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EB 
(y')ll ) 

Arapça'da baba anlamında 
daha çok künyelerde kullanılan kelime. 

L ~ 

"Baba olmak" anlamındaki übüwet kö
künden türeyen Sami dillere mahsus bir 
kelime olup "baba, amca. daha önceki 
atalar. vasi, hami. bir şeyi , bir sanatı icat 
eden veya meydana gelmesine sebep olan 
kimse" manalarında kullanılmaktadır. Ke
limenin çoğul şekli olan aba "felekler" 
anlamında da kullanılmıştır (bk. ABA). 

Eb muzaf (tamlanan) olduğu zaman 
ebu (eba. ebi) şeklini alır. Bazı kelimeler
le meydana getirdiği terkiplerde ise mü
balağa ifade eder: Ebü'l-hayr (hayır sa
hibi, çok hayır yapan). ebü' l-hasenat (çok 
iyilik yapan). ebQ cehl (çok cahil, çok zor
bal. ebQ leheb (ateş püsküren veya ateş
te çok yanacak olan). ebQ zeheb (para ba
bası, çok zengin ). ebQ nasr (çok başarılı). 

ebü'l - hevl (çok korkunç şey, sfenks) gibi. 
EbO kelimesi. Arap toplumunda büyük 
oğlun veya nadiren büyük kızın adına 

izafetle bir şahsın künyesi olarak da kul
lanılır . Ebü'l- Kasım, E bO Zeyd, Ebü' l- Ha
san vb. Ayrıca hayvan. bitki ve yer isim
leri için de kullanılmıştır: EbQ eyyOb (de
ve). ebQ ca'de (kurt). ebü' l -husayn (tilki), 
ebO ferve (kestane), ebü'n-nevm (haş

haş), EbO Kubeys (Mekke'de bir dağ), gi
bi. Mecdüddin İbnü'I-Esir'in , bu ve ben
zeri kelime! ere dair el -Murassa c fi'l
abcl' ve'l-ümmeMt ve'l-be~fn ve'l 
benat ve'l-e?va' ve'?·?evat adlı alfa
betik eseri İbrahim es-Samerrai tara
fından yayımlanmıştır (Bağda d 139 11 
1971). Halk dilinde, ebunun kısaltılmışı 

olan bu veya ba isimlerin başına getiri
lerek kullanılır (BO Yezid -Ba Yezid, BO Ke
sir- Ba Kesir). Bu kullanım şekli Kuzey Af
rika Arapçası 'nda oldukça yaygındır. 
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E BABIL 

( J.=~')ll ) 

Kur'an-ı Kerim'de 
Ebrehe'nin ordusunu helilk eden 

kuşlar hakkında kullanılan bir tabir 
(bk. FİL SÜRESİ). 

EBAN b. ABDÜLHAMİD 

( ~\ ..!.:-'- -Y. .;ı~l ) 

Eban b. Abdilhamid b. Lahik 
b. 'Ufeyr ei·Lahikl er· Rekiişi 

(ö. 200 / 815·16) 

Fars asıllı Abbasi şairi. 

~ 

~ 

135 (752) yılında Basra'da doğduğu 
sanılmaktadır. Bekr kabilesine mensup 
Şeyban b. Zühl'ün soyundan gelen Bas
ralı Rekaşiler'in azatlısıdır. Sanatkar bir 
aileden gelen Eban'ın dedesi Lahi~. ba
bası Abdülhamid, kardeşi Abdullah ve 
oğlu Hamdan ile tarunu Eban b. Ham
dan da edip ve şairdi. Bu sebeple İbn 
Reşi~ ei-Kayrevani, Lahikller'i köklü şair 
aileleri arasında saymaktadır. Ancak bu 
aileden gelen şairlerin büyük bir kısmı
nın velüd oldukları söylenemez. 

Eban Basra'da yetişti , burada eğitim 
gördü ve ömrünün büyük bir kısmını bu 
şehirde geçirdi. Hayatının bu dönemiy
le ilgili olarak şiirleri. didaktik manzum 
eserleri ve Pehlevice'den Arapça'ya yap
tığı tercümelerin dışında bilgi edinilebi
lecek bir kaynak mevcut değildir. Ancak 
bir ilim ve kültür merkezi olan Basra'da 
dini ve edebi çevrelerle ilişki içinde bu
lunmuş ve bu alanlarda kendisini yetiş
tirmiş olmalıdır. Onun Basra'daki edebi 
faaliyetlerinin büyük bir kısmı bazı kom
şularını, şair arkadaşlarını ve muganni
yeleri hicvetmekten ibarettir. Nitekim 
aralarında dostluk bulunmasına rağmen 
şair Muazzel b. Gaylan ile Eban birbirle
rine karşı ağır hicivler yazmışlar, Muaz
zel onu zındıklık ve Manişeistlik'le suç
lamış, Eban ise Muazzel'i fiziki ve ahla-

ki bazı kusurlarından ötürü hicvetmiştir 
(EbO Bekir es-Süli, s. 6-7) Bu dönemdeki 
çalışmaları arasında ayrıca iki kasidesi 
bulunmaktadır. Bunlardan biri Basralı 

Kadı Sewar b. Abdullah'a yazdığı mersi
yedir. Bu şiir. onun üstün yetenekli bir 
sanatkar olacağını gösteren çok başarılı 
bir tip tahlilidir. 

Eban ' ın 170 (786) yılından sonra, Ber
mekıler'le tanışmak ve Abbasi sarayı çev
resindeki sanatçılar arasında kendisine 
bir yer edinmek için Bağdat'a gittiği an
laşılmaktadır. Önce Vezir Yahya b. Halid 
ei-Bermeki'nin oğlu Fazi ile tanıştı; ona, 
diğer şairlerin kasidelerinden farklı ola
rak, kendi yazısının ve hitabetinin güzel
liğinden, şiir, dil ve rivayet sahalarında
ki üstün meziyet ve kabiliyetlerinden söz 
ettiği bir şiirini takdim etti. Fazi daha 
sonra Eban'ı babası Yahya ve kardeşi Ca
fer'le tanıştırdı; bunlar şairi kendilerine 
müşavir ve çocuklarına muallim yaptı
lar. Böylece Eban. bir Bermeki şairi ola
rak onların maddi yardım ve iltifatları

na mazhar olmuştur. Fazi 175 (791) yı
lında, Yahya b. Abdullah ei-Aievi'nin Dey
lem'deki ayaklanmasını bastırınca Eban 
hem onu hem de Harünürreşid ' i birkaç 
kasideyle övdü. Eban, HarOnürreşid ' e ya
kın olma ve onun himayesine girme ar
zusunu çeşitli vesilelerle ifade ediyordu. 
Alevi olan Eban'a, Aleviliğe karşı çıkması 
ve halifeliğin Abbasi hanedanının hakkı 
olduğunu müdafaa etmesi durumunda 
himaye görebileceği söylenince şair. ha
lifeliğin Abbasiler'in hakkı olduğuna dair 
uzun bir kaside yazarak Fazı b. Yahya'
ya verdi. Fazı kasideyi Harünürreşid ' in 

huzurunda okudu; bunun üzerine Eban'a 
20.000 dirhem verildi. Bundan sonra 
Eban'ın Yahya b. Halid nazarındaki de
ğeri de arttı ve Yahya onu 184 (800) yı
lında Divanü 'ş-şi'r'in başına getirdi. Bu 
divan. önde gelen sanatkarlar tarafın
dan Sermekiler hakkında yazılan şiirle
rin toplanıp değerlendirildiği ve maddi 
karşılıklarının takdir edildiği bir yerdi. 
Ancak Eban'ın bu göreve getirilmesi, EbQ 
Nüvas başta olmak üzere birçok şairin 
kendisine karşı tavır almasına sebep ol
du. Nitekim EbQ Nüvas şiirlerinde onu 
hicvetmiş, Eban da karşılık vermiştir (Ah
med Ferid Rifai, ı. 430) Yahya b. Halid, 
EbO Nüvas'tan Kelile ve Dirone'yi naz-
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EBAN b. ABDÜLHAMiD 

ma çekmesini isteyince bu rekabet da
ha da şiddetlenmiş; Eban, Yahya 'yı bu 
işi kendisinin yapması hususunda ikna 
etmiş, evine kapanıp üç dört ay zarfın
da Kelile ve Dimne'yi SOOO (veya 14.000) 

beyit halinde nazma çekerek Yahya ile 
oğlu Fazi'dan büyük caizeler almıştır. 

Harunürreşid'in 187 (803) yılında Ber
meki ailesini devlet yönetiminden uzak
laştırmasına kadar Eban onların hima
yesinde kaldı . Bu tar ihten sonra onun, 
Me'mun zamanına (81 3-833) rastlayan 
vefatma kadar Bermekiler'i veya başka
larını herhangi bir şekilde andığı bilin
memektedir. Bu süre içerisinde didak
tik şiirle meşgul olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Cahiz, Eban'ı orüinal görüşlere sahip 
akıllı bir kişi diye över. Ayrıca Hammad 
Acred, Valibe b. Habbab ve Muti' b. iyas 
gibi, müstehcen ve edebe aykırı şiirler 

söyleyen şairlerle birlikte fazlaca görül
mesinden dolayı, başta Ebu Nüvas ol
mak üzere bazı şair ve alimler tarafın
dan zındıklıkla suçlandığını hatırlatır ve 
Eban'ın sarhoşken bile onlardan daha 
akıll ı olduğunu, ancak inancı hakkında 
görüş belirtemeyeceğini söyler. Bu it
hamlara karşılık Eban' ın dini veeibeleri 
yerine getiren ve islam fıkhını bilen bir 
kimse olduğuna dair kuwetli rivayetler 
de vardır. 

Şiir ve hitabet gibi edebi sahalarda 
kabiliyetini erken yaşlarda ispat eden 
Eban, aynı zamanda mantık ve akli ilim
lerle de ilgilenen çok yönlü bir alimdir. 
Kendini beğenen bir mizaca sahip oldu
ğundan her vesileyle bu meziyetlerin
den bahseder. Eban'ı Beşşar b. Bürd ve 
Ebu Nüvas'la mukayese edenler. bu şa
irlerin şiir sanatıyla ilgili farklı görüşler 
belirtmişlerse de onun bir başka sanat
t akl başarısı ve bu sahada geçBemediği 
hususunda ittifak etmişlerdir. Bu sa
nat. didaktik şiir de denilebilen bir na
zım türü olup bir kitabı, dini veya edebi 
bir met ni kolaylıkla ezberlenip öğrenil
mesi için manzum olarak ifade etmek
ten ibarettir. Bunu en güzel şekilde Eban 
yapmış ve çocuklar için didaktik şiirler 
yazmıştır. Eban özellikle bu yönüyle ve 
bu tür eserlerinin en önemlisi olan Ke
lı1e ve Dimne ile tanınmıştır. Kelile ve 
Dimne günümüze kadar gelmemiş, an
cak Ebu Bekir es-Süli' nin Kitcıbü ·ı- Ev
rô.]f. adlı eserinde bulunan seksen beyit
lik bir bölümünü önce A. Krimsky (Mos
cow 1913) ve Ahmed Ferid Rifai ('Asrü 'l· 

' . 
fvle man, ll, 321-324) yayımlamış, daha 
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sonra da Sulfnin Kitô.bü'l-Evrô.}f.'ı için
de neşredilmiştir (s. 46-50) . Eban ayrıca 
" (5aşidetü's-şıyam ve'z-zekat" adıyla bir 
kaside yazmıştır ki bu şiir kısmen mev
cuttur (bk. Ahmed Ferid RifiH, ll, 325-326; 

Ebü Bekir es -Süli. s. 51 - 52) . Bunlardan 
başka kaynaklarda zikredilen eserleri 
arasında yaratılışa , dünyaya ve bazı man
tık konularına dair "?:atü'l-balel " adlı bir 
müzdevicesi vardır. 

Eban, Pehlevi dilinde ve Sanskritçe ya
zılmış eserleri manzum olarak Arapça'
ya nakleden bir şairdi. Kitô.bü Mezdek, 
Kitô.bü Sindbô.d, Sfretü Erdeşfr, Sire
tü Enuşirvô.n, Belevher, Yudasef (Bu· 
dasef) ve lfulümü'l-Hind bu tür eser
lerdir. Eban manzum eserlerinde o dö
nemde tercih edilen recez veznini kul
lanmıştır. Bu vezinle yazılan hacimli eser
Iere müzdevic veya müzdevice denir. Bu 
şeklin ilk Arapça örneklerini onun ver
diği kabul edilir (Çetin. s. 68). Daha son
ra birçok kişi tarih, tıp, dil. felsefe vb. 
konularda aynı tarzda eserler nazmet
miştir. 

Şiirleri toplanan ancak yayımlanma
yan (Muhammed Ferid Gazi. Eş'aru Eban, 
biti rme tezi. Paris ı 958) Eban hakkında 
ayrıca İsmet Abdullah Guşe bir yüksek 
lisans çalışması yapmıştır (Şi'ru Eban b. 
'AbdiLJ:ıamid el ·Laf:ıij(: f, Kahire Üniversite
si. 1967) . 
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EBAN b. OSMAN b. AFFAN 
( 0~ .:r. 0~ .:r. 041 ) 

Ebı1 Satd Ebc3n b. Osmc3n 
b. Affan el-Ümevl 

(ö. 105 / 723) 

Medine valisi, muhaddis tAbii. 
_j 

Babası Hz. Osman, annesi Ümmü Amr 
bint Cündeb ed- Devsiyye ' dir. Künyesi
nin EbO Abdullah olduğu da söylenmek
tedir. 

On altı yaşlarında iken katıldığı Cemel 
Vak'ası'nda (36/ 656) Hz. Aişe tarafında 
yer aldı ; orduda bozgun başladığını gö
rünce de bazı kimselerle birlikte savaş 
yerini terketti. 76 (695) yılında Halife Ab
dülmelik b. Mervan kendisini Medine'ye 
vali tayin etti. Bu görevde kaldığı yedi 
yıl süresince beş defa hac emirliği yap
tı. Valiliği sırasında Medine'ye Nevfel b. 
Müsahik'i kadı tayin etmekle birlikte za
man zaman kendisinin de bu görevi yü
rüttüğü rivayet edilir. 83'te (702) valilik
ten aziedilen Eban b. Osman'ın Mekke 
valiliği yaptığı da söylenmektedir. Eğer 
bu rivayet doğru ise Halife Abdülmelik 
tarafından bu iki göreve aynı zamanda 
tayin edilmiş olmalıdır ( İ bn Fehd, 1, 228-

229) . 

Eban babasından, Zeyd b. Sabit ve üsa
me b. Zeyd'den hadis rivayet etmiş, ken
disinden de oğlu Abdurrahman, Ömer b. 
Abdülaziz, Zühri, Amr b. Dinar, Ebü'z
Zinad ve daha başkaları rivayette bulun
muşlardır. Zehebl kendisinden rivayet 
edilen hadislerin fazla bir yekün tutma
dığını söylemektedir. Yahya el-Kattan 
Eban'ı Medine'nin on fakihi arasında say
makta, Amr b. Şuayb da hadisi ve fıkhı 
ondan daha iyi bilen birini görmediğini 
söylemektedir. Fıkıh bilgisinin gelişme
sinde babasından öğrendiği kazar hü
kümlerin önemli katkısı olmuştur. İbn 
Sa'd, İcli ve İbn Hibban gibi hadis otori
teleri Eban b. Osman' ın güvenilir bir mu
haddis olduğunu kaydetmektedirler. 

Siyer ve megazi ilminin öncülerinden 
biri olan Eban'ın bu konuyla ilgili hadis
leri ihtiva eden Kitô.bü ·ı-Megazf adlı 
bir eserinden bahsedilmekle birlikte bu 
kitabın Ahmer lakabıyla tanınan Eban 
b. Osman b. Yahya el-Beceli'ye ait oldu
ğu da ileri sürülmektedir. 

Ancak Zübeyr b. Bekkar veliaht 
Süleyman b. Abdülmelik'in o sırada Me
dine valisi olan Eban b. Osman b. Affan 
ile görüştüğünü ve megazlye dair ese
rinden kendisi için bir nüsha istinsah 


