EBAN b. YEZTD
ettirmek istediğini söyler ki bu bilgiler
birinci görüşün doğruluğunu destekler
mahiyettedir (AI]barü 'l-muv a{fa k:ıyya t, s.
33 1-333)
Gözlerinde şaşılık, bedeninde alaca hastalığı (baras) olan, bu sebeple elindeki beyaziıkiara ve sakalına kına süren
Eban'ın kulakları da ağır işitirdi. 1OS yı
lında (723) Medine'de vefat etti. 96'da
(714) ve daha sonraki yıllarda vefat ettiğini söyleyenler de vardır.
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SEL A H A DDiN P oLAT

EBAN b. SAİD
( ~ ıY. .:.~1)
Ebü'l-Velld Eban b. Said
b. As b. Ümeyye el-Kureşi
(ö. 13 / 634)

L

Hz. Peygam ber'in Bahreyn valisi,
sahabi.

_j

Soyu Abdümenaf'ta Hz. Peygamber'in
soyu ile birleşir. EbQ Uhayha künyesiyle
tanınan babası ileri gelen müşriklerden
di. EbQ Cehil'in halasının oğlu olan Eban,
onun gibi aşırı bir İslam düşmanı olarak
bilinmekteydi. Kardeşlerinden Amr ile
Halid İslamiyet'i kabul ederek Habeşis
tan'a hicret eden müslümanlar arasın 
da yer aldıkları halde Eban diğer kardeşleri As ve Ubeyde ile birlikte Bedir'de müslümanlara karşı savaştı. Ka rdeş
leri bu savaşta öldürüldü. Eban Uhud Savaşı'nda da Kureyşliler arasında yer aldı. Hz. Peygamber, Hudeybiye Antlaşma 
sı'ndan önce Kureyş'in ileri gelenleriyle müzakerede bulunmak üzere Hz. Osman'ı Mekke'ye gönderdiği zaman henüz müslüman olmayan Eban onu himaye etti ve antlaşmadan hemen sonra da müslüman oldu.

Eban'ın İslam'a girmesinde, Hudeybi-

ye

önce ticaret için gittiği Şam ' da karşılaştığı bir rahibin tesiri
olduğu rivayet edilir. Rahip Eban'dan Hz.
Peygamber hakkında gerekli bilgiyi aldıktan sonra ResQlullah'ın önce Arabistan 'a, ardından da bütün yeryüzüne hakim olacağını söyledi. Bunun üzerine
Eban Mekke'ye döndükten sonra müslümanlara karşı yumuşak davranmaya
başladı. bir müddet sonra da İslamiyet'i
kabul etti. Kardeşleri Amr ile Halid Habeşistan ·dan dönünce onlarla birlikte
Medine'ye hicret etti.
Antiaşması ' ndan

Hz. Peygamber, hicretin 7. yılında Eban
b. Said'i bir seriyyeye kumandan tayin
edip Necid tarafına gönderdi. Eban Necid dönüşünde arkadaşları ile birlikte
Hayber'e giderek buranın fethine katıl
mak istedi ; ancak bu sırada Hayber'in
fethi tamamlanmıştı. Eban ve arkadaş
Iarı Hayber ganimetierinden pay talep
ettilerse de EbQ Hüreyre'nin de içinde
bulunduğu bazı sahabiler, savaşta buIunmadıkları gerekçesiyle onların bu isteklerine karşı çıktılar. Bu yüzden kendilerine ganimetten pay verilmedi. Aynı şekilde. Hayber fethi sırasında müslüman olan EbQ Hüreyre'nin ganimetten
pay istemesi üzerine bu defa Eban'ın
buna karşı çıktığı da bilinmektedir.
Hz. Peygamber Ala b. Hadrami'yi Bahreyn valiliğinden aziettikten sonra bu
göreve Eban'ı tayin etti (9 1 630) Eban
Hz. Peygamber'in vefatma kadar bu görevde kaldı. ResQiullah ' ın vefat haberini
alınca Medine'ye döndü. Başlangıçta Hz.
Ebü Bekir'e biat etmek istemediyse de
ashabın büyük çoğunluğuna uyarak o da
biat etti. Hz. Peygamber'in tayin ettiği
valileri görevden almayan Hz. EbQ Bekir
onu da Bahreyn valiliğinde bırakmak istediyse de Eban, ResQlullah 'tan sonra
hiç kimsenin valisi olmayı kabul edemeyeceğini söyleyerek görevine dönmedi.
Bazı kaynaklarda Eban'ın daha sonra bu
kararından vazgeçtiği ve Hz. EbQ Bekir
tarafından Yemen valiliğine tayin edildiği kaydedilmektedir.
Eban b. Said'in Yermük Savaşı'nda (15 /
636) şehid düştüğü rivayet edilirse de
onun. kardeşleri Amr ve Halid'le birlikte
Hz. EbQ Bekir devrinde Ecnadeyn Savaşı ' nda ( 131 634 ) şehid olduğu rivayeti
daha kuwetlidir. Eban'ın Hz. Osman devrinde (644-656) ve onun emriyle Zeyd b.
Sabit'e Mushaf'ı yazdırdığına dair olan
rivayet ise (İbn Abdülber. I, 77) asılsızdır
( İ b n Hacer, I. 14) Bu görevi yapan Eban'ın
yeğeni Said b. As'tır.
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EBAN b. YEZİD

( -~.:r.. ıY. .:.~ı )
Ebu Yezid Eban b. Yezid
b. Ahmedel -Attar el-Basri
(ö. 163/ 779 -80 [?])
L

Hadis

hafızı .

_j

Attar Iakabını hangi sebeple aldığı bilinmemektedir. Hasan-ı Basri, Ma'mer
b. Raşid, Yahya b. Ebu Kesir, Hişam b.
Urve, Yahya b. Said el-Ensari gibi alimIerden hadis tahsil etmiş, Asım b. Behdele'nin kıraatini bizzat kendisinden okumuş, bazı kıraat ihtilaflarını da Katade
b. Diame'den öğrenmiştir. Onun nahivle
de meşgul olduğu bilinmektedir. Kendi sine Yahya b. Said el-Kattan, Abdullah
b. Mübarek, Affan b. Müslim ve Ebu Davüd et-Tayalisi gibi muhaddisler talebelik etmiştir. Bazı raviler de kendisinden kıraat ihtilaflarını rivayet etmişler
dir. Rivayetlerinin bir kısmı, İbn Mace'nin
es-Sünen 'i dışında Kütüb-i Sitte'de ve
diğer hadis mecmualarında yer almış
tır. Her ne kadar İbn Adi ve Ebü'l- Perec
İbnü'l - Cevzi Eban' ı zayıf raviler arasın
da zikretmişlerse de Ahmed b. Hanbel,
Yahya b. Main, İbnü'I-Medini, Nesai, Ebu
Hatim er-Razi ve İbn Hibban gibi otoriteler onun sika* bir ravi olduğunu söylemişlerdir. Rivayetlerinin Buhari ve Müslim'in el-Camicu'ş-şaJıi~ 'lerinde yer alması da güvenilir bir ravi olduğunu göstermektedir. Önceleri Eban ' ın zayıf bir
ravi olduğu düşüncesiyle hadislerini rivayet etmeyen Yahya b. Said el-Kattan
daha sonra bu kanaatinden vazgeçerek
hadislerini rivayet etmiştir. İcli onun Kaderiyye görüşünü benimsediğini , fakat
bu mezhebin propagandasını yapmadı
ğını söylemektedir.
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EBAN b. YEZID
Vefat tarihi kesin olarak bilinmemekte, ancak 163'te (779 -80) vefat ettiği bilinen arkadaşı Hemmam b. Yahya ile yakın tarihlerde öldükleri kaydedilmektedir.
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AKiFKöTEN

EBAziYYE
(bk. iBAziYYE).

L

EBCED
(~f)

L

Arap alfabesinin ilk tertibi
ve harflerinin taşıdığı sayı değerlerine
dayanan hesap sistemi.
_j

Arap yazısı hakkında bilgi veren klasik kaynaklarda, alfabedeki harflerin önceleri "et-tertibü'I-ebcedi" denilen sıra
lamada görüldüğü şekilde düzenlenmiş
oldukları ifadt:! edilmekte; dini metinlerde ise bu tertibin başlangıcı Hz. Adem'e
kadar çıkarılmaktadır. Hz. Peygamber
devrinde de kullanılan ebced tertibi, Ernevi Halifesi Abdülmelik b. Mervan zamanında (685-705 ı değiştirilerek yerine Nasr
b. Asım ile Yahya b. Ya'mer ei-Udvani'nin hazırladıkları, birbirine benzer harflerin ardarda sıralanması esasına dayanan
bugünkü "hurüfü'l- heca" tertibi getirilmiştir (Ahmed Şevki en-Neccar. s. 161 ).
Ebced.

aslında

alfabedeki harflerin koiçin
eski dönemlerde geliştirilmiş bir formül
olup gerçekte bir anlamı bulunmayan
kelimelerinin ilki "ebced" (abucad, ebuced) şeklinde okunduğu için bu adla anıl
mıştır. Bu formüJde yer alan kelimeler
şunlardır: ebced ( ~~ ). hewez (jy ), hutti ( ~ ). ketemen ( ı:.,.l5 ). sa'fes (~ ).
karaşet ( ~.} ), sehaz ( ~ ), dazağ
( ~ ). Türkçe'de bu tertibin son kelimesi, ayrı bir rakam değerine sahip olmayan Iamelif ( '1 ) ile bitirilerek dazığlen
( ~ ) şeklinde söylenmekte ve ardına
da daima Mü'minün süresinin 14. ayetinin sonunda yer alan "fe-tebareke'llahü
laylıkla hatırda tutulmasını sağlamak
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ahsenü'l - halikin " ( .:r.<J\;;.ll er->1 .Wl .!l.J\;3)
ibaresi eklenmektedir. Buna uygun olarak hat sanatında da murakka'lar ve
meşk mecmualarındaki müfredat kısmı
bittikten sonra mürekkebat kısmının
başına. Arap harflerinin birleşmesine ait
özellikleri topluca göstermek üzere konulan ebced tertibinin genellikle bu şe
kilde yazıldığı ve bunun istife de uygun
düştüğü görülmektedir. Mağrib müslümanları ise sa'fes. karaşet ve dazağ keIimelerini sa'faz ( ~ ). karaset ( .::_..} )
ve zağaş ( J..il;> ) şeklinde söylemektedirler.
Ebced sisteminin İbranice ve Aramice'nin de etkisiyle Nabatice'den Arapça'ya geçtiği kabul edilmektedir. Çünkü
harflerin ebced tertibinde dizilişi bu dillerin alfabelerindeki sıraya uygundur ve
harflerin aşağıda açıklanan sayı değer
Ieri de onlarınkilerle aynıdır. Araplar arasında benimsenmiş olan bu tertipteki
sekiz kelimeden "revadif" denilen son
ikisi hariç diğerlerinin, Hz. Şuayb kavminden gelen ve Arap yazısının mucidi oldukları kabul edilen altı Medyen (Medain) hükümdarının veya altı şeytanın
yahut da günlerin adı olduğu şeklinde
ki rivayetler ilmi bir değer taşımayan
folklorik unsurlardır. Ebcedle ilgili olarak bazı hadisiere de rastlanmakta. ancak İbn Teymiyye bunların başlıcaları
nı verip ravilerini tenkit ederek güvenilir olmadıklarını açıkça ortaya koymuş
bulunmaktadır (Mecma 'u {etava, s. 5962). Bir rivayette Hz. Ali ve İbn Abbas'a
dayanılarak her kelimenin Hz. Adem'in
cennetten ayrılışı ile tövbesi arasında geçen sürenin çeşitli safhalarını ifade ettiği öne sürülmekte (Yakıt. s. 25-26), bir
başka rivayette ise ilk altı kelimede yer
alan harflerden her birinin esrna-i hüsnanın birine karşılık olduğu, yani ilk altı
kelimenin Allah Teaıa·nın çeşitli güzel
isimlerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle meydana çıkarıldığı iddia edilmektedir (a.g.e., s. 27). Nitekim İsmail
Hakkı Bursevi Esrarü '1- hurı1f adlı eserinde bu konuya geniş yer ayırmıştır.
Ayrıca ebced tertibindeki her harfın sı
rasıyla kainatı oluşturan dört esas unsurdan (anasır-ı erbaa) ateş, hava, su ve
toprağa delalet ettiği görüşü de benimsenmiş (İbn Haldün, Il, ı ı 95) ve buna dayanarak edebi eserlerle gizli ilimiere dair
bilgiler veren kitaplarda çeşitli açıkla
malar yapılmıştır.
Tarih boyunca ebced harflerinin desistemlere göre farklı şekillerde
sayı değerleri ortaya çıkmış ve bunların
ğişik

birbirleriyle mukayesesi neticesinde de
izah edilmesi güç, şaşırtıcı eşitlikler ve
benzerlikler bulunarak konu ile uğraşan
larla halk tarafından bu kelime ve rakamların bazı sırlara ve fevkalade özelliklere sahip oldukları inancı benimsenmiştir. "Ebced risaleleri" adıyla anıiabi
lecek değişi k isim ve muhtevadaki bazı
yazmalarda bu konuya dair çok çeşitli
ve zengin bilgiler bulunmaktaysa da bunların çoğu yakıştırma olmaktan ileri geçmeyen izah tarzlarıdır (geniş bilgi için bk.
Abdülkerim el-Yafi. s. 81-85). Aynı veya yakın anlamlara gelen bazı değişik kelimelerin ebced karşılıklarının aynı sayıyı verdiği görülmektedir: mesela zeban 1 dehan= 60. ilim 1 amel = 140, ayak 1 kadeh = 112. tevbe 1 peşiman = 413. divane 1 gönül= 66 gibi (Çelebioğlu. MK,
ll / ı. s. 64). Nitekim "Allah" ve "hilal" kelimelerinin ebced değerleri (66) eşit olduğundan Türk bayrağındaki hilal Allah'ı
sembolize eder. Ayrıca Türkçe bir deyim olan "işi 66'ya bağlamak" da bu sebeple meseleyi Allah'a havale etmek şek
linde izah edilmiştir. "SGfl" kelimesiyle
"el-hikmetü'l-ilahiyye" ifadesinin ebced
değerinin aynı olduğunu söyleyen Abdülvahid Yahya (Rene Guenon) buradan hareketle hakiki süflnin ilahi hikmete sahip olan, "arif billah " (AIIah'la bilen kişi)
olduğunu vurgular. Bu tür kelimeler hem
anlamları hem de sayı değerleri bakı
mından çeşitli sanat gösterisi ve söz
oyunu yapılmasına imkan verdiklerinden Şairlerce sevilip sıkça kullanılmıştır.
Bu bakımdan özellikle divan şiirinde beyitlerin nükteleriyle birlikte iyice anlaşı
labilmesi için kelimelerin ebcedle ilgisini göz önünde bulundurmak gerekir. Ebced sistemi islam dünyasında özellikle tasawuf. astronomi. astroloji, edebiyat ve mimari alanlarıyla cifr (cefr•) ve
vefk*e ait konuları geniş anlamda içine
alan havas ilminde (İbn Haldün, Il. 1194
vd .), ayrıca sihir ve büyücülükte kullanıl
mıştır .

Hemen her alfabedeki harflerin çok
eskiden beri rakam olarak birer karşılı
ğının bulunduğu, bir başka deyişle harflerin rakam yerine de yazıldığı bilinmektedir. Bunlar arasında en çok tanınan
lar İbrani-Süryani, Grek ve Latin harfsayı sistemleridir. "Ebced hesabı" denilen ve Arap alfabesinin ebced tertibine
dayanan rakamlar ve hesap sistemi müslüman milletler arasında kullanılmakta
dır. islam kültüründe bundan başka, yine ebced harflerinin sayı değerlerine dayanan bir de hisab-ı cümel* (cümmel)

