
sanller'in San'a valisi Bazan, islamiyet'i 
benimseyince Hz. Peygamber tarafın

dan görevden alınmamış, mensubu ol
duğu Ebna* da onu takip ederek is
lam·a girmişti. Bazan'ın ölümünden son
ra 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 toplama
ya çalıştı. Ancak islam devletinin bölge
deki valileriyle yaptığı yazışmalarda top
ladıkları vergileri bırakarak topraklarını 
terketmelerini istediğine dair rivayetler
den davasının Arap milliyetçiliği boyut
larına ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Böl
gedeki birçok Arap kabilesinin de ken
disini desteklememiş olması bu görüşü 
kuwetlendirmektedir. Hz. Peygamber'in 
Ebna arasından seçtiği valilerden Firüz 
ed-Deylemi ve Dazeveyh ei-Farisi gibi 
şahısları kendisine itaat şartıyla görev
leri başında bırakması. bu yabancı un
surları bölgeden çıkarmak yerine en azın
dan kısa vadede hakimiyeti altına alma
yı hedeflediğini düşündürmektedir. As
lında ilk silahlı kuwetlerinin kumandan
larından Kays b. Mekşüh mensubu bulun
duğu Murad kabilesinin reisliğini, Amr 
b. Ma'dikerib ise bölgenin idaresini kap
tırdıkları islam valisi Ferve b. Müseyk'i 
çekemedikleri için taraf değiştirerek Es
ved'e katılmışlardı. Bu da Esved'in kabile 
içi, kabileler arası çekişmeleri ve bölge
deki Arap- Ebna nüfuz çatışmasını kul
landığını göstermektedir. Bu dengelerin 
her an aleyhine dönebileceğini bildiği için 
de hareketine din davası süsü vermeye 
çalışmıştır. Bu arada bazı müslümanla
ra işkence etmeye başlamıştır. 

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 gön
derdi, 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 rastlanmamakta
dır. Hz. Peygamber'in bu bölgedeki vali
lerinin çoğu ya onun hakimiyeti dışında 
kalan yerlere veya Medine'ye çekildi. Re
sOl-i Ekrem bölgedeki valilerine ve eş
rafa Esved ei-Ansi'nin her ne suretle 
olursa olsun ortadan kaldırılmasına dair 

emirlerini ihtiva eden mektuplar yolla
mıştı. Esasen valiler yerli ahali ile mü
nasebet kurarak onları Esved'e karşı iş 

birliğine davet ediyordu. Nihayet bölge 
ileri gelenlerinden Kays b. Mekşüh, Fi
rüz. Cüşeyş ve Dazeveyh, kendi safın

da göründükleri Esved'e suikast tertip 
etme konusunda anlaştılar. Kocasını öl
dürüp kendisini zorla nikahladığı için 
Esved'den nefret eden Şehr b. Bazan'ın 
hanımı Azad'ın da yardımıyla bir gece 
yarısı girdikleri evinde Esved'i öldürdü
ler. Durumu öğrenince kaçmak isteyen 
Esved taraftarlarıyla müslümanlar ara
sında silahlı mücadele olduysa da sonun
da güvenlik yeniden sağlandı ve islam 
valileri eski görevlerine döndüler. 

Esved'in Hz. Peygamber'in vefatından 
beş gün önce 8 Rebiülewel 11 (3 Hazi
ran 632) tarihinde öldürüldüğü kayde
dilmektedir. Bir rivayete göre ise ResO
luilah 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 Is
yanlarının birbirine karıştınldığı intibaı
nı uyandırmaktadır. Zira Esved 'in isya
nını Kays b. Mekşüh devam ettirmek 
istemiş, ancak davasına sahip çıkan ol
mamıştır. Esved el- Ansi' nin i sya nı üç 
dört ay sürmüştür. 

Kaynaklar. Hz. Peygamber' in Esved ile 
Müseylime'nin peygamberlik iddiasıyla 

ortaya çıkacaklarını haber veren bir rü
yasından bahsederler (bk. BuharT. "Me
nakıb", 25, "Megazi", 70, 71, "Ta'bir", 38; 
Müslim. "Rü,ya", 21; Tirmizi, "Rü,ya", lO: 
ibn Mace. "Rü,ya", ıoı 

Cahiliye devri Arapları arasındaki mu
teber mesleklerden kahinliği benimse
yen Esved el-Ansi, heybetli görünüşü ve 
tesirli hitabetinin de yardımıyla insanla
rı adeta büyülerdi. Hayvanlar üzerinde 
uyguladığı ipnotizma gücü de onun te
sir sahasını genişletmiştir. Yahudilik, Hı
ristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi din
lerin yerleştiği Yemen'de putperestliğe 
davet etmek yerine görünmeyen bir tan
rı adına ortaya çıktığını iddia etmesi Es
ved 'in gerçekten kurnaz bir kişi oldu
ğunu göstermektedir. Kendisine melek
ler aracılığı ile vahiy geldiğini ileri sür
müş, büyücülük ve ipnotizma eseri ola
rak yaptığı şeyleri de bu iddiasını ispat 
için kullanmıştır. Ancak ortaya bir din 
ve şeriat koymamıştır. 

ESVED b. YEZTD 
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ESVED b. YEZİD 
(~..:,;.ı)! ~" ... 8\) 

Ebu Abdirrahman ei-Esved b. Yez!d 
b. Kays en-Nehai ei · Kı1fl 

(ö. 75 /694) 

L Fakih, kıraat alimi ve muhaddis tabii. _j 

Yemen asıllı Neha kabilesine mensup 
olduğundan Nehai, Küfe'ye yerleştiği için 
de KOfi nisbeleriyle anılır. Künyesi Ebu 
Amr olarak da geçmektedir. Hz. Peygam
ber zamanında yaşadığı halde onu gör
mediği için muhadramun • dan sayılır. 

Küfe fıkıh mektebinin temsilcilerinden 
Alkame b. Kays'ın yeğeni, İbrahim en
Nehafnin dayısıdır. Birçok kaynakta ken
disinden bahsedilmekle birlikte çocuk
luk ve gençlik yılları hakkında bilgi bu
lunmamaktadır. Küfe 'ye gelmeden ön
ce Yemen'de Muaz b. Cebel'i görmüş ve 
ondan hadis dinlemiştir. Küfe'de ise özel
likle tefsir ve fıkıh mekteplerinin kuru
cusu Abdullah b. Mes'Qd'dan fıkıh, tef
sir, 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. 

Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main ve 
diğer hadis münekkitlerince sika* ola
rak kabul edilen Esved b. Yezid arala
rında Bilal-i Habeşi, Huzeyfe b. Yeman, 
Selman-ı Farisi, Abdullah b. Mes'Gd, Hz. 
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ESVED b. YEZ1D 

Ebu Bekir. ömer. Ali, Ebu Musa ei-Eş'a
rl, Hz. Aişe ve Ümmü Selerne'nin de bu
lunduğu birçok sahabiden hadis almış
tır. Kendisinden de İbrahim b. Süveyd 
en-Nehai, yeğeni İbrahim b. Yezld en
Nehai, Riyab b. Haris, Dahhak b. Müza
him. oğlu Abdurrahman b. Esved, kar
deşi Abdurrahman b. Yezld gibi muhad
disler hadis rivayet etmişlerdir. Yahya 
b. Vessab, Ubeyd b. Nudayle, Şa'bl ve 
Ebü İshak es-SebiT de öğrencileri arasın
dadır. Kendisi gibi amcası Alkame b. 
Kays'ın da talebeleri olan İbrahim en
Nehai ile Şa'bl. Hammad b. Ebu Süley
man'ın, Hammad da Ebü Hanife'nin baş
ta gelen hocası olduğundan Esved ve 
amcası, Ebü Hanife'nin ashaba ulaşan 
hocalar zincirinde önemli bir halka teş

kil etmektedirler. 

Esved b. Yezld ömrü boyunca zühd ve 
takvadan ayrılmamış, ibadetleriyle dar
bımesel haline gelmiş ve tabiiler arasın
da zühdüyle en yüksek seviyeye ulaşan 
sekiz kişiden biri kabul edilmiştir. Bazı
larında Hz. Ebü Bekir, Ömer ve Osman 
ile beraber olmak üzere birçok defa hac 
ve umre yaptığı, çok namaz kıldığı ve 
sürekli oruç tuttuğu için sarardığı, ra
mazan ayında her iki günde bir, diğer 
zamanlarda da altı günde bir Kur'an'ı 

hatmettiği, zengin olup da hac vazifesi
ni yerine getirmeden ölen kişinin cena
ze namazını kılmadığı rivayet edilmiştir. 

Küfe'de vefat eden Esved b. Yezld'in 
ölüm tarihinin 74 (693) veya 75 (694) ol
duğu şeklinde iki ayrı rivayet varsa da 
ikinci rivayet daha güçlüdür. 

BİBLİYOGRAFY A: 

İpn Sa'd, e?-Taba~ii.t, VI, 70-75; Halife b. Hay
yat, et- Taba~ii.t (Zekkar). ı, 335; Buharf. et-Tarr
tıu'l - kebrr, ı , 449; Dülabf, el-Küna, Haydarabad 
1322- Beyrut 1403/1983, ll, 43; İbn Hibban, 
es-Sikii.t, IV, 31 ; a.mlf .. Kitabü 'l-Mecrühfn, ı , 

2S4; İı, 238; Hakim, Ma'ri{etü 'utami 'l-hadfş, 
s_ 44, 154; Ebü Nuaym, Hilye, ll, 102-105; İb
nü'l-Cevzf, Sı{atü's-sa{ve, ın , 23-24; Safedf. el
Vaff, IX, 256-257;. Zehebf. A'lamü'n-nübela', 
IV, 50-53; a.rplf .. Te?kiretü'l-J:ıuff8..?. ı, 50-51; 
Mizzf. Teh?fbi:(l-Kemal, lll , 233-235; İbn Abdül
ber, el-istf'ab, ı , 94; İbnü'l-Esfr. Üsdü' l -gii.be, l, 
107; ibnü'l-Cezerf. Gii.yetü'n-nihaye, ı , 171; İbn 
Hacer, el-lşabe, ı, 106 ; Sezgin. GAS, ı, 179,389, 
632; Wensinck. Mu'cem, VIII, 13-14; M. Hüseyin 
ez-;?:ehebf. et-Te{sfr ve'l-mü{essirün, Kahire 
13!11 /1 961-62, ı , 120-121; Ali Samfen-Neşşar. 
Neş'etü 'l ·{ikri'l-felse{f fi'l-islam, Beyrut 1978, 
lll, 228 ; Muh(\mmed el-Hudarf, islam Hukuku 
Tarihi (tre. Haydar Hatiboğlu ). istanbul 1987, s_ 
177 ; Hayreddin Karaman, islam Hukukunda 
ictihad, Ankara, ts . (Diyanet İşleri Başkanlığ ı 
Yayınları), s. 86, 103; a.mlf., islam Hukuk Ta· 
rihi, istanbul 1989, s. 183. r:;:ı 

ıııJıw SAFFET KösE 

442 

r 

L 

ı 

L 

EŞAiRE 

(bk. EŞ'ARİYYE). 

EŞ' AR (Beni Eş'ar) 

(...ı•-:8\~) 

Kahtaniler' e mensup eski bir 
Arap kabilesi. 

_j 

1 

_j 

Eş' aran. Eş' ariyyün ve Eşaire olarak 
da anılmaktadır. Eş'ar kelimesi sözlük
te " kıllı" anlamına gelmekte olup Üded'in 
oğullarından Nebt doğduğunda vücudu 
çok kıllı olduğu için bu lakapla şöhret 
bulmuştur. Nebt'in nesebi Eş'ar b. Üded 
b. Zeyd b. Yeşcüb b. Arlb b. Zeyd b. Keh
lan b. Sebe b. Yeşcüb b. Ya'rub b. Kah
tan şeklindedir. Üded 'in diğer oğulları 
Mürre, Mezhic ve Tayy'in soyundan da 
kardeş kabileler türemiştir. Eş'ar'ın so
yu ise Cümahir, Cüdde, Etgam, Ergam, 
Edgam. Abdüşems ve Abdüssüreyya ad
lı yedi oğlundan çeşitli koliara ayrılarak 
çoğalmıştır. Bunlardan en güçlü olanı 

Cümahir'in neslidir. İslam'dan önce Ye
men'in Tihame yöresindeki Zebid ve Me
ha civarında yaşarlar, komşuları olan Be
ni Ak ile bir likte çoğunlukla aynı reis ta
rafından idare edilirlerdi. 

Beni Eş'ar, Cahiliye devrinde Ak ve Se
lef kabileleriyle birlikte Müntabık adlı 
bakırdan bir puta tapardı. Hz. Peygam
ber, putlar imha edildiğinde bunun için
den çıkan bir kılıcı kendisine ayırarak 
"mihzem· adını vermişti. Bazı kaynak
lar, Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin or
dusunda Eş'arTier'in de yer aldığını kay
detmektedir (SüyütT, VIII, 627). 

Eş' ariler'in İslami dönemde tarih sah
nesine ilk çıkışları 7. yılda (629) oldu. Ara
larında Ebü Musa ei-Eş'ari'nin de bulun
duğu yaklaşık elli kişilik bir heyet müs
lüman olduklarını · bildirmek için Medi
ne'ye gitmek üzere denize açılmış, fa
kat gemileri fırtına sebebiyle Habeşis
tan'a sürüklenince buradaki muhacirler
den Ca'fer-i Tayyar ve arkadaşlarına ka
tılmışlardı. Hep birlikte Medine'ye dön
mek için yola çıktıkları sırada islam or
dusunun Hayber'i kuşatmakta olduğu
nu öğrenince oraya giderek Hz. Peygam
ber'e biat ettiler ve humus*tan pay al
dılar. Ebu Musa ei-Eş'arl ile bir grup ar
kadaşının, başta Tebük Gazvesi için bi
nek talep etmeleri olmak üzere çeşitli 

vesilelerle Hz. Peygamber'e başvurduk
Iarına dair rivayetlerden (mesela bk. Bu-

hari, "Megazi", 74 ; Müslim, "Eyman", 7, 

9) bazı Eş'arTier'in Medine'de yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber, Beni Ak 
ve Eş'arTier'e kendilerinden birinin vali 
olmasını uygun buldu ve Tahir b. Ebü 
Hale'yi vali tayin etti; Muaz b. Cebel'i de 
islamiyet'i öğretmek üzere gönderdi. 
Eş' ariler'in bir kısmı, 1 O. (632) yılda da
ha Resuluilah hayatta iken peygamber
lik iddiasında bulunan Esved ei-Ansi'ye 
katılarak ilk irtidad hareketini başlattı
lar. Esved ei-Ansi'nin öldürülmesinden 
sonra yeniden İslam 'a dönen Eş'arTier. 
Hz. Peygamber'in vefatının ardından baş
gösteren buhranlı günlerde Beni Ak ile 
birlikte tekrar irtidad ederek Tihame'
de Halife Ebü Bekir'e karşı isyan bayra
ğını açtılar (ı ı 1 632). Aynı yıl Tahir b. Ebu 
Hale kumandasındaki ordu karşısında 

bozguna uğradılar ve büyük kayıplar ver
diler. Başta Beni Ak olmak üzere bu ir
tidad hareketine katılanlar bu tarihten 
itibaren "ehabis" (kötü insanlar). isyan es
nasında kontrol altına aldıkları sahil yo
lu da "tarTiku'l- ehabis" adıyla anılmaya 
başlandı. 

Hz. Ömer'in halifeliği zamanında baş
layan Irak ve İran fetihlerine katılan Eş'a
rTier'in bir kısmı yeni kurulan Basra ve 
Küfe'ye yerleştiler . İbn Hazm'ın verdiği 
bilgilerden. V. (Xl.) yüzyılda Endülüs'te 
Reyye şehrinin Eş'arTier'in yerleşim mer
kezi olduğu. işbUiye'de de Ebu Musa ei
Eş'ari'nin neslinden geien bazı kişilerin 
yaşadığı anlaşılmaktadır (Cemhere, s. 
398). Bunlar bölgenin fethine katılıp ora
da yerleşen Eş'arTier'in torunları olmalı
dır. iran'ın Kum şehrinde de Ali b. isa'
nın neslinden gelen bazı Eş'arTier yaşa
maktadır (a.g.e., s. 398). Mustafa Murad 
ed-Debbağ, kabile mensuplarından bir 
kısmının Ürdün ve Filistin'in fethinden 
sonra Taberiye'de kaldığını. Sudan'da 
da bazı zümrelerinin bulunduğunu kay
detmektedir (el-~aba'ilü'/- 'Arabiyye, s. 
104). Kabilenin Yemen'de yaşayan men
supları Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin sa
fında yer almış ve Me'mün devrinde Ye
men arniline isyan etmişlerdir. Ancak 
203'te (818-19) vali tayin edilen Muham
med b. Abdullah b. Ziyact çok çetin sa
vaşlardan sonra bunları tekrar itaat al
tına aldı. 

Kur'an-ı Kerim'de kırk Arap kabilesi
nin lugatından kelimeler bulunduğuna 
dair haberlerde Eş'arTier'in de adı geç
mektedir (M. Abdülazim ez-Zürkani, I, ı 74) . 
Eş'arTier ayrıca. başta Kur'an tilavetine 


