
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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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-
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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-



lıkla suçlayarak oldukça sert bir tepki 
göstermiştir. 

203 (818-19) veya 204 (819-20) yılın
da Ağiebi Hükümdan ı. Ziyadetullah ta
rafından mevcut kadı Ebü Muhriz b. Ab
dullah el- Kettanı ile birlikte görev yap
mak üzere başşehir Kayrevan'ın kadılı
ğına getirilen Esed'in, hem iktidar hem 
de muhalefet nazarında bu görevinden 
önce ve sonra siyası otoriteyi meşrulaş
tırıcı ve güçlendirici önemli bir rolü bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 194 (810) ve 
208 (824) yıllarında özellikle ağır vergi
leri gerekçe göstererek iki ayrı isyan baş
latan İmran b. Mücalid ve MansOr b. 
Nasr et-Tanbezf'nin başşehri kuşatma
ları esnasında kendilerine katılması ya
hut otoritelerini tanıması yönünde yap
tıkları baskı ve tehditler Esed tarafın
dan kabul görmemiştir. 

Ülkedeki iç karışıkilkiara son veren ı. 
Ziyadetullah büyük bir donanma kura
rak Bizans İmparatorluğu'nun hakimi
yetindeki Sicilya ' nın fethine teşebbüs 
etti. Aslında Sicilya ile İfrfkıye arasında 
saldırmazlık antiaşması vardı. Ancak 211 
(826) yılında Ağlebfler'le yapılan antlaş
ma şartları çiğnenerek bazı müslüman
lar esir alınmıştı. Ziyadetullah, bu duru
mu ve Sicilya deniz kuwetleri kuman
danı Euphemios'un Bizans'a karşı yap
tığı yardım çağrısını gerekçe göstererek 
Sicilya'ya asker sevki için kadıları Ebü 
Muhriz ve Esed'den fetva istemişti. Ebü 
Muhriz olumsuz cevap verirken Esed 
mevcut gelişmeler karşısında antlaşma
nın bozulabileceğine fetva verdi. Sonun
da bu görev, savaş tecrübesi bulundu
ğu tesbit edilemeyen bu çok hareketli 
ve sert mizaçlı alime verildi. Orduya emfr 
ve kadı tayin edilen Esed bu iki görevi 
şahsında birleştiren ilk İfrfkıyeli kabul 
edilir. Rebfülewel212'de (Haziran 827) li
man şehri Süse'den hareket eden 10.000 
kişilik İslam ordusu önce Mazere'ye (Maz
zara) çıkarak buradaki Bizans güçlerini 
mağlüp etti. Birçok yeri alan Esed bir yı
la yakın muhasara ettiği Sirakusa (Syra
cusa) önlerinde Rebfülahir 213 (Temmuz 
828) tarihinde şehid düştü. Kaynaklar
da ölüm tarihi olarak ayrıca 214 (829) 
ve 217 (832) yılları verildiği gibi vefatı 
veba salgınına da bağlanmaktadır. 

Esed'in kumandasında başlatılan bu 
seferler sürdürülerek yetmiş seksen yıl 
içinde Sicilya ve Malta adalarının tama
mı alınmış, Fransa, Sardunya ve Korsika 
sahilleri tehdit edilmeye başlanmıştır. 
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1 
ESED b.MOSA 

ı 

( r.r'Y If. ..ı....f ) 

Ebu Sa!d Esed b. Musa b. İbrahim 
Esedüssünne ei-Kureş! ei- Ümev! 

(ö. 212/827) 

Emevi soyunil mensup 

L 
muhadpis. 

_j 

132'de (750) Mısır'qa doğdu. Basra'da 
doğduğunu söyleyenler de vardır. Dede
si İbrahim Emevf halifelerinden Velid b. 
Abdülmelik'in oğlu olup babasının ölü
münden sonra iki ay halifelik yapmış, ar
dından ll. Mervan tarafından hal'edilmiş
tir. Hadis tahsiline başladıktan sonra çe
şitli ilim merkezlerini dolaşan Esed, ta
biflerin son nesiine mensup olan en yaşlı 
hocası Yunus b. Ebü İshak başta olmak 
üzere İbn Ebu Zi'b, Şu'be b. Haccac, Ab
durrahman b. Abdullah ei-Mes'Udf, Ham
mad b. Seleme, Abdullah b. Lehfa, Cerfr 
b. Abdülhamfd gibi alimlerden hadis öğ-

ESED b. MUSA 

renmiş, kendisinden de her biri fakih 
olan Abdülmelik b. Habfb. Ahmed b. Sa
lih et-Taberf, Rebf' b. Süleyman ei-Cf
zf, Mikdam b. Davüd er-Ruaynf ile oğlu 
Safd b. Esed gibi alimler rivayette bulun
muştur. 

Sünnete dair kaleme aldığı bir kitap 
sebebiyle kendisine "Esedüssünne" denil
diği rivayet edilmektedir. Takiyyüddin İbn 
Daklku'l-fd'in, ilk müsnedi Esed b. Mu
sa'nın meydana getirdiğini söylemesine 
bakarak Esedüssünne lakabını bu eser 
sebebiyle aldığı düşünülebilir. Esed 'in 
sika bir ravi olduğunu belirten ve riva
yetlerine es-Sünen'inde yer veren Ne
saf'nin, "Keşke eser vermeseydi, bu da
ha hayırlı olurdu" demesinden onun ki
taplarını beğenmediği anlaşılmaktadır. 

İbnü'I-Harrat Abdülhak b. Abdurrah
man'ın, Esed'in rivayetlerinin delil ola
rak kullanılamayacağını söylediği kay
dedilmekle beraber (ibn Hacer, Tefı?ibü 't· 

Tefı?ib, 1, 260) EbU DavUd es-Sünen'ine 
onun bazı rivayetlerini almış, Buharf de 
istişhad* maksadıyla bazı rivayetlerine 
el-Camtu·ş-şal,ı.fl,ı.'inde yer vermiştir 
(Mizzi, II, 514). İbn Hazm ise Esed'in ri
vayetlerinin güvenilemeyecek derecede 
zayıf olduğunu (münker) söylemiştir. 

Esed b. MUsa 212 yılı Muharrem ayın
da (Nisan 827) Mısır'da vefat etmiştir. 

Eserleri. Esed b. Musa'nın günümüze 
ulaşan tek eseri Kitdbü'z-Zühd ve'l
cibdde ve'l-verac adını taşımaktadır. Ab
dullah b. Mübarek'in Kitdbü'z-Zühd'
ünden sonra bu sahada kaleme alınmış 
ikinci kitap olup bu iki eserin muhteva
sı arasında pek az benzerlik bulunmak
tadır. İbn Mübarek'in kitabı kadar ha
cimli olmayan eser ilk defa Leszynsky 
tarafından Berlin'deki nüshası esas alı

narak yayımianmış (Kirchhain 1909). da
ha sonra bu baskıyı yeterli bulmayan Raif 
Georges Khoury, Darü'l- kütübi'z- Zahi
riyye'deki nüshasını da (Mecmua, nr. 100/ 
ı ' vr. ı a- 19b) göz önünde bulundurarak 
eseri yeniden neşretmiştir (Wiesbaden 
1976) Onun günümüze gelip gelmediği 
bilinmeyen Müsned adlı eserinin önemi, 
bu türün ilk kitabı veya sahasındaki ilk 
tasniflerden biri olmasından kaynaklan
maktadır (İbn Hayr, s. 141 -142). Bunlar
dan başka Esed b. Musa 'nın Feia,ilü'ş
sahô.be, Feia,ilü Ebi Bekir ve cömer 
diye de bilinen Feia,ilü'ş-şeyl]ayn ad
lı eseriyle (İbn Hacer, Nüzhetü 'l·elbtlb, 1, 
71), Kayrevan Kadısı Esed b. Furat'a gön
derdiği Risdletü Esed b. Musa ila Esed 
b. Furat if lüzı1mi 's -sünne ve 't- tah?ii 
mine'l-bidac adlı risa!esinden (İbn Hayr, 
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