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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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ABBAS VESiM EFENDi 

Latince ve Fransızca öğrenmiş, hatta 
bazı İta lyanca tıp metinlerini Türkçe'ye 
tercüme ettirerek Avrupa'daki gelişme
lerden de haberdar olmuştur. 

İlmf araştırma ve çalışmalarını Fa
tih'te Sultan Selim Çarşısı'ndaki hekim 
dükkanında (muayenehane ve eczahane) 
sürdüren Vesim Efendi'nin eserleri için
de özellikle, yayımlanmamış Düstı1ru 

Vesim ii tıbbi'l-cedid ve'l-kadim adlı 
kitabı önemlid ir. Önsözü Müstakimzade 
Sa'deddin Efendi tarafından kaleme 
a lınan bu eserin yazma nüshalarından 
biri Beyazıt Devlet (nr. 4097). ikisi de 
Ragıp Paşa kütüphanesindedir (nr 946, 
94 7) . Tıp alanındaki eserleri arasında, 

Tıbb -ı Cedid-i Kimyevi ad lı çalışması 

ile Macar Georgios'tan Vesiletü'l-me
tdlib ii ilmi't-terdkib adıyla tercüme 
ettiği bir farmakoloji kitabı da yer al
maktadır (i. ü. Tı p Fak. Tıp Tarihi Ktp, 
TY nr. 235) Abbas Vesim Efendi'nin ve
rem hakkındaki görüşleri ve mikrobu 
tarifi. zamanına göre ileri bir seviye ola
rak kabul edilmektedir. Tıbbf eserlerin
den başka. 124S'te yazılan Uluğ Bey'in 
Zic*ini. Nehcü'l-büluğ ii şerhi Zici 
Uluğ adıyla tercüme ve şerh etmiş 

(Süleymaniye l<tp , Hamidiye, nr. 858). bir 
de "rü'yet-i hilal"e ait bir risale kaleme 
almıştır (Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 
146) Ayrıca edebiyatla da meşgul oldu
ğu bilinen Vesim Efendi'nin mürettep 
bir divanı vard ır ( Topkapı Sarayı Ktp. , 
Hazine, nr. 961 ). 
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~ CAHİT BA LTACI 

ABBASE bint MEHDI 
( .s..I.;JI ..;:_:., L~ ) 

(ö. 182/798) 

Abbasi halifelerinden Mehdi'nin kızı, 
Hadi ile Harı1nürreşid'in kız kardeşi. 

L ~ 

Güzelliğ i ve bilgisiyle meşhur olan 
Abbase, önce Muhammed b. Süleyman 
b. Ali. onun ölümünden sonra İbrah'im 
b. Salih b. Ali. onun da ölümü üzerine 
Muhammed b. Ali b. Davüd ile evlendi. 
Üçüncü kocasının da vefatı üzerine isa 
b. Ca'fer kendisiyle evlenmek istediyse 
de Ebü Nuvas'ın. halifeye hitaben yaz
dığı. "Bir haini öldürmek istediğin za-
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man onu kılıçla öldürme, Abbase ile ev
lendir!" anlamındaki şiirini duyunca 
bundan vazgeçti. 

Bazı kaynaklarda yer alan bir rivaye
te göre ise. Harünürreşid sohbet top
lantılarında huzurunda beraberce hazır 

bulunmalarını sağlamak için kız kardeşi 
Abbase ile Ca'fer b. Yahya ei-Bermekfyi 
nikahlamış, fakat karı-koca olmalarını 

kesinlikle yasaklamıştı. Ancak onlar bu 
emre uymayıp sonunda Abbase hamile 
kalınca Harünürreşid Ca'fer'i derhal 
idam ettirmiş. Kaynaklarda hikaye tar
zında anlatılan bu olay, daha sonra bazı 
romanlara da konu olmuştur. Aime Gi
ron ve Albert Tozza'nın birlikte kaleme 
aldıkları Les nuits de Bağdad (Paris 
1904) ile Corci Zeydan·ın Türkçe'ye de 
çevrilen Abbdse (tre. Hasan Bedreddin, 
istanbul 1923) adlı romanları buna 
örnek gösterilebilir. 

Bu rivayetler bir yana, Abbase'ye ba
bası Mehdfnin Abadan şehrinin doğu
sunda bazı toprakları ikta • olarak ver
diği bilinmektedir. Abbase Rakka'da 
öldü. Süveykatülabbase adlı yer onun 
adıyla anılmaktadır. 
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~ MusTAFA FAYDA 

ABBAS i 
(_,....,~) 

Safevi Hükümdan I. Abbas 
zamanında (1587-1628) basılan 

L altın ve gümüş sikkeye verilen ad. ~ 

I. Abbas, XVII. yüzyıl başlarında para 
sisteminde önemli düzeltme ve yenilik
ler yaparak yeni paralar bastırdı. Ab
bas! de bu sırada basılan iki altın ve iki 
gümüş sikkenin ad ı olarak kullanıldı. 

Bunlar 144 ve 120 habbe* ağırlığında , 
saf ve ağırlıklarının tam olması sebe
biyle itibari değerinin yanında gerçek 

Abbasi ad ı verilen sikke 

kıymeti de yüksek paralardı. Gümüş 

abbasflerin değeri 200, altın abbasflerin 
değeri ise 2000 dinardı. Daha sonraki 
Safevi hükümdarları zamanında da bu 
itibari değerleri ifade eden sikkeler ab
bas! diye adlandırıldı. 1629'dan 1642 
yılına kadar bütün abbasfler 120 habbe 
ağırlığında idi. 1642-1666 yılları arasın
da gümüş abbasfler 144 ve 120, altın 

abbasfler ise yalnız 120 habbe ağırlığın
da basıldı. Safevi Hükümdan Şah Süley
man zamanında ( 1666- ı 694) biri 200, 
diğeri 250 dinar değerinde iki tip ab
basi mevcuttu. 
Osmanlı Padişahı lll. Ahmed zama

nında 1 ı 703- ı 7301 Kafkasya ve Azerbay
can yeniden fethedilerek Osmanlı ülke
sine katıldıktan sonra Tiflis, Tebriz ve 
Revan'da padişah adına basılan sikke
ler de abbasflere çok benziyordu. 1687-
88 yıllarındaki bir para krizinden sonra 
altın ve gümüş a bbasfler 114 ha b be 
ağırlığında basıldı. XVIII. yüzyıl başların
da ise savaşlar ve mali sıkıntılar 

yüzünden abbasflerin ağırlığı 1717'de 
84, 1721 ·de de 54 ha b bey e kadar 
düşürüldü . Böylece gerçek abbasfler ar
tık darbedilmez olmuş, ancak eskiler 
özel değeriyle XX. yüzyılın başlarına ka
dar tedavülde kalmıştır. 
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