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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. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü's-Salah, 'Ulamü'l-f:tadfş, s. 17-19; Ta
hir ei-Cezairi, Teucfhü 'n·nCJ?ar, Beyrut, ts. (Da
rü 'l -Ma'rife), s. 85·86 ; Tecrid Tercemesi, 1, 50, 
216-220 ; Talat Koçyiğit. Hadis lstılahları, An· 
kara 1985, s. 47-51. liJ MücTEBA U iiuR 

ı 
ESAM, Ebıi Bekir 

1 

( r-'':il~y,!) 
Ebu Bekr Abdurrahman 

b. Keysan ei-Esamm 
(ö. 200/816) 

Basra Mu'tezilesi'ne bağlı tefsir, 

L 
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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nin Esam'dan bazı iktibaslar yapması, 
hatta bir Mu'teziiT olan Cübbafnin tenkit
lerine karşı Esamm'ın tefsirlerini isabetli 
bularak savunması ( Te{sfr, 11, ı 2; V, 80; VI, 
178; VII, 44) onu beğendiğinin işareti sayı
labilir. Ancak Razi, Bedir Gazvesi'nde me
leklerin müminlerle birlikte düşmana kar
şı savaştığının Esam tarafından kabul 
edilmeyişini tenkit eder ve bu tutumu
nun Peygamber' e ve Kur'an'a olan imanı 
ile çeliştiğini belirtir (a.g.e., Vlll, 213) 

Hişam b. Hakem dışındaki bütün ke
lamcılar alemin cevher ve araziardan iba
ret olduğunu kabul ederken Esam alem
de sadece cevherlerle cisimlerin bulundu
ğunu, bunların dışında araz diye bir şey 
olmadığını savunmuştur. 'Buna göre üç 
boyutu bulunan, hareket eden veya du
ran, birleşik veya ayrı olan, canlı ve can
sız, kokulu ve renkli olan cisim vardır; ci
simden ayrı olarak genişlik, uzunluk, de
rinlik, hareket, sükün, birleşme, ayrılma, 

hayat, ölüm, koku ve renk gibi arazlar 
mevcut olmadığı gibi bunların cisimde 
kümün halinde (tabiatında mevcut) bulun
ması da söz konusu değildir. Esam bu 
görüşe bağlı olarak ruhun bedenden ayrı 
bir mevcudiyetinin bulunmasını, insanın 
hayat, ölüm, kudret, acz gibi cisminden 
ayrı niteliklere sahip olmasını imkansız 
kabul etmiş, Kur'an'ın da cisim olduğunu 
ileri sürrrıüştür. Onun araz konusundaki 
bu telakkileriyle Hişam b. Hakem'in dü
şünceleri prasında açık bir benzerlik göze 
çarpmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki Hişam'
la yaptığı tartışmalar sonunda onun fi
kirlerinin tesiri altında kalmıştır. Ebü'l
Hüzeyl el-Allaf arazlar hakkındaki görüş
lerinden dolayı Esamm'ı tenkit etmiş, Hi
şam b. Amr el-Fuvati de hareket konu
sundaki iddialarına karşı er-Red cale'l
Esam ii nefyi'l- J:ıarekô.t adlı bir eser 
yazmıştır (ibnü'n-Nedim, s. 214) . 

Esam, belki de benimsediği tabiat fel
sefesinin bir sonucu olarak Allah'ın sıfat
Iarını kabul etmemiştir. Ona göre zat-ı 
ilahiyyenin ötesinde sıfatlar yoktur. Bu 
sebeple Allah için, · zatıyla ka im olan ezeli 
bir kelamla konuşucudur" denemez (Ne
seti, vr. 8Q b, 168a). Allah'ın hayat, kudret, 
acz ve bepzeri nitelikleri cisimden soyut
lanmış alcırak yaratması imkansızdır. Allah 
ma'dum*u bilmez, zira ma'düm bir "şey" 
değildir. Şu halde Allah alemi yaratma
dan önce onun hakkında bir şey bilmiyor
du. Böylece Esam Allah'a bilgisizlik isnat 
etmekle hem Mu'tezile hem de Ehl-i sün
net'ten, ma'dümu bir "şey" sayınamakla 
da Mu'tezile'den farklı düşünmüştür. 

Bağdadi' nin naklettiğine göre Esam, 
günah işlemeyen meleklerin peygamber-
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lerden üstün, Harüt ve Marüt gibi küçük 
günah işleyen meleklerin ise peygam
berlere nisbetle aşağı mertebede oldu
ğu görüşündedir (Uşulü 'd·dfn, s. 295) An
cak Fahreddin er-Razi Esamm'ın, her
hangi bir ayırım yapmadan bütün melek
lerin insanlardan üstün olduğu kanaati
ni taşıdığını kaydeder (Te{sfr, XV, lll). 
Esamm'a göre iman iyi arnelierin bütü
nünden oluşur. Büyük günah işleyen kim
se bu fiili yapmakta ısrar ederek ölse 
bile imandan çıkmaz . Bir mümine güna
hından dolayı münafık veya kafir sıfatı 
verilemez, ancak fasık denilebilir. Büyük 
günah işleyen müminlerin cehenneme gi
receklerine, naslarla veya bunların te'vil 
edilmesiyle değil sadece ehl-i kıblenin, 
ilahi emirlere isyan edenleri Allah düş
manı sayması itibariyle hükmedilebilir. 
Esam bu görüşüyle de Mu'tezile'den ay
rılarak Ehl-i sünnet'in fikrini benimse
miştir. Mu'tezile'nin üzerinde ittifak et
tiği beş esastan (usOI-i hamse) biri olan 
emir bi' l-ma'rfif nehiy ani'l-münker* 
konusunda da Esamm'ın görüşü farklı
dır. Ona göre bu ilke, Mu'tezile'nin iddia 
ettiği gibi fiili yaptırımlarla değil kötü
lük yapanları sözlü olarak uyarmak ve 
kötülüğe karşı kalben buğzetmek sure
tiyle yerine getirilmelidir. Nitekim konu 
ile ilgili ayetler de bunu göstermektedir 
(mesela bk. Al-i imran 3/ 104) 

Esamm'ın siyasi fikirleri de ilgi çeki
cidir. Bazı Hariciler'in dışında bütün müs
lümanlar bir devlet başkanı seçmeyi zo
runlu gördüğü halde Esam bu fikre ka
tılmamıştır. Ona göre vahiy de akıl da 
devlet için bir başkan seçmeyi zaruri kıl
maz. Müslümanlar Kur'an'ın gösterdiği 
yolda yürüyüp birbirlerine karşı adaletli 
davrandıkları, haklarını ve vazifelerini bi
lip bunlara riayet ettikleri sürece kendi
lerini idare edecek bir başkan seçmeye 
ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte devlet 
başkanı seçme fikri bütün toplumlarca 
benimsenmiştir. Şu halde devlet başka
nının seçimi icmaa dayanır, meşruiyeti 
de icma şartına bağlıdır. Bu sebeple 
Esam, hakkında icma bulunan ilk üç ha
lifenin hilafetini meşrü kabul etmekte, 
Hz. Ali'nin halifeliğini ise icmaa dayan
madığı için geçerli saymamaktadır. Bu
na karşılık herkesin rızasına mazhar ol
duğunu belirttiği Muaviye'yi meşrü ha
life olarak görmektedir. Ebü Müsa el
Eş'ari hakem alayında, ümmetin bir ha
life üzerinde birleşmesini sağlamak ga
yesiyle Hz. Ali 'yi hilafetten azietmekle 
doğru bir hareket yapmıştır. Muaviye, Tal
ha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam'ın 
Ali'ye karşı savaşmaları, devlet reisinin 

ittifakla seçilmesi gayesine yönelikse 
tasvip edilir, kendilerine bir pay çıkar
ma maksadına bağlı ise hatalı sayılır. 

Esamm 'a göre devlet reisliğinde esas 
olan ümmetin icmaı olmakla birlikte de
ğişik bölgelerde aynı anda birkaç halife 
bulunabilir. Hz. Peygamber'in çeşitli böl
gelere valiler tayin etmesi bunun için bir 
delil teşkil eder. Gerek devlet başkanlı
ğı ile ilgili görüşleri, gerekse Hz. Ali ile 
muhalifleri hakkında verdiği hükümler 
dolayısıyla Mu'tezile bilginleri Esamm'ı 
kendi mezheplerinden saymamışlardır. 

Goldziher, Esamm'ın siyasi konulardaki 
görüşlerini o dönemde tercüme edilmiş 
olan Aristo'nun eserlerinden faydalana
rak ortaya koyduğunu iddia ederse de 
(E/2 Suppl. !İng. i. s. 90) iddiasını ispat ede
cek herhangi bfr delil göstermez. Esam, 
kendine has olmak üzere ortaya koydu
ğu birçok görüşle müstakil bir mütefek
kir olduğunu ispat ettiğine göre onun 
fikirlerine mutlaka dışarıdan bir kaynak 
aramak isabetli görünmemektedir. Bişr 
b. Mu'temir Esamm'ın kelami görüşlerini 
çeşitli şiirlerinde reddetmiştir. Esamm'ın 

fikirlerini benimseyenlere Esammiyye adı 
verilmiştir. Bazı kaynaklar Esamm' ı ken
di zamanında fıkhı en iyi bilen bir alim 
olarak tanıtır ve bu alanda da kendine 
has görüşleri olduğunu kaydeder (İbnü'l
Murtaza, eU1ünye ue'l·emel, s. 33). 

Eserleri. İbnü'n-Nedim, Esamm'a ait 
olmak üzere tefsir, fıkıh, kelam, mezhep
ler tarihi ve dinler tarihine dair yirmi ye
di eserin adını kaydederse de bunlardan 
günümüze kadar geldiği sanılan eseri 

. Tefsirü '1- Kur' dn' dır. Brockelmann, kay
nakların takdirle bahsettiği (Davüdi, 1, 

269) ve Mu'tezile tefsirlerinin en önem
lisi saydığı bu esere ait bir yazmanın Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde (Kılıç Ali Paşa , 

nr. 53) bulunduğunu bildirmektedir (GAL 
Suppl., ll, 984) . Ancak yapılan inceleme 
sonunda söz konusu tefsirin Ebü Bekir 
Abdurrahman b. Keysan el-Esamm'a de
ğil, ilk mutasawıflardan Ebü Abdurrah
man Hatim b. Unvan (Yusuf) el-Esamm'a 
(ö 2371 851) ait olduğu anlaşılmıştır. Tef
sirin müellifiyle ilgili yegane bilgi, kitabın 
alt kenarında bulunan "Tefsirü'l-Esamm" 
kaydından ibarettir. Eserin ilk ve son cilt
leri kayıptır. Mevcut altı cildi, Bakara 
süresinin yarısından itibaren Hahman 
süresinin sonuna kadar olan kısmı ih
tiva etmekte olup meşhur süfi Hatim 
el-Esam tarafından yazılan tefsirin şer
hi mahiyetindedir. Çünkü birçok yerde 
'..r"cr'.,ı.; u:....ll Jli ibaresi yer almakta
dır. Bu husus, eserin Esam gibi Mu'te
zili bir alime ait olmasını imkansız kılar. 



Nitekim İbnü'n-Nedim de tefsir kitap
larını sayarken Esam adlı iki alim tara
fından yazılan ayrı ayrı tefsirler bulun
duğunu belirtir (el -Fihrist, s. 36-37). Eser
de yer alan. "Bu açıklama ile musannifın 
açıklaması arasında ne fark vardır der
sen şöyle derim" (vr 60a) tarzındaki ba
zı ifadelerden eserin bir şerh olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır. Tefsiri şerh ede
nin adı hakkında herhangi bir bilgiye 
rastlanmamakla birlikte Beyzavi ve İbn 
Kemal gibi müfessirlerden bahsetme
si, İmam Şafii ve Kadi Beyzavi'yi tenkit 
edip Hanefi görüşleri savunması (vr ı a, 

6b, ı 2a ), şarihin son devirlerde yaşamış 
Hanefi bir alim olduğu izlenimini verir. 
Esamm'a nisbet edilen diğer eserlerden 
bazıları şunlardır: Kitabü't- Tevhid, el
Beyan can esma'illah, el-lfüc~e ve'r 
rusül, er- Red c ale '1- M ücbire, er- Red 
cale'l-yehud, er -Red cale'l-mecus, er
Red cale'd-Dehriyye, el-İmame, Ma cri
fetü vücuhi'l - kelôm, Ki tab c alô ehli'l
fetva (İbnü'n-Nedfm, s. 214). 
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ESAM, Ebü'l-Abbas 
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( r-'it'-"'~ly,!) 
Ebü'l-Abbas Muhammed b. Ya'küb 

b. Yusufel-Esam en-Nisabı1rl 

(ö. 346/957) 

L 
Horasanlı muhaddis. 

_j 

247'de (861) Nişabur'da doğdu. Beni 
ümeyye ile olan münasebetinden dolayı 
Ümevi nisbesiyle de anılır. Babası mu
haddis ve verrak* Ebü'I-Fazl Ya'küb b. 
Yusuf, İshak b. Rahuye ve Ali b. Hucr gi
bi alimlerden ders almış, İbn Mahled ei
Attar, İbn Ebü Hatim gibi tanınmış si
malara hocalık yapmış bir alimdir. 265 
(878) yılında oğlu Muhammed'i yanına 
alarak İsfahan. Mekke, Askalan, Bağdat, 
Mısır, Dımaşk, Beyrut, Küfe gibi ilim mer
kezlerini dolaştı ve meşhur alimierin ki
taplarını bizzat kendilerinden dinleme
sini sağladı. Esam, bu seyahatlere baş
lamadan önce memleketinin iki muhad
disi Ahmed b. Yusuf ile Ahmed b. Ezher'
den hadis okumasına ve onların Nişa

bur' daki en son talebesi olmasına rağ
men kendilerinden yazdığı hadisleri kay
betti. Bağdat'ta hocaları arasında bir 
benzerini görmediğini söylediği Abbas 
b. Muhammed ed -Düri ile Muhammed 
b. İshak es-Sagani, Mısır'da fakih ve mu
haddis Rebi' b. Süleyman ei-Muradi, Dı

maşk'ta Ebü Zür'a ed-Dımaşki, Beyrut'
ta Beyrüti diye tanınan mukri ve muhad
dis Abbas b. Velid ve Küfe'de Utaridi di
ye bilinen Ahmed b. Abdülcebbar gibi 
ünlü hocalardan hadis rivayet etti. On 
sekiz yaşında başladığı hadis tahsili on 
iki yıl sürdü. Otuz yaşından itibaren işit
me duyusu zayıflamaya başladı ve za
manla büsbütün işitmez oldu; bu sebep
le "Esam" (sağır) lakabıyla tanındı. 

Uzun bir ömür süren Esam ileri gelen 
muhaddislerden ali rivayetlere sahip ol
du ve bu sebeple talebeleri çoğaldı. Bun
lardan Hakim en-Nisabüri, İslam dün
yasının dört bir yanından gelen muhad
disleri onun kapısında beklerken gördü
ğünü, baba, oğul ve torun olmak üzere 
üç neslin ona talebelik ettiğini söylemek
tedir. Binlerce talebesi arasında muhad
dis ve müellif Ebü Ali ei-Kabbani ile (ö 

289/ 902) Ebü Ali en-Nisabüri, Ebü Be
kir Ahmed ei - İsmaili, Ebü Abdullah İbn 
Mende, meşhur süfi EbQ Abdurrahman 
es-Sülemi, İbn Adi, Şafii fakihi Ebü't
Tayyib Sehl b. Muhammed es-Su'lüki gi
bi eser vermiş alimler de vardır. Ebü Nu
aym ei-İsfahani de ondan icazet yoluyla 
rivayette bulunmuştur. 

ESAME 

Esam herkesle iyi geçinen, güzel huy
lu bir insandı. Mecbur kaldıkça kitap is
tinsah ederek geçimini sağlardı . Mahal
lesindeki mescidde yetmiş yıl müezzin
lik yapmıştır. Bütün dikkatini hadis ri 
vayetine sarfettiği için bir gün ezan oku
maya başlarken "AIIahü ekber" diyecek 
yerde, "Ahberena Rebi' b. Süleyman, ah
berena eş- Şafii" diye bağırdı ğı rivayet 
edilir. Ölümünden bir müddet önce göz
lerini de kaybetti. 346 yılı Rebiülahir ayın
da (Temmuz 957) Nişabur'da vefat etti. 

Hadislerini ihtiva eden bazı cüzler Da
rü' 1- kütübi' z- Zahiriyye' de bulunmakta
dır (Mecmua, nr. 31,64 / 8,89/ 15, 28). 
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ES AME 
( ... u ) 

Kapıkulu askerlerinin isim 
ve maaşlarının kayıtlı olduğu defterleri, 

bu defterlerdeki isimleri ve daha çok 
burada adı geçenlerin ellerindeki 

belgeyi ifade eden tabir. 
L _j 

Arapça esma (ismin çoğulu) kelimesi
nin çağulu esiimiden bozulmadır. Os
manlılar'da devletten maaş alan kapı

kulu askerlerinin adları, diğer mali ka
yıtlarda olduğu gibi, okunması zor bir 
yazı türü olan siyakatla tutulan ve ba
zan kütük adıyla da anılan ulüfe defter
lerine kaydedilirdi. Bu defterlerde geçen 
isimler bir çeşit kadro kaydı olduğundan 
bunlara esame, burada adı geçen kapı
kulu askerlerine verilen belgelere de esii
me kağıdı veya esame pusulası denirdi. 
İlgili defterdeki kayda uygunluğunu be
lirtmek için mühürleneo bu kağıtlar, ay
rıca "mühürlü" anlamına gelen memhür 
adıyla da anılırdı. Adı ulüfe defterinde 
yazılı olup elinde esame kağıdı bulundu
ranlara esameli adı verilirdi. Ocak dü
zeninin henüz bozulmadığı dönemlerde 
ölen, ocaktan çıkarılan veya idam edilen
lerin adı siyah mürekkeple defterden si
linir, buna da "esame çalmak" denirdi. 
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