
EŞTERKÜNl 

taki makamelerden birine Risaletü'l - in
tişar ti'r- red di 'ala şaJ.ıibi'l- Ma~iima
ti'l-~urtubiyye adıyla bir reddiye yaz
mıştır (Brockelmann, GAL Suppl., I. 543). 
el-Ma~iimatü '1-lüzılmiyye Beyrut'ta 
basılmıştır (ts. ). Eşterkünf'nin Müber
red'in el-Kamil'ine bir şerh yazdığı da 
kaydedilmektedir (Keşfü '?·zunün, II, 1382; 
Hediyyetü'l- 'arifin, II, 89). 
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(bk. MAL). 

ET 

(bk. HAYVAN). 

ETBAU' t-TABitN 

(bk. TEBEU't·TABiiN). 

ETHE, Hermann 

(1844- 191 7) 

Alman asıllı şarkiyatçı. 
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13 Şubat 1844 tarihinde Almanya'nın 
Stralsund şehrinde doğdu. Orta öğreni
mini buradaki lisede, yüksek öğrenimi
ni ve doktora çalışmalarını Greifswald 
ve Leipzig üniversitelerinde yaptı. 1867'
den itibaren Münih Üniversitesi'nde Doğu 
dilleri okuturken 1872 yılında Oxford'a 
davet edilerek, daha önce C. H. Sachau 
tarafından başlatılan Bodleian Kütüpha
nesi'ndeki Farsça, Türkçe, Hintçe ve Peş
tuca yazmaların katalogunu hazırlama 
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çalışmalarını yürütmek ve ayrıca Arap
ça yazmaların bir ek katalogunu hazır
lamakla görevlendirildi; aynı yıl bu ka
talog çalışmalarına lndia Office Kütüp
hanesi'ndeki Farsça yazmalar da eklen
di. 187S -191 S yılları arasında Univesity 
College of Aberystwyth'de Almanca ve 
Doğu dilleri profesörlüğü yaptı ; 1887-
1889 yıllarında da Oxford Üniversitesi'
nin Doğu Araştırmaları Okulu'nda misa
fir profesör olarak bulundu. 

Eserleri. Özellikle Arapça, Farsça ve 
Türkçe yazmalar üzerine yaptığı yayın
larla tanınan Ethe'nin en önemli çalış

maları şunlardır: Zakariya ben MuJ:ıam
mad ben El- ~azwJ.ni's Kosmonograp
hie (Leipzig 1868); Das Schlafgemach 
der Phanytasie von Fettahi aus Nfsa
bür (Leipzig 1865, 1868, Fettahf'nin Şebis

tan - ı ljayal adlı eserinin birinci faslının ter
cüme ve neşri) ; Die Fahrten des Sajjid 
(Batthal) (Leipzig 1871 , Batta/name'ye dair 
ilk ilmi çalışma); Essays und Studien 
(Berlin 1872) ; Die höfische und roman
llsche Poesie der Perser ( 1887) ; Die 
mystische, didaktische und Iyrische 
Poesie und das spiitere Schritthum der 
Perser (Hamburg 1888); Catalogue of 
the Persian, Turkish, Hindüstani and 
Pushtu Manuscripts in the Bodleian 
Ubrary (l-ll. Oxford 1889-1930) ; Catalo
gue ot the Persian Manuscripts in the 
Ubrary ot the India Office (l , Oxford 
1903; ll, ı 937; London ı 980) ; Y"usut and 
Zalikha by Firdausf ot Tüs (Oxford 1908, 
FirdevsT'nin Yılsuf u Züley!Ja adlı eserinin 
tenkitli neşri) ; Catalogue of Oriental Ma
nuscripts, Persian, Arabic and Hindustani 
(Aberystwyth 1916. Aberystwyth 'deki The 
National Library of Wales'de bulunan kü
çük bir koleksiyonun katalogu). 
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ETİYOPYA 

Doğu Afrika'da ülke. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFY A 

Il. TARİH _j 

Doğudan Somali, kuzeyden Cibuti ve 
Eritre. batıdan Sudan, güneyden de So
mali ve Kenya ile çevrilmiş bulunan Eti
yopya (eski adı Habeşistan: Abyssinia), 

1.106.060 km2 yüzölçümüyle Afrika'nın en 
büyük ülkelerinden biridir. Ülkenin baş
şehri Adisababa, dini ve etnik bakımdan 
çeşitlilik gösteren nüfusu S0.341.000 '
dir (1990) 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFY A 

Yüzey Şekilleri. Prekambriyen devirden 
kalma bir billürsu temel üstüne oturan 
ülke toprakları genelde dağlar; yayialar 
ve yüksek ovalarla çöküntülerden mey
dana gelmiştir. Arazi. yeryüzü şekilleri 

bakımından doğu ve güneydoğudaki So
mali yüksek ovası, büyük Rift vadisi ve 
orta kesimlerle batıdaki dağlık bölge ol
mak üzere üç bölgeye ayrılır. Etiyopya'
yı güneyden kuzeye doğru ikiye ayıran 
ve Galla çöküntüsü de denen Rift vadi
si, Turkana (Rudolf) gölünün kuzeyinden 
Kızıldeniz kıyısındaki Denkali alçak ova
sına kadar uzanır. S0-60 km. genişliğin
de olan bu vadinin denizden yüksekliği 
ortalama 1 SOO m. civarındadır ve üze
rindeki çukurlarda tektonik kökenli pek 
çok göl mevcuttur. Rift vadisinin doğu
sunda kalan ve doğuya doğru gittikçe 
alçalan Somali yüksek ovası Cuba, birle-

. şerek onu meydana getiren Dava ve Ge
nale ile ülkenin en uzun akarsuyu olan 
Vebi Şebeli nehirleri tarafından parça
lanmıştır; vadinin doğu tarafında yük
sekliği 4000 metreyi geçen (Enkuolo 431 ı 
m., Batu 4307 m.) dağ sıraları uzanır. Rift 
vadisinin batısında kalan düzlüklerle 
dağlık kütle Eritre'nin kuzeyinden ül
kenin güneyine kadar uzanmakta ve çok 
sayıdaki akarsu ile parçalanmış bulun
maktadır. Bölgenin ve ülkenin en yük
sek dağı. Eritre ile Tana gölü arasında 
yer alan Simonlar üzerindeki Ras Daşin'
dir (4620 m.). Erozyon sonucu iyice aşın
mış olan yamaçların üst kesimlerindeki 
masa biçimi düzlükler Etiyopya'nın ya
pısal özelliklerinden birini teşkil eder. 
Ülkenin kuzeydoğusuna rastlayan Rift 
vadisinin devamı niteliğindeki Denkali 
çöküntüsünün bazı yerleri denizden da
ha aşağıdadır; genellikle çöl görünümü 
arzeden bu bölge tuz madeni bakımın
dan zengindir. 

İklim ve Bitki Örtüsü. Tropikal ikiimin 
hakim olduğu Etiyopya'da arazinin yük
sekliği sebebiyle sıcaklık aynı paralelde
ki diğer Afrika ülkelerine göre biraz dü
şüktür ve deniz seviyesinden yüksekli
ğe göre değişiklik gösterir. Hava alçak 
kesimlerde daha sıcak, yükseklerde se
rindir. Denkaif çöküntüsünde zaman za
man SO dereceye varan sıcaklık orta ve 
batı bölgelerde iyice düşer. Kış ayları 

(ekim- mart) kurak, yaz ayları (nisan- ey-


