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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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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. 


