
ABANOZ 

Abanozun İslam dünyasında sevilen bir 
ahşap türü olmasına rağmen yaygın şe
kilde kullanılması ancak XIII. yüzyıla 

rastlamaktadır. Dahcı önceleri adından , 

tozu göz iltihaplarına ve mide ağrılarına 
iyi gelen bir tıbbi bitki olarak bahsedil
diği görülmektedir. Abanozun İslam sa
natlarında en çok kullanıldığı alan kak
macılıktır. Siyah renginin fildişiyle. se
defle ve sarı . kızıl-kahverengi, kırmızı 

renklerdeki ahşapla sağladığı uyum. bu 
tür malzemeyle birlikte çekmece, kutu 
ve tavla. dama-satranç tahtası gibi eş
yanın yapım ve tezyininde tercih edil
mesine sebep olmuştur. Türk ahşap sa
natının eh güzel örneklerini vermiş olan 
Anadolu Selçukluları , ceviz ağacının yanı 
sıra abanozu da kullanmışlar. fakat on
dan tek parça ve oymacılık hünerinin 
gösterilebileceği rahle ve benzeri eşya
dan çok, kündekarl teknikle çeşitli par- . 
çalardan meydana getirilen minber gibi 
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büyük boy ahşap eserlerin yapımında 
faydalanmışlardır. Bunun sebebi, büyük 
abanoz parçalarının zamanla çatiarnası 
ve aşırı sertliğinin de oymacılıkta ceviz 
ağacı kadar ustalık gösterilmesine mey
dan vermemesidir. Bu sebeplerle bazı 

eserlerde •abanoz yerine, uzun süre pis 
su içinde bekletilerek veya gemilerin ar
kasına bağlanıp açık denizlerde dolaştı
rılarak rengi karartılmış (abanozlaşmış) 
başka sert ağaçların kullanıldığı görül
mektedir. Abanozdan yapılan eşya ara
sında kutu, kalemdan, baston, kılıç kab
zası. kaşık, tesbih. satranç ve dama taş
ları, tavla pulları sayılabilir. 
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ABAPOş-i VELI 
(ö. 890/ 1485) 

Mevlevi tarikatı şeyhlerinden. 
_j 

Germiyan şehzadelerinden · Hızır Pa
şa'nın oğludur. Balı Mehmed Çelebi ve 
Balı Sultan olarak da tanınır. Dedesi 
Süleyman Şah, Sultan Veled'in kızı Mu
tahhara Sultan'la evli olduğundan soyu 
Mevlana Celaleddin-i Rümfye kadar 
ulaşır. Mevlevl dervişlerinden olan ba
bası kendisine saltanat elbisesi yerine 
tarikat abası giydirdiği için "Abapüş-i 

Veli" lakabıyla anıldı. Hayatının büyük 
bir kısmını Afyonkarahisar dağında 

yaptırdığı zaviyede geçirdi. Şehre çok az 
inen Balı Sultan, bu zaviyedeki sohbet
leriyle dervişlerinin manevi hayatına 

ışık tuttu. 
Abapüş-i Velfnin Mevlevflik tarihi 

açısından esas .önemi, Ofvane Mehmed 
Çelebi'nin babası olması ve oğlunu sağ
lığında postnişin tayin etriıesidir. Böyle
ce Afyonkarahisar dergahı, ·Konya'dan 
sonra tarikatın ikinci önemli merkezi 
olmuştur. Ofvane Mehmed Çelebi'ye 
"ikinci pir", hatta Mevlana'nın yeniden 
zuhuru olarak bakılmıştır. Abapüş-i Ve
lfnin kabri Afyonkarahisar Mevlevl Der
gahı'ndadır. 
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~ MusTAFA KARA 

ABAR 
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Arapça bi'r (kuyu) kelimesinin çoğulu. 
L _j 

Fıkıh kitaplarının temizlikten bahse
den bölümünde (Kitabü't-tahare), her
hangi bir şekilde kirlenen kuyunun na
sıl temizleneceği bir alt bölüm halinde 
ele alınmış ve işlenmiştir. Kelime daha 
çok bu bölümde kullanılmaktadır (bk. 

KUYULAR). 
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AHAZAHASAN 
(ö. 1069/ 1659) 

Osmanlı Devleti tarihinde en büyük 
Celali isyanını çıkaran asi reisi. 

_j 

Silahtar Bölüğü ' ne mensup kapıkulu 
süvarilerindendir. Kara Haydaroğlu İs
yanı'nın bastırılmasındaki hizmetlerin
den dolayı dikkati çekerek 1648'de Ye-



ni İl Türkmen voyvodalığına tayin edildi. 
Bu durum diğer ocak ağalarının kıs

kançlıklarına yol açtı ve Abaza Hasan 
müddetini doldurmadan görevinden az
ledildi. İktidara hakim olan ocak ağaları 
onu ortadan kaldırmaya teşebbüs edin
ce. çevresine büyük bir kalabalık topla
yarak isyan etti. izmit'i geçip yol kes
meye ve baskınlar yapmaya başladı; bu 
arada Kastamonu'yu yağmaladı. Buna 
rağmen hükümet ciddi bir tedbir ala
madı. Nihayet, Şeyhülis lam Kara Çelebi
zade Abdülaziz Efendi'den bir fetva alı

narak Sivas Valisi İpşir Mustafa Pa
şa' nın Abaza üzerine gönderilmesine 
karar verildi. Bu arada asilere katılmış 
bulunan sipahilerin esameleri defter
den çıkarıldı. Fakat İpşir Paşa bu görevi 
kabul etmekte tereddüt gösterince az
ledilerek yerine Karaman Beylerbeyi 
Katırcıoğlu Mehmed Paşa serdar tayin 
edildi. Ancak, İpşir Paşa ile birleşen 
Abaza. Aksaray civarında Katırcıoğlu ' nu 

mağlüp etti. 

Bu başarısından sonra halktan zorla 
vergi toplamaya kalkışan Abaza, İpşir 
Paşa'yı sadarete namzet görmeye baş
ladı; bunun için istanbul'a yürümeyi bi
le planladı. Bu sırada istanbul'da ağalar 
saltanatma son verilmiş, asilerle anlaş
ma zemini hazırlanmıştı. Nihayet hükü
metin zayıf anından faydalanan asiler. 
hazırladıkları hücceti kabul ettirdiler. 
Buna göre Abaza'ya Türkmen ağalığı, 

İpşir Paşa'ya da Halep beylerbeyiliği ve
rildi. Bundan sonra kapılarında daha 
fazla asker beslerneye başlayan asiler. 
halka da zulümden geri kalmadılar. 

İpşir Mustafa Paşa 1654'te sadarete 
tayin edilince. yanında Abaza Hasan ve 
binlerce sipahi olduğu halde istanbul'a 
geldi. Ancak, sebep olduğu hadiseler
den dolayı bu makamda altı ay kadar 
kalabildi, çok geçmeden de idam edildi. 
Bu durum karşısında Abaza da önce 
Türkmen voyvodalığına, bir müddet 
sonra da Diyarbekir valiliğine tayin edi
lerek istanbul'dan uzaklaştırıldı. 

IV. Mehmed'in tahta çıkışının ilk se
kiz yılında devlet otoritesi çok zedelen
miş, on dört sadrazam denenmiş olma
sına rağmen müsbet bir sonuç alına

mamıştı. Son olarak birtakım şartlarla 
Köprülü Mehmed Paşa sadarete getiril
di. Merkezi otoriteyi kuwetlendirmek 
ve ülkede asayişi sağlamak amacıyla 

birçok kimseyi öldürmek zorunda kalan 
Köprülü, Abaza'yı önce Halep valiliğine 
tayin etti, daha sonra da Erdel seferine 
çağırdı. Bu arada Köprülü'nün sert ic-

raatından kaçanlar Abaza'ya iltihak edi
yorlardı. Abaza ise Köprülü'nün Erdel 
seferi davetine uymayarak padişahtan , 

onu sadaretten azietmesini istedi. Dev
let kuwetleri Macaristan içlerinde düş
manla uğraşırken Anadolu'da büyük bir 
Celali isyanı başladı. Abaza. Ilgın 'da 

Anadolu Serdan Murtaza Paşa emrin
deki bir kuweti mağlup ettiyse de kış 

mevsiminin gelmesi üzerine Halep'e 
çekildi. Bu arada halk Abaza'dan yüz 
çevirmiş, emri altındaki kalabalık kuv
vetler erzaksız kalmış ve firarlar art
mıştı. Nihayet, bir komplo neticesinde 
başta kendisi olmak üzere maiyetinde
ki vezirlerle birlikte Halep'te katiedildL 
isyan bastırıldıktan sonra Anadolu'da 
eşkıya ve silah araması yapılmış, birçok 
suçlu yakalandığı gibi 80.000 tüfek de 
müsadere edilmiştir. 
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~ MücTEBA İLGÜREL 

ABAZA MEHMED PAŞA 
(ö. 1185/ 1771) 

Osmanlı devlet adamı. 
_j 

Hekimoğlu Ali Paşa'nın çuhadarı ve 
güvenilir adamı idi. Genç Ali adlı eşkıya 
reisini ortadan kaldırdığı için "silahşor-ı 
şehriyarr tayin edildi (ı 746). Aynı yıl 

Maraş beylerbeyi oldu. Bir müddet son
ra Gunye mutasarrıflığına tayin edildi. 
1765'te Bozok sancağı mutasarrıflığına 
getirildi. Bu sırada Çapanoğlu Ahmed 
Paşa'yı bertaraf ettiyse de bazı keyfi 
hareketlerde bulunmasından dolayı gö
revinden aziedildi ( ı 766) . Bundan sonra 
Teke mutasarrıfı, daha sonra da Hotin 
cephesi seraskeri oldu. Hotin Kalesi'ni 
Ruslar'a karşı savunup muhasaradan 
kurtarmak için gösterdiği gayretler sa
yesinde vezir tayin edildi ve Hotin'de 
bırakıldı; fakat kale Ruslar'a terkedilin
ce oradan alınarak Moldavya'nın müda
faası ile görevlendirildi. 1770'teki Kagul 
(Karta!) Muharebesi'nde sağ kola ku
manda eden Mehmed Paşa, aynı yıl Si
listre valisi tayin edildi. Bu sırada asker 
toplamak için kendisine emanet edilen 
hazineyi israf ile itharn edilerek vezirliği 

ABAZA PAŞA 

alındı ve Köstendil'e gönderildi. Ancak 
Kırım hanının aracılığı ile vezirliği iade 
edildi, Yenikale ve Rubat'ın muhafazası 
ile görevlendirildi. Fakat Yenikale'nin 
müdafaasına gitmeyerek kalenin Rus
lar'ın eline geçmesine sebep oldu. Kı

rım'dan Sinop'a dönünce görevini ter
kettiği için idam edildi. 
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~ MücTEBA İLGÜREL 

ABAZAPAŞA 
(ö. 1044/ 1634) 

Genç Osman'ın kanını dava ederek 
isyan eden Erzurum beylerbeyi. 

Asi Halep Valisi Canbuladoğlu'nun 
hazinedan iken onun yenilgiye uğrama
sı sırasında yakalanmış, ancak yeniçeri 
ağası Halil Ağa'nın aracılığıyla bağışlan
mıştı. Halil Ağa kaptan-ı derya olunca 
ona da derya beyliği verdi. Bir süre 
sonra, önce Maraş, ardından Erzurum 
beylerbeyi oldu (1621) . Sultan ll. Os
man'ın öldürülmesi üzerine yeniçerileri 
"padişah katili" ilan ederek onların hak
kından . gelmek için çevresine topladığı 
sekbanlarla Erzurum'da yeniçerileri im
haya kalkıştı. Bu arada ocak aleyhine 
istanbul ve Anadolu'da ortaya çıkan ha
reket dolayısıyla asker arasında büyük 
bir huzursuzluk başlamıştı. Abaza. bu 
durumdan faydalanarak bir yandan 
sancaklara kendi adamlarını tayin eder
ken, diğer yandan da halktan vergi top
lamaya başladı. Padişahın kanını dava 
ederek isyan eden Trablusşam Valisi 
Seyfoğlu Yusuf Paşa ile Maraş Beyler
beyi Kalavun Yusuf Paşa'nın da kendisi
ne katılmasıyla kısa zamanda çevresine 
30.000 kişi toplamayı başardı ve ele 
geçirdiği yeniçeri, topçu, cebeci. acemi 
oğlanı gibi ocak mensuplarını öldürttü. 
Abaza Paşa, şeyh olarak benimseyip 
kendisine intisap ettiği ve tarihlere 
"Abaza Şeyhi" lakabıyla geçen Seyyid 
Abdürrahim-i Bayramrnin telkinlerine 
uyarak emrindeki kuwetlerle Şebinka
rahisar ve Sivas'ı ele geçirdi. Daha son
ra da Ankara üzerine yürüdü ve şehri 
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