
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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ABBADfLER 

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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ABBADTLER 

yordu. 1 053 yılına kadar küçük Serberi 
hanedanlarını hakimiyeti altına almıştı. 
Buna rağmen Gırnata'daki Ziriler onun 
karşısında başarıyla · mukavemet edi
yorlardı. Bu arada Ceziretülhadr~i'yı 

Hammudiler'den alarak oğlu İsmail'i 
Kurtuba üzerine gönderdi. Ancak İsmail 
Ceziretülhadra'da bağımsızlığını ilan et
rneğe karar verdi. Bu sefer de. diğer 
oğlu Muhammed Ziriler'e karşı Mala
ga'daki Araplar'ı desteklemek için ha
rekete geçti. Fakat Ziriler bu orduyu 
bozguna uğrattılar, Muhammed canını 
zor kurtardı. Buna rağmen Abbadiler 
mülukü't-tavaifin en kuwetlilerinden 
biri idi. Tahta geçtiği zaman "Hacib", 
bir süre sonra da "el-Mu'tazıd-Billah" 

unvaniarını kullanan, siyasi bakımdan 
son derece kabiliyetli ve başarılı olan 
Abbad, yirmi yedi yıllık hükümdarlıktan 
sonra 1069 yılında öldü. 

İşbiliye'nin bu kudretli hükümdarının 
yerine oğlu Muhammed geçti. "el
Mu'temid" unvanını alan Muhammed. 
tahta geçişinin ikinci yılının başında 

Cehveriler'in elinde bulunan Kurtuba'yı 
kendi topraklarına kattı. Ancak Tuley
tula Hakimi Me'mun'un tahrikleri so
nunda İbn Ukkaşe adındaki bir macera
perest Kurtuba'ya saldırdı ve burayı 

Me'mun adına zaptetti (1 075). Mu'te
mid üç yıllık bir mücadeleden sonra 
Kurtuba'yı tekrar geri aldığı gibi Vadil
kebir (Guadalquivir) ile Vadi Ane (Gua
diana) arasındaki toprakları da ülkesi
ne kattı. Bu arada Kastilya Kralı VI. AI
fonso'nun İşbiliye'ye saldırısını Vezir 
İbn Arnmar'ın gayretleriyle bertaraf 
etti. 

Kurtuba'nın .alınmasından sonra Mu'
temid, İbn Ammar'ın. teşviki üzerine, 
Arap asıllı Muhammed b. Ahmed b.Ta
hir'in idaresinde bulunan Mürsiye'nin 
zaptma teşebbüs etti. İbn Arnmar 1 078 
yılında Barselona Kontu II. Ramon Bec 
renguer'e baş vurarak yardım istedi ve 
buna karşılık 10.000 dinar ile emirio 
oğlu Reşid'i rehine olarak vermeyi teklif 
etti. Uzun görüşmelerden sonra anlaş
maya varıldı ve İbn Arnmar Mürsiye'yi 
zaptetti. Ancak İbn Arnmar giriştiği 
entrikalar sebebiyle_ Mu'temid tarafın
dan öldürüldü. 

MüiOkü't-tavaif arasındaki mücadele-
-ıer Endülüs'te İslam hakimiyetinin za
yıflamasına ve hıristiyan devletlerin J<uv
vetlenmesine sebep olmuştur. Kastilya 
Kralı VI. Alfonso bu gelişmeleri yakın" 

dan takip ederek 1 085 yılında güneye 

16 

doğru harekete geçti ve Tuleytula'yı 

zaptetti; Ceziretülhadra'ya kadar ilerle
di. Alfonso'nun bu başarılı harekatı En
dülüs'te İslam adına bir felaket oldu. 
Artık kuzeydeki hıristiyan devletlerle 
başa çıkamayan müslüman hanedanlar 
Murabıtlar'dan yardım isternek zorun
da kaldılar. Murabıtlar'ın hükümdan 
Yusuf b. Taşfin Cebelitarık'ı geçerek 
Zellaka'da hıristiyanları bozguna uğrat
tı (23 Ekim 1086). Ancak bu başarısına 
rağmen Endülüs'teki fakihler tarafın

dan iyi karşılanmadığı için geri dönmek 
zorunda kaldı. Yüsuf b. Taşfin'in Endü
Iüs'ü terketmesi üzerine hıristiyanlar 

tekrar harekete geçtiler. Bu defa 
Mu'temid, Yusuftan yardım istedi. 
Yusuf bu teklifi kabul ederek 1088 ilk
baharında Ceziretülhadra'ya çıktı. Fakat 

. Endülüs'teki mülukü't-tavaif ile iş birli
ği yapmanın mümkün olmadığını anla
yan Yüsuf b. Taşfin, Endülüs'e hakim 
olmağa karar verdi ve sırasıyla Kar
mune, Kurtuba ve İşbiliye'yi zaptederek 
Abbadiler hanedanına son verdi (ı 092). 
Abbadiler'in son emiri Mu'temid Tan
ca'ya ve oradan da Merakeş'e kaçtı; 

1 095 yılında da öldü. 
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~ HAKKı DuRSUN YıLDız 

ABBADİYYE 
( ~.:ıl:--!1) 

Mu'tezile'nin önde gelen 
ke!Amcılarından Abbad b. Süleyman 

es-Saymeri'nin fikirlerini 
benimseyenler için kullanılır 

(bk. ABBAD b. SÜlEYMAN es-SAYMERİ). 
L ~ 

L 

ABBADİYYE 
( ~.:ıl:--!1) 

Hz. Ali'ye nisbet edilen 
Aleviyye tarikatının bir kolu 

(bk. ALEVİYYE). 

ABBAS 
( _,.~ ) 

Ebü'I-Fazl el-Abbas b. Abdilmuttalib 
b. Haşim el-Kureşl el-Haşim! (ö. 32/653) 

L 
Hz. Peygamber'in amcası. 

~ 

Hz. Peygamber'in doğumundan iki 
veya üç yıl önce dünyaya geldi. Mek
ke'de onunla birlikte büyüdü. İlk genç
lik yıllarından itibaren ticaretle meşgul 
oldu. Maddi dtırumunun iyi olması se
bebiyle, Cahiliye döneminde Kabe'yi zi
yarete gelen hacılara su dağıtma (sika
ye*) ve onlara ziyafet verme (rifade*) 
görevlerini kardeşi Ebu Talib'den dev
raldı. Ebu Talib'in geçim yükünü hafif
letmek için Abbas Ca'fer'i, Hz. Peygam
ber de Ali'yi himayelerine almışlardı. 

Hz. Peygamber İslamiyet'i yaymaya 
başladığı günlerde Abbas hemen müs
lüman oldu. Ancak geniş nüfuzunu kul
lanarak müslümanları himaye etmek 
düşüncesiyle, Müslümanlığı kabul etti
ğini açığa vurmadı. Hatta Mekkeli müş
riklerin müslümanlarla ilgili karar ve 
davranışlarını Hz. Peygamber'e ulaştır

mak maksadıyla kasten hicret etmedi. 
Daha çok benimsenen ikinci bir rivayete 
göre ise. Mekke fethine veya en azın

dan Bedir Savaşı'na kadar müslü
man olmadı. Bununla beraber dairnil 
yeğenine arka · çıkarak onu müştiklere 
karşı himaye etti. İkinci Akabe Bia
tı'nda (622). Hz. Peygamber'i yalnız bı

rakinayıp müzakerelere katıldı; Medi
neli müslümanlardan onun hayatını 

tehlikeye atmayacaklarına dair teminat 
aldı. Mekke'de kaldığı süre iÇinde İslam 
davetini açıktan desteklediği kesinlik 
kazanmasa bile, karısı , ümmü'l-Fazl 
Lübabe ile oğlu Abdullah'ın müslüman 
olmalarına karşı çıkmayarak İslami
yet'in tebliğini müsamaha ile karşıladı
ğını göstermiş oldu. 


