
fen kasabasında doğdu. Tahsil hayatı 

hakkında yeterli bilgi yoksa da İsmail b. 
Mes'adet ei-Cürcani. Abdülvehhab b. Mu
hammed b. Şehid, Ebü Bekir b. Halef 
eş-Şirazi. Ebü Muhammed Hasan b. Ah
med es-Semerkandi ve Abdülkahir ei 
Cürcani' den okuduğu ve kendisinin de 
pek çok öğrenci yetiştirdiği anlaşılmak
tadır. 

Gençliğinde Bağdat'a gitti; orada ha
lifelerin, sultanların ve devrin meşhur 
şahsiyetlerinin himayesine mazhar ol
du. Bunlar arasında Halife Muktedi- Bi
emrillah. oğlu ve halefi Müstazhir- Bil
lah. Sultan Melikşah ve oğlu Sultan Mu
hammed Tapar, Vezir Nizamülmülk ile 
oğlu Müeyyidülmülk zikredilebilir. Müey
yidülmülk'ün hizmetinde bulunduğu sı
rada halifenin veziri Amidüddevle'yi hic
vetmesi üzerine vezir onun Abbasi hali
fesini yerip Fatımi halifesini övdüğünü 
söyleyerek kendisini Muktedi- Biemril
lah'a şikayet etti. Bunun üzerine Ebiver
di Hemedan'a kaçtı. Arap dili ve edebi
yatındaki üstünlüğü sebebiyle Nizamül
mülk'ün oğlu Ziyaülmülk'ün tuğrailiği

ne getirildi. Ziyaülmülk'ün ölümü üzeri
ne İsfahan'a giderek orada Porsuk'un 
oğullarının hocalığını yaptı. Daha sonra 
Sultan Muhammed Tapar tarafından 

müşrifü'l-memalik tayin edilmeden ön
ce kısa bir süre Bağdat Nizarniye Med
resesi Kütüphanesi'nin müdürlüğü gö
revinde de bulundu. 20 Rebiülewel 507 
(4 Eylül 1113) tarihinde İsfahan'da vefat 
etti. İbn Hallikan ' ın Veteya tü '1- a ' yan ' ın
da Ebiverdi'nin ölümüyle ilgili olarak ve
rilen 557 (1162) tarihi müstensih hata
sı olmalıdır. İmadüddin ei-İsfahani, Ebi
verdi'nin Muhammed Tapar tarafından 
müşrifü 'l-memalik tayin edildiğinde sul
tanın huzurunda iken düşüp öldüğünü, 

bunun da o devrin nüfuzlu şahsiyetlerin
den Hatir tarafından zehirlendiği şeklin
de değerlendirildiğini nakletmektedir. 

Kaynaklar, Ebiverdi'nin çok güçlü bir 
hafızasının bulunduğunu, edebiyat. ne
sep ilmi, gramer, lugat ve ahbarda çok 
geniş bilgiye sahip, belagat ve inşada 
mahir. güçlü bir şair. aynı zamanda if
fetli, adil. dindar ve izzetinefis sahibi bir 
kimse olduğunu , zaman zaman maddi 
sıkıntılar içinde yaşamasına rağmen kim
seden bir şey istemediğini nakletmek
tedir. 

Eserleri. Ebiverdi'nin nesep, tarih. şii r. 

şiir tenkidi ve hadis sahalarındaki on beş 
kadar eserinden günümüze iki tanesi 
ulaşmıştır. 1. Divan ü '1- Ebi verdi. Ebi
verdi divanını " lrakıyyat". "Necdiyyat" 
ve "Vecdiyyat" adıyla üç kısma ayırmış
tır. Divanın tamamı basıldığı gibi (Kahi
re 13 17; Beyrut 1327; nşr. Ömer ei -Es'ad, 
1-1!, Dımaşk 1374 -1375/ 1974 -1 975; Bey
ru t 14071 1987) bölümler halinde de ya
yımlanmıştır (Mukatta 'atü'I ·Ebiverdi IDi· 
vanü 'l ·mu/(:atta 'at, Kahire 12771; Necdiy · 
yatü 'I ·Ebiuerdf, nşr. Muhammed b. Ab
durrahman er-Rebi' IRiyad 1982 1). Ayrıca 
"Necdiyyat" kısmı çeşitli alimler tarafın
dan şerhedilmiştir. Bunlardan biri de 
Osmanlı alimi Muhyiddin Abdülmuhsin 
el-Kayseri olup şerhinin yazma bir nüs
hası mevcuttur (Brockelmann, GAL, 1, 293). 

Ebiverdi'nin divanında yer alan bazı şi

irler Esterabadi gibi çeşitli müellifler ta
rafından iktibas edilmiştir (Bez m ü Rezm, 

s. 20). 2. el -Muhtelif ve'l-mü ' telif i i 
müştebehi esma\·r-rical. Hadis ricali
ne dair olan bu risale Mustafa Cevad ta
rafından tahkik edilerek İbnü ' s-Sabüni'
nin Tekmil e tü İkmôli '1- İkmal'i ile bir
likte neşredilmiştir (Bağd ad 1957; Beyrut 
1406/ 1986) 
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Ebiverdi'nin 
divan ı n ı n 

ilk iki sayfası 
(Nuruosmaniye Ktp., 

nr .. 3772) 
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Ebiverdi'nin kaynaklarda zikredilen di
ğer eserlerinden bazıl a rı şunlardır : Tô
ril]u Ebiverd ve Nesa, ~absetü '1- 'ac
lôn ii nesebi Ebi Süfyan, Nüzh etü '1-
hôfız, el-M üctebô mine'l-M üctenô fi'r 
ri cal , Kitabü Ebi 'AbdirraJ:ımôn en
Nesô ' i ii 's -S ün eni '1- me' şure ve şer hi 
gari bihi, Ma'l]telefe ve' tel efe ii en
sôbi'l - 'A ra b, Taba~atü '1- 'ilm ii kül 
li fen, Ki tab ün k ebirün f i'l- ensab, Kev
kebü 'l -müte' emmil, ed-Dürretü'ş - şe
mine, Şahletü 'l-kiiriJ:ı (Yaküt, XVII , 243 -

244) 

Memduh Hakkı, el-Ebiverdi mümeş

silü '1- karni'l- hdmis ii tôrihi 'l- fikri'l 
'Arabi. ad ıyla "bir eser kale~e almıştır 
(Dı maşk, ts ) 

BİBLİYOGRAFYA : 
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XVII , 234 -264; ibnü ' ı -Esfr. el-Kam il, X, 284· 
285; a.mlf.. el-Lübab, lll , 154· 155; İbnü ' ı -Kıf· 
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nr. Musa{fa'l-nıaka l, Tahran 1959, s. 389 ·390; 
Ömer Ferruh. Tarfl]u'l-edeb, lll , 216·222 ; A'ya· 
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EBKARÜ 'I -EFKAR 
( .)~,X!')'\ .)~ı ) 

Eş'ariyye alimlerinden 
Seyfeddin el-Amidi'nin 

(ö. 631/ 1233) 
kelam ilmine dair eseri. 

_j 

Kısa bir mukaddime ile sekiz bölüm
den oluşur. Mukaddimede, ana konula
rından biri olarak Allah ' ın zatı ve sıfat
larından bahseden. dolayısıyla dini ilim
lerin temelini oluşturan kelamın en şe
refli ilim olduğu . bu sebeple onu öğren 

menin büyük önem taşıdığı . ayrıca eser
de mütekaddimin ve müteahhirin döne-
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mine ait bütün görüşlerin özetlenip de
ğerlendirildiği belirtilir. "Kaide" başlığı

nı taşıyan bölümlerde "fasıl, bab, kısım. 
nevi, mesele, asıl" ve "fer'" adı verilen bir 
iç sistem- uygulanmıştır. 

Bilgi problemine tahsis edilen birinci 
bölümde çeşitli tarifleri verilen bilgi ön
ce kadim ve hadis. hadis bilgi de zaruri 
ve kesbi kısımlarına ayrılır ve bu bilgi 
çeşitleriyle ilgili olarak ayrıntılı tahliller 
yapılır (vr. 2b-18•). Akli istidlalin (nazar) 
işlendiği ikinci bölümde nazarın tarifi, 
şartları, bilgi kaynağı oluşu, nazarı bilgi 
kaynağı olarak kabul etmeyen karşı gö
rüşün tenkidi, Allah'ın varlığına ulaşmak 
için doğru tefekkürde bulunmanın her 
mükellefe farz oluşu gibi konulara yer 
verilir (vr I8•-35b). Nazari hükümlere 
ulaştıran metotların ele alındığı üçüncü 
bölümde tarif (had) ve kısımları ile delil 
ve çeşitleri üzerinde durulur (vr 35b-46•). 

Malum konusuna ayrılan dördüncü bö
lüm eserin en geniş kısmını teşkil eder. 
Malum ya mevcüd veya ma'dQm olur; 
mevcüd olan malum da vacib ve mürn
kin şeklinde ikiye ayrılır. Özellikle vacib 
varlık konusunun geniş olarak incelen
diği bu bölümde vacibü'l-vücüdun ispa
tı, sıfatları, sıfatiarın birbiriyle ilişkisi, 

Allah hakkında caiz olan ve olmayan 
hususlar, rü'yetullah •, Allah'ın yaratık
larına benzemekten tenzih edilmesi, hı
ristiyanların ulühiyyete ilişkin görüşleri
nin tenkidi, ilahi fiiller, ta'dil ve tecvir*, 
kudret ve irade konuları üzerinde duru
lur. Mümkin varlık kısmında ise cevher. 
araz ve bunlara ilişkin hükümlerle ale
min hadis oluşu konusu ele alınır. Dör
düncü bölümün ma'düm olan malum kıs
mında ahval* teorisi eleştirilir (vr 46b-

505•) . Nübüwete dair olan beşinci bö
lümde nübüwet, nebi ve mucize kav
ramları açıklandıktan sonra nübüwetin 
imkanı, peygamberlerin vasıfları ve üs
tünlükleri gibi konulara yer verilir (vr. 
505•-586• ). Ahiret hallerine ve sem'iyya
ta ayrılan altıncı bölümde kesin bilgi açı
sından sem'i delilin değeri, ahiret haya
tı, kabir azabı, cennet ve cehennemin 
halen mevcudiyeti, hisab, mizan, sırat 

gibi konular incelenir (vr. 586•-635b)_ "ei
Esma ve'l-ahkam" başlığını taşıyan ye
dinci bölümde iman ve küfür kavramla
rı, ehl-i kıblenin tekfir edilerneyeceği hu
susu, tekfir meselesine ve katiriere iliş
kin ayrıntılı hükümler açıklanır (vr. 635b-

669•). İmamete dair olan sekizinci bö
lüm halifenin belirlenmesi ve buna iliş

kin şartlar. ilk dört halifenin meşruiye
ti, ashap arasında meydana gelen iç sa-
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vaşlar, ashabın faziletteki dereceleri, emir 
bi'l-ma'rüf nehiy ani'l-münker ve bunu 
icra edecek kişinin görevleri gibi konu
ları ihtiva eder (vr. 669• -729b)_ 

Eş'ariyye'nin en hacimli kaynakların
dan biri olan Ebkarü '1- efkfır, kelam ve 
felsefenin birleştirildiği eklektik döne
me ait ilk ürünlerdendir. Kitapta ele alı
nan konulara dair daha önce ortaya atıl
mış olan görüşlerin hemen hemen ta
mamı zikredilip değerlendirilmiştir. İsla
mi tırkalardan Hariciler, Şia, Mu'tezile, 
Neccariyye, Haşviyye, Müşebbihe; İslam 
dışı dinlerden Yahudilik, Hıristiyanlık, Me
cüsilik ve Sabiilik tenkide tabi tutulan 
belli başlı konulardır. Kitapta uh1hiyyet 
mevzuuna geniş yer verilmesi ve bilginin 
tarifi örneğinde olduğu gibi eserin, mü
ellifine ait orijinal bazı görüşler ihtiva 
etmesi dikkat çekicidir. 

Ebkarü'1- efkfır, müellifı tarafından 

Rumı1zü'1-künı1z adıyla ihtisar edilmiş
tir (Keş{ü'?·?una.n, ı. 4). Adudüddin el-İci, 
Teftazani ve Seyyid Şerif ei-Cürcani gibi 
müteahhir kelam alimlerinin büyük ölçü
de faydalandıkları temel bir kaynak olan 
Ebkarü '1- efkô.r üzerinde Ahmed Mehdi 
tarafından Ezher Üniversitesi UsQiüddin 
Fakültesi'nde doktora tezi hazırlanmış 
ve metni tahkik edilmişse de bu çalışma 
henüz yayımianmamıştır (Aruçi, s. 980). 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı bu
lunan (Damad İbrahim Paşa, nr. 807) yaz
ma nüshası esas alınarak tanıtılan eser 
729 varaktır. Köprülü ve Topkapı Sarayı 
Müzesi kütüphanelerinde de çeşitli nüs
haları vardır (Brockelmann. 1, 678). 
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EBNA 
(.~'i'\) 

İranit askerlerin 
Yemenli kadınlarla evlenmesi 

sonucunda doğan etnik ve sosyal zümre. 
L ~ 

Araplar'ın ana yurdu ve eski medeni
yetlerinin beşiği olan Yemen bölgesi, mi
ladi VI. yüzyılda siyasi ve dini bakımdan 
büyük bir karışıklık içindeydi. 300-525 
yılları arasında burada hüküm süren 
Himyeriler'in son hükümdan olup Yahu-

diliği benimseyen Zünüvas'ın bu dine 
girmeyi reddeden Necranlı hıristiyanları 
"uhdüd" adı verilen içi ateş dolu çukur
lara atması üzerine. 525 yılında Eryat 
kumandasındaki Habeş ordusu Yemen'i 
işgal etti. Yaklaşık elli beş yıl devam eden 
Habeş hakimiyeti sırasında Eryat ve Eb
rehe ile iki oğlu Yeksüm ve Mesrük Ye
men valiliği yaptılar. 

Yeksüm ile Mesrük'un yerli Araplar'a 
zulmetmeleri ve onlara karşı büyük bir 
katliama girişmeleri üzerine Himyeriler'in 
soyundan gelen Seyf b. Züyezen, önce 
LahmTier'den ve Bizans İmparatorluğu'n
dan, ardından da Sasani İmparatorlu
ğu'ndan yardım istedi. Kisra ı. Hüsrev 
(Enüşirvan-ı Adil 1531-5791). başlangıçta 

iran'dan uzak bir bölgeye müdahale et
mek istemedi. Ancak daha sonra yaşlı ve 
tecrübeli kumandanlardan Vehriz'i kü
çük bir ordu ile Yemen'e gönderdi. Ya
pılan savaşta Mesrük öldürüldü ve Seyf 
b. Züyezen. Sasaniler'in vassali olarak 
San'a'da iktidarı ele geçirdi. Vehriz'in 
İran' a dönüşünden birkaç yıl sonra Ha
beşliler'in Seyf b. ZGyezen'i öldürmeleri 
(575 l?ll üzerine Kisra Vehriz'i 4000 as
kerle tekrar Yemen'e gönderdi. Bu defa 
bütün Habeşliler'i katleden Vehriz, Seyf 
b. Züyezen'in oğlu Ma'dikerib'i hüküm
dar ilan etti, kendisi de ölümüne kadar 
San'a'da Sasani valisi olarak kaldı; Kis
ra adına vergileri topladı. Vehriz'den son
ra sırasıyla Merzüban, Teynücan (Bfnü

dln), Hürre Hüsre (Husrev) ve Bazan San'a 
valisi oldular. Bazan Sasaniler'in son, is
lam devletinin ilk San'a valisidir. 

Elli yıl kadar devam eden Yemen'deki 
Sasani hakimiyeti sırasında İranlı asker, 
memur ve idarecilerin yerli kadınlarla 

evlenmeleri sonucunda yeni ve oldukça 
kalabalık bir sosyal sınıf ortaya çıkmış
tır. Ebna (oğullar) adı verilen. siyasi ve 
askeri gücü elinde bulunduran bu züm
re kültür bakımından zamanla Araplaş
mıştır. Bazan'ın selefi olan Hürre Hüs
re, Arap kültürünün oldukça etkisinde 
kalmıştı ve Arapça bazı şiirleri ezbere 
biliyordu (Taberi. ı . 1040). Ebna müslü
man oluncaya kadar Mecüsiliği muha
faza etmekle beraber Güney Arabistan'a 
hakim olan putperestlikten ve o yöre
deki Hıristiyanlık'tan da etkilendi. Yerli 
Arap kabileleriyle Ebna arasında, özel
likle İran nüfuzunun azalmaya başladığı 
sıralarda bazı mücadeleler olmuştur. 

Ebna ve San'a halkı. Hz. Peygamber'in 
Kisra'ya gönderdiği İslamiyet'e davet 
mektubu sonucunda ortaya çıkan geliş
meler üzerine. valileri Bazan ve Firüz ed-


