
ei-ESMA ve' s-SIFAT 

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-



ları Abdullah b. Abbas ile Abdullah b. 
Şeddad, ayrıca Urve b. Zübeyr, Said b. 
Müseyyeb ve Şa'bl gibi alimler naklet
mişlerdir. 
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ESMA bint YEZID 
(~j:~ .l.-,.,1 ) 

Ümmü Selerne (Ümmü Amir) 
Esma bint Yezld b . Seken ei·Ensariyye 

(ö. 30/650 [?]) 

Kadın sahabi. 
_j 

Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları'na 
mensuptur. Adının Fükeyhe olduğu da 
söylenmekte (İbn Sa'd, Vlll, 319), ancak 
Fükeyhe bint Seken'in Beni Sevad'a men
sup bulunduğu anlaşılmaktadır (İbn Ha
cer. el·İşabe, VIII, 76). Babası Yezld ve kız 
kardeşi Hawa da sahabldir. Muaz b. Ce
bel'in halasının kızı olan Esma Hz. Pey
gamber'e biat eden hanımlardandı. Bey'
atürrıdvan'da bulunduğu ve Resül -i Ek
rem' e burada biat ettiği de söylenmek
tedir. Esma'ya ashap arasında şöhret ka
zandıran olaylardan biri onun kadınları 
temsilen, sahabllerle birlikte oturmakta 
olan Hz. Peygamber'in huzuruna giderek 
veciz bir konuşma yapmasıdır. Bu konuş
mada şunları söylemiştir: "Anam babam 
sana feda olsun ya Resülallah! Ben sa
na kadınların elçisi olarak geldim. Allah 
seni bütün erkek ve kadınlara peygam
ber göndermiştir. Biz sana ve senin rab-

bine iman ettik. Kadın olduğumuz için 
evlerinizde kapanıp kalmış, nefislerinizi 
tatmin etmiş ve çocuklarınızı karnımız
da taşımışızdır. Siz erkekler ise cuma 
namazı kılmak, camiye ve cemaate çık
mak, hastaları ziyaret etmek, cenaze
lerde bulunmak. birden fazla hacca git
mek gibi hususlarda bize üstünlük sağ
lamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların 
en önemlisi Allah yolunda cihad etmek
tir. Fakat siz hac veya umre için yahut 
düşmanla savaşmak üzere evinizden çık
tığınız zaman mallarınızı biz koruruz. ip
lik eğirip size elbise yaparız, çocukları
nızı besleriz. Buna göre bizler sizin ka
zandığınız hayır ve sevapiarda size or
tak olamaz mıyız?" Esma'nın bu sözle
rini takdir eden Resül-i Ekrem ashabına, 
"Siz bir kadından, din konusunda sor
duğu bir soruda bundan daha güzel söz 
işittiniz mi?" dedikten sonra Esma 'ya 
dönerek şunları söyledi: "Ey hanım, iyi 
anla ve seni buraya gönderen hanımla
ra da iyice anlat ki bir kadının kocasıy

la güzel geçinip onun hoşnutluğunu ka
zanması sevap bakımından o saydığın 
üstünlüklerin hepsine denktir" (İbnü'l

EsTr, VII, ı 9) . Bu olaydan sonra Esma "ha
tlbetü'n -nisa" lakabıyla anılmıştır. 

Esma bir başka gün de Hz. Peygam
ber'e giderek kadınların hayızdan ve cü
nüplükten nasıl temizleneceklerini sor
muş, onun bu tavrını takdir eden Hz. 
Aişe, utanma duygusunun ensar kadın
larının dinlerini öğrenmesine engel ol
madığını belirtmiştir. ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim ·
de bu konuyu soran hanımın Esma bint 
Şekel olduğu kaydedilmekteyse de ("I:Ia
yı:i:", 61; ayrıca bk. "Taharet", ı 10) ensar 
arasında Şekel adında bir kişinin bulun
madığı, Seken adının yanlış olarak Şekel 
diye kaydedildiği anlaşılmaktadır (İbn 

Hacer, el·İşabe, VII, 485-486; a.mlf., Teh· 

?fbü 't· Teh?fb, XII, 399-400) 
Esma bint Yezld'in Hayber Gazvesi ile 

Mekke'nin fethine katıldığı, Yermük Sa
vaşı'nda çadırının direğiyle dokuz Bizans 
askerini öldürdüğü rivayet edilmekte
dir. Bu savaşta bulunan ve Muaz b. Ce
bel'in yakını olan kadın sahabinin bir 
başka Esma bint Yezld olduğunu söyle
yenler varsa da (İbnü' 1- Es Tr, VII, 18- 19) 
hadis alimlerinin çoğunun bu görüşe ka
tılmadığı anlaşılmaktadır. Esma daha 
sonra Dımaşk' a yerleşti ve orada vefat 
etti. Zirikil 30 (650} yılı civarında öldü
ğünü söylerse de diğer kaynaklarda ve
fat tarihi kaydedilmemektedir. 

Esma Hz. Peygamber'den seksen bir 
hadis rivayet etmiş olup bunların elli be-

ESNAF 

şi Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde (VI, 
452-461) ve Kütüb-i Sitte'de bulunmak
tadır. Kendisinden kız kardeşinin oğlu 

Mahmüd b. Amr el-Ensarl. azatlısı Mu
Meir b. Ebü Müslim, Şehr b. Havşeb ve 
Mücahid b. Cebr gibi raviler hadis riva
yet etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, VI, 452·461; Müslim, "Talıaret", 

110, "HayıZ", 61; İbn Sa'd, et·Tabakiit, lll, 434; 
VIII, 319·320 ; İbn Abdülber. el·İstr'ab, N, 237 · 
238; ibn Asa kir, Tarfl]u Dımaşk (Şihabf), VI, 
33·39; ibnü'I-Esfr, Üsdü 'l·gabe (Benna). VII , 
18·20; Zehebf.A'lamü 'n·nübela', ll, 296·297; 
ibn Hacer. el·İşabe (Bicavi). VII, 485·486, 498; 
VIII, 76, 226; a.mlf .. Teh?ibü 't·Tefı?ib, XII, 399· 
400; a.mıf., Lisanü 'l·Mfzan, VII, 523; Mehmed 
Zihni, Meşahirü 'n · n isa, istanbul 1294, 1, 35· 
37; Zeyneb Fewaz. ed-Dürrü 'l·menşür tr ta· 
baki'iti rabbati ' l·hudür, Bulak 1312, s. 36; Zi
rikiİ, el·A'lam (Fethullah), ı. 306; Kehhale, A'la· 
mü'n·nisa', ı, 66·68; Abdülhay ei-Kettanf, et· 
Teratibü 'l·idariyye (Özel), ll, 340; Wensinck, 
el·Mu'cem, VIII, 12. r.iJ 

M ALi OsMAN ArEş 

ı 
ESMAÜ'r-RiCAL 

ı 

L 
(bk. RİCALÜ ' I - HADIS). 

_j 

ı 
ESNAF 

ı 

Osmanlılar'da 

el sanatları ile uğraşanlarla 
geçimlerini mal ve hizmet üretimi, 
alım ve satımı ile sağlayanların 

L 
genel adı. 

_j 

Üreticilerin meşgul olduğu işe göre 
sınıflandırılmasından doğan esnaflık in
sanlık tarihi kadar eskidir. Osmanlı top
lumundaki esnaflığın kökenieri daha ön
ceki Türk- İslam devletlerine kadar uza
nır. Her esnaf kolunun kendine mahsus 
gelenekleri ve her mesleğin bir plri var
dır. Mesela Hz. Adem çiftçilerin, Hz. İd
ris terzilerin, Hz. Yüsuf saatçilerin, Hz. 
Davüd demirci ve zırhçıların , Hz. Lok
man hekimlerin, Hz. Muhammed tacir
lerin, Selman-ı Farisi berberlerin, Ahi Ev
ran ise debbağ esnafının plri sayılır. Ge
nel olarak esnaf birlikleri "ehl-i hiref" 
adıyla da anılır. Evliya Çelebi, XVII. yüzyıl
da İstanbul'daki esnaf birliklerinin han
gileri olduğunu tek tek adlarını vererek 
sayar (Seyahatname, I, 487 vd.). Osman
lılar'da esnaf denilen sanat ehli, devle
te ait iş ve işyerlerinde çalışanlarla ser
best çalışanlar şeklinde iki ana kısma ay
rılır. Devlete ait iş yerlerinde maaş kar
şılığı çalışanlara "ehl-i hiref-i hassa" de
nir. Devletin bunlar üzerinde doğrudan, 
esnaf teşekküllerine ve loncalara bağlı 
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