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Abbasi veziri. 
L _j 

250 (864) yılında doğdu. Doğum yeri
nin iran'daki Cerceraya kasabası oldu
ğu rivayet edilir. Vezir Kasım b. Ubey
dullah'ın hizmetine girdi ve kısa za
manda onun güvenini kazandı. Bu ara
da D1Vanü't-tevki'in de başına getirildi. 
904'te Kasım'ın ölümünden sonra vezir 
tayin edildi. 906'da. Karmatiler'e karşı 
kazanılan zafer sebebiyle halife tarafın
dan kendisine hil'at giydirildL Son dere
ce gururlu olan Abbas. bu zaferden 
sonra kimseyi dinlemez hale geldi. Bu 
arada tıraz ve kumaşlar üzerine adını 

işletti. Devrin ileri gelenlerinden ibnü'l
furat. Ali b. isa. Muhammed b. DavOd 
ve ibn AbdOn gibi şahıslar onun yanın
da ikinci planda kaldılar. 

908 Eylülünde Halife MüktetT hasta
landı. Yerine kimin halife olacağı mese
lesi ortaya çıktığında, saray mensupla
rının büyük bir kısmı ibnü'l-Mu'tezz'i 
halife yapmak istediler. Ancak Abbas. 
Müktetrnin ölümünü takip eden gün
lerde. onun henüz on üç yaşındaki oğlu 
Ca 'fer'i "el-Muktedir" unvanı ile halife 
ilan etti. fakat yeni halife üzerinde de 
nüfuz sağlamasını hazmedemeyen eski 
düşmanlarının harekete geçmesi sonu
cu. 20 Rebiülewel 296 ( 17 Aralık 908) 
tarihinde öldürüldü. 
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(1813-1854) 

Mısır va lisi. 
_j 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın tarunu 
ve Ahmed Tosun Paşa ' nın oğludur. Am
cası ibrahim Paşa'nın 1848'de ölümün
den sonra Mısır valisi oldu. Valiliğinin 

ilk yıllarında , Avrupa'nın tesiriyle yapıl
maya başlanan reformlara karşı çıktı ve 
özellikle Mehmed Ali Paşa zamanında 

Batı'dan örnek alınarak açılan bazı mü-

esseseleri kapattı. Bunun tabii bir so
nucu olarak okullarda görevli pek çok 
yabancı danışman ve hocayı görevlerin
den aldı. Bu uygulamaları yanında. bazı 

Arap mütefekkirlerine büyük ilgi gös
terdi : hatta devrinin tanınmış alimi Tah
tavfyi bir mektep açması için 18SO'de 
Hartum'a gönderdi. Devlet harcamala
rında masrafları büyük ölçüde kısara k 
vergilerde indirim yaptığından halkın 

iktisadi durumunda gözle görülür bir 
düzelme oldu. M ıs ır' da ki Lübnanlı ve 
Suriyeli tüccarların durumu oldukça iyi 
bir seviyeye geldi. Valiliği sırasında 

ingiltere'ye karşı dostça bir polit ika ta
kip etti ve Tanzimat' ın Mısır'da uygu
lanması konusunda Osmanlı Devleti'ne 
karşı yaptığı mücadelede ingilizler 'in 
desteğini sağladı. ingiltere ise bu des
tek karşılığında 18 Haziran 1851'de Nil 
ile Süveyş arasında demiryolu inşa et
me imtiyazını aldı. Böylece. Hindistan·a 
kısa yoldan ulaşmak için önemli bir 
adım atmış oldu. Abbas Hilmi. kendi
sinden önceki dönemlerde görev yap
mış olan bazı devlet adamlarına ve de
desi Mehmed Ali Paşa hanedanına 

mensup kimselere karş ı iyi davranma
dığından. Mısır ümerası tarafından sı k 

sık Osman lı hükümetine şikayet edildi. 
Tanzimat'ın Mısı r'da uygulanması ko
nusunda Osmanlı Devleti ile ortaya çı

kan meseleleri çözmek için fuad Efen
di (Paşa) Mısır'a gönderildi. f uad Efen
di bu hususta bazı düzenlemeler yaptı 
ve şikayet konusu meseleler i hallettik
ten sonra. Abbas Hilmi'nin gayretlerin
den memnun olarak istanbul'a döndü. 

Bundan sonra Osmanlı Devleti'ne sa
dık kalan Abbas Hilmi, henüz genç yaş
ta iken Benha'da ansızın öldü ( ı 9 Şevva l 

ı 270/ ı 5 Temmuz ı 85 4 ). Oldukça vehimli 
bir karaktere sahip olan Abbas Hil
mi'nin ölüm sebebi t am olarak aydınlı
ğa kavuşmamıştır. Ölümünden sonra 
yerine amcası Mehmed Said Paşa geçti. 
ibrahim ilhami adındaki oğlu ise Sultan 
Abdülmecid'in kızı Münire Sultan ile ev
lenerek padişaha damat olmuştur. 
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(1874-1934) 

Mısır hidivi. 
_j 

Mısır Hidivi Tevfik Paşa'nın oğludur. 
14 Temmuz 1874'te iskenderiye'de 
doğdu . Bir süre kardeşi Mehmed Ali ile 
birlikte Viyana'da Theresianum okuluna 
devam etti. Viyana'da iken babasının 7 
Ocak 1892'de ölümü üzerine Osmanlı 
Devleti tarafından Mısır hidivliğine ta
yin edildi. Osmanlı hükümeti bu sırada 
Avrupa'daki temsilciliklerine gönderdiği 
telgraflarda. hidiv üzerindeki nüfuzunu 
göstermek gayesiyle, Abbas Hilmi'nin 
Mısır' a giderken istanbul'a uğramasını 
ve buradan kendisine tahsis edilecek 
bir vapur la gitmesini istedi (bk. BA, Yıl

dı z Tasnifi. Ks. 39, Evr. 2 ı 39, Zrf. ı 29, Kar. 
ı 20 ). fakat Abbas Hilmi bir bahane bu
larak ist anbul'a gelmedi : Avusturya im
paratorunun tahsis ett iği bir vapurla 
Kahire'ye gitti ve törenle görevine baş
ladı (bk BA, Yıldı z Tasnifi , I< s_ 31. Evr. 
2 ı 53, Zrf. ı 60. Kar. 87) 

Abbas Hilmi'nin çok genç ve idari iş
lerde tecrübesiz olması sebebiyle Os
manlı hükümeti. yıllarca M ısır fevka
lade komiserliği yapmış ve Mısır' ın idari 
işlerinde büyük tecrübe kazanmış bulu
nan Ahmed Muhtar Paşa'yı hidive 
"müsteşar-ı has" tayin etti. Böylece Mı
sır üzerinde büyük nüfuza sahip olan 

Abbas Hilmi ll 
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