
AB KAS[ 

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 
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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 


