
bir kelam sıfatının mevcudiyetine işaret 
edilir. 

el-Esmi/ ve'ş-şıfô.t, Ehl-i sünnet dü
şüncesi doğrultusunda Allah'ın isimleri
ni şerheden ilk dönem eserlerinden ol
ması bakımından önemlidir. Müellifin 
dinler tarihi ve İslam mezhepleri alanın
daki geniş bilgisi. işlediği konuları diğer 
inanç ve mezheplerle karşılaştırmasına 
imkan sağlamıştır. Yaptığı atıflardan 

anlaşıldığına göre Haris ei-Muhasibi ve 
Ebü'I-Abbas ei-KalanisT'den. özellikle de 
Eş ' arT'nin M akalô.tü '1- İslô.miyyfn 'i ile 
İbn Fürek'in ona ait görüşleri derlediği 
Mücerredü makalô.ti'ş- Şeyl] Ebi'l-Jia
san el-Eş 'arf'den faydalanmıştır. Öte 
yandan bilhassa ilahi isimlerin etimolo
jisini verirken meşhur Arap dilcilerinden 
istifade etmiş ve zaman zaman bunlar
dan HaiTI b. Ahmed, Sibeveyhi, Ebü Zeyd 
ei-Ensari, Müberred ve Ebü İshak ez
Zeccac'ın isimlerini zikretmiştir. 

Kitabın tesirlerine gelince. aynı konu
da bir eser yazan Ebü Bekir el- Beyhaki 
(ö 458/ ı 066) bu kitaptan açıkça söz et
memekle beraber iki hadisin senedini 
verirken müellifin ismini zikretmiş, bun
ların ilkinde " kitabında ... " ifadesiyle ese
ri gördüğünü ima etmiştir (e l-Esma' ue's· 

sı{a t, 1, 31, 38 1 ). el-Esmô.' ve'ş - şıfô.t'ın 
asırlarca ortaya çıkmamasının sebeple
ri arasında. müellifin kita bını hayatının 
son döneminde yazmış olması dolayısıy
la yeterince duyuramaması, Beyhaki'ye 
ait eserin kolayca ilim çevrelerine intika
li. daha sonra İslam coğrafyasının doğu
sunda Gazzali, Fahreddin er- Razi, batı

sında EbQ Bekir İbnü ' I-Arabi gibi meş
hur alimierin aynı konuyla ilgili doyuru
cu eserler kaleme almaları gibi husus
lar zikredilebilir. Bu kitapların ele aldığı 
bazı konuların işlenişi ve deliilendirilişi 

Abdülkahir ei-Bağdadi ile o kadar ben
zerlik gösterir ki hepsi bir müellifin kale
minden çıkmış gibidir (mesela ism-i a'zam 
konusu için krş . Bağda di, vr. 54•- 58•: Bey
haki, 1, 46-49: Gazzali, s. 40-4 ı : Ebü Be
kir İbnü'I-Arabi, vr. !3• - !6•: Fa h reddin er
Razi, s. 92 - ı 03) Zebidi ve SüyütT. Bağda
dT'nin bu kitabından bazı konularda na
killer yapmışlardır (bk itJ:zafü 's -sade, ll , 
18-26,30,95, 102, 129-131 , 137: el·Müzhir, 

ı . 27, 28: krş. Bağda di, vr. 28b, 29•, 32•, 58b, 
87b, 128•, l 55b, 160•, 175•, 222b-224•, 24Qb, 
244•) Ebü'l-Muin en-NesefT'nin Tebsı
ratü 'l- ediile'sinde ise el-Esmô.' ve's-~ı
fô.t'taki bazı ibarelerle büyük benzerlik 
gösteren cümlelere rastlanmaktadır (me
sela bk. Nesefl, ı , 142 - 149, ısı , 152- 154 , 
krş. Bağda di, vr. 20b- 23b) 

el -Esmô.' ve 's - şıfô.t'ın kütüphaneler
deki nüshalarından son zamanlarda ha
berdar olunmuştur. Eserin bilinen nüs
haları Kayseri Raşid Efendi (nr 497) ve 
Akseki Yeğen Mehmed Paşa (nr. 43) kü
tüphaneleriyle British Museum'da (Or., 
nr. 7547 DL, 12) bulunmaktadır. Bunlar
dan Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'n
de kayıtlı olan nüsha 255 varaktan iba
rettir. el-Esmô.' ve's - sıfô.t'ın birinci bö
lümü, müellif ve esere dair etraflı bir 
araştırma ile birlikte Muhammed Aruçi 
tarafından doktora tezi olarak yayıma 
hazırlanmıştır ( 1994, MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü). 
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el-ESMA ve's-SIFAT 
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( ül<..d~ ,ı_..~ı ) 

Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki'nin 
(ö 458/ 1066) 
Allah'ın isim 

ve sıfatiarına dair eseri. 
L _j 

Müellifin belirttiğine göre hacası EbQ 
MansOr ei-EyyObi ayet ve hadislerde ge
çen. ayrıca bid'at tırkalarının ortaya çı

kışından önce Selef 'in icmaıyla sabit olan 
ilahi isim ve sıfatlar konusunda Ehl-i sün
net'in görüşünü teyit edip Ehl-i bid'at'ın 
fikirlerini çürütecek bir eser yazmaya 
kendisini teşvik etmiş, ancak hacası ha
yatta olduğu sırada müellif İmam Şafii'
ye ait fıkhi metinleri ihtiva eden eJ-Meb
sut'taki hadisleri tahric etmekle meş
gul olduğundan onun isteğini vefatın

dan sonra yerine getirebilmiştir. İlahi 
isim ve sıfatiarın geçtiği sahih hadisler-

ei-ESMA ve 's-SIFAT 

den mükerrer olmayanların nakledildi
ği , bunlardan gerekli görülenierin te'vil 
edildiği eser iki ana bölüme ayrılabi

lecek şekilde bablar halinde düzenlen
miştir. 

Birinci bölüm esrna-i hüsnaya ayrıl

mıştır. Allah'a ait isimlerin mevcudiyeti
nin Kitap, Sünnet ve icma ile sabit ol
duğunu belirten açıklamalarla başlayan 
bu bölümde esrna-i hüsna hadisinin çe
şitli rivayetleri kaydedilmiş, Allah ' ın bun
ların dışındaki isimlerine temas edilmiş, 

ardından da ilahf isimler beş grup halin
de incelenmiştir. Burada Allah'ın varlı

ğını. birliğini, yaratıcılığını. benzersiz olu
şunu ve kainatı sadece kendisinin yönet
tiğini ifade eden isimler yer alır. Bu bö
lümde daha sonra bazı sürelerin başın
da bulunan hurüf-ı mukattaanın esrna-i 
hüsnadan sayıldığı zikredilmekte ve bö
lüm kelime-i tevhidin faziletine dair bir 
bahisle sona ermektedir. 

İkinci bölüm Allah · ın sıfatiarına dair 
rivayetlere ayrılmıştır. Burada sıfatiarın 
taksimine genel bir bakış yapıldıktan 

sonra sübQti sıfatlar üzerinde durulmuş, 
öteden beri tartışma konusu olan ira
de ve kelam sıfatları ayrıntılı bir şekilde 

Beyhakl'nin el-Esma' ues·şı{at adlı ese rin in ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp .. Bağdaılı Vehbi, nr. 265) 
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ele alınmış, ardından Allah'a nisbetinde 
veya yorumlanmasında farklı görüşler 

ileri sürülen "şey, zat, nefis, süret" gibi 
haberi sıfatiara geçilerek uzun açıkla

malarda bulunulmuştur. 

Sübkı~nin "benzeri bulunmayan bir ki
tap" diye nitelediği el-Esma' ve'ş-şıfat 
ilahf isim ve sıfatları naslara. özellikle 
hadisiere dayanarak ispat etmeye ve Se
lef alimlerinin görüşleriyle açıklamaya 

çalışır. Ebü Süleyman el-Hattabf ile Ebü 
Abdullah el-Ha!Imfden, yer yer de Ebü 
İshak el- isterayinf ve Ebü Mansür el-Ey
yübfden faydalanılarak hazırlanan eser
de zaman zaman müellifin kendine has 
görüşlerine de rastlanır. Eserdeki ba
zı ifadelerle İbn Huzeyme'nin Kitabü't 
Tev~fd'inde yer alan bilgiler arasında 
benzerlik bulunduğu kabul edilir (Vadet, 
s. 266-267). Gazzali, haberi sıfatları bir 
araya getirmek amacıyla eser telif edip 
bu sıfatları çeşitli bablar halinde ele alan 
kimsenin isabetli bir yol takip etmedi
ğini , zira Hz. Peygamber'in muhtelif ifa
delerinde geçen bu kavramların yer al
dıkları kompozisyondan tecrit edildiği 

takdirde teşbihi andıran manalar taşı

yabileceklerini söylerken (ilcamü '[. 'avam, 
s. 75-76) Beyhaki'nin bu eserini veya İbn 
Huzeyme'nin Kitabü't - Tev~d ' ini kas
tetmiş olmalıdır. 

Alimierin başvurduğu önemli bir kay
nak olan el-Esma' ve'ş-şıfat'ın istan
bul kütüphanelerinde çeşitli nüshaları 

bulunmaktadır (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 
1370 ; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 
1307; Atıf Efendi Ktp ., nr. 598). Eser ilk 
olarak Muhammed Muhyiddin el-Ca'fe
rfnin tahkikiyle Hindistan'da ( 1313), da
ha sonra M. Zahid Kevserfnin tahkikiy
le Kahire'de (1358) yayımlanmıştır. Bu 
neşrin daha sonra ofset baskısı da ya
pılmıştır (Beyrut 1405 / 1984). el-Esma' 
ve's-sıfat Abdullah b. Ahmed el-Ensari 
tar~fı~dan De~ ii, i~ u '1 -iş arat ila me 'a
ni'l- esma, ve 'ş- şıfat adıyla ihtisar edil
miştir (Beyrut I 988). 
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ESMA hint UMEYS 
(~~.l.,....l) 

Ümmü Abdiilah Esma hint Umeys 
b. Ma'bed (Ma'd) el·Has'amiyye 

(ö. 40 / 661 (?]) 

Kadın sahabi. 
_j 

Babası Umeys b. Ma'bed ve ünlü da
matlara sahip olmakla tanınan annesi 
Hind (Havle) bint Avf da sahabidir. Es
ma'nın on veya dokuz kardeşinden Mey
müne bint Haris Hz. Peygamber'le, Üm
mü'!-Fazi Lübabe bint Haris Hz. Abbas'la, 
Selma (Sülma) bint Umeys Hz. Hamza ile, 
kendisi de tanınmış sahabilerle evlen
miştir. Esma bint Umeys'in, Hz. Peygam
ber Darülerkam'a girmeden önce müs
lüman olup ona biat ettiği kaydedilmek
tedir. İlk kocası Ca'fer b. Ebü Talib'Ie Ha
beşistan'a hicret etti. Abdullah, Muham
med ve Avn adlı çocuklarını burada dün
yaya getirdi. İbn Hişam bu çocuklardan 
sadece Abdullah'ın adını zikreder (es·Sf· 

re, 1, 323; N, 359). Hicretin 7. yılında (628) 
kocasıyla birlikte Habeşistan ·dan Me
dine'ye geldi. Ca'fer b. Ebü Talib Müte 
Savaşı'nda şehid olunca (Cemaziyelewel 
8/ Ağustos 629) Hz. Ebü Bekir'le evlendi 
(Şewal 8/0cak 630). Bu evlilikten. Veda 
haccına giderken yolda dünyaya getirdiği 
Muhammed doğdu. Hz. Ebü Bekir vefat 
edince vasiyeti üzerine kendisini Esma 
yıkadı. Daha sonra ilk kocası Ca'fer'in 
kardeşi Hz. Ali ile evlendi; ondan Yahya 
ve Avn (bazı rivayetlere göre Muhammed 
el-Asgar) adında iki çocuğu oldu. 

Esma bint Umeys Habeşistan 'dan dön
düğü günlerde kendisini kızı Hafsa ' nın 

evinde görüp tanıyan Hz. ömer, Mekke'
den Medine'ye hicret edenlerin sevap ve 
fazilet bakımından daha ileride olduğunu 
söyleyince Esma ona itiraz etmiş, ken
dilerinden önce hicret edenlerin Hz. Pey
gamber' den ayrılmadığını. aç olanları

nın onun tarafından dayurulup cahille
rinin eğitildiğini, kendilerinin ise yurtla
rından uzakta başka din mensuplarının 
arasında yaşamaya mecbur kaldıklarını 
söylemiştir. İlk hicret edenlerden daha 
az sevaba nail olma düşüncesi kendisini 
rahatsız ettiği için durumu Hz. Peygam
ber'e sormuş, Resül-i Ekrem de Hz. Ömer 
ile arkadaşlarının bir hicret sevabı, ken
dilerinin ise hem Habeşistan'a hem de 
Medine'ye hicret etmeleri sebebiyle iki 
hicret sevabı kazandıklarını belirtmiştir 
(Buhari, "Megiizi", 38; Müslim, "Feza'i
lü'ş-şal_ı.abe", I69) 

Esma'nın rüya tabirinde yetenekli ol
duğu, Hz. Ömer'in zaman zaman bu ko
nuda onun görüşünü aldığı nakledilmek
tedir. Hz. Peygamber'in son hastalığın
da, rahatsızlığının zatülcenp olduğu dü
şüncesiyle Habeşistan taraflarında kul
lanılan acı bir ilacı Resülullah'ın isteme
mesine rağmen kendini kaybettiği sırada 
ağzına sürenlerden biri de Esma idi. Hz. 
Peygamber. bu tatsız ilacın Habeşistan'

dan gelen kadınların işi olduğunu söyle
yerek onu ağzına koymamaları yolundaki 
ikazına uymadıkları için amcası Abbas 
dışında orada bulunan herkesin ağzına 
bu ilacın sürülmesini isteyince Esma da 
bu acı ilacı tatmak zorunda kaldı (İbn Ha
cer, Fethu' l·barf, VII, 754-755). TaberT'nin 
rivayetinde, Resül-i Ekrem'in hastalığını 
tahmin edip ona ilaç verenin Esma oldu
ğu ifade edilmektedir (Tari!J, III, I96). 

Esma bint Umeys'in marifetli bir ha
nım olduğu anlaşılmaktadır. Kocası ca·
fer-i Tayyar şehid olduğu zaman onun 
ölüm haberini Resül-i Ekrem'in bizzat 
evine gelerek haber verdiği saate kadar 
kırk deri tabakladığını söylediğine bakı
lırsa dericilikle uğraştığı (İbn Sa'd, VIII, 
282). Habeşistan'da öğrendiği şekilde Hz. 
Fatıma 'ya (Abdülhay el-Kettani, II, 380) 
veya Zeyneb bint Cahş'a (İbn Kuteybe, s. 
555) tabut yaptığı, göz değmesinden sık 
sık rahatsızianan Ca'fer'den olan çocukla
rına Hz. Peygamber'den izin alarak ruk
ye* uyguladığı (Tirmizi. "Tıb", .I 9) rivayet 
edilmektedir. 

Hz. ömer. ilk müslümanlardan olma
sını ve İslam'a hizmetini dikkate alarak 
Esma bint Umeys'e 1000 dirhem maaş 
bağladı. Esma, oğlu Muhammed b. Ebü 
Bekir' in Mısır valisi olduğu sırada 38 
(658) yılında Muaviye kuwetleriyle çar
pışırken öldürüldüğünü öğrenince çok 
üzüldü. Evinin mescid olarak kullandığı 
bir odasına kapanıp öfkesine hakim ol
maya çalışırken göğüslerinden kan gel
diği nakledilmektedir. Bu olaydan iki yıl 
sonra da kocası Hz. Ali'yi kaybetti. Kay
naklarda Esma'nın l;lz. Ali'den sonra ve

. fat ettiği kaydedilmek.le beraber bir ri
vayette (E/2 Suppl. IFr.J. s. 92) 39 (659-
60), diğer bir rivayette ise 40 (661) yı
lında vefat ettiği belirtilmektedir. 

Esma bint Umeys'ten rivayet edilen 
altmış hadisten biri Şa~~-i Bugarf'de 
yer almıştır. Diğer dört Sünen ile Müs
ned'de (VI, 369-370, 438) bulunan riva
yetlerini kendisinden oğulları Abdullah 
ve Avn b. Ca'fer, tarunu Kasım b. Muham
med b. Ebü Bekir, kız kardeşlerinin oğul-


