
ABBAS ll 

hükümdarlığını kaybeden ve yardım is
temek için isfahan'a gelen Özbek Hanı 
Muhammed Nadir'e yardım ederek 
hükümdarlığını devam ettirmesini sağ
ladı. Ruslar'la olan münasebeti ise, 
Gürcü prenslerinden TahmQras'ın Saf
eviler'in Tiflis Valisi Rüstem Han'la yap
tığı savaşı kaybedip Rus çarına iltica et
mesiyle bozuldu ( 1644) Bununla bera
ber Abbas, barışın bozulmamasına aza
mi dikkat gösterdi. Nitekim Sirvan Bey
lerbeyi Hüsrev Han kumandasındaki 

Safevi kuwetlerinin Derbent yakınların
daki hisariarı yıkmasına müsaade eder
ken Terek boylarındaki hisariarın yıkıl
masına izin vermedi. Öte yandan, Os
manlılar'la münasebetlerini de dostane 
bir şekilde devam ettirdi. Hatta Os
manlılar'ın Basr:a Valisi Hüseyin Pa
şa'nın şehri teslim teklifi, barışın deva
mını arzu eden Abbas tarafından kabul 
edilmedi ve iki devlet arasındaki iyi 
münasebetler 1639'da imzalanan Kas
rışirin Antiaşması'na uygun olarak de
vam etti. Abbas 26 Rebiülahir 1077'de 
(26 Ekim 1666) Damgan'da öldü ve 
Kum kasabasına gömüldü. 

ll. Abbas'ın saltanat yıllarında 

iran'da, başta ipek ticareti olmak üzere 
ticari faaliyetler gelişmiş, ı. Abbas 
dönemi kadar olmamakla birlikte, inşa 
edilen saray, köşk, kasır ve köprülerle 
memleketin imarına çalışılmıştır. ll. Ab
bas hemen hiçbir sahada temayüz et
memiş, vaktini avetlık ve eğlence ile 
geçirmiştir. Dini konularda genellikle 
müsamahakar davranmış, bilhassa Ka
tolik mezhebi mensupianna geniş 

hürriyet vermiştir. Aşırı derecede içkiye 
düşkün bir hükümdar olarak tanınır. 

Resme ve şiire ilgi duyduğu, hatta şiir 

yazdığı rivayet edilmektedir. 
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ABBAS III 
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1732-1736 yılları arasında 
hüküm süren Safevi hükümdan 

(bk. SAFEVİLER). 

ABBASAGA 

(ö. XVII. yüzyıl sonları) 

Dilrüssailde ağası. 
_j 

Hatice Turhan Sultan'ın başağası 

olup Muslih Ağa'nın ölümü üzerine Da
rüssaade ağalığına tayin edildi (9 Nisan 
ı 668) . 16 Temmuz 1671 'de aziedilerek 
Mısır'a gönderildi. Mısır'da ikameti sı

rasında orada öldü. Mezarı imam Şafii 
Türbesi civarındadır. 

Abbas Ağa . Darüssaade ağalığından 

önce ve sonra birçok hayır eseri yaptır
mıştır. Bunların en önemlileri şunlardır: 
Beşiktaş'ta bir cami ile Çapa Molla Gü
rani'de Selçuk Hatun'a ait harap du-

Abbas Ağa 
Camii 
Beslktas/iSTANBUL 

Abbas Ağa 
Vakfiyesi'nin 

ilk s ayfası 
(Topka pı 

Sa ray ı Ktp. 

E.H. 3039) 

rumdaki camiye minber ilavesiyle yap
tırdığı başka bir cami: Elazığ'ın Çemiş
kezek kazasının Örençay ( Hinesor) kö
yündeki cami ile muallimhane: istanbul 
Laleli'de bir çifte hamam, Nevbethane 
mahallesi ile Demirkapı'da birer ha
mam; Üsküdar'da Cafer Çelebi Camii 
karşısında, Atpazarı'nda üçyol ağzında. 
Beşiktaş'ta Abbas Ağa Camii yanında, 
Atikali Paşa mahallesi ile Mesihpaşa 

mahallesinde sebil ve çeşmeler: Nev
bethane mahallesinde bir muallimhane 
ile darülkurra; Atikali Paşa mahallesin
de başka bir muallimhane. Ayrıca bazı 
konaklarla vakıflarına gelir sağlamak 
için birçok dükkan ve bekar odası da 
yaptırmıştır. Bunlardan Beşiktaş'taki 

cami ile Üsküdat'daki çeşme günümüze 
kadar ulaşan yapılardır. Beşiktaş'ta 

kendi adıyla anılan mezarlığın 1940 yı
lında bütün taşları sökülerek kireç ya
pılmak üzere satılmış, selvi ağaçlarının 
hepsi kesilmiştir. Ortaya çıka n arsaya 
1941-1942'de Abbas Ağa Parkı olarak 
adlandırılan bahçe yapılmıştır. 
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( .:.ı) _,k .:r. .._ı .:r. ...... ~ ) 
(ö 270/884) 

Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu 

L 
Ahmed b. Tolun'un büyük oğlu. 

_j 

Fustat yakınlarında Abbase'de doğ

du. Annesi Samerra 'daki büyük Türk 
emirlerinden Yarcüh'un kızı idi. Abbas 
diğer kardeşleri gibi babasının sıkı di-

siplini altında büyüdü ve iyi bir tahsil 
gördü. Babası 873 yılında İskenderi
ye'ye giderken Abbas' ı da beraberinde 
götürdü ve tecrübe sahibi olması için 
şehrin idaresini ona verdi. 878'de Suri
ye seferine çıkarken onu Mısır'da vekil 
bıraktı ve kendisine. işleri yürüt
mekle görevlendirdiği Ahmed b. Mu
hammed ei-Vasitfnin tavsiyelerine göre 
hareket etmesini tenbih etti. Fakat 
maiyetindeki emirler. Suriye seferinin 
uzun sürmesi ve Ahmed b. Tolun'un di
siplinli idaresinden hoşlanmamaları se
bebiyle onun öldüğü şayiasını çıkarıp 

Abbas'ı kandırdılar. Abbas. babası Tar
sus'ta bulunduğu sırada isyan etti. 
Vasitfnin durumu babasına bildirdiğini 

öğrenince de geri dönmenin artık 

mümkün olamayacağını anladı ve kar
deşi Rebla 'yı Fustat'ta vekil bırakarak 

İskenderiye'ye gitti. Bu sırada devlete 
ait hazineyi, diğer kıymetli eşyayı, si
lahları ve hayvanları. ayrıca Vasitl'yi de 
beraberinde götürdü. 

Babası 879'da Fustat'a döndüğünde. 
Abbas korkusundan İskenderiye'den 
Berka'ya kaçmıştı. Daha sonra İfrlkıy
ye'ye gitti, Lebde'de vali ve halk tara
fından iyi karşılanmasına rağmen as
kerlerinin şehri yağmalamasına ses 
çıkarmadı. Lebde halkının şikayeti ve 
yardım isteği üzerine İfrlkıyye Valisi 
İbrahim b. Ağleb' in gönderdiği ordu ile 
kendilerine yardıma gelen İbazl reisi 
İlyas b. Mansür'un ordusu karşısında 
Trablus yakınlarında mağlüp olup Ser
ka'ya kaçtı. Bu sırada babası ordu ile 
Fustat'tan ayrılıp İskenderiye'ye geldi 
ve kumandanı Tapar'ı büyük bir kuv
vetle oğlunun üzerine gönderdi 1882). 
Abbas esir alındı . babasından yüz kamçı 
yedikten sonra da hapsedildL Ahmed b. 
Tolun oğluna . kendisinden sonra hü
kümdarlık makamına geçecek olan Hu
mareveyh'e muhalefet etmemesini va 
siyet etti. Abbas buna rağmen Humare
veyh'e biat etmedi ve bu yüzden tekrar 
hapsedildi: kısa bir süre sonra da öldürüldü. 
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ABBAS b. ALi b. EBÜ TALiB 

ABBAS b. ALİ b . EBÜ TALİB 
( w\k .f.i .:r. .P- .:r. ...... ~ ı 

(ö 61 / 680) 

Hz. Hüseyin'in KerbelA'da 
şehid edilen baba-bir kardeşi. 

Annesi ümmü'I-Benln bint Hızam'dır. 
Kaynaklarda Abbas' ın Kerbela Vak'a
sı'ndan önceki hayatı hakkında bilgi 
yoktur. Sünni ve Şii kaynakların hemen 
hemen ittifakla naklettiklerine göre 
Abbas b. Ali. Hz. Hüseyin ile birlikte 
Kerbela'da bulunmuş ve orada Ehl-i 
beyt'e su temin ettiği için "es-Sekka '" 
lakabıyla anılmıştır. Hüseyin ve yanın
dakilerin susuzluğu dayanılmaz hale 
gelince Abbas b. Ali su bulmakla görev
lendirilmiş , o da bir gece bu görevi ba
şarıyla yerine getirmiştir. 9 Muharrem 
61 (9 Ekim 680) günü. Hz. Hüseyin adı
na Küfeli askerlerle görüşmüşse de ne
tice alamamıştır. Hüseyin. Küfeliler'in 
ertesi gün saldıracaklarını tahmin ede
rek yanındakilerin kendisini bırakıp git
melerini istemiş. fakat Abbas buna şid
detle karşı çıkara k. "Allah bunu bize 
hiçbir zaman göstermesin" demişti r. Ab
bas ertesi gün Kerbela faciası esnasında 
Hz. Hüseyin'i korurken. kardeşleri Ab
dullah. Ca'fer ve Osman'ın arkasından 
şehid edilmiştir. Başı diğer Kerbela şe
hitlerininkiyle birlikte Şam'a gönderil
miş, cesedi Gadiriyye köyünün sakinleri 
olan Beni Esed tarafından şehid edildi
ği yere gömülmüştür. Daha sonra Ker
bela'da Hz. Hüseyin'in türbesinin kuzey 
tarafında bugünkü türbesi yapılmıştır. 

Şii gelenek. Abbas b. Ali'ye Kerbela 
Vak'ası'na katılanlar arasında müstes
na bir mevki verir ; onu menkıbevl bir 
şahsiyet olarak daima saygı ile anar ve 
yüceltir. Muharrem ayinleri sırasında 

gençler ona benzemek için ayine katı

lanlara su temini hususunda adeta yarı
şırlar ve "Ya Hazret-i Abbas!" nidalarıyla 
duygularını dile getirirler. Abbas b. Ali. 
Abbasiler'in son dönemlerine doğru İran . 
Azerbaycan ve Hindistan bölgelerinde 
fütüwet ve tarikat zümreleri arasında 

da aynı özelliklerle şöhret bulmuştur. 
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