
 T.C. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI  

İSLAM TARİHİ BİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABDULLAH B. ABBÂS 
HAYATI VE ŞAHSİYETİ 

 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANIŞMAN 
Prof.Dr. Mehmet Ali KAPAR 

 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN 
Ali AKBIYIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konya 2007 



 

ÖZET 

 

 İslâm Tarihindeki önemli şahsiyetlerden birisi olan Abdullah b. Abbâs’ın 

siyâsî ilişkileri bu çalışmada ele alınmıştır. Abdullah b. Abbâs’ın daha çok ilmî 

kişiliği ön plana çıkmasına rağmen sağlam siyâsî kimliği sayesinde İslâm Tarihinde 

önemli olayların içinde yer almıştır. Özellikle Ali b. Ebî Tâlib döneminde meydana 

gelen Cemel ve Sıffîn Savaşlarında ve Tahkîm olayında önemli roller üstlenmiş, 

haklı olduğuna inandığı kişilerin yanında yer almıştır. Emevîler döneminde 

kendisini daha çok ilme veren Abdullah b. Abbâs hayatını ilim öğrenmekle ve 

öğretmekle geçirmiştir. Bu bağlamda araştırmamızda Abdullah b. Abbâs’ın, 

döneminde katıldığı siyasi faliyetler yanında yapmış olduğu ilmî çalışmalara da 

kısaca yer verilmiştir.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 In this study the political relations of Abdullah b. Abbas, who is one of the 

most important personality in the history of Islam, is taken into cansideration. 

Despite his scientific individuality has been in the foreground, he participated in a 

lot of important events due to his trustworthy political personality.  He undertook 

important parts, particularly in the wars of Cemel and Siffin and the event of 

Tahkim which occured in the period of Ali b. Ebi Talip. He was in comparison with 

the rightful person. In Emevi’s period, Abdullah b. Abbas, who devoted himself to 

science, lived with learning and teaching. In this context, his scientific studies, beside 

his political activities in which he participated, are mentioned shortly.   
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ÖNSÖZ 

 

 

İslam tarihinde bazı şahsiyetler çok önemli yerlere sahiptirler. Bu insanlar gerek 

yaşadıkları dönemde gerekse sonraki dönemlerde kendilerinden bahsettirerek haklı bir itibar 

kazanmışlardır. Hz.Peygamber’in amcasının oğlu olan Abdullah b. Abbâs b. Abdülmuttalib 

de bu güzide şahsiyetlerden bir tanesidir. Onun Hz.Peygamber’le olan akrabalık bağı, yapmış 

olduğu faliyetler ve bu güne kadar onunla ilgili bir çalışma yapılmamış olması bizi bu 

çalışmayı yapmaya sevk etmiştir. İbn Abbâs’ın ilmî yönüyle ilgili çalışmalar çok olmasına 

rağmen, siyâsî yönüyle ilgili çalışmalar yapılmadığı için burada daha çok onun siyasi hayatı 

araştırılıp, ilmî kişiliğinden kısaca bahsedilecektir.  

Dört bölümden oluşan çalışmamızın Birinci Bölümünde, Râşid Halifeler dönemine 

kadar İbn Abbâs’ın hayatı incelendi. Bu bölümde kabilesi, ailesi, doğumu, Medîne’ye hicreti, 

katıldığı seferler ve Hz.Peygamber ile olan faliyetlerine yer verdik. İkinci Bölümde, 

Hz.Ebûbekir ve Ömer dönemindeki faliyetleri, Hz.Osman döneminde katıldığı seferler ve 

aldığı görevleri, Hz. Ali döneminde, Cemel ve Sıffin savaşlarında ve Tahkîm olayında 

takındığı tavırları ile aldığı valilik görevi incelendi. Üçüncü Bölümde, İbn Abbâs’ın Emeviler 

dönemindeki yaşayışına yer verildi, onun Muâviye ve oğlu Yezîd’le olan ilişkileri incelenip, 

Dördüncü bölümde de vefâtından ve şahsiyeti çerçevesinde fizîkî, ahlâkî ve kısaca ilmî 

özelliklerinden bahsedildi. Son olarak da kendisine yöneltilen eleştirilere yer verildi. 

Bu çalışmanın oluşması ve tamamlanmasında, her aşamada bana olan yardımlarından 

dolayı, danışman hocam Prof. Dr. Mehmet Ali Kapar Bey’e sonsuz şükranlarımı sunarım. 

 

 

 

 

         Ali AKBIYIK 

           Konya 2007 
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GİRİŞ 

 

 I. Araştırmanın Kaynakları 

 

 Konumuz bir şahıs olduğu için çalışmamızda en çok kullanılan kaynaklar 

biyografik eserlerdir. Bunların başında da İbn Sa’d (v.230/844), et-Tabakâtü’l Kübrâ1, İbn 

Abdilber (v.463/1071), el-İstiâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb2, İbnü’l-Esîr (v.630/1232), Üsdü’l-

Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe3, Zehebî (v.748/1374), Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ4, İbn Hacer el-

Askalânî (v.852/1448), el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe5, Ziriklî, el-A’lâm Kâmûsu Terâcim6 

gelmektedir.  

Ayrıca İbn Abbâs’ın çeşitli dönemlerdeki faliyetlerinden dolayı ilk dönem İslâm 

Tarihi kaynaklarından İbn Hişâm’ın (v.213/828), es-Sîratü’n-Nebeviyye7,Ya’kûbî’nin 

(v.284/897), Târîhu’l-Ya’kûbî,8 Taberî’nin (v.310/922), Târîhu’l Ümem ve’l- Mülûk9, 

Mes’ûdî’nin (v.346/957), Mürûcu’z-Zeheb ve Meâdinü’l Cevher10, İbnü’l-Esîr’in 

(v.630/1232), el-Kâmil fi’t-Târîh11, Zehebî’nin (v.748/1374), Târîhu’l-İslâm12, İbn 

Kesîr’in (v.774/1372), el-Bidâye ve’n-Nihâye13 adlı eserlerinden faydalanıldı.  

Çalışmamızda son dönemde yazılmış İslam Tarihi kaynaklarından, ansiklopedik 

maddelerden ve çeşitli dergilerde yazılmış akademik yazılardan da faydalanıldı. 

Buhârî’nin (v.256/870), Sahîhu’l-Buhârî14, Müslim’in (v. 261/874), Sahîhu Müslim15, 

Tirmîzî’nin, (v.279/892) Sünen16 gibi hadis kaynakları da İbn Abbâs ile ilgili hadislerden 

dolayı kaynak olarak kullanıldı. 

 

                                                 
1 İbn Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut 1968. 
2 İbn Abdilber, Ebu Ömer Cemalüddin Yusuf bin Abdillah bin Muhammed, el-İstiâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, 
  Kahire tsz. 
3 İbnü’l-Esîr, İzzüddîn Ali b. Ebi’l Kerâm ,Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, byy 1860. 
4 Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, Beyrut, 1985. 
5 İbn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali, el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, Kahire, 1328. 
6 Ziriklî, Hayruddîn, el-A’lâm Kâmûsu Terâcim, Beyrut, 1969. 
7 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-Nebeviyye, Thk. Abdü’r-Raûf Sa’d, Beyrut, 1991. 
8 Ya’kûbî, Ahmed b. Ebî Ya’kûb, Târîhu’l-Ya’kûbî, Beyrut, 1960. 
9 Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-Ümem ve’l- Mülûk, Beyrut tsz 
10 Mes’ûdî, Ebu’l Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali, Mürûcu’z-Zeheb ve Meâdinü’l Cevher, Beyrut, 1988. 
11 İbnü’l-Esîr, İzzüddîn Ali b. Ebi’l Kerâm, el-Kâmil fi’t-Târîh, çev. M. Beşir Eryarsoy, İstanbul, 1985. 
12 Zehebî, Muhammed b. Ahmed b. Osman, Târîhu’l-İslâm, Beyrut, 1990. 
13 İbn Kesîr, Ebu’l Fidâ İsmail, el-Bidâye ve’n-Nihâye, çev. Mehmet Keskin, İstanbul, 1994. 
14 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî , byy. 1315. 
15 Müslim b. Haccâc El-Kuşeyrî en-Neysâburî, Sahîhu Müslim, Beyrut, 1972. 
16 Tirmîzî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevr, Sünen, İstanbul, 1966. 
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 Seyyid Muhammed Bakır Hüccetî’nin, Tahkiku Havle İbn Abbâs ve Mekânetühû 

fi’t-Tefsir ve Maârifi’l-Uhrâ,17 Abdülhamid Tahmaz’ın, Abdullah b. Abbâs el-İmâmu’l-

Bahr Âlimu’l-Asr,18 Abdülaziz Şinavî’nin, Abdullah b. Abbâs Tercümânü’l-Kur’ân19 adlı 

eserleri de İbn Abbâs ile ilgili yapılmış çalışmalardır.  

 

 

 II. Abdullah b. Abbâs’ın Doğduğu Dönem  

 

 Hz. Peygamber, cahiliye dönemi yaşayan Arap toplumu içerisinde dünyaya 

gelmişti. Ancak o, toplumun geneline hakim olan putperestliği benimsememiştir. Hz. 

Peygamber belli zamanlarda Hıra mağarasına giderek tefekkür ederdi. Yine böyle bir 

günde tefekkür halindeyken Cebrâil (as) gelerek onu peygamberlikle müjdeledi ve Alâk 

Sûresi’nin  ilk beş âyetini ona bildirdi.20 Daha sonra Müddessir Sûresi’nin ilk âyetleri 

kendisine bildirilince en yakınındaki güvendiği kimseleri İslâm’a davet etti. Kendisine ilk 

inanan da eşi Hz. Hatice oldu.21 Daha sonra da Ali b. Ebû Tâlib, Zeyd b. Hârise, Ebûbekir 

gibi kişiler de bu yeni dine girdi.22 “Önce en yakın akrabalarını uyar”23 âyeti nâzil olunca 

yakın akrabalarını uyardı24 ve “Ey Peygamber! İnsanlara emrolunduğunu açıkça tebliğ 

et.”25 Âyetinden sonra da fakir, köle, uzak, yakın demeden tüm insanları bu yeni dine 

çağırdı.26 

 Hz. Peygamber’in yoğun çabaları sonucu Müslüman olanların sayısı yavaş yavaş 

arttı. Ancak bu durum müşrikleri son derece rahatsız ediyordu. Onlar ilk olarak 

kimsesizlere karşı savaş açtılar ve onları dinlerinden döndürmeye çalıştılar.27 İslâm’ın 

hızla yayılıp, toplumun ileri gelenlerinin de bu yeni dine girdiğini gören müşriklerin 

eziyeti tüm Müslümanları içine aldı. Hatta Hz. Peygamber’e bile eziyet etmeye 

başladılar.28 Müşriklerin zulüm ve işkenceleri Müslümanlar için tahammül edilemez bir 

                                                 
17 Seyyid Muhammed Bakır Hüccetî, Tahkiku havle İbn Abbâs ve Mekanetühü fi’t-Tefsir ve Maârifi’l- 
    Uhrâ, Beyrut, 1990. 
18 Tahmaz, Abdülhamid, Abdullah b. Abbâs el-imâmu’l-Bahr Âlimu’l-Asr, Dâru’s-Selâm, 1987. 
19 Şinavî, Abdülaziz, Abdullah b. Abbâs Tercümânü’l-Kur’ân, Kâhire, 1989. 
20 İbn Kesîr, III/9. 
21 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II/57. 
22 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II/61. 
23 Şuarâ 26:214. 
24 İbn Kesîr, III/57. 
25 Hıcr 15:94. 
26 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Redaktör: Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, 1986, I/207. 
27 Şiblî, Mevlânâ, Asr-ı Saadet, çev. Ömer Rıza Doğrul, İST, 1977, I/171-172. 
28 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II/72-77. 
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hal alınca Hz. Peygamber bi’setin beşinci yılında29 Müslümanların Habeşistan’a hicret 

etmelerine izin verdi.30 

 Kureyş’e göre Hz. Peygamber’in kuvvet kaynağı onu koruyan ailesiydi. Ebû 

Leheb hariç tüm akrabaları onu himaye ediyorlardı. Bu sebeple Kureyş’in tüm aileleri 

birleşerek Hâşimoğulları ile mücadeleye başladılar. Hâşimoğulları ile ilişkiyi kesmeye, 

alışveriş yapmamaya, konuşmamaya karar verip bunları bir sayfaya yazdılar ve onu da 

Kâbe’nin duvarına astılar. Bi’setin yedinci yılında (M.616) Hâşimoğulları’nı iki dağ 

arasındaki “Şi’bu Ebî Tâlib” adındaki bir mahallede ablukaya aldılar.31 Müslümanlar 

burada son derece zor şartlar altında üç yıl geçirdiler.32 Abdullah b. Abbâs da 

Müslümanların bu şekilde zor günler yaşadığı boykot döneminde dünyaya gelmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 İbn Kesîr, III/98. 
30 Hasan, Hasan İbrahim, Siyasi-Dini-Kültürel-Sosyal İslam Tarihi, çev. İsmail Yiğit, Sadreddin Gümüş, 
   İstanbul, 1965, I/116. 
31 İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Meâd, çev. Şükrü Özen, H. Ahmet Özdemir, Ali Vasfi Kurt, İstanbul, 
   1994, I/93. 
32 Zehebî, Târîh, I/221-224. 
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I. BÖLÜM 

 

HZ.PEYGAMBER DÖNEMİ 

 

I. Kabilesi, Ailesi ve Nesebi 

 

Abdullah, Hz.Peygamber’in dokuz amcasından birisi olan Hz. Abbâs’ın oğludur.33 

Abdullah’ın soyu Abdimenaf yoluyla Kureyş kabilesine dayanır34 ve soy kütüğü şöyledir: 

Abdullah b. Abbâs b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdimenaf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre 

b. Ka’b b. Lüeyy b. Ğâlib b. Fihr el-Kureşî el-Hâşimî el-Mekkî. 35 

Annesinin adı Lübâbe bint. Hâris el-Hilâliyye’dir.36 Abdullah’ın annesi Ümmü’l-

Fadl, müminlerin annesi Meymûne bint. Hâris’in kız kardeşidir.37 Meymûne kadınlar 

arasında Hz. Hatice’den sonra ilk Müslüman olanlardandır.38 

Abdullah’ın annesi Ümmü’l-Fadl’dan altı, babasının diğer hanımlarından altı 

olmak üzere on iki kardeşi vardır. Ümmü’l-Fadl’dan olan kardeşlerinin isimleri; Fadl, 

Ubeydullah, Abdurrahman, Kusem, Ma’bed, Ümmü Habîbe’dir. Babasının diğer 

hanımlarından olan kardeşlerinin isimleri ise; Kesîr, Temmâm, Safiyye, Ümeyye, 

Huzeyfe ve Hâris’tir.39 Abdullah, annesi Ümmü’l-Fadl’dan doğan çocukların en 

küçüğüdür.40 

Abdullah’ın hangi tarihlerde evlendiği bilinmemekle birlikte Zür’â bint. Mesrâh b. 

Ma’dikerb isimli karısından Muhammed, Fadl ve Abdullah isimli çocukları, cariyesinden 

de Esmâ isimli kızı dünyaya gelmiştir.41 Abdullah’ın Abbâs ve Ali isimli çocukları da 

vardı ki, Abbâs çocuklarının en büyüğüdür.42 Ali de her gün yaklaşık bin rekat namaz 

kıldığı için, çok secde eden anlamına gelen “seccâd” lakabıyla çağrılırdı. Ali ayrıca 

Abbâsî halifelerinin atasıdır. Çünkü onun nesli Abbâsî halifesi olmuşlardır.43 

 

                                                 
33 Tabersî, Ebû Ali Fadl b. Hasan, İ’lâmü’l-Verâ bi A’lâmi’l-Hüdâ, Beyrut, 1985, s.177. 
34 Zehebî, Siyer, III/332; Halil, Edhem, ed-Düvelü’l-İslâmiyye, İstanbul, 1927, s.10. 
35 Zehebî, Siyer, III/332. 
36 İbn Hacer, II/330; Selkînî, Abdullah Muhammed, Abdullah b. Abbâs ve Medresetü fi’t-Tefsîr, Dâru’s- 
    Selâm, 1986, s.14. 
37 İbn Kesîr, VIII/471. 
38 Nedvî, Şah Muînuddîn Ahmed -Ansârî, Said Sahib, Asr-ı Saadet, çev. Eşref Edip, İstanbul , 1985, II/75; 
   Özulu, Yunus Emre, “Abdullah b. Abbâs”, ŞİA, İstanbul, 1990, I/9. 
39 Zehebî, Siyer, II/84. 
40 İbn Kesîr. VIII/471. 
41 İbn Kesîr. VIII/488. 
42 Zehebî, Siyer, III/333. 
43 İbn Kesîr, VIII/487-488. 
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II. Doğumu, Adı Ve Künyesi 

 

Kaynaklarda Abdullah b. Abbâs’ın Mekke’de doğduğunda ittifak olmakla 

birlikte44 ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hicret yılında, hicretten iki, üç 

veya beş yıl önce doğduğuna dair rivâyetler yanında,45 onun hicretten üç yıl kadar önce 

bi’setin yedinci yılında (M.616) Müslümanlar “Şi’bu Ebî Tâlib” adındaki bir mahallede 

ekonomik, sosyal, kuşatma ve baskı altındayken doğduğu rivâyetleri hem ana kaynaklarda 

hem de yeni kaynaklarda tercih edilmiş, Hz.Peygamber vefât ettiğinde on üç yaşında 

olduğu rivâyetleri esas alınmıştır.46 

Hz. Abbâs, Ümmü’l-Fadl Abdullah’a hamile kaldığı zaman Hz. Peygamber’e 

gelerek: “Yâ Muhammed! Öyle sanıyorum ki karım Ümmü’l-Fadl hamile kalmıştır.” 

deyince Hz. Peygamber :”Umarım ki Allah onun doğuracağı çocuk sebebiyle gözlerinizi 

aydın kılar, yüzünüzü ağartır.” diye dua etmiştir.47  

Daha sonra Hz. Abbâs, Abdullah doğar doğmaz onu Hz. Peygamber’in yanına 

getirmiş, Rasûlüllah da onu kucağına alarak: “Allah’ım onu dinde fakih kıl, Kitab’ın 

açıklamasını ona öğret.” diye dua etmiş48 ve mübarek tükrüğünü onun ağzına sürmüştür. 

Ashab, Rasûlüllah’ın bunu Abdullah’tan başka kimseye yapmadığını rivâyet etmiştir.49 

Abdullah’ın tam ismi ise Abdullah b. Abbâs b. Abdülmuttalib el-Kureşî el-

Hâşimî’dir.50 Abdullah, Ebu’l Abbâs51 ve İbn Abbâs diye künyelenmiştir.52 

 

III. Medine’ye Hicreti 

 

İbn Abbâs ve annesi müstazaflardandı.53 Diğer Müslümanlar hicret ettiği zaman 

onlar Mekke’de kaldılar.54 İbn Abbâs’ın Mekke’nin Fethi’nden önce hicret ettiğine dair 

                                                 
44 İbn Kesîr, VIII/471; İbn Hacer, II/330; Ziriklî, IV/228. 
45 İbn Abdilber, III/934; Zehebî, Siyer, III/336; İbn Kesîr, VIII/471. 
46 İbn Abdilber, III/933-934; İbn Hallikân, Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebûbekir, Vefeyâtü’l- 
   A’yân, Thk. Dr. İhsan Abbâs, Beyrut, 1978, III/62; Zehebî, Siyer, III/336; Ziriklî, IV/228. 
47 İbn Kesîr, VIII/471. 
48 İbn Abdilber, III/935. 
49 İbn Kesîr, VIII/471. 
50 İbn Hacer, II/330; Ziriklî, IV/228. 
51 Kutluay, Abdülaziz, Siyeru Sahâbe, İstanbul, 2005, III/469; Danışman, Vahip, Abdullah ibn Abbâs, 
    Ankara, 1966, s.6. 
52 İbn Sa’d, II/365. 
53 Hicretten muaf tutulanlar demektir. 
54 Şinâvî, Abdülaziz, Abdullah b. Abbâs Tercümanü’l-Kur’ân, Kâhire, 1989. 
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rivâyetlerin yanısıra55 Mekke’nin Fethi yılında (8/630) hicret ettiği de rivâyet 

edilmektedir.56 

Hz. Peygamber’in Mekke Fethi’ne giderken Cuhfe denilen yerde İbn Abbâs ve 

babasıyla karşılaşmış oldukları rivâyetlerini esas alırsak, İbn Abbâs ve ailesinin Mekke 

Fethi’nden önce Medîne’ye hicret ettikleri ortaya çıkmaktadır.57 

 

IV. Katıldığı Seferler 

 

İbn Abbâs 8/630’da Mekke’nin Fethi’ne, Huneyn ve Tâif Gazvelerine katılmış, 

10/632’de Veda Haccı’nda Rasûlüllah ile birlikte bulunmuştur.58  

Hz. Peygamber, Kureyşli müşriklerin 8/630 yılında Hudeybiye Anlaşması’nı 

bozmaları üzerine on bin kişilik bir ordu hazırlayarak Mekke üzerine yürüdü. İslam 

ordusu dört bir yandan şehre girdi. Rasûlüllah: “Kim Ebû Süfyân’ın evine girerse 

emniyettedir. Kim kapısını kapatırsa emniyettedir. Kim Mescid-i Haram’a girerse 

emniyettedir.” diye duyuruda bulundu. Bunun üzerine Mekke teslim oldu, Müslümanlar 

Kabe’yi tavaf edip içindeki putları kırdılar. Hâlid b. Velîd’in birliği hariç Mekke savaş 

olmadan fethedilmiş, Hz. Peygamber genel bir af ilan ederek herkesi serbest bırakmıştır.59 

Mekke’nin Fethi’nden henüz bir ay geçmeden Hevazin ve Sakîf kabileleri, 

Mekke’nin teslim olduğunu öğrenip, sıranın kendilerine geldiğini düşünerek ve Mekke’de 

kırılan Lât, Menât ve Uzzâ’nın intikamını almak amacıyla Mâlik b. Avf komutasında bir 

ordu hazırladılar. Bunun bir ölüm kalım savaşı olduğunu düşünerek yanlarına kadınları, 

çocukları ve hayvanlarını da alarak yola koyuldular. Hz. Peygamber de on iki bin kişilik 

bir orduyla yola çıktı. Mâlik, savaş için engebeli, dağlık, Müslümanların çoğunun 

bilmeyeceği ve alışkın olmadığı bir yer seçti ve Müslümanlardan önce gidip ordusunu 

yerleştirdi. İslam ordusu Huneyn Vadisi’ne girince düşman ordusu yamaçlardan ve 

tepelerden saldırdı. Müslümanlar önce dağılıp sonra tekrar toplandılar ve Mâlik’in 

ordusunu yendiler. Bir kısmı esir alındı bir kısmı da kaçarak Tâif Kalesi’ne sığındı.60   

Hz. Peygamber bir birlikle Tâif’e gidip, Tâif Kalesi’ni yirmi gün boyunca kuşattı. 

Ancak surların kalın olması ve şartların zorluğu sebebiyle kuşatmayı kaldırmak zorunda 

                                                 
55 İbn Kesîr, VIII/472. 
56 Zehebî, Siyer, III/333. 
57 İbn Kesîr, VIII/472. 
58 İbn Kesîr, VIII/472. 
59 İbn Hişâm, V/42-93. 
60 İbn Hişâm,V/104-148; Zehebî, Târîh, II/571-586. 
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kaldı. Daha sonra Sakîf Kabilesi Rasûlüllah’a gelerek Tâifliler’in Müslüman olduklarını 

ve bütün Arapların girdiği İslam Dini’ne kendilerinin de girdiğini bildirdiler.61 

Nasr Sûresi’nin nâzil olmasından sonra vefâtının yaklaştığını anlayan Hz. 

Peygamber, farz olan haccı yerine getirmek, dinin bütün esaslarını Müslümanlara son defa 

anlatmak ve özellikle nasıl haccetmeleri gerektiğini fiilen öğretmek amacıyla haccetmeye 

karar verdi. Bunu duyan yaklaşık yüz bin Müslüman Medine’de toplandı. 25 Zilkade 10 / 

22 Şubat 632’de Medine’den yola çıkarak Zilhicce’nin dördüncü günü Mekke’ye 

ulaştılar. Hac farizası yerine getirildikten sonra Hz.Peygamber 9 Zilhicce 10 / 8 Mart 

632’de orada bulunan Müslümanlara Veda Hutbesi’ni îrâd etti.62  

 

V. Hz.Peygamber ve Ailesi İle Münasebetleri 

 

İbn Abbâs Hz. Peygamber’in fiil ve hareketlerini öğrenmek için sürekli onun 

yanında kalmaya çalışırdı. Hz. Peygamber’in zevcelerinden Meymûne, İbn Abbâs’ın 

teyzesi olduğu için bazı gecelerde Hz. Peygamber’in evinde konuk edilirdi.63 

Rasûlüllah’ın evinde kaldığı gecelerin birisinde İbn Abbâs onun için abdest suyu 

hazırlayıp koydu. Hz. Meymûne: “Yâ Rasûlüllah! Abdullah sana abdest suyu hazırladı.” 

deyince  Hz. Peygamber: “Allah’ım onu dinde fakih kıl ve ona te’vili öğret.” diye dua 

etmiştir.64  

İbn Abbâs, abdest almayı ve namaz kılmayı da bizzat Rasûlüllah’ın kendisinden 

öğrenmiştir.65 

İbn Abbâs, Rasûlüllah ile aralarında geçen bir olayı şöyle anlatmaktadır: “Bir gün 

Rasûlüllah’ın yanına gittim, namaz kılmak için arkasına durdum. Elimi tuttu ve beni 

yanına çekti. Nihayet beni kendisiyle aynı hizaya getirdi. Kendisi namaza durunca ben 

tekrar geri çekildim. Rasûlüllah namazını kıldıktan sonra bana: ‘Seni kendi hizama 

getirdiğim halde neden geri çekildin?’ deyince ben: ‘Yâ Rasûlüllah. Sen Allah’ın 

Rasûlüsün, sana onur ve üstünlük verilmiştir. Bir kimsenin seninle aynı hizada namaz 

kılması uygun olur mu?’ dedim. Bu cevap Rasûlüllah’ın hoşuna gitti, ilim ve anlayışımı 

artırması için Allah’a dua etti.”66 

                                                 
61 İbn Hişâm, V/149-160; Zehebî, Târîh, II/591-598. 
62 Algül Hüseyin, İslâm Tarihi, İstanbul,1987, II/57-64. 
63 Selkînî, 16; Çakan, İsmail Lütfi- Eroğlu, Muhammed, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, İstanbul, 1998, I/76. 
64 İbn Sa’d, II/365; Zehebî, Siyer, III/337. 
65 Özulu,  “Abdullah b. Abbâs”, ŞİA, I/9. 
66 İbn Kesîr, VIII/472-473. 
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Hz. Peygamber’in İbn Abbâs’a duası bununla sınırlı kalmamış, çeşitli zamanlarda 

başını sıvazlayıp Allah’ın ona hikmeti ve Kitab’ın te’vilini öğretmesi için67 hikmet 

vermesi için,68 dinde fakih kılıp69 ilmini ve fıkhını artırması için70, onu mübarek kılıp 

salih kullardan olması için71 dualarda bulunmuştur.  

Hz. Peygamber’in bu şekilde dualarına mazhar olan İbn Abbâs Cebrâil’i 

Rasûlülah’ın yanında iki defa görmüştür.72 Bunlardan ilkini İbn Abbâs şöyle 

anlatmaktadır: “Babamla beraber Rasûlüllah’ın yanındaydık. Onun yanında kendisiyle 

fısıldaşan bir adam vardı. Hz. Peygamber sanki babamdan yüz çeviriyordu. Yanından 

çıktığımızda babam: ‘Öyle sanıyorum ki amcamın oğlu (Rasûlüllah) benden yüz 

çeviriyordu, öyle değil mi?’ deyince ben: ‘Onun yanında kendisiyle fısıldaşmakta olan bir 

adam vardı.’ dedim. Babam: ‘Onun yanında başka kimse var mıydı?’ dedi, ben de:’Evet.’ 

dedim. Bunun üzerine babam tekrar Rasûlüllah’ın yanına döndü ve: ‘Yâ Rasûlüllah. Az 

önce senin yanında bizden başka kimse var mıydı? Çünkü Abdullah bana, senin yanında 

oturup, seninle fısıldaşan bir adam olduğunu söyledi.’ dedi. Hz. Peygamber: ‘Ey 

Abdullah, sen o adamı gördün mü?’ diye sorunca :’Evet’ dedim. Hz. Peygamber: ‘O, 

Cebrâil’di. Ey Abdullah, sen gözlerini kaybetmeden ölmeyeceksin.’ dedi.73    

Bir defasında da Hz. Abbâs bir iş için oğlu Abdullah’ı Rasûlüllah’ın yanına 

gönderdi. İbn Abbâs gittiğinde Rasûlüllah’ın yanında bir adam bulunduğunu görünce 

konuşmadan geri döndü ve durumu babasına anlattı. Bir süre sonra Hz. Abbâs 

Rasûlüllah’la karşılaştı ve ona: “Yâ Rasûlallah! Oğlum Abdullah’ı sana göndermiştim 

ama senin yanında bir adam var diye konuşmadan geri dönmüş.” deyince Hz. Peygamber: 

“Ey Amca, o adamın kim olduğunu biliyor musun? O Cebrâil’di.” dedi ve Abdullah’ın 

gözlerini kaybetmeden ölmeyeceğini tekrar söyledi.74   Hz. Peygamber’in söylediği gibi, 

İbn Abbâs vefât etmeden önce gözlerini kaybetmiştir.75 

İbn Abbâs, Hz. Peygamber’in nasihatlerine de birebir muhatap olmuştur. Bir gün 

İbn Abbâs Hz. Peygamber’in terkisindeyken ona: “Yavrucuğum, sana bazı kaideler 

öğreteyim.” diyerek şöyle buyurmuştur: “Allah’ın buyruklarını gözet ki Allah da seni 

gözetip korusun. Allah’ın (rızasını) her işte önde tut, Allah’ı önünde bulursun. Bir şey 

                                                 
67 İbn Sa’d, II/365; İbn Abdilber, III/935; İbn Hallikân, III/62; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/193.  
68 İbn Sa’d,II/365. 
69 Buhârî, İlim 17, Vudû 10; İbn Hallikân, III/62. 
70 Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe 138. 
71 İbn Abdilber, III/935. 
72 İbn Sa’d, II/370; İbn Kesîr, VIII/473; İbn Hacer, II/330. 
73 Zehebî, Siyer, III/339. 
74 Zehebî, Siyer, III/340; İbn Kesîr, VIII/474. 
75 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/95; Zehebî, Siyer, III/357; İbn Kesir, VIII/476. 
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isteyeceksen Allah’tan iste, yardım dileyeceksen Allah’tan dile ve bil ki bütün bir ümmet 

toplanıp sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak Allah’ın senin için taktir ettiği faydayı 

temin edebilirler. Yine eğer bütün bir ümmet sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah’ın 

senin hakkında taktir ettiği zararı verebilirler. Çünkü artık kaderi yazan kalem yazmaz 

olmuş, (yazıları değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir).76 

İbn Abbâs Rasûlüllah’ın son anlarında ve vefâtı sırasında da yanında bulunmuştur. 

Bir gün İbn Abbâs şöyle demiştir: “Perşembe günü! O gün Rasûlüllah’ın hastalığı 

şiddetlendi ve şöyle dedi: ‘Bana kağıt ve kalem getirin ki size bir yazı yazayım, ondan 

sonra artık ebediyete kadar sapıklığa düşmeyesiniz.’ Onun yanında yapılması uygun 

değildi ama insanlar onun yanında tartıştılar ve şöyle dediler: ‘Rasûlüllh’a ne oldu da 

sözlerini birbirine karıştırıyor? Bu durumu kendisinden anlayalım.’ Bunun üzerine 

Rasûlüllah onlara: ‘Beni kendi halime bırakın. Bulunduğum hal, sizin beni çağırdığınız 

şeyden daha hayırlıdır.’ deyip üç tavsiyede bulundu: ‘Müşrikleri Arap yarımadasından 

çıkarın. Gelen heyetlere de benim verdiğim gibi armağanlar verin.’ Sıra üçüncü tavsiyeye 

gelince İbn Abbâs sustu ve onu unuttuğunu söyledi.77   

İbn Abbâs sadece Rasûlüllah’ın yanında bulunup ona hizmet etmekle kalmamış, 

müminlerin annelerine de son derece hürmet etmiştir. Teyzesi Meymûne vefât ettiği 

zaman cenazesine katılıp onu kabre götürmüştür. Hz. Aişe’nin kölesi olan Zekvân, Hz. 

Aişe’nin hasta olup, son dönemlerini yaşadığını İbn Abbâs’a haber verdiği zaman İbn 

Abbâs, hemen gidip yanına girebilmek için Hz. Aişe’den izin istemiş, o da İbn Abbâs’ın 

geldiğini duyunca izin vermiş ve birbirlerinin hatırını sormuşlardır.78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Tirmîzî, Kıyamet 59. 
77 İbn Kesîr, V/393-394. 
78 Nedvî, II/102. 
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II. BÖLÜM 

 

RÂŞİD HALİFELER DÖNEMİ 

 

I. Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer Dönemi 

 

Hz. Ebûbekir zamanında meydana gelen siyasî olaylar içerisinde İbn Abbâs 

görülmemektedir. Yalnızca İslamî ilimlerle meşgul olmuştur. İbn Abbâs, Hz.Ebûbekir ve 

Hz. Ömer’in çeşitli hukûkî davetlerine icabet etmiş, onlar zamanında ve ölünceye kadar 

da fetvâ vermiştir.79 

Muâviye bir gün İbn Abbâs’a, Hz. Ebûbekir hakkında ne düşündüğünü sorunca 

İbn Abbâs: “Allah Ebûbekir’e rahmet etsin.O, kötülükten men eder, iyiliği emreder, 

Kur’an okur ve Allah’tan korkardı. Geceleri namazla, gündüzleri de oruçla geçirirdi.” 

diyerek Hz.Ebûbekir hakkındaki düşüncelerini dile getirmiştir.80 

İbn Abbâs, Hz. Ömer dönemiyle ilgili olarak şöyle bir olay anlatmaktadır: “Ömer 

İbn Hattâb Şam’a doğru yola çıktı. Nihayet Serğ’a81 vardıkları zaman ordu kumandanı 

Ebû Ubeyde b. Cerrâh ve arkadaşları kendisini karşıladılar ve Şam arazisinde veba 

hastalığı ortaya çıktığını haber verdiler. Bunun üzerine Ömer bana: ‘İlk muhacirleri bana 

çağır:’ dedi. Onlara Şam’da veba hastalığı olduğunu haber verdi ve onlarla istişare etti. 

Onlar (gitmek veya kalmak konusunda) ihtilaf ettiler. Bazıları: ‘Bir iş için çıkmışsın o 

işten vazgeçmeni uygun bulmayız.’ dediler bazıları da: ‘İnsanların bakıyyesi ve 

Rasûlüllah’ın arkadaşları seninle beraberdir. Onları şu veba üzerine götürmeni uygun 

bulmayız.’ dediler. Ömer onlara: ‘Yanımdan çıkın.’ dedi ve bana Ensar’ı çağırmamı 

söyledi. Ben onları da Ömer’in yanına davet ettim. Ömer onlarla da istişare etti. Onlar da 

Muhacirler gibi ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Ömer onları da yanından çıkardı ve bana: 

‘Kureyş ihtiyarlarından, fetih muhacirlerinden burada bulunanları bana çağır.’ dedi. Ben 

onları da çağırdım. Onlardan ikisi bile Ömer’e karşı ihtilaf etmedi. Onlar: ‘İnsanları 

geriye döndürmeni de halkı şu veba üstüne götürmeni de uygun buluruz.’ dediler. Bunun 

üzerine Ömer insanlar arasında şöyle ilan ettirdi: ‘Ben sabahleyin bineğime binip geri 

                                                 
79 İbn Kesîr, VIII/478. 
80 Mes’ûdî, III/60. 
81 Yermûk yakınlarında bir yer ismidir. 
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döneceğim. Siz de buna göre (hazırlanıp) sabahlayın.’ dedi.82 17/638’de Hz. Ömer ve 

ordusu Şam’dan ayrıldı.83 

Bir gün Hz. Ömer ve arkadaşları şiir ve şairlerden konuşuyorlardı. İbn Abbâs da 

bu esnada onların yanına geldi. Hz. Ömer en büyük şairin kim olduğunu sorunca İbn 

Abbâs: “En büyük şair Züheyr b. Ebî Sülmâ’dır.” dedi. Hz. Ömer, İbn Abbâs’tan onun 

şiirlerinden bir tanesini okumasını isteyince İbn Abbâs, Züheyr’in Gatafan Kabilesi 

hakkındaki şiirini okudu. Hz.Ömer: “Vallâhi bu şiiri ancak Hâşimoğulları’na mensup bir 

kimse okuyabilir. Onlar Rasûlüllah’a yakınlıklarından dolayı böyle bir fesahat ve belağata 

sahip olmuşlardır.” dedi. İbn Abbâs: “Allah seni muvaffak etsin ey müminlerin emiri ve 

muvaffakiyetin devam etsin.” dedi84 ve Hz. Ömer şöyle karşılık verdi: “Ey İbn Abbâs. 

Hz.Peygamber’den sonra sizi bu işten alıkoyan ne oldu biliyor musun? Bu insanlar 

Hâşimoğulları’nda peygamberliğin ve hilafetin bir arada bulunmasını istememiştir. Öyle 

olsaydı siz kavminize karşı bir hayli övünüp dururdunuz. Bundan dolayı Kureyş kendisi 

için emirler tayin etti ve Allah da onları bu konuda muvaffak kıldı.” dedi. Bunun üzerine 

İbn Abbâs: “Ey müminlerin emiri. Eğer kızmayacak olursan bana müsaade et, bu konuda 

bazı şeyler söyleyeyim.” deyince Hz.Ömer: “Buyur” dedi. İbn Abbâs: “Kureyş kendisi 

için emirler tayin etti ve bu konuda isabet edip başarıya ulaştı. Gerçekten Kureyş’in 

peygamberlik ve hilafetin bizde toplanmasını istememeleri sözüne gelince, Cenâb-ı Allah 

bir kavmi şöyle vasıflandırmıştır: ‘Bunun sebebi, Allah’ın indirdiğini beğenmemeleridir. 

Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.’85 İşte bu âyette olduğu gibi bunu hoş 

karşılamazlardı.” Bunun üzerine Hz. Ömer şöyle dedi: “Heyhat! İbn Abbâs. Gerçekten 

ben senin hakkında bazı şeyler duymuştum. Eğer onları sana söyleyecek olursam sana 

karşı muhabbetim azalır diye korkuyorum.” Bunun üzerine İbn Abbâs: “Nedir bunlar? 

Şayet bunlar doğru olan şeyler olsaydı benim senin gözündeki makamım ve değerim 

azalmazdı ve eğer bunlar batıl şeyler ise o zaman da bunları gidermek gerekir.” dedi. Hz. 

Ömer: “Senin bu görevi Kureyş’in bir kıskançlık ve zulüm sonucu senden aldıklarını 

söylediğini duydum.” dedi. İbn Abbâs: “Ey müminlerin emiri! Bu işi zulmen aldılar, 

demene bakarsak bu söz cahil ve halim kimseler için gayet açıktır. Bu işi 

kıskaçlıklarından aldılar, sözüne gelince, gerçekten Âdemoğlu kıskançtır ve biz de 

kıskançların neslinden geldik.” diye karşılık verdi. Hz. Ömer: “Yazıklar olsun ey İbn 

                                                 
82 Buhârî, Tıb 30. 
83 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II/511. 
84 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/68; Bulut, Ahmet, “Abdullah b. Abbâs’ın Şahsiyeti Ve İlmi Faaliyetleri”, 
    Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1989, c.2, sy.2, s. 221. 
85 Muhammed 47:9. 
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Abbâs. Siz Hâşimîler’in kalpleri hâlâ kıskançlıkla doludur ve bu devam ediyor.” dedi. İbn 

Abbâs: “Yavaş ol, Allah’ın kalplerini kötülüklerden tamamen arındırdığı ve vücutlarını 

her türlü hile ve aldatmalardan temizlediği bir kavim için nasıl böyle dersin? Bil ki 

Rasûlüllah’ın kalbi de Hâşimoğulları Kabilesi’nin kalplerinden birisidir.” dedi. Bunun 

üzerine Hz. Ömer: “Sana söyleyeceklerim var İbn Abbâs.” dedikten sonra İbn Abbâs 

gitmek için kalktı. Hz. Ömer de kalkıp şöyle seslendi: “Dur ey İbn Abbâs! Ben seni 

sevindirecek şekilde her türlü hakkını korumaya riayet ederim.” Bunu duyan İbn Abbâs: 

“Ey müminlerin emiri. Benim, senin ve bütün Müslümanların üzerinde bir hakkım vardır. 

Kim bu hakkı korursa hayır kazanır, kim de bu hakkı korumazsa hataya düşer.” dedi ve 

oradan ayrıldı.86 

Hz. Ömer ile İbn Abbâs arasında böyle şiddetli konuşmalar olsa da Hz. Ömer, 

Bedir ashabının da katıldığı ilim meclislerinde, yaşı küçük olmasına rağmen İbn Abbâs’ı 

da bulundurur ve fikirlerine değer verirdi.87 Onlar bazı soruları bilemeyip de İbn Abbâs 

bilince Hz. Ömer onlara: “Onu niye çağırdığımı gördünüz mü?” diyerek İbn Abbâs’ın 

değerini ortaya koymuştur.88 

Böyle bir olayı İbn Abbâs kendisi şöyle anlatmaktadır: 

“Bir gün Ömer beni çağırıp Bedir ashâbıyla birlikte toplantıya almıştı. Sonradan 

anladım ki meğer beni (farklılığımı) onlara göstermek için çağırmış. Toplantının bir 

bölümünde Ömer: ‘Allah’ın ‘izâ câe nasrullâhi ve’l feth’ kelamı hakkında ne dersiniz?’ 

diye sordu. Bazıları: ‘Bize yardım ve fetih ihsan edildiğinde Allah’a hamd ve istiğfar 

etmemiz emredilmektedir.’ dediler. Bazıları da sustu bir şey söylemedi. Ömer bana: 

‘Sende mi böyle düşünüyorsun?’ diye sorunca ben de: ‘Hayır’ karşılığını verdim. Bunun 

üzerine o: ‘Peki ya ne diyorsun?’ diye sordu. Ben: ‘Bu sûre Rasûlüllah’ın eceline işaret 

etmektedir. Ona bunu bildiriyor. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman bu senin ecelinin 

geldiğine bir işarettir. Artık Rabbi’ni hamd ile tesbih et, ondan mağfiret dile. Şüphesiz o 

tevbeleri kabul edendir, buyuruyor.’ deyince Ömer: ‘Ben de senin söylediklerinden başka 

bir şey bilmiyorum.’ cevabını verdi.89 

Ashabın yanında yaşının küçüklüğünden dolayı İbn Abbâs’ın konuşmaktan 

çekindiğini hisseden Hz. Ömer bir gün ona şöyle dedi: “Yaşının küçük olması konuşmana 
                                                 
86 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/68-69. 
87 İbn Kesîr, VIII/478. 
88 İbn Sa’d, II/365; Zehebî, Siyer, III/347. 
89 Buhârî, Tefsir 360; es-Sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefâsir, çev. Sadreddin Gümüş, Nedim Yılmaz, 
    İstanbul, 2003, VII/388;  Zuhaylî, Vehbe, Tefsîru’l-Münîr, çev. Hamdi Arslan, Ahmet Efe, Beşir  
    Eryarsoy, İbrahim Kutlay, Nurettin Yıldız, İstanbul, 2005, XV/660; Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dîni  
    Kur’ân Dili, Sadeleştirenler: İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel, İstanbul, Tsz,  
    X/23-24.  
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engel olmasın, haydi konuş dinleyelim.” Böylece İbn Abbâs, yaşlı ve ileri gelen 

sahabilerle bir arada oturup kalkmış, onlardan çok şey öğrenmiştir.90    

Hz. Ömer de sahabenin büyükleriyle beraber İbn Abbâs’ın ilim meclislerinde 

oturur, ondan istifade eder ve: “Sen, gençlerimiz arasında yüzü ve ahlâkı en güzel, 

Kitâbullah’ı anlama konusunda en bilgili olansın.” derdi.91  Bir gün Abdurrahman b. Avf: 

“Bizim oğullarımız da onun gibidir.” diyerek İbn Abbâs hakkında konuşunca Hz. Ömer 

ona: “O, bilgice ileridir.” diyerek İbn Abbâs’ın bilgisinin daha üstün olduğunu 

belirtmiştir.92 

Hz. Ömer bazen İbn Abbâs’ı çağırarak çeşitli meseleleri ona anlatır ve onun 

görüşünü alır, fetvalarına değer verir ve bulduğu çözüme uyardı.93  

İbn Abbâs, Hz. Ömer’in vefâtında da yanında bulunmuştur. Kûfe valisi Muğîre b. 

Şu’be’nin Medîne’deki İran asıllı kölesi Ebû Lü’lü’ Firûz94 bir gün Hz.Ömer’le 

karşılaşmıştı. Firûz efendisine günlük iki dirhem ödemek zorundaydı. Halife’ye bunun 

fazla geldiğini, azaltması gerektiğini söyledi. Hz. Ömer ona mesleğini sorduğu zaman 

dülgerlik, demircilik ve nakkaşlık olmak üzere üç mesleği olduğunu söyleyince, bu 

miktarın bu kadar meslek sahibi birisi için fazla olmadığını düşünerek “senin vergini çok 

görmüyorum” dedi. 

Bu olaydan bir gün sonra Hz. Ömer sabah namazı için camiye gelmiş, safları 

düzelttikten sonra namaza başlamıştı. Firûz intikam hissiyle dolu bir halde üzerine 

gizleyip getirdiği hançerini çıkartıp mihrapta bulunan Hz. Ömer’e birkaç kez vurdu.95 

Kaçarken de geçtiği saflardaki kimseleri rast gele vurmaya başladı.On üç kişiyi yaraladı, 

bunlardan altı veya yedisi öldü. Birisi Firûz’u yakaladı. Firûz yakalanınca korkuya kapıldı 

ve hançeriyle intihar etti. Hz. Ömer yaralanıp namaza devam edemeyeceğini anlayınca 

Abdurrahman b. Avf’ın elinden tutup onu mihraba geçirdi. Abdurrahman namazı 

tamamladıktan sonra Hz. Ömer, İbn Abbâs’a: “Ey İbn Abbâs. Git gör bakalım, beni kim 

vurdu?” dedi. İbn Abbâs bir müddet dolaştıktan sonra geldi ve: “Seni öldüren Muğîre b. 

Şu’be’nin kölesidir.” dedi. Hz. Ömer: “Şu sanatkâr mı?” diye sorunca İbn Abbâs onun 

olduğunu söyledi.96 İbn Abbâs’ın bu cevabı üzerine Hz. Ömer: “Allah onun canını alsın! 

                                                 
90 Zehebî, Siyer, III/345. 
91 Çetin, Mustafa, “Abdullah b. Abbâs Ve Tefsiri”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
    Manisa, 1983, sy.1, s.227.  
92 Keskioğlu, Osman, Fıkıh Tarihi Ve İslam Hukuku, Ankara, 2003, s. 70. 
93 İbn Kesîr, VIII/478; Kutluay, III/470-471. 
94 Hasan İbrahim, I/322; Algül, II/339. 
95 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III//95-96. 
96 Buhârî, Fedâilü Ashâbu’n-Nebî 8, İbn Kesîr, VII/227. 
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Ben ona iyilik emretmiştim. Allah’a hamd olsun ki ölümümü, Müslümanlık iddiasında 

bulunan bir kimsenin eliyle yaptırmadı.” dedi.97 

Daha sonra Hz. Ömer, İbn Abbâs’a hitaben: “Sen ve baban Abbâs, ikiniz 

Medîne’de kafir kölelerin çok olmasını istiyordunuz.” dedi. Bunun üzerine İbn Abbâs: 

“İstersen yaparım, yani eğer istersen Medîne’deki bütün köleleri öldürürüz.” deyince Hz. 

Ömer: “Yanlış söyledin. Onları sizin dilinizle konuşmaları, sizin kıblenize namaz 

kılmaları ve haccınızı hac yapmalarından sonra öldürebilir misin?” diyerek bunun 

mümkün olmadığını belirtti.98  

Hz. Ömer ile İbn Abbâs arasında zaman zaman bu tür konuşmalar geçse de ikisi de 

birbirini severdi. Bir rivâyet bu durumu gözler önüne sermektedir. Hz. Ömer vurulduğu 

zaman üzülmeye, endişelenmeye başlamıştı. Çok sevdiği İbn Abbâs hemen yanına 

gelerek, endişesini gidermek ve teselli etmek amacıyla: “Ey müminlerin emiri! Bu 

durumdan o kadar endişe etme. Sen Rasûlüllah’a dost ve arkadaş oldun ve ona çok güzel 

dostluk yaptın. Sora Rasûlüllah’tan (o, senden memnun olarak) ayrıldın. Ondan sonra 

Ebûbekir’le arkadaş oldun ona da çok iyi refakat ettin. Sonra Ebûbekir’den de (o senden 

razı olarak) ayrıldın. Sonra Peygamber’in ve Ebûbekir’in bunca ashâbına dost oldun. 

Onlara da çok güzel dostluk yaptın. Eğer sen bu defa ashaptan ayrılacak olursan 

muhakkak ki onlar senden hoşnut ve razı olarak ayrılacaksın.” dedi. 

Bunun üzerine Hz. Ömer: “Ey sevgili İbn Abbâs. Rasûlüllah ile sohbet, onun 

hoşnutluk ve memnuniyeti hakkında anlattığın o güzel hatıralar, zikri âlî olan Allah’ın 

bana bahşettiği bir nimet ve ihsanıdır. Ebûbekir’in sohbeti ve onun memnuniyeti 

hakkındaki hatıralar da Allah’ın bir nimet ve ihsanıdır ki onu bana bahşetmiştir. Benim şu 

andaki üzüntü ve endişem senin içindir. Ve senin en yakın en sadık dostların içindir. 

Vallahi şu yer dolusu altınım olsa azîz ve celîl olan Allah’ın azabından korunmak için onu 

feda ederdim.” diyerek cevap vermiştir.99  

 Hz. Ömer on yıl halifelik yaptıktan sonra altmış üç yaşındayken100 23 Zilhicce / 

644 Ekim’de101 Salı günü hançerlenmiş ve Çarşamba günü vefât etmiştir.102 

 

 

 
                                                 
97 el-Bûtî, Said Ramazan, Fıkhu’s-Sîre, çev. Ali Nar, Orhan Aktepe, İstanbul, 1992, s.500. 
98 Buhârî, Fedâilü Ashâbi’n-Nebî, 8. 
99 Buhârî, Fedâilü Ashâbi’n-Nebî, 6. 
100 Hasan İbrahim, I/322. 
101 Yıldız, II/189. 
102 İbn Kesîr, VII/228. 
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 II. Hz. Osman Dönemi 

 

 A. Katıldığı Seferler 

 

1. Kuzey Afrika’nın Fethi 

 

 Abdullah b. Abbâs Hz. Osman zamanında, 27/647’de Abdullah b. Sa’d b. Ebî Serh 

tarafından düzenlenen Afrika Seferi’ne katılmıştır.103 

 Abdullah b. Sa’d, Mısır valisi olduktan sonra 27/647’den itibaren Afrika’ya sefer 

düzenlemek için Hz. Osman’dan izin istedi ve yardım talep etti. Hz. Osman da ashâbın 

ileri gelenleriyle istişare ettikten sonra sefere izin verdi. İçinde Hasan, Hüseyin, İbn 

Abbâs, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Amr b. el-Âs, Abdullah b. Cafer-i Tayyar ve 

Abdullah b. Zübeyr gibi zatların da bulunduğu takviye kuvvetleri de gönderdi.104  

 Abdullah b. Sa’d ordusunu hazırlayıp Berkâ’ya gitti. Orada bulunan Ukbe b. Nâfi’ 

de askerleriyle birlikte ona katıldı. Abdullah b. Sa’d önce Trablusgarp taraflarındaki 

Rumlarla mücadele edip onları mağlup etti, ilerlemeye devam edip etrafa birlikler 

gönderdi. O dönemde Trablusgarp’tan Tanca’ya kadar uzanan bölgede oraların idaresi ile 

görevli olan Georgios isimli bir komutandı ve bu bölgenin idare merkezi Subeytıla idi. 

Abdullah b. Sa’d, Subeytıla’ya bir günlük mesafede Georgios’un askerleriyle karşılaştı. 

Abdullah b. Zübeyr’in taktikleriyle İslâm ordusu Rumlar’ı mağlup etti.105     

 Afrika Seferi’ne İslâm ordusu adına elçilik göreviyle katılmış olan İbn Abbâs, 

Georgios ve adamlarıyla ilmî tartışmalar yapmıştır. Georgios ve etrafındakiler İbn 

Abbâs’ın akıl, zekâ, fikir kuvvetini ve ilim kudretini görerek: “Bu insan Araplar’ın en 

derin âlimidir.” demişlerdir.106 

İbn Sa’d, Georgios’un askerlerinin mağlup edilmesinden sonra altmış bin kişilik 

ordusuyla Subeytıla’ya ilerledi ve orayı fethetti. Civardaki Ecem Kalesi’ne sığınan 

Rumlar’ı da kuşattı ve orayı da fethetti. Bu sırada Afrika bölgesi sakinleri vergi ödemeyi 

kabul ederek antlaşma imzaladılar. Bu sefer bir yıl üç ay sürmüş, Müslümanlar sadece üç 

şehit vermişlerdir.107 

 

                                                 
103 Zehebî, Siyer, III/336; İbn Kesîr, VIII/476; İbn Hacer, II/331. 
104 Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, çev. Mustafa Fayda, Ankara, 1987, s.324-325. 
105 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/95. 
106 İbn Hacer, II/330. 
107 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/97. 
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2. Taberistan’ın Fethi 

 

Hz. Osman 29/650 yılında Saîd b. el-Âs’ı Kûfe’ye vali olarak tayin etti. Saîd 

30/650-651 yılında Horasan üzerine fethe çıkmışken, Basra valisi Abdullah b. Âmir’in 

kendisinden önce Horasan’a doğru yola çıktığını duymuş, bunun üzerine ordusunu 

Taberistan üzerine göndermeye karar vermiştir.108 

Saîd b. el-Âs’ın ordusunda Hasan, Hüseyin, Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Amr 

b. el-Âs, Zübeyr b. Avvâm, Abdullah b. Ömer ve Huzeyfe b. Yemân gibi zâtlar da 

bulunuyordu. Taberistan Seferi sırasında Cürcan Meliki’yle, yıllık iki yüz bin dirhem 

karşılığında anlaşma yapılmış,109 Nâmiye bölgesi de fethedildikten sonra İslâm ordusu 

geri dönmüştür.110 

 

B. Aldığı Görevler 

 

1. Kur’ân-ı Kerîm’in Çoğaltılmasında Abdullah b. Abbâs 

 

Hz. Peygamber döneminde vahiy kâtipleri inzal olunan âyetleri Rasûlüllah’ın 

emrine uygun olarak kaydediyorlar, Müslümanlardan bazıları da ezberliyorlardı. Bu 

şekilde Kur’ân âyetleri muhafaza ediliyordu. Hz. Ebûbekir döneminde de âyetlerin 

muhafazası aynı şekilde devam etti. Ancak, mürtedlerle yapılan savaşlarda hafızlar 

hayatlarını kaybediyordu. Özellikle Müseylime’ye karşı yapılan Yemâme Savaşı’nda 

yetmiş kurrâ birden ölmüştü. Hz. Ömer bu durumdan endişe ederek Hz. Ebûbekir’e 

Kur’ân’ın cem’ini teklif etmiş, o da bunu kabul ederek Zeyd b. Sâbit’i görevlendirmiştir. 

Mushaf Hz. Ebûbekir tarafından korunmuş, onun vefâtından sonra Hz. Ömer’e, ondan 

sonra da kızı Hafsâ’ya intikal etmiştir. 111 

Bu mushafta âyetler yerli yerindeydi, fakat müstakil olan 114 sûre sıraya 

konulmamıştı. Arap kabileleri arasında bulunan lehçe farklılıkları Kur’ân kıraatinde 

farklılık meydana getiriyordu.112  

Hz. Huzeyfe 30/650’de Azerbaycan’a doğru sefere çıktığında Hımslılar’ın, 

Şamlılar’ın, Kûfe ve Basralılar’ın kendi kıraatlerini beğenerek ihtilafa düştüklerini gördü. 

                                                 
108 Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, 480. 
109 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/114; Hasan İbrahim, I/330. 
110 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/114-115. 
111 Ahmet Cevdet, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, İstanbul, 1977, I/312. 
112 Algül, II/388. 
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Hz. Huzeyfe seferden dönünce halkı tek lehçede birleştirmek istemişse de İbn Mes’ûd ile 

aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Hz. Huzeyfe Medîne’ye giderek, durumu Hz. 

Osman’a anlattı.113 

Hz. Osman da ashâbın ileri gelenleriyle yaptığı istişareden sonra, her yerde kaynak 

olmak üzere bir Mushaf tertibine karar verdi. Hafsâ’daki mushafı da alıp, Zeyd b. Sâbit’i 

Kur’ân-ı Kerîm’in çoğaltılmasıyla görevlendirdi. Onun yanına da Abdullah b. Zübeyr, 

Saîd b. el-Âs ve Abdurrahman b. Hâris’i verdi.114 Bunlara yardımcı olarak da içlerinde 

Abdullah b. Abbâs, Ubey b. Ka’b, Enes b. Mâlik’in de içinde bulunduğu sekiz kişiyi tayin 

etti.115 

Birinci grup âyetleri sıraya koyup Kureyş lehçesiyle yazdı, ikinci grup da 

çoğaltma görevini üstlendi. Bir Mushaf Medîne’de kalmak üzere her vilayete bir tane 

gönderildi. Hafsâ’ya iade edilen mushaf dışında tüm Kur’ân sayfaları imha edildi.116  

 

2. Hac Emirliği 

 

Abdullah b. Sebe’nin çalışmaları ve kışkırtmaları sonucu Mısır, Basra ve 

Kûfe’den gelen bazı kimseler 35/656 yılında Hz. Osman’ı muhasara altına almışlardı.117 

Hz. Osman, namaz kıldırmak için mescide bile çıkamaz duruma gelmişti. İbn Abbâs’a 

haber göndererek bu yıl (35/656) hac emirliği görevini kendisinin yapmasını emretti. İbn 

Abbâs kapısında bekleyip Hz. Osman’ı korumaya çalışanlardandı. İbn Abbâs Hz. 

Osman’a cevaben: “Vallahi bu adamlara karşı mücadele etmek, benim için haccetmekten 

daha hayırlıdır.” dedi. Ancak Hz. Osman ısrar edince o da halifenin emrine uymak 

zorunda kaldı118 ve 35/656 yılında hac emiri olarak görevlendirildi.119  

Hz.Osman İbn Abbâs’a insanlara okuması için bir de mektup vermiştir.120 

Hz.Osman mektubunda Allah’a hamdü senâdan ve Rasûlü’ne salâtü selamdan 

sonra, Hz.Ebûbekir ve Ömer’in halifeliğinden bahisle şûrâya işaret ediyor. Şûrâ 

sonucunda kendisinin halife seçildiğinden bahsediyor, bir müddet iyi günlerden sonra 

                                                 
113 Şiblî, V/263-264. 
114 Keskioğlu, Osman, Nüzûlünden Günümüze Kur’ân-ı Kerim Bilgileri, ANK, 1987, s.97; Karaçam, 
     İsmail, Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûlü Ve Kıraati, İST, 1995. s.190. 
115 Soysaldı, Mehmet, Nüzûlünden Günümüze Kur’ân Ve Tefsir, İST, 1977, s.128. 
116 Algül, II/389. 
117 Geniş bilgi için bkz. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/159-174. 
118 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/184, Tahmaz, Abdülhamit, Abdullah b. Abbâs el-İmâm el-Bahr Âlimü’l-Asr, 
     Dâru’s-Selâm, 1987.  
119 İbn Kesîr, VIII/482; İbn Hacer, II/334; İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî, 
     el-Maârif, çev. Hasan Ege, İstanbul, Tsz. 
120 Yıldız, II/216; Algül, II/436. 
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nefsinin arzularına takılan bazı grupların delilsiz olarak aleyhinde harekete geçtiklerinden 

söz ediyor ve şöyle diyor: 

“Nefsim için sabrettim ve birkaç senedir aleyhimde söylenenleri mesele 

yapmadım. Fakat şimdi görüyor ve duyuyorum ki, Allah-ü Teâlâ’ya karşı bu grup 

cesaretlerini artırmış bulunuyorlar. Hatta bugün de Rasûlüllah’ın civarında, hareminde ve 

hicret yurdunda bize hücum ettiler. Çöldeki Araplar onların peşinde gruplaştılar. Aynı 

Ahzâb Savaşı’ndaki gruplar gibi veya Uhud’dakiler gibi. Ancak onlardan farklı yanı 

amaçlarıdır. Yoksa usül ve şekil aynıdır. Hadi bize yardıma geliniz.”121   

İbn Abbâs’ın hac emiri olarak Mekke’ye gitmesinden sonra, Medineliler’in 

isyancılara karşı koyup çarpışmalarına rağmen122 isyancılar evine zorla girerek123 18 

Zilhicce 35 / 17 Haziran 656 yılında Hz. Osman’ı şehit etmişlerdir.124 

İbn Abbâs görevini yerine getirip insanlara hac yaptırdıktan sonra Medine’ye 

döndüğü zaman Hz. Osman’ı öldürülmüş olarak bulmuş ve bu duruma çok üzülmüştür.125 

 

III. Hz. Ali Dönemi 

 

Hz. Osman şehit edilip Hz. Ali halife olduktan sonra ilk iş olarak valileri 

değiştirmeye karar verdi. Bunu öğrenen Muğîre b. Şu’be Hz. Ali’ye gelerek: “Sen 

valilerini yerlerinde bırak. Eğer itaatlerine dair mesajları sana gelirse ondan sonra 

dilediğin valiyi değiştirir, dilediğini de yerinde bırakırsın.” diyerek tavsiyede bulundu ve 

gitti. Ertesi gün tekrar gelip: “Bence valileri görevden azletmelisin ki hangisinin sana itaat 

ettiğini, hangisinin âsî olduğunu anlayabilesin.” dedi. Hz. Ali de Muğîre’nin bu sözlerini 

İbn Abbâs’a anlatıp, onun fikrini sordu. İbn Abbâs: “Dün sana öğüt verdi ama bugün sana 

hile yaptı.” dedi. Muğîre de İbn Abbâs’ın böyle söylediğini duyunca: “Evet, Ali’ye öğüt 

vermiştim, ama öğüdümü kabul etmeyince kendisine hile yaptım.” dedi ve Medîne’den 

çıkıp Mekke’ye gitti.126 

İbn Abbâs valilerin değiştirilmesi konusunda Hz. Ali’ye, kökleşip yerleşmiş, 

halkın güvenini kazanmış valileri biatlarını alıncaya kadar azletmemesini, aksi halde 

onların halkı halifeye karşı kışkırtabileceklerini söyledi.127 Özellikle de Muâviye’yi 

                                                 
121 Seyf b. Ömer, el-Fitne ve Vak’atü’l-Cemel, nşr.Ahmet Râtib Armuş, Beyrut, 1972, s.61-62. 
122 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/183-185. 
123 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/184. 
124 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/187; Ahmet Cevdet, I/489. 
125 Zehebî, Siyer, III/349, Tahmaz, 37. 
126 İbn Kesîr, VII/368. 
127 Nedvî, II/78; Algül, II/475. 
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Şam’da bırakmasını Hz. Ali’ye tavsiye etti ve: “Muâviye’yi valilikten azledersen 

korkarım ki Osman’ın kanını senden talep eder. Talha ve Zübeyr’in de senin aleyhinde 

konuşmayacaklarından emin değilim.” dedi. Hz. Ali de: “Ben bu görüşte değilim. Bilakis 

sen Şam’a git, ben seni oraya vali tayin ettim.” deyince, İbn Abbâs endişesini dile 

getirerek: “Osman sebebiyle Muâviye’nin beni öldürmesinden veya sana akraba olduğum 

için beni hapsetmesinden korkuyorum. Ama sen Muâviye’ye hitaben bir mektup yazıp 

bana ver. Mektubunda ona vaadlerde bulun ve onu ümitlendir.” dediyse de Hz. Ali bunun 

olmayacağını söyledi ve İbn Abbâs’ın bu teklifini reddetti.128 Bunun üzerine İbn Abbâs: 

“Ey müminlerin emiri! Savaş hiledir. Nitekim Rasûlüllah da böyle buyurmuştur. Allah’a 

yemin ederim ki, eğer sen benim dediğimi yaparsan onların sana biat etmelerini 

sağlarım.” dedi.129  

İbn Abbâs valiler konusunda Hz. Ali’ye siyaset yapmasını tavsiye ediyor, o ise: 

“Üç ay sonra azledeceğim birisine neden siyaset yapayım. Azledeceksem peşinen 

bildiririm.” diyordu.130 

Daha sonra İbn Abbâs Hz. Ali’ye valiler konusunda Şam ve benzeri vilayetlere 

önce biat için elçiler göndermesini, şayet biat etmezlerse onları azletmenin halk nezdinde 

daha kolay anlaşılabileceğini, aksi halde valilerin bazı vilayetlerden geri çevrilebileceğini, 

bunun da merkez için aleyhte sonuçlar doğuracağını söyledi.131 

Ancak Hz. Ali bu nasihatleri dinlemeyerek 36/656 yılında bazı valileri azledip 

yerine valiler tayin etti. Basra’ya Osman b. Huneyf, Kûfe’ye Umâre b. Şihâb, Yemen’e 

Ubeydullah b. Abbâs, Mısır’a Kays b. Sa’d, Şam’a Sehl b. Huneyf’i tayin etti. Bunun 

üzerine İbn Abbâs’ın dediği olmuş; Şam ve Kûfe’ye atanan valiler şehre alınmadan 

yoldan çevrilmiş, Mısır ve Basra valileri şehre girmişler ancak, kendilerini destekleyen  ve 

Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını isteyen iki grupla karşılaşmışlardır. Sadece 

Yemen valisi Ubeydullah, engelsiz ve topyekün itaatle karşılanmıştır. Bunun üzerine 

Hz.Ali, Şam valisi Muâviye ve Kûfe valisi Ebû Mûsâ el-Eş’arî’ye hitaben birer mektup 

yazarak onları kendisine biate davet etmiştir.132  

Bu tür nasihatlerin yanında İbn Abbâs ile Hz. Ali arasında bazı fikrî münakaşalar 

da olmuştur. İbn Abbâs’ın, mut’a nikahının ve eşek etinin helal olduğunu söylediğini 

duyan Hz. Ali: “Rasûlüllah Hayber Gazası’nda kadınlarla mut’a nikahı yapmayı ve evcil 

                                                 
128 Zehebî, Siyer, III/353; İbn Kesîr, VII/368. 
129 İbn Kesîr, VII/369. 
130 Zehebî, Siyer, III/349; İbn Kesîr, VIII/476. 
131 İbn Kesîr, VIII/476; Algül, II/533. 
132 Algül, II/477. 
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eşeklerin etini yemeyi yasakladı.” diyerek ona cevap vermiş ve: “Sen yolunu şaşırmış bir 

adamsın.” diyerek, İbn Abbâs’a karşı olan tepkisini göstermiştir.133 

Bir defasında da Hz. Ali’nin dinden dönen bazı kimseleri ateşle yaktırdığını duyan 

İbn Abbâs buna tepki göstererek: “Ben olsam onları yakmazdım. Çünkü Rasûlüllah, 

Allah’ın azabı ile azaplandırmayın, buyurmuştur. Ben olsaydım Rasûlüllah’ın, her kim 

dinini değiştirirse onları öldürün, demesinden dolayı onları öldürürdüm.” dediğini duyan 

Hz. Ali: “Yazıklar olsun İbn Abbâs’a, o detaylarla meşgul oluyor.” demiştir.134  

Tüm bu olanlara rağmen İbn Abbâs, ilmin onda dokuzunun Hz. Ali’de olduğunu, 

geriye kalan onda birde de ayrıca hissesi bulunduğunu ifade etmiştir. İbn Abbâs, eğer 

güvenilir kişilerden nakledilmişse Hz. Ali’nin fetvalarının kendi nazarında aşılamayacak 

bilgi hazinesi olarak değer taşıdığını, dolayısıyla hüküm ve fetva verirken onu göz ardı 

edemeyeceklerini söylemiştir.135 

 

A. Cemel ve Sıffin Savaşları’nda 

 

Hz. Ali halife olduktan sonra, Hz. Osman’ın öcünün alınmasını isteyenlere biraz 

beklemelerini, halk sakinleşip emniyet sağlanınca hakkın yerine getirileceğini söyledi 

ancak, Hz. Osman’ın ölümüne çok üzülen ve öcünün bir an önce alınmasını isteyen Hz. 

Aişe, Talha ve Zübeyr bir araya gelerek136 yanlarına topladıkları altı yüz kişiyle 

Mekke’den Basra’ya doğru yola çıktılar.137 Yolda kendilerine katılanlarla birlikte sayıları 

üç bine ulaştı. Bu durumu öğrenen Hz. Ali de Şam’a gitmek üzere yola çıkardığı orduyu 

Basra’ya çevirdi.138 Hz. Ali’nin emriyle Hicaz’dan hareket eden ordu da İbn Abbâs’ın 

komutasında Hz. Ali’nin ordusuna katıldı.139 Böylece İbn Abbâs bizzat Cemel Savaşı’nda 

bulundu.140 

İki taraf arasında uzun görüşmeler olmasına rağmen barış sağlanamadı.141 36/656 

yılında Hureybe denilen yerde iki ordu karşılaştı ve savaş başladı. Sonunda Hz. Ali’nin 

                                                 
133 İbn Kayyım, III/507-508. 
134 İbn Kesîr, VIII/477; Varol, M. Bahaüddin, Hilafet Mücadelesinde Ehli Beyt Nesli, Konya, 2004, s.57-58. 
135 Yaman, Ahmet, “Ehli Beyt Fıkhının İmamı Hz.Ali ve Takip Ettiği İctihad Yöntemi”, Marife, y.4, sy.3,  
     Konya, 2005, s. 113. 
136 Mes’ûdî, II/366; Hasan İbrahim, II/38. 
137 Hasan İbrahim, II/40. 
138 Algül, II/484. 
139 Kutluay, III/487; Nedvî, II/79. 
140 İbn Abdilber, III/939; İbn Kesîr, VIII/476. 
141 bkz. Algül, II/484-486. 
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ordusu savaşı kazandı. Üzücüdür ki, iki taraftan yaklaşık on bin Müslüman hayatını 

kaybetti.142 

Hz. Ali Cemel Savaşı’ndan sonra idare merkezini Medîne’den Kûfe’ye taşıdı, içte 

birliği sağlamaya çalıştı. Bu amaçla da yeni valiler atadı. Suriye dışında çoğunluğun biatı 

sağlanmıştı. Hz. Ali, Cerîr b. Abdullah el-Becelî’yi, biatını sağlamak için Muâviye’ye elçi 

olarak gönderdi. Ancak Muâviye siyasî kişiliğini kullanarak elçiyi oyaladı ve kararını 

hemen söylemedi. Çünkü biat etmediğini öğrenmesi Hz. Ali’yi harekete geçirebilirdi.143 

Muâviye aynı zamanda Hz. Ali’ye karşı siyaset yürütüyordu. Bir gün Şam 

Camii’nde Cerîr’in de bulunduğu esnada, Hz. Osman’ın kanlı gömleğini göstererek halkın 

âsîlere karşı kin duygularını harekete geçirdi.144 

Şam’ın bu durumunu gören Cerîr, Hz. Ali’nin yanına gelerek Şamlılar’ın kendi 

aleyhinde bir şeyler yapmak istediklerini söyleyince Hz. Ali onların üzerine yürümeye 

karar vererek ordusunu hazırladı. Bunu duyan Muâviye de ordusunu hazırlayarak yola 

çıktı. İki ordu 36/656 yılında Sıffin Ovası’nda toplandı.145 

İbn Abbâs da Sıffin Savaşı’na katılmak için146 Basra’da bir ordu hazırlayarak Hz. 

Ali’ye yardıma geldi.147  

Hz. Ali Muâviye’yi itaate ve barışa çağırmak için elçi gönderdiyse de anlaşma 

sağlanamadı148 ve iki ordu arasında küçük gruplar halinde çarpışmalar oldu.149 Bu küçük 

çarpışmalardan sonra tekrar anlaşma sağlanmaya çalışıldıysa da başarılı olunamadı ve 

çarpışmalar devam etti.150  

37/657 yılında Safer ayında yedi gün süren küçük çarpışmalardan sonra Hz. Ali 

gece vakti orduyu topyekün savaşa hazırladı. Sabah olunca iki ordu savaşa başladı.151 İbn 

Abbâs da sol cenah komutanı olarak bir müfrezeyi komuta ediyordu.152 

 Günlerce süren savaş sonunda, Hz. Ali’nin ordusu savaşı kazanmak üzereydi. 

Muâviye’nin, ordusundaki yorgunluk ve dağılma halini görünce kaçmak istediği ama 

sonradan bundan vazgeçtiği rivâyet edilir.153 Muâviye’nin ordusu bu durumdayken Amr 

                                                 
142 Hasan İbrahim, II/40. 
143 Hasan İbrahim, II/43; Algül, II/501. 
144 Algül, II/503. 
145 Yıldız, II/238. 
146 İbn Abdilber, III/939; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/194; Ziriklî, IV/229. 
147 Nedvî, II/79. 
148 Yıldız, II/238-239. 
149 Yıldız, II/239; Algül, II/506. 
150 bkz. Yıldız, II/240-242. 
151 Hasan İbrahim, II/45. 
152 İbn Kesîr, VIII/476. 
153 Ya’kûbî, II/188. 
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b. el-Âs’ın teklifiyle askerler mızraklarının ucuna Kur’ân sayfalarını takınca savaş sona 

erdi.154 Bu teklifinden dolayı Amr’ı kötüleyen rivâyetler bulunmaktadır. Şiddetli bir sulh 

arzusunun yaşandığı bir sırada Amr’ın teklifiyle Tahkîm fikri ortaya atılmıştır. Bu 

teklifiyle Amr’ın hem helake uğramak üzere olan Şam ordusunu kurtarmak, hem de iki 

taraf arasında şiddetle devam eden harbi önleyip Kur’ân hükümlerine göre sulhu 

sağlamak gayesini güttüğünü söylemek mümkündür; dolayısıyla Amr’ın bu davranışı 

sebebiyle tahkîr ve takbîh edilmesi mümkün değildir. Amr’ı kötülemek üzere bir takım 

rivâyetlerin uydurulduğunu kabul etmek gerekir.155 

 Eş’as b. Kays Hz. Ali’ye gelerek Muâviye’ye gitmeyi ve Kur’ân sayfalarını 

mızraklara niçin taktırdığını sormayı teklif etti. Hz. Ali’de bu işle onu görevlendirdi. 

Eş’as, Muâviye’ye giderek ona, yaptıklarının ne anlama geldiğini sorunca Muâviye: “Biz 

de, siz de Allah’ın Kur’ân’daki emrine dönelim. Bir adam siz seçin, bir de biz seçelim. 

Allah’ın Kitabı’ndakiyle hükmetmeleri için onlardan söz alalım. Sonra da anlaştıkları 

şeye tabi olalım.” diye cevap verdi.156 Hz. Ali de bunu mecburen kabul edince Tahkîm 

ortaya çıktı. Hz.Ali’nin Tahkîmi kabul etmesinde Eş’as’ın büyük rolü olduğu rivâyet 

edilir.157 

 

 B. Tahkîm Olayında  

 

 Muâviye’nin, aramızda Kur’ân hakem olsun, teklifinden sonra Hz. Ali’nin 

ordusunda anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Muâviye ve ordusu temsilci olarak Amr b. el-

Âs’ı ittifakla seçti. Hz. Ali ise Abdullah b. Abbâs’ı aday olarak gösterdi. Ancak bir grup 

İbn Abbâs’ın Hz. Ali’ye çok yakın olduğunu ve emrinden dışarı çıkmayacağını ileri 

sürerek buna karşı çıktılar.158 Eş’as ve taraftarları İbn Abbâs’ın hakemliğine itiraz ederken 

Hz. Ali’ye hitaben: “Ha sen hakem olmuşsun, ha İbn Abbâs; bunun bir farkı yok! Biz 

sana da, Muâviye’ye de aynı seviyede, herhangi birinize diğerinden daha yakın olmayan 

bir hakem istiyoruz.” diyorlardı.159   

                                                 
154 Hasan İbrahim II/45; Algül, II/508-509; Yıldız, II/243-325. 
155 Önkal, “Ahmet, Tahkîm Olayı Üzerine Bir Değerlendirme”, İstem, y.1, sy.2, Konya, 2003, s.38. 
156 Yıldız, II/508. 
157 Ya’kûbî, II/189. 
158 Mes’ûdî, II/406; Selkînî, 27; Ebû Zehra, Muhammed, Mezhepler Tarihi, çev. Sıbğatullah Kaya, Ankara,  
     2004, s.65. 
159 Taberî, V/51. 
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 Hz. Ali bu defa Eşter en-Nehâî’nin gönderilmesini istedi. Aynı grup: “Yeryüzünü 

Eşter’den başka ateşe veren var mı?” diyerek itiraz etti.160 Garip olan şu ki, bu grup, Hz. 

Ali’ye yakın birinin seçilmesine müsaade etmedikleri ve tarafsız birinin seçilmesine ısrar 

ettikleri halde, Muâviye’nin çok yakını olan Amr b. el-Âs’ı seçmesine itiraz etmediler.161 

Bu tartışmadan sonra çoğunluk Ebû Mûsâ el-Eş’arî nin seçilmesini kabul ettiler.162 

Hz. Ali de Ebû Mûsâ el-Eş’arî nin seçilmesine itiraz ettiyse de rızası olmamasına rağmen 

onlara boyun eğdi.163 İki taraf Ramazan 37/ Şubat 658’de Dûmetü’l Cendel’de buluşmayı 

kararlaştırdılar ve karar yazıyla tespit edildi.164   

Ancak Tahkîm ortaya çıkınca Hz. Ali askerleri içinden bir grup “Hüküm 

Allah’ındır.” diyerek ondan ayrıldılar ve Tahkîmi kabul etmediler.165 Hz. Ali Kûfe’ye 

girerken, Tahkîmi kabul etmeyen bir grup (Hâricîler) Hârûra’ya yöneldi. Sayıları on iki 

bin kadar olan Hâricîler burada konakladılar.166 

Hz. Ali de Hârûra’da konaklayan Hâricîlere Abdullah b. Abbâs’ı gönderdi ve ona; 

“Ben oraya gelinceye kadar onlarla münakaşa etmede acele etme.” dedi167 ve ekledi: 

“Hâricîler’le tartışırken Kur’ân’ı delil getirme. Zira o farklı anlamlara müsait bir kitaptır. 

Sen bir anlam verirsin onlar başka bir anlam verir. Onun için sen onları sünnet ile 

sıkıştır.” dedi. İbn Abbâs: “Fakat ey müminlerin emiri. Ben Allah’ın kitabını onlardan çok 

daha iyi bilirim. Zira o bizim evimizde nâzil oldu.” deyince Hz. Ali tekrar: “Kur’ân birçok 

anlamların taşıyıcısıdır. Sen onlarla tartışmanda sünneti kullan. Çünkü sünnet karşısında 

kaçacak yer bulamazlar.”  diyerek sözlerini yeniledi.168 

 İbn Abbâs Hârûra’ya vardığı zaman onların içinde, uzun süren secdelerden dolayı 

alınları yarılmış, elleri deve dizi gibi nasır bağlamış ve temiz giyimli kişiler olan bir 

grupla karşılaşmışlardır.169   

İbn Abbâs, Hz. Ali’nin tenbihlerine rağmen, dayanamayıp Hâricîlerle tartışmaya 

başladı ve : “Emiru’l-Müminine kızmanızın sebebi nedir?” dedi.   

                                                 
160 Taberî, V/51; el-İmâme ve’s-Siyâse, I/113; Bu eser İbn Kuteybe’ye nispet edilir. Bu eserin İbn  
      Kuteybe’ye ait olup olmadığı hakkındaki tartışmalar için bkz. M. Bahaüddin Varol, “el-İmâme ve’s- 
      Siyâse İsimli Eserin Müellifi İbn Kuteybe midir?” İslami Araştırmalar, c.16, sy.2, Ankara, 2003, s.308- 
      321. 
161 Yıldız, II/508. 
162 Ya’kûbî, II/189;  Taberî, V/52; İbn Kesîr,VIII/477. 
163 Yıldız, II/508. 
164 Taberî, V/56-57 
165 Gölcük, Şerafettin-Toprak, Süleyman, Kelam, Konya, 2001, s.33, Tahmaz, 51. 
166 Hasan İbrahim, II/54; Yıldız, II/248. 
167 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/333; Yıldız, II/248. 
168 Yaman, “Ehli Beyt Fıkhının İmamı Hz.Ali ve Takip Ettiği İctihad Yöntemi”, Marife, y.4, sy.3, s.120. 
169 Ebû Zehra, 67. 
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Hâricîler: “Ali müminleri emiri idi. Fakat Allah’ın kendisine verdiği bu hilafet  

libasından vazgeçerek Tahkîmi istedi.” dediler.  

İbn Abbâs: “Hz. Peygamber bile Hudeybiye Anlaşması imzalanırken, Kureyş 

müşriklerinin: ‘Eğer seni Allah’ın Rasûlü olarak tanısaydık, elbette seninle bozuşmazdık.’ 

demeleri üzerine kendi “Rasûlüllah” ünvanını sildirmişti. Sonra sizin caiz 

sayılamayacağını söylediğiniz Tahkîm hakkında Allah şöyle der: ‘Ey Müminler. İhramlı 

iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi (ona) 

cezadır. (Buna) Kâbe’ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi 

hükmeder (öldürülen avın dengini takdir eder.)’170 Allah bu konuda yine şunu 

buyurmuştur: ‘Karı kocanın arasının açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir 

hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah 

aralarını bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.’171 dedi.  

Hâricîler: “Seni dinledik; şimdide sen bizim delillerimizi dinle ve bizimle seni 

gönderen arasında hakemlik et.” dediler. İbn Abbâs: “Peki” dedi.  

Hâricîler: Hac için ihramlı iken bir avı öldüren birinin, bu hareketi yasaklamayan 

bir kimsenin hakemliğini istemesine rıza gösterilebilir mi?” deyince İbn Abbâs:”Hayır” 

dedi. Hâricîler: “Peki o halde Ali, Müslümanların kanını dökmek Allah tarafından 

yasaklanmış bir fiil olduğu halde bu fiili meşru, mütecavizlerle dövüşmeyi gayri meşru 

sayan ve üstelik Allah’la Peygamberin düşmanlarına sadakata başlayan birisini, dini bir 

meselede nasıl hakem olarak kabul etti? Esas itibariyle Tahkîm doğru olsaydı bile, Ali 

başka şekilde inananları, Allah’ın dini bir meselesi üzerinde hakem olarak kabul etmek; 

müminlerin şehit edilmelerine göz yummak ve Allah ve Rasûlü’nün düşmanlarına 

bağlanmaya başlamakla, zaten hak yoldan çıkmış oluyordu. Gelelim Ebû Mûsâ 

meselesine... O, kararsız bir adam değil miydi? O, mütecavizlerle savaşmayı gayrı meşru 

sayıp, halkı çarpışmaktan vazgeçirmedi mi?” dediler. İbn Abbâs: “Evet” dedi.  

Hâricîler: “Peki öyleyse Ali böyle bir adamı nasıl hakem olarak tayin edebildi? Ali 

böyle yapmakla, ihramlı iken öldürdüğü avın kıymeti üzerinde, böyle bir fiile izin veren 

birisinin hükmünü kabul eden bir adama benzemektedir. Ayrıca Amr b. el-Âs, müminlerin 

kanlarını dökmeyi meşru bir hareket saymadı mı? Ve yine Müslümanlara karşı isyan 

edenlere savaşmayı gayri meşru saymadı mı? Allah’ın ve Müslümanların düşmanlarına 

iltihak etmedi mi?” dediler. İbn Abbâs: “Evet bundan dolayı da siz Ali ile 

uyuşamadınız.”dedi.   

                                                 
170 Mâide 5:95. 
171 Nisâ 4:35. 
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Hâricîler: “Kur’ân-ı Kerîm’deki âyete gelince: “Eğer karı-kocanın arasının 

açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir 

hakem gönderiniz.”172 buyuruluyor. Şimdi farzet ki Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla 

evlenmiş bir Müslüman var ve bunların aralarında da geçimsizlik doğmuştur. Böyle bir 

olayda gerek Yahudi gerek Hıristiyan’ın inanmadıkları İslam hukukuna göre hüküm 

vermeleri için Yahudi ve Hıristiyan davet etmek caiz midir?” dediler. İbn Abbâs: “Hayır” 

dedi.   

Hâricîler:”Öyleyse Ali, Müslümanların kanlarının dökülmesi Allah tarafından 

yasaklanmış olduğu halde, kan dökmeye müsaade eden ve düşmanlarımızla birleşen Amr 

b. el-Âs’ın hakemliğini nasıl kabul edebildi? Bize karşı bu tip bir anlaşmanın 

tamamlanmasının ve yerine getirilebilmesinin caiz olacağı şeklinde ifade ettiğin Hz. 

Peygamber ile kâfirler arasındaki, daha sonra feshedilmiş olan anlaşma meselesine 

gelince... Nitekim aynı şekilde kıble önce Kudüs iken, sonra Kâbe’ye çevrildi. Başlangıçta 

şaraba müsaade edilmişti; fakat daha sonra yasaklandı...  

Berâe (Tevbe) Sûresi’nde Allah, Hz. Peygamberi kafirlerle herhangi bir anlaşmaya 

girişmekten men etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Allah’tan ve Rasûlü’nden kendileriyle 

anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!...173 Böylece Tevbe Sûresi, putperestlerle 

olan bütün anlaşmaların bozulmasını emretmiş ve Hz.Peygamberi de, Allah’ın kelamını 

işitebilmeleri şartıyla, kendisinden himaye elde etmeye çalışanlar müstesna, müşriklere 

herhangi bir emniyet ve rehin bağışlamaktan menetmiştir. Keza Allah şöyle buyurmuştur: 

“Ey iman edenler; Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i 

Haram’a yaklaşmasınlar!174  

Allah kendi Rasûlü’nü müşriklerle herhangi bir anlaşmaya girmekten menettikten 

sonra ve böyle bir faaliyeti Tevbe Sûresinde hukuk dışı ilan ettikten sonra, hiç kimsenin 

bunu bu tarzda yapmasına müsaade edilmemiştir. Bu durumda senin adamın bu mesele 

hakkında ne diyebilir? Eğer o, müşriklerle yapılmış anlaşmanın yerine getirilmesini hala 

caizmiş gibi telakki ediyorsa, kendisine Mescid-i Aksâ’yı kıble edinsin ve iptal edilmiş 

şer’i hükümlere uysun!  

Ey İbn Abbâs! Şimdi senin adamının bize karşı bir delil olarak ileri sürdüğü 

Hz.Peygamber’in müşriklerle andı meselesine, ancak bu kadar izin verilmekte olduğunu 

düşünmez misin? Mütecavizlerle savaşmanın, tıpkı zina eden kadınla erkeğin 

                                                 
172 Nisâ 4:35. 
173 Tevbe 9:1-2. 
174 Tevbe 9:28. 



 26 

kamçılanması ve hırsızın elinin kesilmesini öğretişi gibi, Allah’ın kullarına öğrettiği 

Hududullah’tan birisi olduğunu bilir misin?” dediler. İbn Abbâs: “Evet” dedi.  

Hâricîler: “Farzet ki zina yaptığı veya hırsızlık ettiği ve çaldığı şey ispat edilmiş 

bir adam var. Müslümanların imamı ona, hırsızlık için tayin edilmiş cezayı zorla kabul 

ettirmek ister; ve fakat o, Allah’ın emrine boyun eğmeyi reddeder. Müslümanlardan bir 

grup da suçluyu, tatbik edilmek istenen bu cezaya çarpılmaktan korumak için 

ayaklanırlar. Böylece o hırsız onların arasında tehlikeden kurtulmuş olur. Şimdi 

Müslümanların bu insanlarla savaşmaları şer’i değil midir?” dediler. İbn Abbâs: “Evet” 

dedi.  

Hâricîler: “Düşün ki Müslümanlar, her iki taraftan birçok kurban verilinceye kadar 

onlarla dövüştüler. O vakit Müslümanlara, kendi tarafları için bir hakem tayin etmelerini 

ve ayrıca kendilerine tayin edilen bir hakemle birlikte Tahkîme başvurmalarını ve neticide 

hakemlerin verecekleri karar her ne olursa olsun kabul etmeyi teklif ettiler. Şimdi onların 

verecekleri hükmü kabul etmek onlar için şer’i olur muydu? Eğer onlar adaletsiz bir 

şekilde hükmetselerdi ve Hudud’un terkini emretselerdi, Müslümanlar için bunu kabul 

etmek ve onu, Hudud’u terk edenler ve buna sımsıkı yapışanlarla çarpışmayı şer’i 

farzetmek doğru olur muydu?” dediler.   

İbn Abbâs: “Müslümanların bu şekilde hareket etmelerine müsaade edilmemiştir 

ki...” dedi.  

 Hâricîler: “Öyleyse biz, Allah’ın dini üzerinde, zina eden kimse ve hırsız 

hakkındaki emirlerinde olduğu gibi kendileriyle dövüşmek Allah’ın Hududu’ndan birisi 

olduğu halde, mütecavizlerle savaşmayı gayrı meşru sayan birisi ile nasıl olur da hakem 

usulüne başvurabiliriz? İnsanın, Allah’ın hüküm verdiği herhangi bir şey üzerinde seçme 

hakkı yoktur. Bu konuda Allah: “Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet ve onların 

arzularına uyma. Allah’ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmında seni saptırmamalarına 

dikkat et. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah ancak, günahlarının bir kısmını onların başına 

bela etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır. Yoksa onlar cahiliye 

idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre, Hükümranlığı Allah’tan daha güzel 

kim vardır?175 Rabbi’nin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun 

sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.176  

                                                 
175 Mâide 5:49-50. 
176 En’âm 6:40. 
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Ayrıca: “Hüküm vermek ancak Allah’a aittir...”177 buyurulmuştur. Ancak Kur’ân-ı 

Kerîm veya sünnette hüküm bulunmadığı hallerdedir ki, hüküm verme salih 

Müslümanlara aittir. Fakat Allah’ın hüküm verdiği bir meselede, hüküm verme insanın 

ihtiyarında değildir. Tıpkı Allah’ın: “Allah ve Rasûlü bir işe hüküm verdiği zaman, 

inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim 

Allah ve Rasûlü’ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.”178 buyurduğu gibi.   

Peki o halde nasıl olur da, Allah ve Rasûlü’nün hükmünü terk eden birisi, Allah’ın 

dînî bir meselesi hakkında hüküm verebilir? Muâviye ve Amr, Allah ve Rasûlü’nün 

hükmüne boyun eğmeyi reddettiler. Eğer onlar buna boyun eğseler ve sonra Allah’ın 

emrine yakararak Müslümanların dinine dönselerdi, bu davranışlarını kabul etmek ve 

Allah’ın bize emrettiği: “…Mütecavizlerle, Allah’ın emirlerine kabul etmelerine kadar 

savaşın...”179 Hükmüne uyarak onlarla dostluğumuzu tazelemek gerçekten borcumuz 

olacaktı. Ne var ki Allah tarafından kararlaştırılmış bir mesele üzerinde hüküm vermek 

için insanlar tayin etmek ve bu insanların hükmünü kabul etmek, bizim uygun 

karşılayabileceğimiz bir şey değildir...” dediler.180  

Hâricîler ile İbn Abbâs arasındaki tartışma bu şekilde devam ederken Hz.Ali geldi 

ve İbn Abbâs’a: “Sana, ben gelinceye kadar onlarla tartışma demedim mi? Onlarla 

konuşmaktan vazgeç” dedi.181  

Hz.Ali daha sonra Hâricîler’in reisi Yezîd b. Kays’ın yanına giderek onlarla 

konuştu ve onlara Kûfe’ye dönmeyi kabul ettirmeye çalıştı. Hz.Ali’nin konuşmalarından 

sonra yaklaşık altı bin Hâricî Hz.Ali ile beraber Kûfe’ye döndü.182 

 Ancak Kûfe’ye dönen Hâricîler rahat durmayarak, Hz.Ali’nin hakem meselesini 

günah kabul edip tevbe ettiğini ve onu dalalet olarak gördüğünü yaymaya başladılar. 

Hz.Ali Kûfe’de halka hitap ederek: “Hakem meselesinden vazgeçtiğimi söyleyen yalan 

söylemiştir. Hakem meselesini dalalet olarak görenler daha sapıktırlar” dedi. Bu söz 

üzerine Hâricîler yeniden isyan edip Kûfe’den ayrıldılar. Hz.Ali onlarla görüşmesi için 

İbn Abbâs’ı görevlendirerek onlara gönderdi. Hâricîler İbn Abbâs’ı ikram ve saygıyla 

karşıladıktan sonra: “Ali, kan konusunda insanları hakem kabul ettiğinden dolayı büyük 

bir günah işledi. Allah’tan başka hakem yoktur” dediler. İbn Abbâs da onlara: “Allah’ın 

                                                 
177 Yusuf 12:40. 
178 Ahzâb 33:36. 
179 Hucurât 49:9. 
180 Fığlalı, “Hâricîliğin Doğuşu Ve Fırkalara Ayrılışı”, AÜİFD, sy.22, s. 251-255. 
181 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/334;Yıldız, II/.249. 
182 İbnü’l-Esir, el-Kâmil, III/334-335; Fığlalı, “Hâricîliğin Doğuşu ve Fırkalara Ayrılışı”, AÜİFD, sy.22, 
     s.256-257. 
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Harem’de avlanan çeyrek dirhem değerindeki tavşan hususunda insanları hakem seçmeyi, 

kadın ve erkek arasındaki anlaşmazlığa hakem tayinini emrettiğini bilmiyor musunuz? 

Hz. Peygamber’in, Hudeybiye’de Kureyş’le anlaşma yapıp savaşı terk ettiğini bilmiyor 

musunuz?” cevabını verdi. Hâricîler: “Evet ama Ali, kendini Müslümanların hilafetinden 

sildi.” dediler. İbn Abbâs: “Hz. Peygamber de öyle yapmıştı. Hudeybiye Anlaşması’nda 

ismini sildirdi ama peygamber olarak devam etti.” dedi. İbn Abbâs ayrıca, Hz. Ali’nin 

haklı, hakemler adaletle karar vermezlerse dahi Hz. Ali’nin hilafete Muâviye’den ve 

başkalarından daha layık olduğunu söyleyince, Hâricîler’den iki bin kadarı onun görüşünü 

kabul ederek Kûfe’ye dönmeye karar verdiler.183  

İki hakemin toplanma zamanı geldiğinde Ramazan 37/ Şubat 658’de Dûmetü’l 

Cendel’de buluştular.184 Hz. Ali dört yüz kişiyi, başlarından Şureyh b. Hâni el-Hârisî ile 

birlikte İbn Abbâs ve Ebû Mûsâ el-Eş’ari olarak gönderdi. Muâviye de Şam’dan Amr b. 

el-Âs başkanlığında dört yüz kişi gönderdi. Taraflar Dumetü’l Cendel’in Ezruh mevkiinde 

buluştular. Her iki taraf da merkezle sürekli mektuplaşıyordu. Muâviye’nin kuryesi Amr’a 

geldiği zaman her şey sessizce olup bitiyor, kimsenin bir şeyden haberi olmuyordu. Şam 

ahalisi de bir şey sormuyordu. Halbuki Hz. Ali’nin elçisi geldiği zaman Iraklılar hemen 

İbn Abbâs’a gelip Emiru’l-Mü’min’in ne yazdığını soruyorlar, şayet İbn Abbâs bir şey 

söylemezse, şüpheleniyor ve “şöyle şöyle yazdığını zannediyoruz” diyerek tahminde 

bulunuyorlardı. İbn Abbâs bunun üzerine onlara: “Düşünmez misiniz, görmez misiniz? 

Muâviye’nin elçisi neyi getirip götürdüğünü bildirmiyor. Üstelik onlardan ne ses ne de 

gürültü duyuluyor. Bana göre siz her gün şüpheye düşüyorsunuz” dedi.185 

 İki hakem bir araya gelip, önce niçin toplandıklarını konuştular. Bunun amacı 

halkın arasını düzeltmekti. Ebû Mûsâ el-Eş’ari ile Amr b. el-Âs arasında uzun bir 

münakaşa yaşandı.186 Bu münakaşa, ikisinin de Hz. Ali ve Muâviye’yi halife yapmamak 

konusunda anlaştıklarını ancak, onların yerine kimin halife olacağında anlaşamadıklarını 

göstermekteydi. O zaman, halifenin halk tarafından seçilmesinde ittifak ettiler, halk 

istediği kişiyi halife tayin edecekti.187  

Bu karardan sonra ikisi de kalkıp Müslümanların huzuruna çıktılar. 

Müslümanlarda bir araya toplanmışlar, onları bekliyorlardı. Amr: “Ey Ebû Mûsâ, onlara 

düşündüğümüz ve kararlaştırdığımız hususu bildiriver.” deyince Ebû Mûsâ orada 
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toplanmış ve kararı bekleyen Müslümanlara seslenerek: “Bizler bir konuda ittifak ettik. 

Cenab-ı Allah’tan bu ümmetin işini verdiğimiz bu kararla ıslah etmesini temenni ederiz.” 

diyerek söze başlamıştı.188 Sonra Amr’ın: “Doğruyu ve gerçeği söyledi. Ey Ebû Mûsâ, 

buyur konuş.” demesi üzerine orada bulunanlara yaklaşıp konuşmaya devam edecekken 

Abdullah b. Abbâs, Ebû Mûsâ’ya şöyle seslendi:” Yazıklar olsun sana! Vallahi, eğer 

yanılmıyorsam bu adam seni aldatmış bulunuyor ve eğer ikiniz bir noktada ittifak 

etmişseniz o halde ona söyle de o senden önce konuşsun, sen ondan sonra konuşursun. O, 

hilekar bir adamdır. Güven duyulan birisi değildir. Şimdi rızanı almak için seni öne doğru 

sürüyor olabilir ve sen kalkıp Müslümanların huzurunda konuştuktan sonra sana 

muhalefet edecektir.” Ancak Ebû Mûsâ biraz gaflete dalmış olarak İbn Abbâs’a: “Hayır 

bizler bir konuda ittifak edip bir karar varmış bulunuyoruz.” diye karşılık vermiştir.189 Bu 

rivâyette şu dikkatimizi çekmektedir; İbn Abbâs, Ebû Mûsâ konuşmaya başlamadan 

Amr’ın ihanette bulunacağını nereden biliyordu? Durum onu gösteriyor ki ortaya atılan 

ihanet iddiasına uygun olarak sonraki dönemlerde bir rivâyet düzenlemesine gidilmiş; 

yani rivâyete anlatım bütünlüğü katacak, ihanet  iddiasını güçlendirecek, Amr’ı hain, Ebû 

Mûsâ’yı aptal gösterecek ifadeler uydurulmuştur.190 İbnü’l Arabî de, Ebû Mûsa’nın bu 

rivâyetlerde tasvir olunduğu gibi asla ahmak, aptal, kısır görüşlü, çabucak kanan birisi 

olmadığını belirterek, bu iddiaların art niyetli tarihçiler tarafından ortaya atıldığını, bazı 

cahillerin de bunların peşine düşerek bir takım hikayeler yazdıklarını söylemektedir.191 

 Ardından halka yönelerek: “Kararımız şudur; Ali’yi ve Mâviyeyi bu görevden 

uzaklaştırarak işi Müslümanların şurasına havale edelim, onlar arzu ettikleri birisini başa 

getirsinler. Ben şu anda Ali’yi ve Muâviye’yi görevden azlediyorum. Sizler kendi işinizi 

yüklenin ve kendi aranızda ehil gördüğünüz birisini bu işe seçin.” demiş ve sonra kenara 

çekilmişti. Arkasından Amr b. el-Âs ayağa kalkarak şöyle demişti: “Bu adamın söylediği 

sözleri duydunuz. O, kendi temsilcisi bulduğu adamı görevden azletmiştir. Bende aynı 

şekilde onun adamını bu görevden azlediyor ve temsilcisi olduğum Muâviye’yi yerinde 

bırakıyorum.”192 Yusuf el-Işş’a göre Amr’ın Ebû Mûsâ’yı aldatması meselesinde ne 

Muâviye’nin bir maslahatı vardır ne de Amr’ın dehasına bir delalet mevcuttur. Bu 

rivâyetleri reddetmek gerekir.193 
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İbn Abbâs: “Ey Ebû Mûsâ! Senin günahın yoktur, asıl günah seni bu makama 

getiren kimsenindir.”diye tepkisini dile getirmiş, bunun üzerine Ebû Mûsâ: “Adam 

sözünden döndü, hile yaptı, ben ona ne yapabilirim?” diye kendini savunmuştur.194  

 Daha sonra Şamlılar Ebû Mûsâ’ya iltifat ederek onu korumuş, o da kaçıp 

Mekke’ye gitmiştir. Amr, Şamlılar’la beraber Muâviye’nin yanına, Abdullah b. Abbâs ve 

Şurayh da Hz. Ali’nin yanına dönmüşlerdi.195 

 Bu şekilde hakemler, Ezruh’tan ayrılmışlardır. Amr’ın bu şekilde Ebû Mûsâ’yı 

aldattığı şeklindeki rivâyetler sahih değildir. Zaten buna ihtiyaç da yoktur. Çünkü ittifakın 

tek taraflı bozulması, kararı tamamıyla bozmak olacaktır ve bu durumda Muâviye’nin 

kazanacağı hiçbir şey yoktur. Bu tarzdaki rivâyetler, Emevîler ve taraftarlarını takbih 

etmek üzere çeşitli gruplar tarafından uydurulmuş, bu rivâyetleri de bazı tarihçiler olduğu 

gibi nakletmişlerdir. Bundan dolayı, Tahkîm olayıyla ilgili rivâyetlere temkinli 

yaklaşılması gerekmektedir.196  Bu olaylardan sonra Hz. Ali namaz kıldığı zaman kunut 

duasını okur ve şöyle derdi: “Allah’ım, Muâviye’ye, Amr’a, Ebû’l A’var’a, Habbâb’a, 

Abdurrahman b. Hâlid’e, Dahhâk b. Kays ve Velid’e lanet eyle.” Bu haber Muâviye’ye 

ulaşıp da durumu öğrendiği zaman, o da kunut duası okur ve Hz.Ali’ye, İbn Abbâs’a, 

Hasan ve Hüseyin’e ve el-Eşter’e beddua ederdi.197 İbn Kesîr bu rivâyeti verdikten sonra: 

“Allah bilir ya, bütün bu hususlar doğru olmasa gerek.” diyerek rivâyeti tenkide tabi 

tutmaktadır. 

 Burada şunu da belirtmemiz gerekir ki; Tahkîm olayı Şia, Emevîler, Abbâsîler, 

Hâricîler, Mutezile, Mürcie, Ehli Sünnet gibi dînî ve siyasî birçok fırkanın ilgilendiği 

önemli bir hadisedir. Bütün bu fırkalar olayı kendi bakış açılarına göre yorumlamışlar, 

kendi fikirlerini destekler mahiyette nakletmişlerdir. Bu nedenle Tahkîm olayı ile ilgili 

birbirine zıt düşen birçok farklı rivâyetle karşılaşılmaktadır.198 
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 C. Aldığı Diğer Görevler 

  

 1. Basra Valiliği  

 Hz. Ali, Cemel Savaşı’ndan sonra Basralılar’ın biatını alıp Abdullah b. Abbâs’ı 

Basra’ya vali olarak tayin etti199 ve şöyle dedi: “Allah’tan kork ve emrin altındakilere 

adaletli davran. İnsanlara karşı yüzünle, ilminle ve hikmetinle yumuşak ve geniş ol. 

Kinden ve öfkeden uzak dur. Çünkü o, kalbi ve gerçeği öldürür. Şunu bil ki; seni Allah’a 

yaklaştıran şey cehennemden uzaklaştırır. Seni cehenneme yaklaştıran şey de Allah’tan 

uzaklaştırır. Allah’ı çok zikret ve gafillerden olma.”200  

Hz. Ali’nin İbn Abbâs’ı Basra’ya vali tayin ettiğini öğrenen muhalifler birbirlerine 

bakarak: “Kusam b. Abbâs Hicaz’da, Ubeydullah b. Abbâs Yemen’de, Abdullah b. Abbâs 

Basra’da vali olarak bulunuyor. Biz Osman b. Affân’ı niye öldürdük” diyerek 

memnuniyetsizliklerini göstermişlerdir.201  

İbn Abbâs Basra valiliği sırasında insanlara iyiyi ve kötüyü öğretmeleri için 

başlarına arif olan kimseleri atadı. Kendisi de bizzat insanları etrafında toplayarak tefsir 

sohbetleri yaptı. İkindiden sonra başlayıp güneş batıncaya kadar süren nasihatlerde 

bulundu. Sonra minberden inip cemaate akşam namazı kıldırdı. Basralılara en güzel 

şekilde faydalı olmaya çalıştı.202 

 İbn Abbâs, ramazanın sonunda Basra minberinde okuduğu bir hutbede cemaate 

şöyle demiştir. “Orucunuzun sadakasını verin. Herhalde halk bunu bilmiyor. Burada 

bulunan Medîneliler, kalkın kardeşlerinize öğretin. Zira onlar bilmiyorlar ki, Allah Rasûlü 

bu sadakayı hür-köle, erkek-kadın, küçük-büyük herkese farz kıldı”203    

İbn Abbâs, Basra valiliği sırasında bir de insanlara haccettirmiştir. Onlara hutbeler 

irad etmiş, hutbelerinde Bakara ve Nûr Sûrelerini tefsir etmiştir. Onun bu hutbelerini 

dinleyen birisi: “İbn Abbâs Kur’ân’ı öyle bir tefsir etti ki bu tefsiri Rumlar, Türkler ve 

Farslar duysalardı Müslüman olurlardı.”demiştir.204 

İbn Abbâs ile birlikte hacca giden Hz. Aişe: “İbn Abbâs hacc konusunda insanların 

en alimidir.” diyerek onu övmüştür.205  

                                                 
199 İbn Hacer, II/334; İbn Kuteybe, el-Maarif, 144; Yıldız, II/236-237. 
200 el-İmâme ve’s-Siyâse, I/79,  
201 İbn Kesîr, VIII/477. 
202 İbn Kesîr, VIII/477. 
203 İbn Kayyım, II/30. 
204 İbn Abdilber, III/936; Zehebî, Siyer, II/351; İbn Kesîr, VIII/477. 
205 İbn Sa’d, II/369; Zehebî, Siyer, III/348; İbn Hacer, II/333. 
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Hz. Ali Basra’dan yanına gelen Sa’saa b. Sühân’a İbn Abbâs’ı sorduğu zaman o 

İbn Abbâs hakkında: “Ey müminlerin emiri! İbn Abbâs üç şeyi tutmuş üç şeyi de 

bırakmıştır. Konuştuğunda adamlarının kalbini elinde tutar, konuşulduğunda güzelce 

dinlediği için de adamların kalplerini tutar. Kendisine muhalefet edildiğinde iki şeyden en 

kolay olanı tercih eder. Böylece adamların kalplerini elinde tutar. Münakaşayı ve 

karaktersiz kimseyle tartışmayı terk eder. Özür dilemeyi gerektirecek bir işi de yapmaz.” 

diyerek İbn Abbâs’ın nasıl bir valilik siyaseti izlediğini ortaya koymuştur.206 

İbn Abbâs bir yıl valilik yaptıktan sonra istifa etmiştir.207 İstifa sebebi de şu 

olmuştur. İbn Abbâs’ın tahrik edici sözler söylediği ve aralarında şahsi bir sürtüşmenin 

olduğu Ebu’l Esved ed-Düelî Hz. Ali’ye İbn Abbâs hakkındaki şikayet mektubu yazmıştı. 

Hz. Ali de bu mektubu aldıktan sonra, amcasının oğlu ve her konuda birinci derecede 

taraftarı olan İbn Abbâs’a bir mektup yazarak, topladığı zekat ve cizyelerin muhasebesi 

ile harcandıkları yeri gösteren belgeleri istedi. Hz. Ali böylece İbn Abbâs’ı en sert şekilde 

teftişe tabi tutmuş oluyordu. İbn Abbâs ise, hakkındaki şikayet konusu olan şeylerin aslı 

olmadığını, bu sebeple teftiş fikrinden vazgeçmesini Hz. Ali’ye bildirmişse de Hz. Ali ilk 

fikrinde ısrar etmiş ve ikinci bir mektupla bunu bildirmiştir. Bunun üzerine İbn Abbâs, 

hesabını hazırlayıp, bilançoyu çıkardıktan sonra: “Buraya yeni bir vali gönder.” diyerek 

bir istifa dilekçesini Hz. Ali’ye göndermiş kendisi de Mekke’ye giderek Hz. Ali ile siyasi 

ilişkilerini kesmiştir.208 

Ancak İbn Abbâs’ın Basra valiliği sırasında hazineyi suistimal ettiği, halifenin 

konuya eğilmesi üzerine istifa ederek devlet hazinesinden fazlaca bir miktarı da alarak 

yakınları ile birlikte şehri terk ettiği yolunda bazı kaynaklarda yer alan çelişkili bilgiler 

batılı yazarlar tarafından ilgi çekici bulunmuş, subûtu kat’i bir iddia imiş gibi üzerinde 

hassasiyetle durulmuştur. Taberi’nin senediyle naklettiği bu haberin rivâyet zincirinde yer 

alan isimlerden birisi olan Ebû Mihnef Lut b. Yahya, bazı otoritelerce “güvenilmez” , 

“zayıftır”, “hiçbir değeri yoktur”, “aşırı bir şiî’dir” gibi ifadelerle değerlendirilmiştir. Yine 

bu senede göre, haberi kendisinden duyanlar da belli değildir. Bu safhada haberin ravileri, 

isimleri belli olmayan meçhul kişilerdir. Hz. Ali’ye şikayet mektubu yazarak yolsuzluk 

iddiasında bulunan Ebû’l Esved ile İbn Abbâs arasında şahsi bir sürtüşmenin olduğu, 

Basra’dan ayrılırken hazineden aldığı malların birikmiş şahsi istihkakı ile fey’den 

                                                 
206 İbn Kesîr, VIII/478. 
207 Çetin, “Abdullah b. Abbâs ve Tefsiri”, DEÜİFD, sy.1, s.229. 
208 Algül, II/534-535, Tahmaz, 57. 
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kendisine düşen paydan ibaret bulunduğu da bu iddia ile birlikte zikreden bilgiler 

arasındadır.209   

Bu rivâyetler üzerinde duranlardan birisi de F. Buhl’dur. O, İbn Abbâs’ın altı 

milyon dirhemi alıp şehri terkettiğini iddia etmektedir.210  

Ancak F. Buhl’ün bu uslubü müsteşriklerle de tepki ile karşılanmış olmalı ki, 

İslam Ansiklopedisinin ikinci baskısında İbn Abbâs’ın hayatını L.Veccia Vaglieri yeniden 

yazmış, İbn Abbâs’ın Basra valiliğinden ayrılırken hazineye el koymuş olabileceğini, 

ancak bunun Müslümanlar aleyhinde hiçbir etki yapmadığına ve onun güvenilir kişiliğine 

gölge düşürmediğine göre, bu konuda onu halkı gösterecek kuvvetli gerekçelerin 

bulunduğunu, bu sebeple bu tür iddiaların hiçbir değer taşımayacağını belirtmiştir.211  

Bir başka rivâyete göre İbn Abbâs, Hz. Ali’nin şehit olmasına kadar Basra 

valiliğinde kalmış, Hz. Hasan ile Muâviye arasında barış gerçekleşinceye kadar Hz. 

Hasan’ın yanında yer almış, daha sonra da can ve mal emniyetini sağlayarak Mekke’ye 

çekilmiş ve inzivayı seçmiştir.212   

  

2. Nehrevân Savaşı  

  

 Hz. Ali Tahkîm olayı sonucunda azledilmesini gerektirecek bir durum olmadığını 

ve hakemlerin Kur’ân ve sünnete göre değil, kendi heva ve heveslerine göre hüküm 

verdiklerini, böyle bir hükümden Müslümanların berî olduğunu belirterek213 bir ordu 

hazırlayıp Muâviye’nin üzerine yürümeye karar vermiş ve Abdullah b. Abbâs’a bir 

mektup yazarak söyle demiştir: “Bizler en-Nuhayle’deki karargahımıza çıkmış ve batı 

tarafındaki (Şam) düşmanlarımıza karşı yürümek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sana 

ikinci defa elçi gelinceye ve bu konuda bir emir verinceye kadar Müslümanları hazırla. 

Allah’ın selamı üzerine olsun.”214   

Abdullah b. Abbâs, Hz. Ali’den gelen mektubu Müslümanlara okumuş ve Ahnef 

b. Kays’la birlikte bin beş yüz kişilik bir kuvvet toplayıp göndermişti. İbn Abbâs halka 

hitaben şöyle demiştir: “Ey Basra halkı! Size müminlerin emrinden bir mektup geldiği ve 

savaş için sizi davet ettiği halde aranızdan yalnız bin beş yüz kişi geldi. Halbuki sizler 

çocuklarınız ve köleleriniz dışında tam altmış bin savaşçı adamsınız. Haydi hepiniz 

                                                 
209 Çakan-Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77. 
210 Buhl F. “Abdullah b. Abbâs”, İA, I/26. 
211 Çakan-Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77. 
212 Nedvî, II/84. 
213 el-İmâme ve’s-Siyâse, I/119; Yusuf el-Işş, 102. 
214 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/347; Yıldız, II/255. 
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Câriye b. Kudâme es-Sa’dî ile birlikte kalkınız, ona doğru yöneliniz. Bu konuda aranızdan 

hiç kimse mazeret uydurmaya kalkışmasın. Ben, imamın davetine icabet etmeyip isyan 

ederek bu konuda geri durmaya çalışana karşı gereken tedbirlerimi alacağım. O zaman da 

hiç kimse kendi nefsini kınamaktan başka bir şey yapmasın.” Bu konuşmalardan sonra 

oraya gitmek üzere çıkan Câriye b. Kudâme’nin etrafında bin yedi yüz kişi daha birikmiş, 

bunlar Hz. Ali’ye olan vefa borçlarını ödemişler ve böylelikle üç bin iki yüz kişi 

Basra’dan savaşa hazırlanmıştır.215 İbn Abbâs kendisi de bu ordunun içinde yer 

almıştır.216 İbn Abbâs Basra’dan ayrıldığı zaman namaz kıldırması için Ebû’l-Esved’i, 

beytülmal için de Ziyad b. Ebû Süfyan’ı görevlendirdi.217  

Ordunun toplanmasından sonra Hz. Ali Kûfe’nin reislerini ve Müslümanların ileri 

gelenlerini toplayarak, Allah’a hamd ve senadan sonra şöyle demiştir: “Ey Kûfeliler: 

Sizler benim kardeşlerim, benim yardımcılarımsınız. Bana hak üzere yardım eden 

arkadaşlarımsınız. Siz, İslam’ı çözmek isteyen adamlara karşı cihada çıkan 

adamlarımsınız. Sizin sayenizde İslam’a sırt çevirenleri vuruyor ve itaat edenleri de kabul 

ediyorum. Basralı kardeşlerimize haber gönderip onlardan yardım istedim. Bana üç bin iki 

yüz kişi geldi. Her biriniz kendi aşireti içinde bulunan savaşçıları, savaşa gücü yeten 

çocukları, köleleri ve diğer adamları tek tek sayın ve bize sayılarını bildirin.218   

Hz. Ali’nin ordusunun toplamı yetmiş bin idi. Ordu Nuhayle’de iken Hâricîler’in 

halka zulmettikleri haberi gelince Hz. Ali Şam üzerine yürüyüp Muâviye ile savaşmaktan 

vazgeçip, Hâricîler’in üzerine yürümüştür. Hz. Ali onlara yaklaşınca barış için haber 

gönderdi ve bir bayrak dikerek: “Bu bayrağa gelenler emniyettedir.” deyince 

Hâricîler’den bir grup ayrıldı bir grup da Hz. Ali’nin yanına geldi. Hâricîler’in yanında 

dört bin kişiden, iki bin sekiz yüz kişi kaldı.219 Yapılan savaş sonunda Hâricîler’in lideri 

Abdullah b. Vehb ve beraberindekilerin çoğu öldürüldü.220 Kalan dört yüz yaralı da 

kabilelerine teslim edildi.221 Hz. Ali’nin ordusundan ise sadece yedi kişi öldü.222 

Nehrevan’da 9 safer 38/17 Temmuz 658’ de223 yapılan savaştan sonra Hz. Ali Kûfe’ye 

dönmüştür.224 

                                                 
215 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/347-348; A.Cevdet, I/578. 
216 İbn Abdilber, III/939; İbn Kesîr, VIII/476. 
217 Zehebî, Siyer, III/353; İbn Kesîr, VIII/484. 
218 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/348. 
219 Yıldız, II/255-256. 
220 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/349-357. 
221 Yıldız, II/256. 
222 Hasan İbrahim, II/56. 
223 Fığlalı, “Hâricîliğin Doğuşu ve Fırkalara Ayrılışı”, AÜİFD, sy.22, s.261. 
224 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/357. 
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III. BÖLÜM 

 

EMEVÎLER DÖNEMİ 

 

I. Muâviye Dönemi 

 

Hz. Ali’den sonra İbn Abbâs, Muâviye’nin yanına gittiğinde Muâviye: “Merhaba  

Ey İbn Abbâs, kendisiyle benim aramda fitne olup da senin kadar benden uzak durmasına 

üzüldüğüm ve bana yakınlaşmasına sevindiğim başka kimse yoktur. Ali’yi öldüren 

Allah’a hamd olsun” deyince İbn Abbâs: “Yargısı hususunda Allah kınanmaz. Bu 

sözünden başka bir söz söyle ki bundan güzel olsun. Ben bu sözle amcamın oğlundan 

dolayı beni affetmeni ve amcamın oğlundan dolayı seni affetmek istiyorum” dedi. 

Muâviye’de İbn Abbâs’ın bu sözü üzerine: “Senin dediğin gibi olsun” diyerek onun iyi 

niyetli tavrına mukabele etmiştir.225 

 Birgün İbn Abbâs’la karşılaşan Muâviye ona beytülmalden istediği kadar almasını  

söylemişti. İbn Abbâs önce hiçbir şey almak istemeyerek Muâviye’nin bu teklifini 

reddetmiş ancak onun ısrarı üzerine bir miktar mal almış ve Muâviye’ye: “Yâ Emiral- 

Müminin! Bir ihtiyacım daha var.” deyince Muâviye ne olduğunu sormuş, o da: 

“Ali…Onun faziletini, akrabalığını, İslam’a hizmetlerini biliyorsun. Artık o ölmüştür. 

Minberinde ona kötü söz söylenmemesini istiyorum.” demiştir. Bunun üzerine Muâviye: 

“Heyhat... Ey İbn Abbâs, bu dinin emridir, öyle değil mi, öyle olmadı mı?” deyince İbn 

Abbâs: “Bunu sen daha iyi bilirsin.” diyerek Muâviye’nin yanından ayrılmıştır.226 

Bütün bu olanlara, İbn Abbâs ile Muâviye arasındaki tartışmalara rağmen 

Muâviye, İbn Abbâs’ın ilmine her zaman değer vermiştir. Bizans hükümdarı Muâviye’ye 

çeşitli sorular bulunan bir mektup gönderdiği zaman Muâviye,o bu soruları cevaplaması 

için mektubu İbn Abbâs’a göndermiştir. Mektupta şu sorular bulunuyordu: “Allah’ın en 

çok sevdiği kelam hangisidir? Kullar arasında Allah katında en kıymetli kişi kimdir? 

Kadınlar arasında en kıymetli kadın kimdir? Ana rahmine girmeyen dört varlık kimdir ve 

hangileridir? Sahibini seyyar bir şekilde dolaştıran mezar hangisidir? Üzerine güneşin bir 

defa doğduğu yer neresidir? Gökkuşağı nedir? İbn Abbâs da bu soruları cevaplandırarak 

Muâviye’ye şu mektubu göndermiştir: “Allah’ın en çok sevdiği kelam ‘sübhânallâhi 

                                                 
225 İbn Kesîr, VIII/478-479. 
226 Varol, Hilafet Mücadelesinde Ehli Beyt Nesli, 30. 
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velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber velâ havle ve lâ guvvete illa billâh.’ dır. 

Kullar arasında en kıymetli şahıs Adem (a.s)’ dır. Allah onu eliyle yarattı ve ona kendi 

ruhundan üfledi, melekleri ona secde ettirdi. Ona her şeyin adını öğretti. Kadınlar arasında 

Allah katında en kıymetli kadın İmran kızı Meryem’dir. Ana rahmine girmeyen dört 

varlık; Adem, Havva, Mûsâ’nın asası ve İsmail’e fidye olarak gönderilen İbrahim (a.s)’in 

koçudur. Sahibini seyyar bir şekilde dolaştıran mezar da, Yunus Peygamber’i yutan 

balıktır. Güneşin üzerine bir defa doğduğu yer, Mûsâ Peygamberin ve İsrailoğulları’nın 

geçmeleri için denizin açılıp geçit verdiği yoldur. Gökkuşağı ise yeryüzü sakinlerinin 

boğulmaya karşı aldıkları bir emandır. Bu gökte açılan bir kapıdır.” 

Muâviye bu cevapları Bizans hükümdarına gönderdiği zaman, hükümdar bu 

cevapları okuyunca çok beğendi ve: “Bu Muâviye’nin sözü değildir. Ve onun tarafından 

verilen bir cevap da değildir. Bu ancak Peygamberin ehli beytinden birinin verdiği bir 

cevaptır” demiştir.227 

 

 A. İstanbul Seferi’nde Abdullah b. Abbâs 

 

 Muâviye 48/668’de İstanbul’u fethetmek için bir ordu göndermiştir. Ordunun 

başında Yezîd b. Muâviye vardı. Komutan olarak da Süfyan b. Avf bulunuyordu. Bu 

ordunun içinde Abdullah b. Abbâs, Ebû Eyyûp el-Ensârî gibi zatlar bulunuyordu. İslam 

ordusu İstanbul’a kadar ilerlemiş ve Rum ordusuyla savaşmıştır. Ancak kuşatmaya 

rağmen İstanbul fethedilememiştir. Ebû Eyyûp el-Ensari bu kuşatma esnasında vefat 

etmiş ve buraya defnedilmiştir.228 

 

A. Yezîd’e Biat ve Abdullah b. Abbâs 

 

Muâviye  Hz. Hasan ölünceye kadar, Yezîd’e biat alma işine ara vermiştir.229 Hz. 

Hasan vefât ettikten sonra Muâviye oğlu Yezîd’e biatı sağlamak için Medîne’ye gelmiş, 

evine girdikten sonra Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Cafer, Abdullah b. Ömer ve 

Abdullah b. Zübeyr’e haber göndererek onlarla konuşmuş, yaşının ilerlediğini bildirerek 

oğlu Yezîd’i halife yapmak istediğini söylemiş ve onlara iltifatta bulunarak, görüşlerini 

açıklamalarını istemiştir. Onlar da bir konuşma yaparak; hilafetin kisralık olmadığını, 

                                                 
227 İbn Kesîr, VIII/483, Şinâvî, 68-69. 
228 Hasan İbrahim, I/356; Sırma, İhsan Süreyya, Hilafetten Saltanata Emevîler Dönemi, İstanbul, 1997, s.23. 
229 Kapar, Mehmet Ali, Halifeliğin Emeviler’e Geçişi ve Verasete Dönüşmesi, İstanbul, 1998, s.59. 
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böyle olsaydı Ömer’den sonra Abdullah b. Ömer’in halife olması gerektiğini, şeref ve 

mevkisi dikkate alınması halinde Hasan ve Hüseyin’in bu işe daha layık olduğunu 

bildirmişler ve Yezîd’e biatı reddetmişlerdir.230  

Hz. Hasan’ın ölümünden sonra Muâviye, İbn Abbâs’a: “Ey İbn Abbâs, kavminin 

en itibarlı kişisi sen oldun.” deyince o bu söze itibar etmemiş ve bu itibarın Hz. Hüseyin’e 

ait olduğunu söylemiştir. O esnada bu makam en yakın olan kimse Hz. Hüseyin idi. 

Ancak bu süreçte Muâviye oğlu Yezîd’i veliahd ilan etmiş ve Müslümanların biatını 

istemişti. İbn Abbâs buna karşı çıkarak Muâviye’ye gitmiş ve: “Sana ne oluyor da bize 

cephe alıyorsun?” deyince Muâviye: “Sizin adamlarınız Yezîd’e biat etmiyorlar, sen de 

onların bu davranışına karşı çıkmıyorsun. Ey İbn Abbâs, önce biat ediyor, razı oluyor 

sonra da vaz mı geçiyorsunuz?” diyerek İbn Abbâs’ı eleştirmiştir.231 

 Muâviye tüm olanlara rağmen Yezîd’e biat konusunda ısrar etmiş ve Hz. Hasan’ın 

ölümünden sonra Medîne valisi Saîd b. el-Âs aracılığıyla biat etmeyenlere ayrı ayrı 

mektup yazmıştır. Muâviye’nin mektubuna ilk cevap veren İbn Abbâs olmuş, biat etmeme 

konusundaki ısrarını bildirmiştir.232 

 

B. Hz. Hasan’ın Vefâtı ve Abdullah b. Abbâs 

 

Hz. Hasan’ın vefât haberi Şam’a geldiği zaman İbn Abbâs Şam’da idi. Muâviye, 

görüşmek için İbn Abbâs’ı yanına çağırdı. İbn Abbâs içeriye girince Muâviye’ye: “Seni, 

Hasan’ın ölümüne sevinmiş görüyorum. Ne oluyor? Allah’a yemin ederim ki, onun ölümü 

senin ecelini geciktirmez.” demiştir. Muâviye de İbn Abbâs’ın bu sözlerinden 

hoşlanmamış ve kızmıştır.233 

M.Ali Kapar hocamız: “Her ne kadar bu rivâyet zikredilirse de, hilafette hiçbir 

iddiası bulunmayan Rasûlüllah’ın torunu Hz.Hasan’ın ölümüne, Rasûlüllah’ın vahiy 

katibi Muâviye’nin sevinmesi gerçekten düşündürücüdür.”234 diyerek bu rivâyeti tenkide 

tabi tutmuştur. 

Yine bir gün İbn Abbâs, Muâviye’nin yanına gelmişti. Muâviye de oğlu Yezîd’e, 

gelip İbn Abbâs’a, Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’nın ölümü sebebiyle taziyelerini sunmasını 

söylemişti. Yezîd, İbn Abbâs’ın yanına geldiğinde ona: “Hoş geldin” dedi ve ikramda 

                                                 
230 el- İmâme ve’s-Siyâse, I/148-150. 
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bulunup yanına oturdu. İbn Abbâs onun biraz daha yukarda oturmasını isteyince, Yezîd 

bunu kabul etmedi ve şöyle dedi: “Ben taziyelerini sunan bir adamım. Tebrik sunan biri 

değilim. Onun için, ta ziyelerini sunan bir adama yaraşır bir yerde oturmam gerekir.” 

Yezîd daha sonra Hz.Hasan’dan söz açtı ve: “Allah, Muhammed’in babası Hasan’a 

rahmet etsin. Ona rahmetini bol bol versin. Allah senin ecrini ve sevabını çoğaltsın, 

taziyeni de güzelleştirsin. Musibetinin yerine senin için daha hayırlı bir mükafat ve daha 

iyi bir akıbet versin.” dedikten sonra Yezîd, İbn Abbâs’ın yanından kalkıp gideceği zaman 

İbn Abbâs, ona: “Ümeyyeoğulları gittikleri zaman insanların alimleri de gitmiş olurlar” 

dedi.235 

 

II. Yezîd b. Muâviye Dönemi  

 

Muâviye b. Ebû Süfyan 60/680’de vefât ettikten sonra236  Müslümanların, babası 

tarafından veliaht ilan edilen ve daha önceden kendisine biat alınan Yezîd b. Muâviye’ye 

biat ettiler. Ancak Müslümanların içinde Yezîd’e biat etmeyenler de vardı. Yezîd de 

bunun üzerine Medîne valisi Velid b. Ebû Süfyan’a bir mektup yazarak biat etmeyenlerin 

biatlarının alınmasını istedi.237 

Abdullah b. Abbâs da Yezîd’e biat etmeyenler arasındaydı. Ancak Medîne valisi 

Velid’in teşebbüsleri sonucu İbn Abbâs’ın Yezîd’e biatı, halkın biat etmesinden sonra 

Abdullah b. Ömer’le birlikte gecikmeli olarak olmuştur.238 Ayrıca bazı kaynaklardan 

Abdullah b. Cafer’in ismi de Yezîd’e geç biat edenler arasında zikredilmektedir.239 

Ancak Medîne Valisi Velid’in tüm uğraşlarına rağmen Abdullah b. Zübeyr ve 

Hüseyin b. Ali’nin biatları gerçekleşmemiştir. Onlar Yezîd’in halife olmasından sonra 

Medîne’den ayrılıp Mekke’ye gitmişler240 ve İbn Zübeyr Kâbe’ye sığınarak biatı 

reddetmiştir.241 

 

 

 

                                                 
235 İbn Kesîr, VIII/372. 
236 Algül, III/24. 
237 Algül, III/57; Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emevîler, Ankara, 1993, s.27. 
238 Yıldız, II/323; Aycan-Sarıçam, 27. 
239 el-İmâme ve’s-Siyâse, I/175. 
240 İbn Kesîr, VIII/271. 
241 Hasan İbrahim, I/363; Algül, III/60. 
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A. Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Abbâs 

 

Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Zübeyr’in Muâviye ölüp Yezîd halife olduktan sonra  

Medîne’ den Mekke’ye gitti. İbn Zübeyr her zaman Hz. Hüseyin’i gözetliyor, Mekke’den 

ayrılıp gitmesini ve şehri kendisine bırakmasını ümit ediyordu. İbn Zübeyr Mekke’ye 

vardıktan sonra insanları, Ümeyyeoğulları’na karşı kışkırtmaya başladı. Sabah akşam Hz. 

Hüseyin’in yanına gidiyor, ona Irak’a gitmesini tavsiye ediyor ve: “Iraklılar senin ve 

babanın taraftarlarıdır.” diyordu. İbn Abbâs ve bazı kimseler de Hz. Hüseyin’i Irak’a 

gitmekten men ediyorlardı. Umre dönüşünde Hz. Hüseyin ve İbn Zübeyr’e rastlayan 

Abdullah b. Abbâs, Abdullah b. Ömer ve İbn Ebi Rebîa onlara: “Allah aşkına Medîne’ye 

geri dönün ve insanların uygun gördüğü şeyi siz de uygun görüp Yezîd’e biat edin, 

neticeyi bekleyin. İnsanlar onun etrafına toplanırsa size bir zarar gelmez, eğer dağılırlarsa 

zaten sizin istediğiniz de budur.” diyerek onları uyardılar.242 

Bu arada Kûfeliler, Hz. Hüseyin ve İbn Zübeyr’in Yezîd’e biat etmeyerek 

Mekke’ye kaçtıklarını ve taraftar topladıklarını duymuşlar ve başta Süleyman b. Surad 

olmak üzere Müseyyeb b. Necebe, Rifâa b. Şeddâd, Habib b. Mutahher gibi pek çok kişi 

Hz. Hüseyin’e mektup yazarak; “Yezîd’in halifeliğini kabul etmediklerini, vali Numan b. 

Beşir’in etrafında toplandıklarını, şayet kendi aralarına gelirse etrafında 

bütünleşeceklerini, Emevi valisini Şam’a sürgün edeceklerini...” belirtiyorlardı. 243 

 Yezîd b. Muâviye de İbn Abbâs’a bir mektup göndererek Hz. Hüseyin’in 

Medîne’den ayrılıp Mekke’ye gittiğini haber vermiş ve şöyle demiştir: “Öyle sanıyorum 

ki Hüseyin’in yanına bazı kimseler gitmişler ve ona halifelik ümidi vermişlerdir. Sen bu 

konuda tecrübelisin ve bu olaylardan haberin vardır. Eğer böyle yapmış ise akrabalık 

bağlarını koparmış olur. Sen ailenin yaşlısı ve önde gelenisin, onu ayrılık çıkarmaktan 

men et.” Yezîd ayrıca İbn Abbâs’a Medîne ve Mekke’de bulunan Kureyşliler’e şu 

beyitleri de yazmıştır: 

 “Ey süvari! Ey hızla giden güçlü deveye binen ve devesi güçlü olan! 

 Kureyşliler’e duyur ki benimle onlar arasında mesafe uzaktır. 

 Benimle Allah’ın Hüseyin’i arasında akrabalık vardır. 

 Beyt’in avlusundaki bir yerde ilahının ahdini ve uyulması gereken sözü ona 

hatırlatıyorum. 

 Kavminize böbürlenmeyi anneniz vasıtasıyla kazandırabildiniz.  

                                                 
242 İbn Kesîr, VIII/271. 
243 İbn Kesîr, VIII/253-254. 
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 Öyle bir anne ki, hayatıma yemin ederim, o iffetli, iyi ve yüksek şahsiyet sahibidir.  

 Onun faziletine hiç kimsenin fazileti ulaşmaz. O, Rasûlüllah’ın kızıdır.  

 İnsanların en hayırlısı da bilir ki, Fatıma’nın size ve başkalarına kazandırdığı 

faziletler vardır.  

 Sizin, onun faziletinde payınız vardır.  

 Ben, onun âlemini böyle sanıyorum. 

 Sanmak da bazen doğru sonuca vardırır ve yolu gösterir. 

 Bu iddialarınızdan bir gün kopacaksınız, öldürüleceksiniz. 

 Akrabalarla, yırtıcı kuşlar etlerinizi birbirlerine hediye edecekler.  

 Ey milletimiz, savaşı (durmuş iken) alevlendirmeyin. 

 Barışın iplerine sarılın ve tutunun. 

 Sizden önceki nesiller de savaşı denediler.  

 Ümmetler onları mahvettiler.  

 Milletinize acıyıp insaf edin. 

 Onları perişan düşürüp mahvetmeyin. 

 Zira perişan düşen birçok kimsenin ayağı kayar.”244 

 İbn Abbâs da Yezîd’e cevap olarak şu mektubu yazdı: “Öyle umarım ki Hüseyin, 

senin hoşlanmadığın bir sebeple Medîne’den çıkıp gitmemiştir. Aranızı bulmak ve öfkeyi 

yatıştırmak için her vesileyle ona öğüt vermekten vazgeçecek değilim.”245 

 Hz. Hüseyin Kûfeliler’in tekliflerini düşünüp oraya gitmeye karar verdikten sonra 

yol hazırlığına başlayınca İbn Abbâs ona: “Ey amcamın oğlu, duyduğuma göre Irak’a 

gitmek istiyormuşsun. Bana açıkça söyle, bu işi yapacak mısın?” dedi. Hz. Hüseyin: 

“Evet, İnşallah şu birkaç gün içinde derlenip toplanıp gideceğim.” dedi. İbn Abbâs: “Ey 

amcamın oğlu, ben senin hesabına bundan Allah’a sığınırım.” dedi. Hz. Hüseyin: “Ben 

gitmeye azmettim, karar verdim. Oraya muhakkak gidilecektir.” dedi. İbn Abbâs Hz. 

Hüseyin’in bu kararlılığı üzerine: “Allah seni rahmetiyle esirgesin. Söyle bakalım; 

yanlarına gideceğin kavim valilerini öldürmüşler veya kovmuşlar, memleketlerini onun 

elinden almışlar, düşmanlarını sürüp çıkarmışlar mıdır? Eğer bunları yapmışlarsa onların 

yanına git. Eğer valileri başlarında bulunuyor, onlara hükmünü yürütüyor, zekat ve haraç 

memurları onların zekat ve haraçlarını topluyorken seni yanlarına çağırıyorlarsa, onlar 

seni ancak harbe, çarpışmaya çağırıyorlar demektir. Onların seni de, babanı ve kardeşini 

bıraktıkları gibi bırakmayacaklarından, seni aldatmayacaklarından, sana yalan 

                                                 
244 İbn Kesîr, VIII/273-274. 
245 İbn Kesîr, VIII/274; Köksal, M.Asım, Hz. Hüseyin ve Kerbela Faciası İstanbul, 2003, s.110. 
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söylemeyeceklerinden, muhalefet etmeyeceklerinden, korkup senin başından 

dağılmayacaklarından, sana karşı halkın en şiddetli davrananı, düşman kesileni 

olmayacaklarından emin değilim.” dedi. Hz. Hüseyin: “Ey amcamın oğlu, söylediklerini 

göz önünde tutacağım. Allah’tan hayırlısını diliyor ve ne olacağına bakıyorum.” deyince 

İbn Abbâs, Hz. Hüseyin’in yanından ayrıldı.246 

 İbn Abbâs aynı gün akşam veya ertesi gün sabah Hz. Hüseyin’in yanına tekrar gitti 

ve: “Ey amcamın oğlu, gitmekten vazgeçip bekleyecek misin? Eğer durmayıp gideceksen 

sana şunları söylemeden duramayacağım.” dedi ve şöyle devam etti: “Senin bu gideceğin 

yerde helak olacağından, yok olup gideceğinden, kökünün kazınacağından korkuyorum. 

Çünkü Iraklılar gaddar, vefasız, sözlerinde durmayan bir kavimdir. Sakın onlara 

yaklaşma, burada otur. Çünkü sen Hicaz halkının seyyid ve ulususun. Eğer Iraklılar 

dedikleri gibi seni istiyorlarsa, onlara yaz; düşmanlarını (valilerini) memleketlerinden 

sürüp çıkarsınlar, ondan sonra yanlarına git. Eğer ille de burada durmayacaksan bari 

Yemen diyarına git. Çünkü orada kaleler, vadiler var. Orası enine, boyuna geniş bir 

topraktır. Hem orada babanın taraftarları da var. Orada münzevi bir hayata kavuşmuş, 

halktan ayrılmış, bir köşeye çekilmiş de olursun. Oradan halka yazılar yazar, davetçilerini 

her tarafa dağıtırsın. Böyle yaparsan, istediğin selamet ve afiyetin sana vasıl olacağını, 

böylelikle muradının hasıl olacağını umarım.” dedi.247  

Hz. Hüseyin: “Ey amcamın oğlu, vallahi biliyorum ki sen şefkatli bir öğütçüsün. 

Fakat ne yapayım ki, ben bir kere ayaklanmışım, gitmek için de derlenip toplanmış 

bulunuyorum.” dedi.248 Bunun üzerine İbn Abbâs: “Eğer mutlaka gideceksen, çocuklarını 

ve kadınlarını yanında götürme.249 Vallahi Osman b. Affan’ın kadın ve çocuklarının 

gözleri önünde öldürüldüğü gibi senin de öldürüleceğinden korkuyor ve öylece 

öldürülmeyeceğinden emin olamıyorum.” dedi.250 

 Hz. Hüseyin: “Ey amcamın oğlu, ben çoluk çocuğumla birlikte gitmekten başka 

bir şey düşünemiyorum. Müslim b. Akîl, Kûfeliler’in bana biat ve yardım konusunda 

birleştiklerini yazdı. Bunun üzerine ben de onların yanına gitmek üzere derlenip 

toplandım.” dedi. İbn Abbâs: “Onlar seni harp için çağırıyorlar. Gitmek için acele etme. 

Babanın, kardeşinin ashabı olduklarını söylersen o kişiler bir sabah başlarındaki valileri 

ile birlikte gelip seninle çarpışacaklardır. Sen Mekke’den çıkacak olursan, İbn Ziyad senin 

                                                 
246 İbn Kesîr, VIII/266-267; Köksal, 97-98. 
247 Mes’ûdî, III/64; Çakan-Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77. 
248 Mes’ûdî, III/65. 
249 Yıldız, II/326. 
250 İbn Kesîr, VIII/267. 
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yola çıktığını haber alacak, sana mektup yazmış olanları korkutup senin başından 

dağıtacak, onlar sana en azılı düşman kesileceklerdir. Sanıyorum ki sen bir sabah 

kadınlarının ve çocuklarının arasında Osman’ın öldürüldüğü gibi öldürüleceksin. İnnâ 

lillahi ve innâ ileyhi râciûn.” dedi. Bunun üzerine Hz. Hüseyin: “Ebû’l Abbâs! Sen artık 

iyice yaşlandın.” diyerek karşılık verdi.251 

 Hz. Hüseyin’in bu şekilde konuşması üzerine İbn Abbâs: “Eğer bu durum seni ve 

beni küçültecek olmasaydı elimle senin başına sarılır, saçını yakalar ve seni bu 

yolculuktan men ederdim. Eğer alacaklının borçlunun yakasına sarıldığı gibi senin yakana 

sarılmamın yararlı bir sonuç vereceğini bilseydim bunu da yapardım. Ama bunun da seni 

bu yolculuktan alıkoyacağını sanmıyorum.” dedi.252 Hz.Hüseyin de: “Vallah filan yerde 

şöyle şöyle öldürülmem için Mekke’den çıkıp oraya gitmem, Mekke’de öldürülmemden 

daha sevimli ve hayırlıdır.” dedi.253 

 Bu konuşmadan sonra İbn Abbâs Hz. Hüseyin’in üzerine düşmekten, ona ısrar 

etmekten vazgeçti ve yanından çıkıp Abdullah b. Zübeyr’in yanına gitti ve ona: “Ey İbn 

Zübeyr, Hüseyin gidiyor gözün aydın. Hüseyin Irak’a gidiyor, Hicaz’ı sana bırakıyor” 

dedi.254 ve şu şiiri okudu:  

“Ey kalabalıktaki kuş,  

 Artık etraf boş, dilediğince yumurtla ve öt. 

 Canın çektikçe de etrafı gagala. 

 Senin avcın bugün öldürülmüştür, sana müjdeler olsun.255 

 İbn Abbâs’ın, İbn Zübeyr’e bu şekilde konuşmasının sebebi, İbn Zübeyr’in Hz. 

Hüseyin’in Kûfe’ye gitmesini istemesi ve bunu destekleyici şeyler söylemesidir. Nitekim 

halkın İbn Zübeyr’i Hz. Hüseyin’le bir tutması sebebiyle Hz. Hüseyin’in Mekke’den 

ayrılmasının İbn Zübeyr’in hoşuna gideceği rivâyet edilmektedir.256 İbn Zübeyr’in, Hz. 

Hüseyin’in Irak’a gidip arada öldürüleceğini bildiğini ve bunu istediğini söylemek doğru 

görünmemektedir. Ancak halifelik ümidiyle bunu istediği söylenebilir. 

 Hz. Hüseyin’in söyledikleri de bunu doğrulamaktadır. Çünkü İbn Abbâs 

ayrıldıktan sonra İbn Zübeyr, Hz. Hüseyin’in yanına gidip: “Muhacirlerin evlatları olarak 

bu işe onlardan daha layık olduğumuz halde işin peşini niye bunlar lehine bıraktığımızı 

bilemiyorum.” dedi. Hz.Hüseyin: “Kûfe’ye gitmeye karar verdim. Oradaki taraftarlarım 

                                                 
251 Köksal, 101-102. 
252 İbn Kesîr, VIII/275. 
253 Köksal, 102. 
254 Dineverî, Ahbâru’t-Tıvâl, Kahire, 1960, s.244. 
255 İbn Kesîr, VIII/275. 
256 Mes’ûdî, III/65; Köksal, 103. 



 43 

ve halkın ileri gelenleri bana mektup yazdılar. Allah’tan hayırlısını istiyorum.” dedi. İbn 

Zübeyr: “Eğer benim de taraftarlarım olsaydı, oraya gitmekten hiçbir şekilde 

vazgeçmezdim.” dedi. İbn Zübeyr gittikten sonra Hz. Hüseyin: “İbn Zübeyr de biliyor ki, 

ben burada bulunduğum sürece yönetimde kendisi söz hakkına sahip olamayacak ve 

insanlar benden başkasına yönelmeyecek ve başkasını bana denk tutamayacaklardır. Bu 

yüzden Mekke’yi kendine bırakmam için buradan çıkıp gitmemden hoşlanıyor” dedi.257 

 İbn Abbâs’ın ve ashabın ileri gelenlerinin tüm uyarılarına rağmen Hz. Hüseyin 

Kûfe’ye gitmek için yola çıktı. Ancak Kerbelâ denilen mevkide kadın ve çocukları da 

dahil olmak üzere 10 Muharrem 61/10 Ekim 680’de öldürüldü.258 

 İbn Abbâs bir gün uyandı ve: “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve ona dönücüleriz.”259 

mealindeki âyeti okudu, sonra da: “Vallahi Hüseyin öldürüldü.” dedi. Orada bulunan 

arkadaşları niye böyle bir şey söylediğini sorunca İbn Abbâs şöyle cevap verdi: 

“Rasûlüllah’ı rüyada gördüm. Kendisi son derece üzüntülüydü. Elinde içi kan dolu bir 

çanak vardı. Bana: ‘Biliyor musun benden sonra ümmetim ne yaptı? Hüseyin’i öldürdüler. 

İşte bu, onun ve arkadaşlarının kanıdır. Bu kanları Allah’a arz edeceğim dedi.’ 

Arkadaşları, İbn Abbâs’ın bu konuşmayı yaptığı günü ve saati kaydettiler. Hz. Hüseyin’in 

ölüm haberi geldiği zaman, gerçekten de İbn Abbâs’ın rüyasını anlattığı günde ve saatte 

Hz.Hüseyin’in şehit edildiği ortaya çıktı.260 

İbn Abbâs, Hz. Hüseyin’in ölüm haberini duyunca: “ Ey dil! Hayırlı şey söyle ki 

kazançlı olasın. Şerli sözleri söyleme ki selamette kalasın. Eğer böyle yapmazsan pişman 

olursun.” dedi261 ve onun öldürülmesine o kadar üzüldü ki, ağlamaktan dolayı gözlerini 

kaybetti.262 

  

A. Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. Abbâs 

 

Abdullah b. Zübeyr’n hilafetinin ilanından sonra İbn Abbâs ve Muhammed el-

Hanefiyye bu harekete karşı mesafeli durmuşlar, biat etmekten kaçınmışlardır. Bu sebeple 

de onun baskılarıyla karşılaşmışlardır.263  

                                                 
257 İbn Kesîr, VIII/267. 
258 Algül, III/76-78. 
259 Bakara 2:156. 
260 İbn Kesîr, VIII/328; Köksal 243-244. 
261 İbn Kesîr, VIII/484. 
262 Çakan-Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77; Özulu, “Abdullah b. Abbâs”, ŞİA, I/9. 
263 Hasan İbrahim, II/101; Varol, Hilafet Mücadelesinde Ehli Beyt Nesli, 60. 
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Abdullah b. Zübeyr, İbn Abbâs ve İbn Hanefiyye’yi biata davet edince İbn Abbâs: 

“Sana ne biat ederiz ne de muhalif oluruz.” demiştir. İbn Hanefiyye de aynı şekilde biat 

etmeyerek ailesiyle birlikte Tâif’e çekilmiştir.264 

 İbn Abbâs da Abdullah b. Zübeyr’in halifeliğini ilan ederek Harem-i Şerif’i 

kendisine karargah edinmesi üzerine hilafete Emevîler’den daha layık olmasına rağmen, 

Harem-i Şerif’i karargah edinmesine karşı çıkmış ve biat etmeyerek265 Tâife 

çekilmiştir.266 

İbn Abbâs’a, Abdullah b. Zübeyr’in hilafete Emevîlerden daha çok layık  

olmasının sebebi sorulduğu zaman: “Onun babası Zübeyr b. Avvâm. Rasûlüllah’ın 

havarisiydi, büyük babası (Ebûbekir) Resûlüllah’ın dostuydu, annesi Esmâ bint. Ebûbekir, 

zatü’n-nitâkayn unvanını taşıyordu. Teyzesi Aişe müminlerin annesiydi. Artık bu adam 

hilafete layık olmaz da kim olur.” demiştir.267 

İbn Abbâs’ın, Abdullah b. Zübeyr’e biat etmediğini duyan Irak ve Hicazlılar’dan 

bazıları kendisine biat etmek için İbn Abbâs’a ısrar ettiler. Bu sırada Kûfe’ de bulunan İbn 

Tufeyl ona gönderdiği mektupta; dört bin kahramanın onu beklediğini, onun sesini duyar 

duymaz ona katılacaklarını söyledi. Fakat İbn Abbâs söylenenlerin hiç birisine değer 

vermeyerek bu biat teklifini kabul etmemiştir.268 

 İbn Abbâs, Abdullah b. Zübeyr’e  biatı kabul etmemesine rağmen o, İbn Abbâs’ın 

ilmi kişiliğine saygı duymuştur. Nitekim 64/683’te Yezîd b. Muâviye, kendisine biat 

etmeyen Abdullah b. Zübeyr’le savaşması için Mekke’ye, Müslim b. Ukbe komutasında 

bir ordu göndermiş, bu ordu Abdullah b. Zübeyr’i kırk gün muhasara etmiştir. Kuşatma 

devam ederken Yezîd’in ölümü üzerine ordu Şam’a döndürülmüştür. Ancak bu kuşatma 

arasında kullanılan mancıklar sonucu Kâbe hasar görmüştür.269 

 Abdullah b. Zübeyr de bu kuşatma sırasında hasar gören Kâbe’yi onarmak için 

yıkmak istemiş ve bunu insanlara danışmıştır. Cabir b. Abdullah ile Ubeyd b. Umeyr, İbn 

Zübeyr’e bu konuda olumlu fikirler beyan ettiler. İbn Abbâs ise: “Korkarım ki senden 

sonra gelecekler de Kâbe’yi yıkarlar ve Kâbe’yi yıkma işi adeta bir alışkanlık haline gelir. 

Bence sen Kâbe’nin yıkılan kısımlarını onarsan daha iyi olur.” diyerek fikrini belirtmiştir. 

Ancak İbn Zübeyr Kâbe’yi temeline kadar yıkıp, duvarlarını yeniden inşa etmiştir.270 

                                                 
264 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/194. 
265 Kutluay, III/477-478; Çakan-Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77. 
266 Mes’ûdî, III/89; İbnü’l-Esir, Üsdü’l-Ğâbe, III/194. 
267 Nedvî, II/85; Kutluay, III/478. 
268 Nedvî, II/85. 
269 Mes’ûdî, III/81; Selkînî, 32; Aycan-Sarıçam, 33-34 
270 İbn Kesîr, VIII/405. 
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 Abdullah b. Zübeyr, İbn Abbâs’ın kendisine biat etmesini çok istiyordu. İbn 

Abbâs’ın ona biat etmeden vefat ettiği rivâyetleri yanı sıra,271 halkın çoğuyla birlikte 

gecikmeli olarak (üç ay sonra) biat ettiği de rivâyet edilmektedir.272 

 İbn Abbâs’ın Abdullah b. Zübeyr’e biatten kaçındığını haber alınca Yezîd b. 

Muâviye, kendisine biat edeceğini zannederek ona şöyle bir mektup yazdı: “İşittiğime 

göre haksız İbn Zübeyr seni batıla yardımcı, günaha ortak olman için kendisine biat 

etmeye ve itaatine girmeye davet etmiş. Sen ise, bize olan biatinde ve sözünde durmuş, 

Allah’a taat ve bu yoldaki hakkımızı tanıdığını ispat için ona boyun eğmekten 

kaçınmışsın. 

 Allah seni akraba hakkını gözeten, sözlerini yerine getiren akrabaların en üstün 

mükafatı ile mükafatlandırsın. Senin iyiliğini unutmamak ve seni güzel bir şekilde 

mükafatlandırmak,  unutmayacağım şeylerdendir. Bunun için ziyaretime gelmekte acele 

et. Yemin ederim ki sen şerefte, taatte ve Rasûlüllah’a akrabalıkta bizlerdensin. Allah seni 

rahmetiyle esirgesin. Gerek kendi kavminden, gerek başkalarından senin yanına gelip 

gidenlerden, haksız İbn Zübeyr diliyle ve parlak sözleriyle büyülediği kimselere göz kulak 

ol. Bana itaat etmeleri ve benim biatıma bağlanmaları gerektiğini onlara iyice öğret. 

Çünkü sen onlar için sözü dinlenen birisin. Onlar haramları helalleştiren haksız İbn 

Zübeyr’le adamlarından çok seni dinlerler. Vesselâm.”273 

 Abdullah b. Abbâs da Yezîd’e şöyle cevap verdi: 

 “Abdullah b. Abbâs dan Yezîd b. Muâviye’ye; 

 İbn Zübeyr’in beni kendisine biata davet ettiğini ve benim de kendisine biat 

etmekten kaçındığımı anlatan yazın bana ulaştı. Evet. O mesele duyduğun gibi olmuştur. 

Fakat, ben seni ne överim ne de senin dostluğunu ve sevgini isterim. Bana diyorsun ki; 

sen sevgi dostluğunda herkesle bir değilsin. Andolsun ki, senin elinde bulundurduğun 

haklarımızdan çok azı bize verilmiştir. Sen onlardan çoğunu bizden esirgedin ve yanında 

tuttun.  

 Halkı sana biata teşvik etmemi ve İbn Zübeyr’e biattan alıkoymamı istiyorsun. 

Hayır! Sana ne iyilik, ne de seni sevindirmek var. Çünkü siz Hüseyin’i şehit ettiniz. Bu, 

sırf senin keyfi arzu ve görüşünün neticesiydi. Şüphesiz ki sen zayıf, hafif akıllı, işin 

sonunu düşünmez bir adamsın. 

                                                 
271 Köksal, 248. 
272 İbn Kesîr, VIII/387. 
273 Ya’kûbî,  II/247-248. 
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 Benim unutmayacağım, senin de unutmaman gereken şeylerden birisi de; zinakâr 

oğlu zinakâr, merhamet duygusundan mahrum ve uzak, baba ve anne yönünden bir 

soysuzun oğlunu onların üzerine musâllat  etmendir ki, onun babası senin babana kardeş 

olduğunu ilan etmiş, baban da dünyada ve ahirette, sağlığında ve ölümünden sonra 

kendisi için ar ve ayıptan; utanmak ve horluktan, yüzkarasından başka bir şey olmayan bir 

işi tutmuş, onu soyuna katmıştır.  

 Peygamber Aleyhisselam: “Çocuk doğduğu döşeğe düşer.” dediği halde, baban 

onu temiz, pak bir çocuğu nesebine katar gibi katmış, bilmeyerek sünneti öldürmüş, 

kasten bir bidati ihya ve ihdas etmiştir. 

 Unutmadığım ve unutmayacağım şeylerden birisi de; Hüseyin b. Ali’yi 

Rasûlüllah’ın Haremi olan Medîne’den, Allah’ın Haremi olan Mekke’ye gitmeye mecbur 

etmen ve hileyle adamlar gönderip onu yok etmek için kandırman, Allah’ın Haremi olan 

Mekke’den yola çıkarıp Kûfe yolunu tutturmandır. O, Mekke’ den çekine çekine ve 

etrafına bakına bakına çıkmıştı. O, evvel ve âhir, Mekkeliler’ e karşı Mekkeliler’in en 

şereflisiydi. Eğer o, Mekke’de ve Medîne’de oturmak istese ve buralarda çarpışmayı helal 

saysaydı, Mekkeli ve Medînelilerin kendisine en çok itaat edeceği, boyun eğeceği tek 

kişiydi. Fakat o, Allah’ın ve Rasûlü’nün haram kıldıklarını helalleştirmek istemedi.  

 Bundan daha ağırı; senin Harem’de çarpışmak için hileyle adamlar göndermendir. 

İbn Zübeyr böyle bir ağır günah işlemiş midir? O, nerede, ne zaman Beyt-i Haram’a karşı 

haksızlık etmiştir?  

 Halbuki sen böyle misin? Sanırım hayır. Kesin olarak bilirim ki; sen bu konuda 

haramı helalleştirmek ister, onları bile bile değiştirirsin. Kadınlar gibi yemin edersin. 

Çalgı çalarsın. Irak’a giden, senin görüşünün kötülüğünü görür ve seni görmek istemez. 

‘Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.’274 

 Sonra sen ki, Hüseyin’e karşı adamlar çıkarmasını Mercâne’nin oğluna yazdın ve 

onu varacağı yere götürmesini ve işi uzatmayı bırakmayı; onu ve Abdulmuttalib 

oğullarından günah kirlerini Allah’ın gidermiş ve kendilerini hususi bir temizlikle 

temizlemiş olduğu Rasûlüllah’ın Ehl-i Beyt’ini şehit oluncaya kadar üzerlerine gitmelerini 

emrettin. Biz senin kaba, ciğeri beş para etmeyen atalarından değiliz. Sonra; Hüseyin b. 

Ali geldiği yere geri dönmesi için onlardan talepte bulunmuştur. Siz onun yardımcılarının 

azlığını fırsat bildiniz. Ehl-i Beyt’in kökünü kazımak istediniz. Üzerine saldırdınız,   

onları vurup öldürdünüz. 

                                                 
274 Ahzâb 33:38. 
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 Benim verdiğim sözde duracağımdan ve hakkımdan da bahsediyorsun. Evet! 

Vallahi ben, amcamın oğlunun da ve babamın bütün oğullarının da bu halifelik işine senin 

babandan daha layık olduklarını bile bile senin babana biat etmişimdir. Fakat ne yapalım 

ki, siz Kureyş topluluğu üzerimize yürüdünüz ve bize üstün geldiniz. Bizi hakkımızdan 

men ettiniz. Bize karşı haksızlığa cüret edenler kahrolsunlar. Sefihler bize karşı yolsuzluk 

ettiler. İşi bizden başkaları yürüttü. Onlar da Semûd ve Lût kavminin, Medyen ashabının 

ve peygamberi yalanlayanların kahroldukları gibi kahrolsunlar! 

 Haberin olsun ki; şaşılacak şeylerden en şaşılacak olanı, yaşadığım çağda hiç 

görmediğim bir şey de üzerimizdeki hakimiyetini ve bizi yok ettiğini halk görsün diye 

Abdulmuttalib kızlarını ve onun oğullarının körpe kız çocuklarını Şam’a kadar, esirler 

gibi, yanına getirtmendir! Yemin ederim ki sen emin olarak sabahlasan, akşamlasan da 

çok yakında yaralanacaksın. Alacağın yaranın büyük olmasını, başında kavgaların 

eksilmemesini, Rasûlüllah’ın torunlarını ve amcasının oğullarını öldürdükten sonra Yüce 

Allah’ın sana çok az mühlet verip seni inim inim inletici bir yakalayışla yakalanmasını, 

dünyadan en har, en hakir ve en günahkar bir şekilde çıkarmasını dilimden düşürmeyecek, 

bunu dileyip duracağım. Biraz daha yaşa bakalım! Vallahi, Allah katında kazanmış 

olduğun şey (günah) seni helak ve mahvedecektir. 

 Allah’a itaat edenlere selam olsun!”275 

 Yezîd b. Muâviye, İbn Abbâs’ın bu mektubunu alınca, Medîne valisi Velid b. 

Utbe’ye bir yazı yazarak, İbn Abbâs’ı, Hz. Osman’ın şehadeti meselesiyle ilgilendirmek 

istemiş ve onun üzerine durulmasını emretmişti. Ancak İbn Abbâs bu durumu öğrenince 

Yezîd’e şöyle bir mektup yazdı: 

 “Ben Osman’dan ayrılmış, bir köşeye çekilmiş bulunuyordum. Fakat senin baban 

o zaman iş başında bulunuyor, ona bakıp duruyorken, onun yardımına koşmakta 

gecikmişti. ‘İmdat’ diye bağırdığı ve kendisinden yardım istediği zaman baban, onun 

tarafından gelenleri yanında tutmuş, bekletmişti. Sonradan özür dileyerek adamlar 

göndermişti. Babanın gönderdiği adamlar imdadına yetişmeden, onun öldürüldüğü 

öğrenilmişti.”276 

İbn Abbâs ile Yezîd arasında bu tür sert yazışmalar olmuş ancak o yine de siyâsî 

tavrını değiştirmeyerek Yezîd’e biattan kaçınmıştır. 

 

                                                 
275 Ya’kûbî, II/248-250. 
276 Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, Mısır 1959, IV/19. 
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IV. BÖLÜM 

 

VEFÂTI VE ŞAHSİYETİ 

 

 I. Vefâtı 

 

İbn Abbâs’ın Abdullah b. Zübeyr’in halifeliğini ilan ederek Harem-i Şerîf’i 

kendisine karargah edinmesi üzerine Tâif’e çekildiğini söylemiştik. İbn Abbâs’ın Tâif’te 

vefât ettiğinde ittifak olmakla birlikte277 vefât tarihi hakkında 63-71/682-690 yılları 

arasında olduğuna dair çeşitli rivâyetler vardır.278 

 Çağdaş eserlerde varılan hükümlere binaen İbn Abbâs’ın hicretten üç yıl önce 

doğduğu, Hz. Peygamber vefat ettiğinde on üç yaşında olduğu rivâyetleri ve bu nakiller 

arasındaki uygunluk ve yetmiş bir yaşında vefat ettiği rivâyetleri sebebiyle, vefât tarihinin 

68/687 olduğu daha doğru görünmektedir.279 

 İbn Kesîr de diğer rivâyetlerin garip, merdud ve şâz olduğunu, İbn Abbâs’ın 

68/687 yılında vefat ettiğini belirtmiştir.280 İbn Abbâs 68/687 yılında hastalanmış, bu 

hastalığı yedi sekiz gün devam ettikten sonra vefât etmiştir,281 vefat ettiği zaman cenaze 

namazını Hz.Ali’nin oğlu Muhammed el-Hanefiyye kıldırmıştır.282 

 İbn Abbâs’ı defnetmek için mezara koydukları zaman, o güne kadar benzeri 

görülmemiş beyaz bir kuş gelip kefenin içine girmiş ve onunla birlikte defnedilmiştir. 

Beyaz kuşun oradan çıktığını gören de olmamıştır.283 Ayrıca mezara konulduğu zaman 

mezarından şu ayetlerin okunduğu duyulmuştur:284  

“Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut o da senden hoşnut olarak Rabbine 

dön.(Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir.”285 

 Ayrıca İbn Abbâs vefat ettiği zaman, Müslümanlar tarafından onu öven birçok söz 

söylenmiştir. Cerîr b. Abdullah, İbn Abbâs’ın ölüm haberini duyduğu zaman ellerini 

birbirine vurarak: “ Bu gün insanların en alimi ve en yumuşak huylusu vefât etti. Bu 

                                                 
277 İbn Hallikan, III/64; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/195; Zehebî, Siyer, III/358. 
278 İbn Abdilber, III/934; Zehebî, Siyer, III/359; İbn Kesîr, VIII/487; İbn Hacer, II/334. 
279 İbn Hallikan, III/64; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/195; Ziriklî, IV/229. 
280 İbn Kesîr, VIII/487. 
281 Nedvî, II/86. 
282 İbn Abdilber, III/934; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/195; İbn Kesîr, IX/67. 
283 İbn Abdilber, III/939; Zehebî, Siyer, III/358; İbn Hacer, II/334. 
284 Zehebî, Siyer, III/358; İbn Kesîr, VIII/486; İbn Hacer, II/334. 
285 Fecr 89:27-30. 
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ümmete bir musibet indi.” demiştir.286 Rafi’ b. Hadîc de: “Bugün ilim hususunda doğu ile 

batı arasında kendisine ihtiyaç duyulan bir kimse vefât etti.”demiş,287 Bugün Tâif’te kendi 

adını taşıyan bir cami bulunmaktadır.288 

  

II. Şahsiyeti 

 

A. Fizîkî Özellikleri  

 

İbn Abbâs uzun boylu,289 oturduğu zaman iki kişinin yerini kaplayacak kadar iri 

cüsseliydi.290 

Yüzü; beyaz, uzun, dolgun, gülümsediğinde bir kat daha güzelleşen, iri ama zarif 

bir yapıya sahipti.291 İbn Abbâs insanların en güzeliydi.292 Saçları da bazen kısa bazen de 

uzundu. Uzattığı zaman kulaklarının yanlarından sarkıtırdı.293 Bazen kına ile boyardı.294 

Siyah renge boyadığına dair rivâyetler de vardı.295 İbn Abbâs çokça ağlayıp gözyaşı 

döktüğü için,  gözyaşlarından dolayı yanaklarında bir iz meydana gelmişti.296 

Ömrünün sonuna doğru gözlerinden birisini kaybedince297 zayıfladı. Diğer gözünü 

de kaybedince tekrar şişmanladı. Bunun sebebi kendisine sorulunca: “Gözlerimden 

birisini kaybettiğimde diğerini de kaybetmekten korktum ve zayıfladım. Ama ikinci 

gözümü de kaybedince artık kalbim rahatladı ve tekrar eskisi gibi şişmanladım.” 

demiştir.298 

Bir rivâyete göre İbn Abbâs gözlerini, Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesine 

üzülerek, fazla ağlamasından dolayı kaybetmiştir.299 İbn Abbâs gözlerini kaybedince, ayın 

on dördü gibi parlak olan yüzü sararmaya başlamıştır.300 

                                                 
286 İbn Sa’d, II/372; İbn Kesîr, VIII/478. 
287 İbn Sa’d II/372. 
288 Özek, Ali, “Dirayet Müfessiri İbn Abbâs”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy.4, 
     İstanbul, 1986, s.67. 
289 İbn Kesîr, VIII/480. 
290 İbn Kesîr, VIII/487. 
291 İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/195; Zehebî, Siyer, III/336. 
292 İbn Abdilber, III/935; Zehebî, Siyer, III/351; İbn Hacer, II/333. 
293 Danışman, 21. 
294 Zehebî, Siyer, III/336. 
295 İbn Kesîr, VIII/487. 
296 İbn Kesîr, VIII/483. 
297 Ziriklî, IV/229. 
298 İbn Kesîr, VIII/485. 
299 Çakan-Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA/77; Özulu, “Abdullah b. Abbâs”, ŞİA, I/9. 
300 İbn Kesîr, VIII/487. 
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Gözlerini kaybettiği zaman doktor ona gelip, yedi gün namaz kılmaması şartıyla 

gözlerini tedavi edebileceğini söyleyince İbn Abbâs: “Hayır! Kılabildiği halde namazı 

terk eden kimse Allah’ın huzuruna vardığında, Allah ona gazap eder.” diyerek Allah’ın 

emrine karşı hassasiyetini de göstermiştir.301 

İbn Abbâs gözlerini kaybetmesine rağmen, sabır ve metanetini kaybetmemiş ve şu 

şiiri okumuştur: 

“Allah gözlerimde ki aydınlığı alsa da, 

Dilimde ve kalbimde gözlerimin nuru kaldı. 

Kalbim parlak, aklım kusurdan uzaktır. 

Dilim de kılıç gibi keskindir.”302 

İbn Abbâs, giyimine de dikkat eder, bin dirhem değerinde güzel elbiseler 

giyerdi.303 Ayrıca güzel kokuları çok sürünürdü. Öyle ki; İbn Abbâs yoldan geçtiğinde 

kadınların etrafa yayılan güzel kokulardan dolayı, onun İbn Abbâs olduğunu bildikleri 

rivâyet edilmektedir.304 

 

 B. Ahlâkî Özellikleri 

 

 Abdullah b. Abbâs, Hz. Peygamber’in yakını olması sebebiyle onun terbiye 

metodunu kavramış, Kur’ân’ın prensiplerini ön plana alarak yaşamış, 305Allah’ın 

haramlarına son derece dikkat göstermiştir.306  

İbn Abbâs, konu açıldığı zaman ilmî mevzuları konuşan, hazır cevap ve tevazu 

sahibi bir kimseydi.307 Öğrendiği esasları tatbik etmek onun en büyük vazifesiydi. 

Öğrendiklerini başkalarına öğretmeyi kendisine bir görev biliyor, İslâm’ın yüce 

gerçeklerinin tatbik edildiğini görmekten büyük mutluluk duyuyordu.308 Kendisine kötü 

sözler söyleyen birisine verdiği cevap onun hem kendisine yapılan kötülüğe karşılık 

vermediğini hem de öğrendiklerini başkalarına da öğretmekten mutluluk duyduğunu 

bizlere göstermektedir. İbn Abbâs, kendisine söven birisine şöyle demiştir: “Bana karşı 

böyle konuşuyorsun ama bende üç özellik vardır. Âyetlerden birisini öğrendiğim zaman 

                                                 
301 İbn Kesîr, VIII/485, Şinâvî, 167. 
302 İbn Abdilber, III/938; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/195; Zehebî, Siyer, III/357. 
303 İbn Kesîr, VIII/487; Zehebî, Siyer, III/355. 
304 İbn Kesîr, VIII/487, Kettânî, Muhammed Abdülhay, et-Terâtîbü’l-İdâriyye Hz. Peygamber’in  
     Yönetiminde Sosyal Hayat ve Kurumlar, çev. Ahmet Özel, İstanbul, 1991, III/213. 
305 Çetin, “Abdullah b. Abbâs ve Tefsiri”, DEÜİFD, sy.1, s.238. 
306 Zehebî, Siyer, III/342. 
307 Bulut, “Abdullah b. Abbâs’ın Hayatı ve İlmi Faaliyetleri”, UÜİFD, sy.2, s.220. 
308 Çetin, “Abdullah b. Abbâs ve Tefsiri”, DEÜİFD, sy.1, s.229. 
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ondan ne öğrendiysem diğer insanların da öğrenmelerini isterim. Adaletle hükmeden bir 

hakim gördüğüm zaman sevinir, insanları onun hükmüne uymaya davet ederim. 

Meralarda otlayacak bir devem olmadığı halde Müslümanların topraklarına yağmur 

yağdığını duyduğumda çok sevinirim.”309 

 İbn Abbâs İslâmî anlayış ve edebinden dolayı yaşlı sahabilerin bulunduğu toplantı 

yerlerinde onlar konuşup, bir konuda fikir belirtmeden asla konuşmaz ve söz almayı pek 

uygun görmezdi.310 Ancak karşısındaki kim olursa olsun, yanlış olan bir şeyi söylemekten 

geri durmazdı.311  

 İbn Abbâs her zaman Allah’ın emrettiği ve Rasûlü’nün tebliğ ettiği İslâmî yolda 

yürümüştür. Onun en büyük amacı, Allah katında yüksek bir derece kazanmaktı. Bunu 

kazanabilmek için nafile namaz kılar, oruç tutar, Kur’ân okur ve böylece Allah katında 

yükselmeye çalışır; gündüzleri hak ile batılı, helal ile haramı öğretmekle, geceleri; 

Allah’ın huzuruna yönelmekle, Allah’ın sevgisini kazanmaya gayret ederdi. O, Allah’ın 

sınırlarını muhafazada sahabilerin en saygılısı, titizi ve şiddetlisiydi. O, niyetinde halis, 

İslâmî ahlakta gerçek bir örnek, nefis terbiyesinde başarılı bir mümindi.312 

 İbn Abbâs’ın, kendisine soru soran birisine yaptığı tavsiyeler bize onun ahlakını 

gösterir. O, cevap olarak: “Seni ilgilendirmeyen şeyleri söyleme, akılsızlarla ve yumuşak 

huylularla tartışma. Çünkü yumuşak huylu kimse seni mağlup eder. Akılsız kimse ise 

sana hakarette bulunur. Kardeşini, onun bulunmadığı bir yerde anarken; seni, 

bulunmadığın yerde nasıl anmalarını istersen öyle an. Yaptığı iyiliğin mükafatını ve 

işlediği suçların cezasını göreceğini bilen kimse gibi amel et.  

 Verirken insanlardan gizli olarak ver, verdiğin şeyi ve kimseyi açığa vurma. Açığa 

vurduğun zaman gösteriş kapısını açmış ve yardım ettiğin kimsenin kalbini kırmış 

olursun. Onu, insanlardan utanacak hale getirirsin.” diyerek bir Müslüman’ın nasıl olması 

gerektiğini açıklamıştır.313 

 İbn Abbâs, öğrendiklerini yaşamaya çalıştığı gibi, alim olan kimselere de değer 

verirdi. Bir gün Zeyd b. Sabit bineğine bindiğinde İbn Abbâs onun üzengisini tutmuş, 

Zeyd de bunu yapmamasını söyleyince: “Âlimlerimize böyle saygı göstermekle 

emrolunduk.” diyerek ilme ve alime nasıl davranılması gerektiğini göstermiştir.314  

  

                                                 
309 İbn Kesîr, VIII/482. 
310 Özulu, “Abdullah b. Abbâs”, ŞİA, I/10. 
311 İbn Kesîr, VIII/477. 
312 Danışman, 21. 
313 İbn Kesîr, VIII/485. 
314 İbn Kesîr, VIII/479; İbn Hacer, II/332. 
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C. İlmî Özellikleri 

 

İbn Abbâs bir çok ilme vâkıf olduğu için kendisine derya gibi derin âlim anlamına 

gelen “Hibr” ve “Bahr” denilmiş,315 insanların en âlimi olarak vasıflandırılmıştır.316  

İbn Abbâs Hz.Peygamber’in yanında bulunarak ondan birçok şey öğrenmiş, onun 

sözlerini, fiillerini ve durumlarını zihnine yerleştirip, sahabilerden de bazı şeyler 

öğrenmiş, belagat ve fesahat sahibi olup, asaletli ve iyi konuşan bir kimsedir.317 İbn 

Abbâs, Hz. Ebûbekir, Ömer ve Osman dönemlerinde kaza makamında bulunanlar 

arasında yer almıştır.318 

Muhacir ve ensardan olan büyük sahabilerin yanlarında bulunur, onlardan 

Rasûlüllah’ın savaşları hakkında bilgi alırdı.319 Sahip olduğu ilmi nasıl elde ettiğini 

soranlara: “Bu ilmi soran bir dil ve anlayan bir kalp sayesinde elde ettim.” diyerek cevap 

vermiştir.320 Hz. Ali de onun hakkında: “İbn Abbâs gayba sanki ince bir perdeden 

bakıyor.” diyerek ilminin üstünlüğünü ortaya koymuştur.321 

İbn Abbâs kendisine bir soru sorulduğu zaman, sorunun cevabı Kur’ân’da varsa 

cevabı verir, eğer Kur’ân’da olmayıp da sünnette varsa sünnete göre cevap verir, eğer 

sünnette de cevabı yoksa, Hz. Ebûbekir veya Ömer o sorunun cevabını vermişse onların 

bu konudaki cevaplarını naklederdi. Onların da bu konuda söyledikleri bir şey yoksa o 

zaman kendi reyi ile ictihad ederdi.322 

İbn Abbâs’ın meclisi kadar hayır ve iyilikleri toplayan başka bir meclis yoktu.323 

Bir gün fıkıh, bir gün te’vil, bir gün meğâzî, bir gün şiir, bir gün Araplar’ın savaşlarının 

bahsedildiği meclis kurar, o gün o mecliste ondan başka bir şeyden bahsedilmezdi.324 

İbn Abbâs bir günde birçok ilim dalıyla ilgili meclisler de kurardı. Bir rivâyette 

Ebû Sâlih, İbn Abbâs’ın ilim meclisini şöyle anlatmaktadır: 

“İbn Abbâs’ın ilim meclisini gördüm. Eğer bütün Kureyşliler o meclis sebebiyle 

övünseler, buna hakları vardır. İnsanların onun kapısında toplandıklarını ve yolu 

kapattıklarını gördüm. Kimse yoldan gelip geçemiyordu. İbn Abbâs’ın yanına girip, 

                                                 
315 İbn Sa’d, II/366; Zehebî, Siyer, III/331-374; İbn Hacer, II/336. 
316 İbn Abdilber, III/935; İbn Kesîr, VIII/470. 
317 İbn Kesîr, VIII/472. 
318 Zehebî, Siyer, III/350; İbn Kesîr, VIII/476. 
319 İbn Sa’d, II/371. 
320 İbn Kesîr, VIII/475. 
321 Münâvî, Muhammed Abdürraif, Feyzu’l Kadîr Şerhu el-Câmii’s-Sağîr min Ehâdîsi’l-Beşîri’n-Nezîr,  
     Dâru’l-Fikr, byy, tsz. 
322 İbn Sa’d, II/366; İbn Kesîr, VIII/482. 
323 İbn Abdilber, III/936; İbn Hacer, II/333. 
324 İbn Sa’d, II/368; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, III/193-194; Ziriklî, IV/229. 
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insanların kapıda beklediklerini söyleyince bana, abdest suyu getirmemi söyledi. 

Getirdiğim suyla abdest alıp oturdu ve: ‘Dışarı çık ve bekleyenlerden; Kur’ân’dan, Kur’ân 

harflerinden ve Kur’ân’ın manasından sormak isteyenleri içeri çağır.’ dedi. Ben de dışarı 

çıkıp gerekli duyuruyu yaptım. İçeri girenler bütün odaları doldurdular. Ona her ne 

sordularsa soranları fazlasıyla bilgilendirdi. Sonra onlara dışarı çıkmalarını söyledi ve 

bana: ‘Dışarı çık ve bekleyenlerden; helalden, haramdan ve fıkıhtan sormak isteyenleri 

içeri çağır.’ dedi. Çıkıp gereken duyuruyu yaptım. Onlar da içeri girip odaları doldurdular 

ve sorularının cevabını fazlasıyla aldılar. Onlara da dışarı çıkmalarını söyleyip bana: 

‘Feraizden ve benzeri meselelerden sormak isteyenleri içeri çağır.’ dedi. Dışarı çıkıp 

gerekli duyuruyu yaptığımda içeri girenler yine bütün odaları doldurdular ve fazlasıyla 

bilgilendiler. Onlara da dışarı çıkmalarını söyleyip bana: ‘ Arapça’dan şiirden ve benzeri 

kelimelerden sormak isteyenleri içeri çağır.’ dedi, Gerekli duyuruyu yaptığımda içeri 

girenler yine bütün odaları doldurdular. Sordukları sorulara cevaplarını alıp, fazlasıyla 

bilgilendiler ve dışarı çıktılar.”325    

İbn Abbâs sahabiler arasında da seçkin bir yere sahiptir. Tâvûs’un: “Rasûlüllah’ın 

ashabından yetmiş tanesini gördüm. Onlar bir meselede anlaşmazlığa düştükleri zaman 

hemen İbn Abbâs’a müracât ederlerdi.” demesi bu durumu gözler önüne sermektedir.326 

İbn Abbâs sahip olduğu bu ilmi asıl olarak Hz. Peygamber’den sonra da Hz. 

Ömer, Hz. Ali ve Übey b. Ka’b’dan almıştır.327 

Şimdi de onun sahip olduğu ilimlerle ilgili kısaca bilgi verilecektir. 

 

1. Tefsir 

 

İbn Abbâs yaptığı tefsirlerle “Tercümânü’l-Kur’ân” ünvanını almıştır.328 Allah’ın 

Kur’ân’da,329 Kur’ân’ın mânâsına nüfuz edebilme mutluluğuna erişebilmiş olan kimseler 

olarak nitelendirdiği “Râsihûn”dan birisidir.330  

İbn Abbâs, Kur’ân’daki bazı kelimeleri ifade etmek için Arap şiirinden de 

faydalanmış331 ve şöyle demiştir: “Benden açıklamamı istediğiniz Kur’ân-ı Kerîm’deki 

                                                 
325 İbn Kesîr, VIII/480-481. 
326 Özek, “Dirayet Müfessiri İbn Abbâs”, MÜİFD, sy.4, s.69. 
327 İbn Kesîr, VIII/475. 
328 İbn Sa’d, II/366; İbn Abdilber, III/935; İbn Hacer, II/332; Ziriklî, IV/229. 
329 Âl-i İmrân 3:7.  
330 İbn Sa’d, II/370, Şinâvî, 74. 
331 Danışman, 16; Çetin, “Abdullah b. Abbâs Ve Tefsiri”, DEÜİFD, sy.1, s. 233. 
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garib kelimeler için Arap şiirine bakınız, o kelimelerin mânâsını şiirden araştırınız, zira 

şiir Arabın divanıdır.”332   

İbn Abbâs’ın tefsiri Hz. Ali’den öğrendiği ancak, ondan daha iyi bildiği de rivâyet 

edilmektedir.333 Hz. Ömer de insanlar arasında Kur’ân’ı en iyi bilen kimsenin İbn Abbâs 

olduğunu söyler,334 kendisine bir âyetin tefsiri sorulduğunda: “İbn Abbâs’a git. Çünkü o, 

Allah’ın Peygamber’ine indirdiği Kur’ân’ı en iyi bilendir.” derdi335 Yine birgün Hz. Ömer 

Nasr Sûresi’nin tefsirini sahabilere sorduğunda bazıları susmuş, bazıları da tatmin edici 

olmayan cevaplar vermişlerdi. Sonra İbn Abbâs’a sormuş o da: “Bu sûre Rasûlüllah’ın 

vefât haberini veriyor.” cevabı üzerine: “Ben de bundan başka bir şey anlamıyorum.” 

diyerek İbn Abbâs’ın ilim ve anlayıştaki derecesini gözler önüne sermiştir.336 

İbn Abbâs bir gün Nûr sûresi’ni okuyup tefsir etmeye başlayınca Şakîk b. Seleme: 

“Bu adam gibi güzel konuşan ve Kur’ân’ı iyi açıklayan bir kimse daha görmedim. Eğer 

bunu Farslar, Rumlar ve Türkler dinleselerdi Müslüman olurlardı.” demiştir.337 

İbn Abbâs Hz. Peygamber ve sahabilerden aldığı bilgiler ve kendi ictihadlarıyla 

olan tefsir haberlerini bir kitap haline getirmemiştir. Ancak öğrencileri onun rivâyetlerine 

kendi kavrayış ve bilgi kabiliyetlerini de katarak çeşitli eserler meydana getirmişlerdir.338 

Bunlardan birisi de İbn Abbâs’ın rivâyetleriyle oluşturulan “Tenvîru’l-Mikbâs min Tefsîri 

İbn Abbâs”tır. Bu eser Ebû Tâhir Muhammed b. Ya’kûb el-Firûzâbâdî eş-Şâfiî 

(v.817/1414) tarafından dört cilt halinde toplanmıştır.339 

 

2. Hadis 

 

İbn Abbâs, hadis toplama faaliyetlerini ilk başlatanlardandır.340 Hz.Peygamber 

vefât ettiğinde genç yaşlarda olmasına rağmen, İbn Abbâs önemli eserler yazmaya 

koyulmuştur. Sadece kendi özel hatıralarını yazmakla kalmamış, aynı zamanda 

Rasûlüllah’ın ve kendisinden daha yaşlı sahabilerin hatıralarını da yazmıştır.341 

                                                 
332 Şimşir, Mehmet, “Râşid Halifeler Döneminde İdare Sistemi ve Divan Teşkilatı”, İstem, y.3, sy.6, 2005, 
     s.266. 
333 İbn Kesîr, VIII/481. 
334 İbn Kesîr, VIII/478.  
335 Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara, 1988, I/105. 
336 İbn Kesîr, VIII/475-476. 
337 İbn Abdilber, III/936; Zehebî, Siyer, III/351. 
338 Cerrahoğlu, I/108. 
339 Çetin, “Abdullah b. Abbâs ve Tefsiri”, DEÜİFD, sy.1, s.235-236; Bulut, “Abdullah b. Abbâs’ın Şahsiyeti 
ve İlmi Faaliyetleri”, UÜİFD, c.2, sy.2, s.224. 
340 Bulut, “Abdullah b. Abbâs’ın Şahsiyeti ve İlmi Faaliyetleri”, UÜİFD, c.2, sy.2, s.220. 
341 Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi,çev. Salih Tuğ, Ankara, 2003, II/714. 
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İbn Abbâs, Rasûlüllah’ın ashâbı toplandığı zaman yanında levhalarla onların 

yanlarına gider, onlardan Rasûlüllah’ın sünneti hakkında bir şeyler öğrenir ve bunları 

levhalara yazardı.342 Hatta bir hadis öğrenebilmek için ashâbın evinin önüne gidip, ev 

sahibi çıkıncaya kadar kapının önünde beklerdi. O bu haldeyken rüzgâr onun üzerini 

toprakla doldururdu.343 İbn Abbâs bilgileri bu şekilde yazıyla tespit etmiş ve öldüğü 

zaman bir deve yükü kadar kitap bırakmıştır.344  

İbn Abbâs Hz. Peygamber’den 1660 hadis rivâyet etmiş,345 böylece muksirûndan 

sayılarak, en çok hadis rivâyet eden sahabiler arasında yer almıştır. Hadis kitapları 

arasında sıhhat derecesi bakımından ilk sırayı alan Buhârî ve Müslim, İbn Abbâs’ın 

rivâyet ettiği yetmiş beş hadiste ittifak etmişlerdir. Bu ittifakın dışında İbn Abbâs’tan 

Buhârî yirmi sekiz, Müslim ise kırk dokuz hadis rivâyet etmişltir.346 Kendisinden de yüz 

doksan yedi kişi rivâyette bulunmuştur.347  

 

3. Fıkıh 

 

İbn Abbâs, fıkıh sahasında fetva verebilecek dereceye yükselen ve en çok fetva 

veren meşhur sahabilerdendir. Fıkha vâkıf, çok meşhur olan ve “Abâdile” diye bilinen 

dört Abdullah’tan birisidir.348 

İbn Abbâs’ın fetvaları Ebû Hanîfe’ye de kaynaklık yapmıştır. Ebû Hanîfe kendisi, 

bilgi kaynaklarını şöyle sıralar: “Ben ilmi, Hammâd ve İbrahim (Nehaî) yoluyla Ömer, 

Ali, Abdullah b. Mes’ûd ve Abdullah b. Abbâs’tan aldım.”349 

 

4. Şiir 

 

İbn Abbâs’ın şiir bilgisi de çok geniştir. Bir gün Hz. Ömer ve arkadaşları şiir ve 

şairlerden konuşuyorlardı. İbn Abbâs da bu esnada onların yanına geldi. Hz. Ömer en 

büyük şairin kim olduğunu sorunca İbn Abbâs: “En büyük şair Züheyr b. Ebî Sülmâ’dır.” 

dedi. Hz. Ömer, İbn Abbâs’tan onun şiirlerinden bir tanesini okumasını isteyince İbn 

Abbâs, Züheyr’in Gatafan Kabilesi hakkındaki şiirini okudu. Hz. Ömer: “Vallâhi bu şiiri 
                                                 
342 Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, Ankara, 1997, s.62-63. 
343 İbn Kesîr, VIII/474. 
344 Koçyiğit, 63. 
345Zehebî, Siyer, III/359; Ziriklî, IV/229. 
346 Danışman, 18; Özek, “Dirayet Müfessiri İbn Abbâs”, MÜİFD, sy.4, s. 68. 
347 Çakan- Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77. 
348 Küçük, Raşit, “Abâdile”, DİA, İstanbul, 1988, I/7. 
349 Saymerî, Ahbâru Ebî Hanîfe ve Ashâbih, Haydarâbâd, 1974, s.58-59. 
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ancak Hâşimoğullurı’na mensup bir kimse okuyabilir. Onlar Rasûlüllah’a 

yakınlıklarından dolayı böyle bir fesahat ve belağata sahip olmuşlardır.” dedi.350 

İbn Abbâs keskin zekâsı sayesinde Ömer b. Ebî Rabîa’nın seksen beyitlik 

kasidesini bir defa dinleyişte bütünüyle ezberlemiştir.351 Ayrıca kendisini denemek için 

sorular soran Nâfi’ b. Ezrak (v.65/684)’ın her sorduğu kelimeye bir beyitle cevap vererek 

şiir bilgisini ortaya koymuştur. Soruya o konuyla ilgili bir şiirle cevap vererek, o şiiri 

sorulan kelimenin açıklaması için delil getirmiştir.352 Ayrıca Kur’ân’daki bazı kelimelerin 

tefsiri için de Arap şiirinden faydalanmıştır.353 

 

D. Abdullah b. Abbâs’a Yöneltilen Eleştiriler 

 

Abdullah b. Abbâs kendisine sorulan sorulara cevap vermekle kalmamış, aynı 

zamanda İslam’dan önceki durumu anlatmış, hatta insanın yaratılışından bile bahsetmiştir. 

Bu konularda Ehli Kitap’tan da geniş ölçüde istifade etmiş, özellikle Yahudi asıllı olup 

sonradan Müslüman olan Ka’bu’l Ahbâr’ın bilgilerinden faydalanmıştır.354 Anı zamanda 

Kur’ân’daki bazı kelimeleri açıklamak için eski Arap şiirlerinden faydalanması da F.Buhl 

gibi bazı müsteşrikler tarafından tenkit edilmesine sebep olmuştur. F.Buhl, İbn Abbâs’ın 

insanın yaratılışına ait bazı âyetleri açıklamak gayesiyle bu konuda masallar uydurmuş 

olduğunu, bunların bazılarını bizzat uydurmayıp İslâmiyet’i kabul eden Ka’bu’l-Ahbâr 

gibi Yahudi asıllı alimlerin kendisine anlattıkları kıssa ve hikayelerden faydalanarak 

Kur’ân’daki imaları, Kitâb-ı Mukaddes’teki ve diğer bazı hikayelerle birleştirerek 

kendisine göre bir sistem kurduğunu, dolayısıyla bu konularda Yahudi ve Hıristiyanlık 

tesiri altında kaldığını ileri sürer. F.Buhl daha da ileri giderek İbn Abbâs’ın; yalancı, 

hilekar ve düzenbaz olduğunu söylemiştir.355 

Gerek İbn Abbâs’ın gerekse diğer bazı sahabilerin bu çeşit haber ve rivâyetleri az 

da olsa kullandıkları görülür. Ancak bu rivâyetler hiçbir zaman verdikleri haberin ve 

bilginin doğruluğunu iddia edip bunlara inanmak için değil, bazı İslâmî görüş ve tezlerin 

açıklanması ve düzeltilmesi maksadıyla kullanılmıştır.356 Bunda bir mahzurun 

                                                 
350 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III/68. 
351 Ziriklî, IV/229. 
352 Cerrahoğlu, I/110. 
353 Danışman, 16; Çetin, “Mustafa, Abdullah b. Abbâs Ve Tefsiri”, DEÜİFD, sy.1, s.223. 
354 Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrailiyyat, İstanbul, 1992, s.348; Cerrahoğlu, I/104. 
355 Buhl F, “Abdullah b. Abbâs”, İA, I/27. 
356 Çakan-Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77. 
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bulunmadığı da bizzat Hz. Peygamber’in izniyle sabittir.357 İbn Abbâs sorduğu bu soruları 

akıl süzgecinden geçirmiş, İslam’la bağdaşıp bağdaşmadığına bakmış ve öyle kabul 

etmiştir. Zaten İsrâiliyyât denilen haberler, sıhhati bilinip, Kur’ân’a da muvâfık olursa 

kabul edilir. Yalan olduğu bilinen ve Kur’ân’a muhalif olanlar ise kabul edilmez.358 Şu 

olay bu durumu ortaya koymak için güzel bir örnektir: Şam’dan gelen birisiyle karşılaşan 

İbn Abbâs ona kiminle görüştüğünü sorunca o da Ka’bu’l-Ahbâr ile görüştüğünü söyler. 

İbn Abbâs ona Ka’b’ın neler söylediğini sorunca, semavatın bir meleğin omuzlarında 

döndüğünü söylediğini anlatır. Bunu duyan İbn Abbâs: “Ka’b yalan söylemiş, o hâlâ 

Yahudiliği terk etmedi mi?”deyip “Şüphesiz Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın 

diye tutuyor”359 âyetini okuyarak Ka’b’ın söylediklerinin doğru olmadığını ortaya 

koymuştur.360 

Bu haberlerden de anlaşılıyor ki, İbn Abbâs Müslüman olmuş Ehli Kitap’tan haber 

alırken mutlak surette dinin ruhuna uyup uymaması bakımından, bu haberleri akıl ve 

mantık süzgecinden geçirmiş, onları doğrudan doğruya kabul etmemiştir. 

İbn Abbâs’ın Ehli Kitap’tan yapmış olduğu rivâyetlere yapılan itirazlar, aslında 

kendisine ait olduğu kesin olarak bilinen rivâyetler sebebiyle değil, daha çok siyasi 

düşüncelerle ona izafe edilen rivâyetler dolayısıyladır.361 Nitekim F.Buhl de İbn Abbâs’ı 

bir taraftan tenkit ederken, “kendisine atfen zikrolunan hadislerden bazıları sonradan 

sahtekârlar tarafından ona isnâd olunmuştur” demek suretiyle bu gerçeği itiraf etmiştir.362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
357 Buhârî, Enbiyâ 50; Müslim, Zühd 72. 
358 Cerrahoğlu, İsmail, “Abdullah ibn Abbâs ve Tefsir İlmindeki Yeri”, Diyanet Dergisi, c.11, sy.2, s.76. 
359 Fâtır 35:41 
360 Cerrahoğlu, “Abdullah ibn Abbâs ve Tefsir İlmindeki Yeri”, Diyanet Dergisi, c.11, sy.2, s.76. 
361 Çakan- Eroğlu, “Abdullah b. Abbâs”, DİA, I/77; Danışman, 17. 
362 Buhl F, “Abdullah b. Abbâs”, İA, I/27. 
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SONUÇ 
 

 

Abdullah b. Abbâs, Hz.Muhammed’in amcasının oğlu ve müminlerin annesi 

Hz.Meymûne’nin yeğeni olması sebebiyle daha doğmadan Rasûlüllah’ın duasına mazhar 

olmuştur. İbn Abbâs, çocukluk yıllarını Rasûlüllah’ın yanında geçirmiş, küçük yaşlarda 

Mekke’nin Fethi’ne, Huneyn ve Tâif Gazveleri’ne katılmış, Veda Haccı’nda onunla 

birlikte bulunmuş, Rasûlüllah’a hizmetlerinden dolayı birçok defa duasını almıştır. 

Sahip olduğu ilimden ve güzel ahlaktan dolayı Hulefâi Râşidin tarafından da saygı 

görmüş, görüşlerine değer verilmiştir. Hz.Osman döneminde, İslâm ordusu adına elçilik 

göreviyle Kuzey Afrika Seferi’ne katılmış, Taberistan’ı fetheden ordunun içinde yer 

almıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in çoğaltılmasında da kendisine görev verilmiş ve Hz.Osman 

muhasara altındayken hac emirliği ile görevlendirilmiştir. 

Hz.Ali’nin  halife olmasından sonra ona çeşitli tavsiyelerde bulunarak yeri geldiği 

zaman fikirlerini söylemekten de çekinmemiştir. Cemel Savaşı’ndan sonra Basra’ya vali 

olarak atanan İbn Abbâs Sıffin Savaşı’nda komutanlık yapmış, Hz.Ali tarafından Tahkîm 

olayında hakem olarak aday gösterilmiş ancak, itirazlar sebebiyle hakem olamamıştır. 

Hz.Ali ilminden ve keskin zekâsından dolayı Hâricîlerle görüşmelerinde İbn Abbâs’ı elçi 

olarak görevlendirmiş, onun sayesinde Hâricîler’in bir kısmı tekrar Hz.Ali tarafına 

geçmişlerdir. 

İbn Abbâs, Hz.Ali ile Muâviye arasındaki olaylarda her zaman Hz.Ali’nin yanında 

yer almasına rağmen, Hz.Ali’nin vefâtından sonra Muâviye ile karşılaştığı zaman ondan 

saygı görmüş, Muâviye döneminde düzenlenen İstanbul Seferi’ne katılmıştır. Ancak 

Muâviye’nin hilafeti verasete dönüştürme çabalarında, oğlu Yezîd’e biat edilmesini 

istediği zaman İbn Abbâs buna karşı çıkarak, tüm baskılara rağmen biat etmemiştir. 

İbn Abbâs, Muâviye’nin vefâtından sonra da bir süre Yezîd’e biat etmemiş ancak, 

halkın çoğunun biat etmesinden sonra, gecikmeli olarak biat etmiştir. Yezîd ile 

Hz.Hüseyin arasındaki çekişmelerde de her zaman Hz.Hüseyin’in yanında yer alan İbn 

Abbâs,  Hz.Hüseyin Yezîd’e biat etmeyerek Kûfe’ye gitmek istediği zaman, gitmemesi 

için elinden geleni yapmış, nasihat etmiş, onu ikna etmeye çalışmış ancak, gitmesine 

engel olamamıştır. Tüm uğraşlarına rağmen Hz.Hüseyin yola çıkıp Kûfe’de öldürüldüğü 

zaman üzüntüsünden ağlayarak gözlerini kaybetmiştir.  

Abdullah b. Zübeyr’in halifeliğini ilan ederek Harem-i Şerîf’i kendisine karargah 

yapmasına kızan İbn Abbâs, hilafete Emevîler’den daha layık olduğunu düşünmesine 
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rağmen bu duruma kızarak Abdullah b. Zübeyr’e biat etmeden Tâif’e çekilerek, zamanını 

ilimle geçirmiş ve burada vefât etmiştir. 

Hz.Peygamber’i kendisine örnek alan İbn Abbâs, birçok ilim dalında kendini 

geliştirmiş, öğrendiğini yaşamış ve yaşadığını da başkalarına aktarmayı kendine görev 

bilmiştir. 

İbn Abbâs, ilmiyle, yaşayışıyla ve ahlâkıyla, hem yaşadığı dönemde hem de 

kendisinden sonraki dönemlerde her zaman saygıyla ve sevgiyle anılmıştır. 

 İbn Abbâs’ın hayatını içine alan biyografik eserlerde onun hakkındaki rivâyetler 

çok olmasına rağmen birbirinin tekrarı olduğu görülmüş, bu sebeple İbn Abbâs’ın siyâsî 

kişiliğiyle ilgili daha hacimli bir çalışma yapılması mümkün olmamıştır.  

 Ancak yeni araştırmacılara önerimiz onun ilmî kişiliğinin detaylı olarak 

incelenmesidir. 
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