
ı 
ABBAS b. HASAN el-CERCERAİ 

1 

(_;~__,;:d i .:;-.-> .:r. ..r~) 
(ö. 296/ 908) 

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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ABBAS HiLMi I 

( ..,J>- ..r~ ) 

(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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( ..,J>- ..r~ ) 

(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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ABBAS HİLMİ ll 

İngiltere'nin hidive yapacağı tesir ve 
telkinleri büyük ölçüde önlerneyi dü
şündü . 

Hidivliğinin ilk yıllarında İngiliz idare
sine karşı muhalif bir siyaset takip 
eden Abbas Hilmi, önce reis-i nüzzarlı
ğa Fahri Paşa'yı getirmek istedi. Daha 
sonra da Mısır'da İngiliz subayları tara
fından idare edilen orduyu tenkit etme
ye başladı. Bu yüzden, Kahire'deki İngi
liz konsolos ve temsilcileriyle anlaşmaz
lığa düştü; hatta bu anlaşmazlık bir 
ara çok ileri bir safhaya vardı. Fakat 
Riyaz Paşa'nın kurduğu nazırlar heyeti 
iki tarafça da kabul edilince bu kritik 
durum atlatıldı. Bu arada Fransız-İngiliz 
ittifakı neticesinde Fransızlar'la arası 
açılınca İngilizler'e yaklaştı. Abbas Hil
mi'nin ilk bakışta Mısır'daki ingiliz ida
resine muhalif bir siyaset takip ettiği 

görülmekteyse de bu siyasetinin uzun 
ömürlü olmadığı ve kısa bir süre sonra 
İngilizler'in tesirine girdiği anlaşılmak
tadır. Bu durum. elEhram gazetesi sa
hibi Beşare Tekla'nın istanbul'a gön
derdiği mektuplarda da açık bir şekilde 
görülmektedir (bk BA, Yı ldı z Tasnifi, Ks. 
18. Evr. 553/ 569, Zrf. 93, Kar. 38). 

Abbas Hilmi'nin Osmanlı Devleti'ne 
karşı istikrarlı bir siyaset takip ettiğini 
söylemek çok güçtür. Bununla birlikte. 
Mısır daimi komiseri olan Ahmed Muh
tar Paşa, Osmanlı Devleti'nin Mısır üze
rindeki haklarının şeklen de olsa korun
masına büyük dikkat gösterdi. Nitekim 
Abbas Hilmi'nin bağlılığını bildirmek 
için istanbul'a ilk gidişinde ona Osmanlı 
Devleti tarafından özel bir vapur tah
sis edilmesini sağladı. Temmuz 
1893'te. yanında Ahmed Muhtar Paşa 
olduğu halde istanbul'a giden Abbas 
Hilmi. ertesi yıl da Avrupa seyahatine 
çıkmaya karar verdi. Osmanlı Devleti. 
Mısır'da idari bir boşluğun dağmaması 
ve Avrupalılar'ın hidiv üzerinde muhte
mel tesirlerinin önlenebilmesi için, Ah
med Muhtar Paşa'dan hidivi bu seya
hatten vazgeçirmesini istedi. Ancak Ab
bas Hilmi bütün ısrarlara rağmen bu 
seyahate çıktığı gibi. her yıl Avrupa'ya 
gitmeyi de adet haline getirdi. Osmanlı 
Devleti ise onun hangi Avrupa ülkesine 
gittiğini ve kimlerle temas kurduğunu 
takip etmeye çalıştı. 

Abbas Hilmi'nin dengeli bir siyaset 
takip etmemesi, gerek Mısır içinde ge
rekse dış ülkelerde muhaliflerinin ço
ğalmasına sebep oldu; bunun bir sonu 
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cu olarak da zaman zaman suikastiara 
uğradı. 1894'te suikast hazırlığı içinde 
bulunan bir İtalyan İskenderiye'de ya
kalandı (bk. BA, Mı s ır iradeleri, nr. 1629, 

1632) 1914 yazında istanbul'a geldiği 
sırada da başka bir suikasta uğrayarak 
yaralandı. Kısa bir müddet sonra çıkan 
ı. Dünya Savaşı sebebiyle bir daha Mı
sır'a dönemedi. 19 Aralık 1914'te İngil
tere Mısır'ı himayesine aldı ve Abbas 
Hilmi hidivlikten aziedilerek yerine aile
nin en yaşiısı olan Hüseyin Kamil geti
rildi. Bu tarihten sonra hayatını istan
bul ve Viyana 'da geçirdi. Mısır' ın bağım

sızlığa kavuşması ve Hüseyin Kamil'in 
yerine "kral" unvanıyla Fuad'ın getiril
mesiyle ( 15 Mart 1922), hidivlik haklarını 
tamamen kaybetti ve malları müsadere 
edildi. Mehmed Abdülmün'im ve Meh
med Abdülkadir adında iki oğlu bulu
nan Abbas Hilmi, 20 Aralık 1944'te Ce
nevre'de öldü. 
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ABBAS b. HÜSEYiN eş-ŞiRAzi 

( ..Sj~l .:.r.:--> J. _,...~ ) 

(ö. 362/973) 

L 
Büveyhi veziri. 

_j 

303'te (915) Şiraz'da doğdu . Daha 
sonra Bağdat'a giderek Muizzüddev
le'nin katibi oldu. 963'te Divan-ı Nafa
kat'ın başkanı Mühellebfnin ölümü 
üzerine. Muizzüddevle tarafından İbn 
Fesances (~w .r.' ) ile birlikte 
hükümette görevlendirildi. Bu arada 
Mühellebi'nin kızı ile evlendi. 967'de 
Muizzüddevle'nin ölümünden sonra. 
onun oğlu ve halefi izzüddevle Bahtiyar 

tarafından vezirlik sıfatıyla görevinde 
bırakıldıysa da rakibi İbn Fesances'in 
entrikaları üzerine 970'te aziedildL Fa
kat ertesi yıl tekrar vezir oldu ve İbn 
Fesances'i saf dışı bıraktı. Askere ver
mek üzere halktan zorla para toplama
sı. özellikle Bahtiyar'ın sofra-cıbaşısı İbn 
Bakıyye'nin düşmanlığını üzerine çekti. 
973'te onun çevirdiği bk entrika sonun
da tutuklandı ve yerine İbn Bakıyye ge
tirildi. Kısa bir süre sonra da Küfe'de 
muhtemelen zehirlenerek öldürüldü. · 
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ABBAS MAHMUD ei-AKKAD 
( ~lı.JI ~~ _,...~ ) 

(bk. AKKAD, ABBAS MAHMUD). 

ABBAS b. ME'MÜN 
( .:ı__,.wı .r..r~ ı 

(ö. 223/ 838) 

Abbilsi kumandanı. 

_j 

_j 

Abbasi Halifesi Me'mOn'un oğludur. 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
tedir. Askeri sahada çok iyi yetiştiği an
laşılan Abbas. 214 (829-30) yılında Bilal 
ei-Gassani eş-Şarfnin isyanını bastırdı. 

Babasının Bizans'a karşı çıktığı ilk se
ferde ordu kumandanı olarak Anado
lu'ya girdi ve bazı kaleleri fethetti. Er
tesi yıl Niğde (Antigu). Hasin ve Ahrab 
kalelerini ele geçirdikten sonra Bizans 
imparatoru Theophilos ile karşılaştı. 
Yapılan savaşta imparator mağiOp 

oldu. 833'te babası tarafından Tyana'yı 
(Tuana) tahkim edip müslüman nüfusu 
burada iskan etmekle görevlendirildi. 

Halife. Bizans'a karşı çıktığı dördüncü 
seferinde BedendOn (Pozantı ) suyu ke
narında vefat etti (9 Ağustos 833). İslam 
kaynaklarında, Me'mOn'un halefini ta
yin edip etmediği konusunda açık bilgi 
yoktur. İhtiyatla karşılanacak bazı kay
naklarda ise onun. kardeşi Mu'tasım'ı 

veliaht tayin ettiği kaydedilmektedir. 
Ancak halife ordusundaki Türkler'in 
baskısı sonucu Mu'tasım hilafete getiri-


