
EŞREFZADE AHMED ZiYAEDDiN 

Eş refzade Ahmed Ziyaeddin'in Gü/zar- ı Su/eM ve Ve{ey~t-ı Ure{~ ad lı eserin in ilk ve son sayfa l a rı 

(Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Ktp., Orhan Gazi, nr. 1018/11) 

hibi amcası Abdülkadir Necib Efendi'nin 
yanında tamamladı. Yakubefendizade 
NO ri· nin çocuksuz olarak vefatı üzeri
ne Setbaşı'ndaki Çarşamba Dergahı ' nın 

şeyhliğine getirildi. Tekke şeyhliği yanın
da Emir Sultan Camii 'nin cuma vaizliği 

görevini de yürüten Ahmed Ziyaeddin 
genç yaşta vebadan öldü ve Eyüp Efen
di Tekkesi mihrabı önüne defnedildi. 

Ahmed Ziyaeddin Efendi'nin tek ese
ri Gülzar-ı Sulehd ve Vefeyat - ı Urefa 
adını taşımaktadır. ismail Beliğ'in Gül
deste-i Riyaz-ı İrfan adlı eserine zeyil 
olarak kaleme alınan Gülzar-ı Suleha 
1135-1196 ( 1723-1782) yılları arasında 
Bursa'da vefat etmiş olan şeyh , vaiz, va
li. müderris. dede. şair ve hattatların hal 
tercümelerini ihtiva etmektedir. 216 şa
hıs hakkında bilgi veren eser beş "gül
bin" ve beş "fasıl"a ayrılmıştır. Birinci 
gülbin meşayih. birinci fasıl vaizan, ikin
ci gülbin mevalf. ikinci fasıl müderrisln, 
üçüncü gülbin dedegan, üçüncü fasıl su
leha. dördüncü gülbin şuara, dördüncü 
fasıl nüdema. beşinci gülbin hattatan, 
beşinci fasıl mQsikişinasan. tabfban ve 
tlrendazana ayrılmıştır. 

Süleyman Halis'in Vefeyat'ından fay
dalanılarak hazırlanan Gülzar- ı Sule-

486 

ha'da yer alan şairler şunlardır: Beliğ, 

Feyzl, Hakkı. Huldf. Levhf. Nalm. Rakım, 
Şeref. Kitapta elli iki sQff eser ve men
kıbeleriyle tanıtılmıştır. Bunlar arasında 
Niyazi- i Mısri'nin halifesi Gazzl Ahmed 
Efendi. Rılfıu 'l- beyan sahibi i smail Hak
kı Bursevf. Eşrefzade izzeddin Efendi 
gibi meşhur sOnler de vardır. Gülzar-ı 
Sulehd 'nın Mi lif Kütüphane (FB, nr. 176), 
Bursa Eski Basma ve Yazma Eserler Kü
tüphanesi ile (Orhan Gazi. nr. ı O 18/ 2) 
Mehmed Şemseddin'de (Ulusoy) birer 
nüshası bulunmaktadır. 
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Malik b. el-Haris b. Abdiyegus 
el - Eşter en-N ehai 

(ö. 37/657 [?]) 

Hz. Ali'nin sadık taraftarı olan 
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meşhur Arap cengaveri. 
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Yemen asıllı Mezhic kabilesine men
suptur. Bi'setten önce doğduğu halde Hz. 
Peygamber'! görememiştir. Ebu Ubey
de b. Cerrah ' ın kumandasında Bizans'la 
yapılan savaşlarda kendini gösterdi. Yer
mük Savaşı'nda ( 151 636) bir gözünü kay
bettiği için "Eşter" (göz kapakları ters çev
rilmiş) lakabıyla meşhur oldu. Hz. Ömer'in 
Cabiye'deki toplantısına katılan emirler 
arasında yer alan Eşter Hz. Ömer devri
nin son yıllarından itibaren Küfe'de otur
maya başladı ve şehrin en nüfuzlu kişi
lerinden biri oldu. Hz. Osman zamanın
da halkı halife aleyhine isyana teşvik et
tiği için Vali Said b. As tarafından birkaç 
arkadaşıyla birlikte Dımaşk'a Muaviye b. 
EbQ Süfyan'ın yanına gönderildi (33 / 653 
54) Bunların davranışlarından rahatsız 

olan Muaviye de kendilerini Küfe'ye geri 
yolladı. Halife aleyhindeki faaliyetlerini 
sürdürmeleri üzerine Abdurrahman b. Ha
lid b. Velid 'in yanına Humus'a sürgün edil 
diler. Hz. Osman ' ı evinde muhasara eden
ler arasında Eşter de vardı, hatta bazı 
kaynaklar onu katiller arasında gösterir. 

Hz. Ali halife seçilince Eşter KOfeliler 
adına ona biat ettiği gibi bazı muhalif
leri de biata zorladı. Eşter Cemel. Sıfffn. 
Nehrevan savaşiarına katıldı ve önemli 
görevler üstlendi. Sıffin'de Hz. Ali'nin sü
vari ve piyade kuwetlerine kumanda et
ti. Leyletülherir'de Muaviye'nin ordusu
nu bozguna uğratmak üzere iken Amr 
b. As ' ın hilesiyle savaşın durdurulması 
söz konusu olunca Eşter buna şiddetle 
karşı çıktı, fakat Hz. Ali'nin ısrarları so
nucunda savaşı durdurdu. Taraflar ara
sındaki anlaşmaılığın hakemiere hava
le edilmesi sırasında bazı kişiler Hz. Ali 
adına onun hakem olmasını teklif etti
lerse de Hz. Osman'ın öldürülmesi ola
yına karıştığı için bu teklif reddedildi. Sıf
ffn Savaşı ' nın ardından el-Cezlre'ye dö
nen Eşter, kısa bir süre sonra Muham
med b. Ebu Bekir es - Sıddlk' ın yerine Mı

sır valiliğine tayin edildi. Muaviye bunu 
öğrenince Kulzüm (veya Ariş) arniline ha-



ber gönderip Eşter'i zehiriediği takdir
de kendisini yirmi yıllık haraçtan muaf 
tutacağım bildirdi. Bunun üzerine amil 
konakladıkları bir sırada ikram ettiği bal 
şerbetine zehir katarak Eşter' i öldür
dü. Bazı kaynaklar bu olay için Recep 37 
(Aralık 657). bazıları ise 38 (658-59) ta
rihini kaydederler. Muaviye Eşter ' in ölüm 
haberini Dımaşk Camii minberinden ilan 
ettirmiş ve. "Aii'nin iki sağ kolu vardı. bi
ri (Ammar b. Yasir) Sıffin ' de kesilmişti, 

diğeri de bugün kesildi" demiştir (A'ya· 
nü 'ş-Şr'a, I, 5I8) 

Hz. Ali'nin "seyfullah" unvanını verdi
ği Eşter pehlivan yapılı bir kumandan, 
aynı zamanda meşhur bir hatip ve iyi 
bir şairdi (Merzübanf, s. 362) . Hz. Ömer, 
Hz. Ali, Ebu Zer ei-Gıfarl ve Halid b. Ve
lid' den hadis rivayet etmiştir. Oğlu İbra
him b. Malik, Ebu Hassan ei-A'rec: Ab
durrahman b. Yezld, Alkame b. Kays ve 
diğer bazı kişiler de ondan rivayette bu
lunmuşlardır. İbn Hüsam diye tanınan 
Muhammed b. Hüsameddin'in (ö 875 / 
I470) kaleme aldığı Ijaveranname adlı 
destanın konusunu, Hz. Ali'nin Eşter ve 
Ebü'I-Mihcen'le birlikte doğunun hüküm
dan Kubad'a karşı yaptığı savaşlar oluş
turur (Zebihullah Safa. s. 377- 379). Bu 
eser, adı bilinmeyen bir mütercim tara
fından kısaltılarak Haverzemfn ismiyle 
Türkçe'ye çevrilmiştir. Muhammed Meh
di Şemseddin' in 'Ahdü '1 -Eşter adlı bir 
çalışması vardır (Beyrut 1404/ I 984). 
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(ö. 538 / 1143) 
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Endülüs 'te Sa rakusta'da (Zaragoza) 
doğdu. İbnü'I-Eşterküni ( ibnü ' J-EşterkO
yf) lakabıyla, Temimi, Mazinf, Kurtubl ve 
Sarakusti nisbeleriyle de tanınır. Ailesi 
Endülüs'ün kuzey taraflarındaki Eşter

kün (EşterkOy) adlı bir kalede oturduğun
dan bu nisbeyi almıştır. Tahsil maksa
dıyla Endülüs'te birçok şehri gezdi ve 
buralardaki alimlerden faydalandı. Ho
calan arasında, başta EbQ Ali es-Sadeff 
olmak üzere İbnü's-Sid ei-Batalyevsi ve 
Ebu Umran b. Ebu Telid gibi simalar bu
lunan EşterkQni Belensiye (Valencia). Şa
tıbe (Jativa), Kurtuba (Cordoba) ve İşbfli
ye'de de (Sevilla) birçok alimin talebesi 
olmuştur. Ayrıca Gırnata, Malaka ve İş
bfliye'de bulunan bir kısım ilim adamıy
la mektuplaştı ve bazılarıyla görüşmek 

üzere bu şehirlere gitti. Onun 508 (1114-
15) ve 509 (1116) yıllarında Mürsiye'de 
EbQ Ali es-Sadeff'nin yanında bulundu
ğu bilinmektedir (ibnü 'l-Ebbar, s. ı 41) 

İbn Beşküvaı. İbn Ebbar ve Süyüti gi
bi alimler Eşterkünf'nin Arap dili ve ede
biyatı alanında derin vukufu olduğunu 
belirtmişlerdir. EşterkQni mülükü't-ta
vaif devri emirlerinden bazılarının sara
yında önemli bir mevki elde etmiş, Me
riye'de bazı emirlere kasideler yazmış 
ve Beni Abbad'la da dostluk kurmuştur. 

Daha sonra Kurtuba'ya yerleşerek bu
rada Kur'an ve hadis dersleri verdi. Öğ
rencileri ve ravileri arasında İbn Beşkü
val. İbn Hayr, EbQ Ca'fer Ahmed b. Ali 
ei-Kurtubi gibi isimler bulunan EşterkQ
ni kaleme aldığı sözlük ve makame* le
riyle ünlüdür. Günümüze gelen şiirlerin
den onun güçlü bir şair olmadığı anla
şılmaktadır. Eşterküni 21 Cemaziyelev
vel 538'de ( 1 Aralık 1143) Kurtuba'da ve
fat etti. 

Eserleri. 1. el-Müselsel. Bir çeşit söz
lük olan bu eserin özelliği , "anlamları bir
biriyle ilgili kelimeler" demek olan mü
daha! (müdahalat) tarzında yazılmış ol
masıdır. Gulam Sa'leb'in (ö . 345/957) el
Müda.l]al'i ve Ebü't-Tayyib ei-Lugavf'
nin Şecerü 'd-dürr'ünden sonra saha
sında üçüncü önemli eserdir. Müellif el
Müselsel'in telif sebebini açıklarken Gu
lam Sa'leb'in eserini yetersiz bulduğu
nu. daha mükemmel bir eser ortaya koy-

EŞTERKÜNi 

mak için bu kitabı yazdığım söylemekte
dir. Eserin kaynağının büyük ölçüde Mü
berred'in el-Kamil'i olduğu söylenmek
tedir (SüyOti, I, 279). el-Müselsel'de keli
meler müteradifleriyle anlatılmakta. mü
teradifın anlamı da bir başka müteradif 
kelimeyle açıklanmakta , bu şekilde de
vam edilerek uzunca bir zincir meydana 
getirilip sonunda hepsi bir kökle birbirine 
bağlanmaktadır. el-Müselsel elli babdır 
ve bunlar herhangi bir başlık taşımamak
tadır. Her bab. içinde anlaşılması güç ke
limeler bulunan örnek bir şiirle (şahid) 

başlar. Müellif söz konusu kelimelerden 
birini seçerek silsileyi başlatır ve her ba
bın son kelimesiyle ilgili bir başka şiirle 
istişhadda bulunarak bitirir. Eser Mu
hammed Abdülcevad'ın mukaddimesiy
le basılmıştır (Ka hi re ı 3771 1957) 2. el
Makamiitü'l-lüzumiyye. Eşterküni. el
Ma~amatü's - Sarakustiyye ve el-Ma
kamatü 'l-Kurtubiyye diye de bilinen 
bu eseri sayesinde VI. (XII. ) yüzyılda En
dülüs'te yetişmiş en büyük makame mü
ellifi olarak kabul edilmiştir. Kurtuba'da 
telif ettiği bu kitabında Ebü'I-Aia ei-Ma
arrf'nin üslübundan etkilendiği ve adını 
da onun Lüzumu ma la yelzem (el-Lü
zamiyyat) isimli eserinden ilham alarak 
verdiği anlaşılmaktadır. Diğer birçok En
dülüslü makame müellifi gibi EşterkQ
ni de eserini Hariri'nin el-Ma~amat'ına 
nazire olarak kaleme almıştır. Nitekim 
Hariri'nin eseri gibi bu kitap da elli ma
kameden meydana gelmekte, bir kısım 
makamelerio "makamatü'ş-şuara, ma
kamatü'n-nazm ve'n-nesr" gibi adları 
bulunmakta, bazılarında ise herhangi bir 
başlık yer almamaktadır. Üslübu ağır 
olan eserde seeili bir dil kullanılmış olup 
bu seeili tarz makameden makameye 
farklılık göstermektedir. Ayrıca Hariri'
nin eserinde olduğu gibi bunda da iki as
n şahsiyet bulunmakta ve konusunu soy
tarılık ve dilencilikle arzusuna ulaşma
ya çalışan bir kişinin macerası teşkil et
mektedir. EşterkQnf'nin geniş sözlük bil
gisini ve güçlü bir müellif olduğunu gös
teren eserde hikayelerin şekil ve muh
tevalarının birçoğu da Hariri'nin Maka
mat'ından alınmıştır. Bundan dolayı eser 
Doğu makameleri tarzına çok benzemek
te, ancak Endülüs halkının fert ve top
lum hayatını da yansıtmaktadır. Aşırı 

Doğu tesiri sebebiyle bu kitabı toplum
sal ve edebi tenkit yönünden bir yenilik 
olarak kabul etmek mümkün değildir 

(ihsan Abbas. TarTI]u 'n·nakdi'l-edebf, s. 
50I; Muhammed Rıdvan ed-Daye, s. 358) 
VI. (XII.) yüzyılın başlarında Daniyeli ve
zir EbQ Ca'fer Ahmed b. Ahmed. kitap-
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