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te sis edil miş ol du (a.g.e.,  s. 21). Osman-

lı ida re si altında nis be ten ra hat ya şa yan 

Aba zalar, 1725 ve 1728 yıl la rında So hum’-

da ki Os man lı yöne ti cileri nin baskı la rı na 

kar şı is yan edip Sohum Ka lesi’ni ele ge-

çir me ye ça lış tı lar sa da başa rı lı ola ma dı lar.

Os man lı hâki mi ye ti bu böl ge de İslâmi-

yet’in ya yıl ma sın da ve gi de rek Hı ris ti yan lı-

ğın ye ri ni al ma sın da et ki li ol du. Şir va şid ze 

hâne da nı İslâmi yet’i an cak XVI II. yüz yı lın 

son ya rı sın da ka bul et ti, ay nı za man da 

da Türk hâki mi ye ti ni ta nı dı. Aba za lar’ın, 

1768-1774 ara sın da ki Os man lı-Rus sa-

va şı es na sın da Kaf kas ya’da stra te jik bir 

yer edin me ye ça lı şan Rus lar ta ra fın dan 

silâhlan dı rıl ma sı nı mü te aki ben 1770’te 

Aba za Be yi Le van, Rus hi ma ye si ni ta lep 

et tiy se de Rus lar’ın bü tün Ab haz ya’yı top-

rak la rı na kat mak is te me le ri yü zün den bu 

ger çek leş me di (Ay dın, s. 48). Bu nun la bir-

lik te Os man lı Dev le ti’ne kar şı fa ali yet le ri ni 

de vam et ti ren Aba za lar 1771’de So hum 

Ka le si’ni ele ge çir me le ri ne rağ men da ha 

son ra ka le yi ge ri ver di ler. 1780’li yıl lar da 

Aba za be yi olan Ke leş Ah med Bey, Aba-

za lar’ın ida re mer ke zi ni Lıh nı’dan (So ğuk-

su) So hum’a ta şı dı ve bu ra yı tak vi ye et ti 

(Bey gua, s. 54-58). Ar dın dan böl ge de var-

lı ğı nı açık ça his set ti ren Rus lar’a yak laş tı, 

on lar la an laş ma ça re le ri ara dı. An cak 14 

Ma yıs 1808’de Os man lı sa ra yın da ye ti şen 

oğ lu Ars lan Bey ta ra fın dan öl dü rül dü. Faş 

Ka le si de Os man lı lar’ın eli ne geç ti. Ke leş 

Ah med Bey’in ikin ci oğ lu Se fer Bey ise 

Rus tâbi iye ti ne gir di ve Hı ris ti yan lı ğı ka bul 

ede rek Ge or gi (Gerg) adı nı al dı. Onun 1808 

yı lın da Ab haz ya’nın Rus ya’ya bağ lan ma sı 

ta le bi ni Rus lar o sı ra da Os man lı lar’la mü-

ta re ke yap mış ol ma la rın dan do la yı ka bul 

et me di. Bu nun la be ra ber sa va şın ikin ci 

saf ha sı nın baş la ma sın dan bir sü re son ra 

Çar I. Alek sandr, 17 Şu bat 1810’da ya yım-

la dı ğı bil di riy le Ab haz ya’nın Rus ya’ya bağ-

lan dı ğı nı du yur du. 11 Tem muz 1810’da 

Rus bir lik le ri So hum Ka le si’ni iş gal et ti. 

Se fer Bey de Rus ya’ya tâbi Aba za kra-

lı ta yin edil di. 12 Ma yıs 1812’de im za-

la nan Bük reş Ant laş ma sı’nda ki hük me 

rağ men So hum’u bo şalt ma yan Rus lar, 

7 Ekim 1826’da Yu nan is ya nı es na sın da 

im za la nan Ak kir man Ant laş ma sı’nın il gi li 

mad de siy le bu ra da ki ida re le ri ni resmîleş-

tir di ler.

et ti, Tif lis’ ten So çi’ye ka dar olan yer le ri 

ele ge çir di ği gi bi Ab haz lar kra lı un va nı nı 

da al dı. Abaza Kral lı ğı 1008 ve ya 1010’da 

olu şan ya pıya gö re XI. yüz yıl dan XI II. yüz-

yı la kadar Gürc ü Kral lı ğı’na tâbi ol du, 

böy le ce Ab haz ya’da da Bag ra tid (Bag rat lı) 

hânedan lı ğı dö ne mi baş la dı.

XI II. yüz yı lın ikin ci çey re ğin den iti ba ren 

Kaf kas ya’ya hâkim olan Mo ğol lar, Aba za 

böl ge si ne ka dar ula şa ma mak la bir lik te 

bu ke sim de ki sos yal ve si ya sal ya pı yı hay li 

de ğiş tir di ler. Böy le ce Ab haz ya üç idarî bi-

ri me ay rıl dı: İn gur ve Ko dor neh ri ara sın-

da ki böl ge ye Bed ya Eris tav lı ğı, Ko dor ve 

Gu mis ta ara sın da ki böl ge ye So hum Eris-

tav lı ğı, Ana kop ya ve Ta up se’ye ise Ap su-

va (Ab haz) Eris tav lı ğı de nil di. Bu üç eris-

tav lı ğın ba şın da da Aba za lar bu lun mak la 

be ra ber hü küm dar lı ğın mer ke zi Ku ta is 

idi (Bey gua, s. 42). 1124’te Ani’den esir 

gö tü rü len Şeddâdîler (II. Şa vur) sülâle sin-

den Şir va şid ze hâne da nı yak la şık 1325’te 

Bag rat lı lar’dan Aba za ül ke si ni mâlikâne 

ola rak al dı. Ti mur, 1395’te yen di ği Al tın 

Or da Ha nı Tok ta mış’a bağ lı yer le ri yağ-

ma la tır ken bü yük ih ti mal le Gür cü Kra lı 

Ge or gi’nin Aba za kra lı nın ya nın da sak lan-

ma sı üze ri ne El burz da ğı nı aşa rak Aba za 

ül ke si ne de gir di.

Kaf kas ya’nın do ğu kı yı la rı nın, Abhazya, 

Min grel ya ve Gür ya’nın Os man lı Devleti’ne 

tâbi ol ma sı hu su sun da ke sin bir ta rih ver-

mek zor dur. Bu nun 855 (1451) ve ya 1453’-

te ger çek leş ti ği ka bul edilir (Kırzıoğ lu, s. 
3-4). Ar dın dan Os man lı Dev le ti böl ge de ki 

nü fuz ala nı nı ge niş let mek için Aba za ve 

Ba tı Gür cis tan beylerini des tek le yip Do ğu 

Gür cis tan (Tif lis) Krallı ğı’na kar şı 1462’de 

Çik ho ri za fe ri ni kazan ma la rı nı sağ la dı (Al-
len, s. 133-134). Os man lı lar’ın 986’da ki 

(1578) İran se fe ri es na sın da So hum eya-

le ti ni kur ma la rı ve ba şı na Çer kez Hay dar 

Pa şa’yı ta yin et me le riyle (Kırzıoğlu , s. 19) 
Aba za lar üze rinde Os man lı hâki mi ye ti 
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Ku zey de Ku ban, gü ney de İn gur ır ma ğı-

na ve Kaf kas dağ la rı nın ana sil si le sin den 

Ka ra de niz sa hi li ne ka dar uza nan coğ raf-

ya da ya şa yan Aba za lar’dan (Ab haz lar) eski 

çağ kay nak la rın da Abas koi (Ar ri en) ve ya 

Abass gi (Pli nus) di ye bah se di lir. Aba za lar 

ise ken di le ri ni Ap sua adıy la ta nım lar. Aba-

za lar’ın ya şa dı ğı böl ge ler de An tik çağ’dan 

iti ba ren Kol hid Kral lı ğı ile Ro ma lı ve Bi-

zans lı lar hâkim ol muş tur. Pro co pi us’a gö-

re da ha ön ce ağa ca ta pan Aba za lar, Bizans 

ida re si al tın da Hı ris ti yan lı ğı ka bul et ti ler.

643’te müs lü man Arap lar’ın Gür cis tan 

üze rin den Aba za lar’ın ya şa dı ğı ke si me 

gir me le ri so nu cu böl ge de ilk İslâmî ha yat 

tar zı or ta ya çık ma ya baş la dı. Aba za lar’ın 

Tif lis Va li si İs hak b. İbrâhim za ma nın da 

(833-852) Arap lar’a ha raç ver dik le ri be-

lir ti lir se de bu hu sus tam ola rak açık lı ğa 

ka vuş muş de ğil dir. Da ha son ra Ha zar lar’ın 

yar dı mıy la Bi zans hâki mi ye tin den kur tu-

lan Aba za lar ba ğım sız lık la rı nı ka zan dı. Ha-

zar ka ğa nı nın kız la rın dan bi riy le ev le nen 

Ab haz Pren si II. Le van (Le on / Leo An ça bad-

ze) Me pe kra lı un va nı nı al dı. Kral lı ğın en 

par lak de vir le ri ni 850-950 yıl la rı ara sın da 

ge çi ren Aba za lar bu dö nem de İme ret ve 

Kart li mem le ket le ri üze rin de de hâki mi-

yet te sis et ti ler. Ba tı Gür cis tan’da ku ru lan 

Ab haz ya Kral lı ğı’nın ilk baş şeh ri Ana ko pia, 

ar dın dan Ku ta is ol du. VI II. yüz yı lın so nu 

ile IX. yüz yı lın baş la rın da Aba za kral la rı 

Kart vel ya’da ya şa ma ya baş la dı. Bu se bep-

le Gür cü di li edebî dil ola rak Ab haz ül ke-

sin de ya yıl dı. Ay nı yüz yıl da Arap lar’ın 840, 

842 ve 843’te ki ye nil gi le ri Kaf kas ya’da ki 

İslâm hâki mi ye ti ni gi de rek azalt tı.

X. yüz yıl baş la rın da Aba za Kra lı Tev-

dos (Teo dos) Arap lar’a kar şı sal dı rı ya 

geç ti. Ar dın dan Aba za Kra lı Kons tan tin 

ölün ce (921) Ab haz ya’da ka rı şık lık lar çık-

tı. An ça bad ze li sülâle sin den son kral II. 

Tev dos 985’te er kek evlât bı rak ma dan 

ölün ce kız kar de şi Gu ran-Dukht ile ev li, 

an ne ta ra fın dan da An ça bad ze li olan Art-

vin-Ar da han Bag rat lı la rı’ndan Gür cis tan / 

Kart li Kra lı III. Bag rat, Aba za tah tı nı is tilâ 

ا  ع
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kuv vet le ri ve Ab haz ya lı Gür cü nü fu sun ül-

ke yi ter ket mek zo run da kal ma sıy la sa vaş 

so nuç lan dı. Bu sa vaş ta 7000’i aş kın in san 

öl dü. 200.000’den faz la Ab haz ya lı Gür cü, 

Ab haz ya’yı ter ket mek zo run da kal dı. Gür-

cis tan’ın 2006’da Ab haz ya sı nır la rı na da hil 

olan Ko dor va di si ni ele ge çir me ye yö ne lik 

as kerî ha rekâtı ba şa rı lı ol du. An cak 8-13 

Ağus tos 2008 ta rih le ri ara sın da Gür cis-

tan ile Gü ney Oset ya ara sın da mey da na 

ge len beş gün lük sa vaş tan ya rar la nan 

Aba za lar bu va di yi tek rar ele ge çir di. Bu 

ara da Bir leş miş Mil let ler gö ze ti min de iki 

ül ke yi bir leş tir me ye yö ne lik mü za ke re ler 

on yıl dan faz la sü ren bir ça ba ne ti ce sin-

de ba şa rı sız lı ğa uğ ra dı. Ağus tos 2008’de 

Rus ya, ay nı yı lın ey lül ayın da ise Ni ka ra gua 

ve Ve ne zu ela dev let le ri Ab haz ya’nın ba-

ğım sız lı ğı nı ta nı dı. Ab haz ya bu gün Rus ya 

ko ru ma sın da ve üç dev le tin ba ğım sız lı ğı nı 

ta nı dı ğı bir dev let ko nu mun da dır.

Ab haz ya’nın es ki dö nem le ri ne ait ke sin 

nü fus ve ri le ri yok tur. 1780’li yıl lar da Kaf-

kas ya’yı ge zen J. Rei neggs, Aba za lar’ın 

7000 ai le den oluş tu ğu nu be lir tir (All ge mei-
ne, II, 8), bu da yak la şık 35.000 ki şi eder. 

1810 ta rih li bir baş ka ka yıt ta Ab haz ya’da 

50.000 ve Çer kez, Ka bar da ve Bes le ney 

ara sın da ka lan Kü çük Ab haz ya’da ise 

2000 ai le bu lun du ğu be lir ti lir (Bro nevs-
kim, I, 58). Bu ise yak la şık 250-260.000 

ki şi de mek tir. Fa kat bu ra kam la rın doğ-

ru lu ğu tar tış ma lı dır. 1830-1840’lı yıl lar-

da nü fu su nun 90.000, bü tün Aba za lar’ın 

nü fu su nun da 128.800 ol du ğu kay de di lir. 

1866 is ya nın dan son ra Aba za lar’ın nü fu su 

79.000’den 65.000’e düş müş tür. 1877-

1878 Os man lı-Rus Sa va şı’nın ar dın dan Ab-

haz ya’dan göç ler se be biy le bu ke sim de 

tah minî ola rak 20.000 Aba za kal mış tır (EI° 
[İng.], I, 101). Os man lı Dev le ti top rak la rı na 

göç eden Aba za lar’la il gi li de açık is ta tis-

tikî ve ri ler he nüz mev cut de ğil dir. 1917 

nü fus sa yı mı na gö re Ab haz ya’da 92.448 

Aba za, 20.966 Gür cü, 14.339 Er me ni ve 

di ğer mil let ler da hil ol mak üze re 136.021 

ki şi ya şa mak tay dı (Te rim, s. 43-44). 1939 

yı lın da ki nü fus sa yı mın da ise Çer kez ya’da-

ki ler da hil bü tün Aba za nü fu su 59.000’dir 

(EI° [İng.], I, 101). 1970 sa yı mı na gö re, 

Ab haz ya’da 77.700 Aba za, 199.500 Gür-

cü, 92.800 Rus, 74.800 Er me ni ve di ğer 

mil let ler den in san lar ya şa mak tay dı (EIr., 
I, 223). 1989’da ya pı lan Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri yet le ri Bir li ği’nin son nü fus sa yı-

mı na gö re Ab haz ya Özerk Cum hu ri ye ti’nin 

nü fu su 525.000’dir. Bu nun 239.000’i Gür-

cü ler’den, 110.000’i Rus lar’dan, 80.000’i 

Er me ni ler’den ve 100.000’i Aba za lar’dan 

oluş mak ta dır. Gür cis tan ile ya pı lan sa-

So hum’u tek rar al dı lar. Bu sa vaş Aba-

za lar için âde ta ölüm ka lım sa va şı ol du 

ve Rus lar 45-50.000 ka dar Aba za’yı zor la 

sür gün et ti.

1883’te Rus lar, Ab haz ya’yı Ku ta is’te ki 

Gu ber ni ya’ya bağ la dı lar. 1903’te So hum 

As kerî Da ire si, Ku ta is’ten ay rı la rak Kaf-

kas ya tem sil ci li ği ne nak le dil di, 1904’te de 

Ka ra de niz va li li ği de ni len kıs ma da hil edil-

di. 1917 Şu ba tın da Rus Çar lı ğı’nın yı kı lı şı 

üze ri ne Ab haz Cum hu ri ye ti ile Gür cü Halk 

Sov ye ti 9 Şu bat 1918’de iki ba ğım sız eşit 

ül ke ko nu mu ka zan dı. Bu ant laş ma ne ti-

ce sin de Gür cis tan ile olan sı nır me se le le ri 

de çö zül dü. Bu na gö re ye ni sı nır do ğu da 

İn gur neh ri, ku zey ba tı da Mzım ta ola rak 

ka bul edil di. 26 Ma yıs’ta Gür cis tan De-

mok ra tik Cum hu ri ye ti ku rul duk tan son-

ra bir tü men Gür cü or du su Ab haz ya’ya 

gir di ve ne ti ce de Ab haz ya Gür cis tan’ın bir 

vilâye ti ha li ne ge ti ril di. Bu du rum 1921 

yı lı na ka dar sür dü. 4 Mart 1921’de Ab haz-

ya’da (So hum) Kı zı lor du’nun yar dımıy la 

Sov yet hâki mi ye ti oluş tu rul du. 31 Mart’ta 

Rus ya bir li ği ne bağ lı Ab haz Sov yet Sos ya-

list Cum hu ri ye ti ilân edildi. Ab haz ya 16 

Ara lık 1921’de Gür cis tan Sov yet Sos ya list 

Cum hu ri ye ti’yle Bir lik Antlaş ma sı yaptı, 

1922’de Trans kaf kas ya De mokratik Fe de-

ra tif Cum hu ri yeti için de yer al dı (Azer bay-
can So vet En sik lo pe di ya sı, I, 26). 1931’de 

Sta lin’in em riy le Sov yet Sos ya list Cum hu-

ri ye ti sta tü sü nü kay bet ti ve Gür cis tan 

Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye ti’ne bağ lı Ab-

haz ya Özerk Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye ti 

sta tü sü ne dü şü rül dü. Yi ne de Ab haz ya, 

Sov yet ana ya sa sı na gö re dev let sta tü sün-

dey di. Dev le ti sim ge le yen bir sem bo lü, 

par la men to su ve mil let ve kil le ri var dı.

Sov yet ler Bir li ği’nin da ğıl ma sü re cin de 

Aba za lar, Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri 

Bir li ği için de kal ma yı ter cih et ti. Gür cis tan 

ise 9 Ni san 1991’de yap tı ğı re fe ran dum-

da ba ğım sız Gür cis tan Cum hu ri ye ti’nin 

ye ni den es ki sta tü sü ne dön dü rül dü ğü nü 

bil dir di. Ab haz ya’nın Sov yet ler’den ay-

rıl ma hak kı var dı, an cak Sov yet ler Bir li-

ği 1991’de da ğı lın ca bu du rum or ta dan 

kalk tı. 23 Tem muz 1992’de Ab haz ya 

Yük sek Sov ye ti, Ab haz ya’nın ba ğım sız-

lı ğı nı ilân et ti. Bu nu ta ki ben Gür cü bir-

lik le ri 14 Ağus tos 1992’de So hum’a gir di 

ve ül ke nin bü yük bö lü mü nü kon trol al-

tı na alıp par la men to yu fes het ti. Bu nun 

üze ri ne Rus ya de ne ti mi al tın da ku ru lan 

Kaf kas Halk la rı Kon fe de ras yo nu’na bağ lı 

Rus Oset, Ka zak ve Aba za lar, Gür cü ler’e 

kar şı sa va şa baş la dı lar, ne ti ce de 27 Tem-

muz 1993’te ta raf lar ara sın da ateş kes 

ant laş ma sı im za lan dı. 30 Ey lül’de Gür cü 

7 Şu bat 1821’de ölen Se fer Bey’in ye ri ni 

al bay rüt be siy le oğ lu Di mit ri (Ömer Bey) 

al dı. Onun 1823’te ze hir le ne rek öl dü rül-

me sin den son ra Ab haz ya, Se fer Bey’in di-

ğer oğ lu Mi ka il’e (Ha mit Bey) ve ril di. 1829 

Edir ne Ant laş ma sı’nın ar dın dan Kaf kas-

ya’nın Ka ra de niz kı yı sın da ki Faş’tan Ana-

pa’ya ka dar olan bü tün yer le ri Rus lar’a 

ter ke di lin ce di ğer Kaf kas hal kı gi bi Abaza-

lar da bu ant laş ma yı ta nı ma dı. Os man lı 

Dev le ti’nin böl ge den çe kil me sin den son ra 

Ab haz ya için de ilk Rus gar ni zo nu 1837’de 

Tse bel da’da ku rul du. Rus lar 1840’ta Sa-

mur za kan’a gir di ler ve 1846’da Ab haz ya’-

nın baş şeh ri So hum’u ti ca ret mer ke zi ilân 

et ti ler (a.g.e., s. 83).

Kı rım sa va şı es na sın da (1853-1856) Os-

man lı bir lik le ri 1854’te Ab haz ya’ya as ker 

çı kar dı ve Ab haz Kral lı ğı 1856’nın ilk ya rı-

sı na ka dar Os man lı yö ne ti min de kal dı. 10 

Tem muz 1856’da Rus lar, General Prens 

Ha mit Bey ku man da sın da ki bir lik ler le So-

hum’u tek rar iş gal et ti ler. Ça tışmalar 1864 

yı lı na ka dar sür dü. 24 Ha ziran 1864’te, 

Rus lar Ab haz ya Kra lı Hamit Bey’in yet kile-

ri ni kal dır dı ve Ab haz ya doğ ru dan Rus ida-

re si ne gir di. Rus lar bölge ye So hum As kerî 

Bir li ği adı nı ver di ler. Kral lıktan indi ri len 

Ha mit Bey’in Os man lı Dev le ti’ne git me is-

te ği ka bul edil me di, ken di si ön ce Ros tov’a, 

ar dın dan Va ro nej’e gön de ril di ve 16 Ni san 

1866’da bu ra da öl dü (a.g.e., s. 80-81).

Bü tün bu si yasî ve as kerî ge liş me ler 

sı ra sın da özel lik le müs lü man Aba za lar, 

Rus lar ta ra fın dan ül ke le ri ni ter ke zor la-

nın ca bü yük bö lü mü Os man lı top rak la rı na 

git ti. 1862-1865 yıl la rın da Ana pa ile Gag ra 

ara sın da ya şa yan he men bü tün Aba za lar 

sür gün edil di. Böl ge de ya şa yan la rın sa-

yı sı 130.000’den az de ğil di. Ay nı şe kil de 

1866’da tek rar ba ğım sız lık için ayak la nan 

Aba za lar’dan 1867’de Dal ve Tse bel da böl-

ge sin den ay rı lan la rın sa yı sı nın 15.000’den 

faz la, Dran da ve Pit sun da’dan ay rı lan la rın 

sa yı sı nın 5000 ci va rın da ol du ğu bi li nir. Göç 

et mek is te me yen ler Hı ris ti yan lı ğı se çe-

rek yurt la rın da ka la bil di ler (a.g.e., s. 88). 
An cak Aba za lar’ın di re ni şi yi ne de sür dü.

1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı sı ra sın-

da ba şın da Ha san Bey’in bu lun du ğu, Os-

man lı Dev le ti’nce de des tek le nen Aba za 

bir li ği 5 Ma yıs 1877’de So hum’a çı kart ma 

yap tı ve bu ra yı ele ge çir di. Ar dın dan İs-

tan bul’dan as ker yol la na rak bun lar tak vi-

ye edil di. So hum’un ele ge çi ril me si di ğer 

Çer kez ve Aba za top rak la rı için de ümit 

ışı ğı do ğur du. An cak Ru me li cep he sin de 

Rus sal dı rı la rı nın art ma sı so nu cu bu ra da ki 

Os man lı tü me ni ge ri çağ rı lıp Ru me li’ye 

sev ke di lin ce 1877 Ağus to sun da Rus lar 
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Mu ham med Bâbâ el-Alevî’den ha dis oku-

yup icâzet al dı. Özel lik le İbn Tey miy ye ve 

Ze mah şerî’nin ki tap la rın dan et ki len di.

Ab bas Sal, bel li bir ilmî se vi ye ye ulaş-

tık tan son ra Ticâniy ye şey hi Ebû Be kir b. 

Mâlik Sî’ye in ti sap et ti (1925). Ba ba sı da 

Şeyh Mâlik’in mü ri di idi. An cak sağ lam ve 

et ki le yi ci ka rak te ri di ğer ta ri kat men sup-

la rı ara sın da kıs kanç lı ğa yol aç tı. Hak kın-

da ki ya kış tır ma lar so nu cu şey hi Ebû Be kir 

ken di sin den yüz çe vi rin ce 1953’te on dan 

ay rı la rak Ticâniy ye ta ri ka tı nın Lo uga böl-

ge sin de ki ko lu nu kur du. Sa int Lo uis’de 

on beş yıl sü rey le eğit men lik yap tıy sa da 

ar dın dan ge çi mi ni sağ la mak için ti ca re te 

baş la dı. Se ne gal’in ku zey böl ge sin de pek 

çok ca mi ve okul in şa et ti. 1987’de Lo-

uga’da te sis et ti ği, bin ler ce öğ ren ci ye tiş-

ti ren Ha ne fiy ye ad lı İslâm ens ti tü sü onun 

en önem li eser le rin den bi ri dir. Bu ens ti tü 

sa de ce Se ne gal’de de ğil çev re ül ke ler de 

de et ki li ol du ve ora lar dan pek çok öğ ren ci 

gel di. Ab bas Sal ara la rın da Mı sır, Ce za yir 

ve Irak’ın da bu lun du ğu Arap ül ke le ri ni 

zi ya ret edip yö ne ti ci ler le gö rüş tü. Ür dün 

Kra lı Hü se yin’i ve Fas Kra lı II. Ha san’ı öven 

şi ir ler yaz dı. Ye di de fa hac ca ve öm rü nün 

son la rın da te da vi ol mak ama cıy la bir kaç 

de fa Fran sa’ya git ti. 2 Tem muz 1990 ta-

ri hin de Lo uga’da ve fat et ti. Ka ne Dou dou, 

Da kar’da ki Uni ver sité Che ikh An ta Di op’da 

Se rig ne Ab bas Sall (1909-1990): Vie et 

•uv re d’une fi gu re de pro ue de la Tid-

ja ni ya sénégam bi en ne adıy la yük sek li-

sans te zi ha zır la mış tır (1998).

Eser le ri. Ya zı ha ya tı na 1934 yı lın da 

baş la yan Ab bas Sal ba zı risâle ler ka le me 

al mış sa da da ha çok şi ir le riy le meş hur 

olup Se ne gal’de en üret ken şa ir ola rak 

bi li nir. Lo uga’da ki kü tüp ha ne sin de bu-

lu nan, 7824 be yit ten olu şan dört bö lüm 

ha lin de ki, Ne fe¼ât Rabbâniy ye ad lı di-

va nı nın “Câmi£u’d-dü rer fî med¼i Åay ri’l-

be şer” baş lık lı bi rin ci bö lü mü na‘tlar dan 

Abbas Sal

D. An dre as yan), İs tan bul 1969, s. 80-81; Fah ret-
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dan Öne mi”, 2023, sy. 31, An ka ra 2003, s. 22; 
Se fa Se kin – Rah şan Te kin, “Gü ney Kaf kas ya ve 
Gür cis tan”, Kaf kas ya, I/2, İs tan bul 2006, s. 34; 
Ha san Kan bo lat, “Ab haz ya ve Gü ney Oset ya So-
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ÿMus ta fa Ay dın

– —ABBAS b. İBRÂHİM

(bk. SİMLÂLÎ).˜ ™

– —ABBAS SAL
( ّ ّאس   )

Abdullåh b. Abbâs
b. Mayoro Sall b. Gumba b. Galây

b. Majara b. Muhtâr
(1909-1990)

Senegalli eðitmen, þair ve yazar.˜ ™

Lo uga’nın ku ze yin de ki Sa kal’ın Ngu ick 

kö yün de doğ du. Sahâbî Ab dul lah b. Ab-

bas’a nis bet le onun adı nı al mak la bir lik te 

kı sa ca Ab bas Sal (Sall) ola rak bi li nir. As len 

Fu ta To ro’da yö ne ti ci bir ai le ye men sup-

tur. Ha ya tı nı ve eser le ri ni in ce le yen kı zı nın 

to ru nu Şeyh Ti cân Gåy ai le nin so yu nu Uk-

be b. Nâfi‘e ka dar gö tü rür (ŞeyÅ £Abbâs 
Øal, s. 9). Ba ba sı Ma yo ro, kö yün de tah sil 

gör dü ğü gi bi böl ge nin ru hanî li de ri Ha cı 

Ah med Vid’in hem mü ri di hem da ma dı 

ol du. Ab bas Sal eği ti mi ne Kur’an oku ma yı 

öğ ren mek le baş la dı, ön ce lik le ba ba sı nın, 

onun ölü mün den (1923) son ra da Şeyh 

Ali Dia’nın ya nın da hıf zı nı ta mam la dı. 

Ar dın dan Se ne gal’in ku zey böl ge sin de ki 

Nyam bur’a git ti. Ora da am ca sı Se rig ne 

Ömer’den Mâlikî fık hı tah sil et ti. Böl ge de-

ki âlim ler den Arap di li ve ede bi ya tı na da ir 

me tin ler oku du. Sa int Lo uis’de Berâyîm 

di ye ta nı nan edip Şeyh İbrâhim Di op’tan 

na hiv, belâgat, man tık, fı kıh usu lü ve tef-

sir ders le ri al dı. Son ola rak Şeyh Sa id Nur 

Tal’ dan (Sey du Nou rou Tall) ede bi yat, 

va şın (1993) ar dın dan bu ra da ya şa yan 

Gür cü hal kı nın 200.000’den faz la sı mül-

te ci du ru mu na düş müş, bun lar dan an-

cak 70.000’i ge ri dö ne bil miş tir. Rus lar’ın 

bü yük kıs mı da sa vaş sı ra sı ve son ra sın da 

Ab haz ya’yı ter ket miş tir. 2005’te ki ve ri le re 

gö re Aba za nü fu su 132.000, 2011 yı lın-

da ise ül ke de ki top lam nü fus 240.705’tir. 

Gü nü müz de bu nü fu sun 250.000’i aş tı ğı 

ve Aba za lar’ın nü fu su nun da 150.000’e 

yak laş tı ğı ka bul edi lir. Bu ra da sı ra la nan 

nü fus ve ri le ri ne ül ke sin den ay rı lıp baş ka 

ül ke ler de (Tür ki ye, Su ri ye, Ür dün, Mı sır 
vd.) ya şa yan ve ar tık ya şa dık la rı ül ke le-

ri ken di öz yurt la rı ka bul eden Aba za lar 

da hil de ğil dir.

Aba za lar’ın di li Kaf kas dil le ri nin özel bir 

ai le si ola rak gö rü le bi lir ve Adi ge (Çerkez) 

di li nin ya kın ak ra ba sı dır. 1862’de Rus Ge-

ne ra li O. Ul sar, Ki ril al fa be siy le bir Aba za 

gra me ri ya yım la mış tır. Ar dın dan Hıristi-

yan lı ğı bu ra da ya ya bil mek ama cıyla Aba-

za al fa be si ha zır lan mış ve 1865’te bas-

tı rıl mış tır. Ab haz ya’da 1928’de La tin 

esaslı Aba za al fa be si, 1938’de Ki ril asıl lı 

Rus al fa be si ka bul edil miş tir. İlk Aba za 

edib i Dmitry I. Gu lia’dır. Ti carî yön den 

ise Abhaz ya, An tik dö nem den be ri dik-

kat çeke n yer ler den bi ri ol muş tur. O dö-

nem de Abhaz ya’dan İran, Şam ve Mı sır’a 

buğ day, şa rap, bal mu mu ve özel lik le 

ağaç ih raç edi li yor du. Bu na kar şı lık silâh, 

ev eş ya sı, giy si ler vb. alın mak tay dı, XI-XI-

II. yüz yıl lar da ar pa, buğ day, da rı ya nın da 

ke ne vir ve şa rap önem li ih raç mad de le ri ni 

oluş tu ruyordu. XI II-XV. yüz yıl lar ara sın da 

Ab haz ya sa hil le ri Ce ne viz ko lo ni le ri ha li-

ne gel miş, Cene viz li ler, Ab haz ya’ya San ta 

Sof ya adı nı ver miş tir. Bu dö nem de sağ-

lam lı ğın dan do la yı do ku ma tezgâhla rı nın 

vaz ge çil me zi olan şim şir ağa cı Av ru pa’ya 

sa tıl ma ya baş lan mış ve ti ca ret te önem li 

rol oy na mış tır. Di ğer bir ti carî me ta ise 

kö le dir. Os man lı dö ne min de kö le men şe li 

bir çok Aba za asıl lı dev let ada mı nın çe şit li 

ka de me ler de gö rev yap tı ğı bi lin mek te dir.
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