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ESBABÜ VÜRÜDİ'l-HADİS 
( ~..,.)\ J.J.).J Yl:--f ) 

Hadis ilminin 
hadislerin ne maksatla söylendiğini 

· araştıran dalı. 
_j 

"Esbabü'l-hadis, vürOdü'l-hadis" şek
linde de kullanılan bu tabir hadislerin 
belli bir sebep, bir vesile veya bir durum 
dolayısıyla söylenmiş olmasını ifade et
mektedir. Esbab-ı nüzOI ayetterin nüzOI 
sebepleri, nüzOI zamanı ve mekanıyla il
gili hususlardan bahsettiği gibi esbabü 
vürOdi'l-hadis de hadislerin söyleniş se
bepleri, söylendiği zaman ve mekanla 
ilgili hususlardan söz ı;ıder. Bu ilim umu
mi hükümlerin tahsis edilebilmesi, ma
nası mutlak olan hükümlerin sınırlandı
rılması, mücmel ve müşkil hükümlerin 
açıklanması, nasih ve mensuh olanların 
bilinmesi, bir hükmün asıl sebebinin be
yan edilmesi, kısaca hadislerin daha iyi 
anlaşılabilmesi için büyük önem taşımak
tadır. Müteahhir dönem alimleri bunu 
bir metodoloji konusu olarak ele alıp de
ğerlendirmişlerdir. 

Hadislerin pek çoğunun ne maksatla 
söylendiği bilinmemekteyse de bazıları
nın vürOd sebebi bellidir. Hz. Peygam
ber'in, "Hangi günah daha büyüktür? "; 
"Hangi amel daha faziletli dir?"; "Cen
nete girmeye vesile olacak amel hangi
sidir?" gibi sorulara verdiği cevaplarla, 
açık denizlerde suya ihtiyaç duyan avcı

ların deniz suyunu temizlikte kullanıp 
kullanamayacakianna dair soruya deni
zin suyunun temiz, ölüsünün helal oldu
ğunu söylemesi buna örnek teşkil eder. 
VürOd sebebi bazan bir ayetin nüzOlü 
de olabilmektedir. Nitekim En'am süre
sinin 82. ayeti nazil olduğu zaman bu 
ayetteki "zulüm" kelimesini sahabiler 
" haksızlık" şeklinde anladıkları için üzül
müşler, fakat ResOl-i Ekrem buradaki 
zulmün "şirk" anlamına geldiğini belir
terek konuya açıklık getirmiştir. 

Hadis kitaplarında hadislerin metniy
le birlikte rivayet edilen vürOd sebeple
ri, ilk zamanlarda bazı hadislerin bütün 
rivayetlerinde mevcut değildi. Mesela 
Şal}ı"l_ı-i Bu{ıôri'nin ilk hadisi olan, "Amel
ler niyetiere göre değer kazanır" mealin
deki rivayetin bir vürOd sebebi bulun
duğu halde orada zikredilmemiştir. Ha
disin başka rivayetlerinde ise, Mekke'
de yaşayan ve hicret emri üzerine Me
dine'ye gitmek isteyen ümmü Kays ile 

adı bilinmeyen bir sahabinin evlenmek 
istediği , Ümmü Kays'ın onun bu isteği
ni Medine'ye hicret etmesi şartıyla ka
bul ettiği, sahabinin de onunla evlenmek 
maksadıyla hicret ettiği belirtilmekte, 
bu arada diğer sahabilerin bu kişiye 

"Muhaciru Ümmi Kays" lakabını verdiği 
öğrenilmektedir. Bir hadisi rivayet eden 
muhtelif sahabilerden bazılarının daha 
sonraki dönemlerde vürOd sebebini de 
zikretmeye ihtiyaç duyması hadisin ne 
maksatla söylendiğinin bilinmesine im
kan sağlamıştır. 

Hadislerin bir kısmı belli bir sebebe 
bağlı olarak söylenmekle beraber bütün 
hadislerin vürOdunda bir sebep aranma
sına gerek yoktur. Zira bazı hadisler Re
sOl-i Ekrem'in yaptığı sohbetler ve ver
diği öğütler sırasında ortaya çıkmıştır. 

Esbabü vürOdi'l-hadis diğer hadis ilim
leriyle aynı ölçüde gelişınediği için bu 
dalda pek az eser kaleme alınmıştır. Bu 
sahada ilk derli toplu eseri EbO Hafs 
Ömer b. İbrahim el-Ukberi'nin (ö. 3871 

997) yazdığı kaydedilmekteyse de (İbn 

Hacer, Nüzhetü 'n·nazar lnşr. Nüreddin ltrl. 
naşirin notu. s. 145 ; İbn Hamza ei-Hüsey
nT. el-Beyan ve 't-ta'rftlnşr. Seyfeddin el
Katibl. naşirin mukaddimesi, s. 1-2) kita
bın günümüze gelip gelmediği bilinme
mektedir. Bu itme dair belli başlı eserler 
şunlardır: 1. SüyOti, Esbôbü vürudi'l 
]J.adiş. el-Lüma' ii esbdbi'l-]J.adiş adıy
la da bilinen eser, çeşitli kaynaklardan 
derlenen ve fıkıh bablarına göre sıralq
nan doksan sekiz hadisin farklı rivayet
leriyle birlikte vürüd sebeplerini ihtiva 
etmektedir. Yahya b. İsmail Ahmed ta
rafından yayımlanan (Beyrut I 4041 1984; 

Kahire 14091 1988) kitap üzerinde Seyyid 
Ömer Mürib (Camiatü'I-Ezher) ve Abdü~ 
!aziz Said et-Tühayi (Camiatü M elik Abdi
lazTz) yüksek lisans çalışması yapmışlar
dır. 2. İbn Hamza el-Hüseyni, el-Beyôn 
ve't - ta'rit ii esbôbi vürudi'l-]J.adişi'ş
şerif. Orijinal bir eser olmayıp daha ön
ceki çalışmalardan derlenerek meyda
na getirilmiştir. VürOd sebebi zikredilen 
1154 hadisin alfabetik olarak sıralandı
ğı kitabın muhtelif baskıları yapılmıştır 
(l-11, Hal ep 1929-1930; nşr. Hüseyin Ab
dülmecid Haşim , I-III, Kahire 1973-197~; 

nşr. Seyfeddin el-Katib, 1-11. Beyrut 1401 1 
1981) 

Ramazan Ayvallı, Esbôbü vürudi'l -hq
dis ve Bunun İslôm Teşriindeki Yeri 
ve Önemi adlı bir doktora tezi hazırlq
mıştır (bk. bi bl.). 
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ESBAT 
( l. l:-./:{1 ) 

Hz. Ya'küb'un on iki oğluna 
ve onların soyundan gelenlerin 
oluşturduğu on iki kabileye 

verilen ad. 
_j 

Esbat sıbt kelimesinin çoğuludur. İb
ranice'si şebet olan sıbt " oğul, torun" an
lamına geldiği gibi "kabile" manasma da 
gelir. Yahudiler için kullanılan sı bt- es bat 
Araplar'daki kabileye tekabül etmekte
dir (Lisanü'l -'Arab, "sbt" md. ). Kur:'an-ı 
Kerim'deki esbat kelimesi, Hz. Ya'klib'un 
on iki oğlu ile onların soyunun oluştur
duğu on iki kabileyi ifade eder (el-A'raf 
71 160). Hz. Ya'klib'un lakabı İsrail oldu
ğu için (Al-i imran 3/ 93; Meryem 19/ 58) 
onun çocuklarına Beni İsrail de denilmek
tedir (el-Bakara 2/ 40, 47 vb.). Kur 'an'da 
beş defa geçen esbat kelimesi bir yer
de İsrailoğulları ' nın on iki kabileye ayrıl
masıyla ilgili olarak kullanılmakta (el
A'raf 71 160). dört yerde de Hz. Ya'klib'
dan hemen sonra ve onun çocukları ta
rafından oluşturulan kabileleri ifade et
mektedir (el-Bakara 2/ 136, 140 ; Al-i im
ran 3/ 84; en-Nisa 4/ 163). 

Kur 'an'da Hz. Ya'kub'un çocukları ara
sında sadece, kendi adına bir süre bu
lunan Yusuf zikredilmekte olup diğerle
rinden topluca "Yusuf'un kardeşleri " (Yü
suf 12 / 7. 58) diye söz edilir. Ya'kub'un 
hanımları ve çocuklarıyla ilgili ayrıntılı 

bilgi revrat'ta bulunmaktadır. Buna gö-

re Hz. Ya'kub'un, eşi Lea'dan Ruben. Si
meon, Levi. Yu da, İssakar ve Zebulon : 
Rahel 'in cariyesi Bilha'dan Dan ve Nef
tali : Lea ' nın cariyesi Zilpa'dan Gad ve 
Aşer : Rahel'den de Yusuf ve Benyamin 
olmak üzere on iki oğlu dünyaya gelmiş
tir (Tekvin, 29/32-35; 30/ 5-8, 10- !3 , 18-
20, 22-24; 35/ 16-88). Bunlardan her bi
rinin soyundan gelenler onun adını ta
şıyan on iki kabileyi oluşturmuştur. Bu 
kabileler Tekvin 49'da şu şekilde belir
tilmektedir : Ruben, Simeon, Levi. Yahu
da, Zebulon, İssakar. Dan, Gad, Aşer, 
Neftali, Yusuf. Benyamin. 

Hz. Ya'kub zamanında Levi müstakil 
bir sıbt kabul ediliyordu. Ancak Levi ve 
soyu Tanrı tarafından ruhbanlıkla görev
lendirildiği için on ikilerin dışında bıra
kılmıştır. Diğer taraftan Hz. Yusuf'un ço
cukları Efraim ve Manasse Hz. Ya'kub 
tarafından kendi çocukları kabul edilmiş , 

daha önceleri babaları Yusuf 'un sıbtın
dan sayıldıkları halde artık iki ayrı sıbtın 
reisi olarak yerlerini almışlardır. Böylece 
Levi dışarıda bırakıldığı halde Yusuf'un 
yerine iki oğlu iki ayrı sıbt kabul edildi
ğinden sayı yine on iki olarak kalmıştır. 

önce Hz. Yusuf 'un. ardından da Hz. 
Ya'kub ve on bir oğlunun Mısır'a gidiş

leri neticesinde uzun bir süre burada 
yaşayan İsrailoğulları Hz. Musa önderli
ğinde Mısır'dan çıkm ış ve kırk yıl Sina 
çölünde yaşamışlardır. Daha sonra Ye
şu'nun başkanlığında arz-ı mev'Qda gi
ren- on iki kabileye burası taksim edil
miştir (Yeşu , 13-17, 21-22). İsrailoğulla
rı ' nın kabileler halindeki teşkilatı, hakim
lerle krallığın kurulması dönemlerinde de 
varlığını sürdürmüştür. Hz. Süleyman' ın 

vefatından sonra ülkenin yönetimi ve 
kral seçimi hususunda Yahuda sıbtıyla 

diğerleri ihtilafa düşmüşler, ülkenin iki
ye bölünmesi sonucunda Yahuda ve Ben
yamin s ıbtının bir bölümü güneydeki Ya
huda Krallığı'nı . diğer on kabile de ku
zeydeki İsrail Krallığı'nı o luşturmuştur. 
Bu iki krallığın yıkılmasıyla birlikte artık 
kabile sistemi de sarsılmıştır. 

On iki kabileye ayrılma sadece İsrailo
ğulları için değil diğer bazı milletler için 
de söz konusudur. Tevrat'ta EdomTier'in 
on iki kabile oluşturdukları belirtildiği gi
bi (Tekvin, 36 / 15-20) Hz. İsmail'in on iki 
oğlunun on iki kabilenin beyi olduğu da 
kaydedilir (Tekvin, 171 20; 251 12- 16). 

Kur'an-ı Kerim İbrahim, İsmail, İshak 
ve Ya'kub'un yanında esbata da ilahi va
hiy i ndirildiğini bildirmektedir (el-Baka
ra 2/ 136; Al-i İmn'l n 3/ 84 ; en-Nisa 4/ 

ESED (BenT Esedl 

163). Müfessirler. SÖZ konusu ayetler
deki esbatı Hz. Ya'klib 'un soyundan ge
len peygamberler olarak açıklamakta
dırlar. Diğer taraftan, "Yoksa siz İbra
him. İsmail , İshak, Ya'kub ve esbatın ya
hudi yahut hıristiyan olduklarını mı söy
lüyorsunuz? De ki : Siz mi daha iyi bilir
siniz, yoksa Allah mı?" (el-Bakara 2/ 140) 
mealindeki ayette onların bugünkü ma
nada yahudi veya hıristiyan olmadıkları , 

bozulmamış hak dine tabi oldukları vur
gulanmaktadır. 
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li! M. SÜREYYA ŞAH İN 

ESED (Beni Esed) 
( ..ı... l ~ ) 

Adnaniler'e mensup 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Kabileye adını veren Esed 'in nesebi 
Esed b. Huzeyme b. Müdrike b. İ lyas b. 
Mudar b. Nizar şeklinde Hz. İbrahim'e 
kadar uzanmaktadır. Huzeyme'nin di
ğer oğulları Kinane ve HQn'un soyundan 
da kardeş kabileler türemiştir. Esed 'in 
soyu DGdan, Sa'b, Hulme, Kahil ve Arnr 
adlı beş oğlurıdan çeşitli koliara ayrıla
rak çoğalmıştır. Bunların en güçlü olanı 
DQdan 'ın neslidir. Ana yurdu Kuzey Ara
bistan olan kabile daha sonra Medine'
den Fırat'a kadar uzanan çok geniş bir 
alana yayılmıştır. Ancak nüfuz ve kuwet
leri topraklarının genişliği nisbetinde 
önemli değild ir. Nitekim Yemen'den göç 
eden Tay kabilesi bunlara sald ırarak bir 
kısım toprakla rını ellerinden almıştır. 

Toprakları vadi ve su kaynakları bakımın
dan zengin olan Esediler'in Kusas dağın
da demir madeni de bulunmakta ve Ku
sasi denilen kılıçlar adını buradan almak
tadır. Halik b. Amr b. Esed Araplar ara
sında demircilik mesleğini öğrenen ilk 
kişi kabul edildiği için Beni Esed 'e "ku
yOn" (demirciler) lakabı verilmiştir. Bu top
raklarda Abs, YerbQ', Kinane, Tay, Dab
be, Rebla b. Malik. Süleym, Fezare gibi 
kabilelerle komşu olan Esedller'e Afri
ka'da Kayrevan'ın batısındaki Satif civa
rında da rastlanmaktadır. 
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