
. L 

L 

ABADI 
( -s~~ T ) 

Hindistan'ın Devietabad şehrinde 
yapılan bir kağıt çeşidi 

(bk. KAGIT) . 

ABADiLE 
( ;;)~~\) 

Hadiste ve tasawufta farklı 
anlamlarda kullanılan terim. 

_j 

_j 

D HADiS. ilimleriyle ve özellikle ver
dikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah 
adlı dört sahabi hakkında kullanılır. 

Abadile, "abd" manasma gelen abdel 
kelimesinin değil , Abdullah kelimesinin 
çoğuludur. İbn' Fethün'a ait el-İsti 'ô.b 
zeylindeki listeye göre, Hz. Peygam
ber'in ashabı arasında Abdullah isimli 
300 kadar sahabi bulunmaktaydı. Fa
kat bunların içinde geniş fıkıh kül
türü ve fetvalarıyla şöhret bulan dört 
sahabi Abadile unvanıyıa · tanınmıştır. 

Abadile'nin kimler olduğu Ahmed b. 
Hanbel'e sorulmuş, o da AbdUllah b. Ab
bas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zü
beyr ve Abdullah b. Amr b. As'ın isim
lerini saymış, Abdullah b. Mes'üd'un 
Abadile'den olmadığını belirtmiştir. 

Beyhaki de. fıkıh ilminde önemli bir yeri 
bulunan Abdullah b. Mes'üd'un Abadi
le'den sayılmayışını. onun çok erken ta
rihlerde vefat etmesi (32/ 652), Abadi
le'den sayılan diğer Abdullahlar'ın ise 
daha uzun yaşayarak ilimlerinden bü
yük ölçüde faydalanılmasıyla izah et
miştir. Zaten Abadile terimi Abdullah b. 
Mes'üd'un vefatından sonra ortaya çık
mıştır. Her ne kadar Zemahşeri ile 
Rafıi. Abdullah b. Mes'üd'u Abadile'den 
saymışlarsa da usul alimleri bunu doğ
ru bulmamıştır. Cevheri, Abdullah b. 
Zübeyr'i Abadile'den saymayarak onla
rın İbn Abbas. İbn Ömer ve Abdullah b. 
Amr'dan ibaret olduğunu söylemiştir. 

Merğlnani de el-Hidô.ye adlı eserinde 
hac aylarının tesbiti konusundaki bir ri
vayetten söz ederken. "Bu, üç Abadile 
(ei-Abadiletü's-selase) ile Abdullah b. 
Zübeyr'den rivayet edilmiştir" der. Şa
rih ibnü'l-Hümam, Fetl,ıu'J-~adfr'de bu 
cümleyi açıklarken Hanefller'e göre 
Abadile'nin Abdullah b. Mes'üd, Abdul
lah b. Ömer ve Abdullah b. Abbas'tan 
ibaret olduğunu, başkalarının ıstılahına 

göre de yukarıda Ahmed b. Hanbel'den 
nakl~n adları verilen dört kişiye Abadile 
dendiğini söylemektedir. 

Hepsi de Kureyş kabilesine mensup 
olan ve yetmiş yıldan fazla yaşayan 

Abadile'nin en son vefat edeni, 73 
(692-93) yılında seksen beş veya sek
sen yedi yaşında ölen Abdullah b. Ömer' 
dir. Abadile'nin · çeşitli görüş, düşünce 

ve fetvaları özellikle tefsir. hadis ve fı

kıh kitaplarında yer almıştır. ittifak et
tikleri görüşe "kavlü'l-Abadile", arneli 
ittifakiarına da "fi'lü'l-Abadile" veya 
"mezhebü'l-Abadile" adı verilmiştir. 
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Iii RAŞiT KüçüK 

D TASAVVUF. Genellikle esrna-i hüs
na*dan birinin tecellisine mazhar olmuş 
kimseleri ifade etmek için kullanılır. 

Bazı müteahhir süfiler, ilahi isimler
den özellikle birinin tecellisine mazhar 
olan ve o ismin özünü teşkil eden sıfat
la vasıflananları o isme nisbet etmişler
dir. Bu nisbeti de abd kelimesini o is
me muzaf kılmak suretiyle meydana 
getirdikleri birleşik isimle gerçekleştir
mişlerdir. Cömertlik özelliğine sahip 
olana Abdülvehhab, nefsani arzuları ve 
her türlü kötülükleri yenecek güce sa
hip bulunana da Abdülkahhar denilme
si gibi. Kaşani, Işplal,ıô.tü 's-şı1fiyye'sin

de (s . ı 08-ı30l esrna-i hüsnanın her bi
riyle meydana getirdiği birleşik isimlere 
bu türden mana vermeye çalışmıştır. 

Bu tarz bir yorum, hadiste geçen "ab
dü'd-dinar ve'd-dirhem" (altına ve 
gümüşe kul olan kimse) (Buhari. "Ci
had". 70. "Rikak". ı o; ibn Ma ce, "Zühd". 8) 
deyimine benzemektedir. Abadile aslın
da "Abdullahlar" demektir, fakat ibnü'l
Arabi ve Kaşani gibi müellifler. Allah 
kelimesinden başka isimlerio başına 

abd kelimesini ekleyerek meydana ge
tirdikleri birleşik isimlere de Abadile 
dem işlerdir. 

Mutasawıflar, bazı velilerin diğer ve
ınere göre esrna-i hüsnadan birinin te
cellisinden daha fazla pay aldıklarını. 

ABADiLE 

bundan dolayı her velinin kendine has 
bir yönü bulunduğunu savunurlar. Me
sela hakikatleri gönüllere nakşetmede 
Bahaeddin Nakşibend . başı darda ·olan
ların yardımına koşmada Abdülkadir-i 
Geylani, ilahi tecellilerden feyiz almada 
Ebü'l-Hasan eş-Şazeli, olağan üstü hal 
gösterınede Ahmed er-Rifai. şefkat ve 
merhametle Ahmed el-Bedevi. cömert
likte İbrahim ed-Desükl. marifette İb
nü'l-Arabi, mahviyette Sühreverdi, cez
be ve istiğrakta Necmeddin-i Kübra. 
aşk ve muhabbette de Mevlana tema
yüz etmişlerdir. Aynı şekilde dört bü
yük halifeden her biri diğerlerinden ay
rı bir özelliğe sahiptir. Doğruluk Ebü 
Bekir'in. adalet Ömer'in. haya Os
man'ın, kerem de Ali'nin ayıncı özellik
leridir. Aynı durum peygamberler için 
de söz konusudur. Adem " safıyyullah". 

Nuh "neciyyullah", İbrahim "halilullah", 
Müsa "kelimullah", Isa "rühullah", Mu
hammed de " habibullah "tır. 

Fuşı1şü'l-l,ıikem 'de peygamberleri bu 
yönleriyle inceleyen ibnü'l-Arabfnin aynı 
konuda Kelô.mü 'l- 'Abô.dile adında bir 
eseri de vardır. İbnü' l-Arabi. sözlerini 
naklettiği bazı muhayyel şahısların her 
birine Abdullah adını verir. Bunların ba
baları olarak bir peygamber adını. de
deleri olarak da abda bağlanan esrna-i 
hüsnadan bir ismi kaydeder; Abdullah 
b. İdris b. Abdülhalik, Abdullah b. İsma
il b. Abdünnafı' gibi. Verilen ilk örnekte 
dede (Abdülhalik), Allah'ın isimlerinden · 
birine mazhar olduğu kabul edilen mü
cerret bir kulu, baba da (idrls) aynı is
min mazharı sayılan bir peygamberi. 
Abdullah ise yine bu ismin (Halik) tecel
li ettiği veliyi temsil etmektedir. İbnü'l
Arabi bu Abdullahlar'a mazhar oldukla
rı esrna-i hüsnaya uygun özellikler verir 
ve bu özellikleri onların diliyle anlatır. 

Böylelikle o, isim alan her şeyin taşıdığı 
özellikleri esrna-i hüsna vasıtasıyla Al
lah'tan aldığını iddia etmiş ve bütün te
sir ve münasebetleri Allah'a bağlamak 
istemiştir. 

Mutasawıflar, İbnü'l-Arabfden · itiba
ren kutub, imaman, evtad, abdal vb. 
zümrelere abd ile başlayan isimler ver
mişlerdir. Mesela kutbun adı Abdullah, 
sağdaki imarnın adı Abdürrab, soldaki 
imarnın adı Abdülmelik'tir. Sayıları dört -
olan evtadın isimlerine de (Abdülallm, 
Abdüımürld, Abdülkadir. Abdülhay) abd 
ile başladığı için Abadile denilmiştir. 
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~ SüLEYMAN ULUDAG 

ABAKA 
(ö. 680/1282) 

İlhanlı hükümdan (1265-1282). 
_j 

Hülagü'nun on dört oğlunun en bü
yüğüdür. 631'de (1234) Moğolistan 'da 

doğdu . Babası ile - biriikte 1256'da 
İran'a geldi. Önce Horasan valiliğine ta
yin edildi. HülagO'nun ölümü üzerine 
emirler. hatunlar ve şehzadelerden te
şekkül eden kurultayca babasının yeri
ne getirildi ( 1265) Fakat hükümdarlığı 
Büyük Han Kubilay tarafından ancak 
beş yıl sonra tasdik edildi. 

Abaka, hükümdar olduktan sonra. 
Kuzey Azerbaycan hakimiyeti dolayısıy

la önce kuzey komşusu Kıpçak Hanlığı 
ile mücadeleye girişti ve onlara karşı 

Kür ırmağı sahilinde bir set kurdurdu. 
Ancak Kıpçak Hanı Berke Han'ın ölümü 
ile ı ı 266! bu mücadele sona erdi: Diğer 
taraftan doğuda Çağatay Hanlığı'na sa
hip olan ve Horasan'da hak iddia eden 
Barak Han'ın kalabalık bir ordu ile Ho
rasan'a girmesi. Abaka'nın bu tarafa 
yönelmesine sebep oldu. Maiyetinde 
güçlü ve silahları mükemmel bir ordu 
ile Horasan'a giren Abaka, Gazne'den 
Sind suyuna kadar olan yerleri kendisi
ne bırakmak şartıyla · Barak Han'a sulh 
teklifinde bulunduysa da Barak Han bu 
teklifi kabul etmedi.- Bunun üzerine 
1270 yılında Herat yakınlarında meyda
na gelen savaşta onu mağlüp ederek 
Horasan valiliğine kardeşi Yesudar 
Oğul'u tayin etti. Yesudar Oğul daha 
sonra Abaka'nın emriyle Maveraünne
hir'e girdi. Buhara ve çevresini yakıp yı
karak büyük tahribatta bulundu. 

Abaka aslında Budist olmakla bera~ 

ber bazı siyasi düşüncelerle babası 

Hülagü gibi hıristiyanlara yaklaştı ve 
onların müslümanlara. özellikle kutsal ' 
topraklar yüzündeli Memlükler'e olan 
düşmanlıklarından faydalanmak istedi. 
Bu yüzden Memlükler'le babası zama
nında başlayan mücadeleye devam 
ederek onlara ağır bir darbe vurabii
rnek için Avrupa ile kurulmuş münase-
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betleri geliştirdi. Bununla ilgili olarak 
önce 1267'de Papa X. Gregore'a bir elçi 
gönderdi, daha sonra 1274 ve 1276'da 
da bu tür teşebbüslere devam etti. Ay
nı şekilde 1278'de Papa lll. Nikola
us'dan da Abaka'ya elçiler geldi. Fakat 
bütün bu teşebbüslerden olumlu bir 
sonuç sağlanamadı ve Abaka Memlük
ler'le tek. başına mücadele etmek duru
munda kaldı. Nitekim İlhanlılar'a tabi 
olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin yar
dım istediği Me·mıük Sultanı Baybars, 
Anadolu'yu "Tatar tahakkümü"nden 
kurtarmak için harekete geçti ve Elbis
tan ovasında bir Moğol ordusunu boz
guna uğrattı (15 Nisan 1277). Ancak 
Anadolu beylerinden vaad edilen yardı

mı göremeyen Baybars, Kayseri'ye ka
dar ilerlemiş olmasına rağmen geri 
çekilmek zorunda kaldı. Baybars'ın pe
şinden Anadolu'ya giren Abaka, Anado
lu Türkmen beylerinden ve ahaliden, 
bir rivayete göre 200.000 kişiyi katietti 
ve büyük bir tahribatta bulundu. Abaka 
birkaç yıl sonra Gürcü ve Ermeni kral
lıkları kuwetlerinin de bulunduğu bir 
orduyu kardeşi Mengü Timur kuman
dasında Memlükler üzerine gönderdiy
se de bu Moğol ordusu Suriye'de Hu
mus yakınlarında Memlük kuwetleri 
tarafından mağlüp edildi (Ağustos ı 281 ı 
Bu mağiObiyete son derece üzülen Aba
ka, üzüntüsünü içki ve eğlence ile gi
dermeye· çalıştı. Bu da onun vakitsiz 
ölümüne sebep oldu (ı Nisan ı 282). 

Abaka'nın on yedi yıl süren hüküm
darlığı zamanında ülkede iç karışıklık 

görülmemiş, istila edilerı yerlerdeki hal
kın ezilmesine karşı, İlhanlı tebaası ver
gilerin hafifJetilmesi sebebiyle nisbeten 
rahatlamıştır. Abaka. Moğollar arasında 

Abaka devrine ait bir sikke 

hızla yayılan İslamiyet'i kabul etmemiş, 
atalarının örf ve geleneklerini koruma
ya çalışmıştır. 
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Iii FARUK SüMER 

ABAK US 

Basit hesap işlemlerini yapmakta 
kullanılan sayı boneuhlai-ı levhası. 

L _j 

Abakus bugün Türkiye'de bilinen şek
liyle, daha çok ilkokul birinci sınıf öğ

rencilerinin toplama ve çıkarma işlemle
rini öğrenebilmek için kullandıkları, bir 
çerçeve içine alınmış değişik sayıdaki 

madeni teller üzerinde kayabilen onar 
boncuktan ibaret, desimal sistemde bir 
hesap aletidir. Aletin kapasitesine göre 
her tel sırasıyla birler, onlar, yüzler. bin
ler... hanelerini göstermekte ve mesela 
8312 . rakamını elde edeb.ilmek için bi
rinci telde sekiz. ikinci telde üç, üçüncü 
telde bir. dördüncü telde iki boncuk sa
ğa çekilmektedir. Türkiye'de plastik sa
nayiinin gelişmesiyle yaygınlaşan bu 
aletin bir başka tipi. eskiden beri bilar
do salonlarında, duvara asılan bir çubu
ğa diziimiş iri ahşap toplar halinde kul
lanılmaktadır. Her iki şekliyle de Anado
lu'ya Batı'dan ve yakın dönemlerde ye
niden gelen abakusu, m.ö. ı. binyılın 

başlarında Çinliler icat etmiştir. Çinli
ler'in suan-pan (hesap tab l ası) adını ver
dikleri bu alet, önceleri Doğu Asya'da 
yaygınlaşmış ve daha sonra Ortaçağ'da 
Moğol istilasıyla da Rusya, Anadolu ve 
Arap ülkeleri dahil bütün Asya'da tanın
mıştır. Ancak yeni gittiği ülkelerde ma
tematikçilerle taeirierin dışında pek tu
tulmamış, yaygın ve başarılı biÇimde 
kullanılması yine Moğollar ile Doğu As
ya milletleri arasında . kalmıştır. Çinli
ler'in ve abakusu ancak XVI. yüzyılda 

kullanmaya başlayan Japonlar'ın, bu 


