
olmalıdır. Nitekim SankipOr Hudabahş 
Kütüphanesi katalogunda eser lrniki adlı 
bir kişiye nisbet edilmiş (bk Maulavi Ab
dul Hamid, XXI, nr. 2234), bu isim Brockel
ınann tarafından İznik! şeklinde kayde
dilmiştir (GAL Supp/., II , 633). 

Müellif, kullandığı kaynakları değer

lendirirken Mu.l:faddime'nin ilim ve me
deniyet tarihi niteliğinde olduğunu, Keş

fü'?-zunıln'un çeşitli ilimler alanında ya
zılmış eserlerin sadece isimlerinden bah
settiğini, Medine tü '1- 'ulılm 'un ilimler 
tasnifinin yanı sıra biyografilere de yer 
verdiğini . Keşşô.fü ısplaJ:ıô.ti'l- fünıln 'un 
ise sadece terminolojik sözlük mahiyeti 
taşıdığını belirttikten sonra kendi eseri
nin bunlardan yapılmış sistematik bir 
özet olduğunu. ayrıca adı geçen kaynak
larda yer almayan başka eserleri de ih
tiva ettiğini açıklar (1, 5-6; lll, 3). 

Ebcedü'l - 'ulum'un birinci cüzü altı 
bab ve bir hatime şeklinde planlanmış, 
her bab kendi içinde yerine göre fasıl. 

i'Iam. ifham, ifsah. telvfh, işaret. terşfh, 
manzar. feth. faide, matiab ve nükte gi
bi alt başlıklara ayrılmış, böylece mü
kemmel bir sisteme ulaşılmak istenmiş
tir. Ancak eserde, Yeniçağ'ın başlangı
cından itibaren müellifin yaşadığı XIX. 
yüzyılın sonlarına kadar görülen ilim an
layışındaki değişmeye ve pozitif ilimler
deki gelişmelere yer verilmemiştir. İlim
Ierin tasnifi ve eğitim öğretim üzerine 
verilen bilgiler de klasik anlayışın bir öze
ti ve tekran mahiyetindedir (1, 91-153). 

Eserin en geniş kısmını teşkil eden ikin
ci cüzde ilimler alfabetik olarak sıralan
mış. her ilmin tarifi. konusu ve temel 
meseleleri zikredildikten sonra o alan
daki en önemli kaynak eserler tanıtılmış
tır. Kitabın üçüncü cüzünde. ikinci cüz
de zikredilen ilim ve fenlere dair eser 
vermiş bilginierin biyografileri yer almak
tadır. Bunlar ilgi alanları itibariyle yirmi 
gruba ayrılmış, her alimin biyografisin
den sonra da en önemli eserleri tanıtıl
mıştır. Bu cüzün sonunda Mekke, Me
dine ve Yemen'de, Hindistan bölgesin
de özellikle Kanna ve Bopal şehirlerinde 
yetişen alimler ve bunların eserleri hak
kında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Gerek 
klasik kaynaklarda bulunmayan bu özel
liğinden. gerekse tertip ve üs!Obundan 
dolayı Ebcedü'l- 'ulılm ilimler tasnifi ala
nında kaleme alınmış önemli eserler
den sayılmaktadır. 

Ebcedü'l- 'ulılm ilk olarak 129S'te 
(1878) Bopal'de basılmış, ikinci yayımı 
ise bir asır sonra Abdülcebbar Zekkar 
tarafından üç cilt halinde gerçekleştiril-

miştir (Bağdad ı 978). Zekkar eseri dip
notlarla zenginleştirmiş ve ı. cildin so
nuna şahıs ve yer adlarıyla ayet. hadis 
ve şiirler için ayrıntılı indeksler ilave et
miştir. 
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(bk. ABDAL). 

EB DAN 
( .;,1-~;'S'I) 

Emeğe dayalı iş ortaklığı anlamında 
İslam hukuku terimi. 
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İki veya daha fazla kişinin belli bir iş 
yapmak üzere kurdukları iş gücü ortak
lığı demek olan ebdan. İslam hukuku
nun klasik sistematiği içinde akid şir

ketlerinin bir türünü teşkil eder. Bu or
taklığa ebdan (bedenler) şirketi denilme
si, ortaklığın genelde terzilik, tamircilik, 
demircilik gibi bedeni çalışmaya dayan
ması sebebiyledir. Bu nevi şirkete iş gü
cüne dayalı olduğu için a'mal. bir sana
tın icrasına dayandığından sanai', ortak
lık adına iş kabulünden dolayı tekabbül 
şirketi de denir. Ancak sadece bedeni 
çalışma değil fikri mesai de ebdan şir
ketine konu olabilir. 

Ebdan ortaklığı Hanefi, Maliki, Han
beli ve Zeydiyye hukuk ekallerine göre 
caiz; Şafii. Zahiri ve Ca'feri ekollerine, 
İmam Malik'in talebesi Leys b. Sa'd'e ve 
bir rivayette EbO Hanife'nin talebesi Zü
fer b. Hüzeyl'e göre ise caiz değildir. Söz 
konusu ortaklığı meşru kabul edenler. 
bu hususta yasaklayıcı bir nassın bulun
mayışını (asli ibaha) yeterli gördükten baş
ka müslümanların bu yöndeki uygula
masını ve Abdullah b. Mes'Qd'dan gelen 
rivayeti delil olarak zikrederler. İbn Mes'
Od, ganimetierin taksimiyle ilgili ayetin 
(el-Enfal 8/41) nüzQlünden önce cereyan 
eden Bedir Gazvesi'nde elde edecekleri 
ganimeti bölüşmek üzere Arnmar b. Ya
sir ve Sa'd b. EbO Vakkas ile anlaştıkla-

EBDAN 

rını. fakat savaş sonunda yalnız Sa 'd'ın 

iki esir elde ettiğini, kendisiyle Arnmar'ın 
ise bir şey elde edemediklerini, Hz. Pey
gamber'in de böyle bir anlaşmaya karşı
çıkmadığını anlatır (İbn Mace, "Ticarat", 
63 ; Ebü DavOd, "Büyü'", 29; NesiH, "Bü
yü'", 105). Hz. Peygamber'in. ele geçiri
len iki esire bu üç sahabiyi ortak ettiği 
belirtilir (İbn Kudame, V, 5). Bu rivayet şir
ketin sermayesiz de kurulabileceğine 

delil sayılır. Ebdan ortaklığını caiz gö
renler ayrıca, bunun bir yönden muda
rebe* ve müsakat* ortaklığına benze
diğini, akdin veka!et akdine, bazan da 
hem vekalet hem kefalet akdine dayan
dığını, her bir ortağın diğerinin vekili ve 
kefili durumunda olduğunu belirterek 
akde hukuki bir izah getirmeye çalışır
lar. Bu ortaklığı caiz görmeyenler bu ne
vi şirkette sermaye bulunmadığını, her
kesin çalışma ve verimliliğinin farklı ola
cağını , bu sebeple akdin konusunda be
lirsizlik bulunduğunu, kar paylaşımının 
belli bir ölçüsünOn olmayacağını ileri sü
rerler. İbn Mes'Qd'dan gelen rivayetin 
ise ganimetierin paylaşımıyla ilgili özel 
hükme tabi olduğunu belirterek muda
rebe ve müsakat gibi genel prensipiere 
(asi) aykırı olarak caiz kılınmış örnekle
rin esas kabul edilip kıyas yoluyla yeni 
hükümlerin elde edilmesini doğru bul
mazlar. Ebdan şirketinin cevazı konusun
da nazariyedeki farklı görüşlerin, nakli 
delillerden ziyade hukukçuların farklı ta
vır ve kültürel birikimlerinden, akdin ku
ruluşunda açıklık ve objektifliği sağla

ma ve ayrıca aldanma ve aldatmayı ön
leme gayretlerinden kaynaklandığı söy
lenebilir. 

Ebdan şirketi ortaklar arasında yapı
Ian bir akde dayandığından kuruluşu ak
din kuruluşunda aranan şartlara tabi
dir. Bunun yanında ortaklık konusunun 
vekalet kabul eden konulardan olması , 

karın paylaşım esaslarının bilinmesi ve 
karın muayyen bir miktar olarak değil 
oran olarak belirlenmesi gibi şartlar da 
aranır. Hanefiler, diğer şirket türleri gi
bi ebdan şirketini de "mufavada" - "inan" 
şeklinde ikili bir ayınma tabi tutarlar. 
Mufavadada ortaklar birbirinin hem ve
kili hem kefili, inanda ise sadece vekili 
durumundadır. Bundan dolayı inanda or
takların yalnız vekalete ehliyetleri yeter
li görülürken müfavadada ayrıca kefEi
Iete de ehil olmaları aranır. Nazariyede 
bu nevi ortaklığın hangi şartlarda caiz 
olacağına dair birçok ayrıntıdan söz edil
mekle birlikte açık haksızlığa ve bilin
mezliğe sevketmediği sürece tarafların 
anlaşma şartlarını geçerli kabul etme te-
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mayülü hakimdir. Hanefi, Hanbeli ve Zey
diyye ekallerine göre böyle bir ortaklık, 
aynı meslek mensupları arasında oldu
ğu gibi farklı meslek erbabı arasında 

da kurulabilir. Ortakların iş yerlerinin 
ayrı olması da mümkündür. Hanbeliler 
daha müsamahakar bir görüşle, herke
sin elde etme hakkına sahip olduğu de
nizdeki balıklar, sahipsiz maden, yaka
cak. meyve ve bitkiler gibi mubah mal
ların elde edilmesi amacıyla da böyle bir 
ortaklığın kurulabileceğini kabul eder
ler. Hanefi ve Zeydi fakihleri ise mubah 
malların elde edilmesinde vekaletin ge
çerli olmayacağını ileri sürerek bunu ko
nu alan bir ortaklığı meşru görmezler. 
Malikiler, bazı Hanbeliler, bir rivayette 
Hanefi fakihlerinden Züfer, ortakların 

aynı veya birbirini tamamlayan meslek
lere mensup bulunmasını. iş yerlerinin 
de aynı veya birbiriyle bağlantılı olma
sını şart koşarlar. Onlar bu hususların . 

ortakların ve üçüncü şahısların hukuku
nu korumaya matuf şartlar olduğu ka
naatindedir. 

Ebdan şirketinde her ortak diğer or
tağın vekili, çok defa da hem vekili hem 
kefili durumundadır. Bu sebeple ortak
lardan birinin ortaklık adına yapacağı iş 
kabulü, taahhüt, tahsil, ödeme, ifa gibi 
hukuki işlemleri ve işle ilgili hukuki so
rumluluğu diğerlerini de bağlar. Çeşitli 
fıkıh kaynaklarında, ebdan şirketinin ve
kalet ve darnan (hukuki sorumluluk) üze
rine kurulduğunun ifade edilmesi de 
bundan dolayıdır. Bir ortağın ücrete ve
ya kara hak kazanması. bizzat çalışma 
ve işi ifa etme sebebiyle değil işi kabul 
ve taahhüt etmesi, işin ifasıyla ilgili hu
kuki yükümlülük altına girmesi dolayı
sıyladır. Bunun için de ortaklardan biri
nin hastalık. yolculuk gibi sebeplerle ge
çici bir' süre iş görmemesi halinde kar 
payının devam edeceği görüşü hakim
dir. Karın paylaşımında çoğunluğa gö
re ortaklar arası anlaşma şartları esas 
olup kar paylarının eşit olması gerekmez. 
Maliki ve Zeydf hukukçuları ise kar payı 
ile yapılan iş ve harcanan emek arasın
da en azından uygun bir oranın bulun
masını gerekli görürler. Ortaklar. şirket 
maliarına ve birbirlerine karşı güvenilen 
(emin) kişiler olarak kabul edilir. Buna 
göre kasıt, ağır ihmal ve kusur tesbit 
edilmedikçe sorumlu olmazlar. Ebdan 
şirketi hukuki vasıf itibariyle gayri la
zım (caiz) bir akid olup kural olarak or
taklardan birinin akdi feshetmesi, ölme
si veya eda ehliyetini kaybetmesi gibi 
hallerde sona erer. 
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EBED 
(~')ll) 

Sonsuz zaman, zihnen 
son bulması düşünülemeyen süre, 

varlığın gelecekte 
sonsuzca devam etmesi anlamında 

felsefe ve kelam terimi. 
.J 

Sözlükte dehr* ile eş anlamlı olarak 
"mutlak zaman" manasma gelir (bk. Li· 

sanü 'f . 'Arab, "ebd" md.). Kı.ir ' an-ı Kerim'
de biri hariç (ei-Kehf 18/ 3) diğerlerinde 
halidin kelimesiyle birlikte on bir ayette, 
olumsuzluk ifade eden cümleler içinde 
"asla, hiçbir zaman" anlamında on beş 
ayette, bir şarta bağlı olarak "sürekli" 
anlamında bir ayette (el-Mümtehine 60 
1 4) geçmektedir (bk. M. F. Abdülbaki , 
Mu 'cem, "ebd" md.). Hadislerde ise bu 
anlamları yanında, özellikle Allah ' ın dok
san dokuz isminin sıralandığı bir hadis
te bu isimlerden biri olarak zikredilmiş 
(İbn Mace, "Du'a'", 10). başka bir hadis
te de cennet ehlinin buradaki hayatla
rıyla sağlıklarının . gençliklerinin ve fay
dalandıkları nimetierin sürekliliği bu 
kelime ile ifade edilmiştir (fvlüsned, lll, 
38). 

Dil alimleri, ebedle "zaman" arasında 
fark bulunduğunu, zamanın parçalana
bilir olmasına karşılık ebedin bölünemez 
bir süreklilik anlamı taşıdığını belirtmiş
lerdir. Ebed bölünemez olduğuna göre 

sona ermeyecektir. Bundan dolayı varlı
ğı zorunlu (vacibü'l-vücGd} olan Allah ' ın 

mevcudiyetinin sürekliliği, filozoflar ve 
mutasawıflar tarafından çoğunlukla 

ebed veya ebediyet. kelamcılar tarafın
dan da beka terimleriyle ifade edilmiş
tir. Öte yandan ezel ve ebed kelimeleri 
Allah hakkında kullanıldığında aynı ma
nayı ifade eder; zira her ikisi de esas iti
bariyle varlığın zaman üstü oluşunu, son
suzluk ve devamlılığını gösterir. Ancak 
zihnen bunu kavramak güç olduğundan 
şimdiki zaman ayırt edici bir nokta farze
dilerek geçmiş ve gelecek denilen iki iti
bari boyut düşünülmüş, bunlardan geçmi
şe ait olan sonsuzluğa ezel, geleceğe ait 
olana da ebed denilmiştir. İslami litera
türde sonsuz zaman anlamında sermed 
kelimesiyle birlikte ebedü'l-abad, ebe
dü'l-abidln. ebedü'l-ebed. ebedü'l-ebld 
gibi sonsuzluğu pekiştirici terkipler de 
kullanılmıştır. Ebedi ve baki yerine la ye
zal tabirinin kullanıldığı da görülür. 

Yunan felsefesinin etkisiyle İslam dü
şüncesinde alemin yaratılmış olup olma
dığı probleminin tartışma konusu olma
sı üzerine ebed 1 ebediyet, sonsuzluk ifa
de eden felsefi terimler olarak kullanıl
maya başlandı. İslam filozofları ezel ve 
ebedin birbirini tazammun ettiği, yani 
bir başlangıcı olanın sonunun da olaca
ğı. başlangıcı olmayanın ise sonunun da 
olmaması gerektiği düşüncesinden ha
reketle Allah ' ın zatı yanında alemin hem 
ezeliyet hem ebediyet bakımından sü
rekli olduğunu savunmuşlardır. Ancak 
Allah'ın zatı dışındaki bu varlıkların sü
reklilik ve sonsuzluğu özleri bakımın

dan zorunlu olmayıp onlara bu süreklili
ği veren zorunlu varlığa bağlıdır. Bu an
lamda olmak üzere Allah ezeli yaratıcı 
ve ebedi kadfrdir, O'nun ezeli varlığı zo
runludur; bilgisi varlığına. fiili bilgisine 
bağlı olup varlığı gibi bilgisi ve fiili de 
ezeli ve ebedf zorunludur. varlığı bun
larsız düşünülemez (İbn Sina, s. 34- 35). 

Alemin kadim olduğu yolundaki felse
fi görüşü reddeden kelamcılar, bunun
la birlikte başlangıcı olan bir varlığın so
nunun da olmasını gerekli görmemişler
dir. Tek tek varlıklar sonlu olmakla bir
likte varlıklar dizisi ebedf olarak devam 
edebilir. Nitekim sayılar dizisindeki her 
sayı bir başlangıç sayısına muhtaçtır; 

buna karşılıksayıların ilkinin saniulu
ğundan dolayı sayılar zincirinin son bul
ması gerekmez. Aynı şekilde ezeli bir 
hareket düşünülemezse de ebedf bir ha
reketten söz edilebilir. Şu halde bir va
kitte var olanın ikinci, üçüncü, dördün-


