
ABBAS b. EBÜ'L-FÜTÜH 

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) 
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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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