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~ ENVER KoNuKçu 

ABBAS b. UBADE 

( -~~ J.~ .... ~) 
Abbas b. Ubade b. Nadle 

el-Ensilrl el-Hazred (ö. 3/ 624) 

Akabe biadarına katılan sahabi. 
_j 

Hz. Peygamber'e birinci Akabe'de bi
at eden on iki Medineli'den biridir. İkin
ci Akabe'de de bulundu ve Hazreçliler'e 
hitaben bir konuşma yaparak Resülul
lah'a biat etmenin. her ne pahasına 

olursa olsun onu düşmaniarına karşı 

savunmak manasına geldiğini. bunu ya
pamayacaklarsa biat etmemeleri ge
rektiğini onlara hatırlattı. Biattan sonra 
Medine'ye dönmedi, Hz. Peygamber'le 
birlikte Mekke'de kaldı. Peygamber'den 
kısa bir süre önce hicret etti. Bu sebep
le "Medineli muhacir" diye anıldı. Hic
ret'ten sonra muhacirlerden Osman b. 
Maz'ün ile kardeş Wln edildi. 

Bedir Savaşı'na iştirak etmeyen Ab
bas b. Ubade, Uhud Savaşı'na katılmış
tı. Bu savaşta İslam ordusu bozguna 
uğradığı sırada, dağılan orduyu tesirli 
konuşması ile toplamaya çalıştı. Miğfe
rini ve zırhını ç ıkarıp, "Eğer Peygambe
rimize bir şey olur da biz sağ kalırsa k, 

Rabbimize karşı ileriye süreceğimiz 

hiçbir mazeretimiz yoktur!" diyerek 
düşman saflarına daldı ve sonunda şe
hid düştü. 
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Iii NEVZAT AşıK 

1 
ABBAS b. VELiD b. ABDÜIMELİK 1 

( &.ll~ J. ~JI J. '-'"'~ ) 

(ö. 132/ 749-50) 

Halife I. Velid'in oğlu, 
Emevi kumandanı . 

L _j 

Çocukluk ve gençlik yılları hakkında 

bilgi yoktur. İlk askeri faaliyetlerine ba
bası zamanında başladı. Özellikle amca
sı Mesleme b. Abdülmelik'le birlikte Bi
zans·a karşı yaptığı gazalarda büyük 
bir şöhret kazandı. 706 yılında , Tyana 
(Tuana) önlerinde Meymün el-Cürcani 
(Cürcümanf) kumandasındaki İslam or
dusunun Marianus tarafından mağlüp 
edilmesi üzerine, buna misilierne olarak 
ertesi yıl Mesleme ile birlikte Tyana'yı 
kuşattı. Uzun süren bir muhasaradan 
sonra şehir teslim oldu. 708'de, amca
sıyla birlikte Bedendün (Pozantı) çevre
sinde bazı yerleri ele geçirdi. Sonra da 
kardeşi Mervan ile Orta Anadolu'da ba
zı kale ve kasabaları fethetti. Babasının 
ölümünden sonra bir müddet kenara 
itildiği ve hiçbir askeri harekata katıl

madığı anlaşılmaktadır. Ancak, ll. Yezid 
zamanında Basra'da tehlikeli bir isyan 
çıkaran Yezid b. Mühelleb'e karşı amca
sıyla birlikte gönderildi. Irak'ta Akr 
mevkiinde Mühelleb'in ordusunu mağ
lüp etti (720) Bu savaştan sonra tekrar 
Anadolu gazalarına katıldı. 

Hayatının büyük bir kısmını seferler
de geçiren Abbas, sonunda Halife ll. 
Velid'e karşı başlatılan muhalefete ka
tılmak zorunda kaldı ve kardeşi Yezid 
b. Velid'in ısrarı üzerine ona biat etti. 
Emevi ailesi içindeki iktidar mücadele
sinde mümkün olduğu kadar tarafsız 

hareket etmesine rağmen olayların pek 
dışında kalamadı; son Emevi Halifesi ll. 
Mervan tarafından Harran'da hapsedil
di ve burada öldü. 
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Abbas Ve sim Efendi'nin tercüme ettiğ i "Nehcü "1-bü/ag {r 
şerh i lfci Ulug"" adl ı eserin ilk sayfas ı 

ABBAS VESİM EFENDi 
(ö 1175/1761-62) 

Osmanlı tabibi ve astronomi bilgini. 
L ~ 

Halk arasında "Kambur" (ei-Ahdeb) 

lakabıyla tanınmıştır. Sursalı Tabip 
ömer Şifafnin oğlu olduğu ve tıp ilmiy
le Farsça 'yı ondan öğrendiği sanılmak
tadır. Ayrıca tıp tahsilinde Sursalı Tabip 
Ali Efendi ile Kazasker ve Reisületıbba 
Katipzade Mehmed Refi Efendi'den de 
istifade etmiş, hey'et (astronomi) ders
lerini Ahmed-i Mısrfden. hikmet (fizik) 
derslerini ise Yanyalı Esad Efendi'den 
almıştır. Diğer taraftan, Galata'da otu
ran Batılı hekimlerle münasebet kurup 
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