
EB DAN 

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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Iii ÜRHAN ÇEKER 

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-



cü ... vakitte de var olması ve bunun ebe
dl olarak varlıkta devam etmesi müm
kündür (Makdisi. I, ı 24- I 25 ; İbn Hazm, 
IV, 85 -86) . İbn Hazm daha da ileri gide
rek sırf aklf bakımdan dünya ile birlik
te insanlığın oradaki varlığının bile ebe
dl olduğunun düşünülebileceğini, ancak 
nassın bunu imkansız kıldığını belirtmek
tedir (a.g.e., IV, 85) . Böylece kelamcılar, 
Allah'tan başka her şeyin bir başlangıcı 
bulunduğunu kabul etmekle birlikte ahi
retin sonsuzluğunun mümkün olduğunu 
ispat etmeye çalışmışlardır. Ancak Mu'
tezile'nin önde gelen kelamcılarından 

Ebü' 1- H üzey!' in, varlıklar son lu olduğu
na göre Allah'ın bunları kuşatan kudret 
ve ilminin de sonlu olması gerektiğini, 
ayrıca cennet ve cehennem ehlinin ha
reketlerinin ebedl olmadığını, bunların. 
uzuvlarını hareket ettirmeye ve bulun
dukları yeri değiştirmeye bile muktedir 
olmaksızın cansız bir varlık haline gele
ceklerini savunduğu rivayet edilir (Hay
yat, s. ı 5 vd.; İbn Hazm, IV, 83, ı 92- ı 93) . 
Cehm b. Safvan ise Allah'ın zatı dışın
daki her şeyin fani olduğunu ifade eden 
ayete (er-Rahman 55 / 26-27) dayanarak 
cennet ve cehennemin içindekilerle bir
likte yok olacağını ileri sürmüş, bu gö
rüşünü ayrıca. Allah'tan başka hiçbir var
lığın ezell olmadığı gibi ebedl de olama
yacağı şeklindeki akli delille teyit etme
ye çalışmıştır (İbn Hazm, IV, 83-85) . An
cak kelamcıların çoğunluğu, cennet ve 
cehennem ile bunlarda bulunanların Al
lah'ın sürekli yaratma fiiline bağlı ola
rak ebediyen var olacaklarını kabul et
mişlerdir (bk. CEHENNEM; CENNET). 
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Iii AHMET SAİM KıLAVUZ 

1 
EBEVEYN 

ı 

(bk. ANA BABA). 
L _j 

1 
EBEzADE ABDULlAH EFENDi 

ı 

L 
(bk. ABDULLAH EFENDi, Ebezade). 

_j 

1 
EBEzADE MUSTAFA EFENDi 

ı 

L 
(bk. MUSTAFA EFENDi, Ebezade). 

_j 

1 
EBHA 

ı 

( ~~) 

Suudi Arabistan'da 

L 
Asir eyaJetinin merkezi. 

_j 

Vadilebha'da yer alır; Serat dağları
nın doğu tarafında ve deniz seviyesin
den 2200 m. yükseklikte kurulmuştur. 
Hemdanl bölgeyi anlatırken Asir kabile
sinin yaşadığı yöre olduğunu söyler ve 
Zülkarneyn'in kabrinin burada bulun
duğundan bahseder. Yıllık yağış ortala
ması 30 cm. kadardır. Tarih boyunca ku
yu ve sarnıç sularıyla yapılan tarımda 

çok güzel ürünler elde edilmiştir; bugün 
de başta hurma olmak üzere buğday, 
arpa. kahve, tütün ve narenciye yetişti
rilir. Arabistan'ın güney tarafları ile di
ğer bölgelerine giden yolların kavşağın
da bulunan Ebha şehri Taif, Cfzan, Blşe, 
Teslit, Cidde ve Sabya'ya modern yollar
la bağlanmıştır. Etrafında yer alan Os
manlı dönemine ait çok sayıdaki kale. 
Ebha'nın önemle korunan bir yer oldu
ğunu göstermektedir. Zaman zaman ta-
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mir gören ve bugün de askeri amaçlar
la kullanılan bu kalelerin başlıcaları. şe
hir merkezine yukarıdan bakan Şemsan , 

Ebü Hayal. Dak ve Zira kaleleridir. Çev
rede bunlardan başka yine Osmanlı dö
nemine ait birçok hendek, istihkam ve 
askeri yapı daha vardır. Dağlık olan Ebha 
bölgesinde Sevde, Delegan, Kar·a, Cere, 
Ebü Hayal ve Hadbe gibi dinlenme yer
leriyle modern parklar ve 40 km. mesa
fedeki Cüreş şehri çevresinde İslam ön
cesi döneme ait eserler bulunmaktadır. 

Ebha şehri ve Asir bölgesi tarih bo
yunca Yemen. Hicaz, bazan da Mısır'a 

tabi olmuş, İhşldfler ve Fatımfler zama
nında Mısır'a, Ziyadfler, Hemdaniler, Ey
yübfler. ResGIYler ve Osmanlılar zama
nında Yemen'e, ı. Dünya Savaşı'ndan son
ra da bir ara Abdülazlz b. Suud'un ha
kimiyetine girerek Necid'e bağlanmıştır. 

XVI. yüzyılda Yemen ile birlikte ilk de
fa Osmanlı Devleti topraklarına katılan 
dağlık Asir bölgesinin merkezi o dönem
de de Ebha idi. XVIII. yüzyılın sonların
da Vehhabf hareketinin Güney Arabis
tan'a doğru yayılması üzerine Osmanlı 
Devleti bu fikirlere ve savunucusu olan 
Suudi gücüne şiddetle karşı çıkarak si
yasi etkinliğini sürdürebilmek için Asir 
bölgesinde birçok askeri harekatta bu
lundu. Önce Mısır Valisi Mehmed Ali Pa
şa bu işle görevlendirildi. Ancak 1818-
1837 yılları arasında Mısır'dan gönderi
len çeşitli kuwetler fazla bir başarı elde 
edemediler, 1840'ta da Londra Muka
velesi gereğince Arabistan· dan tama
men çekildiler. Bunun üzerine Babıali 

1844'te doğrudan istanbul'dan küçük 
bir kuwet yolladı. Bu arada Suüdfler'in 
desteklediği Aiz b. Müsa Osmanlı yöne
timine karşı daha büyük bir isyan baş
lattı ve bazı mevkileri ele geçirerek Hu
deyde'yi kuşattı ; ancak ölümü üzerine 
kuşatma sonuçsuz kaldı. Fakat yerine 
geçen oğlu Muhammed isyanı daha şid
detli bir şekilde sürdürdü ve hatta Ye
men'e de saldırarak bazı kaleleri zaptet
ti. Osmanlı Devleti isyanı durdurabilmek 
için Muhammed b. Aiz'e emlrü'l-ümera 
payesiyle Asir kaymakamlığını verdiyse 
de (1 866) Muhammed 1869'da tekrar 
ayaklandı ve Türk kuwetlerini Asir'den 
çekilmeye mecbur etti. 1871 yılında Arap 
yarımadasının tamamını yeniden kendi
ne bağlama hareketine girişen Osmanlı 
Devleti. Necid ve Lahsil taraflarında ol
duğu gibi Asir bölgesinde de Redif Pa
şa ile Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ku
mandasında büyük bir askeri herekat 

73 


