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ESADEFENDizADE 
EBÜSAİD MEHMED EFENDi 

(bk. EBÜSAİD MEHMED EFENDi). 

ESADEFENDizADE 
MEHMED ŞERİF EFENDi 

(bk. MEHMED ŞERİF EFENDi). 

ESAHHU'I-KÜTÜB 

(~le:-!) 

Hadis literatüründe en güvenilir hadis 
kitabı için kullanılan tabir. 
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islam alimlerinin büyük çoğunluğuna 
göre bu tabirle Şa]J.i]J.-i Buly1ri kaste
dilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den sonra en 
sahih kitap olarak kabul edilen bu eser, 
gerek ravilerinin güvenilir ve hadisleri
nin sahih olması, gerekse tertip ve tas
nif bakımından mükemmel bulunması 
sebebiyle bu vasfa layık görülmüştür. Ha
kim en-Nisabüri ve Kuzey Afrikalı (Mağ
ribli) bazı alimiere göre ise esahhu'l- kü
tüb Şa]J.i]J.-i Müslim'dir. Ancak bu gö
rüş diğer bazı alimler tarafından , Müs
lim'in eserinin tertip ve tasnif bakımın
dan daha mükemmel olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır. 

imam Şafii'ye göre, yeryüzünde Allah ' ın 
kitabından sonra en sahih kitap Malik 
b. Enes'in el-Muvatta, adlı eseridir; an
cak Şafii bunu söylediği zaman Şa]J.ih-i 
Buly1ri ve Şa]J.i]J.-i Müslim henüz tasnif 
edilmemişti. Bu bakımdan imam Şafii'
nin bu görüşü esahhu'l-kütüb terimi açı
sından mutlak olarak geçerli kabul edil
memiştir. 
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Ebu Bekr Abdurrahman 

b. Keysan ei-Esamm 
(ö. 200/816) 

Basra Mu'tezilesi'ne bağlı tefsir, 
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kelam ve fıkıh alimi. 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Do
ğum tarihi bilinmemekle beraber Ebü'l
Hüzeyl ei-AIIaf, Nazzam, Bişr b. Mu'te
mir ve Muammer b. Abbad es-Sülemf'
nin dahil bulunduğu altıncı tabakada yer 

alması dikkate alınırsa hicri ll. yüzyılın 
ilk yarısında Basra ' da doğduğu söyle
nebilir. Burada Muammer b. Abbad, Hafs 
ei-Ferd, Ali b. Muhammed ei-Medainive 
Ebü Şemir el-Hanefi ile birlikte Ma'mer 
Ebü'I-Eş'as'ın öğrencisi oldu. Şehristani, 
Esamm'ı Hişam b. Amr ei-Fuvati'nin ta
lebeleri arasında göstermiş (el-Mi/el, ı. 31, 
72) ve müsteşrik Montgomery Watt ay
nı görüşü benimsemişse de (İslam Dü
şüncesinin Teşekkül Devri, s. 273) bu doğ
ru değildir. Çünkü Hişam b. Amr Muam
mer b. Abbad'ın öğrencisidir ve Esamm'ın 
fikirlerine reddiyeler yazmıştır. Bu du
rum. Hişam'ın Esam'dan bir nesil sonra 
yaşadığını gösterir. Şehristani'nin sözü
nü ettiği Ebü Bekirel-Esam ise İbn Ebü 
Duact'ın tahrikiyle devrin alimlerini hal
ku'l-Kur'an• konusunda sorguya çek
tiğinden adı mihne* olayına karışan ve 
bundan dolayı tekfir edilen Mısır Kadısı 
Ebü Bekir Muhammed b. Ebü'I-Leys el
Esam (ö. 235 / 850) olmalıdır. Ali Sami en
Neşşar, herhangi bir kaynak göstermek
sizin Esamm'ın, Ebü'I-Hüzeyl'in Nazzam'
dan sonra gelen en meşhur talebesi ol
duğunu yazar (f'ieş, etü ' l·fikri'l-{else{f fi'l 

islam, ı . 530) Halbuki Malati. Ebü'l-Hü
zeyl ei-AIIaf'ın Esamm' ı tenkit ederek 
ona Farsça'da "eşek sürücüsü" anlamı
na gelen Harban lakabını taktığını nak
leder ; İbn Hacer de Esamm'ın Allaf'tan 
daha yaşlı olduğunu belirtir. Bu bilgiler 
Esamm'ın Allaf'a öğrencilik yapmadığı
nı açık bir şekilde ortaya koymazsa da 
bu ihtimali zayıftatıcı mahiyettedir. Bu
nunla beraber Malati'nin rivayeti Esam'
la Allaf arasında bazı görüş ayrılıklarının 
bulunduğunu göstermekte. bir kısım 

kaynaklar da ikisi arasında birçok müna
zaranın yapıldığını kaydetmektedir. Ay
rıca Esamm'ın Dırar b. Amr ile bazı gö
rüşleri paylaştığı dikkate alınırsa ondan 
istifade ettiğini söylemek mümkündür. 

Esam hicri ll. yüzyılın son çeyreğinde 
Basra'da bir ders halkası kurdu ve bir
çok talebe yetiştirdi. En meşhur talebe
si. Mısır'da imam Şafii ile yaptığı müna
zaralarla tanınan İbrahim b. İshak b. 
Uleyye'dir. Devrinde Basra'nın en büyük 
alimi sayılan Esam, Hişam b. Hakem ile 
çetin münazaralar yaptı. Son derece fa
kir olmasına rağmen devlet adamların
dan görev istemeyip zahidane bir hayat 
yaşamayı tercih etti. Hatta talebeleri ona, 
"Herkes hacası sayesinde önemli ma
kamlara yükselirken biz senden bir şey 
görmüyoruz" deyince, "Ben Allah rızası 

için bir arada olduğumuzu sanıyorum" 
cevabını verdi. Vefatı için 200. 201 , 235, 
240 gibi farklı tarihler zikrediliyorsa da 
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bunlardan ilki daha isabetli görünmek
tedir. Zira Sümame b. Eşres 'ten gelen 
bir rivayete göre, Halife Me'mün 200 ve
ya 201 yılında Merv'den Bağdat'a dön
dükten sonra Sümame b. Eşres'ten öv
mekle bitiremediği Esamm'ı meclisine 
getirmesini istemiş, o da Esmamm' ın 
kendisinin dönüşünden· az önce vefat 
ettiğini söylemiştir (İbnü ' n-Nedfm, s. 214) 
Ayrıca 199 (814-15) yılında vefat eden 
Hişam b. Hakem ile yaptığı son tartış
malardan bir müddet sonra öldüğünün 
bildirilmiş olması da bunu teyit eder ma
hiyettedir. i smail Paşa· nın, Ebü Bekir 
Abdurrahman b. Keysan b. Cerir el-Eme
vi adıyla kaydedip Bağdatil bir muhaddis 
olarak tanıttığı ve Düceyl nehrinde Mu
hammed b. Eş'as ile birlikte öldüğünü 
belirttiği kişi (Hediyyetü ' l -'ari{fn, ı. 512) 
Esam'dan başka bir şahıs olmalıdır. 

Devrinin büyük hatiplerinden olan Esam 
Basra Mu'tezilesi'ne bağlı olmasına rağ
men tefsir, bilhassa kelam ve fıkıh sa
h-alarında kendine has fikirleriyle meş
hur olmuş bir alimdir. Tefsire dair bazı 
orüinal görüşleri Cübbai, Matüridi ve Ra
zi gibi alimler tarafından önemli görü
lerek nakledilmiştir. Ona göre manası 
herhangi bir delile muhtaç olmayacak 
ve bir itiraza mahal bırakmayacak tarz
da açık olan ayetler muhkem, manası 
ancak akıl yürütme ile anlaşılabilenler 
ise müteşabihtir. Mesela geçmiş millet
Ierin kıssalarını konu edinen ayetlerle 
Allah'ın varlığını ve birliğini dile getiren 
yaratılış ayetleri muhkem grubuna, kı
yametin kopacağını. insanların öldükten 
sonra diriltileceği ni ve Allah· a asi olan 
kulların azap göreceğini haber veren 
ayetler, haber verdikleri konuların ma
hiyetlerinin aniaşılmaması açısından mü
teşabih grubuna girerler (Eş'ari, s. 223). 
Abdülkahir ei-Bağdadi, Esamm'ın muh
kem ve müteşabihi bu şekilde tarif et
mesini yanlış bulur. Çünkü bu durumda 
ahkam ayetleri tarifin dışında kalmak
ta, muhkem ve müteşabih türlerinden 
hiçbirine girmemektedir (Uşalü'd-dfn, s. 
222). Halbuki Kur'an ayetleri ya muhkem
dir veya müteşabihtir. bunların dışında 
üçüncü bir şık yoktur (Al-i imran 3/ 7). 
Fahreddin er-Razi de Esamm'ın bu açık
lamasını eksik kabul eder (Te{sfr, VII, 170-
171) Josef Van Ess, Esamm'ın müteşa
bihatın manasının dünyada anlaşılama
yacağı. ancak ahirette bilinebileceği gö
rüşünde olduğunu öne sürer (E/2 Suppl. 

ling.J. s. 90). Kaynakların Esamm'a atfet
tiği görüşlerle bağdaşmayan bu iddianın 
yanlış bir değerlendirmenin sonucunda 
ortaya çıkmış olması muhtemeldir. Razi'-
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