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EŞNAS et-TÜRKI 
( ı}__;Jiı.r~l) 

(ö. 230/844) 

Abbasiler devri 
Türk kumandanlarından. 

_j 

Fergana bölgesinin ileri gelen ailele
rinden olduğu ve ülkesinden getirilen 
Türk birlikleriyle Abbasi hilafetinin hiz
metine girdiği ileri sürülen Ebu Ca'fer 
Eşnas et-Türki'nin Bağdat'a hangi hali
fe zamanında geldiği kesin olarak bilin
memektedir. Göktürk Devleti'ni kuran 
Aşına ailesine mensup olduğu ve ismi
nin Aşına'dan geldiği rivayet edilen Eş
nas ilk askeri faaliyetlerine Halife Me'
m ün devrinde (813-833) başladı. Merv'
de halife ilan edilen ve Bağdat'a dönme
yip ülkeyi Merv'den yöneten Me'mün'a 
karşı Bağdat halkı İbrahim b. Mehdi'yi 
halife ilan edince ülkede karışıklıklar or
taya çıktı. Mehdi b. Ulvan ei-Harüri adın
daki bir Harici'nin Büzürcesabür'da is
yan etmesi üzerine (202 / 817-18) İbra
him b. Mehdi, Mu'tasım- Billah ' ı isyanı 

bastırmaya memur etti. Mu'tasım'ın ma
iyetindeki Türk kumandanları arasın

da bulunan Eşnas bu isyanın bastırıl

masında önemli rol oynadı. Daha sonra
ki yıllarda Me'mün tarafına geçen Eş

nas onun 830 yılında Bizans'a karşı yap
tığı ilk sefere kumandan olarak katıldı. 
Müstakil bir birliğin kumandanlığına ge
tirilerek Sundus (Nevşehir) Kalesi'ni fet
hetti. Kaynaklarda bilgi bulunmamakla 
beraber Eşnas'ın Halife Me'mün'un di
ğer seferlerine de katıldığı tahmin edil
mektedir. 

Me'mün'un 833 yılında ölümü üzerine 
Eşnas'ın da aralarında bulunduğu Türk 
kumandanları Mu 'tasım- Billah'ın halife 
olmasını sağladılar. Samerra şehrinin 

kurulmasında bazı Türk kumandanları 
ile görev alan Eşnas ' a Kerh -i Samerra 
adı verilen bir bölge tahsis edildi. Bura
da kendisi için bir saray, birlikleri için 
de kışialar ve sosyal tesisler yapıldı. 

Eşnas, Mu'tasım-Billah'ın halife olma
sından hemen sonra başlayan askeri .ha
rekata katılınayıp bu yıllarda merkezde 
kalarak özellikle Samerra'nın kuruluşun
da aktif rol aldı. Onun katıldığı ilk büyük 
askeri sefer 838 yılında yapılan Arnmü
riye (Amorion) seferidir. Abbasi orduları
nın Babek isyanını bastırmakla meşgul 
oldukları sırada Bizans imparatoru The
ophilos'un İslam ülkesine girerek başta 
Zibatra olmak üzere Samsat ve Malat
ya'yı tahrip etmesinin intikamını almak 
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için çıkılan Arnmüriye seferinde öncü kol
ların kumandanı olan Eşnas Tarsus ci
varında ana ordudan ayrılarak Niğde Yfi· 
kınlarına kadar ilerledi. Halifeden aldı
ğı emir üzerine bölgeye çıkardığı keşif 
kollarından Bizans ordusunun ilerlemek
te olduğunu öğrenerek durumu halife
ye ve Afşin'e bildirdi. Tokat yakınında 
Kazova' da Bizans kuwetlerini mağlüp 
eden Afşin Ankara'da halifeye katıldı. 

Ordu yeniden düzenlenerek sol kanat 
kuwetlerine Eşnas, sağ kanat kuwetle
rine Afşin kumandan tayin edildi. Eşnas 
Ammüriye'nin fethinde de önemli rol oy
nadı. 

Ordu Samerra'ya dönerken Mu'tasım
Billah'a muhalif olanlar Me'mün'un oğ
lu Abbas'ı halife yapmak için gizlice yü
rüttükleri faaliyeti sonuçlandırmaya ka
rar verdiler. İlk hedef ordu ve halife üze
rindeki Türk nüfuzunu kırmaktı. Bu se
beple halife ve onun Afşin ve Eşnas gi
bi Türk kumandanlarını öldürmeyi plan
layan muhalifler ganimetierin taksimi 
sırasında planlarını uygulamak istedi
ler. Eşnas Abbas taraftarlarının şüpheli . 
hallerini takip ederek suikast teşebbü
sünü ortaya çıkardı. 

Askeri faaliyetleri yanında merkez ve 
taşra teşkilatında idari görevlerde de 
bulunan Eşnas 219 (834) yılında Mısır 

valisi oldu. Bu görevine 22S'te (840) Su
riye ve ei-Cezire valiliği de ilave edilmiş
tir. Eşnas Mısır'ın ilk Türk valisi olup 
Türk valileri dönemi Ahmed b. Tolun'un 
bağımsızlığını kazanmasına kadar de
vam etmiştir. 226 (841) yılında ha ci b ve 
başkumandan tayin edilen Eşnas aynı 
yıl Mu'tasım- Billah'tan izin alarak hac
ca gitti. Başta Mekke ve Medine olmak 
üzere yol boyunca uğradığı şehirlerin ida
resi kendisine verildi. Buralarda halifey
le birlikte onun adına da hutbe okundu. 
Halife Mu'tasım başkumandanlık, hacib
lik, Mısır, Suriye ve ei-Cezire valiliklerini 
şahsında toplayan Eşnas'a kıymetli bir 
taç giydirerek kendisine güvendiğini gös
termiştir. 

V asi~- Billah'ın halife olmasıyla Eşnas'ın 
askeri ve idari görevlerinde bir değişik
lik olmadı. Hatta halife üzerindeki Türk 
kumandanlarının etkisi artarak devam 
etti. Buna paralel olarak Eşnas ihtiras
tan uzak, akıllı politikası sayesinde elde 
ettiği makamı hayatının sonuna kadar 
korumayı başardı . Vasi~- Billah da Eş- · 

nas'a kıymetli bir taç hediye etmiştir. Eş

nas 2 Rebiülewel230'da (17 Kasım 844) 
Samerra'da vefat etti. 
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liJ HAKKı DuRSUN YıLDIZ 

EŞRAT-ı SAAT 

(bk. KlYAMET AlAMETLERi). 

EŞREF 

( -.;_;:.~ı ) 
Bazı Eyytlbi ve Memlüklü 
hükümdarlarının unvanı 

(bk. ei-MELİKÜ'I-EŞREF). 

EŞREFALİ 
( J>:- u .;:.ı ) 

Eşref Al\' b. Abciiihak et-Tehanev\' 
el-Faruk! ei-Hanef\' 

(1863- 1943) 

Hindistanlı alim ve mutasavvıf. 

_j 

_j 

ı 

_j 

Hindistan'ın Muzaffernagar bölgesin
deki Tehane'de doğdu. İlk öğrenimini 
memleketinde tamamladıktan sonra Di
yübend'e giderek ei-Medresetü'l-aliye'
ye devam etti. Mahmud Hasan ed-Diyü
bendi'den mantık, felsefe, fıkıh ve usul-i 
fıkıh, Seyyid Ahmed ed-Dihlevi'den riya
zi ilimler ve feraiz, Ya'küb b. Memlükü
lali' den hadis ve tefsir okudu. Öğreni
mini bitirince hac maksadıyla Mekke'ye 
gitti. Orada Çiştiyye tarikatı şeyhlerin

den İmdadullah et-Tehanevi ile görüşüp 
ona intisap etti. Bir müddet sonra ülkesi
ne dönerek KanpOr'da bulunan Camiulu
lüm Medresesi'nde müderrisliğe başladı. 
Tasawufi cephesinin ağır basması üze
rine öğretim faaliyetini terkedip irşad 
amacıyla Hindistan ' ın çeşitli bölgelerine 
seyahatler yaptı. İkinci defa Mekke'ye 
giderek şeyhi İmdadullah'ın yanında bir 
müddet kaldıktan sonra 1897 yılında ül
kesine döndü ve ömrünün sonuna kadar 
pek ayrılmadığı Tehane'ye yerleşti. 6 Re
ceb 1362 (9 Temmuz 1943) tarihinde Te
hane' de vefat etti ve oraya defnedildi. 



Telif ve öğretim faaliyetleri yanında 
kendisine mektupla sorulan sorulara ce
vap veren Eşref Ali, hayatı boyunca gayri 
müslimlerin müslümanların hayat tarzı 
üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye 
çalıştı ve bu konuda oldukça başarı sağ
ladı. Bununla birlikte gayri müslimlerin 
ilminden faydalanılması gerektiğini söy
leyerek her fırsatta ilimle dinin çatışma
dığını belirtmiştir. 

Eserleri. Eşref Ali 'ye nisbet edilen eser
lerin risalelerle birlikte 800 civarında ol
duğu nakledilir. Bir kısmı Arapça, çoğu 
Urduca olan kitapları tefsir. kıraat, ke
lam. tasawuf. ahlak ve fıkha dairdir. Bel
li başlı eserleri şunlardır. 1. Beyô.nü'l
Kur'ô.n. Kur ' an'ın Urduca tercümesi ve 
tefsiri niteliğinde olup on iki cilt halin
de yayımlanmıştır (Del hi ı 334, ı 349; Tha
na Bhawan 1353). 2. el-Bevô.dir ve'n -ne
vadir. Çeşitli konulara dair eserlerinden 
seçmeler mahiyetindedir (Del hi ı 365). 3. 
Tenşftü't-tabc if icrô.'i'l-kırô.'ati 's -sebc . 
4. Bihişt-i Zfver. Kız öğrenciler için ha
zırlanmış on ciltlik bir ilmihal kitabıdır. 
Hindistan ve Pakistan'da pek çok bas
kısı yapılmış olup halen kitaba olan ilgi 
devam etmektedir. Eser Reguisites of 
Islam adıyla Rahim Ali tarafından İngi
lizce'ye çevrilmiştir (Delh i 1972). s. Hu
~ü~-ı Ferô.'it (Mültan 1960). Bunlardan 
başka el-~avlü'l-fô.şıl beyne'l-ha~~ 

ve'l- bô.tıl, et-Tecelli ']- cazfm if ahseni 
ta~vfm,. et- Tekeşşüf can ~ühim~ati ' t
tasavvuf, Envô.rü'l-vücı1d if etvô.ri'ş-

. şühı1d, TaJ:ı?frü '1- il]vô.n c an t~zvfri'ş
şeytan, Terbiyetü 's- salik ve tenciye
tü'l-l]ô.li~ onun tasawuf ve ahiakla il
gili eserlerinden bazılarıdır. 
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ımı A. S. BAZMEE ANSARI 

EŞREF EDİP FERGAN 

(1882-1971) 

II. Meşrutiyet'le Cumhuriyet döneminin 
tanınmış dergilerinden 

Sebilürreşad'ı yayımiayan 

L 
gazeteci ve yazar. 

Türkistan muhacirlerinden bir ailenin 
çocuğu olarak Serez'de dünyaya geldi. 
Babası İslam Ağa , annesi Nefise Hanım'
dır. Sıbyan mektebini ve rüşdiyeyi Serez'
de okudu. Bu arada hatızlığını tamam
ladı. Serez Müftüsü İmadüddin Efendi'
den din bilgisi ve Arapça dersleri aldı. 

Bir yıl Mahkeme-i Şer'iyye katibi olarak 
çalıştıktan sonra İstanbul'a gitti ve Mek
teb-i Hukuk'a kaydoldu. Aynı zamanda 
Çemberlitaş'taki Atik Ali Paşa Camii'n
de medrese derslerine devam etti. Döne
min meşhur vaizlerinin vaazlarıyla Mek
teb-i Hukuk hocalarının ders takrirlerin
den derlediği risaleleri bastırmak sure
tiyle yayın hayatına girdi. Bu yıllarda Se
rezli Hatız Eşref Edip adıyla tanındı. 

ll. Abdülhamid'in saltanatının son yıl
larında artan yenilikçi fikirlere karşı çık
mak ve İslam birliği ideolojisini yaymak 
amacıyla dergi yayımcılığına ilgi duydu. 
Ebül'ula (Mardin). Mehmed Akif (Ersoy). 
Müsa Kazım ve Mahmud Esad gibi is
lamcı düşüncenin önde gelen bazı şah
siyetlerinin desteğiyle Sırô.t-ı Müstakfm 
adıyla haftalık bir dergi çıkarmaya karar 
verdi. 11 Temmuz 1324'te (24 Temmuz 
1908) kurulan dergi 14 Ağustos 1324'
te (27 Ağustos 1908) yayın hayatına gir
di. 182. sayıdan sonra Ebül'ula'nın da
rülfünuna hoca olması üzerine tek im
tiyaz sahibi kalan Eşref Edip derginin 
adını Sebilürreşad olarak değişti'rdi (24 
Şubat 1327 / 9 Mart 1912). Bu arada Mek
teb-i Hukuk'u bitirdi. 

Derginin VIII. cildinin yayımına başla
dığı sıralarda ülkede meşrutiyet ve meş
veret kavgaları devam ediyordu. Bu yıl-

Esref Edip 
Fergan 

EŞREF EDiP FERGAN 

larda Eşref Edip'in, dergisinde Türkçü 
ve İslamcı kesimin görüşlerine geniş öl
çüde yer verdiği görülmektedir. I. Dün
ya Savaşı'na girildikten sonra takip et
tiği politikaya muhalif olduğu İttihat ve 
Terakki yönetimiyle fikri bir mücadele
ye girdi. Bu sebeple 1916'dan 1918 yılı 
ortalarına kadar bir buçuk yıl süreyle 
Sebflürreşad ' ın yayımına ara vermek 
zorunda kaldı. 

İttihat ve Terakki yönetiminin I. Dün
ya Savaşı sırasındaki baskısının matbu
ata da yansımasma rağmen Eşref Edip 
Batıcılar' a karşı İslam birliği ideolojisini 
çekinmeden savundu. Savaşın sona er
mesiyle gelen parçalanma ve dağılma 
döneminde işgal altındaki İstanbul'da ye
niden yayımladığı Sebflürreşô.d'da baş
ta Abdullah Cevdet olmak üzere "asrilik" 
ve "Garpçılık" taraftarları ile mücadele
ye devam etti. Mütareke döneminde ve 
istiklal Savaşı yıllarında ülkenin kurtu
luşu için Mehmed Akif'le beraber yayın 
yoluyla olduğu kadar fikri çalışmaları ile 
de Milli Mücadele'ye katıldı. 

Eşref Edip, işgal kuwetlerinin ve azın
lıkların baskısı istanbul'da yayın yapma 
imkanını ortadan kaldırınca Anadolu'ya 
geçti; Sebilürreşad ' ı Kasım 1920'de bir 
süre kaldığı Kastamonu'da çıkardı. Meh
med Akif'in Anadolu'da yaptığı vaazları 
yayımiayarak milli şuurun uyanmasına 
ve yayılmasına yardımcı oldu. Dergide, 
"Bugün icma-ı Ümmet Anadolu 'dadır" 
başlığını atarak Kuva-yı Milliye'yi doğru
dan doğruya destekledi ve 3 Şubat 1921'
den itibaren Sebflürreşô.d'ı Ankara'da çı
karmaya başladı. Derginin Anadolu'nun 
en ücra yerlerine ve askeri biriikiere ulaş
masını sağladı. Mehmed Akif'le beraber 
Ankara· da Taceddin Dergahı 'nda yayın 

faaliyetini sürdürürken I. ve ll. İnönü mu
harebelerinden sonra meydana gelen 
Eskişehir ve Kütahya bozgunları üzerine 
derginin bir sayısını da Kayseri'de çıkar
dı. Ankara'da bulunduğu sırada Mehmed 
Akif. Said Nursi ve Şeyh Ahmed es-Se
nüsi ile birlikte Sivas'ta bir İslam şüra
sının toplanması çalışmalarına katılan 

Eşref Edip, Milii Mücadele'nin kazanılma
sından sonra tekrar istanbul'a dönerek 
yayın faaliyetine burada devam etti. 

Eşref Edip, Cumhuriyet'in ilanı ile şid
deti gittikçe artmaya başlayan "asrileş
me" ve "Garplılaşma" taraftarlarıyla sü
rekli kalem tartışmaianna girdi. Özellik
le İslam'a ve islam'ın temel kurumları
na yapılan saldırılara karşı çıktı. Bunun 
sonucu olarak diğer yayın organları gibi 
Sebflürreşô.d da zaman zaman sansüre 
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