
Abbas ei-Azzavi 

da kaleme alınmış derli toplu ilk eser
dir. Kaynaklardan toplanan bilgilere. 
müellifin görüştüğü kabile reisierinden 
elde ettiği malumat ilave edilmiş. böy
lece kitaplara girmemiş pek çok orUinal 
bilgi derlenmiştir. Eserde göçebe ve 
yerleşik kabileler tanıtılmış . yaşayış ve 
adetleri hakkında bilgiler verilmiştir. 

Müellif yalnız elde edebildiği bilgileri 
aktardığ ından bazı kabHelere 40-50 say
fa yer verdiği halde. bazılarını bir iki say
fada anlatmıştır. 4. el-Musika'l- 'Ira
kıyye ii 'ahdi'l-Mogol ve't-Türkman 
(Bağdat 1951 ı. 5. Tarihu 'ilmi'l-felek 
ii'l- 'Irak ve 'alôkatühu bi'l-aktôri'l
İslômiyye ve'l- 'A~abiyye (1-11. 6 ;maşk 
1953) . Bu eser daha sonra bazı ilaveler
le yeniden yayımlanmıştır (Tarif] u 'il

mi'l-felek fi'l· 'trak ue 'alak:atühü bi 'l
aktari"l-islamiyye ue 'f. 'Arabiyye fi'l· ' u
hudi't-taliye li-eyyami '/- 'Abbasiyyrn, Bağ
dat 1378/ 1958). 6. et-Ta'rif bi'l-mü,er
ril]in ii 'ahdi'l-Mogol ve 't-Tür km an. 
(Bağdat 1376/ 1957) 7. Tôrihu 'n-nukü
di'l- 'Ira~ıyye li-ma ba'de~l - 'uhı1di'l
'Abbôsiyye (Bağda t 1377/ 1958 ). 8. :f:ik
rô Ebi'ş-şena, el-Alı1si (Bağda t 1958 ). 
9. Taril]u 'çi-dara,ibi'l- 'Irôkıyye min 
sadri'l-İslôm ilô ôl]iri'l- 'ahdi'l 'aşma
ni (Bağd a t 1959). 10. Tôrihu 'l-edebi'l
'Arabi fi'l- 'Irô~ (1-11. Bağda t 138 1-82/ 
1961 -62! ll. en-Nal]l ii Tôril]i'l- 'Irak 
(Bağda t 1962) I2.ljattu'l-Mushaii'ş-şe
rif ve'l-l]attôt eş-Şah Mahmud en
Nisabı1ri (Bağda t 1967! 

b) Tercümeleri. 

1. Rihletü '1-münşi,i'l-Bagdôdi (Bağ
dat 1948). Farsça'dan tercüme. 2. Fey
lesufü 'l- 'Arab Ya 'küb b. İshd~ el
Kindi (Bağda t 1963) ismail Hakkı iz
mir li'nin Arap Filozoiu Kindi adlı ese
rinin tercümesidir. 

c ) Neşre hazırladığı eserler. 

ı. Ebü'I-Meali Muhammed b. Rafi ', 
Müntel]abü'l-mul]tôr ii tôril]i 'ulemô,i 
Bagdad (Bağdat 1938) 2. ibn Hassül, 
Taizilü 'l-etrôk 'ala sa,iri'l-ecnad. Bu 
eser Azzavfnin mukaddimesiyle birlikte 
Şerefettin Yaltkaya tarafından Türk
çe'ye çevrilerek Arapça metniyle birlikte 
yayımlanmıştı r (TTK Belleten. XIV-XV 1 
1940. s. 235-266). 3. ibn Dihyetü'I-Kelbi. 
en-Nibras ii tarihi huleia,i beni'l
'Abbas (Bağdat t946l.. 4. Kadı Ali b. 
Hanzala. Simtu 'l-ha~ö.,i~ (Dımaşk-Bey
rut 1953) 
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ABBAS b. EBÜ'L-FÜTÜH 
( r_,:;.;ı ı ...r. ı .:.r.....-~ ) 

Efdalüddln Ebü'I-Fazl Abbas b. Ebi'I-FütOh 
b. Temlm b. Muizz b. Badls es-Sınhacl 

(ö. 549/ 1154 ) 

L 
Fatımi veziri. 

_j 

Mağrib'in iç kısmında oturan ve Ser
beri kabilelerinden biri olan Sanhace ka
bilesine mensuptur. Muhtemelen 509 
( 1115) yılında doğdu. Dünyaya geldiği 

sırada hapiste bulunan babası Ebü'I
Fütuh. cezası bir müddet sonra 
sürgüne çevrilerek oğ lu ve karısı Bul
lara ile birlikte iskenderiye'ye gönderil
di. Bullara. Ebü'I-Fütüh'un ölümünden 
sonra. iskenderiye ve Buhayre Kuman
danı Adil b. Sellar ile evlendi. Babası 
ölünceye kadar terzi çı raklığı yapan Ab
bas. ibn Sellar tarafından ordu ku-

ABBAS b. EBÜ'L-FÜTÜH 

mandanlığına getirildi. Bu sırada Halife 
Zafir. ibn Mesal'i ( JL... ,:.r. l ) vezir tayin 
edince, ibn Sellar isyan ederek Kahi
re'ye yürüdü: bunun üzerine halife ve
zirliği kendisine vermek zorunda kaldı 

( ı OAra lık ı ı50 ) 

Bu karışıklıklar sırasında tarih sahne
sine çıkan Abbas. Sudan'a kaçan ibn 
Mesai'in takibine memur edildi. Yapılan 
savaşı kaybeden ibn Mesai öldürüldü. 
üvey babasının vezir olmasından dolayı 
halifenin sarayında kalma imkanı bulan 
Abbas ve bilhassa oğlu Nasr. halife ile 
ıyı münasebetler kurdular. Abbas, 
1153'te. Suriye'de Fatı miler'in elindeki 
son şehir olan Askalan Kalesi kuman
danlığına tayin edildi. Bu sırada şehir 

Kudüs Kralı lll. Baudoine tarafından ka
radan ve denizden kuşatılmıştı. Abbas. 
Haçlılar'la başa çıkamayacağını anlayın

ca, Suriye'ye varmadan Bilbis'ten Mı

sır'a döndü. Amacı üvey babasını berta
raf edip onun yerine vezir olinaktı. Bu
nun için oğlu Nasr' ı gizlice Kahire'ye 
gönderdi: o da halifenin iznini alarak 
ibn Sella r' ı öldürdü (20 Ağu stos ı ı 53) 

Bu gelişmeler üzerine Kahire'ye dö
nen Abbas. böylece Fatımi veziri oldu. 
Bir müddet sonra baba oğul birbirlerin
den şüphelenmeye başlayınca bu ma
kamda fazla kalamadı. Ancak Üsa
me b. Münkız' ın gayretiyle aradaki so
ğukluk giderildi ve bu defa halifenin öl
dürülmesi kararlaştırıldı. Bir davet sıra
sında Halife Zafir. Nasr'ın evinde öldü
rüldü ( ı 6 Nisan ı ı 54) Bu cinayetten ha
lifenin yakın akrabalarını sorumlu tutan 
Abbas. haksız yere birçok kişiyi öldürt
tü. Öldürülen halifenin küçük yaştaki 
oğlunu "ei-Faiz-Binasrillah" unvanı ile 
tahta çıkardı. Bütün bu cinayetler sara
yı ve halkı harekete geçirdi. Saray er
kanı ve bazı kumandanlar Abbas'a cep
he aldılar. Dimyat Va lisi Evhad 
b. Temim, öldürülen halifenin intikamı 

nı almak üzere Kahire'ye yürüdü. Saray 
erkanı da Münyetü Beni Hasib'de bulu
nan Talayi' b. Rüzzik'e mektup yazarak 
acele yardım istedi. Küs Valisi Nasırud
devle Yaküt'un da desteğini sağlayan 

Talayi', süratle Kahire'ye doğru hareke
te geçti. Ordunun ve kumandanların 

büyük bir kısmının kendi tarafına 

geçmesi üzerine Kahire'ye girdi ve hali
fe tarafından vezir tayin edildi (3 Hazi
ran ı ı 54) 

Abbas. oğlu Nasr ve üsame b. Mün
kız, kendilerine sadık kalan kuwetlerle 
birlikte Eyle yoluyla Suriye'ye kaçtılar. 

Bunun üzerine Haçlılar'a haber gönde-
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rilerek Abbas ile Nasr'ın yakalanıp tes
lim edilmesi halinde kendilerine para 
verileceği vaad edildi. Haçlılar, kendi 
topraklarından geçmekte olan Abbas 
ve· yanındakilere baskın yapıp Abbas'ı 
ölü, Nasr'ı da sağ olarak ele geçirdiler 
(23 Rebiülewel549/ 7 Haziran 1154). 
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liJ HAKK ı DuRSUN YıLDIZ 

ABBAS EFENDi 

Sahailiğin kurucusu Mirza Hüseyin 
Ali'nin, kendisinden sonra 

HaMiler'in reisi olan büyük oğlu 
(bk. BAHAILİK) . 

ABBAS b. FAZL 
( j.a; .:r...r~ ) 

(bk. İBN BERBER). 

ABBAS b. FİRNAS 

( ._r\;_} .:r...r~ ) 
Ebü ' I -Kasım Abbas b. Firnas b. VerdOs 

(ö. 274/887) 

ı 

_j 

ı 

_j 

L Endülüslü astronom, filozof ve şair. _j 

Endülüs'ün Ronda bölgesindeki Ta
keruna'nın köylerinden birinde doğdu. 
Hayatı hakkında, Serberi asıllı azatlı bir 
köle olduğu dışında fazla bilgi yoktur. 
Çok defa şair Abbas b. Nasih (ö 240/ 
854 ı ile karıştırılır. Kurtuba'da büyüdü 
ve orada tahsil gördü. Daha gençliğinde 
felsefe, kimya. astronomi ve edebiyat 
alanında adını duyurdu. Yaptığı ilmi ve 
edebi çalışmalar sayesinde Kurtuba'da 
ı. Hakem'in sarayına girdi ve !!.Abdur
rahman ile I. Muhammed dönemlerinde 
de mevkiini korudu. 

Meraklı ve araştırıcı bir karaktere sa
hip olan Abbas b. Firnas, uzayı temsil 
eden bir gök küresi kurdu ve sonraları 
Avrupa'da astronominin gelişmesinde 

tesiri olan Sindhind tablolarının çizimle
rini yaptı. Bir ara uçmayı denediyse 
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de yaptığı uçuş takımında kuyruk kısmı 
bulunmadığı için inişi çok sert oldu ve 
ölümden zor kurtuldu. Abbas b. Firnas, 
bu deneme dolayısıyla havacılığın öncü
lerinden sayılmaktadır. Kuvarstan kris
tal yapmayı ve kristal kesimini batı is
lam alemine tanıttı ve ayrıca kimya ile 
ilgilendi. ı. Muhammed'e takdim etmek 
üzere, daha önce benzeri görülmemiş 
menkane (mfkate) adı verilen bir de sa
at imal etti. Yaptığı birçok keşifle ve 
Doğu ilimlerini Batı'da yayma çabalarıy
la çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas 
b. Firnas'a ı. Hakem. "Hakimü'I-Ende
lüs" unvanını vermiştir. 

Abbas · b. Firnas, Halil b. Ahmed'in 
Kitô.bü'l- cAn1z'unu en iyi anlayan ve 
açıklayan ilk Endülüslüdür. Müsiki ile 
de ilgilenmiştir. Kendisini çekemeyenler 

· tarafından sihirbazlık ve zındıklıkla suç-
landığı da rivayet edilmektedir. İbn 
Hayyan'ın el-Mul!-tebes adlı eserinde 
örneklerini verdiği bazı şiirlerinin dışın
da hiçbir eseri günümüze ulaşmamıştır. 
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Iii KASIM KıRBlYlK 

ABBAS HALiM PAŞA 
( 1866-1934) 

Türk devlet adamı. 
_j 

Asıl adı Mehmed Abbas'tır. Kavalalı 

Mehmed Ali Paşa'nın dördüncü oğlu 

Halim J?aşa'nın ikinci çocuğudur. Kahi
re'de doğdu. Özel hocalardan Arapça, 
Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendik
ten sonra ağabeyi Said Halim ile birlik
te İsviçre'ye giderek yüksek tahsilini 
orada tamamladı. Hidiv Tevfik Paşa'nın 
kızı ile evlendi ( 1895). Uzun yıllar Avru
pa'da kalarak kendisini yetiştirdikten 

sonra istanbul'a döndü. Sultan IL 
Abdülhamid'in saltanatının son yılların
da devlet hizmetine girdi, Şüra -yı Dev
let azası oldu. Said Halim Paşa'nın sa
dareti yıllarında bir yıl kadar Bursa vali
liği yaptıktan sonra Nafia nazırlığına 

getirildi (ı9ı5) Said Halim Paşa ' nın isti
fası ile kabinedeki görevinden ayrıldı 

(ı 9 ı 7) istanbul'un işgal i sırasında İng i 

Abbas Halim Paşa 

!izler tarafından savaş kabinelerinin ba
zı nazırları, fikir ve siyaset adamları ve 
bazı mebuslarla birlikte tutuklanarak 
yargılandı 11919l. Mahkeme sonuçlan
madan diğer tutuklularla birlikte Mal
ta'ya sürüldü. İki yıl sonra serbest bıra
kılınca İstanbul'a döndü. Bundan sonra
ki yıllarını istanbul ve Mısır'da geçirdi. 
Kahire'de vefat etti. 

Şiir, edebiyat ve müsikiden çok iyi 
anlayan Abbas Halim Paşa, İslam-Türk 
seeiye ve ahlakının en güzel örneklerini 
şahsında toplamış, devrinde cömertlik 
ve hayır severliğiyle tanınmıştır. Birçok 
gencin yurt dışında okumasına yardım 
etmiş, ilim, fikir ve sanat adamlarını 

korumuştur. Çocuklarının hacası olan 
Mehmet Akif ile istanbul'da başlayan 
dostluğu uzun yıllar sürmüş, Akif onun 
daveti ile ömrünün son yıllarını Mısır'da 
geçirmiştir. Akif "ei-Uksurda" şiirini 

ona ithaf ettiği gibi. kendisine hitaben 
iki manzum tebrik ile "Ariza" isimli iki 
de manzume yazmıştır. 
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