
nice-i Vardar'da cami, medrese ve ima
ret yaptırmış, bunlar için 1498'de bir 
vakfıye hazırlatmıştır. Bundan bir yıl son
ra da vefat etmiş ve kendi yaptırdığı ca
mi haziresine defnedilmiştir. Oğulları isa 
ve Süleyman beyler Osmanlı ordusunda 
çeşitli hizmetlerde bulunmuşlar ve 1488'
de yapılan Osmanlı- Memlük savaşında 
şehid düşmüşlerdir. 

Ali Bey'in diğer oğlu Evrenos Bey de 
1462 Eflak seferine katıldıktan sonra 
Bağdan sınırlarında aklncı olarak savaş
mıştır. Bundan sonraki faaliyetleri ve 
ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Evrenos Gazi'nin oğullarından isa Bey 
ise sancak beyi olarak 1434-1438 yılla
rı arasında Arnavutluk üzerine yapılan 
akıniara ve 1443 yılındaki Morava Sava
şı'na katılmış, Fatih Sultan Mehmed dev
rinde Arnavutluk'ta meydana gelen olay
larda önemli rol oynamıştır. Fatih'in Sır
bistan seferini fırsat bilen Arnavutluk 
Beyi İskender Bey, Napali kuwetleriyle 
birlikte Be rat şehri ni kuşatınca ( 14 5 5) 
Fatih Evrenosoğlu isa Bey'i 40.000 kişi
lik bir kuwetle derhal İskender Bey üze
rine gönderdi. Yapılan savaşta İskender 
Bey'in kuwetleri büyük bir yenilgiye uğ
ratıldı (26 Te mmuz 1456) İsa Bey kardeşi 
Ali Bey'den sonra vefat etmiş olup onun 
da türbesi Yenice-i Vardar'dadır. Ayrıca 
bu şehirde cami ve imareti de vardır. isa 
Bey' in Mehmed Bey adındaki oğlunun 
1501 yılında İlbasan sancak beyi oldu
ğu ve Draç·ı fethettiği bilinmektedir. 

Rumeli'nin fethinde ve Türkleşmesinde 
büyük yararlıklar gösteren Evrenosoğul
ları, özellikle Yenice-i Vardar'da yerleşe
rek burayı kendilerine merkez yapmış
lardır. Selanik yakınlarında bu küçük ka
sabanın merkezi olduğu bölgeye Osman
lı fethinden sonra 1430'1arda kalabalık 
Türkmen grupları iskan edilmiş ve burası 
önemli bir askeri ve kültürel gelişmeye 
sahne olmuştur. Ayrıca Selanik ile Ye
nice arasındaki bu bölgede Evrenoso
ğuilan birçok vakıf da kurmuşlardır. 

Evrenosoğulları Osmanlılar'ın Rumeli'de 
ilk vakıf kurucuları arasında yer almak
tadır. 

1668 yılı baharında Yenice'yi ziyaret 
eden Evliya Çelebi, burasının Evrenoso
ğuilan sayesinde oldukça zengin ve ge
lişmiş bir yer haline geldiğini belirtmek
tedir. "Evrenos Bey yöresi " olarak anı
lan Yenice -i Vardar'da Gazi Evrenos ve 
Gazi Ahmed beylerin türbeleri, Büyük 
Cami, Asker Camii, Evrenos Hamarnı ve 
saat kulesi günümüze kadar gelmiştir. 

Bu saat kulesinin, Evrenos Bey'in tarunu 

Ahmed Bey'in türbesinin yanına 1753'te 
ailenin başka bir ferdi tarafından inşa 
ertirildiği bilinmektedir. Bunların dışın
da 1912 yılına kadar burada yaşayan 
ailenin Yenice'yi terketmeden önceki son 
üyesinin yaptırdığı bir de büyük saray 
vardır. 

Akıncıltğın yavaş yavaş önemini kay
betmesi üzerine Evrenosoğulları·nın da 
XVI. yüzyılın ortalarından itibaren nüfuz 
ve şöhretleri giderek azaldı. Ancak XVIII. 
yüzyılın başlarında bu aile fertlerinden 
bazıları "evlad-ı fatihan " da denilen Ru
meli yörük teşkilatında idarecilik yapmış
lardır . XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde 
siyasi ve idari görevler alan bu aile men
supları çeşitli kollar halinde günümüze 
kadar gelmiştir. 
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!il FAHAMETTİN BAŞAR 

EVRİM TEORiSi 

(bk. TEKAMÜL NAZARİYESİ). 

M edin e' de ensarı teşkil eden 
Kahtani asıllı 

iki Arap kabilesinden biri. 

_j 

_j 

Kabilenin Kahtan'a kadar uzanan ne
sebi şöyledir: Evs b. Harise b. Sa'lebe b. 
Amr Müzeykıya b. Amir Maüssema' b. 
Harise b. İmruülkays b. Sa'lebe b. Mazin 

EVS 

b. Ezd b. Gavs b. Nebt b. Malik b. Zeyd 
b. Kehlan b. Sebe' b. Yeşcüb b. Ya'rub 
b. Kahtan. 

Evs ile Hazrec Harise b. Sa'lebe'nin iki 
oğlu olup anneleri Kayle bint Cefne'den 
dolayı Araplar arasında Beni Kayle adıy
la da meşhurdurlar. Anayurtları Yemen 
olup seylü'l-arim*den sonra Tihame'
ye, oradan da kuzeye göç ettiler. Sa'le
be b. Amr Müzeykıya ve oğulları da Yes
rib'e (Medine) gittiler (yaklaşık 492) . Bu
rada bir süre yahudilere tabi olarak ya
şadılar; onların ekonomik ve siyasi bas
kılarına maruz kaldılar. Rivayete göre 
Gassaniler'in destek ve yardımıyla yahu
dilere karşı bağımsızlıklarını kazandılar. 
Evs'in soyu oğlu Malik' in Amr (Nebft), 

Avf, İmruülkays, Cüşem ve Mürre adlı 
beş çocuğundan çeşitli koliara ayrılarak 
çoğalmıştır. Daha önce Yesrib dışında 

yaşayan Evs ve Hazrec kabileleri bağım
sızlıklarını kazandıktan sonra şehrin içi
ne yerleşmişler, fakat ardından yahudi
ler bu iki kardeş kabile arasındaki ezeli 
rekabeti tahrik ederek onları birbirine 
düşürmeye çalışmışlardır. 

Cahiliye devrinde Evs ile Hazrec ara
sında çeşitli savaşlar olmuştur. Bunla
rın en şiddetlisi , Hz. Peygamber'in Me
dine'ye hicretinden önce beş yıl devam 
etmiş olan Buas Savaşı'dır. Evs kabilesi, 
her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği bu 
savaşta muhtemelen müttefikleri olan 
Nadir ve Kurayzalılar'ın yardımı ile galip 
gelmiştir. 

Evs kabilesi Cahiliye devrinde Menat 
adlı puta tapıyordu. Nübüwetin 11. yılı
na (620) rastlayan hac mevsiminde Aka
be'de Hz. Peygamber ile görüşen altı 

Yesribli Hazrec kabilesine mensuptu. 
Hazrecliler Buas Savaşı'nda zayıf düş

tükleri için Kureyş'ten destek sağlamak 
istiyorlardı. Fakat Resul-i Ekrem'in da
veti üzerine müslüman oldular. Hz. Pey
gamber onlardan kendisini Medine'de 
himaye etmelerini ve İslamiyet'in yayıl
ması için çalışmalarını istedi. Hazreeli
ler de Evs kabilesiyle aralarında devam 
eden savaşların bu yeni din sayesinde 
ortadan kalkacağını umduklarını ifade 
ettiler. Birinci Akabe Biatı'na ( 62 ı) katı
lan on iki kişilik Yesrib heyetinde Evs 
kabilesinden de iki kişi bulunuyordu. Bil
hassa Hz. Peygamber'in Yesrib'e gönder
diği Mus'ab b. Umeyr'in çalışmaları so
nucunda Evsliler arasında İslamiyet hız
la yayılmaya başladı. Evs'in ileri gelen
lerinden Üseyd b. Hudayr ve Sa'd b. Muaz 
da müslüman oldular. 
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Evs kabilesi mensuplarının İkinci Aka
be Biatı'na (622) daha çok sayıda temsil
ciyle katıldıkları ve kabileleri adına Hz. 
Peygamber'i himaye için söz verip biat 
ettikleri . bilinmektedir. Diğer taraftan 
ResUl -i Ekrem Yesrib'e hicret edinceye 
kadar oradaki müslümanların bir disip
lin içinde hayatlarını devam ettirebil
meleri için seçilen on iki nakibden üçü 
Evs kabilesine mensuptu. 

Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretin
den sonra Evs ile Hazrec arasında yıl

lardır devam eden savaşlar ve anlaşmaz

lıklar son buldu. Kur 'an-ı Kerim'de bu 
hususa temas eden ayetin meali şöyle
dir: "Hepiniz toptan Allah'ın ipine sım
sıkı sarılın , parçalanıp ayrılmayın. Al
lah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. 

Hani siz birbirinize düşman idiniz de O 
kalplerinizi -İslam'a ısındırıp- birleştir
mişti. Siz de onun bu nimeti sayesinde 
kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çu
kurunun tam kenarında iken sizi oradan 
O kurtarmıştı" (Al-i imri:m 3/ 103) . Evs 
kabilesine mensup Ebü Amir er-Rahib 
adlı bir kişi, Hıristiyanlığın ve bilhassa 
Yahudiliğin tesiriyle putperestliğe yeni 
bir şekil vererek müslüman olan Evsli
ler'i kendi tarafına çekmeye çalıştı. Hz. 
Peygamber bu faaliyetinden dolayı ona 
" Fasık" lakabını taktı . Uhud Gazvesi ön
cesinde Mekkeli müşriklerle iş birliği ya
parak onlarla beraber Uhud önlerine ge
len Ebü Amirel-Fasık kabile mensupla
rının asabiyet duygularını tahrik ederek 
onları putperestler tarafına çekmeye ça
lıştıysa da başarılı olamadı. 

ResUl-i Ekrem'in sağlığında Evsli Sa'd 
b. Muaz ile Üseyd b. Hudayr İslam'a bü
yük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bedir 
Gazvesi'nde Evs kabilesinin sancağını 

taşıyan Sa'd b. Muaz. Beni Kurayza ile 
yapılan savaştan sonra yahudiler hak
kında hakemlik yapmıştı. Bunların dı

şında Evs kabilesine mensup bazı saha
bTier de şunlardır: Rafi' b. Hadfc, Sa'd b. 
Eşhel, Selerne b. Selame. Asım b. Sabit. 
Abbad b. Bişr, Abdurrahman b. Şibl. Os
man b. Huneyf, Bera b. Azib, Ebü Lüba
be. Ebü' 1- Heysem b. Teyyihan, Amr b. 
Sabit, Ebü Abs b. Cebr. Sabit b. Dahhak, 
Hanzale b. Ebü Amir ve Huzeyme b. Sa
bit ei-Ensarf ei-Evsf. 

Hz. Ömer zamanında divan defterle
rinin düzenlenmesi sırasında Kureyş ka
bilelerinden sonra sıra ensara gelince 
Sa'd b. Muaz'ın mensup olduğu Evs'in 
önce yazılması kararlaştırıldı ; Medine'-
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deki diğer kabileler de ona yakınlıkları
na göre sıralandı. 

Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidfn 

devrinde Evsliler'le Hazrediler arasında 
zaman zaman ihtilaf çıkmışsa da yapı
lan müdahalelerle kavgaya dönüşmesi 
önlenmiştir. Evsliler dört halife dönemin
de siyasetten uzak bir hayat yaşamışlar, 
ticaretle ve dini ilimlerle özellikle hadis
le meşgul olmuşlardır; bazıları da fetih
lere katılmıştır. EmevTier zamanında ise 
siyası ve dini muhalefet merkezi haline 
gelen Medine'de zulüm ve baskılara ma
ruz kalmışlardır. 
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liJ HüsEYiN ALGÜL 

EVSb.HACER 
(~.:r. ....... .,tı 

Ebu Şüreyh Evs b. Hacer 
b. Atta b et-Tem!m! 

(ö. m. 620) 

Cahiliye devri şairlerinden. 
_j 

Aslen Bahreynli olup miladi 530 yılında 
doğdu . Cahiliye devrinin en büyük şair
lerinden sayılır. Hayatının düzensiz olma
sı ve Necid, Irak, Hfre gibi bölgeler ara-

sında çokça seyahat etmesi sebebiyle ge
zici şair (şair cewal) diye tanınmıştır. Çağ
ctaşı olan Arap Meliki Amr b. Hind'in ya
nında daha çok Hfre'de oturmuş ve Ha
lime Savaşı'nda (554) Gassanfler tarafın
dan babası Hacer' le birlikte öldürülen 
Münzir b. Maüssema'ın intikamını alma
sı için oğlu Amr'ı haması şiirleriyle teş

vik etmiştir. Evs'in daha sonra yetişen 
birçok şaire ilham kaynağı olan şiirleri

nin haması olanlarında düşmana karşı 
daima uyanık, savaşa her an hazır ve 
düşmanın gözünü korkutacak şekilde 

güçlü olmanın gereği vurgulanır. Akıl ve 
mantığın hakim olduğu şiirlerinde şair 
kuşlar, hayvanlar, av ve silah tasvirleriy
le şöhret bulmuştur. Ayrıca özellikle ah
laka dair şiirlerinde , methiye ve mersi
yelerinde çok başarılıdır: İbn Sellam ei
Cumahf Evs'i ikinci tabakanın başında, 

Ebü Ubeyde et-Teymf ise üçüncü taba
kada zikreder ve onu Nabiga ei-Ca'df ve 
Hutay'e ile bir tutar (Ebü'l-Ferec el-isfa
hanf, Xl , 73) . İbn Kuteybe ise Evs'in Mu
dar kabilesinin seçkin şairi olduğunu, an
cak Nabiga ez-Zübyanf ve Züheyr'in onu 
geride bıraktığını söyler. Asmaf, Evs'in 
kendisine iyilikte bulunan Fedale b. Ke
lede'nin ölümü üzerine söylediği mersi
yelerden birinin başlangıç beytinden da
ha güzel bir başlangıç beyti duymadığı
nı ifade etmiştir. 

Meşhur şairlerden Züheyr b. Ebü Sül
ma'nın annesiyle de evlenmiş olan Evs 
b. Hacer'in Züheyr b. Ebü Sülma tarafın
dan rivayet edilen bir divanı mevcuttur. 
1892'de ilk defa Rodolf Gayer tarafın

dan derlenerek Almanca'ya tercüme edi
len bu divanın (Sezgin, II, ı 72) iki rivaye
tlnden biri Asmaf'ye. ikincisi Ebü Ubey
de et-Teymf'ye aittir. Muhammed Yüsuf 
Necm'in şerh ve tahkikiyle yayımlanan 
divanın (Beyrut 1960) sadece kafiyeleri 
ve bazı beyitleri açıklanmıştır. Bu arada 
divanın indeksi yapılmadığı gibi şair hak
kında da bilgi verilmemiştir. 
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