
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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb el-isfahani, el-Müfredat, "ebed" md.; 
Ebü'I-Beka. el-Külliyytlt, "ebed", "sermed" 
md.leri; Listlnü 'l -'Arab, "ebd" md.; et-Ta'rifat, 
"e bed!", "ezell" md.leri; Tehanevi, Keşştl{, 

"ebed", "sermedi" md.leri ; M. F. Abdülbaki, el· 
Mu'cem, "ebd" md. ; Müsned, lll , 38 ; ibn Ma
ce. "Du'a'", 10 ; Hayyat. el-İntiştlr, Beyrut 1957, 
s. 15-21 ; Makdisi. e/Bed' ue't-ttlrfl), ı , 124- 125; 
ibn Sina. el -Mebde' ue 'l-me'ad, Tahran 1363, 
s. 34-35; ibn Hazm. el ·Fasl, Beyrut 1406 / 1986, 
IV, 83-86, 192-193; Beyhaki. elEsma' ue'ş-sıfa~ 22

' 

Beyrut, ts. (Daru ihyai ' t - türasi ' I-Arabi). s. ll· 
12 ; Gazzali. el-Makşadü ' l - esntl, Beyrut 1407 j 
1987, s. 135-136; a.mlf.. Tehtifütü'[.{elasife (nşr. 

Macid Fahri), Beyrut 1982, s. 81 vd.; Fahred
din er-Razi. Şertıu esma' il/ahi'l-tıüsna, Kahi· 
re 1396 j 1976, s. 323 vd., 350; Bakli, Meşre· 
bü 'l-eruah, s. 219; Amidi. Gayetü 'l·meram, s. 20 

246 -247 ; · Cürcani. Şerhu'l·Meuakı{, istanbul 
1311 , lll , 22-23; Beyazizade. İşaratü ' l · meram, 
s. lll ; Herbert A. Davidson. Proofs for Eternity, 
Creation and the Existence of God in Medieual 
Isla mi c and Jewish Philosophy, Oxford 1987, 
tür.yer. ; T. J . De Boer. "Ebed", İA, IV, 4; S. Van 
Den Bergh, "Abad", E/ 2 (ing. ), 1, 2 ; Seyyid ca·- ı a o 

fer Seccadi. "Ebed", DMBİ, ll , 371-372. 

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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EBHA 

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 
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EBHA 

başlattı. Osmanlı kuwetleri 1872'de Mu
hammed b. Aiz'i öldürerek isyancıları 

mağlup ettiler ve Ebha dahil Asir'in ta
mamını ele geçirdiler. Ebha. Yemen vila
yetine bağlanan Asir mutasarrıflığının 

yedi kazasından biri olarak idari teşki
latta tekrar yerini aldı ve bölgenin mer
kezi olma özelliğini korudu. 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Fas'tan 
gelerek Sabya'ya yerleşen İdrisiyye tari
katının kurucusu Ahmed b. İdris'in to
runlarından Seyyid Muhammed b. Ali 
el- idrisi 191 O yılında isyan ederek Eb
ha'yı kuşattı. Yedi ay süren kuşatma 11 
Haziran 1911'de Osmanlı Devleti'nin em
riyle son Mekke şerifi Hüseyin b. Ali'nin 
gönderdiği kuwet sayesinde kaldırıldı. 

1911-1918 yılları arasında, Süleyman Şe
fik Paşa ve Muhyiddin Paşa ' nın muta
sarrıflık dönemlerinde Asir'in merkezi 
Ebha'ya çok önem verildi. Süleyman Şe
fik Paşa şehrin etrafını surtarla çevirme 
imkanı bulamayınca kaleler arasına hen
dekler kazdırdı. Son mutasarrıf Muhyid
din Paşa ise şehri daha iyi koruyabil
mek için adı geçen kalelerle gözetierne 
kulelerine ilaveler ve Ebha vadisi üzerin
deki köprüyü yaptırdı. 

Ekim 1918- Şubat 1919 tarihleri ara
sında Osmanlı Devleti'nin Ebha'dan çe
kilmesiyle bölgede bir otorite boşluğu 
doğdu ve şehir çevresindeki kabile reis
Ieri tekrar aralarında hakimiyet müca
delesine başladılar. önce eski Aiz ailesi 
hakimiyeti ele geçirdiyse de hemen ar
kasından Muhammed b. Ali et- idrisi böl
geye hakim oldu. Kısa süre sonra öte
den beri bölge ile ilgilenen Suüdiler'in 
emiri Abdülaziz. oğlu Faysal'ı bölgeye 
göndererek hakimiyetini ilan etti (ı 922). 
O tarihten itibaren Ebha, Suudi Krallığı'
na bağlı bölge valisinin oturduğu önemli 

Ebha'da Asir Mil li Pa rkı- suud i Arabis tan 
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bir şehir haline geldi. Daha sonra Asir 
bölgesi üzerinde hak iddia eden Yemen 
ile Suudi Arabistan arasında çıkan sa
vaşın ingiltere'nin aracılığıyla sona erdi
rilmesinin arkasından (Mayıs 1934) diğer 

idrisi topraklarıyla birlikte Ebha da ke
sin olarak Suudi yönetiminde kaldı. 

Ebha, coğrafi bakımdan bugün Suudi 
Arabistan'ın el-Mıntıkatü ' I-Cenubiyye el
Garbiyye olarak bilinen bölgesinde yer 
almakta ve Asir- Necran idari bölgesinin 
merkezini teşkil etmektedir. İlk defa 
1936'da bir ilkokulun açı ldığı Ebha'da, 
eğitim faaliyetlerinin gelişmesi üzerine 
orta dereceli okulların sayısında büyük 
artış meydana gel miştir. Ayrıca şehirde, 

ülkenin diğer bölgelerindeki üniversite
lere bağlı olarak kurulmuş eğitim . Arap 
dili, tıp ve şeriat fakülteleri bulunmak
tadır. 

Yapılması on bir yıl süren Ebha bağ
lantılı otoyol. Ta if- Eb ha- Cizan arasında
ki ulaşımı kolaylaştırmıştır: bölgenin en 
büyük havaalanı da buradadır. Ebha 'nın 

nüfusuna dair kaynaklarda bulunan son 
rakam 197 4 yılına ait olup 30' 1 so· dir 
(EBr. 2, 1, 30). 
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EBHERİ, EbU Bekir 
( ,S_ft!'1ı__j-.;_,.1) 

Ebu Bekr Muhammed b. Abdiilah 
b. Muhammed et-Temimi el -Ebheri 

(ö. 375/986) 

Maliki fakihi ve hadis alimi. 
_j 

290 (903) yılından önce (muhtemelen 
2891 902) doğdu. Eb h eri nisbesiyle ta
nınmış olmasından. ailesinin iran'da Kaz
vin ile Zencan arasında bulunan Ebher'
de yaşadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca as
len Temim kabilesinden geldiği için de 
Temimi nisbesini almıştır. Tahsilini Bağ
dat'ta yaptı. Ebu ömer Muhammed b. 
Yusuf el-Kadf. Ebü'I-Ferec el-Kadf. Ebu 
Bekir b. Cehm, Tayalisi ve İbn Bükeyr'
den fıkıh okudu. İbn EbQ Arübe el-Har
ranı. İbn Ebu Davud. İbnü'I-Bagandi. Ebü 
Bekir b. Dase el-Basri, Ebü'I-Kasım el
Begavi ve İbn Zeyd el-Mervezi'den hadis 
dinledi. Hadiste sika* olarak tanınan ve 
ali isnadları toplayan Ebheri' den de İbra
him b. Mahled, Ebü Bekir el-Berkanr. Ali 
b. Muhammed b. Hasan el-Harbi, Ebü 'l 
Kasım et-Tenuhi, Hasan b. Ali ei-Cevhe
rr. Darekutni, Bakıllanr. Asili ve Ebu Mu
hammed ei-Kalai hadis rivayet ettiler. 

Tahsilini tamamladıktan sonra altmış 
yıl gibi uzun bir müddet Bağdat'ta Man
sur Camii'nde fıkıh ve hadis dersleri okut
tu ve fetva verdi. Bu süre içinde Irak, 
Horasan. Mısır ve Kuzey Afrika'dan ge
len çok sayıda talebe kendisinden ders 
aldı. Cehdami'den sonra Irak'ta ondan 
daha çok talebe yetiştiren bir Maliki fa
kihin gelmediği söylenir. Yukarıda anı
lanlardan başka Ebu Ca'fer ei-Ebheri 
(ei-Ebheriyyü's-sagır). Ebu Said el-Kazvi
ni, Ebü'l-Kasım İbnü'I-Cellab , Ebü'l-Ha
san İbnü'l-Kassar. İbn Huveyzmendad, 
İbn Abbas el-Bağdadi gibi alimler de on
dan ders almışlardır. Ebheri. Maliki mez
hebinin Irak'ta yayılmasında önemli rol 
oynamış ve döneminde bu mezhebin ima
mı kabul edilmiştir. Ancak kendisine tek
lif edilen Bağdat kadılığını kabul etme
mesi bu makamın diğer mezheplere geç
mesine sebep olmuş ve kendisinden son
ra da Maliki fıkhını temsil eden güçlü ki
şiler yetişmediğinden bu mezhep Irak'ta 
zayıflamıştır. Ebheri sadece kendi mez
hebinin taraftarları arasında değil diğer 
mezhep mensuplarınca da itibar görmüş 
ve bu mezheplerle ilgili fıkhi meselelerde 
bilgisine başvurulmuştur. Kadılkudat İbn 
Ümmü Şeyban ei-Haşimi hüküm verir
ken onu sağ yanına oturtur. kendisine 
diğer alimlerden ayrı bir değer verirdi. 


