ESTERGON
kumandası altında daha kalabalık bir
ordu tarafın d an kuşatılan Estergon Kalesi'nin muhafızları yine uzunca bir süre
direndilerse de gerekli yardımı alamadık
la rı için kaleyi, Karl Mansfeld'in ölümü
üzerine yerine geçen Arşidük Matthias'a
teslim etmek zorunda kaldılar (Eylül
1595) On yıllık aradan sonra şehir 3 Ekim
160S'te yeniden Osmanlılar'ın eline geçti ve 1683'e kadar aralıksız Türk hakimiyetinde ka l dı. Ancak bu dönemde de
özellikle Ciğerdelen palankası civarında
birçok savaş oldu. Bunların en önemlilerinden biri 7 Ağustos 1663 günü meydana geldi: burada Uyvar Kalesi kumandanı Adam Forgach ağır bir yenilgiye uğ
radı. Birkaç hafta sonra Uyvar'dan dönmekte olan Osmanlı kuwetlerinin bir kıs
mı Ciğerdelen Köprüsü yakınında Miklos Zrinyi tarafından mağ!Qp edildiği gibi ertesi yıl de Souches'in birliklerinin Ciğerdelen'i topa tutmaları sonucu palankadaki muhafızlar Estergon'a çekildi,
köprü de yı kıldı. Vasvar Antiaşması ' nın
ardından burası yeniden yapıldı. 1683
Viyana bozgunu sırasında Ciğe rdelen yakınında yapılan ve Osmanlılar ' ın yenilgisiyle sonuçlanan savaştan sonra Budin'in anahtarı sayılan Estergon. 27 Ekim
1683 günü Leh Kralı Jan Sobieski ve müttefikleri ta rafından zaptedildi ve kesin
olarak Türk idaresinden çıktı.

Estergon sancağına bağlı yerleşim birimleri nin sayı sı 1570 yılı tahririne göre
470 idi. Fakat bunların bir kısmı tam anlamıyla Osmanlı kontrolünde değildi. Çünkü sınır boylarına yakın bazı köylerin
meskQn bulunmasına rağmen defterde
boş ve çok düşük vergilerle gösterilmesi buralarda devlet kontrolünün zayıf olduğunu akla getirmektedir. 1606'da imzalanan Zitvatorok Antiaşmas ı 'na göre
Estergon ve civarı Türkler'in elinde kaldıysa da bir kısım köylerin hangi devlete vergi vereceği meselesi bazı anlaş
mazlıkların çıkmasına sebep oldu. Budin
Beylerbeyi Kadızade Ali Paşa' nın 1609
yılında kaleme aldığı bir mektubun ekinde Osmanlı hakimiyetini kabul etmek
istemeyen 213 köy ve kasaba ismen belirtilmiştir. Bunların çoğu 1570 yılı tahririnde de mevcuttu. Tartışma konusu
olan bu köylerden altmışı 161 S yılında
Türkler'e devredilmiştir. 1663'te Uyvar
zaptedilip sı nır eyaleti yapılınca Tuna'nın
kuzeyine düşen birçok yerleşim merkezi bu yeni eyalete bağlanmıştır.
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beri tekrar kardinalin
bir yer olan Estergon'daki ye-

ni yapılan katedral Macaristan'ın en büyük kilisesi olma özelliğini korumaktadır. Ülkenin en zengin taşra müzeleri
de buradadır. Nüfusu 31.000 civarında
olan şehrin önemi 1992 yılında Anayasa
Mahkemesi ' nin buraya taşınmasıyla daha da artmıştır.
Aradaki on yıllık devre hariç, 1543'ten
1683 ·e kadar yaklaş ı k 130 yı l Osmanlı
idaresinde kalan Estergon bugün sadece, "Estergon Kal'ası su başı durak" mıs
raı ile başlayan türkü ile hatıralardaki
canlılığını korumaktadır. Bunun dışın
da burçlardan başka Osmanlı dönemini hatırlatan hiçbir tarihi eser mevcut

ESTETİK
Güzellik ve güzelliğin unsurları,
ölçüleri ve şartlarından,
güzellik duygusundan bahseden
bilim veya felsefe dalı
(bk. İIMÜ' I -CEMAL; SÜSLENME).
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Abhele b. Ka'b b. Avf
ei·Esved el-Ansi
(ö. 11/632)
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Resul-i Ekrem'in sağlığında
peygamberlik iddia edenlerden biri.

Necran
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yakınlarındaki

Keh Hubban'da
Abhele veya Ayhele'dir.
Siyah tenli olduğu için "Esved" lakabıyla
anılır. KahtanTier'den Mezhic'in bir kolu
olan Ans'a mensuptur. Cahiliye devri kahinlerinin adetine uyarak yüzüne peçe
taktığı veya sık sık sarhoş olduğu için
"Zülhımar" (.JWi_,o ), yahut onun talimatı doğrultusunda bazı hareketleri yerine getiren şartlandırılmış eşeğinden dolayı "Zülhimar" (.JWi_,o) lakabıyla da
tanınır. Ayrıca ona peygamberlik iddiası
sebebiyle "kezzab" sıfatı da verilmiştir.
Müseylime kendisine Rahmanü'I-Yemame dediği gibi Esved de Rahmanü'I-Yemen sıfatını uygun bulmuştu. Veda hacdoğdu. Asıl adı

cı dönüşünde ResOiullah'ın hastalandı

ğını

haber alınca özellikle mensubu buYemen'deki Ans ve Mezhic kabilelerinin desteğini sağlayarak peygamberlik iddiası ile ortaya çıktı. Esasen bazı mensupları Medine'ye gelerek müslüman oldularsa da Beni Ans arasında
İslamiyet güçlü bir şekilde yayılmış değildi. Necran yöresinden topladığı 600700 atlıdan oluşan kuwetleriyle San'a
üzerine yürüyen Esved kendisine karşı
koyan Şehr b. Bazan'ı öldürerek bölgeye hakim oldu. Şehr'in babas ı olan Salunduğu

ESVED b. YEZTD
sanller'in San'a valisi Bazan, islamiyet'i
benimseyince Hz. Peygamber tarafın
dan görevden alınmamış, mensubu olduğu Ebna* da onu takip ederek islam·a girmişti. Bazan'ın ölümünden sonra Yemen çeşitli idari bölgelere ayrıldı
ğından Şehr b. Bazan bu bölgelerden
birinde yöneticilik yapmaktaydı. Esved,
yöreyi Ebna'nın nüfuzundan kurtarma
gibi bir hedef göstererek yabancı düş
manlığını körüklemek suretiyle diğer
yerli halkı da kendi etrafında toplamaya çalıştı. Ancak islam devletinin bölgedeki valileriyle yaptığı yazışmalarda topladıkları vergileri bırakarak topraklarını
terketmelerini istediğine dair rivayetlerden davasının Arap milliyetçiliği boyutlarına ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Bölgedeki birçok Arap kabilesinin de kendisini desteklememiş olması bu görüşü
kuwetlendirmektedir. Hz. Peygamber'in
Ebna arasından seçtiği valilerden Firüz
ed-Deylemi ve Dazeveyh ei-Farisi gibi
şahısları kendisine itaat şartıyla görevleri başında bırakması. bu yabancı unsurları bölgeden çıkarmak yerine en azın
dan kısa vadede hakimiyeti altına almayı hedeflediğini düşündürmektedir. Aslında ilk silahlı kuwetlerinin kumandanlarından Kays b. Mekşüh mensubu bulunduğu Murad kabilesinin reisliğini, Amr
b. Ma'dikerib ise bölgenin idaresini kaptırdıkları islam valisi Ferve b. Müseyk'i
çekemedikleri için taraf değiştirerek Esved'e katılmışlardı. Bu da Esved'in kabile
içi, kabileler arası çekişmeleri ve bölgedeki Arap- Ebna nüfuz çatışmasını kullandığını göstermektedir. Bu dengelerin
her an aleyhine dönebileceğini bildiği için
de hareketine din davası süsü vermeye
çalışmıştır. Bu arada bazı müslümanlara işkence etmeye başlamıştır.

emirlerini ihtiva eden mektuplar yollamıştı. Esasen valiler yerli ahali ile münasebet kurarak onları Esved'e karşı iş
birliğine davet ediyordu. Nihayet bölge
ileri gelenlerinden Kays b. Mekşüh, Firüz. Cüşeyş ve Dazeveyh, kendi safın
da göründükleri Esved'e suikast tertip
etme konusunda anlaştılar. Kocasını öldürüp kendisini zorla nikahladığı için
Esved'den nefret eden Şehr b. Bazan'ın
hanımı Azad'ın da yardımıyla bir gece
yarısı girdikleri evinde Esved'i öldürdüler. Durumu öğrenince kaçmak isteyen
Esved taraftarlarıyla müslümanlar arasında silahlı mücadele olduysa da sonunda güvenlik yeniden sağlandı ve islam
valileri eski görevlerine döndüler.
Esved'in Hz. Peygamber'in vefatından
beş gün önce 8 Rebiülewel 11 (3 Haziran 632) tarihinde öldürüldüğü kaydedilmektedir. Bir rivayete göre ise ResOluilah vefatından bir gün önce Esved'in
Firüz tarafından öldürüldüğünü haber
vermiş, ancak resmi bilgi Medine'ye Hz.
Ebu Bekir devrinde ulaşmıştır. Esved'in
isyanının Ebu Bekir devrinde bastırıldı
ğı. katlinin de bu dönemde gerçekleşti
rildiğine dair bilgiler gerçeği yansıtma
makta. Esved ile Kays b. Mekşüh'un Isyanlarının birbirine karıştınldığı intibaı
nı uyandırmaktadır. Zira Esved 'in isyanını Kays b. Mekşüh devam ettirmek
istemiş, ancak davasına sahip çıkan olmamıştır. Esved el- Ansi' nin isya nı üç
dört ay sürmüştür.
Kaynaklar. Hz. Peygamber' in Esved ile
Müseylime'nin peygamberlik iddiasıyla
ortaya çıkacaklarını haber veren bir rüyasından bahsederler (bk. BuharT. "Menakıb", 25, "Megazi", 70, 71, "Ta'bir", 38;
Müslim. "Rü,ya", 21; Tirmizi, "Rü,ya", lO:
ibn Mace. "Rü,ya", ıoı

Esved ei-Ansi. peygamberlik iddiası
ile ortaya çıktıktan yirmi beş gün sonra
San'a'ya, birkaç ay içinde de Yemen'in
hemen hemen tamamına hakim oldu.
ResOluilah onu islamiyet'e davet etmek
için Cerir b. Abdullah ei-Beceli'yi gönderdi, fakat olumsuz cevap aldı. Esved'in
islamiyet'i benimsedikten sonra irtidad
ettiği ileri sürülmüşse de bu rivayeti doğ
rulayan bir delil bulunmadığı gibi ResGl-i
Ekrem'in peygamberliğini inkar ettiği
ne dair bir kayda da rastlanmamaktadır. Hz. Peygamber'in bu bölgedeki valilerinin çoğu ya onun hakimiyeti dışında
kalan yerlere veya Medine'ye çekildi. ResOl-i Ekrem bölgedeki valilerine ve eş
rafa Esved ei-Ansi'nin her ne suretle
olursa olsun ortadan kaldırılmasına dair

Cahiliye devri Arapları arasındaki muteber mesleklerden kahinliği benimseyen Esved el-Ansi, heybetli görünüşü ve
tesirli hitabetinin de yardımıyla insanları adeta büyülerdi. Hayvanlar üzerinde
uyguladığı ipnotizma gücü de onun tesir sahasını genişletmiştir. Yahudilik, Hı
ristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerin yerleştiği Yemen'de putperestliğe
davet etmek yerine görünmeyen bir tanrı adına ortaya çıktığını iddia etmesi Esved 'in gerçekten kurnaz bir kişi olduğunu göstermektedir. Kendisine melekler aracılığı ile vahiy geldiğini ileri sürmüş, büyücülük ve ipnotizma eseri olarak yaptığı şeyleri de bu iddiasını ispat
için kullanmıştır. Ancak ortaya bir din
ve şeriat koymamıştır.
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Neha kabilesine mensup
Nehai, Küfe'ye yerleştiği için
de KOfi nisbeleriyle anılır. Künyesi Ebu
Amr olarak da geçmektedir. Hz. Peygamber zamanında yaşadığı halde onu görmediği için muhadramun • dan sayılır.
Küfe fıkıh mektebinin temsilcilerinden
Alkame b. Kays'ın yeğeni, İbrahim enNehafnin dayısıdır. Birçok kaynakta kendisinden bahsedilmekle birlikte çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi bulunmamaktadır. Küfe 'ye gelmeden önce Yemen'de Muaz b. Cebel'i görmüş ve
ondan hadis dinlemiştir. Küfe'de ise özellikle tefsir ve fıkıh mekteplerinin kurucusu Abdullah b. Mes'Qd'dan fıkıh, tefsir, hadis ve diğer islami ilimleri tahsil
etti ve bu mektebin önde gelen alimleri
arasında yer aldı. Kur'an-ı Kerim'i en iyi
bilenlerden biri olduğu rivayet edilir.
olduğundan

Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve
sika* olarak kabul edilen Esved b. Yezid aralarında Bilal-i Habeşi, Huzeyfe b. Yeman,
Selman-ı Farisi, Abdullah b. Mes'Gd, Hz.
diğer hadis münekkitlerince
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