
ABDULLAH 

!ince, bu onun kurban edilmek istendi
ği sırada yaşayan kardeşlerinin en kü
çüğü olmasıyla çelişmez . Çünkü bazı 

kaynaklar Abdülmuttalib'in on üç oğlu
nun bulunduğunu kaydeder. Aslında 

Abdullah'ın, kurban edileceği sırada 

"babasının en küçük oğlu olduğu " tar
zında İbn İshak'tan gelen rivayet için 
Süheyli "gayri maruf" demekte ve ter
cih edilecek rivayetin "annesinin en kü
çük oğlu" tarzında olabileceğini söyle
mektedir (bk. er-Raviü 'l-ünü{, ll . ı 37). 

Abdullah'ın. akranları arasında çok 
beğenilen yakışıklı bir genç olduğu ri 
vayet edilmektedir. Yüzünde diğer 

gençlerde bulunmayan bir güzellik ve 
parlaklık vardı. Siyer müellifleri bunun 
daha sonra Arnine'ye intikal eden "nü
büwet nuru" olduğunu kabul eder (bk. 

AMiNE). Abdullah, Varaka b. Nevfel'in 
kız kardeşi de dahil olmak üzere çeşitli 
kadınlardan aldığı evlenme tekliflerini 
reddetmiş , nihayet babasının teşebbü
sü üzerine Vehb kızı Arnine ile evlen
miştir. Evliliğinin ilk üç günü Arnine'nin 
evinde geçmiştir. 

Evlendikten sonra çok yaşamadığı ve 
Hz. Peygamber'i yetim bırakarak öldü
ğü şüphesizdir (bk. ed-Duha 93 / 6). Za
ten Abdullah ile Arnine'nin peygam
ber'den başka çocukları olmadığı da bi
linmektedir. Tercih edilen rivayete gö
re, ticaret maksadıyla yaptığı Şam 

(Gazze) seyahati dönüşünde hastaian
mış ve Medine'de (Yesrib). babasının 

dayılan olan Adi b. Neccar oğulları ya
nında bir ay kadar hastayattıktan son
ra vefat etmiş, orada Nabiğa ( ~L:JI ) 
(ZürkanT ve diğer bazı tarihçilere göre Ta
bia ı ~1:1 1 ı) adlı birine ait evin avlusuna 
defnedilmiştir. Mescid-i Nebevfnin Ebü 
Bekir kapısı hizasında , yaklaşık SOO 
metre uzaklıkta bulunan ve kendisine 
ait olduğu kabul edilen ka bir. mescidin 
1976 yılında genişletilmesi sırasında yı
kılmıştır. Abdülmuttalib. oğlunun has
talandığını haber alınca büyük oğlu Ha
ris'i Yesrib'e göndermiş, fakat Haris 
şehre ulaşmadan Abdullah vefat et
miştir. Kaynaklar onun vefat tarihi ve 
yaşı hakkında oldukça farklı rivayetler 
kaydetmektedir. Bazılarına göre Hz. 
Peygamber'in dünyaya gelişinden yedi 
ay önce. bazılarına göre de Peygamber 
yirmi sekiz aylıkken vefat etmiştir. An
cak özellikle ilk kaynaklar vefatın. Pey
gamber'in dünyaya gelişinden önce ol
duğu tarzındaki görüşü tercih ederler . 
Buna göre yaşının o sırada on sekiz ci
va rında olması gerekir. Nitekim Hafız 
Al ai, İbn Hacer ve Süyüti de bu kanaat-
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tedirler (Zürkani. ŞerJ:ıu 'l-Mevahib, ı. I 09) . 
Bu rivayet, Taberi tarafından. Abdul
lah'ın ve Hz. Peygamber'in doğumu için 
Nüşirevan'ın saltanat yılları itibariyle 
verilen tarihlere de uygun düşmektedir 
(b k Tari!), ll . I 54- I 55) . Gerçi F. Buhl. Ab
dullah'ın Peygamber'in doğumundan 

önce vefat ettiğini ifade eden rivayet 
için. "Tarihi olmaktan çok şahsi bir gö
rüşe dayanması muhtemeldir" demek
te ve delil olarak da Taberi'den naklen 
Bahira ' nın şu sözlerini göstermektedir : 
" Babasının hala yaşaması uygun düş
mez". Halbuki Taberi'de yer alan hadi
se, F. Buhl tarafından ileriye sürülen ih
timalin tamamen aksini ispat etmekte
dir. Çünkü orada kaydedildiğine göre 
rahip Bahira, Hz. Peygamber'in amcası 
Ebü Talib'e Peygamber'le olan yakınlı
ğını sormuş ve " Oğlumdur" tarzında 

cevap alınca şöyle demiştir: "O senin 
oğlun olamaz, zira bu gencin babasının 
hala yaşamakta olması uygun düş

mez". Bunun üzerine Ebü Talib. "Kar
deşimin oğludur" demiş, rahip de "Ba
bası ne oldu?" diye sorunca Ebü Talib 
şu cevabı vermiştir: "Muhammed'in 
annesi kendisine hamile iken babası öl
müştür" (bk. Tari!), ı ı. 277-278 ı 

İslam alimlerinin çoğunluğu. oğlunun 
nübüwetine yetişmeyen Abdullah'ın 

ahirette azap görmeyip kurtuluşa ere
ceği kanaatindedir (bk. FETRET). 
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ABDULlAH b. ABBAS 
b. ABDÜIMUTIALİB 

( ~1 ~ ı:r...r~ ı:r. ..t.l~) 

Ebü'l-Abbas Abdullah b. el-Abbas 
b. Abdilmuttalib el - Kureşi 

(ö. 68 / 687-88) 

Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, 
tefsir ve fıkıh ilimlerinde 

otorite kabul edilen 
ve çok hadis rivayet edenler 

L 
arasında yer alan sahabi. 

_j 

İbn Abbas diye de meşhur olan Ab
dullah, hicretten üç yıl kadar önce, 
müslümanlar Kureyş'in ablukası altın
dayken Mekke'de doğdu . Annesi. Hz. 
Hatice'den hemen sonra müslüman 
olan ümmü'l-Fazl Lübabe'dir. Doğduğu 
zaman babası tarafından Hz. peygam
ber'e götürüldü ve duasına mazhar ol
du. Hicretten muaf tutulanlardan 
(müstaz'af* ) olan annesiyle Mekke'de 
kaldı. Bir süre sonra onunla birlikte 
Medine'ye göçtüğü şeklindeki rivayet 
yanında, babası Abbas'la birlikte fetih 
yılı (630) hicret ettiğine dair de rivayet
ler vardır. Hz. Peygamber' in fiil ve ha
reketlerini öğrenmek arzusuyla onun 
yanında kalmaya çalışır. Peygamber'in 
zevcelerinden Meymüne teyzesi olduğu 
için bazı geceler Peygamber evinde ko
nuk edilirdi. Peygamber'e karşı olan 
sevgisi. bağlılığı ve samimi hizmetleri 
sebebiyle onun takdirini kazanmış ve 
"Allahım. ona Kitab'ı öğret ve dinde 
mütehassıs kıl!" tarzındaki duasına na
il olmuştur (bk Buhari. "'İlim", 17; 
"Vudu'", ıo ı. 

Halife Osman devrinden itibaren çe
şitli vesilelerle Arap Yarımadası'nın dı
şına çıktı; Kuzey Afrika'ya, Cürcan·a. 
Taberistan'a ve İstanbul'a gitti. 656 yı
lında Hz. Osman tarafından hac emi
ri tayin edildi. Daha sonra Hz. Ali'nin 
maiyetinde Cemel ve Sıffin savaşları

na katıldı. Ona, Muaviye'yi Şam valili
ğinden azıetmemesini tavsiye ettiyse 
de sözünü dinletemedi. Hakem olayın
da Ebü Müsa el-Eş'ari'nin Ali'yi temsil 
etmesine karşı çıktı. Daha sonra Harici
ler'i ikna etmek üzere Ali tarafından 
görevlendirHdL Hariciler karşısında 

tahkim* i savundu, bu olayı bahane 
ederek Ali 'yi tekfir etmemeleri ve ona 
karşı gelmemeleri gerektiğini ayetlerle 
ispata çalıştı. Harici- İbazi ve Sünni kay
naklar arasında , söz konusu görüşme
nin seyri hakkında farklı ifadelere rast
lanıyorsa da görüşmelerin oldukça çe
tin geçtiği , bazı Hariciler'in fikir değiş-



tirerek kendi grublarından ayrıldığı 

müştereken belirtilmektedir (bk. E. R. 
F ı ğ l a l ı, AÜİFD, XXII (1978), s. 246-275) 

Daha sonra Hz. Ali onu Basra valiliğine 
tayin etti (39/659) Bu görevde iken ha
zineyi suistimal ettiği, halifenin konuya 
eğilmesi üzerine istifa ederek devlet 
hazinesinden fazlaca bir meblağı da al
mak suretiyle yakınları ile birlikte şehri 
terkettiği yolunda bazı kaynaklarda 
(bk. Ya'kübi, Tarfl], ll, 205; Taberi, Tarfl], 
V, 141 -143; İbn Kesir, el-Bidaye, VII. 323) 

yer alan çelişkili bilgiler, Batılı yazarlar 
tarafından ilgi çekici bulunmuş, sübütu 
kati bir iddia imiş gibi -Basra'ya vali ol
duktan sonra İbn Abbas hakkında ileri 
sürülen rivayetlerin ihtiyatla karşılan
ması gerektiğine işaret edilmesine 
rağmen- üzerinde hassasiyetle durul
muştur. Halbuki muteber cerh ve ta'dil 
kaynaklarından hiçbirinde yer verilrne
ğe ve üzerinde durulmağa değer 

görülmeyen bu bilgilerin temelinde si
yasi çekişmelerin ve Şii-Sünni ihtilafının 
bulunduğu ilk bakışta anlaşılmaktadır. 
Zira Taberi'nin senediyle naklettiği bu 
haberin rivayet zincirinde yer alan 
isimlerden biri olan Ebu Mihnef LOt b. 
Yahya, bazı otoritelerce "güvenilmez", 
"zayıftır", "hiçbir değeri yoktur", "aşırı 
bir Şii'dir" gibi ifadelerle değerlendiril 

miştir. Yine bu senede göre. haberi 
kendisinden duyanlar da belli değildir. 
Bu safhada haberin ravileri, isimleri 
meçhul bazı kişilerdir. Ayrıca yolsuzluk 
iddiasının muhbiri olarak görülen 
Ebü'I-Esved ed-Düeli'ye İbn Abbas'ın 
tahkir edici sözler söylediği ve bu se
beple aralarında şahsi bir sürtüşmenin 
mevcut olduğu, Basra'dan ayrılırken 

hazineden aldığı malların birikmiş şah
si istihkakı ile fey"den kendine düşen 
paydan ibaret bulunduğu da bu iddia 
ile birlikte zikredilen bilgiler arasında
dır. Hz. Peygamber başta olmak üzere 
ömer, Osman, Ali gibi zevatın dua. öv 
gü, güven ve iltifatlarına mazhar olan, 
gerek ashap gerekse tabiin devirlerin
de bilhassa tefsir ve fıkıh meselelerin
de otorite olarak tam bir itimatla ken
disinden faydalanılan. tarihin hiçbir 
devrinde ve muhitinde bu seçkin kişili
ğine gölge düşmeyen İbn Abbas hak
kında böylesine dayanaksız iddialarla 
hüküm verilmeye kalkışılması ve cüre
tin ·yalancı". "namussuz", "hilekar", 
"düzenbaz" gibi çirkin ifadeler kullana
cak boyutlara kadar ulaşması (İA, I, 27), 

ilim adına bir talihsizlik olarak değer
lendirilmelidir. F. Buhl'ün bu garaz
karane üslübu müsteşriklerce de tepki 

ile karşıianmış olmalı ki, sözü edilen 
ansiklopedinin ikinci baskısında İbn 
Abbas'ın hayatını L. Veecia Vaglieri ye
niden yazmış, İbn Abbas'ın Basra Valili
ğinden ayrılırken hazineye el koymuş 
olabileceğini, ancak bunun müslüman 
toplum nazarında aleyhine hiçbir etki 
yapmadığına ve onun güvenilir kişiliği 

ne gölge düşürmediğine göre. bu ko
nuda onu haklı gösterecek kuwetli ge
rekçelerin bulunduğunu, bu sebeple bu 
tür iddiaların bir değer taşımayacağını 
belirtmiştir (Ef2. ı . 40). Mün1cü'?-?e
heb'de (III, 60-62) yer alan ve İbn Ab
bas'ın Hulefa-yi Raşidin ve özellikle Hz. 
Ali hakkındaki müsbet kanaatlerini 
Muaviye'ye karşı nasıl bir açıklıkla 

söylediğini gösteren rivayet, onun 
Muaviye tarafına geçtiği tarzındaki id
diayı tereddüde yer bırakmayacak şe 

kilde çürütmektedir. 

Kaynaklar. mümtaz bir kişiliğe sahip 
olan Abdullah b. Abbas'ın siyasi ve sos
yal olaylar karşısında ilmi otoritesini ve 
siyasi itidalini daima muhafaza ettiğini 
belirtmektedir. Mesela Muaviye'nin ve
fatından sonra Ali taraftarları Hz. 
Hüseyin'i Küfe'ye davet ettiği zaman, 
Abdullah KQfeliler'e güvenilemiyeceği
ni, davetlerine icabet etmemesi gerek
tiğini ona söylemiş ve mutlaka bir yere 
gidecekse bu yerin Yemen olabileceği 

ni, aksi halde bazı tatsız olaylarla karşı
laşabileceğini kendisine hatırlatmışsa 

da sözünü dinletememiştir. Kerbela 
faciasını haber alınca çok üzülmüş ve 
rivayete göre gözler ini kaybedecek de
recede ağlamıştır. Abdullah b. Zübeyr'in 
halifeliğini ilan ederek Harem-i şerif'i 

kendisine karargah edinınesi üzerine. 
hilafete Emeviler'den daha layık olma
sına rağmen Harem-i şerif'i karargah 
yapmasına karşı çıkmış ve ona biat et
meyerek Taife çekilmiştir. Hayatı bo
yunca müslümanların birlik ve beraber
liğini savunan, bunun gerçekleşmesi 

için zaman zaman yetkilileri uyaran. 
gerektiğinde eleştiren ve kendisine ya
pılan halifelik tekliflerine iltifat etme
yen Abdullah b. Abbas, yetmiş yaşların 

da iken Taifte vefat etmiş, cenaze na
mazını Hz. Ali'nin oğlu Muhammed b. 
Hanefiyye kıldırmıştır. 

ilmi Şahsiyeti. İbn Abbas, Hz. Pey
gamber'in vefatında on üç yaşında bir 
gençti. Çok hadis rivayet eden sa 
habilerden (müksirun*) biri olarak 
naklettiği 1660 hadisin bir kısmını biz
zat Peygamber'den duymuş, çoğunu 

ise Hz. ömer. Ali, Muaz. babası Abbas, 
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Abdurrahman b. Avf. EbQ Süfyan. EbQ 
Zer, Übey b. Ka'b, Zeyd b. Sabit ve diğer 
sahabilerden öğrenmiştir. Muteber ha
dis alimleri onun rivayet ettiği hadisle
re önem vermişlerdir. 75 hadisini Bu
hari ve Müslim müştereken. 120 hadi
sini yalnız Buhari, 9 hadisini de Müslim 
tahric• etmiştir. · Ayrıca hadislerin in 
büyük bir bölümü Müsned'de (1, 214-

374; V, 116-1 22) yer almıştır. Kendisin
den de 197 kişi hadis nakletmiştir. Çok 
hadis rivayet etmiş olmanın yanında 

hadis öğretimine de önem vermiştir. 

"Din ilmini ancak şahitl i ğini kabul etti
ğiniz kişilerden öğreniniz" demiş, bazı 

tabiiler hakkında cerh • anlam ı taşıyan 
değerlendirmeler yapm ı ştır (bk Tecrid 

Te rcemesi, 1, 52, dipnot 1). Hadis öğreti 

minde arz veya kıraatdeni l en metodun 
geçerli olduğunu belirtmiş, kendis in
den ders almak için gelen Taifliler'e bir 
müddet hadis okuduktan sonra -yaşlı 

lık ve yorgunluk sebebiyle- hadis me
tinlerini birbirine karıştırmaya baş l a

yınca şöyle demiştir: "Ben art ı k yorul
dum. Siz okuyun da ben dinleyeyim. Si
zin okuduğunuzu benim dinleyip tasvip 
etmem, tıpkı benim okurnam gibidir" 
(Tirmizi, Kitabü'l- ' i lel. V, 751-752). 

İbn Abbas'ın, Ehl-i kitap'tan olup 
Müslümanlığı kabul etmiş baz ı kişiler

den rivayette bu l unması da Goldziher 
ve F. Buhl gibi müsteşriklerin üzerinde 
durduğu hususlar arasındadır. Gerek 
İbn Abbas'ın gerekse diğer bazı sahabi
lerin bu çeşit haber ve rivayetleri az da 
olsa ku llandıkları doğrudur. Ancak bu 
rivayetler hiçbir zaman verdikleri habe
rin ve bilginin doğruluğunu iddia edip 
bunlara inanmak için değil. bazı islami 
görüş ve tezlerin izah ve teyidi maksa
dıyla kullan ı lmıştır; bunda bir mahzu
run bulunmadığı ise bizzat Hz. Pey
gamber'in izni ile sabittir (bk Buharl, 
"Enbiya'", 50; Müslim. "Zühd", 72) İsrai
liyat'tan sayılan bu tür rivayetleri üç 
gruba ayırıp değerlendirmek mümkün
dür: 1) Doğrulukları islami delillerle sa
bit olanlar. 2) Yanlış oldukları bilinen
ler. 3) Haklarında islami bilgi bulunma
yan hususlar. Bu sonuncular ne kabul 
ne de reddedilir. Rivayet edilmelerinde 
de bir mahzur yoktur (bk. İbn Teymiyye, 
Muk:addimetü't-te{sfr, XI II , 365-367) İbn 
Abbas'tan gelen bu tür rivayetlere bazı 
çevrelerce yapı lan itirazlar, aslında 

kendisine ait olduğu kesin olan rivayet
ler sebebiyle değil, daha çbk siyasi dü
şüncelerle ona izafe edilen rivayetler 
dolayısıyladır. Nitekim F. Bu hi de bir ta-
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raftan onu bu konuda tenkit ederken, 
"Kendisine atfen zikrolunan hadisler
den bazıları, sonradan sahtekarlar ta
rafından ona isnat olunmuştur" demek 
suretiyle bu gerçeği itiraf etmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini aniayıp 
yorumlaması için Hz. Peygamber'in 
özel olarak dua ettiği Abdullah b. Ab
bas'ın tefsir ilmindeki üstünlüğü, daha 
ilk devirlerden itibaren hemen herkes 
tarafından kabul edilmiştir. Ayetlerin 
nüzul sebeplerini, nasih ve mensuhunu 
çok iyi bildiği -gibi Arap edebiyatma 
olan vukufu da mükemmeldi. Onun Na
fi' b. Ezrak'ın sorularına verdiği doyu
rucu cevaplar (aş. b k.), edebiyattaki üs
tün mevkiini göstermek için kafidir. Bu 
sebeple ashap devrinden itibaren "Hib
rü'l-ümme, Tercümanü'l-Kur'an" un
vanlarıyla anılagelmiştir. Nitekim Hali
fe Ömer, Bedir ashabının da katıldığı 
ilim meclislerinde, yaşı küçük olmasına 
rağmen onu da bulundurur ve fikirleri
ne değer verirdi. 

İbn Abbas'a nisbet edilen tefsir riva
yetleri sayıca pek çok olduğu gibi sağ
lamlık bakımından da farklılık arzet
mektedir. Hemen her ayet hakkında 
ondan bir veya birkaç tefsir şekli r iva-

Abdullah b. Abbas Camii · Taif 
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yet edilmiştir. Bu rivayet karmaşasın
dan dolayı imam ŞafiT. İbn Abbas'tan 
tefsire dair 1 00 civarında hadisten 
başka bir şeyin sabit olmadığını söyle
mek mecburiyetinde kalmıştır. Münek
kitler İbn Abbas'tan gelen tefsir yolları
nı ltarikl, ona nisbetleri açısından tek 
tek inceleyerek değerlendirmişler ve 
bunların kimler tarafından hangi eser
lerde kullanıldığını da ortaya koymuş
lardır. Bu tefsir tarikieri şunlardır: 

1. Muaviye b. Salih tariki. EbO Salih 
Abdullah b. Salih-Ali b. Ebü Talha-İbn 
Abbas (yahut Mücahid veya Said b. Cü
beyr vasıtasıyla İbn Abbas). En sağlam 
tarik budur. Buharl'de (ta"lfkan zik
rettiği tefsirlerde). Müslim'de ve sOnen
lerde bu tarikle rivayetler vardır. Ayrıca 
TaberT, İbn Ebü Hatim ve İbnü'l-Münzir 
de bu yolu tercih etmişlerdir. 

z. Kays b. Müslim el-Küff tariki. Ata 
b. Saib-Said b. Cübeyr-İbn Abbas. Bu
harT ve Müslim'in şartlarını taşıyan 

sağlam bir tarik olup Feryabi ve el
Müstedrek sahibi Hakim tarafından 

kullanılmıştır. 

3. İbn İshak tariki. Muhammed b. 
EbO Muhammed-İkrime veya Said b. 
Cübeyr-İbn Abbas. Hasen mert.ebesin
de sağlam olup Taberi, İbn Ebü Hatim 
ve Taberani tarafından çokça kullanıl

mıştır. 

4. Süddi (ei-Keblr) tariki. Ebü Malik 
veya Ebü Salih vasıtasıyla İbn Abbas'.a 
varan bu tarik de makbul sayılmıştır. 
Müslim, sünen-i erbaa ve Taberi bu ta
rikle rivayette bulunmuşlardır. 

s. İbn Cüreyc tariki. Aradak_i ravileri 
atlayarak doğrudan doğruya İbn Ab
bas'tan nakiller yapan İbn Cüreyc, top
ladığı rivayetlerin sağlamlığına dikkat 
etmemiştir. Bu sebeple onun r ivayetle
ri 

1 
başka yollarla desteklenmediği tak

dirde makbul sayılmamıştır. Ancak, 
Haccac b. Muhammed'in aynı tarikle 
İbn Abbas'tan rivayet ettiği tefsir cüzü 
ittifakla sahih kabul edilmiştir. 

6. Dahhak b. Müzahim tariki. Rivayet 
zinciri içinde yer alan Said b. Cübeyr'i 
zikretmediği için sağlamlığına güvenil
mez. Bu tarikin zayıf sayılan rivayetle
riyle Ta beri, İbn EbO Hatim, İbn Merdü
ye ve İbn Hibban nakiller yapmışlardır. 

7. Atıyyetü'l-Avff tariki. Aradaki ravi
ler i atlayarak doğrudan doğruya İbn 
Abbas'tan rivayette bulunduğundan 

güvenilmez. Tirmizi, bu yolla gelen bazı 

hadisleri hasen saymıştır. TaberT ve İbn 
EbO Hatim de bu yolla pek çok rivayet
te bulunmuşlardır. 

8. Mukatil b. Süleyman tariki. Güve
nilmez. 

9. Muhammed b. Saib el-Kelbf tariki. 
Ebü Salih Bazan yoluyla İbn Abbas'tan 
gelen bu tarik son derece zayıftır. Hele 
Süddi (es-Sağfr) yoluyla gelmişse asla 
güvenilmez. Bununla birlikte Sa'lebi ile 
Vahidf bu tarikle pek çok rivayette bu
lunmuşlardır. Ffrüzabadi tarafından 

derlenip İbn Abbas'a nisbet edilen Ten
virü'l-mi~bô.s adlı tefsir bu tarikle ri
vayet edilmiştir. 

Abdullah b. Abbas fıkıh ilminde de 
önemli bir yere sahiptir. Dört Abdul
lah'tan ( abadile*) biri sıfatıyla devrinde 
Mekke'nin fıkıh otoritesi kabul edilmiş
tir ve fetvalarının çokluğuyla meşhur
dur. İbn Hazm onu fetvası en çok olan 
sahabi olarak kabul eder (Hacvf. eiFik· 
rü's-samf. 1, 272) Bu fetvaların Ebü Be
kir Muhammed b. Müsa b. Ya'kOb tara
fından yirmi cilt halinde toplandığı ri
vayet edilmekte ise de (İbn Kayy im. i'
lamü'l-muuakkı 'rn , 1, ı 21. eser bugün 
elimizde mevcut değildir. Özellikle is
lam miras hukuku (feraiz* ) alanındaki 
fetvaları müracaat kaynağı olmuştur. 

Onun en çok tartışılan fıkhi görüşlerin
den biri, Hz. Peygamber tarafından be
lirli bir süre için izin verilen ve daha 
sonra yasaklanan müt'a* nikahı konu
sundaki fikirleridir. İbn Abbas'tan ge
len rivayetlerin bazılarında onun müt
'ayı tecviz ettiği, diğer bazılarında ise 
bu cevazın İslam'ın ilk yıllarına ait oldu
ğundan ve daha sonra müt'anın yasak
landığından söz ettiği görülmektedir. 
Herhalde İbn Abbas. Tirmizi'nin de be
lirttiği gibi, yasaklamadan habersiz ol
ması sebebiyle önceleri müt"anın caiz 
olduğunu söylemiş , doğrusunu öğren

dikten sonra ise bu görüşünden vazge
çerek onun haram olduğunu ifade et
miştir (bk Tirmizi, "Nikah" , 29: Beyhakı, 
es-Sünenü "1-kübra , VII, 205-206} 

İbn Abbas'ın talebeleri arasında bir
çok büyük fakih bulunmaktadır. İkri
me, Mücahid. Ata. Safd b. Cübeyr, 
Tavüs, Safd b. Müseyyeb bunlardan ba
zılarıdır. Ayrıca, Mekke muhitinde yeti
şen fakihlerden bir müddet ilim tahsil 
eden imam Şafii'ye de gerek fıkıh ge
rekse tefsir ve edebiyatta, dolaylı ola
rak tesir ettiği söylenebilir. İbn Abbas 
tefsir. fıkıh ve hadisten başka, Arap 
edebiyatı ve ensab ilmi (genelojil alan
larında da derin bilgiye sahipti. Aynı za-



manda kudretli bir hatipti; namazlar
dan sonra tesirli konuşmalar yapar. 
dinleyiciler arasında Arapça bilmeyen
ler varsa, sözlerinin onlar tarafından da 
anlaşılması için tercüman kullanırdı. 

Eserleri. 1. Tefsfru İbn 'Abbas. Ken
disinden nakledilen ve çeşitli tefsir ve 
hadis kitaplarında yer alan metinler. 
Dr. Abdülaziz b. Abdullah, on beş hadis 
kitabında (Kütüb·i Sitte ile ei·Muvatta ~ 

Ahmed b. Hanbel, Tayalisl , Şafii , Humey
di'nin Müsned'leri , Abdürrezza k' ın Mu

şanne{l . İbn Carüd'un Münte/(:a.'s ı . Dare
kutnl ve Darimi'nin Sünen'leri) yer alan 
İbn Abbas'a ait tefsir rivayetlerini Tef
sfru İbn 'Abbas ve merviyyatüh .. . 
adıyla iki cilt halinde toplamış, bu riva
yetlerden Buhari ile Müslim'de bulun
mayanların isnad * ını sağlamlık açısın 
dan tenkide tabi tutarak değerlendir
miştir. Tefsfru İbn 'Abbas ayrıca 
Fin)zabadi tarafından toplanan tefsir 
metinlerini de ihtiva etmektedir. 2. 

Garfbü'l -~ur,an. Ata b. Ebu Rebah'ın 
düzenlediği bu cüz, Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Atıf Efendi , nr. 2815/ 8. vr . 
ı 02' -1 07' ) bulunmaktadır. Eser. Kur'an'
daki "garib" kelimelerin hangi Arap ka
bilesinin lehçesinden alınmış olduğunu 
göstermek suretiyle ayetlere açıklık ka
zandırmaktadır (bk i. Cerra hoğlu , 

AÜİFD. XXII. 23) 3. Mesr'i,ilü Naft b. el
Ezrak. Kur'an'da geçen anlaşılması güç 
200 kadar kelime hakkında Hariciler'in 
reisierinden Nafi ' b. Ezrak'ın sorduğu 

sorulara İbn Abbas tarafından verilen 
cevapları ihtiva etmektedir. Eserin 
nüshaları Zahiriyye (Umumi. nr. 3849. vr. 
ı 08' -1J9b). Darü'l-kütüb (Mecmüa. nr. 

Abdullah b. Abbas'ın medfun bu lund uğ u kabristan - Taif 

166, vr. 132a-143 b) ve Berlin (nr . 683. 93-
1 O ı. Garibü'I-Kur,an ad ı y l a ) kütüphane
lerinde bulunmaktadır. Süyüti eserin 
bir bölümünü el-İt~dn'a aynen almış 
o ı . 56-88), M. Fuad Abdülbaki de bu keli 
meleri alfabetik sıraya koyarak Mu' 
cemü garfbi'l-Kur,an ile birlikte neş= 
retmiştir (Kahire 1950, s. 234-292) . Aişe 
Abdurrahman, daha geniş bir çalışma 
ile aynı eseri eı -rcazü'l-beyr'inf li'l
~ur,an ve mesa ,ilü İbni'l-Ezra~ adıyla 
yeniden neşretmiştir (Kahire 1971 , s. 
267-507) 4. el-Lugdt fi'l-Kur, an. Ab
dullah b. Hüseyin b. HasnOn ei-Muk
ri'nin rivayeti olan ve bir yazması Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Esad Efendi. 
nr . 91 / 3. vr. 104a- ıı2 b ) bulunan eser, Se
lahaddin ei-Müneccid tarafından Lugd
tü'l-Kur,an adıyla neşredilmiştir (Kahi
re 1946) i. Cerrahoğlu, Garfbü'l-Kur,r'in 
ve Lugdtü'l-~ur,r'in ile EbQ Ubeyd'in 
Lugatü ~aba ,ili'l-'Arab adlı eserini 
karşılaştırarak bu eserlerin aynı kay
naktan geldiğini göstermiştir (AÜiFD, 

XXII , ı 7 -ı 04 ı s. Kasfdetü med[z. Dört 
halife ile babası Abbas'ın menakıbı 

hakkında olan bu kasidesini halife 
Muaviye'nin huzurunda okumuştur. Bu 
eserlerden başka ona izafe edilen 
Müsned, Ijavr'isşu ba 'iı'l-ed 'iyye ve 
fjadfşü 'l-Mi 'rac gibi bazı risaleler de 
bulunmaktadır (bk. GAS, ı. 28 ). Tabe
ri'nin Teh~fbü'l-aşôr'ında İbn Ab
bas'tan nakledilen hadisler, Mahmud 
Muhammed Şakir tarafından iki ci lt ha
linde Camiatü'I-İmam Muhammed b. 
Suud ei-İslamiyye yayınları arasında 
neşredilmiştir (Taberl, Teh?ibü 'l-aşar: 

Müsnedü 'Abdillah b. 'Abbas, Kahire 
1402/ 1982) 

ABDU LLAH b. ABBAS 
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