
yette yaşayan Türk asıllı Karaçay- Balkar
lar'ı Almanlar'la iş birliği yaptıkları ge
rekçesiyle Sibirya ve Orta Asya'ya sürgü
ne gönderdiler. Özerk cumhuriyetin adı 
Kabarda Özerk Cumhuriyeti oldu. 1956'
da çıkarılan bir kanunla Karaçay- Balkar
lar aklandı ve yeniden vatanıarına dön
melerine müsaade edildi, cumhuriyetin 
adı da Kabarda- Balkar Özerk Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti olarak değiştirildi. 

1988 yılından itibaren Sovyetler Birli
ği'nde başlayan egemenlik- bağımsızlık 
hareketlerine katılmayan halklardan biri 
de Kabartaylar'dır. Onlarla aynı cumhuri
yette yaşayan Balkarlar, 18 Kasım 1991 
tarihinde Nalçik'te ı. Balkar Halk Kongre
si sırasında Rusya Federasyonu'na bağlı 
Balkar Cumhuriyeti'ni kurma kararı aldı
larsa da bu karar işlerlik kazanmadı. Sov
yetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye ve 
Suriye'den bir miktar Kabartay anavata
na göç etti. Ancak yöneticilerin ilgisizliği 
ve bu yönde bir devlet politikasının oluş
turulamamasından dolayı büyük çoğun
luğu geri döndü. Bugün Rusya Federasyo
nu'na bağlı olan Kabarda-Balkar Özerk Cum
huriyeti'nin başşehri Nalçik (240.000). 
nüfusu 785.000'dir. Bunun % 48'ini Ka
bartaylar, kalanını da sırasıyla Ruslar, 
Balkarlar ve diğer azınlıklar oluşturmak
tadır [bk KARAÇAY-BALKARLAR). 

Kabartayca, Kafkasya (Yafet) dil ailesi
nin Kuzeybatı Ab haz- Adige grubunda yer 
almaktadır. Kabartayca'ya çok yakın olan 
şiveler Abhaz, Abazin ve Adige'dir. Özel
likle Adige ile Kabartayca birbirine çokya
kındır ve Kabartaylar da Adige grubuna 
dahil olduğu için her iki dil Adiga- bze 
(Adige dili) olarak adlandırılır. Kabartay 
dilinde Büyük Kabartay, Mozdok, Beslan 
ve Kuban olmak üzere dört lehçe bulun
maktadır. Beslan lehçesi edebi dil için 
esas kabul edilmiştir. Arapça, Türkçe, 
Rusça ve Farsça'dan çok sayıda kelime 
alan Kabartayca'da ilk eser 1864 yılında 
Kadı Atacukin tarafından neşredilmiştir. 
İlk Kabartayca gramer kitabını şair ve fi
lolog Ş. B. Nogmov ( ö. ı 844) hazırlamış
tır. Ayrıca onun Adigey halklarının tarihi
ne dair bir eser de yazdığı bilinmektedir. 
İlk Kabartayca- Rusça sözlük ise 1889 yı
lında yayımlanmıştır. 

Sovyetler Birliği döneminde Kabartay
ca'nın tarihi gelişimi ve lehçe farklılıkları 
ayrıntılı biçimde incelendi. Fakat resmi 
dilin Rusça olması sebebiyle fazla bir iş
lerlik kazanmadı. 1980'de yapılan bir sa
yıma göre ana dilini Kabartayca olarak 
belirtenierin oranı% 97.9, Rusça'yı ikinci 

dil olarak bildiren ve iyi bilen Kabartay
lar'ın sayısı% 76,7'dir. 1958 yılından iti
baren Kabartayca ilkokulların birinci ve 
dördüncü eğitim dili olmasına rağmen 
1970'li yıllardan başlayarak eğitim dili 
Rusça olan okullarda seçmeli ders olarak 
verilmeye başlandı. Bugün eğitim dili 
Rusça olmakla birlikte Kabartayca-Adi
gece de ilkokuldan liseye kadar mecburi 
ders. 1957 yılında kurulan Kabardin- Bal
kar Üniversitesi'nde isteğe bağlı seçmeli 
ders şeklinde okutulmaktadır. Kabartay
ca ilk gazete Lenin Yolu ismiyle 1920 yı
lında yayımlanmaya başlandı. Kabarda
Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde Kabartay
ca, Rusça ve Balkarca yirmiden fazla ga
zete ve dergi çıkmaktadır. Bu dillerin 
hepsinde radyo ve sınırlı sürelerde (gün
de ortalama üç -dört saat) olmakla birlikte 
televizyon yayını mevcuttur. 1923-1924 
yıllarında Latin alfabesini kullanan Ka
bartaylar, 1936 yılından itibaren Kiril al
fabesini kullanmaya başladılar ve halen 
bu alfabeyi devam ettirmektedirler. 
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Beyrut'ta 
müslümanların çıkardığı ilk gazete olan 

Semeratü'l-fünun'un imtiyaz sahibi. 
L- ~ 

Beyrut'ta doğdu. Akka Valisi Abdullah 
Paşa tarafından kumandan tayin edilen 
babası Mustafa Ağa, 1832'de Mehmed 
Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Akka'
yı istilası sırasında esir alınıp Mısır'a gö
türülerek hapse atıldı. Buradan İstan
bul'a kaçan Mustafa Ağa'ya Osmanlı ida-
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resi maaş bağladı. Bunun üzerine İbra
him Paşa aileyi Beyrut'tan Kıbrıs'a sür
dü. 1840'ta İbrahim Paşa Suriye ve Lüb
nan'dan çıkınca Mustafa Ağa ailesiyle bir
likte Beyrut'a döndü. 

Butrus b. Bulus el-Bustanl'nin yaptır

dığı Medresetü'l-vataniyye'de öğrenimi
ne devam eden Kabbanl. Abdülkadir el
Hallll, Yusuf el-Esir. Muhyiddin el-Yafı ve 
İbrahim el-Ahdeb gibi alim ve ediplerden 
ders alarak kendini yetiştirdi. 1873'te 
itme ve yoksullara hizmet için kurulan 
Cem'iyyetü'l-fünun'a üye oldu. Ertesi yıl 
cemiyetin tesis ettiği Matbaatü'l-fünun'
da müdür olarak görevlendirildi. Daha 
sonra aynı cemiyetin çıkardığı haftalık 
Şemerô.tü '1-fünun adlı gazetenin imti
yaz sahipliğini üstlendi. 1878'de bazı ar
kadaşlarıyla birlikte Cem'iyyetü'l-ma
kasıdi'l-hayriyyeti'l-İslamiyye'yi kurdu. 
1880'de Beyrut sancağı idare meclisi üye
si oldu. On yılı aşkın bir süre Beyrut'ta 
mahkeme üyeliklerinde bulunduktan 
sonra 1898'de Beyrut belediye başkanı 
seçildi. 1902-1908 yılları arasında Beyrut 
maarif müdürlüğü yaptı. Bu görevi sıra
sında okulların ıslahı ve eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi için çalıştı . 1908'de Meşru
tiyet'in ilanının ardından idareyi ele alan 
İttihat ve Terakki yönetimine uyum sağ
layamadı . Maarif müdürlüğü görevinin 
yanı sıra otuz dört yıldan beri sürdürdü
ğü gazeteciliği bıraktı ve Şemerô.tü'l-fü
nun'un yayını böylece sona erdi ( 1908). 
Daha sonra Alman mühendislerin neza
retinde Suriye ve Lübnan topraklarında 
demir ve petrol çıkarmak üzere bir şirket 
kurdu. !. Dünya Savaşı sırasında Suriye ve 
Lübnan'da kurulan Fransız manda idaresi 
tarafından Evkaf-ı İslamiyye müdürlüğü
ne getirildi. Vakıfların yönetimi 1920'1i yıl
ların ortalarında bölgedeki Fransız yüksek 
komiserliğine bağlanıncaya kadar bu gö
revini sürdürdü. Kabbanl Beyrut'ta vefat 
etti. 

Üstün hizmetlerinden dolayı çok sayı
da madalya ve nişan alan Kabbanl'nin en 
önemli yönü gazeteciliği ve eğitim hiz
metleridir. Cem'iyyetü'l-fünun başkanı 
Hamade'nin vefatı ve cemiyetin kapan
ması üzerine Şemerô.tü '1-fünun bütün 
haklarıyla Kabbanl'ye intikal etti. Kabba
nl. ilk sayısı 20 Nisan 1875'te çıkan gaze
tede aralarında İbrahim el-Ahdeb. Yusuf 
el-Ezherl. İsmail Zihnl. Sami Kayseri. Yu
suf el-Esir. Avnl İshak. Selim Şelfün , İs
kender Tavrad. Ahmed Hasan Tabbare. 
Muhammed Mahmud el-Habbal. M. Re
şld Rıza. Ya'küb Sarruf'un da bulunduğu 
seçkin bir yazar kadrosu oluşturdu . Hı-
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ristiyan yazarların da yer aldığı gazetede 
Kabbanl Osmanlı idaresini öven makale
ler yazdı. Zamanla gazete Osmanlı Devle
ti'nin büyük şehirlerinde bürolar açtı. Ga
zetede Katolikler'in yayımladığı el-Beşir 
ve İstanbul'da çıkan el-Ceva,ib gazete
leriyle polemiklere girişilmiş, ancak dini 
tartışmalardan kaçınmaya özen gösteril
miştir. 

Kabhani'nin kurduğu Cem'iyyetü'l-ma
kasıdi'l-hayriyyeti'I-İslamiyye müslüman 
çocukların eğitimi amacıyla Beyrut'ta er
kek ve kız okulları açmıştır. Cemiyetin bu 
faaliyeti bölgede örnek olmuş ve valiliğin 
de desteğiyle kısa zamanda Dımaşk, 

Trablusşam. Hum us ve Akka'da benzer 
cemiyetler kurularak okullar açılmıştır. 
1882 yılına kadar faaliyetlerine özel sta
tüyle devam eden adı geçen hayır cemi
yetleri bu tarihte Suriye vilayetinde 1869 
Maarif-i UmOmiyye Nizamnamesi'nin uy
gulamaya konulmasıyla kurulan Meclis-i · 
Maarif in şubelerine dönüştürülerek res
ml hüviyet kazan mışlardır. Buna göre 
Kabhani'nin kurduğu cemiyet de şubeye 
dönüşmüş ve başına Cemaleddin Abdul
lah Efendi getirilmiştir. Cemiyet üyele
rinden tabip, şair ve edip_Beşlr ei-Kassar 
hayatının sonuna kadar ( 1935) cemiye
tin kurduğu okullarda öğretmen ve mü
fettiş olarak görev yapmıştır. Bu cemiye
tin bir uzantısı olan ve günümüzde Lüb
nan'da ilme hizmet eden en önemli der
neklerden sayılan Cem'iyyetü'l-makasıd'a 
bağlı yetmiş beş okulda26.000'den fazla 
öğrenci okumakta ve 1300 öğretim ele
manı hizmet vermektedir. Ayrıca bir has
tahanesi ve çok sayıda sosyal hizmet bi
rimi bulunmaktadır. Kabhani Kitabü'l
Hica, li-ta'limi'l-etfal adıyla bir eser 
yazmıştır (Beyrut 1295). 
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Ebü Ali ei-Hüseyn b. Muhammed 
b. Ziyad ei-Kabbani en-Nisabüri 

(ö. 289/902) 

Hadis hafızı. 
_j 

21 o (825) yılı civarında doğdu. "Kantar
ct anlamına gelen Kabhanllakabıyla anıl
ması dedesinin ödünç olarak verdiği kan
tan sebebiyledir (Sem'anl. X. 43). Tahsil 
için İshak b. Rahuye, Amr b. Zürare gibi 
hemşehrileriyle birlikte uzun süre Hora
san, Haremeyn ve Irak bölgelerine seya
hat ederek Sehl b. Osman el-Askeri. EbO 
Bekir İbn EbO Şeybe. Süreye b. Yunus, 
Ahmed b. Men!', Buharl gibi alimlerden 
faydalandı. Buharl başta olmak üzere 
Yahya b. Muhammed ei-Anberl. İbnü'ş
Şarki, İbnü'lcAhrem. Nlşabur Kadısı Yah
ya b. MansOr ve Da'lec b. Ahmed kendi
sinden istifade edenlerden bazılarıdır. Ri
vayet ettiği hadisleri ve ravilerin adlarını 
iyi ezberlemesiyle tanınan Kabbanl, dev
rinin önde gelen hadis hafızlarından biri 
ve Müslim'den sonra etrafında en çok 
alimin toplandığı bir şahsiyet) olarak ka
bul edilmiştir. Buharl Nlşabur a geldiğin

de ve mihne olayının yaşandığı .bir sırada 

onun derslerini aksatmadan takip etmiş, 
Buhar! de kendisinden rivayette bulun
muştur ("Tıb", 3). Buharl'nin "haddesenl 
ei-Hüseyn" diye zikrettiği hocasının Hü
seyin b. Ca'fer ei-Bikendl olabileceği ileri 
sürülmüşse de onun Kabhani olduğu gö
rüşü daha ağır basmaktadır (Kelabazl. ı. 

175; Zehebl, Te?kiretü '1-/:ıuff/4, ll , 681; ibn 
Hacer, Fetl:ıu 'i-bari, X, 137). 

Kızından olma terunu EbO Muhammed 
Abdullah b. Ahmed ei-Haslrl, Kabtani'
nin 289'da (902) vefat ettiğini, namazını 
Muhammed b. İbrahim ei-BOşencl'nin 
kıldırdığını ve Makberetü Hüseyin b. Mu
az' da defnedildiğini söylemektedir (ibn 
Hacer. Teh?ibü't-Teh?ib, ı. 540). Kaynak
larda Kabhani'nin el-Müsned, el-Küna, 
Etbd'u'l-etba', et-Taril) gibi eserleri zik
redilmekteyse de bunların günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemektedir. 
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İslam inanışına göre 
yeryüzünde yapılan ilk mabed, 

müslümaniann kıblesi. 
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Sözlükte "dört köşeli veya küp şeklinde 
olmak" anlamındaki ka'b (~..rı kökün
den gelen ka'be "küp şeklinde nesne" de
mektir. Kur'an-ı Kerim'de adı iki defa ge
çen Kabe'ye (ei-Maide 5/95, 97) bir kısmı 
yine Kur'an'da yer alan Beyt (ei-Bakara 2/ 
ı 25, 127, ı 58; Al-i im ran 3/96, 97; el-En-
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