
ihtimam göstermeleri olmak üzere çe
şitli üstün vasıfları sebebiyle Hz. Pey
gamber tarafından övülmüşlerdir (me
sela bk. Tirmizi, "Siyer", 10 ; "Tefsirü'l
~ur'an", 35). 

Eş'ariler'in içinde yetişen bazı önemli 
şahsiyetler şunlardır: Meşhur sahabi ve 
kumandan Ebu Amir ei-Eş'arf. kardeşi
nin oğlu Ebu Musa ei-Eş'ari ile fakih oğ
lu Ebu Bürde ei-Eş'ari, muhaddis saha
bi Temim b. Evs, sahabe-tabiin devrinin 
Suriye - Filistin fakihi Abdurrahman b. 
Ganm, tabiin nesli abid, zahid ve mu
haddislerinden Bilal b. Sa'd, Eş'ariyye 

mezhebinin kurucusu Ebü'l- Hasan ei
Eş'ari, Endülüslü fakih, muhaddis ve edip 
Ahmed b. Muhammed ei-Eş'ari. 
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EŞ' ARİ, Ahmed b. Muhammed 

i 
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Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed 
b. Meymun ei-Maliki ei-Eş'arl 

(ö. 690/ 129l'den sonra) 

L 
Endülüslü fakih, muhaddis ve edip. 

_j 

İbnü's-Sükkan diye de bilinir. Doğum 
yeri olan Endülüs'teki Mali~ şehrinden 
on iki yaşında iken ayrılıp babası ile bir
likte Tunus'a göç etti. Burada devrin ta
nınmış alimlerinden fıkıh, hadis ve Arap 
edebiyatı dersleri aldı. Tahsilini tamam
ladıktan sonra daha çok hadis rivayetiy
le ve eser telifiyle meşgul oldu, birçok 
talebe yetiştirdi. Rivayet ettiği hadisler
den hükümler çıkarır ve bunları bizzat 
yaşamaya çalışırdı. Geniş kitap bilgisi ya
nında alimleri el yazılarından tanıma ka
biliyetine de sahipti. er-Risdletü'I-Mag
ribiyye adlı seyahatnamesiyle meşhur 
olan Ebu Muhammed ei-Abderi onunla 
689 ( 1290) yılında hac dönüşü görüştü
ğünü söylemekte, Eş'ari'nin sade yaşayı
şı, güzel ahlakı ve ibadete düşkünlüğün
den söz etmektedir. Seyyah İbn Rüşeyd'in 
de görüştüğü Eş'ari'nin 690 (1291) yılın

dan sonraki hayatı hakkında bilgi bulun
madığı gibi hangi tarihte vefat ettiği de 
bilinmemektedir. 

Eserleri. Eş'ari'nin kaynaklarda zikre
dilen eserleri şunlardır: 1. ljuldşatü'ş

safd min l].asd'işi'l-Muştafd. 320 kü
sur beyitten meydana gelen eserde Hz. 
Peygamber'in bütün mucizelerinin bir 
araya getirilmesi amaçlanmıştır. 2. İk
mdlü Meyddni's-sdbıl~in ve hilyetü'ş
şddı~ne'l-muşaddı~n if ?ikri's-safıd
beü'l-ekremin. Ebü'r-Rebi' ei-Kelai'nin. 
sahabilerin ve Asr-ı saadet'te yaşayan 
büyük tabiiierin hal tercümelerini konu 
alan yarım kalmış eserini tamamlayan 
bir çalışmadır. 3. İkmdlü Te?yfli (?eyli) 

Ebi Bekir b. Fethıln 'ale'l-İsticdb. İbn 
Abdülber en-Nemeri'nin el-İsticdb 'ına 
Ebu Bekir b. Fethan tarafından yapılan 
zeyli ikmal etmek üzere yazdığı bu eserin 
Abderi ile görüştüğü 689 ( 1290) yılında 

henüz tamamlanmadığı bilinmektedir. 

Şiirleriyle de tanınan Eş'ari'nin kay
naklarda bunlardan başka , hocası fakih 
Muhammed b. Hasan b. Hubeyş'in ho
calarını anlattığı ve kitaplarını bir araya 
getirdiği Bemdmec adlı eseriyle el-fttı
Id' 'ald md yelzemü if refci'l-eydi fi's
saldü mine']- itübdc adlı kitabı zikredil
mektedir. 

EŞ' ARf. EbO Bürde 
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EŞ' ARİ, Ebu Bürde 

( i.S...S.:':il •~...r. y,l ) 

Ebu Bürde Amir b. Ebi Musa 
Abdiilah b. Kays ei-Eş 'arl 

(ö. 104/ 722) 

Kufe kadısı, fakih ve muhaddis tabii. 
L _j 

Kaynaklarda adı Amir, Haris ve Ebu 
Bürde olarak üç farklı şekilde kaydedil
mekteyse de birincisi daha yaygındır. 

Bu ad, Yername savaşlarında hayatını 

kaybeden amcası Amir'in hatırasını ya
şatmak için verilmiştir. Amir, babası EbQ 
Musa ei-Eş'ari'nin Basra kadılığı döne
minde doğmuş ve bir süt anneye veril
miştir. Süt emzirme dönemi sona erin
ce bir hırkaya (bürde) sarılı olarak geti
rildiği için babası tarafından kendisine 
"Ebu Bürde" lakabı takılmış ve daha çok 
bu lakapla tanınmıştır. Lakapların yazı
lışındaki benzerlik sebebiyle zaman za
man ashaptan Ebü Berze ( •j..r. y,l ) ile 
karıştınldığı olmuştur. Doğum yılı kay
dedilmemekle beraber seksen yaşından 
sonra vefat ettiği belirtilmektedir. Ölüm 
yılı olarak 103 (721), 104 (722), 106 (724) 
ve 1 07 (725) yılları verilmekteyse de umu
miyetle kabul edilen ikinci tarihtir. 

KOfeli tabiiierin ikinci tabakasından 
olan Ebu Bürde fıkıh ve hadis gibi İsla
mi ilimlerde geniş bilgiye sahipti. İlk öğ
renimini babasından ve Abdullah b. Se
lam'dan gördü. Ayrıca Hz. Aişe, Hz. Ali, 
Ebu Hüreyre, Esved b. Yezid, Avf b. Ma
lik, Abdullah b. Ömer, Zübeyr b. Awam 
ve oğlu Urve gibi meşhur muhaddislerle 
bazı tabiin ulemasından hadis okudu. Öğ
rendiklerini kaydetmeyip ezberlemesini 
tavsiye eden babası, onun kendisinden 
dinleyerek yazdığı bütün hadisleri imha 
etti. Hadis münekkitlerince sika • kabul 
edilen Ebu Bürde ei-Eş'ari'nin rivayet et
tiği bazı hadisler Kütüb-i Sitte'de yer al
maktadır (bk. Wensinck, el·Mu'cem, VIII, 
28). "Sarhoşluk veren her şey haramdır" 
(Buhari, "Edeb", 80, "Ahkfun", 22; Müslim, 
"Eşribe", 64) ; "V elinin izni olmadan kıyı
lan nikah geçerli sayılmaz" (Ebü Davüd, 
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