ABAZA

PAŞA

Ancak, IV. Murad'ın tahta çıka
sonra Sadrazam Hafız Paşa
kumandasında sevkedilen kuwetler,
onu Kayseri yakınlarında Karasu mevkiinde mağlüp etti. Abaza. bu yenilgide
askerinin çoğunu kaybetti ve Erzurum'a kaçıp kaleye kapanmak zorunda
kaldı. Kışın bastırması üzerine · takip
edilemedi ve tekrar Erzurum beylerbeyliğine getirilerek kendisiyle anlaşma
yoluna ·gidildiyse de o yeniçeri düşman
lığından vazgeçmedi. Hatta 1626'da
Ahıska seferi dolayısıyla kendisinden
yardım istendiği halde, bunu tuzak
zannederek Erzurum Kalesi'nden ani
bir çıkışla. Ahıska'ya giden orduya hücum etti ve birçok yeniçeri ile birlikte
Dişlenk Hüseyin Paşa'yı da öldürdü. Bunun üzetine Sadrazam Halil Paşa asıl
hedefi olan İran seterinden vazgeçerek
Erzurum üzerine yürüdü. Ancak orduda
yeterli sayıda kaledöğer topların bulunmaması ve şiddetli kışın bastırması
üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Veni sadrazam Hüsrev Paşa'.nın 1628'de
düzenlediği sefer sonunda eman • ile
teslim olan Abaza. IV. Murad tarafın
dan affedilerek Bosna valiliğine tayin
edildi. Böylece devleti yıllardır meşgul
eden bir gaileye son verilmiş oldu. Abaza daha sonra Tuna kurriandanlığı ile Vidin valiliğine nakledildiği zaman Eflak ve
Bağdan voyvodalıklarıyla Dobruca Tatarları'ndan yardım alarak Lehistan'a akın
lar düzenledi ( 1633). Ancak tekrar isyan
etmek gibi bir niyeti olduğu dedikoduları padişahın kulağına kadar gelince, Safer 1044'te (Ağustos 1634) idam edildi.

kıbeleri hadis kitaplarında yer almıştır.
Buna göre Üseyd ile Abbad, karanlık
bir gecede evlerine gitmek üzere Hz.
Peygamber'in yanından ayrılınca, yolda
önce birinin asasından çıkan ışık önlerini aydınlatmış, birbirlerinden ayrıldık
tan sonra da diğerinin asası aynı şekil
de kendi yolunu aydıntatmıştır (Müsned, lll, 138, 190-19 r. 272 l. Yine Aişe'
nin rivayetine göre bir gün Resül-i Ekrem mescidde namaz kılan (veya Kur'an
okuyan) Abbad'ın sesini duyunca, "Aişe!
Bu Abbad'ın sesi değil mi?" diye sordu.
Abbad olduğunu öğrenince de "Allatıım.
Abbad'a merhamet et!" diye dua etti

kuşattı.

rılmasından

Abaza Seyhi'nin
mezar tası kitabesi

diği

zaman ona yardımcı oldu. Her işin
de kendisine akıl hocaiİğı yaptığı için
"Abaza Şeyhi" diye şöhret kazandı.
Abaia Paşa ' nın ölümünden sonra İstan
bul'a geldi. Saraya nüfuz edip IV. Murad'ın yakınları arasına girmeyi başardı.
Kendisine Üsküdar'da bir konak verildi.
Özellikle padişahın gördüğü rüyaları
tabir ederek onun tavır ve hareketlerini
etkilerneye çalıştı. . Padişahı, "Yeniçeri
taifesinden sizin vücudunuza zarar görünür" diyerek yeniçeriler aleyhine kış
kırtınaya kalkışınca idam edildi. Kabri
Üsküdar'da Mihrimah Sultan Medresesi'nin yanındadır.
BiBLİYOGRAFYA:
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MücTEBA

İLGÜREL

ABAZAŞEYHİ
Seyyid Abdürrahim-i Bayrami

L

(ö. 1047/ 1638)
BayrAmiyye tarikatı
şeyhlerinden, alim, mutasawıf.

_j

Kayseri'de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bayramiyye tarikatına intisap etti. Kayseri'de Hoca Vatan Zaviyesi'nde irşadla meşgul oldu. Abaza Paşa
isyan edip Erzurum'dan Kayseri'ye gel-
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MusTAFA KARA

ABBAD b. BİŞR
( ..;:..: .:r. ~lf. )
Ebü'r -Rebi' (Ebu Bişr) Abbad
b. Bişr b. Vakş el-Ensari {ö. 13/634)

Hz. Peygamber'in zekat memurlarıııdan,
yiğitliğiyle meşhur sahabi.

L

_j

Evs kabilesinin Eşheloğulları kolundan olan Abba d Medine'de doğdu . ve
orada yaşadı. Hz. Peygamber'in hicretten önce Medine'ye öğretmen olarak
gönderdiği Mus'ab b. Umeyr vasıtasıyla
müslüman oldu. Hicretten sonra peygamber onunla Utbe b. Rebia arasında
kardeşlik bağı (muahat*) oluşturdu.
Hz. Aişe' nin, "Ensar içinde en faziletli ,
üç kişi" diye vasıflarıdırdığı ve Sa'd b.
Muaz'dan sonra adlarını andığı Üseyd
b. Hudayr ile Abbad b. Bişr'in bazı men

Abbad b. Bişr, başta Bedir ve Uhud
olmak üzere Hz. Peygamber'in
iştirak ettiği bütün savaşlara · katıldı.
Hicretin altıncı yılında umre için hazırlık
yapıldığı sırada peygamberin, ·Kureyşli
ler'in durumunu öğrenmek üzere gönderdiği yirmi kişilik öncü süvari · birliği
içinde Abbad da vardı. Ayrıca, Resülullah'a ve · müslümanlara eziyet etmekle
tanınan yahudi Ka'b b. Eşrefi öldürepler arasında da bulundu. Hz. Peygamber tarafından Müzeyne ve Süleymoğulları'nın zekatlarını toplamak üzere
görevlendirildi. Abbad son olarak Vemame Savaşı'na katıldı. Arkadaşlarına.
"Kılıçlarınızın kınını kırıp atın!" diye bağırarak düşman saflarına daldı ve yüzünden aldığı kılıç darbeleriyle kırk beş
yaşlarında iken şehid oldu.
savaşları

BİBLİYOGRAFYA :
Vakıdf,

Kitabü'l-Megazi (nş r . M. Jones), Lan·
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Abbas), Beyrut 1388/ 1968, lll, 440-441 ;
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Haydarabad 1371·73/ 1951-53 - Beyrut, ts .
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ABBAD b. SÜLEYMAN es-SAYMERİ
( ..s~l .:ıl.:L .:r. ~lf. )
Ebu Sehl Ab bad b . Süleyman
(Selman} es-Saymeri (ö. 250/ 864)

. Basra Mu'tezilesi'nin önde gelen
L

kelamcılarından.

_j

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Nisbesinden anlaşılacağı üzere Saymeralıdır. Saymera, biri Basra'da
Ma'kıl nehri civarında, diğeri de Hüzis-

.

ABBADl. Ebü Asım
tan ile

Diyarıcebel arasında

bulunan iki

şehrin adıdır. İbnü'n-Nedim'in "el-Basrr
kaydına

dayanarak Abbad'ın Basra Saysöylemek mümkündür. Ancak onun Hüzistan Saymerası'ndan olduğu da ileri sürülmektedir
(bk Elr.; 70)
merası'ndan olduğunu

Abbad, Hişam b. Amr el-F'uvatfnin
talebesi oldu ve onun düşüncelerini benimseyerek Ebü'l-Hüzeyl'den beri devam eden diğer Basra Mu'tezilesi'nin
ana temayüllerine karşı çıktı. Bu sebeple Ebü Ali el-Cübbai ile oğlu Ebü Haşim
ve K:idi Abdülcebbar gibi Mu'tezile
alimleri tarafından tenkitlere maruz
kaldı. Ebü Haşim'in Abbad b. Süleyman·ı tenkit etmek için müstakil bir
eser yazdığı bilinmektedir. Abbad'ın İbn
Küliab el-Basri ile munazaralar yaptığı
ve onu düşüncelerinden dolayı Hıristi
yanlık'la suçladığı rivayet edilmektedir.
Abbad'a göre duyular beş değil. yedidir. Elem ve lezzeti hissetmek de iki
ayrı duyudur. Abbad. kıdemin Allah'ın
zatının daima var olduğu anlamına geldiğini belirtmiş , Allah'tan önce bir varlı
ğın bulunmadığı görüşünü reddederek
böyle bir kıyaslamanın dahi caiz olamayacağını ileri sürmüştür. Allah'ın birliği
sayı manasında anlaşılamaz, sadece zatını övmek iÇin O'na "bir" (vahid) denilebilir. Ona göre Allah hay , alim ve kadirdir; fakat zattan ayrı birer kavram (sı
fat) olan hayat, iliin ve kudret O'na nisbet edilemez. Diğer bütün ilahi isimlerde de durum aynıdır. Allah var olacağını
bildiği varlıkları yaratmaya muktedirdir.
Fakat O'nun hakkında, "Var olmayacağını bildiği şeyleri yaratmaya muktedirdir" denmez. "Allah binefsihi veya bizatihi alim, kadir ve diridir" diyenleri
reddeden Abbad. nefs ve zat kelimelerinin kullanılmasına kesinlikle karşı çık
mıştır. Abbad, "Allah'ın yüzü. elleri.
gözleri · ve yanı (vech. yed, ayn, cenb)
vardır" diyenleri de reddetmiş ve teşbi
hi andıran bu tür sıfatları ihtiva eden
ayetterin ancak Kur'an ayetleri olarak
kıraat edilebileceğini. fakat bunların
tefsir ve te'Vil edilebilecek bir manası
bulunmadığını savunmuştur. Ona göre
yaratıcı ve rızık verici (halik. razık) gibi
fiili sıfatiarın kadim veya hadis olduğu
hakkında da herhangi bir hüküm vermek doğru değildir. Abbad imanı.
küfrü, şerri ve insanların kötü dediği
şeyleri Allah'ın yaratma gücünün bulunmadığını iddia etmiş, onun her fiilinin "caiz kategorisi"ne girdiğini, fiilinde
salaha riayet etmemesinin ise caiz ol-

madığını

ileri sürmüştür. Bununla birlikte Allah'ın ahirette vereceği bir sevaba karşılık (ıvaz*) olmaksızın kullarına
elem vermesinin güzel bir fiil olarak nltelenebileceğini kabul eder. Ona göre
nübüwet. işledikleri arnelierin sonucu
olarak peygamberlere verilmiş bir mükafattır. Hissi mücizeler peygamberliğin delili olamaz. Çünkü asanın yılana
dönmesi. ayın ikiye bölünmesi ' birer
arazdır. Arazlar ise bu konuda delil olmaz. Günah işleyen kimse tövbe etse
de işlediği günahın cezasından kurtulamaz. (Abbad'ın diğer görüşleri için bk.
Eş'ari, Makalat, "Fihrist". s. 640-641.)
Abbact b.

Süleyman'ın yazdığı

eserler.

İbnü'n-Nedim'in belirttiğine göre, Ki -

tdbü 'I-inkdr en ya.f:ıiui:w 'n-nds ei' diehum, Kitdbü teşbiti deidieti'I-a'rdz.
Kitdbü işbdti'l-cüz,i'lle?:i Id yetecezze,
ve ei-Ebvdb'dır. Ebü Haşim'in. bu son
eseri nakz ve reddettiği rivayet edilmektedir.

Abbad b. Süleyman'ın fikirlerini benimseyenlere Abbadiyye denildiği Eş'ari
tarafından kaydedilmekte ise de daha
sonra.ki eserler Abbadiyye'den bahsetmemiştir.
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ABBAD b. ZİYAD b. EBÜ SÜFYAN

ı

( .:ı~ ...-!1 .:.r. A0 .:.r. ~~ )
(ö. 100/ 718)

Emevi kumandanı.

L

_j

Künyesi Ebü Harbdir; ne zaman doğ
bilinmemektedir. Babası Ziyad'ın
Muaviye'ye karşı direnmesi üzerine.
Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeydullah ve Abdurrahman'la birlikte rehin
alındı. Ziyad 53 (673) yılıı:ıda ölünce
Muaviye tarafından Sicistan valiliğine
getirildi. Bu sırada bazı fetihlerde bulundu ve Kandehar'ı zaptetti. Yezid halife olunca Sicistan valiliğinden aziedildL Yezid'in ölümünü takip eden karışık
lıklar sırasında kardeşi Ubeydullah ile
birlikte Dımaşk'a gelen Abbad, Mervan b. Hakem'in halife olması fikrini
destekledi ve Mercirahit Savaşı'na (684)
birlik kumandanı olarak katıldı. Daha
sonra Dümetülcendel'e çekilmek istedi,
fakat Muhtar'ın gönderdiği bir birlikte
savaşmak zorunda kaldı. Bu savaşı kazanan Abbad'ın Halife Abdülmelik devrinde başka bir olaya karışmadığı anlaşılmaktadır. Halife Velid, kardeşi Süleyman·ı veliahtlıktan aziederek oğlu Abdülaziz'i veliaht tayin etmek isteyince.
Abbad'ın onu bu fikrinden vazgeçirmeğe çalıştığı söylenir. Büyük bir ihtimalle
100 (718) yılında öldü.
duğu
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ABBAot, Ebu Asım
( ... ~~\ ı-~ Y. 1 )

ı

Ebu Asım Muhammed b . Ahmed
b . Muhammed ei·Herevl ei·Abbadl
(ö. 458/1066)

L

Şfıfii

fakihi.
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Herana 375 (985) yılında doğdu .
Büyük dedesi Abbad'a izafetle Abbadi
diye tanınan Ebü Asım Muhammed'in
hayatı ve şahsiyeti hakkında en geniş

13

