
EB OKTR 

lıca tasvir eden Evliya Çelebi de sivri bir 
burun üzerinde 600 adımlık bu kalede 
300 muhafızın bulunduğunu . ayrıca yet
miş kadar ev ile Kanünf Sultan Süley
man adına yaptırılmış küçük bir caminin 
yer aldığını belirtir. Burada ayrıca beş 

dükkan bulunduğunu yazan Evliya Çe
lebi, asıl yerleşmenin kale dışında güney 
tarafta olduğunu , burada 200 ev, yirmi 
dükkan. üç at değirmeni ve bir hanın 
yer aldığını kaydeder. Bu rakamlara göre 
1000 dolayında nüfusa sahip olan Ebükfr 
küçük bir kasaba özelliği taşımaktaydı. 

Ebükir'in adı en çok Napolyon'un Mı
sır seferi sırasında duyulmuştur. 1 Ağus
tos 1798'de burada meydana gelen bü
yük deniz savaşında ingiliz Amirali Nel
son Fransız donanmasını imha ederek 
Fransa ' nın kara ordusunu deniz deste
ğinden mahrum bıraktı. Öte yandan Kö
se Mustafa Paşa kumandasındaki Os
manlı kuwetleri, 25 Temmuz 1799'da, 
Akka'dan mağlüp olarak dönen Napol
yon tarafından burada yenilgiye uğra
tıldı ve Ebükir Kalesi Fransızlar'ın eline 
geçti. Osmanlı Devleti'ne yardım etmek 
ve Mısır' daki Fransız işgaline son vermek 
üzere gelen Amiral Abercromby idare
sindeki ingiliz ordusu, 8 Mart 1801'de 
buradan karaya çıktıktan sonra 21 Mart'
ta Fransız kumandanı Menou'yu mağlup 
etti. Bir süre sonra da Kaptanıderya Kü
çük Hüseyin Paşa emrindeki Osmanlı 
kuwetleri aynı sahillerden Mısır' a girdi
ler. Bunun ardından istanbul önünden 
çekilen ingiliz donanması, intikam için 
Mart 1807'de İskenderiye ve Ebukir'i 
istila etti. Bu dönemlerde Ebukir iyi bir 
sığınak ve demir atmaya elverişli bir yer 
olmasına karşılık kasaba fazla marnur 
değildi. Mısır sahilleri daha önce Tersa
ne-i Amire'ye bağlı iken ingilizler'in Mı
sır ' dan çıkarılmasından sonra Kava,lalı 

Mehmed Ali Paşa'nın tasarrufuna geçti 
(Cevdet, VIII, 128). 

Ebukir bölgesi kumlu, ekilmemiş top
raklar ve palmiye ağaçları ile süslü bir 
yapıya sahipti. Bölgedeki üç göl batıdan 
doğuya Meryut, Ebukir ve Edku adlarını 
taşımaktaydı. 120.000 dönüm büyüklü
ğündeki Ebukir gölü hakkında en eski 
bilgiler Kalkaşendf tarafından verilmek
tedir. Ona göre göl kıyısında nadir kuş
lar yaşıyordu ve gölde balık bo ldu; avia
nan kefal balığı İskenderiye halkının bes
lenmesine yarıyordu . Kıyılarda mevcut 
tuzlalardan elde edilen tuz Avrupa 'ya 
satılıyordu . Fransızlar 1798'de Mısır ' a 

girdiklerinde Ebukfr gölünün denizle bağ
lantısı mevcuttu; daha sonra denizle bağ-
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lantısı kesildi. Edku ile Ebukir göllerini 
dar bir arazi ve sağlamlaştırılmış bir su 
bendi birbirinden ayırmaktaydı. 1819'
da açılan Mahmudiye Kanalı ve İskende
riye -Kahire demiryolu buradan geçmiş
tir. Batıdaki Meryut gölü ise Ortaçağ'
Iarda kurumuş, 1801 'de İskenderiye'nin 

: ingilizler tarafından kuşatıldığı esnada 
tekrar su ile doldurulmuştur. 1887 -1888'
de Ebükfr gölü bir ingiliz şirketi tara
fından kurutulup bereketli tarım alanı 
olarak kullanıldı. Bu göller muhtemelen 
Nil'in denize döküldüğü yerin değişme
si, denizin kabarıp çekilmesi sonucu mey
dana gelmişlerdi. Bugün İskenderiye ' nin 
merkez ilçesi el-Münteze'ye bağlı bir ka
saba olan Ebükfr'in 1986'da yapılan sa
yıma göre nüfusu 28.573'tür. 

Mısır ' da Ebükir adını taşıyan başka 
yerleşim bölgeleri de vardır. Bunlar ara
sında, Aşağı Mısır'da Buhayre vilayetin
de Reşfd kazası dahilinde Soranbay şeh
rine ait bir küçük belde ile, Yukarı Mı
sır'da Kena vilayetinde Lüksor kazasın
da Armant şehrine dahil küçük bir yer
leşme yeri zikredilebilir. Ayrıca Orta Mı
sır'da Minye'nin kuzeyinde Bukir ( Bük ı 

ran, Bükırat) adlı bir dağ vardır. Efsane
ye göre, Cebelüttayr üzerine Bukir adı 
verilen beyaz bir kuş türü yılda bir kere 
belli bir zamanda toplanır, kuşların her 
biri dağda bulunan bir çatiağa sırayla 
başlarını sokar ve daha sonra kendileri
ni Nil' e atarlardı. Bir müddet yüzdükten 
sonra geldikleri yere dönerlerdi. Bu du
rum, içlerinden birinin başının çatlakta 
sıkışıp ölmesine kadar devam ederdi. 
Bunun üzerine geride kalanlar da çekip 
gider, bir yıl sonra aynı zamana kadar 
orada bu kuşlardan hiçbiri görülmezdi. 
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EBÜKUBEYS 

( ~ ~~ ~ ) 

Kabe'nin yaklaşık 

100 m. doğusunda bulunan 
küçük bir dağ_ 

Mekke şehri Ebukubeys ile Kuaykıan 
dağları arasında yer alır. EzrakJ'ye göre 
iyad veya Mezhic kabilesinden Ebu Ku
beys adlı bir şahıs burada bir bina yap
ma teşebbüsünde bulunduğu için bu da
ğa Ebukubeys adı verilmiştir. Yaküt ise 
İbn Hişam 'a dayanarak Cürhüm kabile
sinden Ebu Kubeys b. Şamih 'i n, Amr b. 
Müdad ile amcasının kızı Meyye arasın
da koğuculuk yaparak iki sevgilinin ara
sını bozduğunu, bunun üzerine Amr'ın 
kendisini öldürmeye karar verdiğini öğ
renince bu dağa kaçtığını, daha sonra 
bu dağın Ebükubeys adıyla anıldığını söy
ler. Hz. Adem'in ilk ateş parçasını (kabes) 
bu dağdan aldığı için dağa Ebükubeys 
adını verdiğ i veya Hacerülesved'in bura
dan alınmış olması sebebiyle bu adın 

verildiği yolunda rivayetler bulunmakla 
beraber Takıyyüddin el-Fasf ilk rivayetin 
daha doğru olduğunu ifade ettiği gibi 
Ezrakl de bu rivayetin Mekkeliler nez
dinde meşhur olduğunu belirtmiştir (Atı· 
ba.ru Mekke, ll, 267). 

Öte yandan Nuh tufanından Hz. İbra
him'in Kabe'yi inşa ettiği tarihe kadar 
geçen süre içinde Hacerülesved'i sakla
yıp koruduğu için bu dağa Cahiliye dev
rinde "el-Emfn" denildiği , ayrıca el-Ah
şebü ' ş - şarkf, Şeyhü ' l-cibal ve el -A'raf 
adlarıyla da anıldığı bilinmektedir. Hiva
yete göre Cenab-ı Hak Nuh tüfanı sıra
sında Hacerülesved'i bu dağa emanet 
etmiş ve Hz. İbrahim de Allah'ın, "İnsan
lar arasında haccı ilan et" (el-Hac 22 / 27) 
emri üzerine bu dağa çıkıp insanları hac
ca davet etmiştir. Halk Mekke vadisine 
yerleşmeden önce sel tehlikesi olmadığı 
için yerleşim alanı olarak burayı seçmiş
tL Ebukubeys dağı Cahiliye döneminde 
halkın mukaddes saydığı yerlerdendi. 
Mekke'nin zahid ve abidleri buraya çı

karak itikafa çekilir lerdi. Hz. Peygamber 
kendisini en çok üzen olayın, Taif'te İbn 
AbdüyaiTI b. Abdükütat 'den (Abdüyalil b. 
Amr) kendisini himaye etmesini istediği 
zaman onun bu teklifi reddetmesi ol
duğunu söyler. Bu olaydan sonra üzgün 
bir halde Mekke'ye dönerken Hz. Pey
gamber'e gelen bir melek Ebükubeys ile 
Kuaykıan dağlarını (Ahşebeyn ) göstere
rek, "Eğer bu iki dağın Mekkeliler üze
rine çökerek bütün müşrikleri ezmesini 



istersen onu da yaparım " deyince Hz. 
Peygamber, " Hayır ! Ben onların soyun
dan Allah 'a şirk koşmayan bir nesil gel
mesini isterim" buyurmuştur (Buhari, 
"Bed,ü 'l- l:].all$:", 7). 

İslam tarihinde önemli bir yeri olan 
Darülerkam bu dağın eteğinde bulun
duğu gibi sa'y* in başlangıç noktası olan 
Safa tepesi de Ebükubeys dağının ete
ğinde yer almaktadır. Kamer sOresinde 
(54 / 1) zikredilen inşikaku'l - kamer* mu
cizesi de İbn Abbas ve İbn Mes'Qd 'dan 
gelen bir rivayete göre bu dağın üzerin
de gerçekleşmiştir (Süyüti. ed-Dürrü' l 
menşa r, VII, 670-672) Abdullah b. Zübeyr 
Haccac tarafından Mekke'de muhasara 
edilirken kurulan iki mancınıktan birisi . 
Ebükubeys üzerine yerleştirilmişti. İlk 
Senüsl zaviyesi de 1837 yılında bu da
ğın üzerinde bina edilmiştir. 

Ebükubeys'in en üst noktasında 1980'1i 
yıllara gelinceye kadar varlığını koruya
bilmiş bir mescid vardı. İbrahim Mesci
di olarak anılan mabedin tarihinin çok 
eskilere dayandığı ve son olarak Hintli 
bir müslüman tarafından 1257' de ( 1841) 
yeniden yaptınldığı bilinmektedir. 1980'
den sonra Ebükubeys'in tamamı Suudi 
ailesi tarafından istimlak edilerek üs
tüne saraylar, altına da Harem'i Aziziye 
ve Mina 'ya bağlayan tüneller inşa edil
miştir. 
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EBÜSAİD MEHMED EFENDi 
(ö. 1072 / 1662) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

1 003'te ( 1593-94) İstanbul'da doğdu. 
Hoca Sadeddin Efendizade Şeyhülislam 
Esad Efendi'nin oğludur. Medrese tah
silini tamamladıktan sonra amcası Şey

hOlislam Hocazade Mehmed Efendi'den 
(Çelebi Müftü) mülazemet aldı. 1613-1621 
yılları arasında Rüstem Paşa, Üsküdar 
Mihrimah Sultan, Sahn-ı Seman, Şehza-

de ve Süleymaniye medreselerinde mü
derrislik yaptı. Ardından kadılığa geçerek 
1621 'de Şam, 1623'te Bursa ve Galata 
kadılıklarına . 1624 ve 1627' de iki defa 
İstanbul kadılığına tayin edildi. 1629'da 
Anadolu, 1630'da Rumeli kazaskeri ol
du (Naima, Tarih, III , 46). 1631 'de kendi
sine Gümülcine arpalığı verilerek kazas
kerlikten aziediidiyse de 1640'ta yeni
den Rumeli kazaskeri oldu. 18 Zilhicce 
1053'te (27 Şubat 1644) ŞeyhOlislam Ze
keriyyazade Yahya Efendi'nin ölümü üze
rine meşihat makamına getirildi (a.g.e., 

IV, 62) İki yıl kadar bu görevde kaldık
tan sonra 29 Zilkade 1 055 ( 16 Ocak 1646) 
t arihinde aziedildi (a.g.e., IV, ı 70) . 17 Ra
mazan 1061 'de (3 Eylül 1651 ) ikinci de
fa şeyhOlislam oldu. Bu sırada Anadolu 
kazaskerliğine Salizade Mustafa Efen
di 'nin getirilmesi üzerine, mazul İstan
bul kadısı Esad Efendi bu makamın ken
disinin hakkı olduğunu ileri sürerek ona 
karşı çıktı. Çok sert bir mizaca sahip 
olan Ebusaid Efendi Esad Efendi'yi hu
zurunda tartakladı. Bu hareketi ilmiye 
mesleğine karşı bir hakaret olarak gö
ren ulemanın tepkisi üzerine Ebusaid 
Efendi 11 Ramazan 1062'de (16 Ağus

t os 1652) görevden alındıysa da bundan 
iki yıl sonra 12 Safer 1064 (2 Ocak 1654) 
tarihinde üçüncü defa şeyhOlislam oldu. 
Bir yıl dört ay kadar kaldığı bu görevi 
sırasında sactaretin Derviş Paşa 'dan alı

nıp onun yerine daha uygun bir vezlria
zam bulunması çalışmalarına girdiği gi
bi bu makama İpşir Mustafa Paşa'nın 
getirilmesinde de faal rol oynadı. Ancak 
bu faaliyetleri onun aziine yol açtı. İp
şir Paşa'ya karşı çıkan asiler vezirirazam 
ile şeyhülislamın idam edilmesini iste
diler. Bu arada Ebusaid Efendi'nin ko
nağına saldırarak atası Hasan Can Çele
bi zamanından beri birikmiş olan aileye 
ait eşya ve kitapları yağmaladılar. Güç 
durumda kalan IV. Mehmed İpşi r Pa
şa 'yı zorbalara teslim ettiyse de Nakl
bOleşraf Zeyrekzade 'nin karşı çıkması 

üzerine Ebusaid Efendi 'ye dokunma dı 
ve onu şeyhülislamlıktan aziederek bu 
makama Koca Hüsamzade Abdurrah
man Efendi'yi getirdi. Ebusaid Efendi 
çiftliğinde oturup affı için haber bekler
ken Çınar Vak' ası ' nda kendisini destek
leyen saray ağaları öldürOlünce ümidi 
kırıldı, hatta muhaliflerinin gayretiyle 
arpalığı olan Gelibolu'ya gönderildi. Bir 
müddet sonra İstanbul'a dönmesine izin 
verildiyse de 1072 Zilkadesinde (Hazi
ran - Temmuz 1662) vefat etti ve Eyüp '
teki aile mezarlığına gömüldü. Şeyhülis-

EBÜZAB[ 

lamlık süresi toplamı dört yıl iki aydan 
biraz fazla olan Ebusaid Efendi 'nin Said 
mahlası ile yazdığı manzumeleri bulun
maktadır. 
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EBÜZABİ 

( ~Y.f ) 

Birleşik Arap Emirlikleri'ni 
oluşturan yedi emirlikten biri 

ve bu devletin başşehri. 
_j 

Toprak bakımından yedi emirliğin en 
büyüğü olan Ebüzabf'nin (Abudabi ) yüzöl
çümü 67.350 km 2, nüfusu 798.000 'dir 
( 199 1) Basra körfezi kenarında yer alan 
Birleşik Arap Emirlikleri 'nin en uzun sa
hiline sahip olan Ebüzabl güneyde Su
udi Arabistan, doğuda Dübey ve Uman, 
batıda ise Katar'la komşudur. En önemli 
yerleşim merkezleri. emirliğin başşehri 
olan Ebüzabl ile Ayn ve Zaid'dir. Ebüza
bl ( 1985' te nüfusu 243.000) aynı zaman
da Birleş ik Arap Emirlikleri 'nin de baş
şehridir ve karadan Makta' adlı dar bir 
boğazia ayrılan üçgen şeklindeki bir ada
dan oluşur. 

Ebüzabl Emirliği' nin iç kesimlerde ka
lan topraklarının sınırları çok yerde tam 
belirli değildir. Suudi Arabistan. Uman 
ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ih
tilaflı olan Büreyml bölgesiyle ilgili me
sele 1975 'te çözülmüş (bk. BÜREYMİ) ve 
bu bölgede Birleşik Arap Emirlikleri'nin 
tek üniversitesinin bulunduğu Ayn şeh
ri kurulmuştur. İç kesimlerde kalan boş 
arazilerin oluşturduğu bölge (Rub'ulha
li çölü) meskün değildir. Halkın çoğu

nu Beni Yas kabilesi teşkil eder; İslami
yet' e bağlılıkları ile tanınan kabile men
suplarının mezhebi Maliki ve Şafif'dir. 

Yönetim kadrosu Al-i BO Felah ailesin
den gelmektedir. 

Beni Yas kabilesi, o zamanın şartları
na göre karadan gelecek saldırılara kar
şı gayet emin bir limana sahip olan Ebü
zabl adasına 1761 'de geldiler; buraya 
yerleştiklerinde yirmi ev kadar bir top
luluk oluşturmaktaydılar. Şahbüt b. Zi
yab (1793- ı 8 ı 6 ı liderliğindeki Beni Yas 
kabilesi, Necid taraflarından gelerek böl-
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