
ABDÜSSElAMiYYE 

ve Kadir geceleri başta Sa'dTier olmak 
üzere bütün tarikat mensuplarının bu 
camide zikir yapmalarına müsaade ala
cak kadar geniş nüfuza sahipti. Vefa
tında tekkesine defnedildi. 

Kendisinden sonra adına nisbet edi
len Abdüsselamiyye tarikatı oğlu Şeyh 
Galib Behcedddin ile onun halifesi Şeyh 
Mustafa ve Şeyh Şamlı İbrahim efendi
ler tarafından devam ettirilmiştir. İbra
him Efendi'nin otuz altı yıl kadar süren 
meşihatinden sonra 1826 yılında. Koğacı 
Şeyh diye tanınan Mehmed Emin ElfT 
Efendi postnişin olmuş, bir süre son
ra o da makamını oğlu Mehmed Galib 
Efendi'ye bırakmıştır. Bu tarihten son
ra Yahya Efendi ve oğlu Mehmed Arif 
ile devam eden tarikat, 1919'da Mec
lis-i Meşayih tarafından tekkenin post
nişinliğine tayin edilen Sütlüce Sa'di Der
gahı şeyhi Elif Efendi'nin tarunu Yüsuf 
Zahir Efendi'nin şeyhliği sırasında tek
ke ve zaviyelerin kapatılması ile tarihe 
karışmıştır. 
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li'l'!l NiHAT AZAMAT 

r - A . ~ ABDUSSETI R EFENDI, Kırımlı 

(ö. 1887) 

Fıkıh Alimi, Mecelle Cemiyeti üyesi. 
L ~ 

Doğum tarihi ve tahsil hayatı hakkın
da bilgi yoktur. istanbul Hukuk Mek
tebi'nde uzun yıllar fıkıh dersleri akut
tu. Temyiz mahkemesi üyesi iken Mek
ke-i Mükerreme maliası unvanını aldı 

{I 887) Aynı yıl hac için Mekke'ye gitti, 
kısa bir müddet sonra da Taifte vefat 
etti {5 Eylül 1887) ve oraya defnedildi. 

Abdüssettar Efendi'nin Mecelle'nin 
on dört, on beş ve on altıncı kitapların
da, ''i'lamat mümeyyizi muavini" unvanı 
ile mührü vardır. Mecelle Cemiyeti reisi 
Ahmed Cevdet Paşa'nın en çok takdir 
ettiği alimlerden biridir. Hatta Cevdet 
Paşa. Suriye valisi iken tanıdığı ve fikir
lerine, İslami ilimlerdeki dirayetine çok 
saygı duyduğu Şam müftüsü Mahmud 
ei-Hamzavi Efendi'den açıklamasını is
tediği bazı fıkhi meselelerin müzake
resine Abdüssettar Efendi'yi de dahil 
ederek ikisi arasında mektuplaşmak 

suretiyle cereyan eden ilmi tartışmaları 
bir mecmuada toplamıştır {bk. Cevdet 
Paşa 'nın Evrakı, istanbul Belediyesi Ata-
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türk Kitaplığı, nr. 32). Mahmud ei-Ham
zavi Efendi de Abdüssettar Efendi'nin 
Tenbfhü'r-rukiid 'aHi enne'l-imia 'e 
mine'l-~aia,. fi'l-kışaş ve'l-hudud (bk 
Cevdet Paşa'nın Evrakı) adlı risalesine 
Tenbfhü'l-{ıavaş 'alCı enne'l -imia 'e 
fi'l-J:ıudud Hi ti'l-~ışaş adıyla bir red
diye yazmış ve bu risale 1303 yılında 
Şam'da neşredilmiştir. 

Abdüssettar Efendi'nin basılmış eser
leri şunlardır: Teşrfhu Kavaidi'l-kül
liyye fi'l-ahkami'l -fer'iyyeti'l-ameliy- . 
ye. Abdüssettar Efendi'nin yarım kalan 
Mecelle şerhidir. Kitabın birinci cüzü 
bu adla (İstanbul 1295, 1297, 1301), ikinci 
cüzü Mecelle Şer hi: Teşrih adıyla (İs
tanbul 1296-1299) yayımlanmıştır. İkinci 
cüz üç kitaptan oluşmaktadır: Birinci 
kitap "Büyü"' (İstanbul I 296). ikinci kitap 
"Tea re" (İstanbul 1297, ı 298). üçüncü ki
tap "Kefale" {İstanbul 1299) adını taşı
maktadır. Ayrıca Medhal-i Fıkh {İstan
bul 1299) adlı bir eseri daha vardır. 
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liJ HuLusİYAvuz 

ABDÜŞEMS b. ABDÜMENAF 
( .,jt;,.,~ .)-!~~) 

Kureyş kabilesinin 
büyük kollarından biri olan 

Abdüşemsoğulları'nın 

(Ben\' Abdüşems) atası. 

Babası Abdümenaf b. Kusay. annesi 
Atike bint Mürre'dir. Doğum ve ölüm 
tarihi bilinmeyen, hayatı hakkında fazla 
bilgi bulunmayan Abdüşems, Haşim'in 
ikiz kardeşidir. Haşim ile birlikte Mek
ke yöneticiliğini. Kabe ve hacılara ve
rilecek hizmetleri ağabeyi Abdüddar'
dan almak için mücadeleye girişti ve 
sonunda Kureyş'in idare~ini ele geçir
di. Savaşta başkumandanlık görevi de
mek olan kıyade*yi böylece Abdüşem
soğulları üstlenmiş oldu. Bu görev Ab
düşems'den sonra oğlu ümeyye'ye~ ni
hayet Ebü Süfyan b. Harb'e intikal et
miştir. 

Kardeşlerinden Muttalib, Haşim ve 
Nevfel ile birlikte "ashabü' l-ilaf" gru
bunu oluşturan Abdüşems ticaretle de 
meşgul olmuştur. Hayatının büyük bir 
kısmını Mekke dışında geçirdi. Ticaret 
anlaşmaları yapmak için Yemen'e ve 
Habeşistan'a gitti. Habeşistan ticareti
ni tekeline aldı. Mekke'de Taviy, Cefer. 
Rum ve Hum adlarında dört kuyu aç
tırdı. Abdüşems Mekke'de öldü ve Safa 
tepesinin arka tarafında Ecyad denilen 
yere gömüldü. 

Abdüşems'in on iki çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Şam'da yerleşen Abdüümey
ye ve Nevfel adlı iki oğlunun dışında 

diğerleri Mekke'de çoğaldılar ve Abdü
şemsoğulları adı altında Kureyş kabile
sinin önemli ve büyük bir kolunu teşkil 
ettiler (bk. ABDÜMENAF b. KUSAY) Abdü
şems kabilesine mensup olanlara Abşe
mi ( ~ ) denilir. 
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~ MusTAFA FAYDA 

ABDÜYALİL b. AMR 

( .»+"- J. ~L.~ ) 

Abdüyal\'1 b. Amr 
b. Umeyr es-Sekaf\' 

Hz. Peygamber'le anlaşma 
yapmak üzere Sakif kabilesinin 
. gönderdiği heyetin başkanı. 

Hz. Peygamber. İslamiyet'in onuncu 
yılında (m. 620) Taife yaptığı yolculuk 
sırasında Saklf kabilesinin ileri gelenle
rinden biri olan Abdüyalil ile de görüş
müş, kabile mensuplarından İslamiyet'i 



kabul etmelerini ve kendisini korumala
rını istemişti; fakat diğerleri gibi Abdü
yalil de bu teklifi reddetmişti. Mekke'
nin fethinden sonra. aynı kabileden olan 
Urve b. Mes'üd Medine'ye giderek müs
lüman olmuş ve hemşehrilerini İslam'a 
dave)t etmek üzere Taife dönmüşse de 
Taifliler onun davetine silahla karşılık 

vererek kendisini öldürmüşlerdi. Fakat 
daha sonra Sakif kabilesi mensupları. 

Arabistan yarımadasında Müslümanlığa 
karşı diretmekte yalnız kaldıklarını far
kedince Abdüyalil başkanlığındaki bir 
heyeti hicretin dokuzuncu yılında Medi
ne'ye göndermek zorunda kalmışlardır. 
Heyet Hz. Peygamber tarafından kabul 
edilerek Mescid-i Nebevfnin kenarında 
kurulan çadırlarda ağırlanmış, böylece 
.onlara müslümanların davranışlarını ve 
ibadetlerini yakından takip etme fırsatı 
verilmiştir. Heyet üyeleri İslamiyet'i ka
bul etmeden herhangi bir anlaşmanın 
yapılamayacağını anlayınca müslüman 
olmak için bazı şartlar ileri sürmüşler
dir. Hz. Peygamber onların savaşa katıl
mamak. öşür vermemek ve kendilerin
den olmayan valiler tarafından idare 
edilmemek şeklindeki isteklerini geçici 
olarak kabul etmiş, fakat namazdan 
muaf tutulma dileklerini. "Namazı olma
yan bir dinin hiçbir kıymeti kalmaz" kar
şılığını vererek reddetmiştir. Heyet baş
kanı Abdüyalil, İslamiyet'in yasak ettiği 
zina. şarap ve faiz gibi kötü alışkanlık
ları kabilesinin bırakamayacağını söyle
miş. diğer üyeler de Lat adındaki putla
rına üç yıl daha tapınmaianna izin veril
mesini istemiştir. Bu şartlar da Hz. Pey
gamber tarafından kabul edilmemiştir. 

Nihayet AbdüyaiTI ve arkadaşları müs
lüman olmuş, Hz. Peygamber'in Sakif 
kabilesine hitaben yazdığı bir mektupla 
geri dönmüşlerdi. Ancak müslüman ol
duklarını ve Hz. Peygamber'den aldıkla
rı emirleri bir müddet Taifliler'den giz-

lemişler, daha sonra uygun bir şekilde 
İslam'ı onlara anlatmaya başlamış ve 
bu suretle kabilelerinin müslüman ol
masını sağlamışlardır. Faizi yasaklayan 
ayetlerden birinin (bk. ei-Bakara 2/ 278) 
AbdüyaiTI ve kardeşleri hakkında nazil 
olduğu rivayet edilir. 
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~ SELMAN BAŞARAN 

ABEDETÜ'l-EVSAN 
( .;,G_, ')'1 '.!.:-'- ) 

(bk. PUTPERESTLiK). 

ABEDETÜ'l-İBLİS 

(~~~-.!.:-'-) 

(bk. YEZIDILER). 

ABES 
(41) 

_j 

_j 

Dünya ve ahirette bir işe yaramayan, 
maddi ve manevi bir fayda sağlamayan 

L 
söz, iş ve davranış. 

_j 

Abes. genel olarak "herhangi bir fay
da sağlamayan ve bir zararı önlemeyen 
iş ve davranış" olarak tarif edilir. Başka 
bir deyişle, hiç kimseye faydası olma-

Abese 
süresinin 

muhakkak 
hattıyla 

yazılmıs 

ilk ayetleri 

ABESE SÜRESİ 

yan veya dini bir gaye taşımayan her 
söz ve davranış abes sayılır. Faydası 

dikkate alınamayacak kadar az olan ve
ya makul 1 müsbet bir netice sağlama
yan davranışlar da abes kabul edilmiş, 
faydasız veya kötü sonuçlar doğuranla
ra ise sefeh adı verilmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de insanların boşuna 

(abes olarak) yaratılmadığı anlatılırken 

ahireti olmayan bir dünya hayatının ma
nasız (abes) olduğu belirtilmiştir (bk ei
Mü'm inün 23/ 1 151 Bu ayete göre yara
tılışın bir gayesi vardır. Dünya hayatın
dan sonra ebedl bir hayat olmasa ve 
bir hesap günü bulunmasaydı dünyanın 
ve insanların yaratılışı abes olurdu. Ye
rin ve göklerin boşuna yaratılmadığını 
(b k el-Enbiya 2 ı 1 ı 6. Sad 38/ 271 ve in
sanların başıboş bırakılmadığını (bk ei
Kiyame 75 / 36) ifade eden ayetler. her 
şeyin bir hikmet ve gayeye bağlı bulun
duğunu ve hiçbir şeyin tesadüfi olmadı
ğını gösterir. Nitekim kainattaki olağan 
üstü mükemmellikteki nizam. varlıkta 

abese yer olmadığının açık bir delilidir. 
Kur'an. devamlı olarak insanları varlık
taki sebep-sonuç ilişkileri (causalite) 
üzerinde düşünmeye. ilahi hikmetleri 
anlamaya davet eder ; hayatın bir gaye 
ve anlamı bulunduğunu açıklarken bü
tünüyle varlığın bir hikmeti olduğuna 
dikkati çeker. 

İslam alimleri umumiyetle dünya ve 
ahirette maddi ve manevi bir fayda sağ
lamayan bütün iş, söz ve davranışlara 

abes ve gayri ahlaki nazarıyla bakmış
lardır. Onlara göre. yapılan her iş dün
ya veya ahiret bakımından mutlaka bir 
fayda temin etmeli, bir mana taşıma
lıdır. 
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ABESE SÜRESİ 

( ..r-:'- •.;.,.... ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
sekseninci sfıresi. 

_j 

Abese fiilinin masdan olan abs. " hoş

nutsuzluk sebebiyle yüzdeki ifadenin 
değişmesi, yüz ekşitme, surat asma ve 
kaş çatma" gibi manalara gelir. Necm 
süresinden sonra nazil olan Abese sü
resinin Mekkl olduğunda ittifak vardır. 
Ayet sayısı kırk ikidir. Adını ilk kelime-
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