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