
gelerek mehdilik iddiasında bulundu. 
Ancak taraftarları ile birlikte Güvar 
Köprüsü civarında mağlüp edildi (ı 265) 
Daha sonra Abaka tarafından Fars'ın 

emirlik ve hakimliğine tayin edilen Ong
yatu. Abiş'in divan beyi olan Kölçe'yi 
öldürttü. Ongyatu sert tavrı sebebiyle 
Abaka'ya şikayet edildiğinden elçilikle 
Çin'e (Kubilay Kaan'a) gönderildi. Bunun 
üzerine 670'te ( 1271-72) en büyük ve 
itibarlı emirlerden Soğunçak Noyan, 
Fars hakimi sıfatıyla Şiraz'a geldi. Onun 
gelişiyle Fars'ta yeni bir mali sistem uy
gulandı ve ülke idari yörelere (bölük) 
ayrılarak mukataa • usulüyle yönetildL 
Soğunçak, iki yıllık Fars vergisinden 
müteşekkil hazine ve yanında Abiş Ha
tun da olduğu halde Abaka'nın karar
gahına döndü. Abiş Hatun'un da büyük 
bir ihtimalle aynı yıl (670) veya bundan 
kısa bir süre sonra Şehzade Mengü Ti
mur'la evlendirildi. Bununla ilgili olarak 
Fars'ın gelirinden Abiş Hatun'a 70.000 
altın, yıllık tahsis edildi. Abiş'in bu evli
likten Kördüçin ve Algançı isimlerinde 
iki kızı oldu. 

Abaka'nın ölümünden bir süre sonra 
( ı 282) Mengü Timur'un da ölmesi üzeri
ne ilhanlı tahtına geçen Ahmed, Abiş 
Hatun'u atabeg olarak yeniden Fars'a 
yolladı. Şiraz halkı onu büyük bir se
vinçle karşıladı. günlerce şenlik yapıldı. 
Abiş Hatun. akrabasından Melik Han 
oğlu Celaleddin Erkan'ı naibliğe. Ni
zameddin Ebü Bekir'i de vezirliğe getir
di. Fakat adil ve merhametli bir hü
kümdar olan Ahmed'in Argun tarafın
dan tahttan indirilmesi ve Argun'un 
da devletin idaresini, tahtı kendisine 
kazandıran Celayir Buka'ya vermesi 
üzerine bu devir uzun sürmedi. Zira Ce-

layir Buka'nın desteği ile hareket eden 
vezir Ebü Bekir'in hasını Seyyid ima
deddin. Abiş Hatun ve adamları hakkın
da Argun'a şikayette bulunarak tam 
salahiyetle Şiraz hakimliğini elde etti. 
Atabeg Abiş'e de Ordu'ya gelmesi için 
emir gönderildi. Fakat Abiş Hatun. ya
kınlarının telkiniyle birtakım bahaneler 
ileri sürerek Şiraz'dan ayrılmadı. Seyyid 
imacteddin tarafından kendisi ve adam
larına baskı yapılınca, Abiş'in mem
lük* ıeri bir gün imacteddin'e hücum 
ederek onu öldürdüler ( ı 284) Bunun 
üzerine Abiş Hatun maiyetiyle birlikte 
Arran (Erran) kışiağına getirilerek sor
guya çekildi. Hanedanın geiini olması 
sebebiyle kendisine bir şey yapılmadı; 
ancak naibi Celaleddin Erkan öldürüldü, 
diğer memurlar da dayak cezasına 

çarptırıldılar. 

Geri gönderilmeyen Abiş Hatun bir yıl 
sonra Tebriz yakınlarındaki Çeren
dab'da hastalandı ve çok geçmeden 
öldü (I I Zilkade 685129 Aralık I 286). 

Müslüman olmasına rağmen Moğol ge
leneklerine göre gömüldü. Cesedi daha 
sonra Şiraz'a nakledilerek Adudiyye 
Medresesi haziresine defnedildi. Bir ri
vayete göre ise cesedi kızı Kördüçin ta
rafından Şiraz'a götürülmüş ve annesi
nin yaptırdığı Ribat-ı Abiş'te defnedil
miştir. Kördüçin. 1288 yılında annesine 
bir de türbe yaptırmıştır. Bazı yerleri 
harap bir halde zamanımıza kadar ge
len bu türbeye halk tarafından Mak
ber-i Abiş Hatun adı verilmektedir. 
Ölümünden sonra vasiyeti üzerine mi
rası dört kısma ayrılmış, iki hissesi kız

larına, bir hisesi köleleri ile azatlılarına. 
dördüncüsü ise Mengü Timur'un oğlu 
Taycu'ya verilmiştir. B. Spuler'in Abiş'in . 

Abis Hatun devrine ait bir sikkenin iki yüzü (istanbul Arkeoloji Müzesi, nr. 1298) 
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yirmi iki yaşında öldüğüne dair sözleri 
(bk. iran f\1oğolları, s. 162) bir yanılma
dan ileri gelmiş olmalıdır. Vassaf bu ra
kamı Abiş'in yaşı değil, atabeglik süresi 
olarak zikretmektedir (bk. Tarfl], s. 222). 
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Iii FARUK SüMER 

AB KAS İ 
(~1) 

Ebü'l-Hasen Ahmed b. ibrah!m 
b. Firas el-Attar el-Abkas! 

(ö. 405 / 1014-15) 

Muhaddis. 
.J 

Abdülkaysoğulları sülalesinden geldi
ği için Abkasi diye anılır. Daha on yaşın
dayken hadis tahsiline başladı. Devrinin 
muhaddislerinden Ebü Ca'fer Muham
med b. ibrahim ed-Deybüli. Ebü't-Tü
reyk Muhammed b. Hüseyin es-Sa' di el
Hımsi, Muhammed b. Rebi' b. Süleyman 
el-Cizi gibi alimlerden hadis öğrendi. 
Daha sonraları hacası Deybüli'nin riva
yetlerini sadece Abkasi devam ettirmiş
tir. Kendisinden de es-Semman diye 
meşhur olan ismail b. Ali, Ebü Nasr es
Siczi, Sahih-i Bu.tıari'nin - meşhur ravisi 
Ebü Zer el-Herevi, tanınmış kıraat alim
leri Ebü Amr ed-Dani ile Mekki b. Ebü 
Talib gibi alimler hadis rivayet etmiş
lerdir. Talebelerinden ~bü Zer el-Herevi 
ile Ebü Nasr es-Siczi, onun güvenilir bir 
muhaddis olduğunu söylemektedir. Ay
rıca ibn Beşküval de Abkasi'nin talebesi 
Hatim b. Muhammed et-Tarablüsi'nin 
hal tercümesini yazarken Abkasi'den 
güvenilir bir muhaddis olarak söz et
mektedir. Yaşadığı devrin meşhur bir 
muhaddisi olması ve özellikle Mekke'de 
oturması sebebiyle pek çok muhaddis 
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uzak yerlerden gelerek kendisinden is
tifade etmiştir. Abkasf'yi bizzat göre
meyen İbn Abdülber, ondan idizet• yo
luyla hadis rivayet etmiştir. 

Cidde kadılığı yaptığı da rivayet edi
len Abkasi, doksan üç yaşlarında Mek
ke'de vefat etmiştir. 
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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

ABS (Beni Abs) 

(cr+Y.) 

Adminiler'den Gatafan'ın büyük 
kollarından birini teşkil eden 

cengaverliğiyle meşhur bir kabile. 

Kabileye adını veren Abs'ın nesebi 
Adnan'a kadar uzanmaktadır. Kabile, 
Abs'ın Kutay'a ve Varaka adlı iki oğlun
dan çeşitli koliara ayrılarak çoğalmıştır. 
Yurtları. Necd bölgesinin doğudan batı
ya uzanan en geniş vadisi olan Vadir
rumman'ın merkezi kısmı idi. Birçok 
dağ ve tepelerle çevrili bu topraklarda 
yarı göçebe bir halde hayvancılıkla uğ
raşırlardı. Cahiliye devrinde doğuda 

Esed kabilesi, batıda Beni Kelb, Hubeyb 
suyu çevresinde de Beni Eşca' ile kom
şu idiler. SSO yılına doğru Abs kabilesi 
reisi Züheyr b. Cezime'nin bütün Gata
fan kabileleri ile Hevazinliler'·in reisi ola
rak kabul edilmesi, bu kabilenin itibarı
nı arttırmıştı. Ancak onların bu 
üstünlüğü, Amir b. Sa'saa kabilesinden 
Halid· b, Ca'fer'in Züheyr'i öldürmesiyle 
sona erdi. Abs kabilesi, Cahiliye devrin
de çeşitli kabilelerle yaptığı savaşlarla 
şöhret bulmuştu. İslamiyet'in ortaya 
çıkışına kadar devam eden b\.1 savaşla
rın en önemlisi, Beni Abs ile kardeş ka
bile Zübyan arasında meydana gelmiş
tir. Yevmü Dahis (U""'"'b ~Y..) denilen bu 
savaş, bir at yarışı sırasında Zübyanlı
Iar'ın dürüst davranmamaları yüzünden 
çıkmış ve yıllarca devam etmiştir. He
men hemen bütün Gatafan kabileleri
nin kendilerine cephe almasından dola
yı bu savaşların çoğunda mağlüp olan 
Beni Abs, çeşitli yerlere göç etmek zo
runda kalmıştır. 
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Kabile mensuplarının Hz. Peygam
ber'le görüşmeleri ve İslam dinini kabul 
etmeleri hakkında iki ayrı rivayet var
dır. Bunların birincisinde, Abs kabilesin
den dokuz kişilik bir heyetin Medine'ye 
geldiği, Hz. Peygamber'in kendilerinE? 
çok iyi davrandığı, onların da müslü
man olup Medine'ye yerleştikleri ve ilk 
muhacirler arasında yer aldıkları haber 
verilmekte, ayrıca heyetle bulunan do
kuz sahabinin de isimleri sayılmaktadır. 
İbn Sa'd'ın naklettiği bu haberde Abs 
heyetinin Medine'ye hangi tarihte gel
diği belirtilmemiştir. Ancak onlardan 
"ilk muhacirler" şeklinde bahsedilmesi 
dikkate alınarak hicretin 3. veya 4. yı 

lında Medine'ye geldikleri söylenebilir. 
Yine İbn Sa'd'ın naklettiği ikinci rivayet
te ise, yine tarih zikredilmeksizin, üç 
kişilik bir Abs heyetinin Medine'ye gel
diği ve Hz. Peygamber'le konuşup bazı 
endişelerini dile getirdikleri ve Medi
ne'ye hicret etmeyi düşündükleri anla
tılmaktadır ki bu hadiseden onların 

Medine'ye geldiklerinde müslüman ol
dukları anlaşılmaktadır. Ayrıca Taberi 
de hicri 1 O. yılda başka bir Abs heyeti
nin Medine'ye geldiğini kaydeder. 

Kabile mensupları, aralarında Halid b. 
Sinan gibi tevhid akldesine inanan ve 
Hz. Peygamber'in bi'set*ini haber ve
ren bir şahsiyetin bulunmasından dola
yı iftihar ederlerdi. Peygamber'in de 
heyettekilere Halid b. Sinan'ı sorduğu 

ve onun hakkında, "Halid, kavminin 
kaybettiği bir nebi (haberci) dir" buyur
duğu rivayet edilmektedir. Hz. Peygam
ber'in vefatından sonra Beni Abs'ın bir 
kısmının irtidad edip yalancı peygam
ber Tuleyha el-Esedf'ye tabi oldukları, 

ancak daha sonra tekrar İslam dinini 
kabul ederek Suriye ve Irak bölgelerin
deki fetihlere katıldıkları bilinmektedir. 
Fetihlerden sonra bir kısmı Medain ve 
Küfe'ye, Amr b. As ile Mısır'ın fethine 
katılanlar ise Fustat ve Bilbis şehrine 

yerleştiler. Bazıları da Kuzey Afrika fe
tihlerine katılıp Mağrib' i yurt edindiler. 
Abdülmelik b. Mervan'ın Veliade adlı 

zevcesi bu kabileye mensuptur. Bundan 
dolayı Beni Abs, Abdülmelik ile iki oğlu 
Velid ve Süleyman'ın halifelikleri zama
nında rahat bir hayat sürdüler. 

Gatafankabilesinin bu kolundan baş
ka Esed, Hanife, Hevazin b. Eslem. Amr 
b. Kays, Aylan ve Ak kabilelerinin kolları 
arasında da aynı adı taşıyan birçok ka
bile vardır. 
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ABULCAS İS 
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Endülüs'ün meşhur hekimlerinden 
Ebü'I-Kasım ez-Zehravi'nin 

Batı'da kullanılan Latince adı 
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ABUŞKA LUGATI 

ı 

XVI. yüzyıl ortalarında 
Çağatay Türkçesi'nden 

Osmanlı Türkçesi'ne Anadolu'da 
düzenlenen bir sözlük. 

L _j 

Çağatay Türkçesi ile yazılmış eserleri 
anlamak için Hindistan ve İran'da Çağa
tay Türkçesi 'nden Farsça'ya. Anado
lu'da ise Çağatay Türkçesi'nden Os
manlı Türkçesi'ne bazı sözlükler kale
me alınmıştır. Bunlardan biri olan ve 
yaklaşık 2250 madde başı kelime ihtiva 
eden Abuşka I:.ugatı'nın hangi tarihte 
ve kimin tarafından tertip . edildiği ke
sin olarak ·bilinmemektedir. Asıl adı 


