
EŞ' ART, EbO Bürde 

"Nikalf", ı 9 ; Tirmizi, "Nikalf", ı 4; İbn Ma ce, 
"Nikalf", 15) mealindeki meşhur hadisler 
bunlardandır. Kendisinden hadis dinle
yenler arasında kardeşi İshak, oğulları 
Ebü Bekir, Abdullah, Said ve Bilal yanında 
Şa'bi, Ebü İshak es-SebiT. ömer b. Abdü
laziz, Katade b. Diame. Mekhül b. Ebü 
Müslim gibi önemli şahsiyetler de vardır. 

Ebü Bürde üstün ahl:'ikı ve geniş bil
gisiyle çevresindekilerin takdirini kazan
mıştır. 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 edilmesi
ne dair emrine karşı çıkan Hucr b. Adi 
aleyhinde, halifeye hakaret ve halkı is
yana davet ederek genel asayişi bozdu
ğu yolunda rapor veren dört önemli ki 
şiden birinin Ebü Bürde olduğunu nak
letmektedir (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) kaydedilmek
tedir (Taberi, VI , 248). Ancak Haccac ta
rafından Kadi Şüreyh'in istifasıyla boşa
lan Küfe kadılığına tayin edildiği (79/ 698) 
bilindiğine göre bu rivayeti ihtiyatla kar
şılamak gerekir. Bir müddet sonra bu 
görevden aziedilerek yerine kardeşi E bO 
Bekir tayin edilmiştir. 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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Eş'ariyye mezhebinin kurucusu. 
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Yemen'deki Eş'ar kabilesine mensup 
olan sahabi Ebü Müsa el-Eş 'arf'nin so
yundan geldiği için Eş'ari nisbesiyle ta
nınmıştır. Onun Ebü Müsa'nın soyundan 
gelmediğine ilişkin bazı iddialar varsa 
da bunlar ilmilikten uzaktır. Ehl-i sün
net akidesinin gelişip yayılmasına olan 
önemli katkılarından dolayı "Nasırüddin" 
lakabıyla da anılır. Yaygın olmamakla 
birlikte bazı kaynaklarda dedesine nis
bette kendisinden İbn Ebü Bişr diye de 
söz edilir (İbnü'n-Nedim, s. 231; Kadi Ab
dülcebbar, s. 235). Doğum tarihi hakkında 
farklı görüşler varsa da genellikle 260 
(873-74) yılında Basra'da doğduğu ka
bul 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 son
ra da onun himayesinde yetişti ve ken
disinden ketarn tahsil etti. Bir taraftan 
da Abdurrahman b. Halef, Ebu Halife el
Cumahi, 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 savu
nan eserler yazmasına rağmen 300 (912-
13) yılı civarında bir · cuma günü Basra 
Camii'nde Mu'tezile'den ayrılıp Ehl-i sün
net'e intisap ettiğini ve Ahmed b. Han
bel ile diğer hadis alimlerince temsil edi
len Selef itikadını benimsediğini açıkla
dı. Hayatındaki bu değişikliğin daha ile
ri bir tarihte gerçekleştiğini söyleyenler 
varsa da bu zayıf bir ihtimal olarak gö
rünmektedir. Zira Demirkapı (Babüleb
vab) halkına hitaben yazdığı risalenin 
(Risale ila ehli 'ş-Şegr) 297 (909-1 O) ta
rihini taşıması (Usulü Ehli 's-sünne ve ' l
cema'a, naşirin mukaddimesi, s. 12) ve bu 
risalede Ehl-i sünnet akidesini savunma
sı bunun açık delilidir. Kaynaklar Eş'a-

ri' nin itikadi ve fikri hayatındaki bu de
ğişikliği farklı sebeplere bağlar. Eş'ariy
ye kaynaklarının ittifakla kaydettiğine 
göre bunun en önemli sebebi, bir rama
zan ayında birkaç defa rüyasında gördü
ğü Hz. Peygamber'in, sünnetindeki esas
lara bağlı kalıp onları savunması husu
sunda Eş'arf'yi ikaz etmesidir. Herhangi 
bir ilmi mesnede dayanmayan bu r iva
yetin, hizipler arası mücadelelerde sık 

sık üretilen hayal mahsulü olaylardan 
olduğu bilinmektedir (krş. Abdurrahman 
Bedevi, ı. 493-497). Eş'arf'nin, Allah' ı zo
runluluk altına sokan (vücüb alellah, bk. 
ASIAH ; v ücüB) Mu'tezile görüşünün yan
lışlığını 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 mira
sın Basra kadısı tarafından Sünni olma
dığı 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 iddia
nın da itharndan öte bir değer taşıma
dığını gösterir. Eş'arT'nin mezhep değiş
tirmesini özel bir olaya bağlamak yeri 
ne onun gerçeği arama çabalarının. özel
likle başta Ebü Hanife ve takipçilerinin 
konuyla ilgili düşünceleri olmak üzere 
daha önce yapılmış olan Mu'tezile'yi ten
kit mahiyetindeki çalışmaları inceleme
si ve bu suretle kaydettiği fikri gelişme

nin bir sonucu saymak daha makul gö
rünmektedir. 

Eş' ari muhtemelen 300'lü yıllarda Bağ
dat'a giderek hayatının geri kalan kıs

mını orada geçirdi. Bağdat'ta HanbeiT
ler'in ileri gelenlerinden Hasan b. Ali el 
BerbeharT'yi ziyaret ederek ona Mu'te
zile alimleriyle, ayrıca hıristiyan, yahudi 
ve MecüsTier'e karşı verdiği fikri müca
deleleri bulunduğunu uzun uzun anlat
tıysa da beklediği ilgiyi göremedi. Daha 
sonra Ahmed b. Hanbel'in akidesini sa
vunan el -İbô.ne 'yi yazıp Berbehari'ye 
sundu: ancak bu defa da beklediği ilgi
yi bulamadı (İbn Ebü Ya'la, II, 18). Basra'
da yürüttüğü öğretim ve telif faaliyet
lerine Bağdat'ta Sünni inanç doğrultu
sunda devam ederek pek çok öğrenci ye
tiştirdi. İmamiyye'nin ileri gelenlerinden 
biri iken Eş'arl ile yaptığı münazarada 
yenik düşen Ebü' 1- Hasan el -Bahili'den 



başka İbn Mücahid et-TaT, Basra ve Bağ
dat'ta hizmetinden ayrılmayan Bündar 
b. Hüseyin eş-Şirazf. Abdullah b. Ali et
Taberf. Muhammed b. Ali el -Kaffal. İbn 
Hafif eş-Şirazf. Ebü'l-Hasan Ali b. Meh
di et-Taberi onun meşhur öğrencilerin
dendiL Kadi Abdülcebbar ' ın iddiasına 

göre Eş' ari, Mu'tezile'den Ebü'l-Kasım 
b. Seh!Oye ile yaptığı münazarada yenik 
düşmesinin verdiği üzüntüyle hastatan
mış ve bir süre sonra vefat etmiştir. Bu 
olaydan sonra Ebü 'l-Kasım " Kiitilü'l-Eş 'a

ri" lakabıyla anılmıştır (Şerhu'l ·Usali'l· 

l]amse, s. 174). Kaynaklarda Eş'ari'nin 

ölümüyle ilgili olarak 320 (932) ile 380 
(990- 91) yılları arasında değişen farklı 

tarihler verilmekteyse de geneLlikle 324 
(935-36) yılında Bağdat'ta vefat ettiği 
ve şehrin güney bölgesinde bulunan bir 
mescidin yakınındaki türbeye defnedil
diği kabul edilmektedir. Daha sonra ba
zı aşırı Hanbeliler tarafından tahrip edil
me ihtimaline karşı türbe yıkılarak kab
rinin yeri gizlenmiştir. 

Basra'da dedesinden intikal eden bir 
arazinin 17 dirhem tutarındaki geliriyle 
geçinen Eş'ari'nin oldukça zahidane bir 
hayat yaşadığı anlaşılmaktadır. Samimi 
dindarlığının yanında kıvrak bir zekaya 
sahipti. Diyalektiği çok iyi kullandığ ı için 
yaptığı münazaralarda genellikle üstün 
getirdi. Mu'tezili alimterin fıkıhta umu
miyetle Hanefi mezhebini benimserne
lerine bakılarak onun da aynı temayü
tü koruduğunu söylemek mümkünse de 
(Kureşi, ll , 544-545) Maliki ve daha yay
gın kanaate göre Şafii olduğu da nakle
dilir. Hadis rivayetinden başka tefsir, fı
kıh, usül-i fıkıh, cedel gibi ilimlerle ilgi
lenmiş ve bu alanlarda da eserler ver
miştir. Asıl şöhretini ise kelam ve itika
di mezhepler sahasında yaptığı çalışma
larla kazanmıştır. Hayatının ilk dönemin
de Mu'tezili kelam anlayışı doğrultusun 

da eserler telif etmiştir. Fakat akla aşı
rı derecede güvenen, onu dinin esasları 
için temel ölçü kabul eden bu mezhe
bin bazı tutarsızlıkları bulunduğunu ve 
naslarla çatıştığını farkederek Ebü Ha
nife, Ahmed b. Hanbel, Buhari, İbn Ku
teybe, Ebü Said ed-Darimi gibi alimler
ce ortaya konan Ehl-i sünnet akaidi sa
fında yer alması kelam tarihinde önem
li bir dönüm noktası teşkil eder. Eş'ari, 
Mu'tezile'nin aşırı akılcılığına karşı çıkı
şının etkisiyle olacaktır ki önce Ahmed 
b. Hanbel'in takipçisi olmuş ve teslimi
yetçi bir tavır benimsemiştir. Fakat kısa 
bir zaman sonra itikadi esasları aklın il
keleriyle destekleyerek nasları ön plana 

çıkaran üçüncü bir merhaleye ulaşmış
tır ki bu Matüridi paralelinde Sünni ke
lam metodunun başlangıç dönemini oluş
turur. Bu dönemde, Mu'tezile görüşleri
ni savunmak için daha önce ileri sürdü
ğü görüşleri bizzat kendisi eleştirmiş

tir. Müslümanların itikadi konulardaki 
ihtilaflarını Ma~ii]{itü '1- İslômiyyfn ad
lı eserinde bir araya topladıktan sonra 
bid'atçı görüşleri ve başta Aristoculuk 
olmak üzere felsefi fikirleri, ayrıca Hı

ristiyanlık, Yahudilik ve Mecüsiliği çeşit

li kitaplarında tenkide tabi tutmuştur. 
Bazı müsteşrikler Eş'ari'yi, çeşitli yaban
cı kültürler karşısında Arap milliyetçili
ğini canlandıran ve fikir hürriyetine en
gel olan bir hareketin öncüsü olarak gös
terirlerse de (Nicholson, s. 376-380) bu 
iddiaya katılmak mümkün değildir. Çün
kü Eş' ari eserlerinde ne Arap milliyetçi
liğini savunmuş ne de fikir hürriyetine 
karşı çıkmıştır. Görüşlerinin , Hindistan'
dan Endülüs'e kadar muhtelif milliyet
lere mensup müslümanların yaşadığı ge
niş bir coğrafyada yayılmış olması bu id
dianın isabetsizliğini gösterir. 

Kelami Görüşleri. Ebü'l-Hasan el-Eş'a

ri'den günQmüze intikal eden eserler 
kelam kültürü ve terminolojisi bakımın
dan çağdaşı Ebü Mansür el-Matüridi'nin 
eserlerine nisbette zayıftır. Buna rağmen 
kendisi Sünni kelam ekolünün önemli 
kurucularından biri olarak kabul edilmiş
tir. Bunda, hayatını sürdürdüğü Basra 
ve Bağdat gibi ilmi çevrelerin tesirinden 
başka muhafazakar çoğunluğun en güç
lü rakibini oluşturan Mu'tezile mezhe
binden dönüşünün de büyük payı olma
lıdır. Eş'ari'rıin, kendisinden sonraki bir
çok alim tarafından geliştirilen kelami 
görüşlerini onun eserlerinden ziyade İbn 
Fürek'in önemli bir kısmını bu eserlerden 
derlediği bilgilerden ve bunlara ekiediği 
şahsi yorumlarından hareket ederek şu 
şekilde özetlemek mümkündür: 

t. Bilgi. Zaruri ve iktisabi olmak üzere 
ikiye ayrılır. Doğruluğundan şüphe edil
meyen bilgilere zaruri bilgiler denir. Akıl 
dış dünyadaki nesnelerden yaptığı so
yutlamalarlcı yani kavramlarla birleşip 

özdeşleşince bilgi meydana gelir. Bu an
lamda akıl bilgi demektir. Bilgi sadece 
nazar ve tefekkürle değil tartışma (ce
del) yoluyla da elde edilebilir (İbn Fürek, 
s. ı ı' ı 5, 247, 294). 

Alemdeki bütün cisimler bölüneme
yecek kadar küçük olan cüzlerin (atom) 
birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu 
parçalar sonlu olduğu için bunların bir
leşip ayrılmasından oluşan alem de son-
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ludur. Atomlarda, kendiliğinden çeşitli 

terkipler yaparak değişik cisimler mey
dana getirme gücü yoktur; onların bir
leşmesi ve farklı cisimler teşkil etmesi 
sadece ilahi irade ve kudretin tesiriyle 
olmaktadır. Zira bütün atomlar mahi
yet itibariyle birbirinin benzeridir (a.g.e., 
S. 76, 202, 208) 

2. İlahiyat. Allah'ın varlığına ancak akıl 
yürütme yöntemiyle ulaşılabilir. O'nun 
varlığına ilişkin bilgiler, insanda doğuş
tan mevcut olan zaruri bilgiler türünden 
değildir. Aksi halde varlığı hakkında şüp
heler ileri sürülmez ve sonuç itibariyle 
herkes zorunlu olarak O'na iman eder
di. Allah'ın mevcudiyetini idrak etmek 
için insanın hangi unsurdan yaratıldığı
nı, bir damla sudan nasıl mükemmel bir 
varlık haline geldiğini düşünmesi yeter
lidir. Zira onun dünyaya gelişi de çeşitli 
safhaları aşıp dünyadan ayrılışı da ken
di irade ve gücü dahilinde olmamakta
dır. Şu halde insanı yaratan. yaşatan ve 
dünya hayatına son veren irade ve kud
ret sahibi bir varlığın bulunması gerekir 
ki o da Allah'tır (Eş'ari, el·Lüma', s. 82; 

İbn Fürek, S. 248; Eş'ari'nin i sbat-ı va ci b 
delilleri için ayrıca bk. Gimaret, La doctri· 

ne d'al·Ash 'arf, s. 235·245) . 

Allah'ın ezeli sıfatları vardır. Alim, ka
dir, hay, mürid, mütekellim, semi', basir 
oluşu O'nda ilim. kudret, hayat, irade, 
kelam. sem' ve basar sıfatlarının bulun
duğu anlamına gelir. Başka bir ifadeyle 
Allah ilimle alim, kudretle kiidirdir. Ha
yat, ilim, irade ve kudret sıfatları fiilieri 
yoluyla; sem', basar, kelam. bekii sıfat
ları da zatının eksiklikten tenzih edilme
sini gerektiren akli zaruretle bilinir. Vech, 
yed, ayn, istiva, nüzül gibi sıfatlar sade
ce naslarda O'na atfedilen kavramlar 
olup akıl onların Allah'ın zatına layık ola
cak manaları bulunduğuna hükmeder. 
Yaratma. rızık verme gibi fiili sıfatları 
ezeli değildir. Zira bu takdirde alemin 
ezeli olması gerekirdi, bu ise imkansız
dır (İbn Fürek, s. 4 ı. 44, 137. 326) Zatın
da mevcut ketam-ı nefsi kadim, bu ke
lamı ifade eden lafızlarsa hadistir (a.e., 
179; Şehristani, Nihayetü 'l·ik:dam, s. 320). 

Allah'ın ilminde bir değişiklik olmaz, var
lıkları yaratmadan önceki bilgisi ne ise 
yarattıktan sonra da odur (Şehristani, a.e., 

S. 218-219). İrade sıfatı külli olup alem
deki bütün varlık ve olayları kuşatır; ay
nı şekilde kulların fiilieri de ilahi irade
ye göre cereyan eder. 

Kul fiilini Allah ' ın dileyip yarattığı ha
dis kudretle yapar ve böyle bir kudret
le de olsa fiili yaptığı için sorumlu olur. 
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Eğer kul fiilini W3hf irade ve kudretten 
bağımsız olarak yapabilseydi ona diledi
ği niteliği verebilmesi gerekirdi. Halbu
ki kulun güzel ve iyi olmasını istediği bir 
şey çirkin ve kötü olabilmektedir (Eş'a
rf, el-Lüma c' s. 118; İbn Furek, s. 92). Bü
tün ilahf fıiller hikmet ve adalet ürünü 
olmakla birlikte irade sıfatına göre ger
çekleşir. Dolayısıyla bu fiilierde menfaat 
elde etme veya bir zararı bertaraf etme 
anlamında herhangi bir hikmet aramak 
gereksizdir. Esasen hiçbir şey O'nun hak
kında vacib değildir (Eş'arf, el-Lüma c' s. 
148-153 ; İbn Furek, s. 140) 

Allah· a nisbet edilen isimler sadece 
nasla belirlenir (Sübkf, lll, 358). Allah'ın 

görülmesi aklf bir imkansızlığa götür
ınediği için mümkündür. Dünyada Allah 
sadece Hz. Peygamber tarafından görül
müştür; ahirette ise bütün müminlerce 
görülecektir: rüyada görülmesi ise im
kansızdır (İbn Furek. s. 85-89). 

3. Nübüvvet ve Ahiret. Allah bir sebep 
ve hikmete bağlı olmaksızın sadece rah
metinin eseri olarak kullarından diledi
ğini peygamberlikte görevlendirir. Bun
lardan resul olanlar ilahf emirleri insan
lara tebliğ etmekle yükümlü tutulduğu 
halde nebTier böyle bir mükellefiyet ta
şımaz. Bu sebeple kadınlardan da nebf 
seçilmiştir. Bir peygamberin nübüweti 
mucize göstermesi, önceki peygamberin 
kendisini haber vermesi veya hitap etti
ği insanlarda, örnek davranışları ve öğ
retilerinin hidayete ulaştırıcı olması açı
sından nübüwetinin doğruluğuna dair 
zaruri bir bilginin meydana gelmesiyle 
bilinir. Hz. Peygamber'in nübüwetine 
ilişkin en büyük delil, ümmf olduğu hal
de Kur'an-ı Kerfm gibi yüce bir kitabı 
getirmiş olmasıdır. Erişilmez nazım gü
zelliği, fevkalade zengin muhtevası, gay
ba ait haberler içermesi, çelişki ve tu
tarsızlıklardan uzak bulunması onun ila
h! kaynaklı bir kitap olduğunu gösterir. 
Peygamberler nübüwetten önce büyük 
günahlardan, nübüwetten sonra da bü
tün günahlardan korunmuşlardır (a.g.e., 
s. 63, ı 58, ı 74, ı 76, ı 78) 

Ahiret hallerini bilmenin tek yolu na
kil olmakla birlikte akıl da bunların im
kan dahilinde bulunduğunu kabul eder. 
Kabirlerdeki cesetlere, dünyadaki arnel
lerine göre acı veya huzur ve mutluluk 
hissedec:ek şekilde bir tür hayatın veril
mesi, ölmüş bir canlının ikinci defa ya
ratılması (ba's ba'de'l-mevt) aklen imkan
sız değildir. 

4. İman-Günah. İman Hz. Muhammed'in 
hak peygamber olduğunu tasdik etmek-
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ten ibarettir. inancı dil ile açıklamak ve 
ilahf buyrukları yerine getirmek (ikrar ve 
amel) imana dahil değildir. ilahf buyruk
lara aykırı olan her davranış büyük gü
nahtır. Günahın büyüklüğü ve küçüklü
ğü izafldir. Kötülüklerin günahı iyilikler
den elde edilen sevabı yok etmez (bk. iH
BAT). Tövbe Allah'a karşı işlenen bütün 
günahları sqer. Kullara verilen sevap ve 
mükafat işledikleri arnelierin karşılığı 

değil sadece ilahf bir lutuftur (ag.e., s. 
150-154, 157-158, 166-167) 

s. İmamet. Müslümanların işlerini Hz. 
Peygamber'in tayin ettiği ilkelere göre 
yürüten bir halifenin ehlü'l- hal ve'l
akd* tarafından seçilmesi zaruridir. Şif 
iddialarının ıaksine halifenin nasla tayin 
edildiğini gösteren hiçbir delil yoktur. 
Eğer ResGl-i Ekrem yerine geçecek olan 
halifeyi nasla tayin etseydi ve bu kişi de 
Hz. Ali olsaydı ashap bu emri yerine ge
t irir, Ali de bunu bir emir telakki ederek 
ilk üç halifeye biat etmezdi. imarnın gay
bı bilmesi ve masum olması mümkün 
değildir. Ali jle muhalifleri arasında mey
dana gelen .olaylarda Ali haklı, muhalif
leri hatalı idi (Eş ' ari, el-Lümac, s. 160-161; 

İbn Furek, s. 180-184). 

Eş' arf üzerinde araştırma yapan çağ
daş yazarların bir kısmı onun sadece Ah
med b. Hanbel'e uyan ve tamamen Se
lefl çizgiyi takip eden bir akaid alimi ol
duğunu ileri sürerken (el-ibane, naşirin 
girişi , s. 92-102) bir kısmı da onu İbn Kül
Iab el-Basrf, Haris b. Esed el-Muhasibf 
ile Kalanisfden etkilenen ve onların gö
rüşlerini açıklayan bir kelamcı olarak gö
rür (Ahmed Mahmud Subhi, s. 59). Öyle 
anlaşılıyor ki Eş'arf itikadf esasları belir
lerken Ahmf:!d b. Hanbel'den faydalan
mış, nakli a~lla destekierken İbn Küllab, 
Muhasibf ve Kalanisi gibi kelamcılar doğ
rultusunda pir çizgi takip etmiş, ancak 
kendine has bir kelam sistemi de kur
muştur. Onyn sistemi Ehl-i sünnet ilm-i 
ketarnının bir mektebi haline gelmiş, ken
disinden sorıra önemli değişikliklerle İbn 
Furek, Bakıllanf, Ebu İshak el-İsferayfnf, 
Abdülkahir el-Bağdadf, Cüveynf, Gazzalf, 
Ebu Bekir İbnü'l-Arabf, Fahreddin er
Razı, Seyfeddin el-Amidf. Adudüddin el
İcf, Seyyid Şerff el-Cürcanf. Teftazanf gibi 
belli başlı kelamcılar tarafından geliştiri
lerek günümüze kadar devam ettirilmiş 
ve neticede kelami metot açısından Eş'a
rf'yi büyük ölçüde aşan bir noktaya ulaş
mıştır. Şafif ve Malik! alimlerinin ekse
riyetiyle bazı Hanbelf ve Hanefi alimle
ri de Eş'arfnin görüşlerini benimsemiş
lerdir. 

Eş'arfnin sistemi çeşitli alimlerce ten
kit edilmiştir. Bunlar arasında Hasan b. 
Ali el-Ahvazf, İbrahim b. Muhammed b. 
Ayyaş, Kadf Abdülcebbar, İbn Hazm, İbn 
Teymiyye ve bazı Matürfdf alimleri yer 
alır. Ahv~zfnin Meşalfbü İbn Ebi Bişr 
el-Eşcarf'de mülhidlikle suçladığı Eş'a
rf'ye yönelttiği tenkitler indf ve tutarsız 
ithamlarpan öteye geçmez. Ebü'l-Kasım 
İbn Asakir Tebyinü ke:Pbi'l- müfteri if
ma nüsibe ile 'I-İmam Ebi'I-lfasan el
Eşcari adlı eserinde bu itharniara cevap 
vermiştir. Kadf Abdülcebbar'ın tenkitle
ri ise daha çok Ehl-i sünnet'le Mu'tezile 
arasında ihtilaflı olan konularla ilgilidir. 
İbrahim b. Muhammed b. Ayyaş, Eş'arr
nin usule dair eserine Nakiu İbn Ebi 
Bişr ii fzaJ:ıi'l- burhan adlı. bir reddiye 
yazmıştır (İbnü'n-Nedim, s. 221; Kadi Ab
dülcebbar, s. 325) İbn Hazm'ın Eş'arf'yi 
tenkidi, görüşlerini eksik naj<letmesin
den ve buna bağlı olarak onu yanlış an
lamasıncjan kaynaklanmaktadır. Ona gö
re Eş'arf sadece Allah'a iman eden her
kesi mürnin saymıştır (el-Fa.şl, lll, 227, 

246) . Halpuki Eş'ari, eğer naslar peygam
bere imcın etmeyi farz kılmasaydı sade
ce Allah'f! iman edeni mürnin saymanın 
aklen mümkün olacağını söylemiştir. İbn 
Hazm'ın, Eş'arf'nin Allah'a ezeli sıfatlar 
nisbet etmesiyle ilgili tenkidi de isabet
li görünmemektedir. Zira aynı görüşü 
kendisi qe benimsemiştir (a.e., V. 76). İbn 
Teymiyye umumi manada kelamf meto
du eleştirirken Eş'arf'yi de buna dahil 
etmiştir. Matüridi alimleri Eş'arfyi fıilf 

sıfatları hadis kabul etmesi ve Hawa, 
Asiye, Mf:)ryem gibi bazı kadınların nebf 
olduğunu söylemesi gibi hususlarda ten
kit etmi~lerdir (Sabuni, s. 38, 46) 

Buna karşılık bazı alimler qe Eş'arf'yi 
müdafaa eden eserler yazmışlardır. İbn 
Asakir'in Tebyinü ke:pbi'l- müfteri if
ma nüsibe ile'I-İmam Ebi'I-Hasan el
Eş cari (Kp.hire 13991 1979). Ahrp.ed b. Mu
hammeq el- Kurtubfnin Zecrü '1- müfte
ri cala Ebi'I-lfasan el-Eşeari (Sübk], lll, 
423-437), İbn Derhas'ın RisaJe fi'z-zeb 
can Ebi'I - lfasan el-Eşcari ( Medine -1403), 

Muhammed b. Davud el-Bazelfnin Mena
~ıbü Ebi'I-lfasan el-Eşcari (Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, nr. 5056) ve Ali b. Muham
med et-Tunisf'nin el-lfusamü's-semhe
ri (lza(ıu ' l - meknan, ı . 402) adlı eserleri 
bunlardqn bazılarıdır. 

Eş'arfnin görüşlerini günümüze ulaş
mayan bazı eserlerinden inceleyerek tes
bit eden ve kendi yorumlarını da katan 
İbn Furek'in Mücerredü ma~iiJQti'ş-Şeyl] 
Ebi'l-lfqsan el-Eşcari(Beyrut 1986) adlı 



eseri onun hakkında yapılan en önemli 
çalışma niteliğindedir. Bunun yanında 
Hammad b. Muhammed el-Ensari'nin 
el-Eş'ari (Riyad 1382), Hammüde Gu
rabe'nin el-Eş'ari Ebü'l-Hasan (Kahi
re 1945). W. Spitta'nın Zur Geschichte 
Abu'l -Hasan al-As'aris (Leipzig 1876), 
Helmut Ritter'in Die Dogmatischen Leh
ren der Anhiinger des Islam von Abu'l
lfasan 'Ali b. Isma'il al-Ashari (Wies
baden 1963), Michel Allard'ın Le probJe
me des attributs divins dans la doctri
ne d'al-As'ari (Beyrut 1965). Hadi b. 
Ahmed'in Ebü 'l -lfasan el -Eş'ari bey
ne'l-Mu'tezile ve's-Selef (MekkeJ399 / 
1979). Daniel Gimaret' nin La doctrine 
d'al-Ash'ari (Paris 1990), Fevkıyye Hü
seyin Mahmüd'un Kütüb mensube Ii'l
İmiim el-Eş'ari(Kahire, ts . [Matbaatü Da
ri'l-ensarJ), Vehbi Süleyman Gavecfnin 
Na~ra 'ilmiyye fi nisbeti Kitiibi'l- İbii
ne cemtih ile'l- İmam Ebi'I-Hasan el
Eş'ari (Beyrut 1989), İsmail Ef~ndizade'
nin Risiile ii 'htiliifiiti'l-Miltüridi ve 'I
Eş 'ari (İstanbul 1287) adlı eserleri Eş'a
ri'nin kelaml görüşlerini inceleyen mo
nografilerden bazılarıdır. 

Eserleri. Ebü'l-Hasan el - Eş'arfnin ke
lam, cedel, tefsir, usül-i fıkıh ilimlerine, 
ayrıca Mu'tezile ile Şla'nın reddine, Me
cüsiler'in, yahudilerin, hıristiyanların, ta
biatçıların ve çeşitli felsefi görüşlerin ten
kidine dair olmak üzere irili ufaklı yüzü 
aşkın eser yazdığı rivayet edilir. Bunla
rın sayısını 300'e çıkaranlar da vardır. 
İbn Asakir, Eş'arrye ait eserlerin listesi
ni onun el- 'Umed adlı eseriyle İbn Fü
rek'in Mücerred'inden nakleder (Teb

yfnü ke?ibi'l-mü{terf, s. 128-1 36). Ancak 
bunlardan sadece beşi günümüze ulaşa 

bilmiştir. 1. Mal;caliitü'l-İslamiyyin*. Müs
lümanlar arasında itikadla ilgili olarak 
ortaya çıkan farklı görüş ve mezheplere 
dair önemli ilk kaynaklardandır (Wies
baden 1382/ 1963; Kahire 13891 1970) Z. 
el-İbiine* ' an uşuli'd-diyiine. Ehl-i sün
net'e intisap ettiği yıllarda kaleme aldı
ğı bir risaledir (Haydarabad 1322; Kahire 
1987) 3. el-Lüma'• fi'r - red 'alil ehli'z 
zeyg ve'l- bi da' . Allah'ın sıfatlarını , ka
der ve iman konularını Ehl-i sünnet'e gö
re açıklayan eseridir (Beyrut 1408/ 1988). 
4. el-Haş 'ale 'l-bahş *. Kelam ilmini ve 
bu ilmin kullandığı akli istidlal metotla
rını tenkit edenlere cevap olarak yazdığı 
risaledir. Eser, Risiile fi İstihsiini'l- havt 
fi 'ilmi'l-keliim adıyla m~şhur ol-;,uş 
ve bu isimle neşredilmişse de (Richard ı. 

Mc Carthy, The Theology of al-Ash 'ari için
de, Beyrut 1953) son araştırmalara göre 

bu eserin el-lfaş 'ale '1- baJ:ış adını ta
şıdığı anlaşılmıştır (R. M. Frank, f\1/DEO, 

xvııı . 83- 133). s. Risiile ila ehli'ş-Şegr. 
Selef'in üzerinde icma ettiği itikadl il
keleri ihtiva eden, Demirkapı halkına 

hitaben yazıp gönderdiği bir risaledir. 
Allah'ın varlığına ait delilin yer aldığı bir 
mukaddime ile iki babdan oluşur. Bi
r inci babda Hz. Peygamber'in gönde
rildiği sırada insanların dini durumla
rı, ikinci babda Selef'in hakkında icma 
ettiği esaslar elli bir maddede anlatılır. 
Bunlar sıfatlar, alemin hudüsu, Hz. Pey
gamber'in nübüweti, iman-günah me
selesi, ahiret halleri gibi konuları ihti
va eder. Muhammed Seyyid ei-Celyend 
tarafından Usı11ü Ehli's-sünne ve'l
cemii 'a adıyla yayımlanan eseri (Kah i re 
1987) Kıvamüddin Burslan Türkçe'ye ter
cüme ederek Darülfünun İliihlyat Fa
kültesi Mecmuası'nda neşretmiştir (sy. 
7, s. 154 - 176 ; sy. 8, s. 50-79, İ stanbul 1928). 
Hisalenin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde bir nüshası vardır (Revan Köş
kü, nr. 51 O). Kaynaklarda Eş'ari'ye nisbet 
edilen Tefsirü'l-~ur,iin'ın günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmemekle birlikte 
İbn Fürek'in Tefsirü'l-~ur,iin adlı kita
bında bu eser kısmen nakledilmiştir. İbn 
Fürek'in eserinin eksik bir nüshası (lll. 
cilt) Millet Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (Feyzullah Efendi. nr. 50) Eş'ari'

ye nisbet edilerek yayımlanan Şecere

tü '1- yalpn (Madrid 1987) ve Mu~addi
metü Seyyidi Ebi'I-lfasan el-Eş 'ari 
adlı eserlerin ona ait olmadığı anlaşılmış
tır. Zira bu kitapların ihtiva ettiği konu
ları Eş'ari'nin düşünceleriyle bağdaştır

mak mümkün değildir. 

Eş'arfnin günümüze ulaşmayan bazı 
eserleri de şunlardır: en-Neviidir fide
ka,iki'l-keliim, es-Sıfiit, el-Muhtasar 
fi't-tevJ:ıid ve'l-~a·d~r, !tiiJ:ıu'l-b~rhdn, 
el- İhticiic, el-Ahbiir, Delil, ilü 'n-nübüv
ve, Fi'l-İmiime: 'Ale'n-Niisih, Fi En
ne'l-kıyiise, yel]uşşu tiihire'l=~ur,iin, 
'Aie'n-Naşiirii, el-Mesii,il 'alil ehli't
teşniye, el-Fuşul fi'r-red 'ale'l-mül
hidin ve '1- haricin 'ani'l- mill e, Cüme
İü '1- makala"t fi ekiivili'l- mülhidin, 'Alii 
Ehli'l- ~antı~, e~-Red 'ale ;1- feliisife, 
Na~tu Na~ti Te,vili'l-edille 'ale'l -Bel
hi, el-Kamt Ii -Kitiibi'l-Hiilidi fi'l-irii
de, N~ktü't- Tae 'alii ib"rıi'r-Riivendi, 
Fi'n-N~kt 'alil İbni'r-Riivendi fi İb
tiili't- te,;,iitür, Naktü '1-Iatif 'ale']- İs
kafi, Na~u Kelii;u 'Abbdd b. Süley
man, en-Nakt 'ala 'Ali b. '!sa, 'AJQ 
Ebi'l- Hi4eyl fi Ma 'Iumiitilliih ve ma~
duriitih, Fi'r-Red fi'I-harekiit 'alil Ebi'l-

ES' ARiYYE 

Hü?eyl, Fi lfikiiyiiti me?hebi'l- Müce~
sime (İbn Asakir, s. 129-1 39). D. Gimaret. 
Eş"arf'nin çeşitli kaynaklarda zikredilep 
eserlerinin adını bir makale halinde ya
yımlamıştır ("Bibliographie d'As'ari: up. 
reexamen", JA, CCLXXJII, s. 223-292). 
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Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari 
{ö. 324/935 -36) 

tarafından kurulan keliim mektebi. 
_j 

Adını kurucusundan alan bu mezhep 
ilahi sıfatlar, kulların fiilieri ve iman- gü
nah konularına dair görüşleri sebebiyle 
muhaliflerince Müşebbihe. Mücbire (Ceb
riyye) ve Mürcie gibi isimlerle de anılmış-
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