
EBRU 

min hazırlanmış olur. böyle kağıtlar ay
rıca aharlanır. 

Bunlardan başka bir ebru çeşidi daha 
vardir ki tanınmış ebruculardan Ayasof
ya Camii hatibi Mehmed Efendi (ö. 1773) 
tarafından . icat edildiği için hatip ebru
su adıyla tanıriır. Bunda, hafif renkli ze
min üstüne tel çubuk yardımıyla kuv
vetli renklerden birer .çlamla bırakılır. is
tenirse iç içe birkaç renk daha konabi
lir. İnce bir iğne bu kat kat renkli daire
lerin içinde sağdan sola, yukarıdan aşa
ğıya birkaç defa hareket ettirilir ve çar
kıfelek, yürek. yıldız gibi şekiller elde 
edilir. Buna bağlı olarak çiçek şekilleri 
de yapılmak istenmiştir. Ancak ilk defa 
M. Necmeddin Okyay (ö. ı 976) eliyle ta
bii şekline en yakın çiçekli ebrular (Hile. 
karanfil, hercal menekşe, gelincik. gonca 
gül, kasımpatı , sümbül) yapılması başa
rılmış, onun talebesi Mustafa Düzgün
man (ö . ı 990) da bunlara papatyalı eb
ruyu ilave etmiştir. Çiçekli ebrular sanat 
tarihimizde "Necmeddin ebrusu· adıyla 
tanınır. 

Teknede istenilen tarzda hazırlanan 
ebru. teknenin üstüne sağdan veya sol
dan yavaşça yatırılan ve 1 S saniye ka
dar bekletilen kağıda bütün güzelliğiyle 
geçer. Ebruyu yapan kişiden tarafa olan 
köşelerden tutulup kaldırılan kağıt öne 
doğru çekilir ve uzun çıtalar üstüne se
rilerek gölgede kurumaya bırakılır. 

Teknede yapılan nakışlar ancak bir 
tek kağıda geçirilebilir. Bir defa yapılan 
ebrunun aynısı bir daha tekrarlanamaz, 
ancak benzeri yapılabilir. Bundan dolayı 
her ebru, asla kopya edilemeyecek bir 
sanat eseri vasfını taşır. 

Yine Necmeddin Okyay· ın buluşu ola
rak İslami hat sanatında yer alan yazılı 
ebrular vardır. Bir hat eseri, arap zamkı 
mahlOiüyle yazıldıktan ve kurutulduktan 
sonra ebru teknesine yatırılırsa zamklı 
yerler ebruyu almaz ve yazılı kısım ka
ğıt rengiyle kalır. 

Eski yazma kitaplarda kağıdın yazı sa
hasının ayrı, etrafının ayrı renge boyan
masına "akkase·, böyle kağıtlara da "ak
kaseli kağıt" denilir. Ebruya da tatbik 
edilen bu teknikle XVII. asırda Hindis
tan ' ın BlcapOr şehrinde ebru-resimler 
yapıldığı bilinmektedir. Necmeqdin Ok
yay bunları görmediği halde, hafif eb
rulu kağıdın ortasına arap zamkı mah
IOiü sürüp bu kağıdı, kuwetli boyalar 
serptiği tekneye ikinci defa yatırarak iki 
ayrı ebrulu kağıt, yani akkaseli ebruyu 
yapmıştır. Bu tarz, Necmeddin Okyay ta-
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rafından ayrıca yazılı ebruya da tatbik 
edilmiştir. 

Yukarıda sayılanlar dışında İstanbul'
da ebruculukla uğraşan eski sanatkar
lardan tesbit edilebilenler şunlardır: Şe
bek Mehmed Efendi (X. / XVL yüzyıl). Şeyh 
Sadık Efendi (ö. 1846). kardeşi Salih ve 
oğlu Hezarfen İbrahim Edhem Efendi 
(ö. 1904). Bekir Efendi (XlX. yüzyıl) , Hat
tat Sami Efendi (ö. 1912). Necmeddin 
Okyay'ın oğlu Sami Necmettin (ö. ı 933). 
Hattat Aziz Efendi (ö. ı 934). Abdülkadir 
Kadri Efendi (ö. ı942) , Sacid Okyay (d. 
1915). Günümüzde bu sanatta uğraşan
lar süratle çağalmakta olup ebrunun za
manımızda kumaş, cam ve fayans üze
rine de yapıldığı, hatta mücerret resim 
anlayışı dışında figüratif resim üslObuy
la dahi çalışıldığı görülmektedir. Ayrı
ca zamanımızda eski boyalar bulunma
dığından bunların yerini artık sentetik 
boyalar almıştır. Bu sebeple renk zevki 
de değişikliğe uğramıştır. 

Ebru kağıdı, eskiden yazma kitapla
rın ciltlenmesinde (ebrulu kap, çarkOşe 

kap) ve yan kağıdı olarak kullanıldığı gi
bi kıta ve levhaların iç ve dış pervazla
rıyla koltuk denilen kısımlarında da çok 
kullanılmıştır; bunların en güzel örnek
lerine müze, kütüphane ve koleksiyon
larda rastlanır. Ayrıca Necmeddin Ok
yay'dan bu yana, çiçekli ebruların dört 
tarafına da iç ve dış pervaz olarak yara
şan diğer tarzdaki ebrulardan yapıştırı
larak cazip resim tabloları hazırlandığı 
görülmektedir. 

Bu sanat XVII. asırdan itibaren Batı 
aleminin de ilgisini çekmiş, Roma' da 
1646 yılında "Türk kağıdı" adıyla yapı
lan ilk neşriyattan beri ebruculuk üzeri
ne pek çok eser yazılmıştır (bk. bibl.) . 
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ı 
EBSAL ü SElAMAN 

( .:ıl.~ .J J~t ) 

Lamii Çelebi'nin 
(ö. 938 / 1532) 

Molla Cami'nin Selliman ü Ebsal 
adlı eserinden genişleterek 

tercüme ettiği aşk mesnevisi 

(b k. lAMii ÇELEBİ ; 

sELAMAN ü EBSAL). 
_j L 

ı 
EBŞIHI 

ı 

L 
(bk. İBŞiHi). 

_j 

ı 
EBTAH 

ı 

( &.\11) 

L 
Mekke ile Mina arasında bir yer. 

_j 

Ebtah, Arapça'da "kumlu, çakıllı dere. 
suyun yayılarak aktığı geniş tabanlı va
di" anlamında kullanılan bir isimdir. Bat
ha da aynı manaya gelmektedir. Bazı dil
cilere göre ise Ebtah kelimesi, kökünde 
bulunan "yüzükoyun yere atmak. yüzüs
tü bırakmak" şeklindeki bir anlamı se
bebiyle Hz. Adem'in yeryüzüne indirildi
ği mevkiin adı olmuştur. Bu yer Battah, 
Hayfu Beni Kinane ve Muhassab olarak 
da bilinmektedir. 

Ebtah'ın Mekke ile Mina arasında bu
lunduğu kesin ise de mevkii ve bunun 
sınırları konusunda görüş ayrıliğı vardır. 
Ezraki'ye göre Ebtah, Mekke'den Mina'
ya çıkılırken HacGn'dan Hurmaniye'nin 
sınırına kadar olan sol taraftaki bölge
dir. Burası günümüzde Ca'feriye adıyla 
bilinir. Fasrnin Şafii'den naklettiğine gö
re Ebtah, Cebelül'ayre ile Cebelülahar 
arasında kalan bölgedir. Cebelül'ayre Ce
belülmünhana, Cebelülahar Cebelülha
con olarak bilinmektedir. Asmarye gö
re ise Yukarı Melavl denilen Şi'bü Amr 
ile Beyyaziye diye adlandırılan Şi 'bü Be
ni Kinane arasında kalan bölgedir. Bu
nun dışında. HacOn ile Mina arasında ka
lan bölgenin tamamının Ebtah olduğu
nu söyleyenierin yanı sıra Cemerat'ın bu
lunduğu yere Ebtah diyenler de vardır. 
Ayrıca Fakihf, Ebtah adıyla aynı mevki
de başka yerlerin gösterildiğinden de 
bahsetmektedir. 

Ebtah'ın diğer adı olan Batha aynı za
manda Mekke'nin isimlerinden biridir. 
Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmutta
lib'in "Ebü'I-Batha" künyesiyle anıldığı. 

kendisinin de "Batha'nın efendisinin oğ-



lu" olduğunu söylediği nakledilmektedir 
(Nüveyri. xvı. 40-42) . Cahiliye dönemin
de Mekke ve Kabe reisliği konusunda çı
kan anlaşmazlık üzerine Kureyş kabile
siyle Huzaa ve Beni Bekr kabileleri sa
vaşmak üzere Ebtah'ta karşılaştılar. Her 
iki tarafın büyük kayıplar verdiği bu sa
vaş, hakem olarak seçilen Ya'mur b. Avf 
b. Kilab'ın Mekke emirliği ve Kabe reis
liğini Kusay b. Kilab'a vermesiyle sona 
erdi. Daha sonra hasım kabileler Mek
ke'den göç ettiler. Bu olaydan sonra Ku
reyş kabilesi ikiye ayrıldı. Bir kısmını Ku
say Ebtah'a yerleştirdi. bunlar Kureyşü'I
Bitah adıyla şöhret buldular. Diğerleri 

Mekke'nin dışında yerleştiler ve Kurey
şü'z-Zevahir diye tanındılar (İbn Sa'd, I, 
68-71 ). 

Hz. Peygamber' in, Abdülmuttalib 'e 
mensubiyeti ve Batha'da konaklamış ol
ması dolayısıyla EbtahT nisbesiyle anıl

dığı nakledilmektedir. Ayrıca Ya'kubT'
nin belirttiğine göre ResOl-i Ekrem Mek
ke'deki üç yıllık gizli davet dönemini Eb
tah'ta sona erdirmiş ve açık davetini ilk 
defa orada yapmıştır (Taritı. Il , 24) . Hu
deybiye Antiaşması'nı takip eden yıl um
retü'l-kaza için Mekke'ye gittiğinde Eb
tah'tan başka hiçbir yerde konaklama
dığı rivayet edilir. Mekke'nin fethi sıra
sında da yine burada konaklamış ve is
lam'ı kabul eden Hind b. Utbe ve yanın
daki kadınların biatını Ebtah'ta kabul 
etmiştir. İbn Sa'd'ın bildirdiğine göre Hz. 
Peygamber genellikle burada konaklar
dı. Nitekim Veda haccını eda ederek Mi
na'dan dönerken, "Biz yarın inşallah müş
riklerin küfür üzere sözleştikleri Beni 
Kinane vadisine ineceğiz" demiş (Müs· 
ned, ll, 540 ; Buhari, "I:Iac", 45) ve aynı yer
de konaklamış, bu arada öğle, ikindi, ak
şam ve yatsı namazlarını orada kılmış, 
buna da "tahsTb" denmiştir. Abdullah b. 
Ömer tahsTbi Hz. Peygamber'in sünneti 
olarak kabul etmiş, Hz. Ebü Bekir, Ömer 
ve Osman hac dönüşü tahsTb yapmış, 
İbn Abbas ve Aişe ise ResOl-i Ekrem'in 
ibadet maksadıyla değil istirahat mak
sadıyla buraya indiğini söyleyerek tahsT
bin sünnet olmadığını belirtmişlerdir (Bu
hari. "I:Iac", 147). 

Ashap arasındaki bu görüş ayrılığı fı
kıh mezheplerine de yansımıştır. Hane
fi fakihleri tahsTbi, müşriklerin geçmiş
te aynı yerde toplanarak müslümanla
ra boykot ilan etmek için sözleşmele
rine karşılık olarak Hz. Peygamber'in 
kasıtlı bir davranışı şeklinde değerlen
dirip sünnet kabul etmişler ve tavafta-

ki remel* gibi saymışlardır (SerahsT. N. 
24) MalikT, Şafii ve HanbeiT mezheple
ri ise tahsTbi müstehap kabul etmişler
dir. Ancak bu uygulamayı terketmenin 
hac ibadetine zarar vermeyeceği ve her
hangi bir cezayı gerektirmeyeceği hu
susunda fakihler arasında görüş birli
ği vardır. 
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!il SALİM Ö öüT 

EBTER, Kesirünneva 

( ~:.;\ .~1_;,:5 ) 

(ö. 169/785-86) 

Zeydiyye'ye bağlı olan ve Bütriyye, 

Ebteriyye, Salihiyye gibi 
değişik adlarla tanınan fırkanın 

kurucularından biri 

(bk. ZEYDİYYE). 

EBTERİYYE 
(~~:.;1) 

Zeydiyye alimlerinden 

Hasan b. Salih 

(ö. 168/ 784-85) 
ile Kesirünneva el-Ebter'in 

(ö. 169 / 785-86) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 

(bk. ZEYDİYYE). 

EBÜ 

(bk. EB; KÜNYE). 

_j 

_j 

_j 

EBÜ ABDULlAH, Muhammed b. Ali 

EBÜ ABDUUAH, 

Muhammed b. Ali 

( ~ .y, ~ .JJI~,;t) 

Ebu Abdillah Muhammed el-Galib-Billah 
b. Ebi 'I-Hasen Al! b. Sa'd en-Nasr! 

(ö. 940 / 1534) 

Endülüs'te hüküm süren 

Nasriler'in son hükümdan 

(1482-1483, 1487 -1492). 
L _j 

Endülüs'te islam hakimiyetinin son 
temsilcisi olan NasrTler (Beni Ahmer) Dev
leti'nin hükümdan Ebü Abdullah (İ span
yol kaynaklarında Boabdil ve el Rey Chico) 
862'de (1457-58) doğdu. Babası Ebü' l
Hasan Ali b. Sa' d veliaht olarak önce onu 
tayin ettiği halde daha sonra cariyesi 
Süreyya ' nın kendi oğlunun veliaht olma
sı yolundaki gayretleri sonunda bu ka
rarından vazgeçti. Ebü Abdullah'ı anne
si Aişe ile birlikte hapsettirdi. Saray ri
calinden bazılarının yardımları sayesin
de Ebü Abdullah Elhamra Sarayı 'ndan 

kaçmayı başardı ve Vadiaşi'ye (Guadix) 
giderek burada babasına karşı bir isyan 
hareketi başlattı . Bu sırada Ebü' l- Ha
san' ın Zagal lakabıyla tanınan kardeşi 

Muhammed b. Sa'd, Meriye (Aimeria) ve 
civarında istiklalini ilan etmiş bulunuyor
du. Bu sebeple NasrTler Devleti kendi 
içinden parçalanmıştı. Yine aynı sıralar
da Kastilya (Castilla) Krallığı ile Aragon 
Krallığı birleşerek tek bir siyasi güç ha
line geldiler ve Endülüs'te islam hakimi
yetine son vermek için NasrTler'in par
çalanmasını fırsat bilerek 887' de ( 1482) 
Gırnata'nın güneybatısındaki Hamme'yi 
işgal ettiler; daha sonra da Levşe'ye sal
dırdılar. Bu gelişmeler karşısında VadT
aşfde bulunan Ebü Abdullah tahtı ele 
geçirmek için Gırnatalılar'a çağrıda bu
lundu. Onun bu çağrısı gerek saray gö
revlileri gerekse Gırnata halkı arasında 
kabul görmeye başladı. Durumun kendi 
aleyhine gelişmekte olduğunu anlayan 
babası Ebü'l-Hasan Gırnata'dan ayrıla
rak kardeşi Zagal'e sığındı . Bunun üze
rine Ebü Abdullah Xl. Muhammed adıy
la 887'de (1482) babasının terkettiği tah
ta oturdu ve ilk icraatı, amcası Zagal 'in 
başarılarından da cesaret alarak bazı hı
ristiyan mevzilerine saldırmak oldu. An
cak Kurtuba yakınındaki savaşta yeniidi 
ve pek çok askeriyle birlikte kendisi de 
esir düştü . Ebü Abdullah'ın esir düşme
siyle NasrT tahtı Zagal'e kaldı. 

Zagal'in tahta geçmesinden endişeye 
kapılan Kral Perdinand ve Kraliçe iza-
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