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D HADiS. ilimleriyle ve özellikle ver-

dikleri fetvalarla meşhur olan Abdullah
adlı dört sahabi hakkında kullanılır.
Abadile, "abd" manasma gelen abdel
kelimesinin değil , Abdullah kelimesinin
çoğuludur. İbn' Fethün'a ait el-İsti 'ô.b
zeylindeki listeye göre, Hz. Peygamber'in ashabı arasında Abdullah isimli
300 kadar sahabi bulunmaktaydı. Fakat bunların içinde geniş fıkıh kültürü ve fetvalarıyla şöhret bulan dört
sahabi Abadile unvanıyıa · tanınmıştır.
Abadile'nin kimler olduğu Ahmed b.
Hanbel'e sorulmuş, o da AbdUllah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. Amr b. As'ın isimlerini saymış, Abdullah b. Mes'üd'un
Abadile'den olmadığını
belirtmiştir.
Beyhaki de. fıkıh ilminde önemli bir yeri
bulunan Abdullah b. Mes'üd'un Abadile'den sayılmayışını . onun çok erken tarihlerde vefat etmesi (32/ 652), Abadile'den sayılan diğer Abdullahlar'ın ise
daha uzun yaşayarak ilimlerinden büyük ölçüde faydalanılmasıyla izah etmiştir. Zaten Abadile terimi Abdullah b.
Mes'üd'un vefatından sonra ortaya çık
mıştır. Her ne kadar Zemahşeri ile
Rafıi. Abdullah b. Mes'üd'u Abadile'den
saymışlarsa da usul alimleri bunu doğ
ru bulmamıştır. Cevheri, Abdullah b.
Zübeyr'i Abadile'den saymayarak onların İbn Abbas. İbn Ömer ve Abdullah b.
Amr'dan ibaret olduğunu söylemiştir.
Merğlnani de el-Hidô.ye adlı eserinde
hac aylarının tesbiti konusundaki bir rivayetten söz ederken. "Bu, üç Abadile
(ei-Abadiletü's-selase) ile Abdullah b.
Zübeyr'den rivayet edilmiştir " der. Şa
rih ibnü'l-Hümam, Fetl,ıu'J-~adfr'de bu
cümleyi açıklarken Hanefller'e göre
Abadile'nin Abdullah b. Mes'üd, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Abbas'tan
ibaret olduğunu , başkalarının ıstılahına
göre de yukarıda Ahmed b. Hanbel'den
nakl~n adları verilen dört kişiye Abadile
dendiğini söylemektedir.

Hepsi de Kureyş kabilesine mensup
olan ve yetmiş yıldan fazla yaşayan
Abadile'nin en son vefat edeni, 73
(692-93) yılında seksen beş veya seksen yedi yaşında ölen Abdullah b. Ömer'
dir. Abadile'nin · çeşitli görüş, düşünce
ve fetvaları özellikle tefsir. hadis ve fı
kıh kitaplarında yer almıştır. ittifak ettikleri görüşe "kavlü'l-Abadile", arneli
ittifakiarına da
"fi'lü'l-Abadile" veya
"mezhebü'l-Abadile" adı verilmiştir.
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D TASAVVUF. Genellikle esrna-i hüsna*dan birinin tecellisine mazhar olmuş
kimseleri ifade etmek için kullanılır.
Bazı müteahhir süfiler, ilahi isimlerden özellikle birinin tecellisine mazhar
olan ve o ismin özünü teşkil eden sıfat
la vasıflananları o isme nisbet etmişler
dir. Bu nisbeti de abd kelimesini o isme muzaf kılmak suretiyle meydana
getirdikleri birleşik isimle gerçekleştir
mişlerdir. Cömertlik özelliğine sahip
olana Abdülvehhab, nefsani arzuları ve
her türlü kötülükleri yenecek güce sahip bulunana da Abdülkahhar denilmesi gibi. Kaşani, Işplal,ıô.tü 's-şı1fiyye'sin
de (s . ı 08-ı30l esrna-i hüsnanın her biriyle meydana getirdiği birleşik isimlere
bu türden mana vermeye çalışmıştır.
Bu tarz bir yorum, hadiste geçen "abdü'd-dinar ve'd-dirhem" (altına ve
gümüşe kul olan kimse) (Buhari. "Cihad". 70. "Rikak". ı o; ibn Ma ce, "Zühd". 8)
deyimine benzemektedir. Abadile aslın
da "Abdullahlar" demektir, fakat ibnü'lArabi ve Kaşani gibi müellifler. Allah
kelimesinden başka isimlerio başına
abd kelimesini ekleyerek meydana getirdikleri birleşik isimlere de Abadile
dem işlerdir.

Mutasawıflar, bazı

velilerin diğer vegöre esrna-i hüsnadan birinin tecellisinden daha fazla pay aldıklarını.
ınere

bundan dolayı her velinin kendine has
bir yönü bulunduğunu savunurlar. Mesela hakikatleri gönüllere nakşetmede
Bahaeddin Nakşibend . başı darda ·olanların yardımına koşmada Abdülkadir-i
Geylani, ilahi tecellilerden feyiz almada
Ebü'l-Hasan eş-Şazeli, olağan üstü hal
gösterınede Ahmed er-Rifai. şefkat ve
merhametle Ahmed el-Bedevi. cömertlikte İbrahim ed-Desükl. marifette İb
nü'l-Arabi, mahviyette Sühreverdi, cezbe ve istiğrakta Necmeddin-i Kübra.
aşk ve muhabbette de Mevlana temayüz etmişlerdir. Aynı şekilde dört büyük halifeden her biri diğerlerinden ayrı bir özelliğe sahiptir. Doğruluk Ebü
Bekir'in. adalet Ömer'in. haya Osman'ın, kerem de Ali'nin ayıncı özellikleridir. Aynı durum peygamberler için
de söz konusudur. Adem " safıyyullah".
Nuh "neciyyullah ", İbrahim "halilullah",
Müsa "kelimullah", Isa "rühullah", Muhammed de " habibullah "tır.
Fuşı1şü'l-l,ıikem ' de peygamberleri bu
yönleriyle inceleyen ibnü'l-Arabfnin aynı
konuda Kelô.mü 'l- 'Abô.dile adında bir
eseri de vardır. İbnü' l-Arabi. sözlerini
naklettiği bazı muhayyel şahısların her
birine Abdullah adını verir. Bunların babaları olarak bir peygamber adını. dedeleri olarak da abda bağlanan esrna-i
hüsnadan bir ismi kaydeder; Abdullah
b. İdris b. Abdülhalik, Abdullah b. İsma
il b. Abdünnafı' gibi. Verilen ilk örnekte
dede (Abdülhalik), Allah'ın isimlerinden ·
birine mazhar olduğu kabul edilen mücerret bir kulu, baba da (idrls) aynı ismin mazharı sayılan bir peygamberi.
Abdullah ise yine bu ismin (Halik) tecelli ettiği veliyi temsil etmektedir. İbnü'l
Arabi bu Abdullahlar'a mazhar oldukları esrna-i hüsnaya uygun özellikler verir
ve bu özellikleri onların diliyle anlatır.
Böylelikle o, isim alan her şeyin taşıdığı
özellikleri esrna-i hüsna vasıtasıyla Allah'tan aldığını iddia etmiş ve bütün tesir ve münasebetleri Allah'a bağlamak
istemiştir.

Mutasawıflar, İbnü 'l-Arabfden · itibaren kutub, imaman, evtad, abdal vb.
zümrelere abd ile başlayan isimler vermişlerdir. Mesela kutbun adı Abdullah,
sağdaki imarnın adı Abdürrab, soldaki
imarnın adı Abdülmelik'tir. Sayıları dört olan evtadın isimlerine de (Abdülallm,
Abdüımürld, Abdülkadir. Abdülhay) abd
ile başladığı için Abadile denilmiştir.
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