
ABESE SÜRESi 

sinden almış olup on beşinci ayetteki 
sefere (amelleri yazan melekler) ve otuz 
üçüncü ayetteki sahha (kulağı sağır ede
cek şiddetteki ses; kıyamet) kelimelerin
den dolayı Sefere veya Sahha süresi di
ye de anılır. Fasılaları ( ~ -A> _ı ) harfle
ridir. 

Abese süresinin nüzul sebebi olarak 
şu olay nakledilir: Hz. Peygamber bir 
gün. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerin
den Utbe b. RebTa. Ebü Cehil, Ümeyye 
b. Halef ve Abbas b. Abdülmuttalib ile 
konuşuyordu; onların müslüman olma
larını istiyor ve bu konuda gayret göste
riyordu. Bu sırada ama sahabilerden İbn 
Ümmü Mektüm yanlarına gelerek Hz. 
Peygamber'den kendisine bir ayet oku
masını istedi. "Ey Allah'ın elçisi, Allah'ın 
sana öğrettiklerinden bana da öğret!" 

dedi ve onun başkalarıyla meşgul oldu
ğunu farketmediğinden bu sözünü bir
kaç defa tekrarladı. Konuşmasının ke
silmesinden dolayı canı sıkılan ve bu 
hoşnutsuzluğunu yüz ifadeleriyle açığa 
vuran Hz. Peygamber, onunla ilgilenme
yerek yanındakilere döndü ve konuşma
sını sürdürdü. Konuşmasını bitirip kal
kacağı sırada Abese süresi nazil oldu. 

Sürenin ilk on altı ayetinden meyda
na gelen bölümü, Hz. Peygamber'i bu 
tavrından dolayı uyaran ve nasıl dav
ranması gerektiğini açıklayan bir muh
teva taşımaktadır; bu hususta diğer 

sürelerde de bazı ayetler vardır (bk. ei
En'am 6/ 52; ei-Kehf 18/ 28) Hz. Pey
gamber. bu olaydan sonra İbn Ümmü 
Mektüm ne zaman yanına gelse, "Ey 
rabbimin beni kendisi . hakkında uyardı
ğı kişi, merhaba, hoş geldin!" diyerek 
onunla yakından ilgilenir. iltifatta bulu
nur ve ihtiyacını sorardı. Hz. Hatice'nin 
dayısının oğlu olan İbn Ümmü Mektüm, 
Bilal'le birlikte ResOlullah'a müe_zzinlik 
yapmıştır. Peygamber hemen her ga
zaya çıktığında Medine'de kalanlara na
maz kıldırmakla onu görevlendirmiştir 

(daha fazla bilgi için bk. İBN ÜMMÜ MEK

TÜM) 

Abese sOresinden önceki Naziat sOre
si Hz. Peygamber'in bir uyarıcı olduğu
na dair ifadelerle son bulurken. bu süre 
bizzat Peygamber'in uyarılması. ayrıca 

öğüt ve uyarının kimlere fayda vereceği 
konusuna dikkat çekerek başlamakta
dır. Hz. Peygamber'e, kalpleri öğüt al
maya. gerçeği anlamaya yatkın ve arzu
lu kimselerle ilgilenmesi tavsiye edilir
ken. dünya nimetleriyle şımararak bir 
umursamazlık içinde haktan yüz çevi
renlere karşı tebliğden öte bir sorumlu-
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luk taşımadığı hatırlatılmaktadır. Hak 
ve hakikatin apaçık ortada olduğu, dile
yenin ona talip olabileceği, asıl ilgi 
gösterilmesi gerekenierin hidayete 
ulaşmaya istekli kimseler olduğu ifade 
edilmektedir. Daha sonraki ayetlerde 
ise Allah'ın nimetiefinden bahsedilerek 
insanın nankörlüğü dile getirilmekte, 
bu nimetler üzerinde düşünmeyen, ni
metlerin şükrünü eda etmeyen insanla
rın acıktı sonu, kıyametten muhtelif 
tablolar çizilerek belirtilmektedir. 

Enes b. Malik'in rivayetine göre bir 
günHz. Aişe, "Ahirette çıplak mı haşre
dileceğiz?" diye sormuş, Hz. Peygamber 
de "Evet" diye cevap vermiş. Bunun 
üzerine Aişe, "Çıplak olmaktan dolayı 
vah başımıza geleceklere!" diyerek 
üzülünce bu sürenin. "O gün herkesin 
kendine yetecek bir derdi ve i şi vardır" 

mealindeki otuz yedinci ayeti nazil ol
muştur. Ayetten anlaşıldığına göre. kı
yamet günü hiç kimse bir başkasının 
durumuyla ilgilenme fırsat ve imkanını 
bulamayacak, herkesin derdi başından 
aşkın olacaktır. 
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Iii ABDULLAH A YDEMİR 

ABHERÜ'I-AŞIKİN 

(~W~) 

RuzbihAn-ı Bakli'nin (ö. 606/1209) 
aşk ve Aşıklar hakkında 

Farsça olarak kaleme aldığı 
tasavvufi eseri. 

_j 

Bir önsöz ile otuz bir bölümden mey
dana gelen eserde. ilahi ve beşerT (haki
ki ve mecaz!) aşkla aşıkların mahiyeti 
üzerinde durulur. Başka bir deyişle ta
sawufl aşkın bir hikayesi dile getirilir 
ve bu aşk esas alınarak salik*lerin aş
matan gereken hal ve makamlar izah 
edilir. 

Eserin bölüm ve konu başlıkları 

Arapça'dır. Birinci bölümde aşk ilahi, 
aklf. ruha ni. behimi ve tabii olmak üze
re beş kısma ayrılır. Her birinin kısaca 

tanımı yapılıp mahiyeti, hangi tip insan
larda bulunduğu ve aşık ile maşuk ara
sındaki münasebetler belirtilir. Bakır, 

bu kitabında her şeyi aşk üzerine te
mellendirir. Aşık-maşuk münasebetleri
ni, velayet, havf, reca, vecd, yakin, mü
kaşefe. müşahede, muhabbet. şevk ve 
diğer makamları hep aşk esasına göre 
yorumlamaya çalışır. 

Eserde ayetlere. safllerin her zaman 
faydalandığı nebevi ve kudsi hadislere, 
Arapça-Farsça atasözlerine. ayrıca Fars
ça ve Arapça şiiriere yer verilir. Müelli
fin görüşlerini ispat etmek için ayetleri 
kendine göre yorumladığı ve pek çok 
zayıf hadisi, hatta mevzO olanları bile 
kullandığı görülür. Düşündüğü gibi yaz
dığı ve muhtemelen yazdıklarını sonra
dan düzeltme imkanı bulamadığı için 
lafız manaya feda edilmiş, dil bilgisi, fe
sahat ve betagat kurallarına pek riayet · 
edilmemiştir. Genellikle düz bir nesirle 
yazılmış olmakla birlikte seeili ibaretere 
de yer verilmiştir. Arapça cümleterin 
Farsça ibare ve cümleler içinde veya ba
şında yer alması eserin diğer bir özelli
ğini teşkil eder. 

CAbherü'l- caşı~in'in. Muhammed 
.MuTn ve Henri Corbin tarafından Farsça 
ve Fransızca birer onsöz ve geniş bir 
haşiyeler kısmı ile ilmi neşri yapılmıştır 
(Tahran-Paris 1958). Bu neşirde eserin 
birinci bölümü H. Corbin tarafından 

Fransızca'ya tercüme edilmiş ve genel 
bir değerlendirme yapılarak anlaşılması 
güç yerler şerhedilmiştir. 
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Iii M. NAZİF ŞAHİNOGLU 

ABIK 

( .Y-91 ) 

Haklı bir sebebe dayanmadan 
efendisinden kaçan köle hakkında 

kullanılan fıkıh terimi. 
_j 

Abık kelimesi. Arapça'da "kaçmak" 
anlamına gelen ebk ( .Y-1 ) kökünden tü
retilmiş bir sıfat olup abd-i abık (kaçak 
köle) terkibinde kullanılmıştır. 



İslam öncesi hukuk sistemlerinde çok 
geniş bir yer tutan köle,lik müessese
sinde abık ile ilgili hükümler de 
görülmektedir. Mesela eski Babil huku
kunda sahibinden kaçan kölelerle ilgili 
bazı hükümler vardır. Kölelik müesse
sesini önceki hukuk sistemleriyle kıyas
lanamayacak kadar insaniieştirmiş olan 
İslam hukuku. efendi ile kölesi arasın
daki münasebetleri düzenleyen birçok 
hükümler getirmiştir. Fıkıh kitaplarında 
kölelerle ilgili değişik bölümler yanında 
kaçak kölelerle ilgili hükümler. genellik
le "Kitabü'I-İbak" başlığı altında mOsta
kil bir bölümde ele alınmıştır. 

Kaçak bir köleyi yakalayan kimse onu 
götürüp sahibine veya kadıya teslim et
mekte. yahut sahibi gelip alıncaya ka
dar kendi yanında alıkoymakta serbest
tir. Bazı fakihler, kaçak köleyi saklama
nın güç olduğunu düşünerek onun 
mutlaka kadıya teslim edilmesi gerek
tiğini ileri sürmüşlerdir. Kadı, kaçak ol
duğu ispat edilen köleyi ta'zir* ile ce
zalandırarak hapseder. Bir kimsenin 
kaçak kölenin kendisine ait olduğunu 
ispat etmesi veya bizzat kölenin bunu 
itiraf etmesi halinde köle ona teslim 
edilir. ·su arada kölenin nafakası için 
yapılmış masraflar sahibinden alınır. 
Kaçak köleyi yakalayan kimse, hizmeti
ne karşılık cu'l denen bir ücrete hak 
kazanır ki bu ücreti almadıkça isterse 
köleyi sahibine teslim etmeyebilir. 
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AB iD 
( _.,w1) 

Ahiret saadetinin ibadetle 
kazanılacağına inanarak 

kendisini ibadeteveren samimi dindar. 
L ~ 

Kur'an-ı Kerim'de bir defa tekil 
(abid). on bir defa da çoğul (abidOn. abi
din. abidat) şeklinde geçen abid .kelime
si sözlükte "hizmet eden. itaat eden" 
anlamına gelmekte. Kur'an'da ise sade
ce "ibadet eden. tapınan" (bk. et-Tevbe 
9/ 112; et-Tahrim 66/5; Kafirün 109/ 2-

4 ı manasını ifade etmektedir. Hz. Pey
gamber zamanında Abdullah b. Ömer 
gibi gereğinden fazla ibadete düşkün 
olan sahabiler mevcut olmakla birlikte 
bunlara özellikle abid dendiğine dair 
herhangi bir rivayete rastlanmamıştir. 
Halife Osman devrinde ortaya çıkan si
yasi karışıklıklardan sonra bazı müs
lümanların dünyadan el etek çekerek 
kendilerini i badete verdikleri· görülmek
tedir. Birinci asrın sonunda ve ikinci 
asırda sayıları artan abid ve dindarlara 
nasik, kurra. zahid gibi adlar verilmek
.teydi. Halk, gerçek anlamda İslam'ı 
bunların yaşadığına inanıyor ve bu gibi 
kimselere saygı ve sevgi gösteriyordu. 
Bu devirde yalnız Ehl-i sünnet içinde 
değil. Hariciier. Mu'tezile ve Şia arasın
da da tanınmış abidler vardı. Hatta ge
celeri namaz kılıp gündüzleri oruç tu
tan ve sürekli Kur'an okuyarak ahirete 
hazırlanan Hariciler'in alınları. dirsekieri 
ve dizlerinin nasırlaştığı rivayet edil
mektedir. Vasıl b. Ata ve Amr b. Ubeyd 
gibi Mu'tezile ileri gelenleri de abidler
dendi. 

Kuşeyrfnin er-Risale'sinde belirttiği

ne göre. her mezhep mensubu kendile
rinde daha çok abid ve zahid bulundu
ğunu iddia etmeye başlamış, bunun 
üzerine Ehl-i sünnet kendi abidlerine 
mutasawıf veya sufi adını vererek bun
ları öbürlerinden ayırmaya çalışmıştır; 

aynı zamanda abid sıfatını da kul
lanmayı sürdürmüştür. Her iyi müslü
man gibi herhangi bir süfi de aynı za
manda abiddir. Ancak tasawuf bir ha
yat tarzı haline gelince, keşf* ve irfan • 
sahiplerine sufi ve arif, sadece sevap 
kazanmak maksadıyla çokça ibadet 
edenlere de abid denilmeye başlanmış, 
arife nisbetle abidin daha aşağı bir 
mertebede olduğu iddia edilerek ona 
daha az değer verilmiş, hatta zaman 
zaman abid küçümserimiştir. Nitekim 
arifi abidden üstün gören Bayezid-i Bis
tami, Allah'ın, saf marifet*i taşımaya 
müsait olmayan kalpleri ibadetle meş
gul ettiğini ileri sürmüştür (bk. Sülemi, 
s. 7 ı ı . Cüneyd-i Bağda di ve Mansor b. 
Arnmar gibi süfiler ise .abidlerin tevfik* 
ehli olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak 
bu dönemde sevap kazanmak için ken
dilerini ibadet ve taata veren abidler, 
ücret karşılığı çalışan işçilere benzetil
miştir. Zahidleri ve sıradan süfilerle bir
likte abidleri de "hakikat ehli" dediği 

ariflerden ayıran İbnü'l-Arabi, yalnız 
arifleri kalp, müşahede ve mükaşefe 

ABi D 

ehli sayar (bk FütaJ:ıat, ı v. 162) Camr de 
NefeJ:ıatü'l-üns'te abidin zahid, fakir 
(derviş) ve sOnden farklı olduğunu 

söyler. Ona göre safiler ve Melametiler 
hakka; fakirler. zahidler ve abidler ahi
rete taliptir. Zengin olan ve dünya işle

riyle ilgisini sürdüren kişinin de abid 
olması mümkün olduğundan, abid fakir 
ve zahidden farklıdır. Şu halde sevap 
kazanmak için farzları ve nafile ibadet
leri aralıksız yerine getirenler, zengin 
olsalar ve dünyaya meyletseler de abid
dirler. Cami, ibadet edenleri abid, 
müteabbid ve riyakar abid olmak üzere 
üçe ayırır. Birinciler gerçek abiddir; 
ikinciler samimi olarak abidlere özen
mektedirler; üçüncülerse gösteriş için 

· ibadet eden kimselerdir. 

Riyayı, abidin ahiret kurtuluşu için en 
büyük tehlike olarak gören Gazzali, 
Minhacü'l- 'abidin adlı eserinde ibade
ti, belli şekli merasimlerin ötesinde, in
sanın inanç, amel. duygu ve ahlak 
dünyasını disiplin altına almayı hedef 
edinen sürekli bir cehd olarak göster' 
miştir. Gazzalf abidlerin büyük saadete. 
yüksek devlete ulaşabilmeleri, mesut 
ve imrenilen birer kul olabilmeleri için 
takip etmeleri gereken yolun (minhac) 
.ana safhalarını (akabat) şöyle sıralar: 

ilim; tövbe; dünyadan uzaklaşma. in
sanlardan ayrı durma. şeytana karşı sa
vaş ve nefse hakimiyet; geçim derdi, 
tehlike ve musibetler karşısında tevek
kül. sa bır ve rıza; ha vf ve re ca; ri ya ve 
uc b • dan arınma; ha md ve şükür. 

İbnü'I-Cevzr. ilimden mahrum olmala
rı sebebiyle şeytanın tesirine tamamıyla 
açık olan cahil abid ve zahidleri şiddetle 
tenkit etmiştir (bk. Telbrsü İblis, s. 134 
vd .. 150 vd.) Bununla birlikte, Kur'an ri
yasız ibadeti kesin ifadelerle emretti
ğinden , hemen bütün müslümanlar 
abidleri dine tam bağlı olan kişiler say
mışlardır. 
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