
leştirilmiştir. Müellif, Ebü'I-Berekat en
Nesefi'nin Kenzü 'd-delf.a,il{i üzerine 
yazmış olduğu el - Bafırü'r -nı>ilf. adlı şer
hin fasid satış akdiyle ilgili bölümünü 
temize çekerken islam hukukunun ge
nel hükümlerini toplamaya karar vermiş 
ve kendi ifadesine göre ilk olarak SOO 
genel hüküm tesbit ederek bunları el
Fevii, idü 'z- Zeyniyye if iılf.hi '1- Ifane
fiyye adını verdiği kitapta toplamıştı. Da
ha sonra bu çalışmasını sürdürerek el
Eşbiih ve'n-ne?ii,ir'i kaleme almıştır. 
Altı ayda yazılan kitap İbn Nüceym'in son 
eseri olup hukuka dair çalışmalarla ge
çen bir örnrün birikiminden ibarettir. 

Eser yedi bölümden (fen) oluşmakta
dır. Birinci bölümün ilk kısmında altı külli 
kaide yer alır. Burada esas itibariyle. ib
nü's-Sübkf ve Süyütf'nin aynı isimle anı
lan kitaplarının ilk bölümündeki beş küllf 
kaidenin ele alındığını söylemek müm
kündür. İkinci kısımda yine genel hüküm 
ve prensipler mahiyetinde olan on dokuz 
kaide yer almıştır. İkinci bölüm daha ön
ce yazmış olduğu "fevaid"e ayrılmakta
dır. Klasik fıkıh kitaplarının sistematiği
ne göre alt bölümlere ayrılan bu bölüm
de çeşitli konulara dair önemli bilgiler 
genel hükümler şeklinde verilirken bun
ların istisnaiarına da işaret edilmiştir. 

Üçüncü bölüm islam hukukunda çokça 
karşılaşılan meseleleri ihtiva etmekte
dir. Ehliyet. ehliyet arızaları, gayri müs
limlerin mükellefiyetleri, mülkiyet. hu
kuki işlemler, nakit para ile ilgili mese
leler, borçlar, düşürülmesi mümkün olan 
ve olmayan haklar. ibadetler bu bölüm
de ele alınmıştır. Dördüncü bölüm bir 
nevi bilmece (elgaz) tarzında fıkhf soru
lara ve cevaplarına ayrılmıştır. İbn Nü
ceym bu bölümü. Seriyyüddin İbnü'ş
Şıhne'nin e?-?.e{ıii ,irü'l- Eşrefiyye if el
giizi'l- Hanefiyye adlı kitabından seç
meler yaparak kaleme almıştır. Beşinci 
bölüm hiyel*, altıncı bölüm furuk* hak
kındadır. İbn Nüceym altıncı bölümde, 
Kerabfsf'nin Kitiibü'l -Fun1lf. fi'l-fün1' 
(Telk:ihu'l·mahbabl) adıyla anılan ese
rinden faydalanmıştır. Hamevi'nin Gam
zü 'uyı1ni '1- bes ii, ir isimli şerhinin is
tanbul baskısının (ı 290) sonunda "Tetim
metü'I-Purük" adıyla bu altıncı bölümün 
zeyli mahiyetinde bir risale yer almak
tadır ki gerek bu baskıda gerekse Keş
fü'?-?Unı1n'da bu risalenin Zeynüddin 
İbn Nüceym'in kardeşi Siraceddin İbn 
Nüceym'e ait olduğu belirtilmektedir. An
cak İbn Abidfn. risalenin asıl kitabın mü
ellifi Zeynüddin İbn Nüceym'e ait oldu
ğunu ve kendisinde müellif hattıyla ya-

zılmış müsvedde halindeki nüshanın bu
lunduğunu belirtmektedir (İbn Nüceym, 
s. 493) . Eserin yedinci bölümü bazı Ha
neff hukukçularının fıkhf konularla ilgili 
hatıra ve menkıbelerine ayrılmıştır. 

İbn Nüceym eserini hazırlarken büyük 
ölçüde Şafii fakihi ibnü's-Sübkf'nin aynı 
adla anılan kitabından faydalanmıştır. 

Eserin girişinde Hanefi hukukçularının 
metin, şerh ve fetva kitabı olarak birçok 
eser ortaya koyduklarını, fakat İbnü's
Sübkı~nin eserine benzer bir çalışma yap
madıklarını. kendisinin bu boşluğu dol
durmak üzere el-Eşbdh ve'n -neza,ir' i 
kaleme aldığını belirtmektedir. İbnü's
Sübkf'nin eseri Süyütf'nin de en önemli 
kaynakları arasında bulunduğundan her 
üç alimin el-Eş bii h ve ·n-ne?a , ir adlı 
eserleri arasında büyük benzerlikler var
dır. Özellikle ilk bölümlerdeki küllf kai
deler her üç kaynakta da hemen hemen 
aynıdır. Ancak İbn Nüceym'in eseri da
ha çok meşhur olmuş ve üzerinde birçok 
şerh. haşiye ve ta'lik yazılmıştır. Bunla
rın başlıcaları şunlardır : İbn Ganim ei
Makdisf, Ifaşiyetü '1-Eşbdh ve'n -n eza, ir 
(istanbul 1290, Gamzü 'uyüni 'l· besa, ir' le 
birlikte); İbn Habfb ei-Gazzf, Tenvfrü 'l 
besii,ir; Salih b. Muhammed et-Timur
taşf, Zeviihirü '1- ceviihiri'n- ne da, ir (bu 
iki eserin yazma nüshaları için bk. İbn Nü
ceym, el-Eşbah ve 'n·neza,ir l nşr. Muham
med Mu tr el-Hafızi, na şi rin ön sözü, s. ı O
ı 4 ; Brockelmann, GAL, ll , 401 ; Suppl., ll , 
425-426); Hayreddin er-Remlf, Nüzhe
tü'n-neva?ır 'ale'l-Eşbiih ve'n-neza,ir 
(İ stanbul ı290, Gamzü 'uyüni ' l·beşa,ir'le 

birlikte); Ahmed b. Muhammed ei-Ha
mevf. Gamzü 'uyı1ni'l-besa,ir (el ·Eşbah 
üzerine yapı lmış şerh l erin en meşhurudur; 
Leknev ı284, ı 3 ı7 ; 1-11 , istanbul 1290; i
IV, Beyrut ı405 / 1985); Pfrfzade, 'Umde
tü ?evi'l-elbiib; Abdülganf en-Nablüsf, 
Keşfü 'l-{ıatii ,ir 'ani'l-Eşbdh ve'n-ne
?ii,ir; Muhammed Hibetullah b. Muham
med et-Tacf; et- Tafılf.i~u '1- biihir (son 
üç eserin yazma nüshaları için bk. İbn Nü
ceym, el-Eşbah ve'n·neza,ir lnşr. Muham
med Mutf' el- Hafız], na şi rin önsözü, s. ı O

ı4; Brockelmann, GAL, ll, 401; Suppl., ll , 
425-426) ; İbn Abidfn. Nüzhetü'n-neva
zır 'ale'l-Eşbiih ve'n-nezii,ir (nşr. Mu
hammed Mutf' el-Hafız , Dımaşk ı403 / ı98 3) 

ve Ret'u'l -iştibiih 'an 'ibiireti'l-Eşbiih 
(el-Eşbah ve'n·neza'ir'de peygamberlerin 
ismet sıfat ı hakkında verilen bilgiyle ilgili 
olarak kaleme alınan küçük bir risaledir ; 
Dımaşk ı 3o ı; istanbul ı325 , Mecma'atü 
resa'ili İbn 'Abidfn içinde, istanbul ı 325, 
ı. 284-291) ; Muhammed Ebü'I - Peth el-
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Haneff. İtfıiiiü ·ı- ebşiir ve'l- beşii ,ir bi
tebvfbi Kitabi'l-Eşbiih ve'n-neza'ir (is
kenderiye ı 289) 

el-Eşbdh ve'n -ne?a'iryukarıdaki şerh
leriyle birlikte yapılan baskıları dışında ay
rıca birçok defa yayımlanmıştır (Kalküta 
ı24ı ; Kahire ı298, ı 322; nşr. M. Abdülazlz 
ei-Vekll , Kah i re 13871 ı 968; nşr. Muham
med Mutf' el-Hafı z, Dımaşk ı403/ ı 983) . 
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Abdülhak Hamid'in, 
konusu Büyük İskender'in 
Hint seferi sırasında geçen 

tarihi manzum trajedisi. 
_j 

Abdülhak Hamid'in tiyatroları arasın
da kronolojik sıraya göre sekizincisi, ba
şarısı ve gördüğü ilgiyle de en önemlile
rinden biridir. Aslında kahramanlardan 
Eşber' le Sumru arasındaki uzun diyalo
gu ihtiva eden "fasl-ı salis"ten ibaret tek 
perde olarak düşünülmüşse de Namık 
Kemal'in tavsiyesiyle genişletilmiştir. Do
ğu seferinde yolu üzerindeki ülkeleri zap
tederek ilerleyen İskender, küçük Pen
cap ülkesinin hükümdan Eşber'in ümit
siz fakat kahramanca direnişiyle karşı
laşır. Bu arada bir taraftan mağlüp İran 
Hükümdan Dara'nın kızı Rokzan. diğer 
taraftan Eşber'in kız kardeşi Sumru is
kender'e aşıktırlar. Ağabeyini savaşı bı
rakması için ikna etmeye çalışan Sum
ru Eşber tarafından öldürülerek ihane
tinin cezasını çeker. Ancak İskender' le 
çarpışan Eşber de mağlüp ve esir düş
müştür. Kahramanlığına hayran kalan 
İskender'in iade ettiği kılıcıyla kendini 
öldürür. İskender Sumru'nun asılmış ce
sedine doğru giderken kıskançlıkla onu 
engellemek isteyen Rokzan da atların 

ayakları altında çiğnenerek ölür. Son sah
ne, harap Pencap şehrinin ve kanlı bir 
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tablonun önünde hocası Aristo'nun is
kender'e söylediği cümle ile biter: "Za
fer veya hiç". 

Başta yazarın kendisi olmak üzere Eş
ber'in konusunun kaynakları hakkında 
birtakım tesirlerden bahsedilmiştir. Ha
mid, Eşber-Sumru diyalogunu Corneil
Ie'in Horace'ından ilham alarak yazdı
ğını söyler. Ahmet Harndi Tanpınar bu
na ilave olarak konunun bütününde Ra
cine'in Alexandre le Grand 'ının tesiri 
olduğunu ifade eder. Racine'deki isken
der. Hintli hükümdar Porus veya Taxile. 
kız kardeşi Cleofile, Hamid'in iskender
Sumru- Eşber üçlüsüyle benzerlikler gös
terir. Gündüz Akıncı ayrıca Tarih-i İs
kender bin Filibos (Bulak 1254) adlı bir 
kitabı kaynaklar arasında özellikle be
lirtir. Bütün bu benzeriikierin gerçek ta
rafları olsa da Eşber karakterlerin ve ih
tirasların belirtilmesi. çatışmaların sez
dirilmesi, tiratiarda yer yer büyük ahla
ki değerlerin ortaya konulması bakımın
dan klasik trajedinin vasıflarına sahip ori
jinal bir eserdir. Hamid, tiyatrosunun üç 
önemli karakterinde de ikili ihtirasların 
çatışmasını başarıyla ortaya koymuştur: 
iskender fetih ve aşk, Eşber vatanı ve 
kız kardeşi, Sumru aşkı ve ağabeyi ara
sında bocalar. Rokzan ve Sumru arasın-

Eşber'in 1. baskısının iç kapağı listanbul12971 
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daki kıskançlık ise trajedinin başka bir 
yönünü teşkil eder. Hamid'in tiyatrola
rının çoğunda olduğu gibi bunda da ka
dın kahramanlar vak'anın ağırlığını yük
lenmiştir. Tanpınar eserin başarısında. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93 
Harbil hemen arkasından vatanperver
lik ve görev duygusuyla savaş aleyhtariı
ğının eserde bir arada görünmesinin ro
lünü belirtir. 

Eşber aruzla yazılmıştır ve mesnevi 
tarzında kafiyelidir. Aynı vezinle yazıl

mış Hüsn ü Aşk'ı hatırlatan parçaları 
vardır. Birinci perdede iskender'in, bi
rinci perdeye ilk ilavede Rokzan'ın, ikin
ci ilavede Sumru'nun tiratları Şeyh Ga
lib'in tardiyyelerini düşündürür. 

Hamid'in hemen bütün tiyatrolarında 
olduğu gibi Eşber'de de perde. meclis, 
fasıl bölümleri ve bunlara yapılan ilave
ler karışıklık gösterir. Mübalağalı tirat
lar. uygulanması imkansız dekor ve sah
neler eserin zayıf taraflarıdır. Bununla 
beraber oyun ll. Meşrutiyet'ten sonra 
değişik tiyatro toplulukları tarafından 

pek çok defa sahneye konmuştur. 

Eşber önce aynı tarihte iki defa (İ stan

bul I 297). daha sonra da müellifin d üzelt
me ve notlarıyla birlikte tekrar basılmış 
( İ stanbul 1341 / 1922). 194S'te ismail Ha
mi Danişmend tarafından yeni harflerle 
de yayımlanmıştır. 
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Ebu Ümeyye Amr b. Said 
b. el·As el-Eşdak el-Emevl 

(ö. 70 /690) 

Emevi valisi ve kumandanı, tabii. .J 

Babası Said b. As Hz. Peygamber ve
fat ettiği zaman sekiz dokuz yaşlarında 
bir çocuktu. Bu sebeple Eşdak' ın sahabi 
olduğuna dair rivayet doğru değildir. An
nesi Ümmü'l-Benin Emevi Halifesi Mer
van b. Hakem'in kız kardeşidir. Avurdu
nu daldurarak konuştuğu için "Eşdak" 

lakabıyla meşhur olmuştur. Muaviye ta
rafından Mekke valiliğine tayin edildi ve 
bu göreve 1. Yezid devrinde de kısa bir 
süre devam etti. Daha sonra Velid b. Ut
be b. EbO Süfyan'ın yerine Medine vali
liğine getirildi. Yezid 'in emriyle, o sıra
da Mekke'de halifeliğini ilan eden Ab
dullah b. Zübeyr' e karşı onun kardeşi 
Arnr b. Zübeyr kumandasında bir ordu 
sevketti. 61 yılı sonuna doğru (Ağustos 
681) Emevi ailesi içinde cereyan eden 
bir entrika neticesinde aziedildi ve yeri
ne selefi Velid b. Utbe tayin edildi. Bu
nun üzerine Eşdak Dımaşk'a giderek 
haksız yere aziedildiğini halifeye anlattı 
ve haklı bulundu. Medineliler 683 'te is
yan edip aralarında Mervan'ın da bulun
duğu Emeviler'e saldırınca Mervan du
rumu halifeye bildirdi. Halife Yezid gön
dermeye karar verdiği orduya Eşdak'ı 

kumandan tayin etmek istediyse de Eş
dak Kureyş kanı dökmek istemediğinden 
kumandanlığın Kureyş 'ten olmayan birine 
verilmesini tavsiye etti. Bunun üzerine 
halife Müslim b. Ukbe'yi görevlendirdi. 

ll. Muaviye'nin ölümünün ardından (64/ 
684) Mervan b. Hakem Abdullah b. Zü
beyr·e biat etmeye hazırlanırken Ubey
dullah b. Ziyad ile Eşdak onu halifelik 
için mücadele etmeye ikna ettiler. Cabi
ye'de toplanan halk Mervan'a biat et
tikten sonra Mervan Halid b. Yezid b. 
Muaviye ile büyük yardımlarını gördüğü 
Eşdak'ı veliaht ilan etti. Eşdak Mervan'ın 
karşı çıkmasına rağmen Mekke'ye Ab
dullah b. Zübeyr üzerine asker sevket
meye devam etti. Sahabi EbO Süreyh el
Huzai. Mekke'de kan dökmenin haram 
olduğunu ifade eden hadisi hatıriatınca 
bu konuyu ondan daha iyi bildiğini ve 
Mekke'nin hiçbir asiyi kurtaramayaca
ğını söyleyerek ona karşı çıktı. Mervan 
ile Dahhak b. Kays arasında vuku bulan 
Mercirahit Savaşı 'nda büyük yararlıklar 
gösterdi. Mısır seferinde de halifenin 
yanında yer aldı ve halkın Emeviler'e ita
atini sağladı. Mervan'ın Mısır seferine 
çıkmasını fırsat bilen Abdullah b. Zübeyr 
kardeşi Mus'ab'ı Filistin üzerine sevke
dince halife de Eşdak' ı ona karşı gön
derdi. Eşdak Mus'ab'ı Suriye toprakları
na girmeden mağlüp etti ve geri çekil
mek zorunda bıraktı. Bu başarıları üze
rine sonra etrafındakilere Mervan' dan 
sonra hilafete kendisinin geçeceğini söy
lemesi halifeyi kuşkulandırdı ve yakın 
adamı Hassan b. Malik'in de desteğiyle 
Eşdak'ı veliahtlıktan aziedip yerine sıra
sıyla iki oğlu Abdülmelik ile Abdülaziz ' i 
veliaht tayin etti. Eşdak, Abdülmelik ha-


