
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 
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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 
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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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(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 
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isıam·a davet için hıristiyan toprakları
na yolladığı müridierinin ilki olan Sarı 

Saltuk'un yanında yetiştiği sanılmakta
dır. Saltukname'ye göre Sarı Saltuk'un 
halefi Ece Bey'dir. Sarı Saltuk gördüğü 
bir rüya üzerine Ece Bey'i halefi olarak 
vasiyet etmiştir. Bu rüyada Ece Bey ye
şil kanatları ile gökyüzünden Rumeli ve 
Anadolu'ya ışıklar saçarak uçmakta ve 
Sarı Saltuk'tan sonra Türkmenler'in ba
şına geçmektedir. 

Bu efsanevf rivayetler dışında Ece Ha
lil' in kimliği ve menşei hakkında bilgi 
yoktur. Bizans kaynaklarına göre Ece 
Halil. Katalanlar'ın Trakya'da Bizans aley
hine sürdürdükleri faaliyetleri önlemek 
için imparator ll. Andronikos tarafından 
bu bölgeye gönderilen Türkopoller' in (Bi
zans hizmetindeki hıristiyanlaşmış Türk
ler) reisi idi. 1307 yılında müşterek im
parator IX. Mikhail'in Katalanlar'a kar
şı Tekirdağ'ın Germiyan köyü civarında 
yaptığı Apros Savaşı'nda taraf değişti
rerek Katalanlar'la aniaşmış ve iki yıl bo
yunca onlarla birlikte Trakya'da faaliyet
te bulunmuştu. 1309'da Katalanlar'dan 
ayrılıp 1300 atlı ve 800 piyade ile Make
donya'da kaldı. Onun liderliğindeki Türk
menler Trakya kıyılarında dolaşarak is
tanbul ile Tesalya arasındaki irtibatı kes
mekteydi. Bu durum karşısında Bizans 
imparatoru ll. Andronikos Palaiologos 
bir anlaşma yapmak suretiyle bu tehdi
di ortadan kaldırmak istedi ( 131 O). An
laşmaya göre Ece Bey ve maiyetindeki 
Türkmenler atları. paraları ve ganimetie
riyle birlikte serbestçe Çanakkale'ye ge
çerek Anadolu'ya dönebileceklerdi. Hat
ta Cenevizliler bu geçiş için gerekli gemi
leri sağlayacaktı. 

Türkmenler'in karşı sahile geçmeleri 
sırasında bu geçişi denetlernek maksa
dıyla Senahrin kumandasında 3000 Bi
zans askeri de hazır bulunmaktaydı. Fa
kat Bizans askerlerinden birinin, Türk
ler'in ganimetieri gemilere yükledikleri 
sırada buna engel olarak ganimet mik
tarında azaltma yapmak istemesi anlaş
manın bozulmasına sebep oldu. Başka 
bir rivayete göre ise Bizanslı kumandan 
Senahrin, Türkmenler'in 1 SOO gibi az bir 
sayıda olmalarından faydalanarak onla
rı ele geçirmek istemişti. Sonuçta Kare
si sahillerine geçmek Ece Halil ve bera
berindeki Türkmenler için imkansız ha
le gelmişti. Bunun üzerine Ece Bey ci
vardaki bir kaleye çekildi. O sırada Se
nahrin imparatordan yardım isterken 
Ece Bey de Anadolu'dan sağladığı yar
dımla (muhtemelen Karesi Beyliği 'nden) 

kaleyi tahkim etti. Bölgede bulunan müş-
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terek imparator IX. Mikhail Palailogos 
Ece Bey ile aniaşmak istedi, ancak bu 
mümkün olmadı. Yapılan savaşta impa
rator ağır bir yenilgiye uğradı; sancağı 
ve hazinesi Türkmenler'in eline geçti. Bu 
savaş sırasında Ece Bey'in Mikhail'in im
paratorluk tacını bile ele geçirdiği riva
yet edilmektedir. Böylece Ece Halil, 1000 
piyade ve 200 atlı ile Bizyam (Bessian-Vi
ze) bölgesinde tekrar faaliyete başladı. 
Fakat çok geçmeden imparator yeniden 
kuvvetli bir ordu topladığı gibi kendisi
ne 2000 süvari yardımcı kuvvet gönde
ren Sırplı Milutin'in desteğini sağlamayı 
başardı. Cenevizliler de Türkler'in deniz 
tarafından kaçmalarını önleyeceklerdi. 
Muhtemelen 1312 yılı sonunda Gelibo
lu'da cereyan eden savaş neticesinde 
Ece Bey ve idaresi altındaki Türkmenler 
kılıçtan geçirildiler. Ece Bey teslim olma
mak için ani bir çıkış hareketi yapmışsa 
da kendisiyle birlikte çok sayıda arka
daşı hayatını kaybetmiş, yanındakiler

den çok azı karşı kıyıdaki Karesi Beyliği 
arazisine geçebilmiştir. Bugün Çanak
kale'deki Halil-ili, Lapseki'nin güneyin
deki Saltık Limanı ve Kemer civarındaki 

Şah M elik Limanı gibi yerler Trakya' da 
mücadele eden bu Türkmen beylerinin 
adıyla anılmaktadır. 

Bir kısım Osmanlı kaynaklarında Ece 
Bey hakkında verilen bilgiler dikkatle 
kullanılmalıdır. Nitekim Müneccimba
şı'ya göre Ece Bey 700 ( 1300-1301) yı
lında Anadolu'ya geçerek Karesi Bey'in 
hizmetine girmiş ve onun emfrülüme
rası olmuştur. Karesi Bey'in ölümünden 
sonra uzun süre yaşayan Ece Bey, Os
manlılar'ın hizmetine girerek Süleyman 
Paşa'nın Gelibolu'yu fethi sırasında onun 
yanında yer almış, bu sebeple kendisi
nin Gelibolu çevresinde fethettiği ovaya 
Ece ovası adı verilmiştir. Yine bazı Os
manlı kaynaklarında Ece Bey'in Karesi 
ümerasından Fazı! Bey ile birlikte bir sal 
yaparak Gelibolu sahillerine geçişleri ef
sanevf bir şekilde anlatılmaktadır. An
cak Ece Halil 1312 yılında hayatını kay
betmiş olduğundan Müneccimbaşı'nın 

zikrettiği gibi önce Karesi Bey'in. daha 
sonra Süleyman Paşa'nın hizmetine gi
ren ve Gelibolu'nun fethinde görev alan 
Ece Bey'in Ece Halil değil, Aşıkpaşaza
de'nin zikrettiği Yakub Ece olması ihti
mali daha kuvvetli görünmektedir. Aşık
paşazade, Yakub Ece tarafından Geli
bolu'da fethedilen sahaya Eceabat de
nildiğini, onun Gelibolu'da vefat ederek 
orada gömüldüğünü kaydetmektedir. 
Kemalpaşazade'ye göre burası bir ziya
retgahtır. Evliya Çelebi ise onun Gelibo-

lu'nun karşısında Çardak kasabasında 
kendi adıyla anılan bir cami yaptırdığı
nı, Bursa'nın fethinden sonra bu şehrin 
hakimi olduğunu ve burada yaptırdığı 
camide medfun bulunduğunu zikretmek
tedir. Ancak bu kişinin Ece Halil'in oğlu 
olması da muhtemeldir. 
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Allah tarafından 
her canlı için önceden takdir edilen 

hayat süresi ve bu sürenin 
sonu olan ölüm vakti anlamında 

kelam terimi. 
_j 

Sözlükte geleceğe ait olmak üzere "be
lirlenmiş zaman, muayyen bir müdde
tin sonu" anlamına gelen eceı. bu temel 
anlamından hareketle iddet süresi ve 
borcun vadesi için de kullanılır. Kur'an-ı 
Kerim'de hayat süresinin sonu (ölüm 
vakti), borç için belirlenen son ödeme ta
rihi. boşanan veya eşi ölen kadının tek
rar evlenmeden önce beklernesi gere
ken süre (iddet), kafirlerin helak edilme-


