
me edilen Divan'ını daha sonra Dr. Hü
seyin Nassar tahkik ederek bazı açıkla
malarla neşretmiştir (Kahire ı 957) Eser 
1958 ve 1 964 yıllarında Beyrut'ta yeni
den basılmıştır. Ayrıca Bağdatlı Meh
med Fehmi, onun bazı müelliflerce Mu
'alla~at'tan sayılan Ba' i yye'sinin bir 
kısmı ile bazı şiirlerini Tarih-i Edebiy
yat-ı Arabiyye adlı eserinde açıklama
larla Türkçe'ye tercüme etmiştir. 
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yat-ı Arabiyye, istanbul 1332, s. 924-949 ; C. 
Zeydan, Adab, Kahire 1957, 1, 130-133 ; Brock
elmann. GA L, 1, 17; Suppl. , 1, 54 ; Sezgin. &\S, 
ll , 170-171 ; Ömer Ferrüh. Tarfhu 'l-edeb i 'I
'Arabf, 1, 124-1 27; R. Blachere. Tarfhu 'l-edebi'/
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ABİD b. ŞERİYYE 

( -t.r .:r. .!-:-:fo ı 

(bk. UBEYD b. ŞERİYYE). 

ABiDE-i HÜRRiYET 

(~-?;~ı) 

İstanbul'da Şişli semtinde 
Il. Meşrutiyet'in biitırası 

olarak yapılmış anıt. 
_j 

Abide-i Hürriyet, Kağıthane vadisine 
hakim bir tepenin üstünde inşa edil
miştir. Bu sebeple .. bulunduğu yer ön
celeri Hürriyet-i Ebediye, günümüzde 
ise kısaca Hürriyet Tepesi olarak adlan
dırılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti 
tarafından, Otuzbir Mart Vak' ası ile tl. 
Meşrutiyet' in gerçekleşmesi sırasında

ki çarpışmalarda ölenlerin hatıralarını 

canlı tutmak maksadıyla anıt-mezar 

olarak yaptırılmıştır. 1909 yılı Nisanın

da açılan proje yarışmasını Mimar Mu
zaffer Bey kazanmış ve abide onun ne

·'zaretinde yapılmıştır. 14 Haziran 1913'-

te arabasında öldürülen Mahmud Şev
ket Paşa da bu anıtın yanında Mimar 
Kemaleddin Bey'in inşa ettiği bir açık 
türbeye gömülmüştür. 1 S Mart 1921 ·
de Berlin'de bir Ermeni tarafından vu
rularak öldürülen Talat Paşa ' nın Tem
pelhof Müslüman Mezarlığı'ndaki ke
mikleri de 25 Şubat 1943'te İstanbul'a 
getirilerek büyük bir törenle Hürriyet 
Abidesi yanındaki bir kabre gömül
müştür. 

Osmanlı devri Türk sanatının son dö
neminde ortaya çıkan neo-klasik üs
lübun örneklerinden olduğu gibi. Türk 
medeniyet tarihinde ilk hatıra abide
lerinden biri olan Abide-i Hürriyet ta
mamen mermerden inşa edilmiştir. Ge
niş ve merdivenli bir setin üstünde altı 
köşeli bir kaide bulunmaktadır. Bu kal
denin üç cephesine ölenlerin adları ya
zılmış, bir cepheye Sultan Mehmed'in 
tuğrası, diğer yüzlere "Tarih-i İstirdad-ı 
Hürriyyet, 1 O Temmuz 1324" ve "Tim
sal-i Meşrütiyyet, 11 Temmuz 1325" 
yazıları hakkedilmiştir. Kaidenin üstün
de yükselen esas anıt bir top namlu
su biçiminde olup eteğinde ordu ve do
nanmayı temsil eden alametler bronz 
plaka üzerine işlenmiştir. 

Abide-i Hürriyet 

ABlDE es-SELMANl 

Anıtın doğu tarafında yine mermer
den Türk neo-klasiği üslübunda tezyi
nat ile bezenmiş bronz kanatlı bir kapı
dan alttaki üçgen biçimindeki bir tür 
be odasına inilmektedir. Kapı üstünde 
"Makbere-i Şüheda-yı Hürriyyet" yazısı 
olduğuna göre. burası eski Türk türbe
lerinin üst katlarındaki namazgah me
kanı gibi düşünülmüştür. İçerideki üç 
kalın paye. üstteki anıtın temelidir. 
Bunların ortasında küçük bir kubbe ve 
üçgenin sol köşesinde bir mihrap var
dır. Duvarlar ve payelerde mermer üze
rine işlenmiş ayetler görülür. Bu yazılar 
Mızı ka-i Hürrıayun imamı Hasan Sabri 
Efendi'nin hattıdır. 

Abidenin yapılması münasebetiyle al
tın ve gümüş olmak üzere, bir yüzünde 
Sultan Mehmed Reşad ' ın tuğrası ile 
abidenin resmi, diğer yüzünde "Tarih-i 
İstirdad- ı Hürriyyet. 1 O Temmuz 1324" 
ve "Timsal-i Meşrütiyyet, 11 Temmuz 
1325" yazıları bulunan madalyalar bas
tırılmıştır. 
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ABİDE es-SELMANl 
( _;w.....ıı Ö.!-:-:f- ) 

Ebu Amr (Ebu Müslim) Abi'de 
b. A mr (b. Kays b. Amr) 

es-Selmanl ei-Muradl el-Kafi 
(ö. 72 /691) 

Tilbii n devrinin KUfe' de 
yetişen meşhur fakihi. 

_j 

Aslen Yemenli olup Murad kabilesinin 
Selman boyuna nisbette es-Selmani di
ye anılır. Doğum tarihi belli değildi r. 

İslamiyet'e girmeden önce de kabilesi 
arasında önemli bir yere sahipti ve ka
bilesinin arif* i idi. Hz Peygamber'in ve
fatından iki yıl önce. Mekke fethi sırala
rında müslüman oldu : fakat Hz. Pey
gamber'le görüşemedi. Hz. Ömer zama
nında Medine'ye göç etti : daha sonra 
da Küfe'ye giderek oraya yerleşti. Pek 
çok savaşa katılan ve Hz. Ali 'nin Hari
ciler'le yaptığı savaşta da bulunan Abi
de. sahabilerin birçoğuyla görüşmüş, 

Hz. ömer. Ali. Abdullah b. Mes'üd ve 
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ABfDE es-SELMANf 

Abdullah b. Zübeyr'den hadis rivayet et~ 
miştir. Kendisinden de başta Muham
med b. Sfrfn olmak üzere Şa'bf, İbrahim 
en-Nehai ve Ebü İshak es.-SebiT gibi 
devrin önde gelen alimleri rivayette bu
lunmuşlardır. 

Hadis münekkitlerince güvenilir ve ri
vayetleri en sahih isoadlardan sayılan 

Abfde es-Selmanrnin fıkıh ve kıraatte 

hocası Abdullah b. Mes'üd'dur. Kendisi 
de Küfe'nin meşhur dört fakihinin (Abi
de, Haris, Alkame ve Şüreyh) bazılarına 
göre en i,istünü sayılırdı. . Kaynaklar Şü
reyh'in, içinden çıkamadığı meselelerde 
ona danısarak hüküm verdiğini kayde
der. 

Abfde'nin hicrf 73 veya 74 yılında öl
düğüne dair farklı rivayetler varsa da 
en kuVVetli rivayete göre 72 (691) yılın
da vefat etmiştir. 
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liJ MusTAFA UzuNPOSTALcı 

ABiDiNPAŞA 

(1843-1906) 

Mesnevi tercümesiyle tanınan 
devlet adamı. 

_j 

Preveze'de doğdu. Memleketinde ıyı 

bir tahsil gördükten sonra istanbul'a 
giderek devlet hizmetine girdi. Daha 
sonra sırasıyla Preveze mutasarrıf mu
avinliği, merkez kaymakamlığı ve mu
tasarrıf vekilliği görevlerinde bulundu. 
İzmir Hukuk Temyiz Meclisi reisliği ve 
yeni kurulmuş olan Hukuk Komisyonu 
başkanlığı yaptı. Bu komisyonun · kısa 

bir müddet sonra ilga edilmesi üzerine 
Sofya mutasarrıflığına tayin ediidiyse 
de oraya giderneden Erbaa, Tekfurdağı 
ve Varna mutasarrıflıklarıyla görevlen
dirildL Bir süre istanbul borsa komiser
liği yaptı ; Babıali'de kurulan birçok ko
misyonda görev aldı . ll. Abdülhamid'in 
emriyle iki dereceli mebus se
çimleriyle ilgili nizaı:nname taslağını ha-
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zırladı. Osmanlı-Rus harbi sırasında 

borsa komiserliği görevine ek olarak 
Yanya'da kurulan komisyon başkanlığı
na tayin edildi; ayrıca Yenişehir muta
sarrıflığı da kendisine verildi. Doğu ısia
hat hareketleri için Diyarbekir'e gönde
rildi. Daha sonra Rumeli beyJerbeyi un
vanıyla Sivas, altı ay sonra da Selanik 
valiliğine tayin edildi. 1880 yılında üç ay 
Hariciye nazırlığı yaptı. Bunu, Mecfdf ni
şanı verilerek gÖnderildiği Adana valiliği 
takip etti. Dört yıldan fazla bir süre bu 
görevde kalan Abidin Paşa, tekrar Sivas 
valisi (1884) ve bir sene sonra da Anka
ra valisi oldu. Son olarak Cezayir-i Bahr-i 
Seffd (Akdeniz adaları) valiliği yaptı . Bu
radan emekli olunca istanbul'a döndü ; 
ancak ardından Yemen ıslahatı için ku
rulan komisyona tayin edildi. Abidin Pa
şa bu görevde iken vefat etti. istanbu\ 
Merkezefendi Dergahı postnişini 
Nüreddin Efendi'ye intisap eden Abidin 
Paşa'nın mezarı Fatih Türbesi avlusun
dadır. 

Arapça, Farsça, Arnavutça, Fransızca 

ve Yunanca bilen Abidin Paşa, bu dille
rin edebiyatlarını da gayet iyi kavramış
tt Yunanca yazı ve şiirleri istanbul'da 
Neogolos adlı gazetede uzun süre ya
yımlanmıştır. 

Eserleri. 1. Tercüme ve Şerh-i Mes
nevi~i Şerif. Abidin Paşa'nın şöhretini 
borçlu olduğu bu eser. Mevlana'nın 

Mesnevi'sinin tercümesi ve ilk cildinin 
şerhidir. Mesnevi tercümeleri arasında 
önemli bir yeri olan eser altı cilttir (bas
kıları için bk. Özege, Katalog, IV, 1812). 2. 
Tercüme ve Şerh-i Kaside-i Bürde. 
imam Büsiri'nin meşhur kasidesinin 
tercüme ve şerhidir (istanbul ı 304, 
1324) Eserin tıpkıbasımı ve sadeleştiril
miş metni Ömer Faruk Harman tarafın
dan yayımlanmıştır (İstanbul 1977). 3. 

Abidin 
Pa sa 

Alem-i İslamiyyet. Müdafaa adıyla 
neşredilen kırk sayfalık bu küçük eser, 
Mısır'da bir papaz tarafından neşredi
len bir risaleye reddiyedir (İstanbul 

1315). 4. Meali-i İslam. İslamiyet'in üs
tünlüklerini anlatan bu kitap, "hikmet" 
başlıklı küçük pasajlardan meydana 
gelmiştir (İstanbul 1315) 
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(numarasız), ll, 567 vd.; Osmanlı Müelli{leri, ll, 
341; Özege, Katalog, IV, 1812 ; Kemal Yavuz. 
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Iii İSKENDER p ALA 

ABiDiYYE 
( ~..l!t.l\) 

Kerramiyye Fırkası'nın 
kollarından biri 

(bk. KERRAMİYYE). 

ABiŞ HATUN 

(ö. 685/1286) 

Fars'ta hüküm süren Salgurlu 
atabeglerinin sonuncusu 

_j 

_j 

Atabeg Sa'd b. Ebü Bekir'in kızıdır. 

Annesi Terken Hatun da Yezd atabeg
lerinden Mahmud Şah ' ın kızıydı. Doğum 

tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda açık 

bilgi bulunmamaktadır. Bununla bera
ber henüz dört beş yaşlarında bulunan 
Hülagü'nun oğullarından Mengü Timur 
ile (d . 654 / 1256) nişanlanması, onun da 
bu tarihlerde çocuk yaşta olduğunu 

göstermektedir. 1263'te atabeg olan 
Selçuk Şah, Abiş'in annesini öldürttüğü 
gibi Abiş'le kız kardeşi Salgım'ı da hap
setti. Selçuk Şah'ın Şiraz'daki Moğol 

baskakları (idari ve mali yetkilere sahip 
memurlar) Oğul Bey ve Kutluğ Bitikçi'yi 
de öldürünce. Hülagü onu cezalandır

mak için üzerine asker gönderdi. Abiş 
ve kız kardeşi hapisten kurtarıldılar . 

Selçuk Şah Kazerün'da yakalandı ve da
ha sonra da öldürüldü 1 1263). Hülagü'
nun emri ile Abiş de Salgurlu tahtına 
çıkarıldı; adına hutbe okunup sikke ke
sildi (662 / 1263-64) 

Atabegliğinin ilk yılında aslen Şirazlı 

olan Kadı Seyyid Şerefeddin, Horasan'-. 
da etrafına topladığı müridleriyle Fars'a 


