
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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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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