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Abbasivve

şehirleri

mahalle olup ilk Abbasi halifesi Seffah'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 farklılıklarıyla 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" manası vardır. Kulluk ve itaat Allah'a yapılı
yorsa abd "hür insan", kula itaat ediliyorsa "köle" manasına gelir. Kur'an'da.
bütün müslümanlarca "insanların en
faziletlisi" ka bul edilen Hz. Muhammed
için, ayrıca diğer peygamberler. cinler.
hatta melekler için abd kelimesi kullanılmıştır (b k. en-N isa 4/ 172, e i-İ sra ı 71 ı,
ez-Zariyat 5 1/ 56) "Köle" manasında kullanılan abd için. "Mümin bir köle. hür
bir müşrikten daha iyidir" denilmekte.

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. Özellikle izafet yoluyla Allah'a nisbet edilen
abd ve ibad kelimeleri, ·"O'na iman
3o·· eden. kendisinin de sevdiği kul lar" anlamını taşımaktadır (bk M. F. Abdü lbaki,
.Mu'cem; Wensinck, Mu' cem, "'abd" md.).

zifesinde O'nun emirlerini yerine getirmekle 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)

Abd ve ubüdiyet (kul ve kulluk) mefhumları içinde teslimiyet ve itaattan
başka şefkat. merhamet ve himaye
manaları da vardır. insan bütün samimiyeti ve tevazuu ile Allah'ın kulu olduğunu idrak edince Cenab-ı Hak da kuluna merhamet eder ve onu himayesi altına 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 görüldüğü üzere Cenab-ı Hakk'ın sevdiği insanlara hitabı da "abdi, ibadi" (kulum.
kullanın) tarzındadır (bk. Wensinck, Mu'cem, "'abd" md ).

Müsned, IV, 178, 345; İbn Mace, "Zühd", 8;
Tirmizi. "Zühd", 42; Ragıb, e/-Mü{redat, "'abd"
md.; İbnü'I - Eslr, en-f'lihaye, "'abd" md.; Lisanü '/-'Ara b, "'abd" md . ; Wensinck. Mu' cem,
"'abd" md.; M. F. Abdülbakl, Mu 'cem, "'abd"
md.; Abdullah Abbas en-Nedvl, KamQsü e/fazi'I-Kur'ani'/-Kerim, Cidde 140J/ 1983, s.
391-393.
MUHAMMED HAMIDULLAH

Ragıb el-isfahani abdin Kur'an'daki kullanılış tarzını dörde ayırmıştır:
1) Hukuk açısından abd (bk. KÖLE) .
2) Yaratılması bakımından abd: bu "yaratma" sadece Allah'a nisbet edilebilir.
3) Allah'a kulluk yapması aç ısından 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, "Altına. gümüşe ve lükse kul olan insan
helak olsun!" (Tirmizi. "Zühd", 42: ibn Mace, "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 gelmesinin temelinde bu prensip vardır.
Ayrıca bu ismin yaygınlaşmasında, İsla
miyet'teki vicdan hürriyeti ve tevhid anlayışının yanı sıra. en güzel ismin Abdullah 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 ibarettir. insan. Allah için ifa ettiği kulluk va-

şeklindedir.
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D TASA VVUF . SOnler naslarda geçen abd mefhumunu derin tahliliere
tabi tutarak pek çok tasawufi meseleyi
bu terimle açıklamış, abdin abidden,
ubCıdiyetin de ibadetten üstün olduğu
nu ifade etmişlerdir. Onla ra göre Hz.
Peygamber'in biri abd, diğeri resül olmak üzere iki vasfı vardır ve birinci vasfı ikincisinden üstündür. Nitekim kelime-i şehadette abd vasfının resul vasfından önce getirilmiş olması ve Hz.
Peygamber'in de hükümdarlara gönderdiği mektupların ilk cümlesini "Allah'ın kulu ve resülü Muhammed'den ... "
tarzında yazdırması. bu telakkinin doğ
r uluğunu göstermektedir. Ayrıca Resüt-i Ekrem. "Allah beni kul-peygamber
olmakla sultan-peygamber olmak arasında muhayyer bıraktı. ben kul-peygamber olmayı tercih ettim" (Müsned, ll , 29 ı ı demiştir. Bu sebeple, Hz.
Peygamber'in sahip olduğu makamların 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 A llah'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 kulun her şeyi efendisinindir. Onun için
kulun vasfı fakr ve ihtiyaçtır. Hiçbir
şeyi bulunmayan, kendi varlığına bile
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malik olmayan kulun fakir oluşu "fani
olma" manasma gelir. Kulun fani oluşu
da mevlasının yanında "hiç'' oluşu demektir. Aynı şekilde aziz ve kadir olarak gördüğü mevlasının huzurunda zelil
ve acizdir. Bunun böyle olduğunu idrak
edince Allah'ın izzetiyle aziz olur ve zilletten kurtulur. Fakat sahip olduğu izzetin gerçek sahibinin kendisi değil,
mevlası olduğunu bildiğinden aziz olduğunu iddia etmez. Mevlasının huzurunda kulun iradesi de yoktur. Kul, mevlasının iradesini kendi iradesi haline getirmiştir. Bu bakımdan o, tam manasıy
la cebir altındadır. onun hürriyeti kulluktadır: mutlak hürriyet ise yoktur.
Süfilerin. "mürid iradesi olmayandır"
demelerinin sebebi budur. Kul Allah ' ın
huzurunda ne kadar alçalırsa gerçekte
o kadar yükselir. Bir hadiste "Allah tevazu göstereni, alçak gönüllü olanı
yükseltir" (e l·Muuatta,, "Şadaka", I 2)
denilmiştir. Başka bir hadiste. kulun Allah'a en yakın olduğu anın secde hali
olduğu ifade edilmiştir (bk. Müslim,
"Şalat", 2 ı 5), Çünkü onun huzurunda en
fazla alçaldığı durum secde halidir. Allah kendisine bu kadar çok yaklaşan
kulun gören gözü, işiten kulağ ı, tutan
eli ... olur (bk . Buhari, "Rekiii,k", 38).
İbnü'l-Arabi bu durumu gölge-ışık misaliyle anlatır: İnsan, ışığın kaynağından
ne kadar uzaklaşırsa gölgesi o kadar
büyür. ona yaklaştıkça da gölgesi kısa
lır : ışığın tam altında bulunduğu zaman
gölge adeta belirsiz bir hal alır. Tıpkı
bunun gibi, kul Allah'a yaklaştıkça
küçülür: aczin bir ifadesi sayılan bu
küçülmenin sonunda kul fena • makamına ermiş olur. Hakiki fakr da budur.
İbnü'l-Arabi'de abd ve ubüdiyet terimleri vahdet-i vücüd görüşüne uygun
olarak yeni manalar kazanmıştır. İbnü'l
Arabi kainatın bütünüyle Allah'ın kulu
olduğunu söyler. Ona göre abd bir isim
değil , bir sıfattır : zillet, ihtiyaç, cebr ve
cehl bu sıfatın özünü meydana getirir.
Abd ile rab. ubüdiyet ile rubübiyet birbirinin karşısında yer alan ve sonsuza
kadar uzandığı halde hiçbir noktada
buluşmayan iki mertebedir. İnsan ezelden beri kuldur, ebede kadar da kul
kalacaktır. Rab ise daima rabdır. Ancak
insan-ı kamil, kul olma mertebesine
ulaşınca hür olur. Kamil kul olma mertebesindeki kul, bütünüyle Hak olmuş
bir halktır. Kamil abd Hakk'ın suretiyle
zahirdir. Zira Hak, "onun gören gözü,
işiten kulağı , tutan eli " olmuştur. Nefsini masivaya kul olmaktan kurtarana
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abd-i halis, hiçbir kimseye üstünlük
taslamayana abd-i mahz, şeytanın etkileyemediği kimseye abd-i has, diğer insanlara abd-i umüm, ifası mecburi olan
farzları yerine getirerek ibadet edene
abd-i ızdırar, ihtiyari olan ibadetleri yerine getirerek kulluk yapana ise abd-i
ihtiyar denilir.
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heb ilk sayfa

(Süleymaniye

Ktp. Ayasofya 894, Ib)

ABD b. HUMEYD
( ~.:.r.~ )

Ebu Muhammed Abd b. Humeyd
b. Nasr el-Kiss! (el-Keşşl)
(ö.

249/863-64)

Miıven'lünnehir'in tanınmış

L

hadis

hafızı.
~

Maveraünnehir'de bir Türk şehri olan
Kis'te 170'ten (786-87) sonra doğdu ve
aynı şehirde öldü. Gençliğinde o günün
önemli ilim merkezlerine giderek Yezid
b. Harün. Yahya b. Adem. Abdürrezzak,
Ebü Davüd et-Tayalisi ve Ebü Bekir b.
Ebü Şeybe gibi alimlerden hadis tahsil
etti. Kendisinden de Müslim. Tirmizi ve
oğlu Muhammed başta olmak üzere
Maveraünnehir alimlerinin birçoğu hadis rivayet etti. Şa]Jfl:ı-i Bu{ıarf'deki bir
senedde ("Menil.kıb, 25) geçen Abdülha mid (veya Abdülhumeyd) isminin Abd b.
Humeyd olduğunu söyleyen Mizzi'yi (bk.
Fethu 'l -Bari, XIV, 94) Darimi'deki rivayet
desteklemektedir.
Güvenilir bir muhaddis olan Abd b.
Humeyd'in iki eseri vardır: 1. el-Müsne~
dü'l-kebir. Müellif tarafından yapılmış
bir muhtasarına ait bazı cüzler günümüze kadar ulaşmıştır (bk. GAS, ı. 11 3).
el-Münte{ıab min Müsnedi <Abd b.
lfumeyd adıyla bilinen ve Süleymaniye

(Ayasofya, nr. 894, 204 vr.). Millet (Feyzu llah Efendi, nr. 548, 207 vr ). Nuruosmaniye (nr 123 1, 194 vr.) ve Köprülü (nr. 456,
176 vr.) kütüphanelerinde birer yazması
bulunan eser üzerinde. Kemaleddin Özdemir. Hadis İlminde Abd b. Humeyd
ve Müntehab Müsned'i adıyla Ankara
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde bir
doktora tezi hazırlamıştır. Ayrıca eş
Şülaşiyyatü'l-va~ı ca ii Münta{ıabi'l
Müsned adlı seçme bir cüzün yazmaları da bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp .,
Ayasofya, nr. 882/ 2. vr. I 0-21; Zahiriyye
Ktp. , Hadi s 248, 6 vr.). 2. et-Tefsir. Günümüze ulaşmayan bu eserden İbn Hacer'in yaptığı iktibaslara el-İşabe'de yer
yer rastlanmaktadır (bk. GAS, ı. 113).
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