
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü ' n-Nedim, el-Fihrist, s. 283 ; Hatib, Ta
ril].u Bagdad, V, 462-463; İbn Abdülber, el-inti
ka', Kahire 1350, s. 53; Şirazi. Tabakatü 'l -fu
~aha', s. 167 ; Kiidi İyaz. Tertiba 'l - m~darik, ll , 
466-473 ; Abdülvahid ei-Merraküşi, el-Mu'cib 
{i tell].isi al].btJ.ri ' / -Magrib (nşr. M. Said el-Ur
yan), Kah i re 1383 1 1963, s. 62 ; Zehebi, A' la
mü'n -nübela', XVI, 332-334; a.mlf., el-'iber, 
ll, 146; Safedi, el-Va{i, lll, 308; Yafii, Mir'atü ' l
cenan, ll, 405; İbn Kesir, el-Bidaye, Xl, 304-
305 ; İbn Ferhün, ed-DibtJ.cü 'l-mü;;heb, ll, 206-
210 ; İbn Tağriberdi, en-1'/ücümü 'z-zfi.hire, IV, 
147; Makkari, Ezharü 'r - riyat (nşr. Said Ahmed 
A'rabi v. dğr.). Rabat 1398/1978, lll, 27, 86 ; İb
nü ' I-İmad , Şe;;erfi.t, lll, 85-86; Hediyyetü'l- 'ari
{fn, ll, 50; Zirikli, el-A' lam, Vlll, 98 ; Sezgin. GAS, 
1, 467 -468, 477 ; Kehhale, Mu'cemü ' l -mü'elli
trn, X, 241. 
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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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü ' I-Verdi, Tetimmetü '/ - Mul].taşar tr al].btJ.

ri'/ -beşer (n ş r . Ahmed Ri f'at ei-Bedravi). Bey
rut 1389/ 1970, ll, 430 ; İbn Hacer, ed-Dürerü 'l· 

kamine, ll , 323, 339-340 ; Kütübi. Feuatü 'l ·Ve

feyat, 1, 184 ; IV, 25 ; İbn Habib ei-Halebi. Te?ki

retü 'n -nebrh tr eyyami 'l -Manşür ve benrh (nşr. 

Muhammed M. Emin - Said Abdülfettah Aşür ), 

Kah i re 1976-86, ll, 242-243; Pertsch, Gotha, lll, 

64 -65 ; Ahlwardt. Verzeichnisse, V, 333 ; Brockel
mann, GAL, 1, 625 ; ll, 273; Suter, Die Mathema

tiker, s. 153 ; Ceviıt İzgi. "Anadolu Beylikleri 
Devrinde Yetişen Bir Matematik, Astronomi 
ve Tıp Bilgini Sivaslı Ömeroğlu Abdurrah
man (685 - 733 1 1286- 1333 )", Milli Selçuklu Kül
tür ve Medeniyeti Semineri'ne (20-21 Mayıs 199 1 

Konya) sunulan basılmamı ş tebliğ; D. Pingree. 
"Abhari Amin-al-Din", Elr., 1, 216. 
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( ı.S~")'\ .:n..U~f ) 

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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EBHERf. Eslrüddin 

güci adlı eserleriyle islam dünyasında 
pek az bilgine nasip olacak derecede bü
yük bir üne kavuşmuştur. Bu iki eserin 
ortak özelliği , asırlarca medreselerde 
ders kitabı olarak okutulmaları ve üzer
lerine birçok şerh ve haşiyenin yazılmış 
olmasıdır. 1. Hidô.yetü '1- J:ıikme. Klasik 
islam felsefesinin problemleri üzerinde 
bir çalışma olan eser mantık, tabfiyyat 
ve ilahiyyat şeklinde üç ana kısma ayrıl

mıştır. Muhtelif baskıları bulunan bu ki
tabın istanbul başta olmak üzere dünya
nın birçok yerinde yazma nüshaları var
dır (Brockelmann, GAL, 1, 608-609; Suppl., 

1, 839-841 ). Esere ne kadar çok değer 
verildiği , üzerine yazılan şerh ve haşiye
lerden anlaşılmaktadır. Bunların en meş
hurları, Kadi Mir Hüseyin b. Muinüddin 
ei -Meybedi (ei-Meybüdi) ei-Hüseyni ile (ö 
880 / 1475) Sadreddin-i Şirazi (ö 1050 / 
1640) tarafından yapılanlardır. Özellikle 
Kadi Mir şerhine birçok haşiye yazılmış

tır. Bu haşiyelerin en önemlileri arasında 
Muslihuddin-i Lari (ö 9791 ı 572 ). Nasrul
lah b. Muhammed ei-Halhali, Lutfullah b. 
ilyas er-Rumi (ö 929 / 1522 ). Pir Muham
med b. Alaeddin Ali el-Fenari ve Emir 
Fahreddin ei-Esterabadi (ö 1040/ 1630) 
gibi ünlü bilginierin hilşiyeleri zikredile
bilir. Bunlardan Lari'nin haşiyesi üzeri
ne ismail Gelenbevi (ö 12051 ı 79 1 ı bir 
ta 'likat yazmıştır. Hidô.yetü'1-hikme'
nin diğer önemli bir şerhi de Mevlana
zade Ahmed b. Mahmud ei -Herevi ei 
Harziyani'ye aittir. Bu şerh mantık kıs
mı hariç eserin son iki bölümü üzerine 
yapılmıştır. Mevlanazade'nin şerhine de 
birçok haşiye yazılmıştır. Bunlardan kay
da değer olanları arasında Hıdır Şah b. 
Abdüllatif (ö. 853 / 1449). Fatih Sultan 
Mehmed döneminin ünlü alimlerinden 
Hocazade Muslihuddin Mustafa Efendi, 
Kadızade-i Rumi adıyla bilinen Musa b. 
Muhammed ve Muhammed b. Mahmud 
el -Vefai'nin haşiyeleri sayılabilir. Son ha
şiye Hocazade'ninkini tamamlar nitelik
tedir. Vefai bu haşiyeyi Vezir Ayas Paşa 
için yazmış ve 924 (1518) yılında tamam
lamıştır. Ayrıca Mevlanazade 'nin şerhi 

üzerine IL Bayezid'in hocalarından Sela
haddin'in de bir haşiyesi vardır ki Hoca
zade bazı noktalarda onu tenkit etmiş
tir. Hidô.yetü '1- J:ıikme üzerine yazılan, 
Emirek Şemseddin Muhammed b. Müba
rek Şah ei-Buhari, Sa'deddin Mes'Od b. 
Muhammed ei -Kazvini ve Muinüddin es
Salimi'nin şerhleri de kayda değer gö
rülmektedir. z. İsô.guci. er-Risô.1etü'1-
Eşiriyye fi'l- man pk adıyla da bilinir. 
Mantığ ın bütün konularını kapsamakla 
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birlikte son derece muhtasar bir eser 
olup medreselerde mantık alanında oku
tulan ilk kitap olması bakımından önem
lidir. l sô.güci, mantıkçılar nezdinde en 
çok değer verilen, yine aynı derecede 
mühim birçok şerh ve haşiyeye konu 
olan başlıca mantık kitaplarındandır. Ese
re Batı dünyasında da ilgi duyulmuş, La
tince başta olmak üzere bazı Batı dille
rine tercüme edilmiştir (bk. !SAGücl). 3. 

Tenzilü '1- eikô.r ii ta cdili'l- esrô.r (Nuru
osmaniye, nr. 2662). Ebü'I-Ferec tarafın
dan Süryanice'ye çevrilmiştir. 4. Keşiü'1-

ha~ii'i~ fi tafıriri'd-de~a'i~. 663 (1 264) 
yılında istinsah edilmiş bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi· nde kayıtlıdır 

(Ayasofya, nr . 245 3) s. Risô.1etü'1 - bô.hire 
ii ma~a1eti'z-zô.hire (Süleymaniye Ktp. , 
Ayasofya, nr. 2566 / 3). 6. Kitô.bü '1-Metô.-
1t (Köprülü Ktp., nr . 1 6 ı 8) 7. Kitô.bü Be
yô.ni'l-esrô.r (Köprülü Ktp ., nr. ı6 1 8) . 8. 
Te1{ıişü'1-J:ıa~a-'i~ (Köprülü Ktp., nr. 1 6 ı 8) 
9. Zübdetü1-esrô.r (Mi llet Ktp ., Feyzullah 
Efendi, nr. ı 2 10 ) . 10. Teh?ibü 'n-nüket 
(At ı f Efendi, nr. 1604) 11. Risô.1e fi Fesô.
di '1-ebJ:ıô.s elleti vaçia cahô. mübrizü '1-
cede1iyyin (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 2304/ 4). 12. Risô.1e Müştemi1e 
calô. şemô.ni eaşere mes 'e1etin ii'l-ke
lô.m .. . Filozoflar. kelamcılar ve çeşitli din 
veya mezheplere mensup olanlar ara
sında ihtilaf konusu olan on sekiz me
seleyi halletmek maksadıyla yazılmış bir 
eserdir (Ragıb Paşa, nr. ı46 1 ). 13. Mera
şıdü '1 -makö.şıd (D iyarbakı r , nr. A 202 ı / 2 ) . 

Ayrıca Muhammed Taki Danişpejuh ta
rafından yayımlanan (Mecelle ·i Danişke· 

de· i Edebiyyat u c(Jlam·i insani, sy. 72 -
73, s. 457-494) ve Hidc'iyetü '1 - fıikme 'nin 

mantık bölümünün Farsça'ya tercüme
sinden ibaret olan Mantı~u '1-hidaye ile 
Arapça Risc11e fi'l-manp.~·ı da zikret
mek gerekir. Naşir, bu son risalenin Fars
ça bir tercümesinin bulunduğunu da bil
dirmektedir (Tahran Üniversi tesi Ktp ., nr. 
Ş . 5968). 

Ebheri'nin 
Keş{Ci ' f · !ıa!J:ii ' i!J: 
adlı eserinin 
ilk sayfası 
i Sü leymaniye Ktp .. 

Ayasofya, 

nr. 2453ı 

Astronomi. 1. Mu{ıtaşar fi cilmi'l-hey' e. 
Astronominin temel problemlerini ihti
va eden eser yirmi iki bölümden ibaret
tir. z. ez-Zicü 'ş- şiimil. Ebü' I-Vefa ei
BOzcani'nin aynı adı taşıyan eseri üzeri
ne yazılmış bir şerhtir. 3. Risc11e fi'l- us
turlô.b. 4. Dirayetü'1-ei1ak. s. ez-Zicü'1-
mü1a{ı{ıaş. ez-Zicü'1 - i{ıtişari ve ez-Zi
cü'1-Eşiri adlarıyla da anılmaktadır (Sar
ton, 11 / 2, s. 867; Elr., 1, 216-217) . 6. Mü-
1a{ı{ıas fi Şınac ati'l-Mecistf (Süleymani
ye Ktp ., Ayasofya, nr. 2583) 

Geometri. 1. Iş1aJ:ıu Kitabi'l-Ustu~u

sat fi '1-hendese 1i- U~1idis (Arkeoloji Mü
zesi Ktp., nr. 596). Z Risii1e ii Berkiiri'l
ma~tuc (Manisa il Halk Ktp ., nr . 1706) . 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibn Sina. 'Uyanü 'l·f:ıikme (İbn Sina, Resa'il 
içinde, nşr. Hilmi Ziya Ülken). Ankara 1953, 1, 
2·10 ; KeşW? · zunan, 1, 206·207 ; ll, 969, 2028· 
2030; Muhammed Fevzi, Sey{ü 'l-gullab, istan· 
bul 1284, s. 9·1 O; Suter, Die Mathematiker, s. 
145·146 ; Edwin E. Calverley, "al -Abhari's İsag
hüji fi ' l-mantiq", The Macdonald Presenta· 
tion Volume, London 1933, s . 75-85 ; Brockel
mann. GAL, ı , 608 ·611 ; Suppl., 1, 839·844 ; 
a.mlf .. "al-Abhari ", Ef2 (ing.), 1, 98 -99 ; Sarton. 
lntroduction, 11 / 2, s. 867 ; Nihat Keklik, islam 
Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, istanbul 1969· 
70, ı , 63-64; Ramazan Şeşen. Nevadirü 'l- · 
maf]tutati 'l·'Arabiyye {i melctebi'iti Türlciyya, 
Beyrut 1975, s. 304·31 O; Mehmet Sadettin Ay
gen, Büyük Filozof Esirüddin Ebherf, Afyon 
1985 ; Nicholas Rescher, Teta vvurü 'l·mantıkı'l· 

'A rabi (tre. Muhammed Mehran), Kahire i 985, 
s. 441 · 444 ; Abdülkuddüs Bingöl, Porphyrios 
ve isagoj isi Üzerine, Erzurum 1988, s. 28-29 ; 
Muhammed Takr Danişpejuh , "Dü risiile der 
mantıJı: " , Mecelle-i Danişkede· i Edebiyyat u 
'Uiüm ·i insani, sy. 72 ·73, Tahran 1349, s. 457 · 
494 ; Harndi Ragıp Atademir, "Porphyrios ve 
Ebherl'nin İsagoci'leri", DTCFD, Vl / 5 (1948). 
s. 461·468 ; G. C. Anawati. "Abhari" , Elr., 1, 216 · 
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EBHERİYYE 

( ":.ft~ ) 

Ebu Reşid Kutbüddin el-Ebheri'ye 
(ö. 572/ 1177) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. TARiKAT). 

EBivERDI 
( .. P.Jr.!~ ) 

Ebü'I-Muzaffer Muhammed b. Ahmed 
ei -Ümevl ei-MuiM ei -Eblverdl 

(ö. 507 / 1113) 

Büyük Selçuklular devrinde yetişen 
şair ve edip, ahb"r ve nesep Alimi. 

_ı 

ı 

_ı 

Soyu Abdümenaf'a dayanan ve Erne
viler'den Anbese b. EbO Süfyan neslinden 
gelen Ebiverdi, yaklaşık 457 ( 1 065) yılın
da Horasan'da Ebiverd yakınlarındaki KO-


