve
Savaþlar içinde, trc. Tufan Gündüz), Ýstanbul 2007,
s. 219-236; Bûdâk Münþî Kazvînî, Cevâhirü’l-aÅ-
bâr (nþr. Muhsin Behrâm Nejâd), Tahran 1378 hþ.,
s. 141-237; £Âlemßârâ-yý Þâh ªahmasb (nþr. Îrec
Efþâr), Tahran 1370 hþ., bk. Ýndeks; Hasan-ý Rûm-
lû, A¼senü’t-tevârîÅ (nþr. Abdülhüseyin Nevâî),
Tahran 1357 hþ., s. 241 vd., 308-310, 634-636;
Abdî Beg Þîrâzî, Tekmiletü’l-aÅbâr (nþr. Abdülhü-
seyin Nevâî), Tahran 1369 hþ., s. 60-132; Nizam-
þâhî, TârîÅ-i Elçi-i Ni¾âmþâh (nþr. M. Rýzâ Nasîrî –
K. Haneda), Tahran 1379 hþ., s. 75, 84; M. Yûsuf
Vâle Ýsfahânî Kazvînî, ƒuld-i Berîn (nþr. Mîr Hâþim
Muhaddis), Tahran 1372 hþ., s. 321-400; Feridun
Bey, Münþeât, I, 584, 619-625; Ýskender Bey
Münþî, TârîÅ-i £Âlemßârâ-yý £Abbâsî (nþr. M. Ýs-
mâil Rýdvânî), Tahran 1377 hþ., I, 75 vd.; Rýzâ Ku-
lý Han Hidâyet, TârîÅ-i Rav²atü’½-½afâ-yý Nâ½ýrî
(nþr. Cemþîd-i Keyânfer), Tahran 1380 hþ., XII,
6393 vd.; Bekir Kütükoðlu, Osmanlý-Ýran Siyasî
Münasebetleri: 1578-1590, Ýstanbul 1962, bk.
Ýndeks; a.mlf., “Tahmasb I”, ÝA, XI, 637-647; Fa-
ruk Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluþunda ve
Geliþmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Anka-
ra 1976, s. 57-109; H. R. Roemer, “The Safavi
Period”, CHIr., VI, 232 vd.; Abdülhüseyin Nevâî,
Þâh ªahmasb-ý Øafevî, Mecmû£a-i Ýsnâd ve Mü-
kâtebât-ý TârîÅî, Tahran 1368 hþ., bk. Ýndeks;
a.mlf., Revâbý¹-ý Siyâsî ve Ýštisâdî Îrân der Dev-
re-i Øafevî, Tahran 1377 hþ., s. 88, 114, 115; Mir-
zâ Bey Cünâbedî, Rav²atü’½-Øafeviyye (nþr. Gu-
lâm Rýzâ Tabâtabâî-Mecd), Tahran 1378 hþ., s.
361-572; M. Tâhir Vahîd-i Kazvînî, TârîÅ-i Cihânßâ-
râ-yý £Abbâsî (nþr. Seyyid Saîd Mîr M. Sâdýk), Tah-
ran 1383 hþ., s. 39-80; R. M. Savory, “Tahmasp”,
EI 2 (Ýng.), X, 108-110.

ÿTufan Gündüz

– —
TAHMÎD

(bk. HAMD; HAMDELE).˜ ™

– —
TAHMÎD
( ���א��� )

Namazda rükûdan kalkarken
hamd anlamý içeren duayý okuma
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Bir gazelin her beytinin
önüne ayný vezinde

ve anlam bütünlüðü içinde
üç mýsra ilâve edilerek oluþturulan

beþ-yedi bendlik musammatlara
verilen ad

(bk. MUSAMMAT).˜ ™

Kaheti Valisi Levend Han’ý itaat altýna al-
dý. 958’de (1551) Þeki Safevîler’in eline geç-
ti. Bu sayede Gürcistan üzerindeki Safevî
baskýsý arttýrýlmýþ oldu. Amasya Antlaþ-
masý’yla Osmanlý sýnýrýnýn güvenliði sað-
lanýnca yine Gürcistan’a saldýrýp çok sayý-
da esir ve ganimet elde etti. Osmanlýlar’-
la yapýlan siyasî temaslar neticesinde Gür-
cistan, Osmanlýlar’la Safevîler arasýnda pay-
laþýldý. Þah Tahmasb’ý meþgul eden diðer
bir mesele Gîlân bölgesi hâkimlerinin ita-
atten çýkmasýydý. Osmanlýlar’ýn Ýran sefe-
ri esnasýnda Gîlân’ýn Biyepes (Biyâpîþ) böl-
gesinin hâkimlerinden, ayný zamanda Tah-
masb’ýn eniþtesi olan Muzaffer Sultan, Ka-
nûnî’ye itaatini bildirince Þah Tahmasb
onun üzerine yürümüþ ve ele geçirdikten
sonra Tebriz’de öldürtmüþtü (943/1536).
Biyepes bölgesinin idaresini eline alan Han
Ahmed’in küçük yaþta olmasýndan fayda-
lanýp Behram Mirza’yý bölgenin fethiyle
görevlendirdi. Onun baþarýlý olamamasý
üzerine de Han Ahmed’i bölgenin hâkimi
olarak tanýdý. Fakat ardýndan gerek halkýn
þikâyetlerinin artmasý gerekse Han Ah-
med’in itaatsizliði yüzünden Gîlân’a ordu
sevkederek bölgeyi zaptetti ve Han Ah-
med yakalanýp hapse atýldý (975/1568). Gî-
lânlýlar 979’da (1572) Lâhîcân’da ayaklan-
maya teþebbüs ettilerse de Tahmasb ayak-
lanmayý bastýrdýktan sonra bölgenin ida-
resini Ýmamkulu Mirza’ya býraktý (Bûdâk
Münþî Kazvînî, s. 227-232).

Osmanlýlar’a karþý Safevîler’den destek
saðlamayý düþünen Avrupalý devletler el-
çiler gönderip Tahmasb’ý Osmanlýlar’a kar-
þý kýþkýrtmaya çalýþtýlar; fakat onun bun-
lara fazla itibar göstermediði anlaþýlmak-
tadýr. V. Karl tarafýndan Þah Ýsmâil’e yol-
lanan elçi onun ölümünden hemen sonra
Ýran’a ulaþmýþ ve mektubu Þah Tahmasb’a
sunmuþtu. Daha çok ticarî amaçlarla do-
ðuya seyahat eden Ýngiliz Antony Jenkin-
son ise Tahmasb’dan umduðu ilgiyi gör-
memiþti. Yine 1571’de Ýnebahtý Deniz Sa-
vaþý’ndan biraz sonra Papa Pius, Tahmasb’a
elçiler göndererek karadan ve denizden Os-
manlýlar’a karþý harekete geçeceklerini söy-
lemiþ, bu arada kendisinin de Suriye ve
Irak’a saldýrýp daha önce kaybedilen top-
raklarý geri alabileceklerini telkin etmiþ, an-
cak bu teklif Safevî hükümdarýnca kabul
edilmemiþti. Öte yandan Hint denizinde
Osmanlýlar’la mücadele halinde olan Por-
tekizliler’in 1551 ve 1574’teki diplomatik
giriþimleri de Þah Tahmasb tarafýndan il-
gisizlikle karþýlanmýþtý. Osmanlýlar da onun
yolladýðý kalabalýk elçilik heyetlerini kabul
ederek kýymetli hediyelerle elçiler gönder-
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