
tan ile Diyarıcebel arasında bulunan iki 
şehrin adıdır. İbnü'n-Nedim'in "el-Basrr 
kaydına dayanarak Abbad'ın Basra Say
merası'ndan olduğunu söylemek müm
kündür. Ancak onun Hüzistan Saymera
sı'ndan olduğu da ileri sürülmektedir 
(bk Elr.; 70) 

Abbad, Hişam b. Amr el-F'uvatfnin 
talebesi oldu ve onun düşüncelerini be
nimseyerek Ebü'l-Hüzeyl'den beri de
vam eden diğer Basra Mu'tezilesi'nin 
ana temayüllerine karşı çıktı. Bu sebep
le 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. Süley
man·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. yedi
dir. Elem ve lezzeti hissetmek de iki 
ayrı duyudur. Abbad. kıdemin Allah'ın 
zatının daima var olduğu anlamına gel
diğini belirtmiş, Allah'tan önce bir varlı
ğın bulunmadığı görüşünü reddederek 
böyle bir kıyaslamanın dahi caiz olama
yacağını ileri sürmüştür. Allah'ın birliği 

sayı manasında anlaşılamaz, sadece za
tını övmek iÇin O'na "bir" (vahid) denile
bilir. Ona göre Allah hay , alim ve kadir
dir; fakat zattan ayrı birer kavram (sı

fat) olan hayat, iliin ve kudret O'na nis
bet edilemez. Diğer bütün ilahi isimler
de de durum aynıdır. Allah var olacağını 
bildiği varlıkları yaratmaya muktedirdir. 
Fakat O'nun hakkında, "Var olmayaca
ğını bildiği şeyleri yaratmaya muktedir
dir" denmez. "Allah binefsihi veya bi
zatihi alim, kadir ve diridir" diyenleri 
reddeden Abbad. nefs ve zat kelimele
rinin 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 ver
mek doğru değildir. Abbad imanı. 

küfrü, şerri ve insanların kötü dediği 

şeyleri Allah'ın yaratma gücünün bu
lunmadığını iddia etmiş, onun her fiili
nin "caiz kategorisi"ne girdiğini, fiilinde 
salaha riayet etmemesinin ise caiz ol-

madığını ileri sürmüştür. Bununla bir
likte Allah'ın ahirette vereceği bir seva
ba karşılık (ıvaz*) olmaksızın kullarına 
elem vermesinin güzel bir fiil olarak nl
telenebileceğini kabul eder. Ona göre 
nübüwet. işledikleri arnelierin sonucu 
olarak peygamberlere verilmiş bir mü
kafattır. Hissi mücizeler peygamberli
ğin delili olamaz. Çünkü asanın yılana 
dönmesi. ayın ikiye bölünmesi ' birer 
arazdır. Arazlar ise bu konuda delil ol
maz. Günah işleyen kimse tövbe etse 
de işlediği günahın cezasından kurtula
maz. (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' die
hum, 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 edil
mektedir. 

Abbad b. Süleyman'ın fikirlerini be
nimseyenlere Abbadiyye denildiği Eş'ari 
tarafından kaydedilmekte ise de daha 
sonra.ki eserler Abbadiyye'den bahset
memiştir. 
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~ MusTAFA Öz 

ABBADl. Ebü Asım 

ı ı 

ABBAD b. ZİYAD b. EBÜ SÜFYAN 

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

Emevi kumandanı. 
L _j 

Künyesi Ebü Harbdir; ne zaman doğ
duğu bilinmemektedir. Babası Ziyad'ın 
Muaviye'ye karşı direnmesi üzerine. 
Basra valisi tarafından kardeşleri Ubey
dullah ve Abdurrahman'la birlikte rehin 
alındı. Ziyad 53 (673) yılıı:ıda ölünce 
Muaviye tarafından Sicistan valiliğine 

getirildi. Bu sırada bazı fetihlerde bu
lundu ve Kandehar'ı zaptetti. Yezid ha
life olunca Sicistan valiliğinden aziedil
dL Yezid'in ölümünü takip eden karışık

lıklar sırasında kardeşi Ubeydullah ile 
birlikte Dımaşk'a gelen Abbad, Mer
van 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 ka
zanan Abbad'ın Halife Abdülmelik dev
rinde başka bir olaya karışmadığı anla
şılmaktadır. Halife Velid, kardeşi Süley
man·ı veliahtlıktan aziederek oğlu Ab
dülaziz'i veliaht tayin etmek isteyince. 
Abbad'ın onu bu fikrinden vazgeçirme
ğe çalıştığı söylenir. Büyük bir ihtimalle 
100 (718) yılında öldü. 

BİBLİYOGRAFY A : 

Halife b. Hayyat. Tarrtı (nşr. Ekrem Ziya ei
Ömerfl. Necef 1386/1967, s. 206, 254; İbn 
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397, 434; a.mlf., Ensabü'l-eşra{V (nşr. s: D. F. 
Goitein). Kudüs 1936, s. 136, 267; Ta beri, 
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ll, 179, 191·194, 196, 392, 1274; Ebü'I-Ferec 
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liJ HAKKI DuRSUN YıLDız 

ı 
ABBAot, Ebu Asım 

ı 

( ... ~~\ ı-~ Y. 1 ) 

Ebu Asım Muhammed b. Ahmed 
b . Muhammed ei·Herevl ei·Abbadl 

(ö. 458/1066) 

L 
Şfıfii fakihi. 

_j 

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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ABBADT. Ebü Asım 

bilgi, öğrencisi Ebü Sa'd'ı.n el-İşraf 'ala 
gavamizi'l-lJ-ükı1mat adlı eserinde bu
lunmaktadır. Fıkıh tahsiline Herat Kadı
sı Ebü Mansür ei-Ezdf nin yanında baş
ladı ve Nisabur Kadısı Ebü .Ömer ei-Bis
tami, Ebü Tahir ez-Ziyadi ve Ebü İshak 
ei-İsferaini gibi bilginierin derslerine 
devam ederek öğrenimini tamamladı. 

Birçok ilim merkezine seyahat etti, de
ğişik ilim adamları ile tanıştı. . Herat'a 
döndükten sonra kadı olarak görev 
yaptı. Resmi görevi yanı sıra birçok 
eser kaleme almış ve değerli öğrenciler 
yetiştirmiştir. Kitabü'r-ra~m adlı eserin 
yazarı olan oğlu Ebü'I-Hasan ei-Abbadi 
ile Ebu Sa'd (Said} ei-Herevi bunların 
önde gelenlerindendir. Şewal 4SS'de 
(Eylül 1606) Herana öldü. 

Abbadi dikkatli bir alim, yazdığı eser
lerle Şafii fıkhının tedvinine ve klasik 
üslüp kazanmasına emeği gE!çmiş bü
yük bir hukukçu idi. Nevevfnin asha
bü'l-vücOh* tabakasındaki müctehid
lerden saydığı Abbadfnin, kapalı ifade 
ve nadir kullanılan kelimelere karşı özel 
bir merakı vardı. Bu yüzden üslQbu çet
refildir. Ebü Sa'd, bu özelfiğin ona hoca
sı Ebü İshak'tan geçtiğini kaydeder. 

Şafii fıkhına dair yazdığı Edebü'l-ka
za'. el-Mebsı1t. el-Hadi ila me?hebi'l
'ulema', Kitabü'r-Redd 'ale'l-Kiiçli es
Sem'ani, Kitabü 'l-Miyah. Kitabü 'l-Et 
'ime; Kftabü 'z-Ziyada~ Ziyadatü 'z-Zi
yadat ve Tabakatü'l-fukahd'i'ş-Şati'iy
ye başta gelen eserleri arasındadır. Ede
bü'l-~aza', talebesi Ebu Sa'd tarafın
dan el-İşrdt 'ala gavamizi'l-lJ-ükı1mat 
adıyla şerhedilmiştir. Taba~atü'l-fu~a

hd'i'ş-Şati'iyye ise G. Vitestam tara
fından yayımlanmıştır (Leiden ı 964). 
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1376·80/ 1957-61 - Beyrut, ts. (Daru İhya i' t
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(İng . ) , ı, 5. · 

~ A Li BARDAKOiku 

14 

L 

ABBAoi, Ebü Mansur 
( .... ~~~.)~y.l) 

Kutbüddin Emir Ebıl Mansur 
el-Muzaffer b. Ebi 'l-Hüseyn 

Erdeşlr el-Abbadl ( ö . 54 7/ 1152) 

İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 
_j 

491 'de ( 1 098) Sincabad'da doğdu . 

Babası, Gazzalfnin de vaazlarını takip 
ettiği, Emir Abbadi adıyla tanınan meş
hur vaiz Ebü'l-Hüseyin Erdeşir b. Man
sur'dur (ö. ı ı03). Merv'de şöhrete ka
vuştuğu için "Vaiz-i Mervezi" diye meş
hur olan Abbadi ilk tahsilini Merv'de 
yaptı. Tanınmış muhaddislerden hadis 
dersi aldı ve daha sonra hadis rivayet 
etti. Genellikle güvenilir bir hadis ravisi · 
olarak kabul edilir. Fakat Abbadi daha 
ziyade baba mesleği olan vaizlikle ün 
yaptı. Vaazlarında halkı coşturduğu için 
kendisine " Sultan-ı sühan", "Hace-i 
ma'na", "Allame-i rüzgar" gibi unvanlar 
verildi. Mevlana Celaleddin, Şems-i Teb
rizfyi övmek için Abbadi gibi bir ifadE! 
kudretine sahip olmayı arzuladığına gö
re (Divan-ı Kebir, V, ı 88), Abbadfnin bu 
sahadaki şöhretinin daha sonraki asır
larda da devam ettiğ i anlaşılmaktadır. 

Abbadi Merv'de şöhrete kavuştuktan 
sonra Sultan Sencer'in elçisi olarak 
Bağdat'a gitti. Halife Muktefi-Liemril
lah ' ın güvenini kazandı. Üç yıl kadar 
kaldığı Bağdat'ta vaazlar vererek halk
tan büyük ilgi gördü. Halifenin elçisi 
olarak Merv'e, oradan da tekrar Bağ
dat'a döndü. Elçilik göreviyle g ittiği 

Hüzistan'da 2 Rebiülewel 547'de (7 Ha
ziran 1152) Asker Mükrem'de vefat et
ti. Cenazesi Bağdat'a getirilerek Cü
neyd-i Bağdadfnin bulunduğu Şuniziyye 
Mezarlığ ı haziresinde toprağa verildi. 

Devrinde vaizliğin (müzekkirlik) çok 
rağbette olması, onun küçük yaştan iti
baren bu mesleğe ilgi duymasına sebep 
oldu. Serbest · düşünmeyi ve fikirlerini 
rahat bir şekilde ifade etmeyi sevmesi 
onu mutasawıflara yaklaştırmış, tasav
vufi eserleri okuyup bunlardan fayda
lanmasını sağlamıştı. Eserleri tasawufi 
düşüneeye olan meylini ve bu konudaki 
bilgisinin derinliğini açık bir surette 
göstermekteyse de münasebet kurdu
ğu şeyh veya mutasawıflar hakkında 

kaynaklarda herhangi bir kayıt yoktur. 
Süfi tabakat kitaplarında kendisine yer 
verilmemesi, süfiler nezdinde mutasav
vıf sayılmadığını gösterir. Talebesi Ebü 
Said es-Sem'ani hadis rivayeti hususun
da Abbadfnin itimada şayan olduğunu , 

ancak dinen doğru olmayan bazı hu-

susları yapmakta mahzur görmediğini 
söyler. Nitekim Hamza b. Mekki de Ab
badfnin namaz konusunda ihmalkar 
davrandığını nakleder ki, bütün bunlar 
onun dini emirler karşısında pek has
sas olmadığını göstermektedir. Din 
adamlarının halk üzerindeki nüfuzları

nın kuvvetle hissedildiği bir dönemde 
yaşayan Abbadi, hitabet gücüyle halkın 
güvenini kazandıktan sonra daha ser
best konuşmuş ve daha rahat ha·reket 
etmiştir. Onun bu davranışı devlet 
adamları yanında itibar kazanmasını 

sağlamış~a da Hanbeliler'in tenkidine 
uğramaktan kurtulamamıştır. Çünkü o, 
islam tarihinde, herhangi bir ilirnde ih
tisas sahibi olmadan yalnız hitabet 
gücüyle büyük şöhret kazanan şahsi

yetlerden biridir. · 

Eserleri. 1. Şı1ffnQ.me (et-Taşliye ii 
alJ_vali'l-mutaşavvife}. Dört bölümden 
meydana gelen bu. eserin birinci bö
lümünde tasawuf ve tarikat konuları . 
ele alınır. İkinci bölümde sülük ehli 
mübtediler, evasıt, müntehiler olarak 
üçe ayrılır ve her birinin yapması gere
ken işler anlatılır. Üçüncü bölümde ta
sawufi haller zahir ve batın olmak üze
re ikiye ayrılır ve bu haller teker teker 
incelenir. Dördüncü bölümde tasawufi 
ıstılahlar ve süfı1erin adab ve erkanı 

üzerinde durulur. Abbadi eserini sade 
bir dille yazmış, maksadını daha iyi an
latmak için sık sık müşahhas örnekler 
vermiş ve basit benzetmeler yapmıştır. 
Ona göre ümmet için nebi, talebe için 
hoca, cemaat için imam, hasta için dok
tor ne ise mürid için de şeyh odur. Ab
badi bu eserinde şeriatların birliği (vah
detü ' ş-şerai') meselesi üzerinde de du
rur ve bütün nebilerin esas itibariyle 
aynı şeyleri talim ve tebliğ ettikl~rini 

ısrarla belirtir. Şı1finame. Gulam Hüse
yin Yüsufi tarafından neşredilmiştir 

(Tahran ı 347 hş . ) 2. Mena~ıbu'ş-şı1fiy
ye. Süfı1erden ve tasawuf terimlerin
den bahseder. Girişten sonra bir bab ve 
her biri ikişer bölüm (asi) ihtiva eden 
iki ana bölümden (rükn} meydana gelir. 
Eser. Necib Mayil-i Herevi tarafından 
neşredilmiştir (Tahran ı 983).3. Risale ff 
ibdhati şürbi'l-l]amr. Şarap içmenin 
mubah olduğunu iddia eden .bu risale
nin müellif nüshasını gördüğünü bildi
ren Sem'ani. bu fikirleriri Abbadfye ait 
olmadığını. onun bu sözleri başkaların
dan naklettiğini söyleyerek onu savun
maktadır. Adı geçen yazar. bu eser hak
kında, "Abbadfnin böyle bir risale yaz
mış olacağını sanmıyorum; olsa olsa 
hükmü ihtilaflı olan nebi~*den bahset
miş olabilir" diyen İbn Hacer'in görüşü-


