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ma çekmesini isteyince bu rekabet da
ha da şiddetlenmiş; Eban, Yahya 'yı bu 
işi kendisinin yapması hususunda ikna 
etmiş, evine kapanıp üç dört ay zarfın
da Kelile ve Dimne'yi SOOO (veya 14.000) 

beyit halinde nazma çekerek Yahya ile 
oğlu Fazi'dan büyük caizeler almıştır. 

Harunürreşid'in 187 (803) yılında Ber
meki ailesini devlet yönetiminden uzak
laştırmasına kadar Eban onların hima
yesinde kaldı . Bu tar ihten sonra onun, 
Me'mun zamanına (81 3-833) rastlayan 
vefatma kadar Bermekiler'i veya başka
larını herhangi bir şekilde andığı bilin
memektedir. Bu süre içerisinde didak
tik şiirle meşgul olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Cahiz, Eban'ı orüinal görüşlere sahip 
akıllı bir kişi diye över. Ayrıca Hammad 
Acred, Valibe b. Habbab ve Muti' b. iyas 
gibi, müstehcen ve edebe aykırı şiirler 

söyleyen şairlerle birlikte fazlaca görül
mesinden dolayı, başta Ebu Nüvas ol
mak üzere bazı şair ve alimler tarafın
dan zındıklıkla suçlandığını hatırlatır ve 
Eban'ın sarhoşken bile onlardan daha 
akıll ı olduğunu, ancak inancı hakkında 
görüş belirtemeyeceğini söyler. Bu it
hamlara karşılık Eban' ın dini veeibeleri 
yerine getiren ve islam fıkhını bilen bir 
kimse olduğuna dair kuwetli rivayetler 
de vardır. 

Şiir ve hitabet gibi edebi sahalarda 
kabiliyetini erken yaşlarda ispat eden 
Eban, aynı zamanda mantık ve akli ilim
lerle de ilgilenen çok yönlü bir alimdir. 
Kendini beğenen bir mizaca sahip oldu
ğundan her vesileyle bu meziyetlerin
den bahseder. Eban'ı Beşşar b. Bürd ve 
Ebu Nüvas'la mukayese edenler. bu şa
irlerin şiir sanatıyla ilgili farklı görüşler 
belirtmişlerse de onun bir başka sanat
t akl başarısı ve bu sahada geçBemediği 
hususunda ittifak etmişlerdir. Bu sa
nat. didaktik şiir de denilebilen bir na
zım türü olup bir kitabı, dini veya edebi 
bir met ni kolaylıkla ezberlenip öğrenil
mesi için manzum olarak ifade etmek
ten ibarettir. Bunu en güzel şekilde Eban 
yapmış ve çocuklar için didaktik şiirler 
yazmıştır. Eban özellikle bu yönüyle ve 
bu tür eserlerinin en önemlisi olan Ke
lı1e ve Dimne ile tanınmıştır. Kelile ve 
Dimne günümüze kadar gelmemiş, an
cak Ebu Bekir es-Süli' nin Kitcıbü ·ı- Ev
rô.]f. adlı eserinde bulunan seksen beyit
lik bir bölümünü önce A. Krimsky (Mos
cow 1913) ve Ahmed Ferid Rifai ('Asrü 'l· 

' . 
fvle man, ll, 321-324) yayımlamış, daha 
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sonra da Sulfnin Kitô.bü'l-Evrô.}f.'ı için
de neşredilmiştir (s. 46-50) . Eban ayrıca 
" (5aşidetü's-şıyam ve'z-zekat" adıyla bir 
kaside yazmıştır ki bu şiir kısmen mev
cuttur (bk. Ahmed Ferid RifiH, ll, 325-326; 

Ebü Bekir es -Süli. s. 51 - 52) . Bunlardan 
başka kaynaklarda zikredilen eserleri 
arasında yaratılışa , dünyaya ve bazı man
tık konularına dair "?:atü'l-balel " adlı bir 
müzdevicesi vardır. 

Eban, Pehlevi dilinde ve Sanskritçe ya
zılmış eserleri manzum olarak Arapça'
ya nakleden bir şairdi. Kitô.bü Mezdek, 
Kitô.bü Sindbô.d, Sfretü Erdeşfr, Sire
tü Enuşirvô.n, Belevher, Yudasef (Bu· 
dasef) ve lfulümü'l-Hind bu tür eser
lerdir. Eban manzum eserlerinde o dö
nemde tercih edilen recez veznini kul
lanmıştır. Bu vezinle yazılan hacimli eser
Iere müzdevic veya müzdevice denir. Bu 
şeklin ilk Arapça örneklerini onun ver
diği kabul edilir (Çetin. s. 68). Daha son
ra birçok kişi tarih, tıp, dil. felsefe vb. 
konularda aynı tarzda eserler nazmet
miştir. 

Şiirleri toplanan ancak yayımlanma
yan (Muhammed Ferid Gazi. Eş'aru Eban, 
biti rme tezi. Paris ı 958) Eban hakkında 
ayrıca İsmet Abdullah Guşe bir yüksek 
lisans çalışması yapmıştır (Şi'ru Eban b. 
'AbdiLJ:ıamid el ·Laf:ıij(: f, Kahire Üniversite
si. 1967) . 
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EBAN b. OSMAN b. AFFAN 
( 0~ .:r. 0~ .:r. 041 ) 

Ebı1 Satd Ebc3n b. Osmc3n 
b. Affan el-Ümevl 

(ö. 105 / 723) 

Medine valisi, muhaddis tAbii. 
_j 

Babası Hz. Osman, annesi Ümmü Amr 
bint Cündeb ed- Devsiyye ' dir. Künyesi
nin EbO Abdullah olduğu da söylenmek
tedir. 

On altı yaşlarında iken katıldığı Cemel 
Vak'ası'nda (36/ 656) Hz. Aişe tarafında 
yer aldı ; orduda bozgun başladığını gö
rünce de bazı kimselerle birlikte savaş 
yerini terketti. 76 (695) yılında Halife Ab
dülmelik b. Mervan kendisini Medine'ye 
vali tayin etti. Bu görevde kaldığı yedi 
yıl süresince beş defa hac emirliği yap
tı. Valiliği sırasında Medine'ye Nevfel b. 
Müsahik'i kadı tayin etmekle birlikte za
man zaman kendisinin de bu görevi yü
rüttüğü rivayet edilir. 83'te (702) valilik
ten aziedilen Eban b. Osman'ın Mekke 
valiliği yaptığı da söylenmektedir. Eğer 
bu rivayet doğru ise Halife Abdülmelik 
tarafından bu iki göreve aynı zamanda 
tayin edilmiş olmalıdır ( İ bn Fehd, 1, 228-

229) . 

Eban babasından, Zeyd b. Sabit ve üsa
me b. Zeyd'den hadis rivayet etmiş, ken
disinden de oğlu Abdurrahman, Ömer b. 
Abdülaziz, Zühri, Amr b. Dinar, Ebü'z
Zinad ve daha başkaları rivayette bulun
muşlardır. Zehebl kendisinden rivayet 
edilen hadislerin fazla bir yekün tutma
dığını söylemektedir. Yahya el-Kattan 
Eban'ı Medine'nin on fakihi arasında say
makta, Amr b. Şuayb da hadisi ve fıkhı 
ondan daha iyi bilen birini görmediğini 
söylemektedir. Fıkıh bilgisinin gelişme
sinde babasından öğrendiği kazar hü
kümlerin önemli katkısı olmuştur. İbn 
Sa'd, İcli ve İbn Hibban gibi hadis otori
teleri Eban b. Osman' ın güvenilir bir mu
haddis olduğunu kaydetmektedirler. 

Siyer ve megazi ilminin öncülerinden 
biri olan Eban'ın bu konuyla ilgili hadis
leri ihtiva eden Kitô.bü ·ı-Megazf adlı 
bir eserinden bahsedilmekle birlikte bu 
kitabın Ahmer lakabıyla tanınan Eban 
b. Osman b. Yahya el-Beceli'ye ait oldu
ğu da ileri sürülmektedir. 

Ancak Zübeyr b. Bekkar veliaht 
Süleyman b. Abdülmelik'in o sırada Me
dine valisi olan Eban b. Osman b. Affan 
ile görüştüğünü ve megazlye dair ese
rinden kendisi için bir nüsha istinsah 



ettirmek istediğini söyler ki bu bilgiler 
birinci görüşün doğruluğunu destekler 
mahiyettedir (AI]barü 'l-muva{fak:ıyyat, s. 
33 1-333) 

Gözlerinde şaşılık, bedeninde alaca has
talığı (baras) olan, bu sebeple elin
deki beyaziıkiara ve sakalına kına süren 
Eban'ın kulakları da ağır işitirdi. 1 OS yı
lında (723) Medine'de vefat etti. 96'da 
(714) ve daha sonraki yıllarda vefat et
tiğini söyleyenler de vardır. 
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~ SELAH ADDiN P oLAT 

EBAN b. SAİD 

( ~ ıY. .:.~1) 
Ebü'l-Velld Eban b. Said 

b. As b. Ümeyye el-Kureşi 
(ö. 13 / 634) 

Hz. Peygamber'in Bahreyn valisi, 
sahabi. 

_j 

Soyu Abdümenaf'ta Hz. Peygamber' in 
soyu ile birleşir. EbQ Uhayha künyesiyle 
tanınan babası ileri gelen müşriklerden
di. EbQ Cehil'in halasının oğlu olan Eban, 
onun gibi aşırı bir İslam düşmanı olarak 
bilinmekteydi. Kardeşlerinden Amr ile 
Halid İslamiyet'i kabul ederek Habeşis
tan'a hicret eden müslümanlar arasın

da yer aldıkları halde Eban diğer kar
deşleri As ve Ubeyde ile birlikte Bedir'
de müslümanlara karşı savaştı. Kardeş

leri bu savaşta öldürüldü. Eban Uhud Sa
vaşı'nda da Kureyşliler arasında yer al
dı. Hz. Peygamber, Hudeybiye Antlaşma

sı'ndan önce Kureyş'in ileri gelenleriy
le müzakerede bulunmak üzere Hz. Os
man'ı Mekke'ye gönderdiği zaman he
nüz müslüman olmayan Eban onu hi
maye etti ve antlaşmadan hemen son
ra da müslüman oldu. 

Eban'ın İslam'a girmesinde, Hudeybi
ye Antiaşması' ndan önce ticaret için git
tiği Şam 'da karşılaştığı bir rahibin tesiri 
olduğu rivayet edilir. Rahip Eban'dan Hz. 
Peygamber hakkında gerekli bilgiyi al
dıktan sonra ResQlullah'ın önce Arabis
tan 'a, ardından da bütün yeryüzüne ha
kim olacağını söyledi. Bunun üzerine 
Eban Mekke'ye döndükten sonra müs
lümanlara karşı yumuşak davranmaya 
başladı. bir müddet sonra da İslamiyet'i 
kabul etti. Kardeşleri Amr ile Halid Ha
beşistan ·dan dönünce onlarla bir likte 
Medine'ye hicret etti. 

Hz. Peygamber, hicretin 7. yılında Eban 
b. Said'i bir seriyyeye kumandan tayin 
edip Necid tarafına gönderdi. Eban Ne
cid dönüşünde arkadaşları ile birlikte 
Hayber'e giderek buranın fethine katıl
mak istedi ; ancak bu sırada Hayber'in 
fethi tamamlanmıştı. Eban ve arkadaş
Iarı Hayber ganimetierinden pay talep 
ettilerse de EbQ Hüreyre'nin de içinde 
bulunduğu bazı sahabiler, savaşta bu
Iunmadıkları gerekçesiyle onların bu is
teklerine karşı çıktılar. Bu yüzden ken
dilerine ganimetten pay verilmedi. Ay
nı şekilde. Hayber fethi sırasında müs
lüman olan EbQ Hüreyre'nin ganimetten 
pay istemesi üzerine bu defa Eban'ın 

buna karşı çıktığı da bilinmektedir. 

Hz. Peygamber Ala b. Hadrami'yi Bah
reyn valiliğinden aziettikten sonra bu 
göreve Eban'ı tayin etti (9 1 630) Eban 
Hz. Peygamber'in vefatma kadar bu gö
revde kaldı. ResQiullah ' ın vefat haberini 
alınca Medine'ye döndü. Başlangıçta Hz. 
Ebü Bekir'e biat etmek istemediyse de 
ashabın büyük çoğunluğuna uyarak o da 
biat etti. Hz. Peygamber'in tayin ettiği 
valileri görevden almayan Hz. EbQ Bekir 
onu da Bahreyn valiliğinde bırakmak is
tediyse de Eban, ResQlullah 'tan sonra 
hiç kimsenin valisi olmayı kabul edeme
yeceğini söyleyerek görevine dönmedi. 
Bazı kaynaklarda Eban'ın daha sonra bu 
kararından vazgeçtiği ve Hz. EbQ Bekir 
tarafından Yemen valiliğine tayin edil
diği kaydedilmektedir. 

Eban b. Said'in Yermük Savaşı'nda (15 / 
636) şehid düştüğü rivayet edilirse de 
onun. kardeşleri Amr ve Halid'le birlikte 
Hz. EbQ Bekir devrinde Ecnadeyn Sava
şı 'nda ( 131 634) şehid olduğu rivayeti 
daha kuwetlidir. Eban'ın Hz. Osman dev
rinde (644-656) ve onun emriyle Zeyd b. 
Sabit'e Mushaf'ı yazdırdığına dair olan 
rivayet ise (İbn Abdülber. I, 77) asılsızdır 
( İ bn Hacer, I. 14) Bu görevi yapan Eban'ın 
yeğeni Said b. As'tır. 

EBAN b. YEZTD 
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~ ALi T oKSARI 

EBAN b. YEZİD 
( -~.:r.. ıY. .:.~ı ) 

Ebu Yezid Eban b. Yezid 
b. Ahmedel -Attar el-Basri 

(ö. 163/ 779 -80 [?]) 

Hadis hafızı . 
_j 

Attar Iakabını hangi sebeple aldığı bi
linmemektedir. Hasan-ı Basri, Ma'mer 
b. Raşid, Yahya b. Ebu Kesir, Hişam b. 
Urve, Yahya b. Said el-Ensari gibi alim
Ierden hadis tahsil etmiş, Asım b. Beh
dele'nin kıraatini bizzat kendisinden oku
muş, bazı kıraat ihtilaflarını da Katade 
b. Diame'den öğrenmiştir. Onun nahivle 
de meşgul olduğu bilinmektedir. Kendi
sine Yahya b. Said el-Kattan, Abdullah 
b. Mübarek, Affan b. Müslim ve Ebu Da
vüd et-Tayalisi gibi muhaddisler tale
belik etmiştir. Bazı raviler de kendisin
den kıraat ihtilaflarını rivayet etmişler

dir. Rivayetlerinin bir kısmı, İbn Mace'nin 
es-Sünen ' i dışında Kütüb-i Sitte'de ve 
diğer hadis mecmualarında yer almış

tır. Her ne kadar İbn Adi ve Ebü'l- Perec 
İbnü'l - Cevzi Eban' ı zayıf raviler arasın
da zikretmişlerse de Ahmed b. Hanbel, 
Yahya b. Main, İbnü'I-Medini, Nesai, Ebu 
Hatim er-Razi ve İbn Hibban gibi otori
teler onun sika* bir ravi olduğunu söy
lemişlerdir. Rivayetlerinin Buhari ve Müs
lim'in el-Camicu'ş-şaJıi~ 'lerinde yer al
ması da güvenilir bir ravi olduğunu gös
termektedir. Önceleri Eban ' ın zayıf bir 
ravi olduğu düşüncesiyle hadislerini ri
vayet etmeyen Yahya b. Said el-Kattan 
daha sonra bu kanaatinden vazgeçerek 
hadislerini rivayet etmiştir. İcli onun Ka
deriyye görüşünü benimsediğini, fakat 
bu mezhebin propagandasını yapmadı
ğını söylemektedir. 
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