
alameti olan abalardan farklı olduğu 

muhakkaktır. ilmiye sınıfının ve medre
se talebesinin giydiği palto şeklindeki 

aba. devetüyü renginde, bazan da kur
şuni olurdu. Çeşitli islam ülkelerinde 
farklılıklar göstermekle birlikte aba de
nilen kumaş, hemen her yerde kalın 

yünden dokunurdu. Eskiden cübbe. po
tur. çakşır, ' hırka, kalçın ve terlik gibi 
çeşitli giyim eşyaları yapılan aba, bazı 

bölgelerimizde bugün de kullanılmak

tadır. Siyah renkli abaya kebe denir. 
ince abadan heybe ve hurç yapılır. Kalı
nı eyer örtüsü olarak kullanılır. Türki
ye'de asıl aba bütün vücudu örtecek 
kadar geniş, yakasız ve kolsuz. ayaklara 
kadar uzanan. önü açık. üste giyilen bir 
elbisedir. Örme yünden yapılan ve ince 
olanına aba. dövme yünden olanlarına 

kepenek denir. Bunu çobanlar giyer. 
istanbul Kapalıçarşı esnafı arasında 
önemli bir yeri bulunan abacılar. XIX. 
yüzyılın sonlarına doğru Zindankapısı 

ile Odunkapısı arasındaki bölgede top
lanmışlardı. Buradaki Abacılar caddesi 
de adını bu esnaftan almıştır. 

Aba kelimesi dilimize bazı deyimler 
kazandırmıştır. Mesela abacı (hazıra ko
nan), abah (yoksul), abası kırk yerinden 
yamalı (derv iş, fakir kimse). alaca abah 
(fakir kişi, derviş), abası yanık (aşık) , 

abayı yakmak (aşık olmak). aba altın

dan değnek göstermek (derviş geçindiği 
halde dervişliğe yakışmayan işlerde bulun
mak). Aba dolayısıyla tasawuftan Türk
çe'ye girmiş bazı atasözleri de vardır: 

Aba vakti yaba, yaba vakti aba olmaz 
(her şeyin bir vakti olduğunu anlatmak 
için söylenir); abanın kadri yağmurda 
bilinir (abanın insanı korumasından kina
yedir) ; bir aba m var atarım. nerde olsa 
yatarım (genellikle gezici dervişler için 
kullanılır). 
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Kur'an-ı Kerim'de daha çok 
müşriklerin, atalarının dinine bağlılığını 

tenkit için kullanılan \>ir tAbir. 
L _j 

Arapça eb (baba) kelimesinin çoğul 

şekli olan aba. "öncekiler. bir iş veya 
mesleğin kurucuları ve ileri gelenleri" 
anlamına da gelir. Kelime sabit ve ge
zegen gök cisimleri için de kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de altmış üç defa ge
çen aba kelimesiyle belirtilen "babalar 
silsilesi" , islam'ın getirdiği mesaj açısın
dan önemli bir konudur. Çünkü islam 
dini yeni bir inanç, düşünce ve hayat 
tarzı getiriyor. insanlara dünyada ve 
ölüm ötesinde mutluluk vaad ediyordu. 
Buna karşı direnenterin ileri sürdükleri 
hususlardan biri de atalarının yolundan 
ayrıimamaktı; bunu bir çeşit vefa borcu 
olarak görüyorlardı. islam dini aslında 
anaya, babaya ve dolayısıyla atalara 
saygı. sevgi ve itaati emretmiş, bunu 
Allah'ı bir bildikten sonra en önemli va
zife kabul etmiştir (b k. en-N isa 4/ 36 ; el
isra ı 7 / 23-24). Ancak. yaratana asi ol
mak söz konusu ise bu durumda yara
tığa itaat etmeye, ataların yanlış inanç 
ve geleneklerine körü körüne bağlanıp 
kalmaya izin verilmemiştir. Nitekim ta
rihte bazı ilkel topluluklar arasında ,ata
lara tapınmaya kadar varan bir "atalar 
kültü"nün bulunuşu, İslam'ın bu konu
daki uyarısının haklılığını göstermekte
dir. Atalara bağlılık iddiasıyla istam'a 
karşı çıkan Asr-ı saadet müşrikleri de 
Allah'ın birliğini, Hz. Peygamber'in ri
saletini. ahiretin varlığını inkar etmiş, 
İslamiyet'in getirdiği · ahlak kaidelerine 
ve ictimai adalete karşı çıkmışlardır. 

Onlar, atalarının geleneğini sürdürmek 
görüntüsü altında tahakküm ve istis
mar üzerine kurdukları nizarnı bozma
mak, menfaatlerine hale\ getirmernek 
istiyorlardı (b k. en-Nemi 271 ı 4 ; el-Kasa s 
28/57!. Kur'an-ı Kerim, atalara bağlılık 

görüntüsünün ardındaki temel faktörü 
ortaya çıkardıktan başka, iyi niyetle de 
olsa körü körüne taklitçiliği mahkum 
etmiş, gerçeğin vahiy ile desteklenen 
akıl yoluyla bulunabileceğini beyan et
miştir. Ayrıca geçmiş peygamberlerin 
de benzer muhalefetlerle karşıtaştığını 
haber vermiştir (b k el-Bakara 2/ ı 70; en
Na hi 16/ 35). 

AM-i Ulviyye: Yıldızlardan ahkam çı
karanlar tarafından sabit ve gezegen 
gök cisimlerini ifade etmek için kulla-

ABA 

nılmış bir terimdir. Maddi varlıkların il
kesi sayılan ve yer küresini oluşturan 
dört unsura ümmehat-ı süfliyye, yer
yüzündeki olayların oluşmasında etken 
olan gök cisimlerine de aba-i ulviyye 
denilmiştir. Tarih boyunca yıldızlardan 

ahkam çıkaranlar. cineilik ve üfürükçü
lükle uğraşanlar daima aba-i ulviyyeden 
yardım ummuşlardır (bk. iLM-i AHKAM-ı 

NÜCÜM). 

Aba-i Nasraniyye: Eski literatürü
müzde. hıristiyan kilisesince saygı gö
ren ve büyük çoğunluğu aziz kabul edi
len ruhani reislerle kilisenin inanç pren
siplerini savunan ve doktrinlerinin de
ğerliliğiyle tanınan kimseler için kulla
nılmıştır (bk. RABBANİYYÜN). 

Aba-i Nasraniyye üçe ayrılır : 1) Aba-i 
Resuliyyln (apostolic fathers. peres apos
toliques). Havarilere katılmış, onların 

arasında bulunmuş. Hıristiyanlığı yay
makta rol oynamış babalar. Romalı Cle
ment (ö I O I). Hermas (ll yüzy ıl). lgnati
us (ö . ı ı Ol bunlardandır. Havarilere ha
lef olan babalar. kilisenin iç hayatıyla 

ilgili ahlak, edep, disiplin gibi mesele
lerle meşgul olmuşlardır. 2) Aba-i Ke
nlse (church fathers. peres de ı·eg lise) . 

Katolikler'e göre ll. yüzyıldan XIII. yüzyı
la. Protestanlar'a göre de ll. yüzyıldan 
VI. yüzyıla kadar ortaya çıkıp kutsal 
metinlere. yazılı ve sözlü geleneğe da
yanarak kilise tarafından makbul gö
rülen doktrinleri vazeden babalar. 3) 
Aba-i Müdaf(ln (apologists. peres apolo
gistes). Kilisenin doktrinlerini diğer din 
mensuplarına. filozoflara, dinsizlere. ki
lisenin görüşüne muhalefet · edenlere 
karşı savunan babalar. 

Kilise babalarının ittifak ettikleri ko
nular bir yana. tek başlarına sahip ol
dukları kanaatler bile geleneğin en 
önemli delili sayılır. Kilise dogma ve 
doktrinlerinin konulmasında kilise ba
balarının önemli bir yeri vardır. Onlar 
yazıları. vaaz ve telkinleri, konsillerdeki 
ağırlıklarıyla sonrakilere kaynak olmuş, 
Hıristiyanlığın bugünkü şeklini almasın
da Pavlus ve Ahd-i Cedid yazarlarından 
sonra en önemli tesiri onlar icra etmiş
lerdir. "Kilise babaları " deyimi yer be
lirtmeden kullanıldığı gibi, İskenderiye
li, Suriyeli. Kapadokyalı. Kuzey Afrikalı. 
Romalı babalar şeklinde de kullanılır. 
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