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cariye için de aynı ifade kullanılmakta
dır (bk el-Bakara 2/22 ı). Abd ve ibad, 
Kur'an'da ve hadiste bütün insanlar. 
hatta bazan diğer varlıklar (bk el-A'raf 
71 ı 94 ı için kullanılıyorsa da daha çok 
"mümin" manasına gelmektedir. Özel
likle izafet yoluyla Allah'a nisbet edilen 
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Abbasivve şehirleri 

mahalle olup ilk Abbasi halifesi Sef
fah'ın kardeşi Abbas'a nisbette bu adla 
anılmıştır. KatTatülabbas diye de bilinen 
bu yerde Halife Seffah adına 135 (753) 
yılında altın t;ıir dinar bastırılmıştır. 
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Hür veya köle olan insan, kul. 
_j 

D FlKlH. Sami menşeli olduğu ıçın 

ibrani ve diğer akraba dillerde de 
görülen abd, Arapça'da bazı mana fark
lılıklarıyla birlikte rak1k, rakabe, kın, 

memlilk, vasif, milk-i yemin ve sadece 
"kadın köle" manasına cariye, erne keli 
meleriyle de ifade edilmiştir. Kelimenin 
kökünü teşkil eden ibadet ve ubCıdiyet 
mefhumunda "kulluk" ve "itaat" mana
sı vardır. Kulluk ve itaat Allah'a yapılı

yorsa abd "hür insan", kula itaat edili
yorsa "köle" manasına gelir. Kur'an'da. 
bütün müslümanlarca "insanların en 
faziletlisi" kabul edilen Hz. Muhammed 
için, ayrıca diğer peygamberler. cinler. 
hatta melekler için abd kelimesi kulla
nılmıştır (b k. en-N isa 4/ 172, ei-İ sra ı 71 ı, 
ez-Zariyat 5 1/ 56) "Köle" manasında kul
lanılan abd için. "Mümin bir köle. hür 
bir müşrikten daha iyidir" denilmekte. 

lamını taşımaktadır (bk M. F. Abdü lbaki, 
.Mu'cem; Wensinck, Mu' cem, "'abd" md.). 

Abd ve ubüdiyet (kul ve kulluk) mef
humları içinde teslimiyet ve itaattan 
başka şefkat. merhamet ve himaye 
manaları da vardır. insan bütün sami
miyeti ve tevazuu ile Allah'ın kulu oldu
ğunu idrak edince Cenab-ı Hak da kulu
na merhamet eder ve onu himayesi al
tına alır. Hz. Peygamber "Allah' ın kulu" 
olduğunu iftihar la söyler ve bunu sık 

sık tekrarlardı. Gerek kendisi, gerek 
başkaları için dua ederken de ilahi rah
mete "senin kulun ... " niyazıyla tevessül 
ederdi. Özellikle kudsi hadislerde görül
düğü üzere Cenab-ı Hakk'ın sevdiği in
sanlara hitabı da "abdi, ibadi" (kulum. 
kullanın) tarzındadır (bk. Wensinck, Mu'

cem, "'abd" md ). 

Ragıb el-isfahani abdin Kur'an'da
ki kullanılış tarzını dörde ayırmıştır: 

1) Hukuk açısından abd (bk. KÖLE). 

2) Yaratılması bakımından abd: bu "ya
ratma" sadece Allah'a nisbet edilebilir. 
3) Allah'a kulluk yapması açısından abd; 
hür olsun köle olsun, en şerefli insan. 
4) Dünyaya ve dünya servetine kul olan 
abd; h ür de olsa köle de olsa, en kötü 
insan. Bu gruba Hz. Peygamber'in, "Al
tına. gümüşe ve lükse kul olan insan 
helak olsun!" (Tirmizi. "Zühd", 42: ibn Ma
ce, "Zühd",8) diye kınadığı kimseler girer. 

Kur'an-ı Kerim'de göklerde ve yerde 
mevcut olan herkesin Allah'ın huzuruna 
abd olarak çıkacağı haber verilir (bk 
Meryem ı 9/93) Cahiliye devrinde pek 
az kullanılan Abdullah vb. şahıs adları 

nın, islam döneminde yaygın hale gel
mesinin temelinde bu prensip vardır. 

Ayrıca bu ismin yaygınlaşmasında, İsla
miyet'teki vicdan hürriyeti ve tevhid an
layışının yanı sıra. en güzel ismin Abdul
lah ve Abdurrahman olduğunu bildiren 
hadisin de büyük rol oynadığını kabul 
etmek gerekir (bk Müsned, IV, 178, 345) 

insanın başkalarına karşı isteyerek 
veya istemeyerek, yerine getirdiği kul 
luk hizmetleri de vardır. Bu durumda 
söz konusu olan şey, istenen hizmeti ve 
verilen emri yerine getirmekten ibaret
tir. insan. Allah için ifa ettiği kulluk va-
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zifesinde O'nun emirlerini yerine getir
mekle yetinmez. aynı zamanda rızasını 

kazanmak üzere O'na mümkün olan en 
samimi söz ve davranışlarıyla saygı , 

sevgi ve bağlılık gösterir. İşte Allah'a 
yönelen bu söz ve davranışlara ibadet 
denilmiştir. Bu manadaki abdin çoğu
lu ibad (ibadullah). insan hizmetindeki 
abdin çağulu da abTd (abidü'l-insan) 
şeklindedir. 
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D TASA VVUF. SOnler naslarda ge
çen abd mefhumunu derin tahliliere 
tabi tutarak pek çok tasawufi meseleyi 
bu terimle açıklamış, abdin abidden, 
ubCıdiyetin de ibadetten üstün olduğu
nu ifade etmişlerdir. Onlara göre Hz. 
Peygamber'in biri abd, diğeri resül ol
mak üzere iki vasfı vardır ve birinci vas
fı ikincisinden üstündür. Nitekim keli
me-i şehadette abd vasfının resul vas
fından önce getirilmiş olması ve Hz. 
Peygamber'in de hükümdarlara gön
derdiği mektupların ilk cümlesini "Al
lah'ın kulu ve resülü Muhammed'den ... " 
tarzında yazdırması. bu telakkinin doğ
ruluğunu göstermektedir. Ayrıca Re
süt-i Ekrem. "Allah beni kul-peygamber 
olmakla sultan-peygamber olmak ara
sında muhayyer bıraktı. ben kul-pey
gamber olmayı tercih ettim" (Müs
ned, ll , 29 ı ı demiştir. Bu sebeple, Hz. 
Peygamber'in sahip olduğu makamla
rın en yücesi abdiyettir denilmiştir. 

Hür olanlar ücretle ve bir karşılık 

bekleyerek iş görürler. Oysa kullar ve 
köleler hiçbir şeye malik olmadıkların
dan sırf efendilerini memnun etmek 
için çalışırlar. Abid hür. abd ise kuldur. 
Onun için abid sevap kazanmak. ecir 
almak ve cennete girmek. abd sadece 
emri ifa etmek ve Allah'ın rızasını ka
zanmak için ibadet eder. Abid nimete 
sahip olmak için. abd ise nimeti vereni 
memnun etmek için amel eder. Birinde 
nimete, diğerinde nimeti verene öncelik 
verilir. 

Efendisinin mülkiyetinde bulunan ku
lun her şeyi efendisinindir. Onun için 
kulun vasfı fakr ve ihtiyaçtır. Hiçbir 
şeyi bulunmayan, kendi varlığına bile 
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