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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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(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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