
Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında 
yer almak zorunda kalan Abbas, bu sa
vaşta esir düştü. Kendisinin ve diğer 

akrabalarının fidyelerini ödeyerek Mek
ke'ye döndü. Oradaki fakir müslüman
ları himaye etmeye ve Kureyşliler'in 

İslamiyet aleyhindeki çalışmaları hak
kında Hz. Peygamber'e bilgi ulaştırma
ya devam etti. Hayber'in fethini Re
sOiullah'ın ona müjdelemesi. ikisi ara
sında gizli bir haberleşmenin öteden 
beri devam edegeldiğini göstermekte
dir. Mekke'nin fethi için yapılan hazır
lıklar tamamlandıktan sonra müslüman 
olduğunu açığa vurması, onun gizli ve 
son derece önemli bir görevi üstlenmiş 
olduğunun bir başka delili sayılmalıdır. 
Huneyn Savaşı'nın ilk anlarında bozgu
na uğrayan müslümanlara, Akabe ve 
Rıdvan biatlarında Hz. Peygamber'e 
bağlılık sözü verdiklerini gür sesiyle ha
tırlattı ; böylece İslam ordusunun tekrar 
derlenip toparlanmasına ve düşmanı 

bozguna uğratmasına yardırncı oldu. 

Hz. Peygamber'in son hastalığında 

onun vefat etmek üzere olduğunu anla
yan Abbas, devlet idaresinin geleceği 

konusunda endişeye kapı ldı. İdarenin 
Haşimoğulları'nda kalmasını arzu et
mekle beraber Peygamber'in bu husus
taki talimatının öğrenilmesi için Hz. 
Ali'yi uyardı. Hz. Aişe'n in rivayetine 
göre, Ali bu teklifi yerinde bulmayarak 
ResOiullah'ın kendileri aleyhinde kanaat 
belirtmesi halinde artık devlet idaresini 
kimsenin onlara vermeyeceğini söyledi 
lbk Müsned. 1, 263, 325) Abbas, ResOl-i 
Ekrem'in vefatından sonra Hz. Fatıma 
ile birlikte Halife EbO Bekir'e giderek 
Peygamber'in Eectek'teki topraklarıyla 

Hayber'deki hissesini almak istedi; fa
kat EbO Bekir, peygamberlerin miras 
bırakmayacaklarına dair hadisi okuya
rak bu mirası alamayacaklarını söyledi 
(b k Müsned, 1, 4, 1 0) 

Hz. Peygamber. amcası Abbas ' ı sever, 
kendisinden sadece iki veya üç yaş 

büyük olmasına rağmen. "İnsanın am
cası babası gibidir" diyerek ona saygı 

gösterirdi. Ayrıca onu, "Kureyş'in en 
cömerdi ve akrabalık bağiarına en çok 
riayet edeni" diye övmüş, Abbas'ı inci
tenlerin kendini ineitmiş olacaklarını 

söylemiştir lbk Müslim, "Zekat", 1 ı ; Tir
mizi, "Menakıb" , 28) Hz. Peygamber'in 
cenazesini kaldıranlardan biri de Ab
bas'tır. Hz. Ömer. Peygamber'in vefa
tından sonraki kıtlık yıllarında yağmur 

duasına çıkıldığı zaman, Abbas b. 
Abdülmuttalib'i kastederek, "Peygam
ber'in amcası hürmetine" diye rahmet 
niyaz ederdi (bk BuharT, "istiska", 3) Hz. 

Ebü Bekir, Ömer ve Osman halifelik dö
nemlerinde ona büyük itibar göster
mişlerdir. 

Üç hanımından. onu erkek olmak 
üzere on üç çocuk sahibi oldu. Onun 
adıyla anılan Abbasi Devleti'nin halifele
ri. oğlu Abdullah'ın soyundan gelmiştir. 
Uzun boylu, beyaz tenli, gür sesli bir 
kişi olan Abbas, ömrünün sonuna doğ
ru gözlerini kaybetti. Köle azat etmeyi 
seven ve maddi varlığıyla İslamiyet'e 
değerli hizmetlerde bulunan Abbas, 
seksen sekiz (veya seksen altı) yaşların

da Medine'de vefat etti. Kendisinden r i
vayet edilen otuz beş hadisin belli başlı 
ravileri. oğulları Abdullah, Ubeydullah, 
Kesirve kızı ümmü Gülsüm ile Cabir b. 
Abdullah, Ahnef b. Kays gibi sahabi ve 
tabiflerdir. 
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(ö. 541/1147) 

Büyük Selçuklu Devleti'nin 
Rey valilerinden. _j 

Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'in ne
dimlerinden Emir Cevher'in kölesidir. 
Batınfler tarafından öldürülen Emir 
Cevher'in yerine Rey valisi oldu. Efendi
sinin intikamını almak üzere Batınfler'e 
karşı harekete geçti ve büyük bir katli 
am yaptı. Bu hadise ona şan ve şöhret 
kazandırdığı gibi. Selçuklular'ın nüfuz 
sahibi kuwetli emirleri arasına girmesi
ni de sağladı. Selçuklu Sultanı Sencer'in 
Rey şehrini yeğeni Sultan Mes'Od'a bı

rakması üzerine. bu haberi tebliğ için 
kalabalık bir maiyetle Bağdat'a gitti 

ABBAS! 

1 1 142 ı Daha sonra şehri teslim almak 
üzere yola çıkan Sultan Mes'Od ile bir
likte Rey'e döndü ve bu arada valiliğini 
de muhafaza etti. Ancak bir müddet 
sonra Sultan Mes'Od'a muhalif gruba 
katıldı ve 114S'te yanında Emir Boz
aba ve bazı Selçuklu şehzadeleri olduğu 
halde, görünüşte sultana bağlılıklarını 

bildirmek, gerçekte ise saltanatı onun 
elinden almak üzere isfahan'a hareket 
etti. Onların asıl maksadını anlayan Sul
tan Mes'Od, Bağdat'a çekilmek mecbu
riyetinde kaldı. Bu arada Abbas ile Boz
aba Hemedan'a kadar gelmişler. bura
da kendilerine Emir Kutlu-aba da katıl
mıştı. Fakat Emir Çavlı ile buluşan Sul
tan Mes'Od isyancıları geri çevirmeyi 
başardı. Bundan sonra Emir Abbas ile 
Sultan Mes'Od'un arası düzelir gibi ol
du; hatta Emir Abbas, sultan ile birlikte 
1146'da Bağdat'a kadar gitti. Ancak, 
kuwetli emirlerin nüfuzunu kırmak is
teyen ve bu maksatla Emir Abdurrah
man b. Togayürük'ü ortadan kaldıran 

Sultan Mes'Od. bir müddet sonra onu 
da Bağdat'ta öldürttü 1 17 Zi lkade 54 1 1 
20 Nisan ı 147). Cesedi kızı tarafından 

Rey'e götürülerek orada defnedildi. 
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(ö 1038/1629) 

Safevi hükümdan (1587-1629). _j 

Şah Tahmasb' ın torunu ve Muham
med Hüdabende'nin oğludur. Annesi 
Mazenderan Hakimi Abdullah Han'ın kı
z ı idi. 1 Ramazan 978'de (27 Ocak 
1571 ), babasının valiliği sırasında He
rat'ta doğdu. Daha sonra Şiraz vali liği

ne getirilen babası Muhammed, ll. İs
mail'in ölümü üzerine, Türkmen emirle
ri tarafından tahta çıkarıldı. Bu sırada 
Abbas Herana bulunuyordu. Babasının 
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