ABi D
İslam öncesi hukuk sistemlerinde çok
geniş

bir yer tutan köle,lik müessesesinde abık ile ilgili hükümler de
görülmektedir. Mesela eski Babil hukukunda sahibinden kaçan kölelerle ilgili
bazı hükümler vardır. Kölelik müessesesini 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. genellikle "Kitabü'I-İbak" başlığı altında mOstakil bir bölümde ele alınmıştır.
Kaçak bir köleyi yakalayan kimse onu
götürüp sahibine veya kadıya teslim etmekte. yahut sahibi gelip alıncaya kadar kendi yanında alıkoymakta serbesttir. Bazı fakihler, kaçak köleyi saklamanın güç olduğunu düşünerek onun
mutlaka kadıya teslim edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Kadı, kaçak olduğu ispat edilen köleyi ta'zir* ile cezalandırarak 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, hizmetine karşılık cu'l denen bir ücrete hak
kazanır ki bu ücreti almadıkça isterse
köleyi sahibine teslim etmeyebilir.
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Ahiret saadetinin ibadetle
kazanılacağına inanarak
kendisini ibadeteveren samimi dindar.

~

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

4ı manasını ifade etmektedir. Hz. Peygamber 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 siyasi karışıklıklardan sonra bazı müslümanların dünyadan el etek çekerek
kendilerini i badete verdikleri· görülmektedir. 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 geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutan ve sürekli Kur'an okuyarak ahirete
hazı rlanan Hariciler'in alınları. dirsekieri
ve dizlerinin nasırlaştığı rivayet edilmektedir. Vasıl b. Ata ve Amr b. Ubeyd
gibi Mu'tezile ileri gelenleri de abidlerdendi.
Kuşeyrfnin er-Risale'sinde belirttiği
ne göre. her mezhep mensubu kendilerinde daha çok abid ve zahid bulunduğunu iddia etmeye başlamış , bunun
üzerine Ehl-i sünnet kendi abidlerine
mutasawıf veya sufi adını vererek bunları öbürlerinden ayırmaya çalışmıştır;
aynı zamanda abid sıfatını da kullanmayı sürdürmüştür. Her iyi müslüman gibi herhangi bir süfi de aynı zamanda abiddir. Ancak tasawuf bir hayat 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 Bistami, 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 kendilerini ibadet ve taata veren abidler,
ücret karşılığı çalışan işçilere benzetilmiştir. Zahidleri ve sı radan süfilerle birlikte abidleri de "hakikat ehli" dediği
ariflerden ayıran İbnü'l-Arabi, yalnız
arifleri kalp, müşahede ve mükaşefe

ehli sayar (bk

FütaJ:ıat, ı v.

162) Camr de
abidin zahid, fakir
(derviş) ve sOnden farklı olduğunu
söyler. Ona göre safiler ve Melametiler
hakka; fakirler. zahidler ve abidler ahirete 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 ibadetleri aralıksız yerine getirenler, zengin
olsalar ve dünyaya meyletseler de abiddirler. Cami, ibadet edenleri abid,
müteabbid ve riyakar abid olmak üzere
üçe ayırır. Birinciler gerçek abiddir;
ikinciler samimi olarak abidlere özenmektedirler; üçüncülerse gösteriş için
·ibadet eden kimselerdir.
NefeJ:ıatü'l-üns'te

Riyayı, abidin ahiret kurtuluşu için en
büyük tehlike olarak gören Gazzali,
Minhacü'l- 'abidin adlı eserinde ibadeti, belli şekli merasimlerin ötesinde, insanın 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. insanlardan ayrı dur ma. şeytana karşı savaş ve nefse hakimiyet; geçim derdi,
tehlike ve musibetler karşısında tevekkül. sa bır ve rıza; ha vf ve re ca; riya ve
uc b • dan arınma; ha md ve şükür.

İbnü'I-Cevzr. ilimden mahrum olmalasebebiyle şeytanın tesirine tamamıyla
açık olan cahil abid ve zahidleri şiddetle
tenkit etmiştir (bk. Telbrsü İblis, s. 134
vd .. 150 vd.) Bununla birlikte, Kur'an riyasız ibadeti kesin ifadelerle emrettiğinden , hemen bütün
müslümanlar
abidleri dine tam bağlı olan kişiler sayrı

mışlardır.
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