
ABBADT. Ebü Asım 

bilgi, öğrencisi Ebü Sa'd'ı.n el-İşraf 'ala 
gavamizi'l-lJ-ükı1mat adlı eserinde bu
lunmaktadır. Fıkıh tahsiline Herat Kadı
sı Ebü Mansür ei-Ezdf nin yanında baş
ladı ve Nisabur Kadısı Ebü .Ömer ei-Bis
tami, Ebü Tahir ez-Ziyadi ve Ebü İshak 
ei-İsferaini gibi bilginierin derslerine 
devam ederek öğrenimini tamamladı. 

Birçok ilim merkezine seyahat etti, de
ğişik ilim adamları ile tanıştı. . Herat'a 
döndükten sonra kadı olarak görev 
yaptı. Resmi görevi yanı sıra birçok 
eser kaleme almış ve değerli öğrenciler 
yetiştirmiştir. Kitabü'r-ra~m adlı eserin 
yazarı olan oğlu Ebü'I-Hasan ei-Abbadi 
ile Ebu Sa'd (Said} ei-Herevi bunların 
önde gelenlerindendir. Şewal 4SS'de 
(Eylül 1606) Herana öldü. 

Abbadi dikkatli bir alim, yazdığı eser
lerle Şafii fıkhının tedvinine ve klasik 
üslüp kazanmasına emeği gE!çmiş bü
yük bir hukukçu idi. Nevevfnin asha
bü'l-vücOh* tabakasındaki müctehid
lerden saydığı Abbadfnin, kapalı ifade 
ve nadir kullanılan kelimelere karşı özel 
bir merakı vardı. Bu yüzden üslQbu çet
refildir. Ebü Sa'd, bu özelfiğin ona hoca
sı Ebü İshak'tan geçtiğini kaydeder. 

Şafii fıkhına dair yazdığı Edebü'l-ka
za'. el-Mebsı1t. el-Hadi ila me?hebi'l
'ulema', Kitabü'r-Redd 'ale'l-Kiiçli es
Sem'ani, Kitabü 'l-Miyah. Kitabü 'l-Et 
'ime; Kftabü 'z-Ziyada~ Ziyadatü 'z-Zi
yadat ve Tabakatü'l-fukahd'i'ş-Şati'iy
ye başta gelen eserleri arasındadır. Ede
bü'l-~aza', talebesi Ebu Sa'd tarafın
dan el-İşrdt 'ala gavamizi'l-lJ-ükı1mat 
adıyla şerhedilmiştir. Taba~atü'l-fu~a

hd'i'ş-Şati'iyye ise G. Vitestam tara
fından yayımlanmıştır (Leiden ı 964). 
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ABBAoi, Ebü Mansur 
( .... ~~~.)~y.l) 

Kutbüddin Emir Ebıl Mansur 
el-Muzaffer b. Ebi 'l-Hüseyn 

Erdeşlr el-Abbadl ( ö . 54 7/ 1152) 

İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 
_j 

491 'de ( 1 098) Sincabad'da doğdu . 

Babası, Gazzalfnin de vaazlarını takip 
ettiği, Emir Abbadi adıyla tanınan meş
hur vaiz Ebü'l-Hüseyin Erdeşir b. Man
sur'dur (ö. ı ı03). Merv'de şöhrete ka
vuştuğu için "Vaiz-i Mervezi" diye meş
hur olan Abbadi ilk tahsilini Merv'de 
yaptı. Tanınmış muhaddislerden hadis 
dersi aldı ve daha sonra hadis rivayet 
etti. Genellikle güvenilir bir hadis ravisi · 
olarak kabul edilir. Fakat Abbadi daha 
ziyade baba mesleği olan vaizlikle ün 
yaptı. Vaazlarında halkı coşturduğu için 
kendisine " Sultan-ı sühan", "Hace-i 
ma'na", "Allame-i rüzgar" gibi unvanlar 
verildi. Mevlana Celaleddin, Şems-i Teb
rizfyi övmek için Abbadi gibi bir ifadE! 
kudretine sahip olmayı arzuladığına gö
re (Divan-ı Kebir, V, ı 88), Abbadfnin bu 
sahadaki şöhretinin daha sonraki asır
larda da devam ettiğ i anlaşılmaktadır. 

Abbadi Merv'de şöhrete kavuştuktan 
sonra Sultan Sencer'in elçisi olarak 
Bağdat'a gitti. Halife Muktefi-Liemril
lah ' ın güvenini kazandı. Üç yıl kadar 
kaldığı Bağdat'ta vaazlar vererek halk
tan büyük ilgi gördü. Halifenin elçisi 
olarak Merv'e, oradan da tekrar Bağ
dat'a döndü. Elçilik göreviyle g ittiği 

Hüzistan'da 2 Rebiülewel 547'de (7 Ha
ziran 1152) Asker Mükrem'de vefat et
ti. Cenazesi Bağdat'a getirilerek Cü
neyd-i Bağdadfnin bulunduğu Şuniziyye 
Mezarlığ ı haziresinde toprağa verildi. 

Devrinde vaizliğin (müzekkirlik) çok 
rağbette olması, onun küçük yaştan iti
baren bu mesleğe ilgi duymasına sebep 
oldu. Serbest · düşünmeyi ve fikirlerini 
rahat bir şekilde ifade etmeyi sevmesi 
onu mutasawıflara yaklaştırmış, tasav
vufi eserleri okuyup bunlardan fayda
lanmasını sağlamıştı. Eserleri tasawufi 
düşüneeye olan meylini ve bu konudaki 
bilgisinin derinliğini açık bir surette 
göstermekteyse de münasebet kurdu
ğu şeyh veya mutasawıflar hakkında 

kaynaklarda herhangi bir kayıt yoktur. 
Süfi tabakat kitaplarında kendisine yer 
verilmemesi, süfiler nezdinde mutasav
vıf sayılmadığını gösterir. Talebesi Ebü 
Said es-Sem'ani hadis rivayeti hususun
da Abbadfnin itimada şayan olduğunu , 

ancak dinen doğru olmayan bazı hu-

susları yapmakta mahzur görmediğini 
söyler. Nitekim Hamza b. Mekki de Ab
badfnin namaz konusunda ihmalkar 
davrandığını nakleder ki, bütün bunlar 
onun dini emirler karşısında pek has
sas olmadığını göstermektedir. Din 
adamlarının halk üzerindeki nüfuzları

nın kuvvetle hissedildiği bir dönemde 
yaşayan Abbadi, hitabet gücüyle halkın 
güvenini kazandıktan sonra daha ser
best konuşmuş ve daha rahat ha·reket 
etmiştir. Onun bu davranışı devlet 
adamları yanında itibar kazanmasını 

sağlamış~a da Hanbeliler'in tenkidine 
uğramaktan kurtulamamıştır. Çünkü o, 
islam tarihinde, herhangi bir ilirnde ih
tisas sahibi olmadan yalnız hitabet 
gücüyle büyük şöhret kazanan şahsi

yetlerden biridir. · 

Eserleri. 1. Şı1ffnQ.me (et-Taşliye ii 
alJ_vali'l-mutaşavvife}. Dört bölümden 
meydana gelen bu. eserin birinci bö
lümünde tasawuf ve tarikat konuları . 
ele alınır. İkinci bölümde sülük ehli 
mübtediler, evasıt, müntehiler olarak 
üçe ayrılır ve her birinin yapması gere
ken işler anlatılır. Üçüncü bölümde ta
sawufi haller zahir ve batın olmak üze
re ikiye ayrılır ve bu haller teker teker 
incelenir. Dördüncü bölümde tasawufi 
ıstılahlar ve süfı1erin adab ve erkanı 

üzerinde durulur. Abbadi eserini sade 
bir dille yazmış, maksadını daha iyi an
latmak için sık sık müşahhas örnekler 
vermiş ve basit benzetmeler yapmıştır. 
Ona göre ümmet için nebi, talebe için 
hoca, cemaat için imam, hasta için dok
tor ne ise mürid için de şeyh odur. Ab
badi bu eserinde şeriatların birliği (vah
detü ' ş-şerai') meselesi üzerinde de du
rur ve bütün nebilerin esas itibariyle 
aynı şeyleri talim ve tebliğ ettikl~rini 

ısrarla belirtir. Şı1finame. Gulam Hüse
yin Yüsufi tarafından neşredilmiştir 

(Tahran ı 347 hş . ) 2. Mena~ıbu'ş-şı1fiy
ye. Süfı1erden ve tasawuf terimlerin
den bahseder. Girişten sonra bir bab ve 
her biri ikişer bölüm (asi) ihtiva eden 
iki ana bölümden (rükn} meydana gelir. 
Eser. Necib Mayil-i Herevi tarafından 
neşredilmiştir (Tahran ı 983).3. Risale ff 
ibdhati şürbi'l-l]amr. Şarap içmenin 
mubah olduğunu iddia eden .bu risale
nin müellif nüshasını gördüğünü bildi
ren Sem'ani. bu fikirleriri Abbadfye ait 
olmadığını. onun bu sözleri başkaların
dan naklettiğini söyleyerek onu savun
maktadır. Adı geçen yazar. bu eser hak
kında, "Abbadfnin böyle bir risale yaz
mış olacağını sanmıyorum; olsa olsa 
hükmü ihtilaflı olan nebi~*den bahset
miş olabilir" diyen İbn Hacer'in görüşü-



ne katılmaktadır. 4. Merasimü'd-dfn if 
mevasimi'l-ya~1n. Hz .. Ali ve Ehl-i beyt'in 
fazileti hakkındadır. 5. Mi'racname. 6. 
el-Vesfle ila macrifeti'l-fazfle. Son üç 
eser ve yazmaları hakkında Gulam Hü
seyin Yüsuff, Şzlifname'nin önsözünde 
geniş bilgi vermektedir. Abbadi Szlifna
me'sinde Kitiibü'l- cunşur adlı. başka 
bir eserinden söz ederse de bu eser 
günümüze kadar gelmemiştir. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

ABBAol, İbn Kasım 
( .s~L:-JI r-'ı; .:r.l) 

Şihabüddin Ahmed b. Kasım es-Sebbağ 
ei-Abbadi ei -Mısri (ö. 994/1586) 

Daha çok ŞAfii fıkhı 
ve Arap gramerine dair eseriere 
yazdığı şerhlerle tanınan Alim. 

_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Mısır'da yetişti. Nasıruddin Muhammed 
ei-Lakanr, Şehabeddin ei-Burullusr ve 
Kutbüddin isa es-Safevr gibi devrin 
önde gelen alimlerinden ilim tahsil etti. 
Başta Muhammed b. Davüd ei-Makdisi 
olmak üzere birçok öğrenci yetiştirdi. 

1586 yılında hac dönüşü Medine'de 
(bazı kaynaklara göre Mekke'de) vefat 
etti. 

Çağdaşları arasında, devrinin gelene
ğine uygun olarak, eser telif etmekten 
ziyade önemli eseriere şerh ve haşiye
ler yazmakla tanınan Abbadfnin eserle
rinin başlıcaları şunlardır: ı. el-Aya
tü '1-beyyinat. Taceddin es-Sübkfnin fı
kıh usulüne dair Cemcu'l-cevami' adlı 
eserine Celaleddin el-Mahallfnin yaptığı 
şerhin haşiyesidir. Kenarında Mahal-· 
lfnin şerhiyle birlikte dört cilt halinde 
basılmıştır (Bulak 1289) 2. Haşiye c alil 

Şerl).i'l-Varakat. Cüveyni'nin fıkıh usu
lüne dair el-Vara~at adlı eserinin Cela
leddin el-Mahalli tarafından yapılan 

şerhinin haşiyesidir. Karaff'nin Şerl).u 

Ten~1l).i'l-fusı11 if il].tişari'l-Mal).şul adlı 

eserinin kenarında neşredildi (Kahire 
1307) 3. Haşiye cala Şerl).i'l-Mul).tiic. 
Nevevfnin Şafii fıkhına dair el-Minhac 
adlı eserine İbn Hacer ei-Heytemr tara
fından Tul).fetü'l -Mul).tiic adıyla yapılan 
şerhin haşiyesi olup aynı şerhe Abdül
hamid · eş-Şirvanfnin yazdığı haşiye ile 
birlikte basılmıştır (1-N, Kahire 1282 ; 

I-VIIl, Kahire 1305) 4. J{aşiyetü'l-Gure
ri'l~behiyye. Zekeriyya ei-Ensarfnin. 
İbnü'I-Verdfye ait el-Behcetü'l· Verdiy
ye (Kazvininİn el-ljavi'ş-şa!;jir adlı Şafii 

fıkhına dair eserinin 5000 beyitlik man
zum şekli) adlı eserine yaptığı şerhin 

haşiyesidir. Abdurrahman eş-Şirbinfnin 

aynı şerhe yazdığı haşiye ile birlikte ba
sılmıştır (l-V, Kahire 1315) 

Abbadfnin bu basılı eserlerinden baş
ka, Ebü Şüca ' ın Gayetü'l-il].tişar adlı fı

kıh kitabına Fetfıu'l-Gaffar adıyla yaz
dığı bir şerhi ve Kafiye, Elfiyye, Tell].fş. 
cİzzf ve Katrü'n-neda gibi Arapça gra
mer kitaplarına şerh ve haşiyeleri vardır. 
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ABBADİLER 
( ~~ .,~ ) 

İşbiliye merkez olmak üzere 
Güneybatı Endülüs'te hüküm süren 

bir Arap hanedam (1023-1091). 
_j 

İşbTiiye Kadısı Ebü'I-Kasım Muham
med b. Abbad. Endülüs Emevr hilafeti
nin son yıllarında mülükü't -tavaifin or
taya çıktığı sırada Abbadiler'in istiklaıl
ni ilan etti (ı 023). Hanedanın kurucusu 
Muhammed b. Abbad'ın Hire'deki Lah
mr kralları soyundan gelen ataları, En
dülüs'ün fethinden hemen sonra Hıms' 
tan İşbiliye'ye göç ederek orada yerleş
mişlerdi. Muhammed b. Abbad başlan

gıçta Malaga'daki Hammüdiler'in haki
miyetini kabul ettiyse de bu durum 
fazla devam etmedi. Bu devirde Ab
badiler'in en tehlikeli rakipleri Kurtu
ba'daki Cehveriler idi. Devri hakkında 

fazla bilgi bulunmayan Muhammed b. 
Abba d 1 042 yılında öldü. 

Muhammed b. Abbad'ın oğlu Ebü 
Amr Abbad b. Muhammed, Araplar'ın 
lideri sıfatıyla Endülüs'teki Berberiler'e 
karşı harekete geçti. İlk iş olarak Kar
ınüne'deki (Carmona) Muhammed b. 
Abdullah ei-Birzaır ve oğlu İshak ile 
mücadeleye girişti. Daha sonra ülkesini 
batıya doğru genişletmek için askeri 
harekata başladı. Onun bu başarıları 

Batalyevs (Badajoz), Ceziretülhadra (AI
geciras), Gırnata ve Malaga hakimlerini 
birleşmeye sevketti. Bir süre sonra Ba
talyevs'teki Efiasiler ile Abbadiler ara
sında başlayan mücadeleler 1 051 yılına 

kadar devam etti. Abbad o yı llarda kom
şularıyla savaşmaktan da geri kalmı-
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