EŞ' AS

b. KAYS

halifeden gelen ve kimsenin öldürülmemesini emreden bir yazı kaledekilerin
katline engel olamadıysa da Eş'as'ın hayatını kurtardı. Kendi hakkında halifenin hüküm vermesini isteyen Eş'as Medine'ye gönderildi. Eş'as halifeye Ziyad
ile olan mücadelesinin sebeplerini anlatarak onun hakkındaki ş ikayetlerini söyledi. Dinden dönmediğine yemin edip affedilmesini ve nikahlısı Ümmü Ferve ile
evlendirilmesini istedi. Hz. Ebü Bekir onu
affetti ve kız kardeşiyle evlendirdi. Bir
süre Medine'de oturan Eş ' as'ın bu hanımından Muhammed, İshak, İsmail adlı
oğulları ile Kureybe, Hübabe ve Ca'de
adlı kızları doğdu .

Eş'as b. Kays, 15 (636) yılında 1700
Kindeli'den meydana gelen bir kuwetle
Sa'd b. Ebü Vakkas' ın emrinde iran'ın fethine katıldı. Kadisiye, Medain, Celüla ve
Nihavend savaşlarında bulundu. Halifenin emri üzerine bir heyetle birlikte Kisra'ya gidip onu islamiyet'e davet etti.
17'de (638) Halid b. Velid kumandasın
da Suriye'nin fethine katılan Eş'as Yermük Savaşı'nda bir gözünü kaybetti. Küfe şehri kurulduğu zaman bir kısım Kindeli ile birlikte oraya yerleşti. 26 (64647) yılında Velid b. Utbe onu kendisine
vekaleten Azerbaycan ve irminiye'ye vali olarak gönderdi. Hz. Ali'nin hilafeti döneminde bu bölgelerin valisi olan Eş'as
halktan halife için biat aldı. Hz. Ali onu
ve ordusunu Muaviye ile mücadele için
geri çağırdı. Muaviye, kardeşi Utbe b.
Ebü Süfyan ' ı Eş ' as'a göndererek onu
kendi safına almak veya tarafsızlığını
sağlamak istediyse de Eş'as Hz. Ali'ye
bağlı kaldı. Sıffin'de önemli başarılar elde etti. Hz. Ali'nin hakem tayinine razı
olmasında ve kendilerini temsil eden heyetin başına Ebü Müsa el-Eş'arf'nin getirilmesinde etkili oldu. Anlaşma metni
hazırlanırken Dümetülcendel'de bulundu. Hakem Vak' ası'ndan sonra ordunun
yorulmuş olduğunu ileri sürerek Hz. Ali'yi Küfe'ye çekilmeye zorladı. Nehrevan
ve Harüriye'de Haricfler'e karşı yapılan
mücadelelere katıldı. Hz. Ali ' nin şehid
edilmesinden kırk gün sonra Küfe'de vefat etti. Bazı kaynaklarda vefat tarihi 41
(662) veya 42 (663) olarak da geçmektedir.

AI-i imran süresinin 77. ayetinin, dirivayetler yanında, Eş' as ile arncasının oğlu arasında çıkan bir husumet
sebebiyle yemin söz konusu olunca, Hz.
Peygamber'in haksız olarak bir müslüğer bazı
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manın malını elde etmek için yalan yere yemin eden kimsenin Allah'ın gazabına uğrayacağını belirtınesi üzerine nazil olduğu da kaydedilmektedir (Buhari,
"Tefsirü'l-~ur,an", 3/3). Hz. Ebü Bekir
zamanındaki isyanını irtidad kabul ederek Eş'as'ın Ebü Hanife ve Şafii'nin ölçülerine göre sahabi olmadığını söyleyenler varsa da hadis alimleri bu görüşe katılmamışlardır. Hz. Peygamber'den dokuz
hadis rivayet eden Eş'as'ın Hz. Ömer'den de bir rivayeti vardır. Kütüb-i Sitte'de yer alan rivayetleri Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'inde bir arada bulunmaktadır (V, 211 -213) Ondan Şa'bi, Kays
b. Ebü Hazim ve Ebü Vail Şakfk b. Seleme gibi raviler rivayette bulunmuştur.
İslamiyet'ten önce içkiyi, kumarı ve zinayı kendisine yasaklayanlardan birinin
Eş'as olduğu bilinmektedir. Şiiler onun
iki yüzlü davrandığını ve Hz. Ali'ye ihanet ettiğini ileri sürmüşlerdir. Oğlu Muhammed b. Eş'as ileri gelen emirlerden
olup kendisinden başka Hz. Ömer, Osman, Aişe ve İbn Mes'üd' dan rivayette
bulunmuştur. Torun u İbnü'J - Eş ' as elKindi ise Haccac'a karşı verdiği mücadele ile tanınmaktadır.
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EŞBAH ve NEzAiR
(;U;,;Jı., .t;;~l)
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İslam hukukundaki külli kaideleri,
benzer meselelerin tabi olduğu ortak
veya farklı hükümleri açıklamayı
konu alan ilim dalı
ve bu dalda yazılan eserlerin
ortak adı.

_j

Eşbah şibh, şebeh veya şebTh kelimelerinin, nezair de naiire kelimesinin çoğulu olup "birbirine benzeyen şeyler" demektir. Dilciler eşbah ve nezair kelimeleri arasında önemli bir anlam farkı olmadığı görüşünde iseler de Süyüti bu iki
kelime arasındaki mana farkına dikkat
çeker. Ona göre aralarında birçok benzerlik bulunan şeyler eşbah ile, sadece
bir veya birkaç yönden benzeyen şeyler
ise nezair ile ifade edilir.

islam toplumunda ilim dallarının ayrı
paralel olarak tefsir,
fıkıh, dil ve edebiyat gibi alanlarda, mahiyet veya hüküm yönünden aralarında
benzerlik bulunan kavram ve konuları
ilgili ilim dalının bütünlüğü içinde ve ortak bazı kurallar geliştirerek açıklama
yı amaçlayan çalışma örneklerine bolca
rastlanır. ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren tefsir dalında bu türde müstakil eserlerin
yazılmaya başlandığı, ancak bu ilim daImm ve bu dalda yazılan eserlerin daha
çok vücüh ve nezair* adıyla anıldığı görülür. IV. (X.) yüzyılın sonlarında vefat
eden ve Halidiyyan olarak tanınan iki şair
kardeş Ebü Bekir el-Halidi ile Ebü Osman el-Halidi. Cahiliyye ve muhadramün
şairleriyle yeni şairlerin (muhdesGn) şiir
leri arasındaki benzerlikleri ortaya koymak maksadıyla derledikleri şiir mecmuasına el -Eşbah ve'n-neza,ir (Hamase·
tü' l·ljalidiyyeyn) adını koymuşlarsa da
dil ve edebiyat alanında bu türe giren
en önemli çalışma Süyütf'nin aynı adı taşıyan eseridir. Eşbah ve nezairin fıkıh
alanında ayrı bir ilim dalını ve eser türünü ifade eden bir terim olarak kullanımı ise fıkıh mezheplerinin gelişmele
rini tamamlayıp görüşlerinin doktriner
formlar çerçevesinde incelendiği dönemden sonraya rastlar.
ayrı gelişmesine

islam hukuku başlangıçta fer'i meselelere çözümler üreterek meseleci bir
tarzda doğmuş ve bu metot gelişme döneminde de bir yönüyle devam etmiştir.
Ancak fıkıh mezheplerinin gelişmelerini
tamamlamaları ve fer'i ahkam alanında
müstakil eserlerin kaleme alınmasıyla
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birlikte benzer fıkhi meselelerin çözümünde başvurulacak genel ilkeleri belirlemeyi amaçlayan çalışmalar da yapıl
maya başlanmıştır. Böylece hem birbirine benzeyen fer'i meselelerin tamamı
na veya önemli bir kısmına uygulanması
mümkün olan. hem de önerilen çözümlere ortak açıklamalar getiren. dolayı
sıyla arneli olduğu kadar doktriner değeri de haiz bulunan genel kuralların tesbit edilmesine başlanmıştır (bk. KAİDE )
IV. (X.) yü zyıldan itibaren doğup gelişen
kavaid ilmi ve bu yöndeki ilmi faaliyet.
benzer fıkhi meselelerin mezhep içinde
tabi olduğu ortak veya farklı hükümleri
açıklamayı, fıkhi meseleler veya hükümler arasındaki bağlantıları ve farklılıkla 
rı belli kurallara bağlamayı amaçlayan
fun1k* ilim dalıyla daha da zenginleş
miş oldu. Kavaid ve furOk ilim dalları ve
bu isimler altında kaleme alınan eserler. bir açıdan aynı ilim dalının iki farklı
şekilde adiandıniması olarak kabul edilebilirse de aralarında metot ve muhteva yönünden bazı farklılıkla rın bulunduğu görülür. VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren
külli kaide ve furOk dallarının temel bilgilerine ilave olarak fıkhın incelik ve güzelliğini öğretmeye veya zaruri görülen
bazı bilgileri vermeye yönelik hiyel. fıkhi
lugaz. hikaye. eşbah ve nezair, cem' ve
fark gibi bazı yeni konulara da yer veren eşbah ve nezair kitapları yazılmaya
başlanmıştır. Bu sebeple bir ilim dalı olarak eşbah ve nezair ve bu alanda yazı
lan eserler kavaid ve furOk türü eserlerle yakın ilişkili. fakat onlardan biraz
daha kapsamlı çalışmalar olarak nitelendirilebilir.
SüyOti

eşbah

ve nezairi

" fıkhın

hakive esrarı
na muttali olmayı sağlayan önemli bir
ilim" diye tanımlar . Ona göre ancak bu
sayede elde edilecek maharetledir ki
benzeşen meselelerin gruplandırılması
ve yeni hükümlerin ortaya çıkarılması
mümkün olur. Yeni karşılaşılan veya zaman içinde ortaya çıkacak olan problemIerin halledilmesi de yine bu ilmin yardımıyla gerçekleşecektir. SüyOti ayrıca
bazı fakihlerin. "Fıkıh nezairi bilmekten
ibarettir" sözünü naklederek asırlar boyunca farklı yörelerde farklı kültürel zenginlik içinde gelişmiş olan fıkıh mirası 
nın bu ilim sayesinde kavranabileceğini
söyler ( e l · Eşbah ve 'n · neza 'ir, s. 31). Zeynüddin İbn Nüceym'in el-Eşbtih ve'nneza'ir'ini şerheden Hamevi de eşbah
ve nezairi. "birbirlerine benzedikleri halkatına, esasına. kaynaklarına

de ancak fakihlerin çok dikkatli bir bakışla anlayabileceği bazı gizli sebeplerden dolayı hükümleri farklı olan meseleler" olarak tanımlarken benzeri bir önemi vurgular (Gamzü ' uyani'l ·besa 'ir, 1,
38) Bundan dolayı gerek kavaid ve furOk gerekse eşbah ve nezair ilim dalları
ve bu alanda yazılan eserler, fıkhın asır
lar boyu gelişmiş zengin literatüründe
yer alan farklı görüşlerin hareket noktası
olan genel esas ve ilkelerin belirlenmesinde, benzer fıkhi meseleler ve çözümler
a rasında ortak bağın kurulmasında, islam hukukunun arneli değer ve doktriner
uyumunun anlaşılmasında önemli bir
paya sahiptir. Esasen bu tür eserlerin,
fıkıh ilminin ve ekolleşmenin klasik gelişimini tamamladıktan sonra ortaya çık
masının da anlamı bu olmalıdır.
Fıkıh literatüründe İbnü ' I-Vekil'in (ö .
716 / 13 17) el-Eşbtih ve'n-ne~a'ir'i bu
isim altında yazılan kitapların ilki sayıl
mış, daha sonra bu alanda kaleme alı
nan eserler için de bir ölçüde model teş
kil ettiğ i kabul edilmiştir. Yine bu alanda yazılan eserler arasında Taceddin esSübki'nin el-Eşbtih ve'n-ne~a'ir ' i (1 -11,
Beyrut 199 ll. İbnü'I-Mülakkın'ın el-Eş
bah v e'n-neza'ir'i (TSMK, nr. 4824 . A
752), SüyCıti ve Zeynüddin İbn Nüceym'in
aynı adla anılan eserleri zikredilebilir. Kavaid ve furOk adları altında yazı l an eserler de aradaki yakın ilişkiden dolayı bir
yönüyle eşbah ve nezair literatürO içinde gösterilebilir.
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Süyüti'nin
(ö. 911 / 1505)

L

nahvin çeşitli konularını
benzerlik ve farklılık bakımından
inceleyen eseri.
_j
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ve'n-nezair" tarzındaki çadaha önce tefsir ve fıkıh alanlarında yapılmıştır. Çok yönlü bir alim
olan SüyOti bu türde fıkıh konusunda bir
eser telif etmiş, aynı adı ve aynı bölüm
başlıklarını kullanarak nahiv alanında
da bir eser kaleme almıştır. SüyOti, tam
adı el- Eşbtih ve 'n- n eza, ir fi 'n- na}J.v
olan eserini İbnü's-Sübki'nin (ö 771 /
1370) aynı adı taşıyan fıkıhla ilgili kitabın
dan etkilenerek yazdığım söyler. Arapça'nın çeşitli konularını bu şekilde ilk
defa düzenleyen SüyOti, usulcüler tarzında bir eser kaleme almak üzere 868'de (1463) araştırma yapmaya başlamış,
300'e yakın eseri tarayarak top la dığı
kendi ifadesine göre "bir deve yükü "
malzemeyi değerlendirip yazdıktan sonra on yılı aşkın bir süre ortaya çıkarma
dığı bu kitabın kaybolması üzerine eseri ikinci defa telif etmek zorunda kalmıştır (el-EşbJ.h ve 'n-neza' ir, ı . 5).
Bölüm başlıkları fıkıh alanındaki benzerlerinden farksız olan bu eserinde SüyOti Arap gramerinin çeşitli meselelerini büyük bir ustalıkla işlemiştir. Bir mukaddime ile yedi bölümden oluşan eserin mukaddimesinde müellif kitabın metodunu, yazılış sebeplerini, çalışmaları sı
rasında ka rşılaştığı güçlükleri anlatmakta ve eserini farklı bir metotla hazı rla
dığını söylemektedir. Bu arada klasik
Arap edebiyatında kabul edilen tasnife
göre sekize ayrılan edebiyat ilimlerine
(lugat, nahiv. tasrif. aruz. kavafi, s ına atü 'ş
şi'r. ahbarü' I-Arab. ensabü' I-Arab) iki yenisini daha (ilmü'l-cedel fi'n-nahv. ilmü
usüli'n-nahv) eklediğini belirtmektedir.
Her bölümü ayrı bir isimle anılan ve ayrı bir mukaddimesi olan eserin birinci
bölümünde nahvin ilkeleri ve genel kurallarına yBr verilmekte. alfabetik olarak düzenlenen bu bölümde nahiv alimlerine ait makale, nükte. tehzib, itiraz.
tenkit ve cevaplar yer almaktadır. Prensiplerin, istisnaların ve taksimatın yer
aldığı ikinci bölümde her bir ilke (zabit)
diğerinden bağımsız şekilde "el-elfaz, elfi 'l ve alamatüh, el-harf" gibi adlarla bablar halinde düzenlenmiştir. Birbiriyle irtilışmalar
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