
EBÜZZiYA MEHMED TEVFiK 

(İstanbul ı306) ; Kemal Bey'in Tercüme-i 
Htili (İstanbul ı326) 

E) Tercüme Eserleri. Tarik-i RefCıh, 

Franklen1n Servet Hakkındaki NesCı
yihi ( Saraybosna ı295) ; Üç Yüzlü Bir Ka
rı (İstanbu l ı294. Charles Paul de Kock'
tan Ahmed Midhat ' la beraber). 

F) Derlemeleri. Reşid Paşa Merhumun 
Bazı Asar-ı SiyCısiyyesi (İstanbul 1289): 

NtırmJ.ne-i EdebiyyCıt-ı OsmCıniyye {is
tanbul ı296) : Cümel-i Müntehabe-i Ke
mCıl (İstanbul ı299) : Muharrerat-ı Hu
susiyye-i Akif Paşa (istanbul 130 ıl: Du
rub-ı EmsCıl-i OsmCıniyye (Şinasi'nin 

eserine ı764 atasözü ilavesiyle, istanbul 
ı302) ; Müntehabilt-ı Tasvir-i Efkdr, Si
yasiyat- ŞinCısi, Kemal (İstanbul ı303) : 

Müntehabilt-ı Tasvir-i EfkCır, Edebi
yat- Şinasi (İ stanbul ı303): Münteha
bCıt-ı Tasvir-i EfkCır, Edebiyat-Kemal 
(İstanbul 1304); Tazarruat-ı SinCın Pa
şa (İstanbul 1309); MüntehabCıt-ı Tas
vir-i EfkCır, MakalCıt-Kemal (İstanbu l 

1311); MüntehabCıt-ı Tasvir-i Efkdr, 
MakiilCıt-ŞinCısi (İstanbul ı31 1) 

Sahibi Olarak Çıkardığı Gazeteler. 1. İb
ret (Namık Kemal, Kayazade Reşad, Me
napirzade Nüri ile ortak, 7 Rebiülahir ı 289-

3 Cemaziyelahir 1289). Gazete kapatılıp 
ortakları çeşitli memuriyetlerle İstanbul 
dışına gönderildiğİnden ancak on dokuz 
sayı çıkarılabilmiştir. 2. Hadika (8 Rama
zan 1289- 8 Safer ı 290) . Elli dokuz sayı ya
yımlanmıştır. 3. SirCıc ( 16 Muharrem 1290-

ll Safer 1290). Ebüzziya'nın Rodos'a sü
rülmesine kadar on yedi sayı çıkarılmış
tır. 4. Le Courrier d'Orient (Nisan 1909, 

Giampietri 'nin veresesiyle ortak) Fransızca 
olarak yayımlanan gazetenin bugün elde 
hiçbir nüshası yoktur. s. Yeni Tasvir-i 
EfkCır (3 ı May ı s 1909- ı O Mayı s ı 9 ı Ol 349 
sayı yayımlanmıştır. Gazete örfi idare 
tarafından kapatıldıkça kısa sürelerle 
Tasvir-i EfkCır, Hak, yine Tasvir-i EfkCır, 
İntihCıb-ı Efkdr, yine Tasvir-i Efkdr, yi
ne İntiMb-ı Efkdr, Telsir-i Efkdr, tek
rar Tasvir-i EfkCır adlarıyla yayımına de
vam etmiş, Ebüzziya bu gazeteleri oğul
ları Talha ve Velid ile beraber Mayıs 
191 O- 27 Ocak 1913 tarihleri arasında 
649 sayı çıkarabilmiştir. 

Sahibi Olarak Çıkardığı Dergiler. Cüz
dan (İstanbul 7 Zilhicce 1289, Türk basın 
hayat ı nda toplatılan ilk dergidir); Muhar
rir (İstanbul Muharrem ı293 - Safer 1295, 

sekiz sayı): Mecmua-i EbüzziyCı (İ stan
bul ı Ramazan 1297 - 2 Ramazan ı 330, 159 

say ı , on beş cilt). 

Müdür Olarak Çalıştığı Gazeteler. Te
rakki ( 1287 h. -ı870 ; bu gazetenin ilave-
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leri olarak çıkan Terakki Eğlencesi ve Le
ta if-i Asar adlı iki mizah dergisi ile Terak
ki Muhadderat adl ı kadın dergisi aynı za
manda Türkiye'de yayımlanan ilk mizah 
ve kadın dergileridir): Bosna (vilayet ga
zetesi, ı295 h. -ı878) . 

Ebüzziya ayrıca RuznCıme -i Ceride-i 
HavCıdis, Tasvir-i EfkCır (Şinasi' nin ç ı kar

d ı ğ ı ) , Hakiiiku'l- vekiiyi', Diyojen, Çın 

gıraklı Tatar ve Hayal gazetelerinde ça
lışmış; Ceride-i Askeriyye, İrtikii, Ma'
IUmat, Musavver Fen ve Edeb, Konya 
(vilayet gazetesi) ve Asker gibi gazeteler
de de makaleler yayımlamıştır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

BA. Sicill-i Ahval Defter/eri, nr. 184, s. 146; 
Ebüzziya Tevfik. Makame-i Tevkffiyye, İstan 
bul 1894, s. 1-14; a.mlf., Yeni Osmanlılar Ta
rihi (haz. Ziyad Ebüzziya), İstanbul 1973-74, ı

lll , tür. yer.; Gövsa. Türk Meşhur/an, s. 109 ; 
Ahmet Harndi Tanpınar, XIX Asır Türk Edebi
yatı Tarihi (İstanbu l 1956), İ stanbul 1985, bk. 
İndeks; M. Kaya Bilgegil, Ziya Paşa Üzerinde 
Bir Araştırma, Erzurum 1970, bk. İndeks; a.mlf .. 
"Ebüzziya Tevfik Bey'in İkinci Sultan Abdül
hamid'e Arizaları", Yakın Çağ Türk Kültür ve 
Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar ll, Erzurum 
1980, s. 163-245; Namık Kemal'in Mektubları 
(haz. Ömer Faruk Akü n), İstanbu l ı 972, tür. yer. ; 
Adnan Akgün, Ebüzziya Tevfik 'in Mecmua-i 
Ebüzziya 'daki Hatıralan (yü ksek lisans tezi, 
1987). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ; Alim Gür, 
Ebüzziya Tevfik'in Hayatı, Dil, Edebiyat, Ba
sın, Yayın ve Matbaacılığa Katkılan (doktora 
tezi , 1990), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Re
kin Ertem. Eli{beden Alfabey e, İstanbul 1991 , 
s. 111-116 ; Terakki, nr. 193-195, İ stanbu l 2 · 
4 Ağustos 1869; Diyojen, nr. 167, istanbul 5 
Kanunuewel 1872 ; Mustafa Nihat Özön, "Ebüz
ziya Tevfik", Kalem, 1/ 3, İstanbul 1938, s. 105-
109; 114, s. 164-168; İhsan Sungu, "Ebüzziya 
Tevfik", M , V, 266-269; Fevziye Abdullah Tan
sel. "Ebüzziya Tevfik", iA, IV, 100-103; R. Ek
rem Koçu, "Ebüzziya Mehmed Tevfik Bey", 
ist.A, IX, 4875-4881; Ziyad Ebüzziya. "Ebüzzi
ya, Mehmed Tevfik", TDEA, ll , 418-420. 
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~ ZiYAD EaüzziYA 

EBVA 
( .~~\) 

Hz. Peygamber'in annesi Arnine'nin 
kabrinin bulunduğu yer. 

_j 

Mekke - Medine yolu üzerinde Medi
ne'ye daha yakın bir yer olup Bedir'den 
sonra Sukya ile Cuhfe arasında, Medi
ne'ye yaklaşık 190 km. uzaklıktadır. Bu 
bölgede Damre ve Eslem kabileleri ya
şıyordu. Bugün Rabiğ kasabasına bağlı 
bir köy olan Ebva, Arnine'nin kabrinin 
bulunduğu yer olması sebebiyle İslam 
kaynaklarında çokça zikredilmiştir. Hz. 

Muhammed altı yaşlarında iken Amine, 
onun doğumundan önce vefat eden ba
basının Medine'de bulunan kabrini ve 
dedesi Abdülmuttalib'in annesi dolayı

sıyla ailenin dayılan sayılan Neccaroğul
ları'nı ziyaret etmek üzere oğlu ve cari
yesi Ümmü Eymen ile birlikte Medine'
ye gitti. Medine'de bir ay kaldıktan son
ra Mekke'ye dönerken Ebva'da vefat et
ti ve oraya defnedildi. Hz. Muhammed'in 
dadısı Ümmü Eymen Mekke'ye getirdi
ği Muhammed'i dedesi Abdülmuttalib'e 
teslim etti. Bazı r ivayetlerde Abdülmut
talib'in de bu yolculuk sırasında onlarla 
birlikte olduğu kaydedilir. 

Bugün Ebva 'ya birkaç kilometre me
safede Ümmünnebi denilen mevkide 
olup bölge halkı tarafından Arnine'ye 
nisbet edilen kabrin etrafı basit şekilde 
taş yığınıyla çevrilmiştir. Kabrin üzerin
de daha önce mevcut olduğu bilinen ya
pı ise son zamanlarda yıktırılmıştır. 

Hz. Peygamber'in Kureyşli müşriklere 
karşı düzenlediği ilk gazve, hicretin 2. 
yılı Safer ayında (Ağustos 623) gerçekleş
tirilen ve yörede bulunan Veddan köyü
ne izafetle Veddan Gazvesi diye de anı
lan Ebva Gazvesi'dir (Buhari, "Megazi", 
ı ı. Muhacirlerden oluşan yetmiş kişilik 
bir grupla Medine'den Ebva'ya kadar ge
len Hz. Peygamber Kureyşliler'le karşı
laşmadığından herhangi bir savaş olma
mıştır. Bu gazve sırasında Resül-i Ekrem 
Beni Damre kabilesiyle, birbirlerine sal
dırmamaları ve onların müslümanların 

düşmanlarıyla iş birliği yapmamaları ko
nusunda bir antlaşma yapmıştır (Hami
dullah, s. 266-267) 

Hicretin 3. (625) yılında bazı Kureyşli
ler Uhud Gazvesi için Mekke'den Medi
ne 'ye giderken Ebva ·da konakladıkla

rında, Bedir' de katledilen yakınlarının 

intikamını almaya teşvik için, orduya 
katılan kadınların Hz. Peygamber'in eli
ne düşmesi halinde kullanılmak üzere 

Arnine'nin Ebva köyü yakınl arında bulunan kabri -
suudi Arabi stan 



Arnine'nin mezarını açıp kemiklerini yan
larında götürme fikrini ortaya atmışlar
dır. Hatta Ebü Süfyan'ın karısı Hind. bu 
kemiklerin her birinin esir olacak her in
san için birer fidye olabileceği görüşü
nü ileri sürmüştür. Ancak Ebü Süfyan'ın 
ileri gelen Kureyşliler'le görüşmesinden 
sonra böyle bir davranışın doğru olma
yacağına karar verilmiştir (Va kı di, ı. 206; 
Belazüri. ı . 95). 

Hicretin 6. yılında (628) Hz. Peygam
ber Hudeybiye'ye giderken Ebva'ya uğ
radı ve. "Allah. annesinin kabrini ziyaret 
etmesi için Muhammed'e izin vermiştir" 
dedi. Sonra da annesinin kabrine gitti, 
kabri d üzeltti ve ağladı; onun ağladığını 
gören sahabiler de ağladılar. Kendisine 
niçin ağladığı sorulunca, "Annemin şef
kat ve merhameti gözümün önüne gel
di de onun için ağladım" cevabını verdi. 
Bu bilgiyi nakleden İbn Sa'd, Hz. Pey
gamber'in annesi için mağfiret dileme
sine izin verilmediğini, fakat annesinin 
kabrini ziyarete müsaade edildiğini be
lirten bir hadisi nakleder (et· Tabakat, ı . 

116-117; hadis için bk. Müslim. "Cena'iz", 
105. 106) . Kamil Miras, Hz. Peygamber'e 
istiğfar için izin verilmemesinin annesi
nin kafir olarak öldüğü anlamına gelme
diğini. Hz. Peygamber'in anne ve baba
sının peygamberlik dönemine yetişerne
yen fetret ehlinden olduklarını belirtir 
(Tecrid Tercemesi, IV, 536-552; ayrıca bk. 
FETRET) 

Ebva'da, Hz. Peygamber'in Veda haccı
na giderken namaz kıldığı Remade Mes
cidi bulunmaktadır. 
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EBYARI 
( i.S.)~~\ ) 

Abdülhadt Neca b. Rıdvan 
b. Muhammed el-Ebyar! 

(ö. 1305 /1888) 

Mısırlı edip ve yazar. 
_j 

1236 ( 1821) yılında Aşağı Mısır'da Gar
biye vilayetinde bulunan Ebyar'da doğ
du. İlk bilgileri babasından edindikten 
sonra Ezher' de tahsil gördü. Burada 
Muhammed ed-Demenhürf. İbrahim el
Bacürf. Muhammed İliş, İbrahim es-Sek
ka. Ahmed el-Mersaff gibi alimlerden 
ders aldı. Kısa zamanda ilim ve fazile
tiyle kendisini kabul ettiren Ebyarf, Hi
div İsmail Paşa tarafından çocuklarının 
eğitimiyle görevlendirildi. İsmail Paşa' 
dan sonra oğlu Tevfik Paşa da çocukla
rını eğitme işini ona verdi, aynı zaman
da kendisinin hususi imamı ve müftüsü 
olarak vazifelendirdi. Ebyarf, bu görev
leri sırasında evinde ve Ezher Üniversi
tesi'nde ders vererek aralarında Hasan 
et-Tavil ve Muhammed el-Besyünf'nin 
de bulunduğu birçok ilim adamı yetiş
tirdi. 18 Zilkade 1305 (27 Temmuz 1888) 
tarihinde Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. Ebyarf'nin çeşitli konulara dair 
kırk dolayında eseri mevcut olup başlı
caları şunlardır: 1. NefJ:ıatü 'l-ekmam if 
müşelleşi'l- kelam. Arapça'da üç hare
ke ile de okunabilen ve üç ayrı manaya 
gelen kelime'lere dairdir. lfüsnü '1- be
yan if na?mi müştereki'l-~ur'an ve 
Tartetü'r-rebt ii na?mi enva'i'l-bedi' 
adlı eserleriyle birlikte basılmıştır (Kahi
re 1276). 2. en-Necmü'ş-şa~ıb fi'l-mu
J:ıakeme beyne'l-Bircfs ve'l- Ceva'ib 
(Kahire 1279) el-Cevaib matbaası sahibi 
Faris eş-Şidyak ile Birers matbaası sahi
bi Süleyman el-Harfrf et-Tünusf arasın
da dil konusunda uzun süre devam eden 
ilmi bir tartışma sebebiyle bu hususta 
hakemlik yapmak üzere yazdığı bir eser
dir. 3. Su'udü'l-metali' li -su'udi'l-mu
tali' o-ıı . Bulak 1282). Hidiv İsmail Paşa'
ya ithaf edilen eser Mısır kahinleri. Hu
lefa-yi Raşidfn ve insan vücudundaki ah
lat-ı erbaa (san safra. kara safra. balgam 
ve kan) konularını ihtiva eden giriş kıs

mından sonra kırk bir ilme dair mese
leleri bunlarla ilgili lugazlarla ele alır. 4. 
Neylü'l -emô.ni ii taviiJ:ıi Mu~addime
ti'l-~astallô.ni (Kahire 1295, 1325; İrşa
dü's -sarr'nin kenarında) . Ezher'de BuM
rf'nin el - Cami'u 's-şaJ:ıflı'ini okuttuğu 
sırada dostları ve talebelerinin arzusu 
üzerine yazdığı bu eser, Kastallanf'nin 

ECE BEY 

Sahih-i Bu{J.ô.ri şerhi İrşadü's-sô.ri'nin 
mukaddimesinin şerhi olup hadiste meş
gul olanların fazileti, hadisleri ilk tedvfn 
edenler, Bu harf ve el -Cami 'u 'ş- şaJ:ıih 'i
ne dair bilgileri ve önemli hadis terim
lerini ihtiva etmektedir. s. el- 'Ara' isü '1-
vaiıhatü'J-gurer (Kahire 1299). Ca'fer 
b. Hasan el-Berzencf'nin Bedir ve Uhud 
gazveterine katılan ashabın faziletine 
dair el-Man?ı1metü ·ı- Bedriyye (C ali· 
yetü 'l-keder bi-esma'i aşhtibi seyyidi'l· 
mela'ike ve'l-beşer) adlı eserinin şerhi
dir. 6. el-Fevô.kihü'l-ceniyye fi'l-mül
tekatôti'n- naJ:ıviyye (Ka hi re 1300) Dil 
ve edebiyata dairdir. 7. el-~aşrü '1- meb
ni 'ala J:ıavô.şi'l-mugni (Kahire 1301) . 
İbn Hişam'ın (ö 761 / 1360) gramere dair 
Mugni'l-lebib adlı eserine ei-Emfrü'I
Kebfr'in yaptığı şerhin haşiyesidir. 8. el
Vesa'ilü'l -edebiyye fi'r-resa'ili'l-AJ:ı
debiyye (Kah i re 1301 ). İbrahim el-Ahdeb 
ve diğer bazı kişilere yazdığı mektuplar
la onların verdikleri cevapları ihtiva eder. 
9. Babü'l-fütUh li-macrifeti ahvô.li'r
ruh (Kahire 1304). Tasawuf ve tevhide 
dair olup bazı felsefi konuları da içine 
alır. 10. el-Mevdkibü'l- 'ilmiyye ii tav
iiJ:ıi'l-Kevdkibi'd-dürriyye (Kahire 1304) 
Nahivle ilgili el-Kevô.kibü 'd - dürriyye 
adlı kitabını şerh mahiyetinde kaleme 
aldığı bir eserdir. 11. el -Kelôm 'ale's
sr1fiyye min Su'udi'l-metali' . Su'u
dü'l-metôli' adlı eserinin tasawufa dair 
bir bölümü olup Fransızca tercümesiyle 
birlikte basılmıştır (Cezayir 1307). 
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ECDABI 
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(bk. İBNÜ'l-ECDABI). 

_j 

ı 
ECEBEY 

ı 

(ö. 712 / 1312) 

Sarı Saltuk Türkmenleri'nin reisi. 
L _j 

Trakya ve Balkanlar'da faaliyet gös
teren ilk Türkmen reisierinden olup kay
naklarda Ece Halil veya Halil Ece adıyla 
zikredilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin 

379 


