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ESMA İBRET 

Osmanlı kadın hattatlarının 

en önde geleni. 
_j 

Tahminen 1194 ( 1780) yılında İstan
bul'da doğdu . Serhasekiyan-ı Hassa Ah
med Ağa'nın kızıdır. Küçüklüğünden iti
baren tanınmış hat üstadı Mahmud Ce
laleddin Efendi'den sülüs- nesi h ve ica
zet yazılarını meşketmeye başladı. Hak
kında bilinenler az olmakla beraber ha
len Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde bulunan ve onun tarafından ya
zılmış olan 1209 ( 1795) tarihli büyük 
ebattaki (97 x 50 cm.) hilye levhasının 
(G Y 423) arkasında yer alan bilgiler ha
yatına dair bazı ipuçları vermektedir. 
Buna göre hilyeyi yazdığı tarihte on beş 
yaşlarında bulunan Esma'nın hat meşk
lerini hacası Mahmud Celaleddin'in meşk 
cüzdanında gören Mehmed Salim Ağa 
adlı bir kaftancı bu hilyeyi Esma'ya yaz
dırmış, ancak küçük bir kızın bu kadar 
güzel yazabileceğine inanmadığı için 
tahkik ettirip sonunda onun elinden 
çıktığına kanaat getirmiştir. Bir hanı

rnın böyle bir hilye yazmasından ibret 
duyulması için hattatlıktan icazet al
dığı sırada ismine "İbret" ilave edile
rek bu hilye Salim Ağa tarafından lll. 
Selim ve validesi Mihrişah Sultan'a gön
derilmiştir. Karşılığında padişahtan SOO 
kuruş ve gümrükten sağ 40 akçe yevmi
ye ihsan edilip Esma İbret hacası Mah
mud Celaleddin Efendi'ye nikahlanmış
tır. 

Esma İbret'in müzelerde ve hususi ko
leksiyonlarda sülüs-nesi h hattıyla yaz
dığı birkaç hilyesi mevcuttur. Bunlardan 
biri yukarıda zikredilen hilyenin aynı ta
rihli bir benzeri olup Türk ve İslam Eser
leri Müzesi'nde bulunmaktadır (nr 2763) 

Ancak her iki hilye de klasik formda ya
zılmış olmayıp içinde esrna-yı hüsna ve 
Hz. Peygamber'in isimleri bulunan iki 
servi ağacı sağ ve sol tarafına yerleştiril
miştir. Esma bint Ahmed imzalı ve 1222 
( 1807) tarihli klasik tarzda bir diğer h il
ye ile (TİEM , nr. 2712) bir Deld'ilü'l-{ıay
rdt (İÜ Ktp . Yıldız, nr. A. 5566). da yaz
mış olup ayrıca bazı kıtaları da tesbit 
edilen Esma İbret' i n bugüne kadar ce
li- sülüs hattına rastlanmamıştır: ancak 
kadın hattatlar arasında ilk hatırlana
cak olanıdır ve İbnülemin Mahmud Ke
mal İnal'ın deyişiyle "kadıncağız merda
ne yazmıştır". Yazısının ulaştığı seviye-

Esma ibret H anım'ın sülüs-nesih hattıyla vazdığı hilve-i 
şe ri f {Türk ve İs lam Eserleri Müzesi, rı r. 2763) 

yi gösteren şöyle bir hadise nakledilir : 
Yüksek mevki sahibi bir zat bir rama
zan günü Mahmud Celaleddin Efendi'
den bir en'am-ı şerif ister. Hazırda böy
le bir eseri bulunmadığı için canı sıkılan 
Mahmud Celaleddin'in üzüntüsünü ak
şam eve geldiğinde farkeden hanımı Es
ma İbret bunun sebebini öğrenince. "Ben 
sizin yazınızı taklit ederek bir en'am-ı 
şerif yazmıştım, ama istenilen derece
de güzel ve sanatlı olmasa gerektir" di
yerek en'amı kocasına gösterir. Mah
mud Celaleddin, hanımının nesih hat
tında eriştiği başarının derecesine hay
ran olup bazı yerlerini tashih ederek ken
di imzasını koyduktan sonra en 'am-ı şe

rifi sipariş sahibine ulaştırır. Durumu da 
gizlemediği için hanımının bu başarısı 

takdir edilir. 

Esma İbret'in ölüm tarihi belli değil
dir. Eyüp Sultan civarındaki Şeyh Murad 
Dergahı haziresinde kocası Mahmud Ce
laleddin'in yanına defnedildiğine dair bir 
rivayet mevcuttur. 
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ESMAveKÜNA 
( _;s:J!_, , l •.•. 81 ) 

Hadis n'ivilerinin isim 
ve künyelerini konu alan ilim dalı. 

L ~ 

Klasik hadis kitaplarında rivayetler ra
vilerin isim (çoğulu esma) ve künyelerini 
( çoğulu küna) ihtiva eden senedlerle bir
likte zikredildiği için rivayetlerin sağlık

lı bir şekilde değerlendirilmesi ravilerin 
tanınmasına ihtiyaç gösterir. Ravilerin 
bir kısmı sadece künyesi veya ismiyle, 
bir kısmı da hem künyesi hem ismiyle 
tanınmıştır. ismiyle tanınan bir ravinin 
künyesiyle anılması veya künyesiyle bili
nen ravinin ismiyle zikredilmesi karışık
lığa yol açtığı gibi isim ve künyelerin bir
birine benzemesi de senedierin değer
lendirilmesinde zorluklar meydana ge
tirmiş, hatta bazı yanlışlıklara yol açmış
tır. İsim veya künye benzerliğinin sebep 
olduğu hataların başında, bir fikrin onun 
aksini savunan kimseye nisbet edilme
si gelmektedir. Mesela abdest alırken 
ayakları meshetmek gerektiğini savunan 
imamiyye mezhebine mensup İbn Cerfr 
et-Ta beri. kendisiyle aynı adı ve künye
yi taşıyan meşhur müfessir ve Sünni ali
mi Muhammed b. Cerfr et-Taberi sami
mıştır. Kısaltma düşüncesiyle isim zik
retmeyip sadece künyeyi söylemek bazı 

yaniışiara sebep olmuş, bir rivayet kusu
runu gizlemek maksadıyla ravinin meş
hur olmayan ad veya künyesiyle anılma
sı da (bk. TEDLİS) kasıtlı hatalar doğur
muştur. Öte yandan bir ravinin künye
siyle isminin arasına müstensihin dik
katsizliği yüzünden "an" edatının yazıl
ması, aynı şahsın birbirinden rivayet
te bulunan iki kişi zannedilmesine yol 
açmıştır. Bunun aksi de görülmüş, biri 
künyesiyle, diğeri ismiyle anılan iki ravi 
künye ile ismin birleştirilmesi sebebiyle 
tek şahıs zannedilmiştir. Bundan dolayı 
esma ve küna hadis usulü ilminin ko-

nularından biri kabul edilmiş, rivayetle
rin doğru değerlendirilmesine yardım
cı olmak üzere rivayet zincirinde yer 
alan şahısların isim ve künyelerini in
celeyen esma ve küna kitapları kaleme 
alınmıştır. 

İbnü's-Salah esma ve küna konusunu 
dokuz kısma ayırmıştır. 1. Künyeleriyle 
adlandırılıp ayrıca isimleri olmayanlar: 
Fukaha-i seb'a*dan EbO Bekir b. Ab
durrahman, hadislerin toplanmasını sağ
layan Medine valisi ve kadısı muhaddis 
tabii EbO Bekir b. Muhammed gibi. Bu 
grupta bulunanlardan bir kısmının ayrı
ca bir künyesi vardır. 2. Künyesiyle tanı
nıp ismi bilinmeyenler : Sahabeden EbO 
Ünas b. Züneym el-Leysi ve Hz. Peygam
ber'in azatlısı EbO Müveyhibe gibi. 3. 
Künyeleri ve isimleri bulunduğu halde 
bir başka künyeyi lakap olarak alanlar. 
Bunların en tanınmışı Ebü' 1- Hasan Ali 
b. EbO Talib olup EbO Türab künyesi ken
disine lakap olarak verilmiştir. Hadis ha
fızı ve fakih tabii Ebü Abdurrahman Ab
dullah b. Zekvan da Ebü'z-Zinad laka
bıyla tanınır. 4. İki veya daha fazla kün
yesi olanlar. Hadis hafızı ve müfessir İbn 
Cüreyc, EbO Halid ve Ebü'l-Velfd künye
leriyle anılır. İbnü's-Salah , hocası Man
sOr b. Ebü'l-Meali en-NfsabOrf'nin Ebü 
Bekir. Ebü'l-Feth ve Ebü'l-Kasım olmak 
üzere üç künyesi bulunduğunu söyle
mektedir. s. Künyesi kesin olarak bilin
meyenler. Hz. Peygamber'in çok sevdiği 
sahabi Üsame b. Zeyd'in künyesinin EbO 
Zeyd, EbQ Muhammed, Ebü Abdullah 
veya EbO Harice olduğuna dair dört fark
lı rivayet vardır. 6. Künyesi bilinmekle 
beraber isminde ihtilaf edilenler. Kendi
sinin ve babasının adı hakkında yirmi
den fazla rivayet bulunan EbO Hüreyre 
bunun tipik örneğidir. 7. Hem künyesin
de hem adında ihtilaf edilenler. Bunla
rın sayısı çok azdır. Hz. Peygamber'in 
azatlısı Sefine'nin adının Umeyr, Salih 
veya Mihran. künyesinin EbO Abdurrah
man veya Ebü'l-Bahterf olduğu söylen
mektedir. 8. isminde ve künyesinde ih
tilaf edilmeyip her ikisiyle de tanınan
lar. Dört fıkıh mezhebinin imamı bu gru
ba örnek olarak verilebilir. 9. isminden 
çok künyesiyle tanınanlar: EbO İdris el
Havlanf künyesiyle tanınan Aizullah b. 
Abdullah ile EbO İshak es-SebiT künye
siyle tanınan Amr b. Abdullah gibi. 

Ravilerin isim ve künyeleriyle ilgili ola
rak lll. (IX.) yüzyıldan itibaren tanınmış 
muhaddisler tarafından çeşitli eserler 
kaleme alınmış olup bunların başlıcaları 
şunlardır : 1. Buhar! (ö 256/ 870), Kita-
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bü'l-Küna. 1000 kadar ravi hakkında 
kısa bilgiler ihtiva eden eser müellifin 
et- Tarif] u '1- kebir 'ini tamamlayıcı ma
hiyettedir (Haydarabad 1360). 2. Müslim, 
Kitabü 'l-Küna ve'l-esma' . Muta' et
Tarabfşf. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bu
lunan eserin tıpkıbasımını geniş bir mu
kaddimeyle birlikte yayımlamış (Dımaşk 
1404 / 1984). Abdürrahim Muhammed el
Kaşgari de kitabı tahkik ederek iki cilt 
halinde neşretmiştir (Medine 1404/ 1984). 

3. Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed 
b. Muhammed el-Mukaddemr. Kitôbü 't
Taril]. ve esmô 'ü '1- muJıaddişin ve kü
nahüm. Ashap ve tabiinden olan 973 ra
vinin isim ve künyesini belirttikten son
ra "Ma'rifetü'r- ri cal" başlığıyla bazı ra
viler hakkında kısa bilgiler veren eser 
İbrahim Salih tarafından yayımlanmıştır 
(Küveyt-Beyrut 1413/ 1992) 4. EbO Bişr 

ed-DOlabi, el-Küna ve'l-esma'. Hz. Pey
gamber'in isim ve künyelerine dair riva
yetlerle başlayan eser ashap, tabifn ve 
diğer muhaddislerin künyelerini alfabe
tik olarak kaydetmektedir. İki cilt halin
de yayımlanan (Haydarabad 132 2) eser
deki hadis ve diğer rivayetlerle ravilerin 
fihristini hazırlayan Adnan Ali Şellak bu 
çalışmasını Fihrisü '1- eJıadiş ve'l- aşar 
li -Kitôbi'l-Küna ve'l-esma' adıyla neş
retmiş (Beyrut 14071 1987), daha sonra 
EbO Yasir isamüddin b. Gulam Hüseyin 
eserdeki hadisleri fıkıh bablarına göre 
sıralayarak et- Taşniiü '1-h~i li- eJıadi

şi Kitabi'J-Küna ve'l-esma' adıyla iki 
cilt halinde yayımiarnıştır (Kahire- Bey
rut 1411 / 1991 ). s. Hakim el-Kebfr, Kitô
bü'l-Esma' ve 'l-küna. Kettani'nin on 
dört cüz olduğunu ve benzeri eserlerde 
bulunmayan bilgileri ihtiva ettiğini söy
lediği eserin ll. cildi Süleymaniye (Pertev 
Paşa, nr. 451) ve Ezher kütüphanelerin
de (nr. 3651 ı , m ustalah 228, nr. 138) bu
lunmaktadır. Zehebi, alfabetik olmayan 
bu eseri alfabetik sıraya koyarak çalış
masına el-Mu~tena ii serdi'l-küna adı
nı vermiştir (Millet Kütüphanesi, Feyzullah 
Efendi, nr. 1531 ). 6. EbO Ahmed Muham
med b. Ömer b. Ahmed b. İshak, Kitô
bü'l -Esma' ve'l-küna (Edirne, Selimi
ye Ktp, nr. 319) 7. İbnAbdülberen-Ne
merf, Kitabü'l-İstigna ii macriieti'l-kü
na. 2513 kişinin isim ve künyeleri hak
kında bilgi veren bu hacimli eser üzerin
de Abdullah MerhOI Sevalime Mekke'
deki Ümmülkura Üniversitesi'nde dok
tora çalışması yapmıştır. s. Ebü' l- Ferec 
İbnü'l-Cevzr. Keşiü'n - ni~ö.b cani'l-es
ma' ve'l- el~ö.b . Barbier de Meynard 
eseri Journal Asiatique'de yayımlamış-

419 


