
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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bella, müslümanları birbirine düşürmek 
için Ebü Abdullah 'ı serbest bıraktılar. 

Ayrıca ona amcasına karşı yapacağı mü
cadelede askeri yardımda bulunmayı da 
vaad ettiler. Ebü Abdullah Gırnata' nın 
doğusundaki bazı kaleleri zaptederek 
meşrü hükümdarın kendisi olduğunu ilan 
etti ve Gırnata halkını amcasına karşı 

kışkırttı . iç karışıklıkların tekrar başlama
sını fırsat bilen hıristiyan orduları müs
lümanların elindeki bazı şehir ve kalele
re saldırarak 891 'de ( 1486) Levşe, 892'
de (1487) Malaga, 895'te (1490) Men
keb, Basta, Vadiaşi ve bir süre sonra En
dülüs müslümanlarının Kuzey Afrika ile 
temaslarını sağlayan en önemli strate
jik mevkilerden biri olan Meriye'yi istila 
ettiler. Vadiaşi'nin düşmesi üzerine Za
gal teslim olmak zorunda kaldı. Kendi
sine bazı imtiyazlar tanındıysa da hıris
tiyan himayesinde yaşamaya tahammül 
ederneyerek Mağrib'e kaçtı. 

Zagal'in bertaraf edilmesinden sonra 
895 ( 1490) yılı başlarında Kastilya kra
lı bir elçi göndererek Ebü Abdullah 'tan 
elinde bulunan yerleri teslim etmesini 
istedi. Ebü Abdullah bu talebi reddetti 
ve muhtemel bir hıristiyan kuşatmasına 
karşı savunma tedbirleri aldı. Kastilya 
kuwetleri Receb 895'ten (Haziran 1490) 
itibaren Gırnata ve civarını baskı altına 
aldılar. Müslümanlar şehri bütün güçle
riyle savundularsa da çok kayıp verdi
ler. erzak sıkıntısının da baş gösterme
si üzerine Kastilya kralı ile görüşmeyi 
kabul etmek zorunda kaldılar. 25 Ekim 
1491 tarihinde yapılan antlaşma gere
ğince 2 Rebiülewel 897'de (3 Ocak 1492). 
Endülüs'te İslam hakimiyetinin son ka
lesi olan Gırnata'nın hıristiyanlara tes
lim edilmesi kararlaştırıldı. Hıristiyan kay
naklarında yer alan bir rivayete göre Ebü 
Abdullah Gırnata 'dan ayrılırken Elham
ra Sarayı'na bakarak ağlamaya başla
mış, bunu gören annesi ona, "Erkekler 
gibi savunamadığın şehir için şimdi ka
dınlar gibi ağla" demiştir. 

Kastilya kralı önce Ebü Abdullah'a bir
çok imtiyaz tanıdı. Ancak çok geçme
den onu Mağrib'e göç etmeye zorladı. 
15 Nisan 1493 tarihinde yapılan bir an
laşma ile Mağrib'e geçerek Fas'a yerle
şen Ebü Abdullah 940 ( 1534) yılında bu
rada vefat etti. Cezayir'in Tlemsen şeh
rinde öldüğünü ve mezarının burada bu
lunduğunu ileri sürenler varsa da. bu 
doğru değildir (iA, IV, 9). 924 (1518) ve 
943 (1536-37) yıllarında öldüğüne dair 
rivayetler de vardır . 
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Iii MEHMET ÖzDEMİR 

EBO ABDUllAH ei-BASRİ 
( .s_ro:!l ...lı\~ Y.l ) 

Ebu Abdiilah el-Hüseyn b. All 
b. İbrahim el-Basri el-Kağadi 

(ö. 369/979-80) 

Mu'tezile'nin 
önde gelen kelam alimlerinden, 

Hanefi hukukçusu. 
_j 

Kaynaklarda doğumuyla ilgili olarak 
289 (902), 293 (905) ve 308 (920) yılları 
zikredilmektedir. "Gübre böceği" mana
sma gelen Cual lakabı ile anılırsa da Mu'
tezile ve Hanefi kaynakları bu lakaptan 
söz etmezler. 

Büyük ihtimalle, 311 (923) yılından iti
baren devamlı bir tehlike teşkil eden Kar
matHer'in şerrinden kurtulmak için genç 
yaşta Basra'dan ayrıldı. O dönemde As
kerimükrem'de bulunan ve Mu'tezile'nin 
Basra ekolünün temsilcileri sayılan Ebü 
Haşim el-Cübbai ile öğrencisi Ebü Ali İbn 
Hallad el-Basri'den istifade etti. Gayreti 
ve çalışkanlığı sayesinde onların seviye
sini aştı (KadT Abdülcebbar, Tabakatü 'l 
Mu 'tezile, s. 325). Ömrünün büyük bir 
kısmını Bağdat'ta geçirdi. Uzun müddet 
meşhur Hanefi fakihi Ebü' l-Hasan el 
Kerhi'nin derslerine devam ederek Ha-

nefi fıkhını öğrendi. Zühd ve ibadet ya
nında öğretim faaliyetlerine ağırlık ver
di. Derslerini kısa kesmesine rağmen ya
zılarını uzun yazıyordu. Gündüzleri ikin
diye kadar istirahat eder, gece boyunca 
da ders okutur ve telifte meşgul olurdu. 

Mu'tezile akımının IV. (X.) yüzyıl baş- . 

larından itibaren hayli itibar kaybına uğ
raması yanında. mezhebin Bağdat ka
nadının mümessili olan İbnü'l-İhşid ve 
öğrencilerinin Ebü Haşim'in düşüncele
rine şiddetle karşı çıkmaları yüzünden 
Ebü Abdullah el-Basri'nin bu devredeki 
çalışmaları sırasında büyük sıkıntılarla 

karşılaştığı görülmektedir. Hamdani Emi
ri Seyfüddevle, Kerhfden "her müctehi
din isabetli olduğu" tarzındaki kanaatin 
açıklamasını isteyince KerhT bu işi Ebü 
Abdullah'a havale etmiş, o da konuya el
Usı11 ve Nalf-dü '1- fütya adlı eserleriyle 
açıklık getirmiş (a.g.e., s. 326), bu saye
de emirle iyi münasebetler kurmuştur. 

Hayatının sonunda felç geçiren Kerhi için 
gerekli olan mali desteği Seyfüddevle'
nin sağladığı kaydedilmektedir (Hatib. 
X, 355). Ayrıca Ebü Abdullah 'ın, daha son
ra meşhur olacağı mütedil Şii temayül
lerinin de bu irtibattan doğduğu düşü
nülebilir. Kendisi bu temayüllerini Bü
veyhTier'le ZeydTier'in ilgisini çekmek için 
de kullanmıştır. Muizzüddevle'nin Bağ
dat'ı ele geçirmesinden sonra (334 / 945) 

onun veziri Hasan b. Muhammed el-Mü
hellebi' nin desteğini kazanan Ebü Ab
dullah, 347 (958) yılında Bağdat'a gelen 
Sahib b. Abbad ile de dostluk kurmuş
tur. Ebü Hayyan et-Tevhidi. belki de Sa
hib b. Abbad'ı ve ona olan yakınlığıyla 
tanınan kimseleri sevrnemesi yüzünden. 
Ebü Abdullah'tan söz ederken onu ha
yalci, belagat konusunda zayıf, müna
zarada kaba, şöhrete düşkün. tarafgir ve 
politik nüfuzunu ustalıkla kullanan biri 
olarak tavsif eder (el-imtac ve'l-mu'ane· 

se, I, 40). 

Ebü Abdullah Bağdat'ta vefat etti. Ce
naze namazı Mu'teziiT nahiv alimlerin
den Ebü Ali el-Paris! tarafından kıldınl
dıktan sonra hocası Ebü'l-Hasan el-Ker
hi'nin türbesine defnedildi. 

Ebü Abdullah el- Basri'nin fikirleri, öğ
rencisi Kadi Abdülcebbar el-Hemedani'
nin muhtelif eserlerinde yer alan ikti
haslar halinde görülür. Kadi Abdülceb
bar hocasına karşı şükran borcunu be
lirtmekle beraber (e l-Mugnf, XX/ 2, s. 257) 
sık sık onun görüşlerine muhalefet eder. 
Onun. bazı eserlerini Bağdat'ta kaldığı 


