
ilim muhitlerini dolaşarak Ebü Şeybe. 
Osman b. Ebü Şeybe, Halife b. Hayyat 
ve Bündar gibi devrinin meşhur mu
haddislerinden hadis tahsil etti. İbn 
Asakir'in kaydettiğine göre bu maksat
la D ı maşk'a gitti (854) ve Ebü Zür'a ed
DımaşkJ'den hadis okudu. Kendisinden 
de İbn Kani', Taberani, Ebü Bekir el-İs
maili. Hamza el-Kinani hadis rivayet et
mişlerdir. Abdan'dan hadis tahsil eden 
Ebü Ali en-Nisabüri. Abdan'ın yüz bin 
hadisi ezbere bildiğini ve hocaları için
de onun kadar çok hadis ezberleyen bir 
başkasını görmediğini söyler. Bilmediği 
hadisleri öğrenmek ve bilhassa "ali is
nad" elde etmek için gayret sarfeden 
Abdan el -Ahvazı. tabii Eyyüb es-Sahti
yani'nin hadislerini ali isnad ile r ivayet 
etmek maksadıyla , on sekiz defa Bas
ra'ya gitmiştir. Asker Mükrem'de Ab
dan'dan hadis dinlediğini söyleyen Ebü 
Hatim el-Büsti de onun hadis rivayeti 
konusunda çok titiz davrandığını ifade 
eder. 
Abdan·ın hadis rivayetinde zaman za

man yanıldığı (bk. VEHİM) ileri sürülmüş
tür. Ancak Zehebi, onun saduk* bir ha
dis hafızı olduğunu ve pek az yanıldığı
nı belirtir: "hüccet" ve "allame" diye öv
düğü Abdan'ın çeşitli eserleri bulundu
ğunu, bunlardan üç cüzün kendisine ali 
bir isnad ile ulaştığını kaydeder. Ketta
ni ise onun hadislerini toplayan bir Fe
vaid.inin bulunduğunu söyler. 

Abdan el-Ahvazi. doksan yaşlarında 
Asker Mükrem'de vefat etmiştir. 
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ABDAN el-EZDİ 
( ._sJj~l .;,\~) 

Ebu Abdirrahman Abdullah b. Osman 
b. Cebele el-Ezdl (ö. 221/836) 

Horasanlı hadis hafızı. 
_j 

Daha çok Abdan lakabıyla tanınan 

Abdullah b. Osman 14S'te (762) doğ
du. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. 
Hocaları arasında babası Osman b. Ce-

bele, Malik b. Enes, Abdullah b. Müba
rek, Cerir b. Abdülhamid gibi muhad
disler bulunmaktadır. Abdullah b. Mü
barek'in bütün kitaplarını kendi hattıy
la yazmış ve Buhari bizzat ondan yüz 
on hadis rivayet etmiştir. Müslim, Ebü 
Davüd, Tirmizi ve Nesai ise başkaları 
vasıtasıyla kendisinden birçok hadis 
nakletmişlerdir. İbn Hibban·ın sika* 
kabul ettiği Abdan·ı Ahmed b. Hanbel, 
"Horasan'da hadis almak için aya~ına 
gidilecek tek muhaddis" diye övmüş
tür. Abdan bir ara Cüzcan kadılığına ta
yin edilmişse de kısa bir müddet sonra 
affını dileyerek bu görevden ayrılmış
tır. Çok cömert olan Abdan·ın hayatı 

boyunca bir milyon dirhem sadaka da
ğıttığı rivayet edilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zehebi. Te?kiretü 'l-hu{fa?. Haydarabad 
1375-77/ 1955-58, ı, 401 ; a.mlf .. A'lamü 'n
nübela', X, 270-272 ; ibn Hacer. Teh?fbü 't
Teh?fb, V, 313-314 ; ibnü'l-imad, Şe?eratü'?
?eheb, Kahire 1350-51 , ll, 49. 

L 

liJ TALAT KoçYiGiT 

ABDAN el-MERVEZİ 
( ._sj_,_,JI .;ıl~ ) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed b. İsa el-Mervezl 

( ö. 293/906) 

Muhaddis, Şafii fakihi. 
_j 

Abdan diye şöhret bulduğu için bir
çok kaynakta Abdan b. Muhammed 
olarak zikredilen Abdullah, 220'de 
(835) Merv'de doğdu. Horasan bölgesi 
muhaddislerinden hadis tahsil ettikten 
sonra Irak ve Hicaz'a gitti; orada da 
Kuteybe b. Said, Ali b. Hucr, Ebü Kü
reyb gibi alimlerden hadis okudu. Hi
caz'dan Mısır'a geçerek imam Şafii'nin 
talebelerinden Şafii fıkhını öğrendi ve 
daha sonra memleketine döndü. Mu
haddis ve fakih Ahmed b. Seyyar'dan 
(ö 268/ 88 1 ı sonra Horasan bölgesinde 
Şafii mezhebini yayan ikinci kişi oldu. 
İbn Seyyar'ın ölümünü takip eden yıl 
larda Şafiiler' in çeşitli konularda karşı
laştıkları meseleler için baş vurdukları 
yegane alim o idi. Yahya b. Muhammed 
el-Anberi, Ebü Ahmed el-Assai ve 
Ebü'l-Kasım et-Taberi gibi devrin ta
nınmış alimleri onun talebesi olmuştur. 

Merv'de vefat etti. 

Yüz cüzden meydana gelen Kitabü'l
Ma c rife adlı eseri, ashabın hayatını ve 
rivayetlerini tanıtan temel kaynaklar
dandır. İbn Hacer'in el-İşabe'de sık sık 

ABDERl. Ebü Muhammed 

atıfta bulunduğu b.u eser günümüze 
ulaşmamıştır. Kaynaklarda Abdan'ın 

Kitabü'l-Muvatta, adlı başka bir eseri 
de zikredilmektedir. 
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Iii ALi y ARDlM 

ABD AR 
()~i) 

(bk. TAŞTDAR). 

ABDELI 

( J.J..f-) 

Güney Arabistan'da 

_j 

Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 
federe üyesi Lehic'de yaşayan 

halka verilen ad 
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(bk. LEHİC). 

ABDERİ, Ebu Abdullah 
( .$.)~\ .iıi.J..f- yi ) 

(bk. İBNÜ'L-HAC ei-ABDERİ). 

ABDERİ, Ebu Muhammed 
( ..S.)~\ ....... yi ) 

Ebu Muhammed 
Muhammed b. Muhammed b. All 

ei-Abderl ei-Hahl ( ._r-b.ll ). 

er-Risaletü'I-MaiJribiyye adlı 
seyahatnamesiyle meşhur 
VII. (XII .) yüzyıl müellifi. 

_j 

_j 

_j 

Abderi nisbesini Kureyşiler'den Ab
dü'd-Dar b. Kusayy'ın soyundan geldiği 
için, ei-Hahi nisbesini ise Mağrib'de Ha
ha bölgesinde oturduğu için almıştır. 

Hayatı hakkında. seyahatnamesinden 
çıkarılabilenler dışında bilgi yök gibidir. 
Taşıdıkları isim benzerliğinden, yaşa
dıkları zaman ve bölge yakınlığından 
dolayı başka şahsiyetlerle karıştınldığı 

da görülmektedir. Aslen Belensiyeli 
(Valencia) olduğu rivayet edilir. Ne za
man doğduğu, hatta vefat tarihi dahi 
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ABDERl, EbO Muhammed 

bilinmemektedir. RiJ:ıle'sinden öğrenil
diğine göre, 688'de ( 1289) seyahate 
çıktığı zaman, ailesiyle birlikte, Mağ
rib'de Merakeş'in batısında, kuzeyde 
Tensift nehri boylarından sahilde Su
veyre'ye (Mogador), doğuda Tensift'le 
birleşen Esifinual nehrinden Atlas Ok
yanusu sahillerine uzanan Haha bölge
sinde ve bu topraklara adını vermiş 

olan kabilenin arasında bulunuyordu. 
Bace. Tunus, Kayrevan, İskenderiye ve 
Kahire üzerinden Hicaz'a gitti; dönüşte 
yine İskenderiye'ye uğradı. AbderT se
yahati sırasında zamanının alimleri ve 
edipleriyle görüşme fırsatını buldu. Bu 
sayede muhtelif yerlerde ders aldığı 

alimler arasında Şerefüddin ed-Dimya
tT. İbn Dakikui'Td, Ziyaeddin İbnü'I
Müneyyir, Abdullah b. Harün et-TaT ei
KurtubT, Ebü Zeyd Abdurrahman b. 
EsedT, Ebü'I-Hasan Ali b. Ahmed el-Ka
raft gibi simalar vardır. Eserinden süfi
liğe meyli olduğu anlaşılan AbderT. Tu
nus'ta Şeyh Ebü Muhammed Abdullah 
b. Yüsuf ei-EndelüsT'den hırka giymiş
tir. Ebü'I-Kasım b. Rıdvan ile oğlu Mu
hammed talebeleri arasında anılır. 

Bilinen ve mevcut olan tek eseri er
RiJ:ıletü'l-Magribiyye'dir. Eserde, 25 
Zilkade 688'de ( 11 Aralık 1289) hac fa
rizası için çıktığı seyahati sırasında 

geçtiği yerler hakkında bilgi verir. Eser, 
AbderT'nin gördüğü yerlerin topograf
yasına dair doğru bilgiler ve coğrafi 

tasvirler bakımından ehemmiyet taşı
maz. Fakat arkeoloji bakımından dik
kate değer müşahedeleri, müellifinin 
bu yerlerin örf ve adetlerine dair tetkik 
ve tesbitlerini ve bilhassa XII. asır son
larında Kuzey Afrika'daki ilim ve kültür 
hayatıyla ilgili bol malzemeyi ihtiva eden 
er-RiJ:ıle, gerek müellifin, gerekse oğ
lunun icazet aldığı alimler hakkında et
raflı bilgi verir; işaret edilen asırda ve 
muhitlerde muhtelif sahaların otorite
leri, bunların derslerinde okuttukları 

eski ve yeni ana eserleri tanıtır. Bu ba
kımdan er-RiJ:ıle, daha sonra yazılan 
seyahatname tarzındaki eseriere tesir 
etmekle 'kalmamış, bilhassa hal tercü
mesi müelliflerinin faydalandıkları 

önemli bir kaynak olmuştur. Müellifin 
geniş bilgisi eserinin ehemmiyetini artı
rır. Sağlam bir dil tahsili görmüş olan 
bu kudretli edip, eserinde cinaslar ve 
istiarelerle örülü, tasannulu bir üslüp 
kullanır. Onun bu sanatkar tarafının ve 
dile hakimiyetinin en canlı vesikası şiir
leridir. Eserine aldığı manzumelerinden 
birinde oğluna ahlaki düsturlar gösterir 
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ve nasihatlar verir; diğer bir şiirinde de 
Selahaddin-i EyyübT'ye hitap ederek 
ondan İslam ülkelerini hıristiyanların 
hakimiyetinden kurtarmasını ister. 

er-Rihletü'l-Magribiyye, biri Muham
med ei-FasT (Rabat 1968, Muhammed el
Hamis Üniversitesi neşriyatından). diğeri 
Ahmed b. Cedv (Kostantine, ts., Cezayir 
Edebiyat Fakültesi neşriyatı, sy. 1) tara
fından olmak üzere iki defa neşredil
miştir. AbderT, RiJ:ıle'sinin SOO beyitlik 
bir manzum hulasasını da yapmıştır. 
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li NiHAD M. ÇETİN 

ABDEST 
( ..::......-l;l ) 

Başta namaz olmak üzere 
bazı ibadet ve arnelierin 

yerine getirilmesinden önce yapılan 
dini temizlik. 

_j 

Abdest, Arapça'da "güzellik ve te
mizlik" manasma gelen vudı1' (~J ) 
kelimesiyle ifade edilir. Konuyla ilgili 
birçok hadiste zikredilen vudı1' Kur'an-ı 
Kerim'de geçmez. Kur'an'da temizlen
me ve arınmayı genel olarak ifade eden 
kelimeler zeka ( ~j ) ve tuhr (.k ) 
köklerinden türemiştir. İkinci kökten 
türemiş olan kelimeler bazı yerlerde 
maddi temizlik manasma gelirse de 
her iki .kökün müştakları daha çok ma
nevi bir arınmayı ifade eder. Bu di nT te
mizliği anlatmak için Türkçe'de kullanı
lan abdest kelimesi ise Farsça ab (su) 
ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve 
"el suyu" manasma gelen birleşik bir 
kelimedir. Fıkıhta, abdeste taharet-i 
suğra (küçük temizlik), gusüle de taha
ret-i kübra (büyük temizlik) denir. Ab
dest almayı gerektiren hallere hades-i 
asgar (küçük kirlilik), gusül yapmayı ge
rektiren hallere de hades-i ekber (bü
yük kirlilik) adı verilir. 

İslamiyet'ten önce, gerek Yahudilik 
ve Hıristiyanlık, gerekse eski Mısır, Me-

zopotamya, Yunan, Roma ve Uzakdoğu 
dinlerinde, genellikle ayine bağlı ve 
sembolik yönleri ağır basan abdest 
benzeri bazı temizlik çeşitleri görül
mektedir. Daha çok din adamları tara
fından belli gün, olay ve yortular müna
betiyle yapılan bu dinT temizliklerdeki 
ortak husus, diniere göre yer yer farklı 
olmakla birlikte, insan vücudunun ya 
bütününün veya yalnız elierin ve ayak
ların veya sadece elierin ve ağzın , hatta 
yalnız parmakların yahut da ayinle ilgili 
bazı eşyanın temizlik ve takdis niyetiyle 
yıkanmasıdır. Abdest almak için su, su 
ile tuz veya başka bir karışım kutsal 
yağ veya kutsal ineğin idrarının (Hindis
tan'da) kullanıldığı da görülür. 

Abdest konusunu ele alan bazı Batılı 
müellifler, İslam'da gerek abdest ge
rekse temizlikle ilgili diğer hususların 
Hz. Peygamber tarafından yahudi, hı

ristiyan ve hatta putperest Arap kay
naklarından alındığını ve bu gelenekle
rin etkisi altında geliştiğini iddia et
mektedirler (bk iA, 1, 25) . Ancak bu id
dialar, onların, İslam'ın orüinal ve sema
vi bir din olmadığı, Hz. Peygamber tara
fından sözü edilen kaynaklardan ikti
bas edilerek uydurulduğu tarzında öte
den beri bilinen, ilmT olmaktan uzak art 
niyetli düşüncelerinin bir uzantısıdır. 

Bazı hadislerde de (bk. Müsned, ll, 98; 
Buhari, "Büyü'", ıooı belirtildiği üzere, 
İslamiyet esasen kendisinden önceki 
semavT dinlerde abdestin bulunduğunu 
doğruladığı gibi, bu hak dinlerdeki hü
kümler, Allah ve Resulü tarafından 

neshedilmeyerek geçerliliklerini koru
dukları ölçüde, İslam fıkhında şer'T hü
kümlerin bir kaynağı sayılmıştır. Bu 
durum. İslamiyet'in kendisini daha ön
ceki semavT dinlerin doğrulayıcısı, mi
rasçısı ve Allah tarafından kemale erdi
rilmiş son şekli (bk ei-Maide 5/ 3; es-Saff 
61 1 6) olarak takdim etmesinin de ta-

bii bir sonucudur. Hz. peygamber'in bir 
defasında su isteyerek abdest uzuvları
nı üçer defa yıkadıktan sonra. "İşte bu. 
benim ve benden önceki peygamberle
rin abdestidir" dediği rivayet edilir (bk 
Müsned, ll, 98; İbn Ma ce, "Tah&ret", 4 7; 
Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, 1. 80) Bu ha
dis münasebetiyle, abdestin daha ön
ceki semavT dinlerde yalnız peygamber
lere mi mahsus olduğu, yoksa ümmet
Ierine de mi şamil bulunduğu hususu 
müslüman alimler arasında tartışma 
konusu olmuştur. Her ne şekilde olursa 
olsun, İslamiyet, bu ilahi dinlerin unu
tulan ve tahrif edilen birçok hükümleri 


