EŞ' ARf. EbO Bürde

ihtimam göstermeleri olmak üzere çeşitli üstün vasıfları sebebiyle Hz. Peygamber tarafından övülmüşlerdir (mesela bk. Tirmizi, "Siyer", 10 ; "Tefsirü'l~ur'an", 35).
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kumandan Ebu Amir ei-Eş'arf. kardeşi
nin oğlu Ebu Musa ei-Eş'ari ile fakih oğ
lu Ebu Bürde ei-Eş 'ari, muhaddis sahabi Temim b. Evs, sahabe-tabiin devrinin
Suriye - Filistin fakihi Abdurrahman b.
Ganm, tabiin nesli abid, zahid ve muhaddislerinden Bilal b. Sa'd, Eş'ariyye
mezhebinin kurucusu Ebü'l- Hasan eiEş'ari, Endülüslü fakih, muhaddis ve edip
Ahmed b. Muhammed ei-Eş'ari.
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Endülüslü fakih, muhaddis ve edip.
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Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed
b. Meymun ei-Maliki ei-Eş'arl
(ö. 690/ 129l'den sonra)

yetişen bazı

şahsiyetler şunlardır: Meşhur

EŞ' ARİ, Ahmed b. Muhammed
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be {i '/-uicheti 'l -veche (nşr. Muhammed ei-Habfb), Tunus 1402/1982, ll, 409·413 ; Makkarf,
Neff:ıu'qrb, ıv, 312-313; Ahmed Baba et-Tinbüktf, Neylü 'l-ibtihac, Trablus 1989, 1, 90-91;
Abdülvehhab b. Mansür, A' lamü'I-Magribi'l ·
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İbnü's-Sükkan diye de bilinir. Doğum

yeri olan Endülüs'teki Mali~ şehrinden
on iki yaşında iken ayrılıp babası ile birlikte Tunus'a göç etti. Burada devrin tanınmış alimlerinden fıkıh, hadis ve Arap
edebiyatı dersleri aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra daha çok hadis rivayetiyle ve eser telifiyle meşgul oldu, birçok
talebe yetiştirdi. Rivayet ettiği hadislerden hükümler çıkarır ve bunları bizzat
yaşamaya çalışırdı. Geniş kitap bilgisi yanında alimleri el yazılarından tanıma kabiliyetine de sahipti. er-Risdletü'I-Magribiyye 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 bulunmadığı gibi hangi tarihte vefat ettiği de
bilinmemektedir.
Eserleri. Eş'ari'nin kaynaklarda zikredilen eserleri şunlardır: 1. ljuldşatü'ş
safd min l].asd'işi'l-Muştafd. 320 küsur 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 kaynaklarda bunlardan başka , hocası fakih
Muhammed b. Hasan b. Hubeyş'in hocalarını anlattığı ve kitaplarını bir araya
getirdiği Bemdmec adlı eseriyle el-fttı
Id' 'ald md yelzemü if refci'l-eydi fi'ssaldü mine']- itübdc adlı kitabı zikredilmektedir.
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Ebu Bürde Amir b. Ebi Musa
Abdiilah b. Kays ei-Eş ' arl
(ö. 104 / 722)
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Kufe kadısı, fakih ve muhaddis tabii.
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Kaynaklarda adı Amir, Haris ve Ebu
Bürde olarak üç farklı şekilde kaydedilmekteyse de birincisi daha yaygındır.
Bu ad, Yername savaşlarında hayatını
kaybeden amcası Amir'in hatırasını yaşatmak için verilmiştir. Amir, babası EbQ
Musa ei-Eş'ari'nin Basra kad ılığı döneminde doğmuş ve bir süt anneye verilmiştir. Süt emzirme dönemi sona erince bir hırkaya (bürde) sarılı olarak getirildiği için babası tarafından kendisine
"Ebu Bürde" lakabı takılmış ve daha çok
bu lakapla tanınmıştır. Lakapların yazı
lışındaki benzerlik sebebiyle zaman zaman ashaptan Ebü Berze ( •j..r. y,l ) ile
karıştınldığı olmuştur. Doğum yılı kaydedilmemekle beraber seksen yaşından
sonra vefat ettiği belirtilmektedir. Ölüm
yılı olarak 103 (72 1), 104 (722), 106 (724)
ve 107 (725) yılları verilmekteyse de umumiyetle 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. Selam'dan gördü. Ayrıca Hz. Aişe, Hz. Ali,
Ebu Hüreyre, Esved b. Yezid, Avf b. Malik, 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 ettiği bazı hadisler Kütüb-i Sitte'de yer almaktadır (bk. Wensinck, el·Mu'cem, VIII,
28). "Sarhoşluk veren her şey haramdır"
(Buhari, "Edeb", 80, "Ahkfun", 22; Müslim,
"Eşribe", 64) ; "Velinin izni olmadan kıyı
lan nikah geçerli sayılmaz " (Ebü Davüd,
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"Nikalf", ı 9 ; Tirmizi, "Nikalf", ı 4; İbn Ma ce,
"Nikalf", 15) mealindeki meşhur hadisler
bunlardandır. Kendisinden hadis dinleyenler arasında kardeşi İshak, oğulları
Ebü Bekir, Abdullah, Said ve Bilal yanında
Şa'bi, Ebü İshak es-SebiT. ömer b. Abdülaziz, Katade b. Diame. Mekhül b. Ebü
Müslim gibi önemli şahsiyetler de vardır.

Ebü Bürde üstün ahl:'ikı ve geniş bilgisiyle çevresindekilerin takdirini kazanmıştır. Horasan Valisi Yezid b. Mühelleb
tarafından teklif edilen bir görevi ehil
olmadığı gerekçesiyle geri çevirmiştir.
Tarihçiler, Muaviye b. Ebü Süfyan ' ın
hutbelerde Hz. Ali'ye beddua edilmesine dair emrine karşı çıkan Hucr b. Adi
aleyhinde, halifeye hakaret ve halkı isyana davet ederek genel asayiş i bozduğu yolunda rapor veren dört önemli ki şiden birinin Ebü Bürde olduğunu nakletmektedir (Taberi, V, 269; İbnü'l - Esir,
lll, 483) Yine Haccac'a karşı bir isyan baş
latan Harici liderlerinden Şebib b. Yezid'e
biat ettiği de (76 / 695-96) kaydedilmektedir (Taberi, VI , 248). Ancak Haccac tarafından Kadi Şüreyh'in istifasıyla boşa
lan Küfe kadılığına tayin edildiği (79/ 698)
bilindiğine göre bu rivayeti ihtiyatla karşılamak gerekir. Bir müddet sonra bu
görevden aziedilerek yerine kardeşi EbO
Bekir tayin edilmişti r. Babasının Basra
ve Küfe, kendisinin Küfe, oğlu Bilal ' in
de her iki şehrin kadılığında bulunması
sebebiyle kendileri hakkında "bir dizide
üç kadı" sözü meşhur olmuştur.
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VI, 268·269 ; Halffe b. Hayyat. et· Tabakat (Zekkar). I, 365; Ahmed b. Hanbel, ei-'ilel
(Vasiyyullah). I, 214, 439 , 456; Buhar!, et- Taril]u 'l-kebfr, VI, 365; a.mlf., et- Tarfl]u 'ş-şagfr, I,
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169-170 ; İbn Kuteybe, el-Ma'arif (Ukkaşe). s.
589 ·590 ; Fesevf, el-Ma'rife ue't·tarfl], Medine
1410/1990, I, 262, 267, 270, 440,451 ; ll, 555,
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~at, V, 187-188; İbnü'I-Kayseranf, el-Cem' beyne ricali'ş-Sahfhayn, Beyrut 1405, I, 376 -377;
İbnü' I -Esfr, el-Kamil, lll, 483; N , 411 , 452, 456 ,
466; VI, 105; Nevevf, TeiJ.?fb, I 1 2, s. 178-179 ;
Zehebf, et-'iber, I, 97; a.mlf., A'lamü'n-nübela', N, 343-346; V, 5-7; İbn Hacer. Te~fbü't
Te~fb, XII, 18-19; Bedran. Te~fbü Tarfl]i Dı
maş~. VII, 176-178; Fahreddin Atar. İslam Adliye Teş kilatı, Ankara, ts. (Diyanet İşleri Ba ş
kanlığı Yayınları). s. 139, 141, 148, 155; H. Ritter, "Eş'ari", İA, N , 390; J. Schacht. "al-Aslı 'ari
Abii Burda", E/ 2 (İng . ), I, 693-694 ; WenSlnck.
el-Mu'cem, VIII, 28.
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Ebü'l-Hasen All b. İsmail b. Ebi Bişr
İshak b. Salim el- Eş 'ar! el -Basri
(ö. 324 / 935-36)
L

Eş'ariyye

mezhebinin kurucusu.

ri' nin itikadi ve fikri hayatındaki bu desebeplere bağlar. Eş'a riy
ye kaynaklarının ittifakla kaydettiğine
göre bunun en önemli sebebi, bir ramazan ayında birkaç def a rüyasında gördüğü Hz. Peygamber'in, sünnetindeki esaslara bağlı kalıp onları savunması hususunda Eş'arf'yi ikaz etmesidir. Herhangi
bir ilmi mesnede dayanmayan bu rivayetin, hizipler arası mücadelelerde sık
sık üretilen hayal mahsulü olaylardan
olduğu bilinmektedir (krş. Abdurrahman
Bedevi, ı. 493-497). Eş'arf'nin, Allah ' ı zorunluluk altına sokan (vücüb alellah, bk.
ASIAH ; v ücüB) Mu'tezile görüşünün yanlışlığını farkederek hocası Cübbai ile, bu
görüşle ilgili üç kardeş (ihve -i selase*)
meselesi etrafında yaptığı münakaşalar
da tatmin edici cevaplar alamamasının
Mu'tezile'den ayrılmasında etkili olduğu
kabul edilir (İbn Asakir, s. 39-4 ı) Bazı aşı
rı HanbeiTler'in telakkisine göre ise Eş ' a
ri'nin dedesinden intikal eden bir mirasın Basra kadısı tarafından Sünni olmadığı gerekçesiyle kendisine verilmeyişi
veya şöhrete kavuşma hevesi onun Mu'tezile'den ayrılmasına sebep olmuştur
(Ahvazf, s. I 55). Ancak Han beiTler'in aşı
rı tutuculuğu ve Eş'arT'ye tekfire kadar
varan suçlamalar yöneltmeleri bu iddianın da itharndan öte bir değer taşıma
dığını gösterir. Eş'arT'nin mezhep değiş
tirmesini özel bir olaya bağlamak yeri ne onun gerçeği arama çabala rının. özellikle başta Ebü Hanife ve takipçilerinin
konuyla ilgili düşünceleri olmak üzere
daha önce yapılmış olan Mu'tezile'yi tenkit mahiyetindeki çalışmaları incelemesi ve bu suretle kaydettiği fikri gelişme 
nin bir sonucu saymak daha makul görünmektedir.
ğişikliği farklı
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Yemen'deki Eş'ar kabilesine mensup
olan sahabi Ebü Müsa el-Eş ' arf'nin soyundan geldiği için Eş'ari nisbesiyle tanınmıştır. Onun Ebü Müsa'nın soyundan
gelmediğine ilişkin bazı iddialar varsa
da bunlar ilmilikten uzaktır. Ehl-i sünnet akidesinin gelişip yayılmasına olan
önemli katkılarından dolayı "Nasırüddin"
lakabıyla da anılır. Yaygın olmamakla
birlikte bazı kaynaklarda dedesine nisbette kendisinden İbn Ebü Bişr diye de
söz edilir (İbnü'n-Nedim, s. 231; Kadi Abdülcebbar, s. 235). Doğum tarihi hakkında
farklı görüşler varsa da genellikle 260
(873-74) yılında Basra'da doğduğu kabul edilir.
Küçük yaşta babasını kaybeden Eş'ari
onun vasiyeti üzerine Sünni bir alim olan
Yahya b. Zekeriyya es-Sacf'nin öğrencisi
oldu. Annesinin Mu'tezile alimlerinden
Ebü Ali el-Cübbai ile evlenmesinden sonra da onun himayesinde yetişti ve kendisinden ketarn tahsil etti. Bir taraftan
da Abdurrahman b. Halef, Ebu Halife elCumahi, Sehl b. Nüh, Muhammed b. Ya'küb gibi Sünni alimlerden hadis ve fıkıh
dersleri aldı. Basra'da oturduğu yıllarda
zaman zaman Bağdat'a giderek Ebü İ s
hak el-Mervezf'nin Mansür Camii'ndeki
cuma derslerine katıldı. Hocası Cü b bal'nin etkisiyle gençliğinde Mu'tezilf görüş
leri benimsemesine, hatta bunları savunan eserler yazmasına rağmen 300 (91213) yılı civarında bir · cuma günü Basra
Camii'nde Mu'tezile'den ayrılıp Ehl-i sünnet'e intisap ettiğini ve Ahmed b. Hanbel ile diğer hadis alimlerince temsil edilen Selef itikadını benimsediğini açıkla
dı. Hayatındaki bu değişikliğin daha ileri bir tarihte gerçekleştiğini söyleyenler
varsa da bu zayıf bir ihtimal olarak görünmektedir. Zira Demirkapı (Babülebvab) halkına hitaben yazdığı risalenin
(Risale ila ehli 'ş-Şegr) 297 (909-1 O) tarihini taşıması (Usulü Ehli 's-sünne ve 'lcema'a, naşirin mukaddimesi, s. 12) ve bu
risalede Ehl-i sünnet akidesini savunması bunun açık delilidir. Kaynaklar Eş'a-

Eş' ari muhtemelen 300'lü yıllarda Bağ
dat'a giderek hayatının geri kalan kı s
mını orada geçirdi. Bağdat'ta HanbeiTler'in ileri gelenlerinden Hasan b. Ali el BerbeharT'yi ziyaret ederek ona Mu'tezile alimleriyle, ayrıca hıristiyan, yahudi
ve MecüsTier'e karşı verdiği fikri mücadeleleri bulunduğunu uzun uzun anlattıysa da beklediği ilgiyi göremedi. Daha
sonra Ahmed b. Hanbel'in akidesini savunan el - İbô.ne 'yi yazıp Berbehari'ye
sundu: ancak bu defa da beklediği ilgiyi bulamadı (İbn Ebü Ya'la, II, 18). Basra'da yürüttüğü öğretim ve telif faaliyetlerine Bağdat'ta Sünni inanç doğrultu
sunda devam ederek pek çok öğrenci yetiştirdi. İmamiyye'nin ileri gelenlerinden
biri iken Eş'arl ile yaptığı münazarada
yenik düşen Ebü' 1- Hasan el -Bahili'den

