
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 
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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. 



Hadis ve fıkıh ilimlerinin yanı sıra kı

raat ilminde de derin bilgi sahibi olan 
Ebherf ayrıca ahlakı. vakarı ve cömertli
ğiyle de meşhur olmuştur. 

7 Şewal 375 (20 Şubat 986) tarihinde 
vefat eden Ebherf'nin cenaze namazını 
yıllarca ders okuttuğu Mansor Camii'nde 
EbO Hafs İbnü ' I-Acurrf kıldırdı. Burha
neddin İbn FerhOn'un 7 Şewal 395 (17 
Temmuz 1 005) olarak verdiği ölüm tari
hi (ed-Dfbacü ' l-mü.?heb, ll, 21 0) yanlış ol
malıdır. Zira İbn Ferhün dahil hemen bü
tün kaynaklarda seksen küsur yıl yaşa 

dığı açıkça belirtilmiştir. 

Eserleri. 1. Şerfıu 'l-Mul]taşari'l-kebfr 

fi'l-fıkh. EbO Muhammed İbn Abdülha
kem 'in Mul]taşar' ı üzerine yapılan bu 
şerhin şimdiye kadar lll. VIII ve XII. cilt
leri bulunabilmiştir. z. el-Peva' idü '1-
müntely.iitü'l- gara 'ibü 'l-fıisan (bu iki 
eserin yazma nüshal a rı için bk. Sezgin, 1, 
467-468, 4 77) . Kaynaklarda Ebherf'nin. 
İbn Abdülhakem'in el-Mul]taşarü'ş-Şa
gir adlı eserine de bir şerh yazdığı ve 
ayrıca Kitdbü 'r -Red 'ale 'l-Müzenf, Ki
tabü 'l- Uşıll, Kitabü İcma 'i ehli'l-Me
dfne, Kitabü Faili'l-Medfne 'ale'l-Mek
ke, Kitdbü'l- 'Avdlf, Kitabü'l -Emalf 
adıyla başka eserler de telif ettiği kay
dedilmektedir. 
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EBHERİ, Eminüddin 
( ı.S.*- ')tl .:r-..UI.:r.--1 ) 

Ebu Said Emlnüddln Abdurrahman 
b. Ebu Hafs Ömer es-Sivas! ei-Ebherl 

(ö. 733 / 1333) 

Matematikçi, astronom, 
tabip ve fakih. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Büyük bir ihtimalle 685 ( 1286) yılında 
Sivas'ta doğdu. Ünlü mantık, felsefe ve 
astronomi bilgini Esfrüddin ei-Ebherf'-

nin torunudur ve muhtemelen bundan 
dolayı Sivasf' den çok Eb h eri n is besiyle 
anılmaktadır. İlk tahsilini Sivas'ta yap
tıktan sonra birçok Selçuklu medrese öğ
rencisi gibi o da Suriye'ye gidip orada 
okumuş, Dımaşk, Hama ve Halep'te bu
lunmuştur. Aynı zamanda ünlü bir tarih 
ve coğrafya bilgini olan Hama Meliki 
Ebü' I - Fida kendisine büyük değer ver
miş ve himayesine alarak maaş bağlat
mıştı. Ebherf'nin. melikin ölümü ve ken
disinin de Hamalılar tarafından dine kar
şı laubaliliğinden ötürü zındıklıkla suç
lanması üzerine Halep'e gittiği ve orada 
bir yandan talebe okuturken bir yandan 
da tabip olarak görevlendirildiği birnaris
tanda hastaları tedavi ettiği, ayrıca Şafii 
fıkhında otorite sayıldığı için darüladlde 
davalara baktığı bilinmektedir; Dımaşk'
ta bulunduğu dönem hakkında ise her
hangi bir bilgi yoktur. Halep'e geldiğinin 
ertesi yılı kırk sekiz yaşında iken vefat 
etti. 

Daha ziyade tıp, aritmetik, geometri 
ve astronomi alanlarında üne kavuşmuş 
olan Ebherf'nin astronomik gözlem alet
lerinin yapımında da usta olduğu anla
şılmaktadır. İbn Hacer' in kaydettiğine 
göre devrin önde gelen alimlerinden 
Adudüddin el-Ter ile çeşitli konularda tar
tışmaları olmuştur. 

Eserleri. 1. Fuşıll kôfiye if hisabi't-tal]t 
ve'l- mil. Matematik alanındaki bu eser 
on fasıl halinde tertip edilmiştir. z. Le
vami 'u ']- vesa, il if metdli 'i'r-resa 'il. 

Astronomideki gözlem aletlerini konu 
alan eser bir mukaddime, dört makale 
ve bir hatimeden oluşmaktadır (bu iki 
eserin yazma nü shala rı için bk. Brockel
mann, I, 625 ; ll , 273) . 
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Eslrüddln ei -Mufaddal 
b. Ömer es-Semerkandl ei-Ebherl 

(ö. 663 / 1265 [?]) 

L 
Filozof, astronom ve matematikçi. 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Aslen Semerkantlı bir aileye mensup olan 
Ebherf Musul'da doğdu. Bazı kaynaklar
da bu nisbe yanlış olarak Ebehrf şeklin
de geçmektedir. Bu arada çağdaş İranlı 
yazarlardan birçoğu. Ebherf nisbesine 
dayanarak onun Zencan ve İsfahan'a 
bağlı iki Ebher'den birinde doğmuş ol
duğunu iddia eder ; ancak modern kay
nakların bazılarının kaydettiği gibi biz
zat Ebherf'nin Semerkandf nisbesini kul
landığı dikkate alınırsa ailesinin aslen 
Semerkantlı olduğu anlaşılır. Seyfü'l
gullab müellifi Muhammed Fevzi ise 
Ebherf nisbesinin üç ayrı anlamı bulun
duğunu belirterek bunları bir beldeye 
mensup olma, bir kabileye mensup ol
ma ve "Beyazf"de olduğu gibi bir niteli
ği belirtme şeklinde sıraladıktan sonra 
Ebherf nisbesinin beldeye değil kabile
ye mensubiyet ifade ettiğini söyler; ona 
göre Esfrüddin Ebher kabilesine men
suptur. Mehmet Sadettin Aygen Büyük 
Filozof Esfrüddin Ebherf adlı eserinde, 
Ebherf'nin Afyon ilinin Çay ilçesi yakının
da Eber gölü civarındaki Eber köyünden 
( şimdiki Doğanlı) olduğunu ve türbesinin 
de orada bulunduğunu iddia ediyorsa da 
şimdilik bu iddia "ebher" ile "eber· keli
meleri arasındaki ses benzerliğinin öte
sinde bir anlam taşımamaktadır. 

Ebherf ilk tahsilini Musul'da yaptı , da
ha sonra Horasan ve Bağdat'a giderek 
öğrenimini tamamladı. O dönemin en 
ünlü bilginlerinden olan Kemaleddin İbn 
Yunus'un talebesi, İbn Hallikan'ın da ho
cası oldu. Bir süre Musul sarayında hi
maye gördü; 625'te (1228) Musul'dan 
Erbil' e geçerek oraya yerleşti. Ebherf ay
rıca Anadolu'ya da seyahatlerde bulun
muş, buradaki Türk beylerinin sarayla
rında ağırlanmış, ilim ve kültürün geliş
mesine ve ilim adamlarına büyük değer 
veren beylerin teşvik ve destekleriyle fel
sefe ve müsbet ilimler alanında dersler 
vermiştir. Ölümüyle ilgili olarak kaynak
larda 661 (1263) ve 663 (1265) gibi fark
lı tarihler zikredilmektedir. 

Eserleri. Felsefe ve Mantık. Felsefede Fa
rabf ve İbn Sina geleneğinin XIII. yüzyıl
daki en başarılı temsilcilerinden olan Eb
herf, özellikle Hidayetü 'l-hikmeve lsa-
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