
dislerin yanı sıra tıp ve astronomi te
rimlerine de yer vermiştir. 

Dünya kütüphanelerinde çeşitli yaz
ma nüshaları bulunan Esrarname (bk. 
Hanbaba, ı . 299) iki defa basılmış (Tah
ran 1298; 1316 hş ). son olarak Sactık Gev
herfn tarafından Türkiye'deki yazmala
rına dayanılarak yeniden yayımlanmıştır 
(Tahran 1338 hş ./ 1959). 

Esrdrndme'nin. XV. yüzyıl şairlerinden 
Ahmedf'ye ait olduğu kabul edilen Türk
çe tercümesinin Akkoyunlular devrinde 
Tebriz'de yaşayan aynı ad lı bir başka şair 
tarafından yapıldığı tesbit edilmiştir (bk. 
AHMEDİ, Akkoyunlul. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Devletşah, Te?kire, s. 193; H. Ritter, Das 
Meer der See/e: Mensch, W e lt und Gott in den 
Geschichten des Farfduddfn 'Attar, Leiden 1955, 
s. 30; a.mlf .. "Attar", iA, ll , 8; .. a.mlf.. "'Attiir ", 
E/ 2 (İng.), 1, 753; Rypka. H IL, s . 239; Han baba, 
Fihrist, 1, 299; Nihat Azamat. "Yeni Bir Alıme
di ve İki Eseri: Yusuf u Zeliha, Esrarname 
Tercümesi", Os. Ar., VII ( 1 988), s. 320·327; DMF, 
1, 136; B. Reinert, "'Attiir", Elr., lll , 24. 
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ESRARÜ 'l- BEIAGA 
( ~~l .)l_rl ) 

Abdülkahir el-Cürdlni'nin 
(ö. 471 / 1078- 79) 

belagatın beyan kısmına dair eseri. 
L ~ 

IV. (X.) yüzyıl sonlarından itibaren ya
zılan Arap dili ve edebiyatma dair eser
lerde belagatla ilgili meselelere daha çok 
önem verildiği görülmektedir. Bu arada, 
belagat ilminin beyan kısmı hakkında 

bilgi vermek ve onu kendi mantığı için
de tutarlı felsefi bir temele oturtmak 
için yazılan önemli eserlerden biri de Es
rdrü'1- be1dga'dır. Abdülkahir ei-Cürca
nf eserinde faydalandığı kaynakları açık
ça belirtmemekle beraber Sfbeveyhi, Ca
hiz, Müberred, Amidf. Ebü Ali ei-Farisf 
ve Ebü Hilal el-Askeri gibi alimlerden 
nakillerde bulunmuş, bunun yanında gö
rüşlerini açıklarken hem Cahiliye devri 
hem de İslami dönem şairlerinden çok
ça beyitler nakletmiştir. H. Ritter. Esrd
rü '1- be1dga neşrinde bu na killerin kay
naklarını göstermeye çalışmıştır . 

Cürcanf Esrdrü '1- be1dga 'da esasen 
belagatın beyan kısmının konuları olan 
teşbih, istiare. mecaz. temsil ve kinaye 
yanında bedf' ilminin meselelerinden ci
nas, seci ve tatbiki ayrıntıl ı bir şekilde 
işlemiştir. Kendi zamanındaki edebi ten
kit ve belagat anlayışı üzerinde durarak 

Esriirü'l-belafja'dan bir sayfa (Süleymaniye Kıp., Hüsrev Pa· 

şa, nr. 654, vr . 2•) 

bu konuda gerçek anlamda ilmf düşün
cenin eksikliğinden ve müelliflerin ede
bi sanatların temelini teşkil eden mese
lelerle meşgul olmamasından yakınır ; 

böylece edebi zevkin hem öznel (sübjek
tif) hem de nesnel (objektif) yönlerini ele 
alan yeni bir ilim dalının (tieyan) temel
lerini ortaya koyar. Esrdrü '1- be1dga se
ri kat-ı şi'riyye (intihal) konusu ile sona 
erer. Eserde bu konular belli bir düzen 
içinde ele alınmayıp dağınık şekilde an
latılmıştır. Bu haliyle eser, daha sonraki 
yüzyıllarda ortaya çıkan benzerleri gibi 
öğretici olmaktan çok nazari olarak be
yan ilminin temeliendirilmesi maksadıy
la kaleme alındığı intibaını vermektedir. 
Esrdrü '1 - beldga 'nın. müellifin Del d' i
lü 'l -i'cdz'ı gibi bir plan uygulanmadan 
yazılması birtakım tekrar ve tedahülle
re yol açmış, bu sebeple Fahreddin er
Razı esere yeni bir şekil vermiştir (bk. 
DELAİLÜ'l-İ'CAzl. 

İlk defa Muhammed Abduh'un tashih
leri ve Reşfd Rıza ' nın açıklamaları ile ba
sılan Esrdrü'l- beldga (Kah i re 1320/ 1902) 
daha sonra Ahmed Mustafa ei-Meragl 
(Kah i re 13671 19481. İngilizce uzun bir mu
kaddime ile H. Ritter (İstanbul 1954) ve 
Muhammed Abdülmün'im ei-Hafacf (Ka
hire 1972) tarafından tahkik edilerek neş
redilmiştir. Ofset usulüyle çeşitli baskı
ları yapılan bu neşirler içinde H. Ritter'in 

ESRARÜ't- TEVHID 

çalışmasının büyük bir emek mahsulü 
olduğunu belirtmek gerekir. Esrdrü '1-
beldga H. Ritter tarafından Die Gehe
imnisse der Wortkunst (Asrar al·balaga) 
des 'Abdalqahir al-Curcani adıyla Al
manca'ya (Wiesbaden 1959), Celfl-i Tec
lfl tarafından da Farsça'ya (Tahran 136 1 
hş.) tercüme edilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülkiihir ei-Cürcanf. Esrarü '/ · belaga (nşr. 
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biyye, Beyrut, ts. (Darü'n-Nehdati'I-Arabiyye), 
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1983, s. 429·438 ; M. Halefullah, "Nazariyyetü 
'Abdil~iihir el-Cürcanl fi Esrari'l- belaga", Me· 
celletü Külliyyeti'l·adab, ll , iskenderiye 1944, 
s. 14·84; a.mlf., "Arap Edebiyatı: Edebi Ten
kit Teorileri" (tre. Lamii Güngören). islam Dü· 
şüncesi Tarihi (ed. M. M. Şerif - Mustafa Ar
mağan), istanbul 1991 , lll, 255·257; Celll-i Tec-
111, "'Abdülkiihir-i Cürcanl ve Esrarü'l -bela
ga-i Ü", N~şriyye·i Danişkede·i Edebiyyat u 
'Ulüm ·i insani-i Tebriz, sy. 96, Tebriz 1349, s. 
471·490; Hulüsi Kılıç. "De1ailü ' l-i'cfı.z", DiA, 
IX, 114·115. r;;:ı 
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(bk. HAY b. YAKZAN). 

ESRAHÜ't- TEVHID 
( ~_,:.JI.JI_rl) 

Muhammed b. Münevver 
b. Ebu Said-i Miheni'nin 

(Vl. / XII. yüzyıl) 
Ebu Said-i Ebü'I-Hayr hakkında 

yazdığı menakıbname. 

~ 

~ 

Ebü Safd-i Ebü'I-Hayr'ın dördüncü ku
şaktan terunu olan Muhammed b. Mü
newer. tam adı Esrdrü't- tevJ:ıid ii ma
~amati'ş- Şeyi] Ebi Sa 'id olan eserinin 
önsözünde atası Ebü Safd hakkında ço
cukluğundan beri bilgi toplamaya me
raklı olduğunu. daha önce amcasının oğ
lu Cemaleddin Ebü Ravh Lutfullah b. 
Ebü Sa'd'in bu konuda Hdldt ü Süha
ndn-i Şeyi] EbU Sa 'id adiı bir kitap y~z
dığını. kendisinin ise buradaki bilgilere 
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Oğuz istilası ile (548/ ı ı53) kaybolmaya 
yüz tutan şifahi bilgileri de ekleyerek 
yeni bir eser kaleme aldığını , insan ha
yatının çocukluk, gençlik, yaşlılık dönem
lerine ayrıldığı gibi bu kitabı da üç bö
lüm halinde telif ettiğini ve Ebü Ravh'ın 
eserindeki beş bölümü üçe indirdiğini 

söyler. ]1dldt-ı Sü{ıandn ' ın yaklaşık al
tı katı hacminde olan Esrdrü 't- tevf:ıid 'in 
ilk bölümünde Ebü Said'in çocukluğun
dan itibaren kırk yaşına kadarki hayatı, 
ikinci bölümünde orta yaşlılık, son bölü
münde ise ihtiyarlık dönemleri ele alın
mıştır. Birinci bölümde Ebü Said'in öğ 

renimi, riyazet ve mücahedeleri, plrle
ri, şeyhleri ve tarikat şeceresi, ikinci bö
lümde orta yaşlılığındaki kerametleri, 
başka şeyhlerle ilgili hikayeler, üçüncü 
bölümde de son yılları, vasiyetleri ve ölü
münden sonraki kerametleri anlatılmak
tadır. Eseri ilk defa yayımiayan Rus müs
teşriki Jukovsky telif tarihi olarak 553-
599 ( 1158 -1202), en eski nüshalarına 

dayanarak yeniden yayıma hazırlayan 

Zebfhullah Safa 570 (1174-75), G. Lazard 
574 (1178-79), Ebü Safd hakkında en 
ayrıntılı eseri yazmış olan F. Meier ise 
574-588 (1178-1192) yıllarını vermek
tedir. Herana Farsça olarak kaleme alı
nan eser. Gurlular'dan Ebü'l-Feth Gıya 

seddin Muhammed'e ithaf edilmiştir. 

Esrdrü't- tevJ:ıid, Ebü Said'in hal ter
cümesi bakımından olduğu kadar Hora
san tasawufuna dair bilgi vermesi açı

sından da önemlidir. Eser dönemin dini 
inançları, bölgenin beşeri coğrafyası. bir
takım tarihi olaylar hakkında da önemli 
bilgiler içerir. Sipehsalar'ın Mevlana ve 
etrafındakilerle ilgili eseri Risdle-i Si
pehsdldr'ın iç tertip bakımından ona 
benzemesinden Esrdrü 't- tevhid 'in bir 
süre sonra Anadolu'da da tanındığı an
laşılmaktadır. 

İlk olarak Rus müsteşriki Jukovsky ta
rafından yayımlanan (Petersburg I 899) 
Esrdrü 't- tevhid'in bu neşri A. Behmen
yar tarafından tekrar basılmıştır (Tah
ran ı 3 14 hş/ ı 935). Behmenyar ayrıca 
eserden bazı seçmeleri bir giriş yazısıy
la birlikte neşretmiştir (Tahran ı 320 h ş ./ 
ı 94 ı) Zeblhullah Safa Esrdrü't- tevf:ıid'i 

istanbul (Hacı Selim Ağa Ktp., HüdaT, nr. 
488), Kopenhag ve Leningrad nüshalarına 
dayanarak yeniden yayımiarnıştır (Tah
ran ı 332, ı348, 1354 hş. ). Dil bakımından 
önemli özellikler taşıyan Millet Kütüp
hanesi nüshası ile (Reşid Efendi, nr. ı ı 64, 

istinsah tarihi 670/ 1271) Süleymaniye Kü
tüphanesi nüshasından (Şehid Ali Paşa, 
nr. ı416) faydalanılmamış olması bu ne-
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şir için büyük eksikliktir. Eser is'ad Ab
dülhadl Kındil tarafından Arapça'ya (Ka
hire ı 966), M. Achena tarafından da Les 
etapes mystiques du Shaykh Abü Sacid 
adıyla Fransızca'ya (Paris ı 974) çevrilmiş

tir. Esrdrü 't - tevf:ıid 'i son olarak Şefi' 

Kedkenl inceleme ve notlarla birlikte ya
yımlamıştır (1-11, Tahran 1987). 

BİBLİYOGRAFYA : 
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ESREM 
( ~.)~1) 

Ebu Bekr Ahmed b. Muhammed 
b. Hinl e1 -Esrem et-Ta.! 

(ö. 261 /874-75 [?]) 

Hadis hafızı ve fakih. _j 

Harünürreşfd zamanında (786-809) doğ

duğu rivayet edilmektedir. "Gedik" anla
mına gelen Esrem lakabını dişierindeki 
seyreklik veya eksiklik dolayısıyla aldığı 
hatıra gelmektedir. Kelbf. İskafi ve Bağ
dadf nisbeleriyle de anılan Esrem aslen 
Horasanlı olmakla beraber Bağdat'ta 
yaşadı. Tayalisf, Ebü Nuaym Fazi b. Dü
keyn, Affan b. Müslim, Ka'nebl, Müsed
ded b. Müserhed, Ebü Bekir b. Ebü Şey
be ve Ahmed b. Hanbel gibi hadis alim
lerinden ders aldı. Kendisinden de Mü
sa b. Harun, Ali b. Ebü Tahir el -Kazvfni 
ve Nesar gibi hadis hafızları rivayette bu
lundular. Ebü Bekir el-Hallal onun çok 
değerli bir hadis hafızı olduğunu belirt
tikten sonra Ahmed b. Hanbel ve Buha
rf gibi alimiere hocalık yapmış olan Asım 
b. Ali ile (ö. 221 1 836) Esrem arasında 
geçen bir olayı nakletmektedir. Vasıtlı 
olan Asım Bağdat'a geldiğinde Esrem'
den başka hadis yazabiieceği kimse bu
lamamış, Esrem'i de kendisinden hayli 
küçük olması sebebiyle önemsememiş
ti. Fakat Esrem onun daha önce yazdı
ğı rivayetleri inceleyip gördüğü hatala
rı söylemeye başlayınca Asım b. Ali ona 
hayran kalmış ve Esrem'in elliden fazla 
imla • meclisine katılarak rivayet ettiği 
hadisleri yazmıştır. 

Dikkatli ve hafızası çok güçlü bir alim 
olan Esrem'i bu konuda övenler, birbiri-

ne yakın iki mecliste hadis imla eden 
grupların arasına oturup her iki alimin 
yazdırdığı hadisleri kaydettiğini anlatır
lar. Hatta onu üstün zekası, güçlü hafı
zası ve dikkatli olması sebebiyle takdir 
eden Yahya b. Mafn ve daha başkaları, 
anne veya babasından birinin cinnf ol
ması ihtimalinin bulunduğunu söylemiş
lerdir. 

Esrem hadis ilminden başka fıkıhla 

da uğraşmıştır. Ahmed b. Hanbel'i tanı
dıktan sonra daha önce öğrendiği fıkhf 
meseleleri ezberlemekten vazgeçmiş, 

ondan hadis, ilelü'l-hadls* ve fıkha dair 
pek çok meseleyi rivayet etmiştir. Nesaf 
es-Sünen'inde Esrem'den rivayette bu
lunmuştur. Esrem'ln 261 'de (874-75) 
Bağdat'ta vefat ettiği sanılmaktadir. An
cak vefat tarihini 273 (886-87) olarak 
zikredenler de vardır. 

Eserleri. 1. Nô.si{ıu'l- J:ıadiş ve mensu
{Juh. Nasih, mensüh ve bu konuda şa
hid* olabilen hadisleri senedieriyle bir
likte kaydeden ve tamamının yedi cüz 
olduğu anlaşılan (Ritter, Il, 300) eserin ilk 
iki cüzü Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'n
de (İsmail Saib Sencer, nr. 1323), üçün
cü cüzü Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de (nr 
1587) bulunmaktadır. 2. Mesa'ilü AJ:ı
med b. ]1anbel. Ahmed b. Hanbel' den 
yazdığı fıkhi meseleleri bablara göre 
tasnif ettiği bu eserin bazı bölümleri
ni İbn Ebü Ya'la iktibas etmiştir (Taba

~atü 'l-1-:fanabile, I, 66-74). 3. es-Sünen. 
İbnü'n-Nedim eserin Hanbeli fıkhının 
kaynağı olan hadisleri ihtiva ettiğini 

belirtmektedir. 4. c İlelü '1 - J:ıadiş. Hadis 
ricaline dair bilgiler de ihtiva ettiği için 
bazı kaynaklarda Kitô.bü't- Tdri./J adıyla 
da geçtiği anlaşılmaktadır (son üç ese
rin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinme
mektedir). 
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