EŞ BER

tablonun önünde hocası Aristo'nun iskender'e söylediği cümle ile biter: "Zafer veya hiç".
Başta yazarın kendisi olmak üzere Eş
ber'in konusunun kaynakları hakkında
birtakım tesirlerden bahsedilmiştir. Hamid, Eşber-Sumru diyalogunu CorneilIe'in Horace'ından ilham alarak yazdı
ğını söyler. Ahmet Harndi Tanpınar buna ilave olarak konunun bütününde Racine'in Alexandre le Grand ' ının tesiri
olduğunu ifade eder. Racine'deki iskender. Hintli hükümdar Porus veya Taxile.
kız kardeşi Cleofile, Hamid'in iskenderSumru- Eşber üçlüsüyle benzerlikler gösterir. Gündüz Akıncı ayrıca Tarih-i İs
kender bin Filibos (Bulak 1254) adlı bir
kitabı kaynaklar arasında özellikle belirtir. Bütün bu benzeriikierin gerçek tarafları olsa da Eşber karakterlerin ve ihtirasların belirtilmesi. çatışmaların sezdirilmesi, tiratiarda yer yer büyük ahlaki değerlerin ortaya konulması bakımın
dan klasik trajedinin vasıflarına sahip orijinal 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 arasında bocalar. Rokzan ve Sumru arasın-
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daki kıskançlık ise trajedinin başka bir
yönünü teşkil eder. Hamid'in tiyatrolarının çoğunda olduğu gibi bunda da kadın kahramanlar vak'anın ağırlığını yüklenm iştir. Tanpınar eserin başarısında.
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (93
Harbil hemen arkasından vatanperverlik ve görev duygusuyla savaş aleyhtariı
ğının eserde bir arada görünmesinin rolünü belirtir.
Eşber

aruzla yazılmıştır ve mesnevi
kafiyelidir. Aynı vezinle yazıl
mış Hüsn ü Aşk'ı hatırlatan parçaları
vardır. Birinci perdede iskender'in, birinci perdeye ilk ilavede Rokzan'ın, ikinci ilavede Sumru'nun tiratları Şeyh Galib'in tardiyyelerini düşündürür.
tarzında

Hamid'in hemen bütün tiyatrola rında
gibi Eşber'de de perde. meclis,
fasıl bölümleri ve bunlara yapılan ilaveler karışıklık gösterir. Mübalağalı tiratlar. uygulanması imkansız dekor ve sahneler eserin zayıf taraflarıdır. Bununla
beraber oyun ll. Meşrutiyet'ten sonra
değişik tiyatro toplulukları tarafından
pek çok defa sahneye konmuştur.
olduğu

Eşber

önce aynı tarihte iki defa (İ stan
bul I 297). daha sonra da müellifin düzeltme ve notlarıyla birlikte tekrar basılmış
( İ sta nbul 1341 / 1922). 194S'te ismail Hami Danişmend tarafından yeni harflerle
de yayımlanmıştır.
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Babası Said b. As Hz. Peygamber vefat ettiği zaman sekiz dokuz yaşlarında
bir çocuktu. Bu sebeple Eşdak' ın sahabi
olduğuna dair rivayet doğru değildir. Annesi Ümmü'l-Benin Emevi Halifesi Mervan b. Hakem'in kız kardeşidir. Avurdunu daldurarak konuştuğu için "Eşdak"

Muaviye taMekke valiliğine tayin edildi ve
bu göreve 1. Yezid devrinde de kısa bir
süre devam etti. Daha sonra Velid b. Utbe b. EbO Süfyan'ın yerine Medine valiliğine getirildi. Yezid 'in emriyle, o sıra
da Mekke'de halifeliğini ilan eden Abdullah b. Zübeyr' e karş ı 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 yerine selefi Velid b. Utbe tayin edildi. Bunun üzerine Eşdak Dımaşk'a giderek
haksız yere aziedildiğini halifeye anlattı
ve haklı bulundu. Medineliler 683 'te isyan edip aralarında Mervan'ın da bulunduğu Emeviler'e saldırınca Mervan durumu halifeye bildirdi. Halife Yezid göndermeye 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.
lakabıyla meşhur olmuştur.

rafından

ll. Muaviye'nin ölümünün ardından (64/
684) Mervan b. Hakem Abdullah b. Zübeyr·e biat etmeye hazırlanırken Ubeydullah b. Ziyad ile Eşdak onu halifelik
için mücadele etmeye ikna ettiler. Cabiye'de toplanan halk Mervan'a biat ettikten sonra Mervan Halid b. Yezid b.
Muaviye ile büyük yardımlarını gördüğü
Eşdak'ı veliaht ilan etti. Eşdak Mervan'ın
karşı çıkmasına rağmen Mekke'ye Abdullah b. Zübeyr üzerine asker sevketmeye devam etti. Sahabi EbO Süreyh elHuzai. Mekke'de kan dökmenin haram
olduğunu ifade eden hadisi hatıriatınca
bu konuyu ondan daha iyi bildiğini ve
Mekke'nin hiçbir asiyi kurtaramayacağını 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 itaatini sağladı. Mervan'ın Mısır seferine
çıkmasını fırsat bilen Abdullah b. Zübeyr
kardeşi Mus'ab'ı Filistin üzerine sevkedince halife de Eşdak' ı ona karşı gönderdi. Eşdak Mus'ab'ı Suriye toprakları
na girmeden mağlüp etti ve geri çekilmek zorunda bıraktı. Bu başarıları üzerine sonra etrafındakilere Mervan' dan
sonra hilafete kendisinin geçeceğini söylemesi 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-

EŞEC el- KiNDf

life olunca ondan sonra kendisinin halife olması şartıyla Abdülmelik'e biat etti. Ancak bir müddet sonra Abdülmelik'in
de kendi oğullarını veliaht ilan etmek
istediğini anladı. Halifenin Züfer b. Haris üzerine yürümek için Dımaşk 'tan ayrı lmasını. fırsat bilen Eşdak isyan ederek
Dımaşk ·a girdi ve hazineleri ele geçirdi
(69 1 689) Seferden vazgeçip Dımaşk'a
dönmek zorunda kalan AbdOlmelik Dı
maşk'ı kuşattı. Eşdak halifeden eman
alarak teslim oldu. Ancak AbdOlmelik
ileride tekrar isyan edebileceğini düşü
nerek onu sarayına davet etti ve kendi
eliyle öldürdü.
Eşdak cesur ve kibirli bir kumandan,
iyi bir hatipti. Safd b. Müseyyeb onu islami devrin en meşhur hatipleri arasın
da sayar. Abdullah b. Zübeyr'e muhalefet maksadıyla namazda besınelenin aşi
kare okunmasını yasaklayan ilk şahıs
odur. Babasından, Hz. ömer. Osman, Ali
ve Hz. Aişe'den hadis rivayet etmiştir.
Kendisinden de oğulları Safd, MOsa,
Ümeyye ile Yahya b. Safd el-Ensarf ve
EbO Ümeyye Abdülkerim b. Muharık gibi
muhaddisler rivayette bulunmuşlardır.
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Bahreyn taraflarındaki Abdülkays kabilesine mensuptur. Adının Münk.ız olduğu da söylenmektedir. Eşec lakabını
başında veya alnındaki derin bir yara izi

sebebiyle almıştır. Bu fakabm ona Hz.
Peygamber tarafından verildiği de rivayet edilmektedir. Asar aşiretine nisbetle ayrıca Asarf diye anılır. Babasının adı
nın Haris veya Amr olduğu da kaydedilmektedir.
Eşec el-Abdi, kız kardeşinin oğlu ve
damadı olan Amr b. Abdülkays el-Abkasf'yi (veya Münkı z b. Hibban) hicretten
önce hurma satmak üzere Mekke'ye gönderdi. Bazı rivayetlere göre de Eşecc' in
dostu olan bir rahip ona Mekke'de bir
peygamberin ortaya çıktığını haber vermiş ve bazı özelliklerinden bahsetmişti.
Eşec rahibin söylediğinin doğru olup olmadığını anlamak üzere Amr'ı Mekke'ye gönderdi. Amr Hz. Peygamber'de bu
özelliklerin mevcut olduğunu, onun ayrıca kendi kabilesi ve kabile ileri gelenleri hakkında geniş bilgiye sahip bulunduğunu gördü. Bu bilgilerin ancak ilahi
bir destekle elde edilebileceğini anlayan
Amr islamiyet'i kabul ederek ResOl-i Ekrem'in kabilesine hitaben yazdığı bir
mektupla geri döndü. Amr'ın karısı Ümame ile kayınpederi Eşec islamiyet'i kabul etmekle beraber Hz. Peygamber'in
mektubunu kabile halkına vermeye cesaret edemediler. Fakat bir süre sonra
mektubu açıklayarak islamiyet'i yaymaya başladılar. Hicretin 8. yılında Mekke
fethinden bir müddet önce veya 1O. yıl
da, başta Eşec olmak üzere islamiyet'i
kabul edenlerden Suhar b. Abbas, Amr
b. Mercüm el-Abdi. Şihab b. Abdullah b.
Asar, Harise b. Cabir, Hemmam b. Rebia
el-Asari gibi kabile ileri gelenlerinin içinde bulunduğu bir heyet ResOl-i Ekrem'i
görmek üzere Medine'ye gitti. Kafileye
Eşecc'in veya Abdullah b. Avf el-Abdi'nin başkanlık ettiği rivayet edilmektedir. Bu iki rivayeti telif ederek Eşecc'in
adının Abdullah b. Avf el-Abdi olduğu
nu söyleyenler de vardır. Kafile Medine'ye girmeden önce ResOl-i Ekrem'in onlardan bahsederek islamiyet'i kendiliklerinden kabul ettiklerini ve Eşec el-Abdi ile birlikte Medine'ye gelmekte olduklarını haber verdiği kaydedilmektedir.
Kafile Mescid-i Nebevf'ye vardığında heyetle bulunanlar hemen Resülullah'ın yanına koştukları halde Eşec el-Abdi temizlenip yeni bir elbise giydikten sonra
ResQl-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Hz. Peygamber ona. kendisinde görülen yumuşak huyluluk ve ihtiyatkarlığın Allah ve
Resulü tarafından sevilip beğenildiğini
söyledi (Müslim, "İman", 25, 26 ; EbO Davüd, "Edeb", 149; Tirmizi, "Bir", 66; İbn
Mace, "Zühd", 18). Bu iltifata çok sevinen Eşec. değerli iki özelliğe sahip ola-

rak yaratıldığı için Allah'a hamdetti. On
gün kadar Medine'de kalarak Kur'an'ı
ve islamiyet'i öğrenmeye çalışan AbdOlkays heyeti, Hz. Peygamber'in kendilerine verdiği değerli hediyelerle memleketlerine döndüler. Eşec el-Abdf'nin bundan sonraki hayatı ve ölüm tarihi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur.
BİBLİYOGRAFYA :

Müslim, "İman", 25, 26; Ebü Davüd, "Edeb",
149; Tirmizi. "Bir", 66; İbn Mace. "Zühd", 18 ;
İbn Sa'd, et- Tabakat, V, 557-566; İbn Kuteybe.
e1-Ma'ari{(Ukkaşe). s. 338; Hatib, el-Esma'ü ' lmübheme {i ' l-enba'i ' l-muf:ıkeme (nşr. izzeddin Ali Seyyid). Kahire 1405/1984, s. 442-445 ;
İbn Abdülber, el-isti'ab, ı , 118 -119; lll, 461; ibnü'I-Esfr. Üsdü'l·gabe, ı . 116-117; lll, 359; V,
150-151 , 267-268; ibn Hacer, el - işabe, ı , 87,
613; lll, 408-411; IV, 203, 657-658, 679; VI,
224; VII , 524 ; Mehmed Zihni, el- Hakaik, istanbul 1310-11 , 1, 157-158; Tecrid Tercemesi, 1,
61-63; Wensinck. el -Mu'cem, VIII, 264.

Iii

M.

yAŞAR KANDEMİR

EŞEC el-KİNDİ
(L>..ı:s:JI~~I)
Ebu Said Abdullah b. Sa!d
b. Husayn ei-Eşecc el-Kind!

(ö. 257/871)

L

Hadis

hafızı.

_j

167'de (783) Küfe'de doğdu. Küçük
hadis tahsiline başlayarak Hüşeym
b. Beşir, Abdullah b. İdris, EbO Bekir b.
Ayyaş, Muhammed b. Fudayl gibi muhaddislerden faydalandı. Başta Buhari
olmak üzere Kütüb-i Sitte musannifleri, İbn Huzeyme. EbO Hatim er-Razi, EbO
Zür'a er-Razi, İbn EbO Hatim gibi pek
çok muhaddis kendisinden hadis öğren
di. Hafızası güçlü, güvenilir bir muhaddisti. Yahya b. Main onun bazı zayıf ravilerden hadis aldığını söylemektedir. Buhari biri el- Cômi' u 'ş- şaJ:ıilJ 'te, dördü
el-Edebü'l-müfred'de (nr. 369, 394,443,
1211 ı olmak üzere ondan rivayet ettiği
sekiz hadise çeşitli eserlerinde yer vermiştir. Müslim'in el-Cômi'u·ş-şahilJ'in
de ise yetmiş rivayeti bulunmaktadır.
Eşecc'in muhtelif eserleri olduğu kaynaklarda zikredilmekte, Zehebi onun bir
ciltten ibaret olan Tefsirü'J-Kur'ôn adlı eserini gördüğünü söylemektedir. Rivayet ettiği bazı hadisleri ihtiva eden
bir risalesi de Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 18 / 10,
yaşta

vr. 2 I 1• -224 •).
Eşec el-Kindi Rebiülewel 2S7'de (Şu
bat 871) Küfe'de vefat etmiş olup daha
önce öldüğüne dair rivayetler doğru de-

ğildir.
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