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EYMEN b. HUREYM 

( r:'-? .:.r. .r..l) 
Eymen b. Hureym b. Fatik el-Esedl 

(ö. 80/699 [?]) 

Şair sahabi. 
_j 

Aslen Dımaşklı olup sonradan Küfe'ye 
yerleşen babası Hureym b. Fatik ile am
cası Sebre sahabi idiler. Babasının ve arn
casının Bedir Gazvesi'ne katıldığına , ay
rıca amcasının Hudeybiye Antiaşması'n
da bulunduğuna dair rivayetler vardır. 
Abdüllatif b. Ahmed el-Bikai her iki kar
deşi Ehl-i Bedir arasında saymaktadır 
(Ehlü Bedr, s. 69, 91 ). Bazı kaynaklarda 
ise Bedir Gazvesi sırasında henüz ergin 
olmayan Eymen ile babasının ve amca
sının Mekke'nin fethinde islamiyet'i ka
bul ettikleri ileri sürülmektedir. Asha
bın hayatına dair eserlerde Eymen'in sa
habi kabul edildiği görülmektedir. Ey
men'in yalancı şahitlik konusunda doğ
rudan Hz. Peygamber'den bir hadis riva
yet ettiği söylenmekle beraber Tirmizi'nin 
de belirttiği gibi onun ResOl-i Ekrem'den 
hadis işittiği bilinmemektedir (Tirmizi. 
"Şehadat" , 3, "Büyu'", 3. "Hudi'ıd", 16). 

Siyasi konularda bilgi ve tecrübe sa
hibi olan Eymen hayatı boyunca müslü
manlar arasındaki ihtilaflardan uzak dur
maya çalışmıştır. Abdülmelik b. Mer
van'ın ona bir miktar para verdiği. ba
basının ve amcasının sahabi olduklarını 
hatırlatarak kendisinin de Abdullah b. 
Zübeyr'e karşı savaşmasının uygun ola
cağını söylediği, fakat Eymen ' in, "Ben 
namaz kılan bir kimseyle savaşmam " di
ye başlayan şiiriyle bu teklifi reddettiği 
belirtilmektedir (İbn Sa'd, VI. 38) 

Devrinin tanınmış şairleri arasında yer 
alan Eymen'i, kasidelerinde övdüğü kim
selerin meziyetlerini zikrederken müba
lağalı ifadelerden sakındığı için başarılı 
saymayanlar vardı r (MerzübanT, s. 222-
223). Buna karşılık Abdülmelik b. Mervan 
onu. övdüğü kimselerin özellikle ruhi ve 
ahlaki vasıflarını dikkate aldığı için tak
dir etmiştir. 

Emevi valilerinden Abdülaziz b. Mer
van ve Bişr b. Mervan hakkında da şiir
ler söyleyen Eymen, KOfeli şairlerin ço
ğunun yaptığı gibi gazel tarzında kasi
deler de söylemiştir. Eymen lirik bir şair 
olup dili fasih. kelime örgüsü sağlam. 
ifadesi açıktır. Bununla birlikte manası 
güç anlaşılan şiirleri de vardır. Medih, 
hiciv. gazel ve hikmet tarzında şiirler ya
zan Eymen'in Halife Osman'ın ardından 

yazdığı mersiye bu türün güzel bir ör-

neğini teşkil eder. Abdülaziz b. Mervan 
ile Bişr b. Mervan·ın. şiirlerini çok beğen
dikleri Eymen b. Hureym'e "halflü' l- hu
lefa·· lakabı verilmiştir. 

Eymen b. Hureym'in şiirlerinden bazı 
parçalar çeşitli eserlerde bugüne ulaş

mıştır. 
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Oğuz boylarından biri. 

.J 

Kaşgarlı Mahmud Oğuz boyları liste
sinde Eymir (Eymür) boyunu Xl. sırada 

zikreder ve damgasının şeklini de verir. 
Fahreddin Mübarek Şah'ın 1206 yılında 
yazdığı tarihinde yer alan Türk topluluk
ları listesindeki .. ___,...;1 .. muhtemelen bu 
boyun yanlış yazılmış bir şekli olmalıdır. 
Reşidüddin Fazlullah (XIV. yüzyılın baş la

rı) Eymir'in "çok iyi ve zengin" manası
na geldiğini, ülüşünün (koyunun eti nden 
yediği kısım ) ucayla ve onkununun da Uç 
kuşu olduğunu belirtmiş ve damgasının 
şeklini vermiştir. Reşidüddin ·in eserini 
kaynak olarak kullanan Yazıcıoğlu Ali 
Efendi ise (XV yüzyılın birinci yarısı) Ey
mir'i "hadsüz eyü ve bay" şeklinde ter
cüme etmiştir. Uç'un nasıl bir kuş oldu
ğu hakkında bilgi bulunmamakla bera
ber Timur'un Uç Kara Sahadur adında 
bir kumandanı olduğu bilinmektedir. 

Destani eserlerde Eymir boyuna men
sup herhangi bir beyin adı anılmamak
ta, fakat Cami'u't -tevarf!)'te "Türkler'in 
Tarihi" bölümünde Oğuz yavkularını (yab
gu 1 me\ ik) çıkaran beş boydan birinin 
Eymir boyu olduğu ifade edilmektedir. 
Diğer taraftan XVI. yüzyılda Anadolu'da 
bu boyun ismini taşıyan yetmiş bir yer 
adına rastlanmıştır. Bu sayı ile Eymirler 
Oğuz boyları arasında dördüncü sırada 

EY M iR 

yer almışlardır. Bu da Eymirler'in Ana
dolu'nun bir Türk yurdu haline gelme
sinde birinci derecede rol oynayan bü
yük boylardan biri olduğunu göstermek
tedir. öte yandan Rumeli 'ye nakledilen 
oymaklar arasında Eymir boyuna men
sup olanların da bulunduğu görülür. Ni
tekim XVI. yüzyılda Çirmen sancağının 
Hasköy kazasında elli hanelik Eymir-i 
Büzürk ve kırk dört hanelik Eymir-i Kü
çük adlarında iki köye rastlanmaktadır. 
Eymir tahrir defterlerinde şahıs ve oy
mak adı olarak da geçmektedir. 

XVI. yüzyılda Eymirler'in en büyük kol
larından biri Halep Türkmenleri arasın
da yaşamakta ve dört obaya ayrılmak
taydı. 978 (1570-71 ) yılında bu dört aba
nın 453 vergi nüfusu vardı. XVII. yüzyıl
da da Eymirler'in eski hayat tarzlarını 
sürdürdükleri görülmektedir. 1690' da 
Avusturya ile yapılan savaş dolayısıyla 

diğer Türkmen oymaklarından olduğu 
gibi Eymirler'den de 100 atlı istenmiş
tir. Eymirler bu tarihte Bunsuzlu Eymi
ri, Dündarlı Eymiri. Tosun Eymiri, Kara
gözlü Eymiri, Çarık Eymiri, Affan Eymi
ri. Sancaklı Eymiri. YOsuf Eymiri. Hacı 
Bayram Eymiri, Afşarlı Eymiri olmak 
üzere on obaya ayrılmışlardı. Eymirler 
bu tarihlerde ve daha sonra diğer birçok 
Türkmen oymağı ile birlikte Suriye'deki 
Humus yöresinde yerleştirilmeye çalışıl
mıştır. Fakat seyyah Niebuhr'un listesi, 
Eymirler'den SOO çadırlık bir topluluğun 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında eski haya
tını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu 
Eymirler'in Sivas'ın güneyindeki Yeni il'de 
bir kolu olup bu kol da birçok obaya ay
rılmıştı. Nitekim bunlardan Kaçar Eymi
ri'ne bağlı olan bir topluluk Nevşehir'in 
kuruluşunda 1718'den sonra Kuşkayası 
ve Sakaldutan köylerine iskan edilmiştir. 
1755 'te .elli hanelik bir Eymir obası da 
Karaman eyaletinde ismi! ile Karapınar 
arasında bulunan Belenliburun Derben
di ·ne yerleştirilmiştir. Diyarbekir bölge-

Eymir boyunun damgası al Kaşgarl ı'ya göre lXI. yüzy ıl !. 
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sindeki Boz- ulus içinde de 148 vergi nü
fuslu bir Eymir oymağı görülmektedir. 
Bu oymağın Yeni İl'deki gibi Halep Türk
menleri arasındaki Eymirler'in bir kolu 
olması kuwetle muhtemeldir. 

Eymir boyundan daha kalabalık bir kü
me ise Dulkadır-eli'nde yaşamaktaydı. 
1525 yıllarında bu Eymir kümesi kırk 

sekiz abadan meydana gelmekte, Ma
raş, Pazarcık, Haruniye. Kuru Pınar yö
relerinde kışlamakta, Ahır ve Sandık dağ
larında yaylamaktaydı. Bu abalardan bü
yük bir kısmının kışiaklarında çiftçilik 
yaptıkları ve bazılarının çeltik ektikleri 
bilinmektedir. 

Dulkadır- eli· n deki Eymir kümesinin 
önemli bir kolu da Kars-ı Dulkadriyye'
de (şimdi Kadirli ilçesi) on üç oba halin
de yaşamaktaydı. Bu abalar Maraş böl
gesindeki kardeşleri gibi bir hayat sür
mekte ve bunlar arasında sipahi ve sipa
hizade olarak Eymir'in (Yahut imir) oğul
ları da bulunmaktaydı. Dulkadır Eymir
leri'nden bir kol ise Bozok'ta yurt tut
muştur. Bunlar Gündeşii'den bir oba ile 
Kara Yuvacılı oymağını meydana getir-
mişlerdi. -

Safevi Devleti· nin kuruluşuna (150 ı) 
Dulkadır elinden de bif kol katılmıştı. 

Bu kolu teşkil eden abalardan biri Eymir 
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obası idi. Nitekim Şah ı. Tahmasb dev
rindeki emirlerden Şlr Hüseyin Beg, Kelb 
Ali Sultan ile oğlu Halil Sultan bu Eymir 
obasındandı. 

Eymirler'den bir kol batıya göç etme
yerek Hazar Ötesi Türkmenleri arasın
da kalmıştır. Bunlar XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında İran sınırında Etrek ve Gürgen 
çayları arasında yaşamaktaydılar. Kay
naklarda bunlardan bir kısmının çift
çilik yaptığı kaydedilmektedir. Şah Tah
masb'ın ölümü üzerine (1576) Safevller 
arasında baş gösteren ihtilaf yüzünden 
Esterabad çevresi o sırada Eymirler'in 
beyi olan Ali Yar Beg'in idaresi altına gir
di. Şah Abbas, Esterabad'ın Özbekler'in 
eline geçmesini önlemek için han unva
nı ile Ali Yar'ı Esterabad valiliğine getir
mekte tereddüt etmedi. Ali Yar Han 1 005 
( 1596) yılında ölünce mevkii oğlu Mu
hammed Yar'a verildi. Fakat Etrek -Gür
gen çayları arasında oturan kalabalık ve 
savaşçı OI]Ju ( Oklu) Türkıneni Muham
med Yar'ı tanımadı ve meydana gelen bir 
çarpışmada daha yirmi yaşına basmamış 
olan bu genç Ohlu tarafından öldürüldü 
(ı 0071 ı 598) Bunun üzerine Şah Abbas, 
Muhammed Yar'ın kardeşi Kılıç Beg'i Es
terabad valisi tayin etti; Kılıç Beg de Oh
lu'ya hakim olamadı. Bu yüzden Şah Ab
bas Esterabad valiliğini Kaçarlar'dan Hü-

seyin Han'a vererek Eymir Kılıç Han'ı aile
si ve nökerleriyle birlikte İsfahan'a ge
tirtti. Günümüzde 200 hanelik bir Eymir 
oymağının Gürgen boylarında yaşamak

ta olduğu bildirilmektedir. 
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