
İBN ABBAD, Ebü'I-Kas1m 

şitli rivayetler dolaşan Endülüs Em evi Ha
lifesi ll. Hişam'ı bulduğunu ve onu İşblli
ye'ye getirerek kendisine meşru halife sı
fatıyla biat ettiğini açıkladı (426/1035); 

böylece Hammudller'e bağlılığını resmen 
sona erdirmiş oluyordu. Ayrıca diğer mü
lukü't-tavaifi de kendisi gibi davranmaya 
çağırdı. Aslında İbn Abbad'ın ll. Hişam 
diye ilan ettiği kişi ona çok benzeyen Ha
lef el-Husrl adlı bir müezzindi. Ancak yi
ne de Şii Hammudller'e bağlılığı içlerine 
sindiremeyen mülukü't-tavaiften bazıla
rı işin gerçeğini bilerek ya da bilmeyerek 
bu sahte halifeye biat etme kararı aldı. 
Burada önem taşıyan husus, yeni halife
nin kendisine biat için gelenlere Ebü'l-Ka
sım İbn Abbad'ın oğlunu hacib tayin etti
ğini söylemesiydi. Böylece nüfuzunu İşbl
liye dışına yaymak isteyen İbn Ab bad bu 
arzusunu meşrulaştırma imkanına ka
vuşmuş oluyordu. 

İbn Abbad'ın bu tasarrufu karşısında 
maddi gücünün ve özellikle manevi nü
fuzunun tehlikeye girdiğini gören Yahya 
b. Ali b. Hammud, kendisine tabi Serbe
ri liderlerini toplayarak İşblliye'ye h ücum 
etmek istedi. Fakat Serberi !iderleri. şeh
rin kuwetle tahkim edilmiş olmasına dik
kat çekerek daha iyi sonuç alınabilmesi 
için h ücum işini bir yıl sonraya bıraktırdı
lar. Bu durumu fırsat bilen İbn Abbad, 
Karmune'de bulunan Yahya b. Ali b. Ham
mud'un üzerine. şehrin eski hakimi Mu
hammed b. Abdullah el-Birzall tarafın
dan da desteklenen oğlu İsmail kuman
dasında bir ordu gönderdi. İsmail şehri 
zaptetti ve Yahya çarpışmalar sırasında 
öldürüldü; böylece Hammudller'e ağır bir 
darbe indirilmiş oldu. Bu yenilgi üzerine 
Hammudller'in zayıflamaya başladığını 
gören mülukü't-tavaiften bazıları sahte 
halifeye olan bağlılıklarına son verdiler. 
İbn Abbad, bunlardan Kurtuba hakimi 
Ebu Hazm Cehver'i kararından vazgeçir
meye çalıştıysa da başaramadı ve üzeri
ne yine oğlu İsmail'in kumandasında bir 
ordu gönderdi; bu hareketiyle diğer mü
lukü't-tavaife gözdağı vermeyi de hedef
liyordu. Ancak ordu, Kurtuba'da herhangi 
bir başarı kazanamadığı gibi geri döner
ken Zirller hanedanının Gırnata (Granada) 
Emlri Badls b. Habbus'un h ücumuna uğ
radı ve İsmail öldürüldü ( 431/1 039-40). 

Ebü'I-Kasım İbn Abbad, 29 Cemaziye
lewel 433 (24 Ocak 1 042) tarihinde vefat 
ettiğinde veliaht olan oğlu Ebu Amr Ab
bad'a (el-Mu'tazıd-Billah) küçükfakat 
güçlü bir emirlik bıraktı. İşblliye'ye hük
mettiği sürece herhangi bir hükümdar
lık lakap veya unvanı kullanmayan İbn Ab-
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bad zeki, uzak görüşlü. siyasi deha sahi
bi, zengin ve cömert bir idareci olmasının 
yanında şair, edip ve alim kişiliğiyle de ün 
yapmıştır. 
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İBN ABBAD, Ehü'l-Velid 
(.~l~ .J!f ~,.ıı ~~) 

İsmall b. Muhammed b. İsmall 
b. Kureyş b. Abbad el-Lahml 

(ö. 410/1019 [?]) 

Abbadi hanedanının kurucusu 
Ebü'I-Kasım İbn Abbad'ın babası, 

İşbiliye kadısı. 
_j 

Aslen Lahmller'e mensuptur. Ataların
dan Attaf b. Nuaym, 123 (741) yılında Belc 
b. Bişr'in maiyetindeki askerlerle birlikte 
Endülüs'e geçmiş ve Vadilkeblr'in (Guad
alquivir) kıyısında İşblliye'ye (Sevilla) bağlı 
bir köye yerleşmişti. Muhtemelen bura
da dünyaya gelen İbn Abbad baba tara
fından Arap, anne tarafından İspanyol'
dur. Gençliğinde İbn Abdülber'le birlikte 
birçok alimin meclislerine katıldı. İşblli
ye'de Ebu Muhammed el-Bacl'den, Kur
tuba'da (Cordoba) Ebu Muhammed el
Aslll'den rivayetlerde bulundu ve zaman
la dini ilimlerde temayüz etti. Hakkında
ki bilgiler onun yalnız alim değil irfan sa
hibi bir mürşid, uzak görüşlü , zeki, zen
gin ve cömert bir insan olduğu yolunda
dır. Zenginliğini ifade eden bir rivayete 
göre oğlu Ebü'l-Kasım'a bıraktığı servet 
İşblliye'nin üçte birine denkti. Zenginliği 
ve cömertliği sebebiyle, Endülüs Emevl 
Devleti'ni parçalanmaya götüren iç karı
şıklıklar sırasında Kurtuba'dan kaçmak 
zorunda kalan birçok önemli şahsiyet 
onun himayesine sığınmıştır. 

İbn Abbad, ll. Hişam döneminde Hacib 
İbn Ebu Amir el-Mansur tarafından Kur
tuba Camii imam-hatipliğine, ardından 
İş biliye kadılığına tayin edildi. Mansur'un 
arkasından haciblik makamını üstlenen 
oğlu Abdülmelik b. Mansur el-Muzaffer 
onu kadılıktan aziettiyse de İşblliye halkı
nın ısrarı üzerine görevine tekrar getirdi. 
"Zü'l-vizareteyn" unvanınasahip olan İbn 
Abbad, kadılığın yanında şehrin asayiş iş
lerinin idare ve kontrolünü de üstlendi. 
Bu şekilde İşblliye'nin idaresi büyük çap
ta onun eline geçti. Bulunduğu makam
ları kaybetmemek için halifelerle ve di
ğer devlet adamlarıyla iyi geçinmeye ça
lıştı ve böylece İşblliye'de kendisinden 
sonra kurulacak Abbadl hanedam için uy
gun bir zemin hazırladı. İbn Abba d 41 o 
(1 019) veya 414 (1 023) yılında vefat etti. 
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İBN ABBAD 

el-MU'TEMİD-ALELLAH 

(bk. MU'TEMİD-ALELLAH, İbn Abbad). 
L _j 

İBN ABBAD er-RUNDI 
( 1.5.,_\j )f ~t;.: .J!f) 

EbO Abdiilah Muhammed b. İbrahim 
b. Abdiilah en-Nefz! er-Rundi 

(ö. 792/1390) 

Gayşü'l-mevfihib adlı eseriyle tanınan 

L 
Şazeli şeyhi. 

_j 

733'te (1333) Endülüs'ün güneyinde 
Merlnl Emirliği'nin denetimi altında bu
lunan Runde (Randa) şehrinde doğdu. Ata
larından biri olan Abbad'ın adına nisbet
le İbn Abbad diye anılır. Öğrenimine böl
genin meşhur alim, hatip ve viiizlerinden 
olan babası ile fakih, kadı ve lugat alimi 
olan dayısının yanında başladı. Merlnl
ler'in Portekiz ve Kastilya kuwetleri kar
şısında uğradığı yenilgiden sonra (ı 340) 

müslümanların bölgede zor duruma düş-



mesi üzerine 748'de (1347) Afrika'ya ge
çerek Fez'e gitti ve burada Maliki fakihi 
Şerif et-1ilimsanl'nin öğrencisi oldu. Hal
faviyyln adlı Maliki medresesinde Ebu Ab
dullah el-Abill'den Eş'arl kelamı ve Ebu 
Abdullah el-Makkarl'den hadis tahsil et
ti. Sufi ve fıkıh alimi Ebu Muhammed Ab
dünnur el-İmranl'den İmam Malik'in el

Muvatta' adlı eserini okudu. Fas Sultanı 
Ebu İnan el-Merlnl'nin ölümünden kısa 
bir süre sonra 1358'de Sela'ya giderekŞa
zell meşayihinden Ebü'l-Abbas İbn Aşir ile 
tanıştı. Bir süre Kuşeyrl'nin er-Risôle'si. 

Kütü'l-~ulCıb, İf:ıyô'ü 'ulCımi'd-din gibi 
tasawuf klasiklerini okuyup inceledikten 
sonra İbn Aşir'e intisap etmeye karar ver
di. Sıkı bir riyazet dönemi geçiren İbn Ab
bad, mürşidi vefat edince Tanca'ya gide
rek Ebu Mervan Abdülmelik adlı bir sufi
den istifade etmeye başladı. Meşhur ese
ri Gay§ü'l-mevôhib 'i 772-774 (1370-
1372) yılları arasında burada kaleme al
dı. Daha sonra Sela'ya giderek776 (1375) 
yılına kadar burada ikamet etti. Aynı yıl 
Fas sultanının tevcih ettiği, Kuzey Afrika'
nın en eski ve en meşhur dini müessese
si olan Karaviyyln Camii'nin imam-hatip
lik görevini kabul ederek Fas'a döndü ve 
bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. Bazı 
kaynaklarda İbn Abbad'ın hiç evlenme
diği kaydedilir. Kabri Fas'ın meşhur ziya
ret yerlerindendir. İbn Abbad, el-lfike
mü'l-~tô'iyye adlı eseriyle Şazeliyye ta
rikatının geniş bir coğrafyada tanınma
sını sağlayan İbn Ataullah el-İskenderl'
den sonra tarikatın ikinci önemli tem
silcisidir. İbn Ataullah daha çok Mısır böl
gesini tesiri altına alırken İbn Abbad Ku
zeybatı Afrika ve Endülüs'ü etkilemiş
tir. 

Eserleri. 1. Gay§Ü '1-mevôhibi'l- 'aliy
ye ii şer]Ji'l-lfikemi'l-~ tô'iyye. İbn Ata
ullah el-İskenderl'nin eseri üzerine yapı

lan en eski şerhtir. el-lfikemü'l-~tô'iy
ye'yi otuz altı defa okuduktan sonra şer
hettiğini söyleyen Ahmed Zerruk ( ö. 899/ 
1493). sonunda İbn Abbad'ın şerhinden 
farklı bir eser ortaya koyamadığını itiraf 
etmiştir. İbn Abbad, müridieri Yahya b. 
Ahmed es-Serrac ve Süleyman b. ömer'in 
isteği üzerine kaleme aldığı eserde, hik
metlerin sıralanışına müdahale etmeden 
Ebü'l-Hasan eş-Şazell. Ebü'l-Abbas el
Mürsl ve İbn Ataullah el-İskenderl'nin 
eser ve men kı beleri başta olmak üzere çe
şitli tasawuf klasiklerinden faydalanmış. 
ayet ve hadisiere sık sık atıfta bulunduğu 
gibi Arapedebiyatından da örnekler ver-

miştir. Gay§ü'l-mevôhibi'l- 'aliyye 'nin 
ilk baskısı 1285'te ( 1868) Bulak'ta yapıl
mış. eser daha sonraki yıllarda da birçok 
defa basılmıştır (Bulak ı 287, I 299; Kah i re 
I 297, 1304, 1306, 13 I 3, 1358, 1988). et

Tenbih adıyla da tanınan eserin ilmi n eş
ri Abdülhallm Mahmud ve Mahmud b. 
Şerif tarafından gerçekleştirilmiştir (Ka
hire ı 390/1970). Kaynaklarda İbn Abbad'ın 
el-lfikemü'l-~tô'iyye'yi manzum ola
rak da şerhettiği kaydedilmektedir (Mak
karl, lll , 177). Z. er-Resô'ilü'l-kübrô. İbn 
Abbad'ın müridi şeyh Yahya es-Serrac'a 
gönderdiği, tasawufi actab ve erkan ko
nularını işleyen otuz sekiz mektuptan 
meydana gelmektedir (Fas 1320) 3. er
Resô'ilü'ş-şugrô . Yahya es-Serrac ile Mu
hammed Edlbe'ye yazılan ve tasawufi na
si hatleri ihtiva eden on altı mektuptan 
meydana gelir. Paul Nwyia tarafından 
Lettres de directian spirituelle. The 
Rasöil as Sughrö of Ibn Abböd (Bey
rut 1958, 1974 1 ilavelerlel) adıyla yayım
lanan eser A. Schimmel'in önsözü. John 
Renard'ın İbn Abbad hakkında geniş bir 
inceleme yazısı ve ingilizce tercümesiyle 
birlikte Ibn Abböd of Randa . Letters 

on the Şüfi Path adıyla da neşredilmiş
tir (New York 1986). 

İbn Abbad'ın diğer eserleri de şunlar
dır : Ed'iye mürettebe 'ala esmô'illôhi 'l
f:ıüsna, Taf:ı~i~u'l-'alôme ii af:ıkômi'l
imôme, Mecmu'atü'l-i;)utab, Resô'il 

'ala Küti'l-~uWb, Fetf:ıu't-tuf:ıie ve 
içlô'etü 'ş-şürie, E evi be ii mesô'ili'l
'u1Um, Kifôyetü'J-muf:ıtôc(Brockelmann, 
GAL Suppl., II, 358; Ebü 'l-Vefa et-Tefta
zanl, VI 119581. s. 254-256). 
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İBN ABDÜN ei-FİHRI 

ı 
İBN ABBAD es-SAHİB 

ı 

L 
(bk. sAHiB b. ABBAD). 

_j 

ı 
İBN ABBAS 

ı 

(bk. ABDULLAH b. ABBAS). 
L _j 

ı 
İBN ABDÜN ei-FİHRl 

ı 

Ls ..)€Alı ..:ı,~ 0-1' l 
Ebu Muhammed Abdülmecid 

b. Abdiilah b. AbdGn 
el-Yabürl el-Kureşl el-Fihri 

(ö. 529/1134) 

L 
Endülüslü vezir, katip ve şair. 

_j 

440 (1 048) yılı civarında Yabüre'de (Eva
ra ) doğdu. On üç yaşlarında iken Ebü'l
Velld b. Zabit en-Nahvl el-Maleki'den dil 
ve edebiyat dersleri aldı; ayrıca Ebü Be
kir Asım b. Eyyub. Ebu Mervan İbn Sirac 
ve A'lem eş-Şentemerl'den rivayette bu
lundu. Genç yaşta Yabüre Emi ri Ömer b. 
Muzaffer b. Eftas'ın ilgisini çekti. Ömer, 
Eftasller'in son hükümdan olarak Müte
vekkil lakabıyla Batalyevs'te (Badajoz) ik
tidara gelince ibn Abdun da onun katibi 
oldu. Batalyevsli bir Berberl hanedam olan 
Eftasller. 488 ( 1 095) yılında Murabıt or
dusu kumandanı Sir b. Ebu Bekir tara
fından ortadan kaldırılınca Murabıtlar'ın 
hizmetine girdi. Daha sonra Fas'a gitti ve 
Murabıt Hükümdan Yusuf b. Taşfin ile oğ
lu Ali'nin katibi olarak görev yaptı. Bazı 

kaynaklarda vezirlikyaptığının belirtilme
si ve "zü'l-vizareteyn" Iakabıyla anılması, 
katip unvanının bazı devletlerdevezir kar
şılığında kullanılması sebebiyle olmalıdır. 
İbn Abdun ailesini ziyarete gittiği Yabü
re'de 529 (1134) yılında vefat etti. Onun 
520 ( 1126) veya 527'de ( 1133) öldüğü 
yolunda rivayetler de vardır (Kütübl, ll, 
388; Zehebl. XIX, 598) . 

Yüksek edebi kültüre ve güçlü bir ha
fızaya sahip olan İbn Abdün'un Ebü'l-Fe
rec el-İsfahanl'nin Kitabü'l-Egani'sinin 

tamamını ezberlediği rivayet edilir. Nesir 
ve nazımdaki üstün yeteneğine rağmen 
resmi ve özel yazılarından birkaç örnek
le, kendisini üne kavuşturan el-Kaşide
tü'l-~bduniyye'si dışında pek az şiiri gü
nümüze kadar gelebilmiştir. Öğrencileri 
arasında Kadi iyaz b. Musa, Kadi Ebü Ab
dullah İbn Zerkün ve Feth b. Hakan gibi 
tanınmış şahsiyetler vardır. 

Eserleri. 1. el-Kaşidetü'l-~bdılniyye . 

İbn Abdün'un şöhretini borçlu olduğu bu 
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