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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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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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