ABBAS b. EBÜ'L-FÜTÜH
rilerek Abbas ile Nasr'ın yakalanıp teslim 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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HAKKı DuRSUN YıLDIZ
ı

ABBAS EFENDi

kuyruk kısmı
için inişi çok sert oldu ve
ölümden zor kurtuldu. Abbas b. Firnas,
bu deneme dolayısıyla havacılığın öncülerinden sayılmaktadır. Kuvarstan kristal yapmayı ve kristal kesimini batı islam alemine tanıttı ve ayrıca kimya ile
ilgilendi. ı. Muhammed'e takdim etmek
üzere, daha önce benzeri görülmemiş
menkane (mfkate) adı verilen bir de saat imal etti. Yaptığı birçok keşifle ve
Doğu ilimlerini Batı'da yayma çabalarıy
la çağdaşlarının dikkatini çeken Abbas
b. Firnas'a ı. Hakem. "Hakimü'I-Endelüs" unvanını vermiştir.
de

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 suçlandığı da rivayet edilmektedir. İbn
Hayyan'ın el-Mul!-tebes adlı eserinde
örneklerini verdiği bazı şiirlerinin dışın
da hiçbir eseri günümüze ulaşmamıştır.

kurucusu Mirza Hüseyin
Ali'nin, kendisinden sonra
HaMiler'in reisi olan büyük oğlu
(bk. BAHAILİK) .
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İbn Hayyan ei-Kurtubi, e l·Mu~te bes ( nş r.
Mahmud Ali Mekkll, Beyrut 1393/ 1973, s.
282-287; İbn Said ei-Mağribi, el-Mugrib tr
hule 'l-Magrib (nşr. Şevki Dayf), Kahire 1978, 1,
333; Makkari, f'le{hul(fb (nşr. İhsan Abbas).
Beyrut 1388/1968, III, 374-375; Sezgin. CAS,
ll, 674-675; VI, 158; Muhammed Abdullah
inan, Teracimü islamiyye, Kahire 1390/ 1970,
s. 266-271; J. Vernet, "'Abbas b. Firnas",
DSB, ı , 5 ; E. Levi-Provençal, "'Abbas b. Firnas", E/ 2 ling.l,l, ll.
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KıRBlYlK

ABBAS HALiM PAŞA
(1866-1934)

(ö. 274/887)
şair.
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Endülüs'ün Ronda bölgesindeki Taköylerinden 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 !!.Abdurrahman ile I. Muhammed dönemlerinde
de mevkiini korudu.
keruna'nın

Meraklı ve araştırıcı bir karaktere sahip olan Abbas b. Firnas, uzayı temsil
eden bir gök küresi kurdu ve sonraları
Avrupa'da astronominin gelişmesinde
tesiri olan Sindhind tablolarının çizimlerini yaptı. Bir ara uçmayı denediyse
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Abbas b. Firnas b. VerdOs

L Endülüslü astronom, filozof ve

Abbas Halim

Paşa

BİBLİYOGRAFY A :

Sahailiğin

L

yaptığı uçuş takımında

bulunmadığı

L

Türk devlet

adamı.
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Asıl adı Mehmed Abbas'tır. Kavalalı
Mehmed Ali Paşa'nın dördüncü oğlu
Halim J?aşa'nın ikinci çocuğudur. Kahire'de doğdu. Özel hocalardan Arapça,
Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrendik
ten sonra ağabeyi Said Halim ile birlikte İsviçre'ye giderek yüksek tahsilini
orada tamamladı. Hidiv Tevfik Paşa'nın
kızı ile evlendi ( 1895). Uzun yıllar Avrupa'da kalarak kendisini yetiştirdikten
sonra istanbul'a döndü. Sultan IL
Abdülhamid'in saltanatının son yılların
da devlet hizmetine girdi, Şüra -yı Devlet azası oldu. Said Halim Paşa'nın sadareti yıllarında bir yıl kadar Bursa valiliği yaptıktan sonra Nafia nazırlığına
getirildi (ı9ı5) Said Halim Paşa ' nın istifası ile kabinedeki görevinden ayrıldı
(ı 9 ı 7) istanbul'un işgal i sırasında İng i

!izler

tarafından savaş

kabinelerinin bafikir ve siyaset adamları ve
bazı mebuslarla birlikte tutuklanarak
yargılandı 11919l. Mahkeme sonuçlanmadan diğer tutuklularla birlikte Malta'ya sürüldü. İki yıl sonra serbest bıra
kılınca İstanbul'a döndü. Bundan sonraki yıllarını istanbul ve Mısır'da geçirdi.
Kahire'de vefat etti.
zı nazırları,

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.

BİBLİYOGRAFYA:
Eşref Edib. Mehmed Aki{-Hayatı, Eserleri
ve 70 Muharririn Yazıları, istanbul 1938, 1, 39,
132, 292; a.mlf., "Abbas Halim", iTA, ll, 8688; ibnülemin, Son Sadrazam/ar, İsta n bul
1965, lll, 1893, 1909-1913, 1931; i. H. Daniş
mend, Kronoloji, İstanbul 1971 , V, 102; Mithat
Cemal [Kuntay). Mehmet Akif Ersoy Hayatı
Seciyesi -Sanatı, Ankara 1986, s. 77-83; TA, 1,
18 ; R. Ekrem Koçu, "Abbas Halim Paşa", ist.A,
ı , 14.

jjJ

MusTAFA Uzu N

