
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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Endülüs'ün meşhur hekimlerinden 
Ebü'I-Kasım ez-Zehravi'nin 
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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 



belli olmayan sözlük. "kadının kocası. 

yaşlı erkek .. koca" anlamına gelen abuş
ka kelimesiyle başladığından kısaca 

Abuşka adı ile tanınmıştır. Sözlük. yaz
malarda Abuşka adı yanında Lugat-ı 
Abuşka, Kitdbü Lugati Abuşka, Abuş
ka der Lugat-ı Çağatay, Lugat-ı Ne
vdi, Lugat-ı Mevldnd Nevdi, Lugat-ı 
Mir Ali Şir Nevdi, el-Lugat ald lisdni 
Nevdi, el-Lugatü'n-Nevdiyye ve'l-iş

tihdddtü '1-Çağatdiyye, Kitdbü '1-Lugat 
ii lisdni Çağatay, Kitdbü Lugati Ça
ğatay şekillerinde de adlandırılmıştır. 

Ali ŞTr Nevafnin eserlerinde geçen ke
limeleri açıklamak gayesiyle yazılmış ol
masına rağmen devrin diğer şairleri olan 
Lutfı, Haydar Tilbe, Ubeydullah Han. Sul
tan İskender Mirza. Sultan Hüseyin Mir
za Baykara, Babür Şah gibi ediplerin 
eserlerinden de örnekler alınmıştır. Söz
lükte geÇen bütün kelimeler Arap alfa
be sistemine göre dizilerek harekelen
miş, her harfin üstünlü. esreli ve ötreli 
değerleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Ünlüle
rin a-e. ı-i. o-ö, u-ü okunuşları belirtilmiş, 
ayrıca bazı ünsüzler "kaf-i ArabT'',_ "kaf-i 
FarisT" şeklinde tavsif edilerek birbirin
den ayrılmıştır. Madde başı olan kelime
ler isimlerin yalın, fiilierin masdar şek
liyle tesbit edildiği gibi. bazan da tara
nan eserlerde geçen çekimli halleriyle 
sözlüğe alınmıştır. 

Sözlüğün yazmaları manzum mukad
dimeli ve mensur mukaddimeli olmak 
üzere iki grupta toplanmaktadır. Men
sur mukaddimeli olanlar muhtasar, 
manzum mukaddimeli olanlar mufas
saldır. , Birinci gruptaki yazmalar yumay, 
ikinci gruptaki yazmalar ise yulduz keli
mesiyle sona ermektedir. Mensur mu
kaddimede Çağatay Türkçesi'nin (Do
ğu Türkçesi) özellikleri anlatılmaktadır. 

Sözlüğün bazı maddelerinde de Doğu 
Türkçesi'nin gramer özelliklerinin açık
landığı görülür. 

Kendisinden sonraki bütün Çağatay 
sözlüklerine kaynaklık etmiş olan Abuş
ka Lugatı'nın dünya ve Türkiye kütüp
hanelerinde birçok yazma nüshası var
dır. Çeşitli adlar altında kayıtlı olan 
bu nüshalar birbirinden oldukça farklı
dır. Eserin Avrupa kütüphanelerinde
ki en eski tarihli yazması. Paris'te Bibli
otheque Nationale'dedir. Lugat-ı Abuş
ka adlı 172 yapraklık bu yazma 949 
( 1542) yılında istinsah edilmiştir. Lu
gat-ı Nevdi başlıklı 134 yapraklı diğer 
bir nüsha 954 ( 1547), Supplement 963'
te kayıtlı olan 210 yapraklı yazma 958 
( 1551 ), Supplement 964'te kayıtlı 117 
yapraklı yazina ise 972 ( 1564) tarihi
ni taşımaktadır. Abuşka Lugat-ı Ne
vdi başlıklı 112 yapraklı yazmanın XVII. 
yüzyılın sonlarında istinsah edildiği tah
min edilmektedir. Abuşka adlı altmış 

bir yapraklı bir diğer yazma ise 1267 
( 1850) tarihini taşımaktadır. Kitdbü '1-
Lugat ii lisdni Çağatay adıyla halen 
Viyana Milli Kütüphanesi'nde kayıtlı bu
lunan 213 yapraklı yazma 959 ( 1552). 
aynı kütüphanedeki 176 yapraklı diğer 
bir nüsha 1279 ( 1862). Münih'te bulu
nan bir başka eski yazma da 960 (1553) 
tarihlidir. Leiden'de Akademi Kütüpha
nesi'ndeki nüshalardan Lugat-ı Mevld
nd Nevdi adlı olanı 1553 tarihli, Kildb-ı 
Lugat-ı Abuşka adlı ikinci nüsha ise 
1576 tarihlidir. Leiden'de Lugat-ı Mir 
Ali Şir Nevdi adlı bir başka nüsha da
ha vardır. Leningrad Genel Kitaplığı'n

daki el-Lugatü'n-Nevdiyye ve'l-iştihd
ddtü'l-Çağatdiyye adlı nüshanın 1560 
tarihinden önce yazılmış olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu nüsha. V. V. Vel'yami-

Abuşka 

Lugatı'nın 

952 115451 tarihli 
nüshasının 

ilk iki 
sayfası 

(Süleymaniye Kıp. , 

Lateli ,nr. I9 11/ 2) 
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nov-Zernov tarafından otuz üç sayfalık 
Rusça, yirmi yedi sayfalık Fransızca ön
söz ile yayımlanmıştır (Petersburg 1868-
1869) Leningrad Hariciye Kütüphane
si'nde el-Lugat ald lisdni Nevdi adlı 
bir başka nüsha daha vardır. Adı geçen 
bu nüshalarda Nevafnin dokuz eseri ta
ranmıştır. Joszef Thury'de bulunan Lu
gat-ı Çağatay adlı daha hacimli yaz
ınada ise Ali ŞTr NevaT'nin on dokuz ese
rinin tarandığı görülmektedir. Armin 
Vambery Macaristan'daki bir başka nüs
hayı. madde başı olan kelimelerin Latin 
harfli transkripsiyonunu da göstererek. 
Jozef Budemz'in önsözüyle neşretmiş

tir (Peşte 1862) Bu neşir kısaltılarak ya
pılan bir neşirdir. Sözlüğün Londra (Bri 
tish Museum). Berlin ve dünyanın başka 
şehirlerindeki kütüphanelerinde de bir
çok yazma nüshası bulunmaktadır. 

Abuşka Lugatı'nın Türkiye kütüpha
nelerinde de birçok yazma nüshası var
dır. istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde kayıtlı olan (TY, nr. 1387} manzum 
mukaddimeli, 133 yapraklı nüsha. 941 
( 1534) tarihli olup bilinen yazmaların 
en eski tarihlisidir. Aynı kütüphanede 
1 02 yapraklı manzum mukaddimeli (TY. 
nr. 1760}, 115 yapraklı mensur mukad
dimeli (TY, nr. 2782}, 147 yapraklı man
zum mukaddimeli (TY, nr. 3836} nüsha
lar da bulunmaktadır. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlı (Esad Efendi, nr. 
3264 / 2} doksan bir yapraklı manzum 
mukaddimeli nüsha 951 ( 1544), yetmiş 
dokuz yapraklı nüsha (Liileli , nr. 191 1} 
952 ( 1 '545). seksen dört yapraklı ve 
manzum mukaddimeli nüsha IAYasofya, 
TY, nr. 4 748} 956 ( 1549) ve 113 yapraklı 
manzum mukaddimeli nüsha (Halet 
Efendi, nr. 57} 970 ( 1562) tarihlidir. 101 
yapraklı manzum mukaddimeli nüsha 
(Aşir Efendi , nr. 348} ile 142 yapraklı yi
ne manzum mukaddimeli diğer bir 
nüsha (Fatih, nr. 5243} ise tarihsizdir. 
Süleymaniye Kütüphanesi (Vehbi Efendi , 
nr. 579}, Nuruosmaniye Kütüphanesi 
(nr 4047}, Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi 
(nr 1222}, Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi (lll Ahmed, nr. 27631 ve Üs
küdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde 
(nr. 1215) kayıtlı olan nüshalar da söz
lüğün bulunabilen diğer yazmalarıdır. 

Sesim Atalay, Fatih nüshasını esas alıp 
bunu Muallim Cevdet'teki iki nüsha ile, 
ayrıca Konya ve Petersburg nüshalarıy
la karşılaştırarak bir edisyon kritik ha
zırlamış, ancak eser Atalay'ın ölümün
den sonra neşredilmiştir (Abuşka Lu· 

gatı veya Çağatay Sözlüğü, Ankara 1970, 
IV+ 450 sayfal 
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Abdurrahman ei-Ceberti'nin (ö. 1825) 
XVIII. yüzyıl ile XIX. yüzyılın 

ilk çeyreğini içine alan 
Mısır tarihine dair Arapça eseri. 

_j 

_j 

Tam adı cAca ,ibü'I-aşar fi't-teracim 
ve'l-al]bôr'dır. Eser Osmanlı dönemi 
Mısır mahallf tarihi açısından büyük bir 
öneme sahiptir. Müellifin verdiği bilgi
lerden anlaşıldığıila göre, ilk üç cildi 
1220-1221 ( 1805-1806), dördüncü cildi 
ise ihtiva ettiği dönem olan 1221-1236 
( 1806-1821 ) yılları arasında kaleme 
alınmıştır. Eserin başında, tarih ilmi, ta
rihin mahiyeti, faydası, İslam'da tarih 
ve takvim başlangıcının tesbiti ile ilgili 
kısa bir girişteri sonra İslam .tarihi ala
nında kaleme alınan belli başlı eserler 
zikredilmektedir. Mukaddime kısmında 
ise bir nevi adalet felsefesi yapılarak 
adalet ve adaletin uygulanmasıyla ilgi
leri bakımından insanlar gruplara ayrı
lıp değerlendirilmekte ve devlet yöneti
cilerine öğütler verilmektedir. Devamın
da başlangıçtan XII. yüzyılın başlarına 

kadar Mısır tarihinin bir özeti . yapıl
makta, mukaddimeden sonra da kro
nolojik sıraya göre olaylar ele alınmak
tadır. Olayların yıl, ay ve günlere göre 
verilmesinin ardından her yılın sonunda 
o yıl vefat etmiş kimselerin biyografileri 
yer almaktadır. XII. yüzyılın başından 

1190 ( 1776) yılına kadar geçen olaylar 
birinci çiltte, 1190-1212 ( 1776-1798) 
yılları arasındaki olaylar ikinci ciltte, 
1213-1220 ( 1799-1806) yılları arasın

daki olaylar üçüncü ciltte. bu tarihten 
1236 ( 1821 ) yılına kadar geçen olaylar 
da dördüncü ciltte anlatılmıştır. 
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Cebertfnin kaydettiğine göre, eserin 
kapsadığı dönemin ilk kısmını kaleme 
almak için yaptığı kaynak araştırması 
pek olumlu sonuç vermemiş, bu yüzden 
müellif 11 00-1170 ( 1688-1757) yılları 

arasındaki olayların tesbiti için şifahi 

malumata, resmi kayıt ve sicillere, hat
ta türbe ve mezar taşlarındaki bilgilere 
müracaat etmiştir. 1170-1190 ( 1757-
1776) yılları arasında geçen olaylara ise 
bizzat şahit olmuş, ancak zamanla bun
ları unutmuş olduğundan, eseri yazma
ya başladığında hafızasını yoklayarak 
hatırladığı bilgileri kaydetmiştir. 1190 
( 1776) yılından telif zamanına kadar 
geçen süre içinde ise düzenli notlar tut
muştur. Son üç cildin 1190 ( 1 776) yı

lından sonraki olayları kapsadığı göz 
önüne alınırsa, eserin tamamına yakın 
kısmının düzenli tutulan notlara dayan
dığı anlaşılır. Ceberti, eserin telifiyle il
gili olarak, yukarida verilen bilgiler ya
nında daha başka açıklamalarda da bu
lunmaktadır. Silkü'd-dürer if a cyani'l
~arni'ş-şanf caşer adlı eserin müellifi 
Şamlı tarihçi Muradi, eserinin telifi için 
İslam dünyasının çeşitli yerlerindeki 
birçok alim yanında Tacü'J- canls'un 
müellifi Murtaza ez-Zebidfden de yar
dım isteğinde bulunmuştu. Talebesi Ce
bertfnin de yardımıyla bilgi toplamaya 
başlayan Zebidi kısa bir süre sonra ve
fat edince (Nisan ı79ı ). Muradi Ceber
trye mektup yazarak toplanan bilgileri 
göndermesini istemişti. Bunun üzerine 
hocasının derlediği notları bulan Ceber
ti kendi müsvedde notlarını da tamam
lamaya çalışmış, fakat bu sırada Mu
radfnin de vefat haberini alınca (Ekim 
ı 79ı ı çalışmasını bir kenara bırakmıştı. 
Cebertfnin bu çalışması, daha sonra 
kaleine almaya başladığı eserinde 
büyük bir yekün tutan biyografik muh
tevayı ve bu bilginin niçin Muradfnin 
eseri gibi XII. (XVIII.) yüzyıl üzerinde yo
ğunlaştığını açıklamaktadır. Ayrıca, Ce
bertfnin eserine verdiği adda önce "te
racim"i, sonra "ahbar"ı zikretmesi te
sadüfi olmayıp eserde biyografik muh
tevanın ağırlığına işaret etmektedir. 

Eserde Memlüklü tarihi ve tarihçileri
ne çok az yer verildiği için, Ceberti'nin 
bu tarihçilerden ne ölçüde faydalandığı
nı tesbit etmek oldukça güçtür. Ayrıca 
eserini başlattığı XVIII. yüzyıl başların

dan önceki olaylara ayırdığı birkaç ye
tersiz bahis, bu tarihe kadar geçen Os
manlı dönemi Mısır tarihine pek aşina 
olmadığını göstermektedir. Bunun gibi, 
bu yüzyılın başlarıyla ilgili dönemi de 

ikinci dereceden birkaç kaynaktan fayc 
dalanarak kaleme aldığı görülmektedir. 

Eser, Cebertfnin yaşadığı dönemde 
Mısır'daki Osmanlı unsuru ve ülkenin 
Babıali ile münasebetleri konusunda, 
Osmanlı arşivleri karşısında ikinci dere
cede kalmiş olmakla birlikte, çok de
ğerli ve zengin bilgiler vermektedir. 
Fransızlar'ın üç yıl süren Mısır işgaliyle 
(ı 798-ı8o ı) ilgili bir kaynak olarak da 
başta Fransızlar olmak üzere birçok 
Batılı tarihçi tarafından kaleme alınmış, 
sayı ve muhteva bakımından oldu.kça 
zengin literatür içinde, bu dönemin en 
güvenilir ana kaynaklarından biri olarak 
kabul edilmektedir. Fransız işgali ve 
daha sonraki dönemi araştıran çağdaş 
Fransız tarihçileri, eserinin üçüncü cildi
nin üçte ikilik kısmını bu kısa süreli iş

gale ayıran Cebertrye son derece önem 
vermişlerdir. Bu dönem üzerine ilk el
den malzerneye dayanılarak hazırlan

mış bulunan Histoire scientifique et 
militaire de J'expedition française en 
Egypte d'apres fes memoires, materiaux, 
documents inedits (1-X. Paris ı830-1834) 

adlı büyük eserde de Ceberti'nin tarihi
ne ilgisiz kalınmamış, birçok hususta 
onun verdiği bilgilere diğer kaynaklar
dan daha çok güvenilmiştir. 

Eserin Kavalalı Mehmed Ali Paşa hü
kümeti ve reformlarıyla ilgili son kısmı 
ayrı bir önem taşımaktadır. Bu dönem
le ilgili lehte ve aşırı peşin hükümlerle 
dolu eseriere karşı, aynı dönem için ka
ra bir tablo çizen Ceberti'nin eseri, ger
çeğin kavranması bakımından denge
leyici bir özelliğe sahiptir. Cebertfnin 
bu konuda söylediklerinin hepsini kabul 
etmek mümkün olmamakla birlikte, 
Mehmed Ali dönemi ve öncesini çok ya
kından tanıyan biri olarak verdiği doğru 
bilgilerle tesbit ve teşhisleri göz ardı 

etmek de mümkün değildir. 

Cebertfnin, eserinde daha çok yöne
timi ilgilendiren siyasi ve askeri olayları 
ele almakla kalmayıp yer yer en ince 
ayrıntılarına kadar sosyal, kültürel ve 
ekonomik hayata da büyük ölçüde yer 
vermesi, onu diğer birçok tarihçiden 
ayıran önemli bir özelliktir. Bu bakım
dan eseri, bir devletveya hükümet tari
hi olmaktan çok bir sosyal tarih mahi
yetindedir. Kendisi bazı nadir durumlar 
dışında tahlil ve değerlendirmeye gir
memekle ·birlikte olayları ve ayrıntılarını 
sunuşundaki dikkat ve ustalığı, olayla
rın değerlendirilinesinde önemli rol oy
namaktadır. Tarafsız ve güvenilir kay
naklarla doğruluğunu belgelerneden 


