
EbO Hasin, kıraat alimi tabii Zir b. Hu
beyş, şair tabii Eymen b. Hureym, Şakik 
b. Seleme. 
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ESED b. ABDULlAH ei-KASRİ 

ı 

(i.S__,...:;li.Jıl~.:r...ı....f) 

Ebü'l-Münzir (Ebu Abdillah) Esed 
b. Abdiilah ei-Kasrl el-Becell 

(ö. 120/ 738) 

Emeviler'in Horasan valilerinden. 
L _j 

Dımaşk'ta doğdu ve orada yetişti. Erne
vi Halifesi Hişam b. Abdülmelik tarafın
dan Müslim b. Said b. Eslem'in yerine 
Horasan valiliğine tayin edildi (106 / 724) 

Kardeşi Halid b. Abdullahei-Kasri de bu 
sırada Irak valisiydi. Esed valiliğinin ilk 
yıllarında Maveraünnehir'de müslüman 
Araplar'a karşı giderek artan Türk bas
kısına maruz kaldı. Garcistan (Garciştan) 
üzerine yaptığı sefer sonunda bu yöre
nin hükümdan Nemrun müslüman ol
du. Daha sonra GOr'a akınlar düzenleyen 
Esed çok çetin bir savaştan sonra düş
manı yenerek GOr'a hakim oldu. Kutey
be b. Müslim'in Nizek Tarhan'ın isyanın
dan sonra tahrip ettiği Belh şehrini Ber
meki ailesine yeniden inşa ettirdi (ı 071 
725). 

Esed b. Abdullah, Mudariler'e karşı 
sert tutumundan dolayı 1 09'da (727) Ha
life Hişam tarafından görevinden uzak
laştırıldı. Ancak daha sonraki yıllarda 

Maveraünnehir ve Horasan'daki karışık
lıklar giderek artmaya başladı. Özellikle 
Haris b. Süreye, Emeviler'in müslüman 
olmasına rağmen halkı ağır vergi yükü 
altında ezmeye çalışmalarına karşı is
yan edince (1 16/ 734) Halife Hişam, Cü
neyd b. Abdurrahman ' ın yerine Horasan 
valiliğine tayin ettiği Asım b. Abdullah 
ei-Hilali'yi aziederek Horasan'ı da Irak 
Valisi Halid b. Abdullah'ın idaresine ver
di. Halid de kardeşi Esed'i Horasan vali
liğine tayin ederek olayları önlemesini 
istedi (ı ı 71 73 5) Esed bu ikinci valiliği 

sırasında Haris b. Süreye'in isyanını bas
tırdı ve taraftarlarını Ceyhun'un öbür ya
kasına sürdü. Haris kendisine katılan 

Asım b. Abdullah ve mahalli liderlerin 
de yardımıyla Tirmiz'i kuşattı. Fakat ba
şarı sağ layarnayıp Toharistan ·daki Te
bOşkan Kalesi'ne sığındı. Esed b. Abdul
lah, Cüdey' b. Ali el-Kirmanfnin kuman
dasındaki bir orduyu oraya sevketti. Ha
ris'in taraftarları teslim oldu; bir kısmı 
öldürüldü, bazıları da esir alındı ( ı ı 8/ 
736). Haris ise Türgiş Hakanı Su Lu'ya 
sığındı. Bunun üzerine Esed müttefikle
re karşı yeni bir harekat başlattı. Çaga
niyan (Saganiyan) meliki belki de komşu 
Türk hükümdarlarına duyduğu nefret 
sebebiyle Esed ile ittifak yaptı. Taraf
lar arasında cereyan eden savaşta önce 
Türk hakanı galip geldiyse de daha son
ra mağiOp oldu ve ordusu dağıldı (ı ı 91 
737) . Kısa bir müddet sonra da Türgiş 
hakanı ondan intikam almak isteyen Kür
sül adlı bir Türk kumandanı tarafından 
öldürüldü. Haris b. Süreye ise Türkler' e 
sığındı. Huttel küçük bir kale hariç ta
mamen müslümanların eline geçti. Esed 
bozkırlarda hanlar yaptırıp hacıların hiç
bir güçlükle karşılaşmadan yolculuk et
melerini sağladı. 

ESED b. AMR 

Horasan ·ın idari merkezini 118 (736) 
yılında Merv'den Belh'e nakleden Esed b. 
Abdullah 120 Rebiülewelinde (Mart 738) 
Belh 'te vefat etti. Cömert bir kişi olan 
Esed özellikle Horasan dihkanlarının sev
gi ve saygısını kazanmış, SamanHer'in 
atası Samanhudat ve Buhara halkının 

müslüman olmasını sağlamıştı. Nişabur 
yakınlarındaki Esedabad onun tarafın

dan yaptınldığı gibi Küfe'de daha sonra 
SOk-ı Esed adıyla anılan çarşı da onun 
emriyle inşa edilmiştir. 
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!il AlıDÜLKERiM ÖzAYDJN 

ESED b.AMR 
(~.:r...ı....f) 

Ebü'l-Münzir Esed b. Amr 
b . Amir el-Becell el-KO.fl 

(ö. 190/806) 

Ebu Hanife'nin talebelerinden, 
Bağdat ve Vasıt kadısı. 

KOfeli olduğu ve fıkıh tahsilini EbO Ha
nife'den yaptığına dair bilgiler dışında 
hayatının ilk dönemleriyle ilgili herhan
gi bir kayıt yoktur. HarOnürreşid çok iti
bar ettiği Esed'i kızıyla evlendirmiş, EbO 
Yusuf'tan sonra Bağdat kadısı tayin et
miş ve beraberinde hacca götürmüştür. 
Ayrıca Vasıt kadılığı da yapmış olan Esed 
b. Amr EbO Hanife'nin eserlerini tedvin 
eden ilk on kişiden biridir. Re'y taraftar
lığı yanında hadisçilik yönü de olup pek 
çok hadis rivayet etmiştir. Rebiatürre'y, 
Haccac b. Ertat. Mutarrif b. Tarif, İbra 
him b. Cerir b. Abdullah, Yezid b. Ebü 
Ziyad gibi muhaddislerden hadis dinle
miş, Ahmed b. Hanbel, İbrahim b. Musa 
ei-Ferra. Ahmed b. Meni', Hasan b. Mu-
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ESED b. AMR 

hammed ez-Za'feranf, Muhammed b. 
Bekkar b. Heyyan kendisinden rivayı:ıtte 
bulunmuştur. Yahya b. Mafn, Ahmed b. 
Hanbel. Ebu Davüd, Darekutnf gibi ha
dis tenkitçiteri onun hakkında müsbet 
kanaat beyan ederken Buhar!, Nesai. İbn 
Hibban, Fellas gibi muhaddisler güveni
lir olmadığını belirtmişlerdir. Ancak ikin
ci grubun aleyhte tutumu genellikle re'y 
taraftarı olmasına dayanmaktadır. 

190'da (806) vefat eden Esed b. Amr'in 
ölüm tarihi olarak 188 (804) yılı da ve
rilmektedir. 
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li! Ü RH AN ÇEKER 

ESED b. FURAT 
( ü l)ll 0-! ..ı... ! ) 

Ebu Abdiilah Esed b. el- Furat 
b. Sinan el-Kayrevanl 

(ö. 213/828) 

Maliki fakihi ve Kayrevan kadısı. 
_j 

Aslen Nfşaburlu bir aileden olup 142 
(759) yılında Harran'da doğdu . Doğum 

tarihi olarak 140, 143, 144 ve 145 yılla
rı da verilmektedir. Arap kabilelerinden 
Beni Süleym b. Kays' ın mevlasıdır. Ab
bas! Halifesi MansOr tarafından İfrfkıye 
valisi tayin edilen Muhammed b. Eş'as 
el-Huzaf' nin ordusuyla birlikte Kayre
van'a giden (1 44/ 761) babası Furat aile
sini de beraberinde götürdü. Burada beş 
yıl kalan aile daha sonra Tunus'a gitti. 
Esed dokuz yıl ikamet ettiği Tunus'ta 
Ali b. Ziyad el-Absf'den fıkıh dersleri alıp 
hadis dinledi ve Becrede (Bagrada) kö
yünde kıraat dersleri vermeye başladı. 
172 (788-89) yılında hadis ve fıkıh tah
sili için doğuya bir seyahat yaptı. Medi
ne'ye giderek Malik b. Enes'ten el -Mu
va tta' ı dinledi. Ders esnasında çok faz
la soru soran Esed'e İmam Malik ehl-i 
re'yin temsilcisi olan Irak'a gitmesini tav-

366 

siye etti. Bunun üzerine Irak' a giderek 
Ebü Yusuf, Muhammed b. Hasan eş-Şey
bant Esed b. Amr, İbn Ebu Zaide. Ebu 
Bekir b. Ayyaş, Hüşeym b. Beşir ve Ce
rfr b. Abdülhamfd gibi alimlerden fıkıh 
ve hadis dersleri aldı. Ebü Yusuf da ken
disinden el-Muvatta' ı dinledi. Gündüz 
yapılan dersler dışında gece evine gitti
ği Şeyhani'den tek başına hadis dersleri 
aldı. Beraber çıktıkları bir Mekke yolcu
luğunda ondan çok faydalandı. Bu sü
re boyunca hacasından mali yardım da 
gördü. 

Irak'ta Hanefi mezhebine meyleden 
Esed, Malik b. Enes'in ölümü üzerine bu
rada yaşanan hüznü görünce tekrar es
ki mezhebine sarıldı. Daha sonra Ma
lik'in talebelerinden istifade için Mısır 'a 

gitti. Mısır'da İbn Vehb, Eşheb el -Kaysi 
ve İbnü' I-Kasım gibi Maliki imamlarıyla 
görüştü. Ebu Hanife'nin yanına aldığı 

bazı eserlerindeki görüşleri onlara ar
zetti. İbn Vehb ve Eşheb bildikleri riva
yetleri veya kendi görüşlerini nakledip 
münazaraya · girmeyince İbnü'l- Kasım 'a 
yöneldi. Ondan Malik'in bu meselelerle 
ilgili görüşlerini dinleyerek sorularına 

tatminkar cevaplar aldı. Ayrıca İbnp · ı
Kasım' ın mezhep çerçevesindeki ictihad
larını da kaydetti. Bütün bunları altmış 
kitap halinde derteyerek el -Esediyye 
adlı meşhur eserini meydana getirdi. 181 
(797) yılında Kayrevan'a dönen Esed bu 
eserinin de yardımıyla meşhur oldu. An
cak ehl-i hadis ekolüne mensup Malikl
ler'den bazıları , Selef'ten gelen rivayet
ler yerine imaıniarına ait görüşlerin nak
ledildiği bir eser getirmesini eleştirme
ye başladılar. Devrin diğer meşhur Ma
lik! fakihi Sahnün, müellifinin engelleme
sine rağmen el-Esediyye'den bir nüs
ha elde ederek İbnü 'I-Kasım'a tekrar ar
zetti (1 88/804). İbnü'l - Kiisım, daha ön
ce tereddütle olduğu meseleleri tavzih, 
tashih veya terketmek suretiyle arala
rında kendi görüşlerinin yer aldığı çeşit
li ilavelerde bulundu. Esed 'e de kendi 
orijinal nüshasını Sahnün'daki nüsha ile 
karşılaştırarak gerekli düzeltmeleri yap
ması için bir mektup yazdı. Ancak Esed, 
önce hocasının isteğini yerine getirmeyi 
düşündüyse de bazı dostlarının tesir iyle 
ittifak halinde oluşturdukları görüşler
den onun yalnız kaldığı görüşlere döne
meyeceğini belirterek söz konusu talebi 
reddetti. Onun bu tavrından hoşlanma
yan İbnü'l-Kasım' ın el-Esediyye'nin rağ
bet görmemesi için duada bulunduğu r i
vayet edilir. Sahnün tashih edilmiş nüs
hayı alarak fıkıh konularına göre siste-

matik bir tasnife tabi tutmuş, esere di
ğer Maliki fakihlerinin görüşlerini ekle
miş, muhtemelen asıl metne yöneltilen 
eleştirileri de göz önüne alarak üzerin
de tereddüt edilen hususları çıkarmış ve 
muhafaza ettiği ictihadları ilave ettiği 

bazı hadislerle desteklemiştir. Sahnün'un 
şöhretine, el-Müdevvenetü'l-kübra adı
nı verdiği bu yeni eserine karşı olan bü
yük rağbet de eklenince el-Esediyye'
ye gösterilen ilgi müellifinin ölümünden 
sonra oldukça azalmıştır. Kaynaklarda 
Muhammed b. Abdülhakem, Ebu Zeyd 
b. Ebü'I-Gumur ve Berkf tarafından ya
pılmış birer ihtisarı olduğu kaydedilen 
eJ-Esediyye'nin günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir (el-Mul]telita ad ı 

verilen son kısmı nın yazma nüshası için 
bk. Sezgin, I, 467) . Ayrıca Eşheb ei-Kay
sf'nin de bu kitabı esas alarak el-Mü
devvene adıyla bir eser hazırladığı ve 
bundan dolayı İbnü 'l-Kasım tarafından 
hazırcılıkla suçlandığı rivayet edilmek
tedir. 

Esed b. Furat, İbnü'l-Kasım'ın ölümün
den sonra Ebu Hanife'nin eserlerini ri
vayet etmeye başladı. Bazan bu mezhe
be ait ictihadları İmam Malik'in ictihad
la rına tercih ettiği de olurdu. Sahnün, 
Amr b. Vehb, Süleyman b. İmran ve İb
nü'l-Minhal gibi alimler bu eserleri on
dan dinledi. Esed, aralarında Ma'mer b. 
Mansür. Muhammed b. Kadim, Ebu Si
nan Zeyd b. Sinan, Ebü'l-Fazl Abbas es
Sidrf, Ali b. Kesfr gibi alimterin de bulun
duğu birçok talebe yetiştirdi. 

Düşünce yapısı bakımından re'y eko
lüne meyyal olmakla birlikte hadise de 
çok önem veren Esed mesela Hüşeym 
b. Beşir'den 12.000, İbn Ebü Zaide'den 
20.000 hadis dinlemiştir. Bid'atlara iti
bar etmediği bildirilen Esed sika bir ra
vi olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca tef
sir ilmine ders okutacak kadar vakıf ol
duğu, beyan ve belagat gibi edebi sa
natları da bildiği rivayet edilir. 

Esed b. Furat akaiqle ilgili bazı görüş
leriyle de dikkati çekmektedir. Kur'an'ın 

mahlük olduğu görüşünü benimseyen
lere karşı delil olarak Taha süresinin 14. 
ayetini gösterip Allah ' ın , "Şüphesiz ben 
Allahım " diyen bir mahlük yaratmaya
cağını savunmuştur. · Buna rağmen hal
ku'!- Kur 'an'a inandığı iftirasına maruz 
kalmışsa da baş rakibi Sahnün dahi bu
nu yalanlamıştır. Bir ders halkasında. Kı

yame süresinin 22. ayetini delil göste
rerek Allah'ın cennette görülebileceği

ni anlatırken kendisine karşı çıkan Mu'
tezile alimi Süleyman ei-Ferra'yı zındık-


