
life olunca ondan sonra kendisinin hali
fe olması şartıyla Abdülmelik'e biat et
ti. Ancak bir müddet sonra Abdülmelik'in 
de kendi oğullarını veliaht ilan etmek 
istediğini anladı. Halifenin Züfer b. Ha
ris üzerine yürümek için Dımaşk'tan ay
rı 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 is
lami devrin en meşhur hatipleri arasın
da sayar. Abdullah b. Zübeyr'e muhale
fet 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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EŞEC el-ABDi 
(15~1~~1) 

Münzir b. Aiz b. el-Haris 
el -Eşecc el -Abd! 

Sahabi. _j 

Bahreyn taraflarındaki Abdülkays ka
bilesine mensuptur. Adının Münk.ız ol
duğu da söylenmektedir. Eşec lakabını 
başında veya alnındaki derin bir yara izi 

sebebiyle almıştır. Bu fakabm ona Hz. 
Peygamber tarafından verildiği de riva
yet edilmektedir. Asar aşiretine nisbet
le ayrıca Asarf diye anılır. Babasının adı
nın Haris veya Amr olduğu da kaydedil
mektedir. 

Eşec el-Abdi, kız kardeşinin oğlu ve 
damadı olan Amr b. Abdülkays el-Ab
kasf'yi (veya Münkız b. Hibban) hicretten 
önce hurma satmak üzere Mekke'ye gön
derdi. Bazı rivayetlere göre de Eşecc'in 

dostu olan bir rahip ona Mekke'de bir 
peygamberin ortaya çıktığını haber ver
miş ve bazı özelliklerinden bahsetmişti. 
Eşec rahibin söylediğinin doğru olup ol
madığını anlamak üzere Amr'ı Mekke'
ye gönderdi. Amr Hz. Peygamber'de bu 
özelliklerin mevcut olduğunu, onun ay
rıca kendi kabilesi ve kabile ileri gelen
leri hakkında geniş bilgiye sahip bulun
duğunu gördü. Bu bilgilerin ancak ilahi 
bir destekle elde edilebileceğini anlayan 
Amr islamiyet'i kabul ederek ResOl-i Ek
rem'in kabilesine hitaben yazdığı bir 
mektupla geri döndü. Amr'ın karısı Üma
me ile kayınpederi Eşec islamiyet'i ka
bul etmekle beraber Hz. Peygamber'in 
mektubunu kabile halkına vermeye ce
saret edemediler. Fakat bir süre sonra 
mektubu açıklayarak islamiyet'i yayma
ya başladılar. Hicretin 8. yılında Mekke 
fethinden bir müddet önce veya 1 O. 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 için
de 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 edilmekte
dir. 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 on
lardan bahsederek islamiyet'i kendilik
lerinden kabul ettiklerini ve Eşec el-Ab
di ile birlikte Medine'ye gelmekte olduk
larını haber verdiği kaydedilmektedir. 
Kafile Mescid-i Nebevf'ye vardığında he
yetle bulunanlar hemen Resülullah'ın ya
nına koştukları halde Eşec el-Abdi te
mizlenip yeni bir elbise giydikten sonra 
ResQl-i Ekrem'in huzuruna çıktı. Hz. Pey
gamber ona. kendisinde görülen yumu
şak huyluluk ve ihtiyatkarlığın Allah ve 
Resulü tarafından sevilip beğenildiğini 

söyledi (Müslim, "İman", 25, 26 ; EbO Da
vüd, "Edeb", 149; Tirmizi, "Bir", 66; İbn 
Mace, "Zühd", 18). Bu iltifata çok sevi
nen Eşec. değerli iki özelliğe sahip ola-

EŞEC el- KiNDf 

rak yaratıldığı için Allah'a hamdetti. On 
gün kadar Medine'de kalarak Kur'an'ı 
ve islamiyet'i öğrenmeye çalışan AbdOl
kays heyeti, Hz. Peygamber'in kendile
rine verdiği değerli hediyelerle memle
ketlerine döndüler. Eşec el-Abdf'nin bun
dan sonraki hayatı ve ölüm tarihi hak
kında kaynaklarda bilgi yoktur. 
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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) 

Hadis hafızı. 
_j 

167'de (783) Küfe'de doğdu. Küçük 
yaşta hadis tahsiline başlayarak Hüşeym 
b. Beşir, Abdullah b. İdris, EbO Bekir b. 
Ayyaş, Muhammed b. Fudayl gibi mu
haddislerden faydalandı. Başta Buhari 
olmak üzere Kütüb-i Sitte musannifle
ri , 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 muhad
disti. Yahya b. Main onun bazı zayıf ra
vilerden hadis aldığını söylemektedir. Bu
hari 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 ver
miştir. Müslim'in el-Cômi'u·ş-şahilJ'in
de ise yetmiş rivayeti bulunmaktadır. 

Eşecc'in muhtelif eserleri olduğu kay
naklarda zikredilmekte, Zehebi onun bir 
ciltten ibaret olan Tefsirü'J-Kur'ôn ad
lı eserini gördüğünü söylemektedir. Ri
vayet ettiği bazı hadisleri ihtiva eden 
bir risalesi de Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'
de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 18/ 10, 
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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EŞEC ei-KiNDf 
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Iii A Li y ARDlM 

L 

EŞHEB el -KAYSİ 

( ~1~1) 

Ebu Amr Eşheb b. Abdilaz\'z b. Davud 
el-Kays! el-Amir! el-Ca'd! 

(ö. 204/820) 

Maliki fakihi. _j 

140 (757) yılında Kahire'de doğdu. Do
ğum tarihi olarak 145 (762) ve 1 SO (767) 
yıllarının verilmesi yanında adının Mis
kin, lakabının Eşheb olduğu da söylen
mektedir. Arap kabilelerinden Beni Amir 
b. Sa'saa'nın Beni Ca' de koluna mensup 
olduğu için Ca'di ve Amiri nisbeteriyle 
anılmaktadır. Malik b. Enes, Leys b. Sa'd, 
İbn Lehia, İbn Vehb, Süfyan b. Uyeyne, 
Fudayl b. İyaz, Süleyman b. Bilal gibi 
alimlerden rivayette bulundu. Dinlediği 
hadis eserleri yirmi civarındadır. Kendi
sinden de aralarında Sahnün, Haris b. 
Miskin, İbn Habfb es-Sülemi, İbnü'l-Mev
vaz, Ebü' I-Kasım İbn Abdülhakem, Ebü 
Abdullah İbn Abdülhakem ve Yünus b. 
Abdüla'la es -Sadeff'nin bulunduğu bir
çok kişi hadis ve fıkıh dersleri aldı. Ehl-i 
hadis mektebine mensup olmakla be
raber re'y hususunda da kendi mezhep 
alimlerine kıyasla oldukça başarılıydı . 

Zaman zaman İmam Malik'in idihadla
rının aksini benimsernesi sebebiyle mut
lak ya da mukayyed müctehid olarak de
ğerlendirilen Eşheb, İbnü' 1- Kasım · dan 
sonra Mısır'da Malikiler'in otoritesi ha
line geldi. Bu ikisinin İmam Malik'e nis
betle konumu Ebü Yüsuf ve İmam Mu
hammed' in Ebü Hanife katındaki yeri 
gibidir. Ebü Abdullah İbn Abdülhakem 
onun fıkıhta İbnü' l- Kasım· dan 1 00 kat 
üstün olduğunu ileri sürerken İbn Lüba
be, Eşheb ile İbn Abdülhakem arasın
daki hoca -talebe ilişkisine işaret ede
rek bu değerlendirmeyi reddetmiştir. 

İbn Abdülber en-Nemeri ise İbn Abdül
hakem'in İbnü'l - Kasım'dan da ders al
dığını belirterek her iki alimi birbiriyle 
kıyaslayabilecek kadar yakından tanıdı
ğını söylemiştir. Bu arada Kadi İyaz ve 
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Zehebi de bu tartışmaya katılarak İbn 
Abdülhakem'in İ bnü'l- Kasım'dan hadis 
dinlediğine dair bilgiyi reddetmişlerdir. 
Şafii'nin Eşheb hakkında. " Mısır onun 
gibisini çıkarmamıştır, keşke bazı aşırı 

lıkları da olmasaydı" dediği r ivayet edi
lir. Görüşleri hayatında ve ölümünden 
sonra kaleme alınan bütün Maliki fıkıh 
eserlerinde iktibas edilmiştir. 

Eşheb özellikle imam Malik'ten yaptığı 
rivayetler bakımından sika * bir ravi ola
rak değerlendirilmektedir. Sahnün onun 
rivayet ettiği hadisiere bir harf dahi kat
madığını söylemektedir. Nafi' b. Abdur
rahman'dan kıraat dersleri aldığı kay
dedilen Eşheb'in Kur 'an ilimleriyle de il
gilendiği anlaşılmaktadır. 

Bir müddet Mısır Dfvanü ' l-haracı 'nda 

katiplik yapan Eşheb zengin ve cömert 
bir kişiydi. Allah yolunda infakl sever, 
bir günde 1 000 dinar tasadduk ettiği 

olurdu. 22 Şaban 204 ( 11 Şubat 820) ta
rihinde Kahire'de vefat etti ve ei-Karafe
tüssuğra Kabristanı 'nda İbnü'I-Kasım ' ın 
kabri yanına defnedildi. 

Eserleri. Kaynaklarda Eşheb'in Halife 
Ömer b. Abdülaziz'in faziletleri ve ka
same* ile ilgili olmak üzere iki eseri bu
lunduğu kaydedilmektedir. Ayrıca Esed 
b. Furat'ın el-Esediyye 'sini esas alarak 
el-Müdevvene adıyla bir eser hazırla

dığı ve bundan dolayı İbnü' 1- Kasım ta
rafından hazırcılıkla suçlandığı da riva
yet edilmektedir. Bunlardan başka Sez
gin, Sahnün tarafından r ivayet edilen Ki
tabü '1- lfa c adlı bir eserinin IV-V. ciltle
rine ait yazma bir nüshaya da işaret et
mektedir (GAS, 1, 466) 
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Iii CENGİZ KALLEK 

L 

ı 

L 

el-EŞHÜRÜ'l - H URUM 

(bk HARAM AYlAR). 

EŞİK AGASI 

Akkoyunlular; Safeviler 
ve Kaçarlar zamanında 

hükümdar kapısı hizmetiiierine 
verilen unvan. 

_j 

ı 

_j 

Sarayın önemli hizmet erbabından olan 
bu görevliler divan ve harem olmak üzere 
iki dairede istihdam edilmişlerdir. Bun
ları birbirinden ayırmak için birinci sını
fın amirine " eşik ağası başı-yı divan-ı 

a'la", ikincisinin amirine "eşik ağası ba
şı-yı harem" denirdi. Her ikisinin mai
yetinde ise eşik ağaları vardı. Eşik ağa
ları "eşikhane " denilen yerde bulunurlar
dı. Divan- ı a'la eşik ağasıbaşının Safevi 
Devleti'nin kuruluş yıllarında mevcut ol
madığı, kaynaklarda ilk defa IL Şah is
mail zamanında 985 'te ( 1577 -78) zikre
dildiği görülmektedir. Daha sonraki ta
rihlerde sık sık geçen bu unvan, ı. Şah 

Abbas zamanında (1588-1629) merkezi 
idarede değişiklik yapılırken de varlığını 
korumuş, devletin belli başlı altı memu
riyetinden biri olmuştur. 

Hükümdar meclisinin nizarn ve terti
binden eşik ağ asıbaşı sorumluydu: me
rasimlerde oturma ve ayakta durma gi
bi teşrifatla ilgili hususları o belirlerdL 
Resmi toplantı ve kabullerde elinde " değ

nek" denilen altından yapılmış bir çomak 
tutar ve hükümdarın karşısında durur
du. Elçileri hükümdarın huzuruna götü
rür, bu vesile ile gelen hediyeleri göste
rirdi. Bu hediyelerin onda birini, " pişkeş

nüvis" denilen ve pişkeş*lerin hesabını 
tutan görevliyle birlikte eşik ağasıbaşı 
paylaşırdı. Eşik ağaları bazan elçi olarak 
da görevlendirilirdi. Nitekim 1 SSS'te, ilk 
Osmanlı-Safevi antiaşması için Kanüni 
Sultan Süleyman'ın kışladığı Amasya'ya 
gönderilen Ferruhzad Bey ı. Tahmasb' ın 

eşik ağasıydı. Ayrıca 1 599 yılı sonlarında 
Şah Abbas Mirza İstanbul'a elçi olarak 
eşik ağasını göndermişti (Seli niki, 11. 840) . 
IL Şah Abbas döneminde (1 642- 1666) eşik 
ağasıbaşının görevi hemen sadece me
rasimlere inhisar etmekle birlikte nüfu
zu artarak devam etmiştir. 1726 yılında 
telif edilen Te~kiretü '1- mülUk'te eşik 
ağasıbaşılığı yüksek rütbeli unvan ve gö
revler arasında zikredllmektedir (DMF, 

1, 343). "Mukarrebü'l-hadrat" denilen sa
ray görevlilerinin amiri durumundaki ha
rem eşik ağasıbaşının rütbesi divanda
kinden daha düşüktür. 


