
ECE BEY 

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-



den ewel kendilerine tanınan müddet 
anlamlarında olmak üzere ecelin hepsi 
de sözlük manasıyla ilgili çeşitli kullanı
lışiarı vardır (M F. Abdülbakr, ei·Mu'cem, 
"eel" md ) Bazı ayetlerde ay, güneş ve 
diğer gezegenlerin düzenli hareketleri
nin süresinin belirlenmiş olduğu ifade 
edilirken (er-Ra'd 13 / 2; er-ROm 30 / 8 ; 
Lokman 31 1 29) bir kısmında gökler in, 
yerin ve ikisi arasındakilerin tabi oldu
ğu kozmik düzenin bozulacağı bir vak
tin bulunduğu anlatılır (el-En'am 6/ 2, 
128, İbrahim 14/ 10 ; el-Ankebüt 29 / 5. 
53). Ecelle ilgili ayetlerde, Allah'ın her 
insan için bir yaşama süresi ve bir ölüm 
vakti belirlediği ifade edilmiş (el-En'am 
6/ 2, 60), kendilerine uzun ömür ver ilen
Ierin de ömrü kısaltılanların da mutla
ka bir kitapta yazılı olduğu bildirilmiştir 
(Fatır 35 1 11) İlahi buyrukla ra uyanların 
tayin edilmiş ölüm vaktine kadar güzel 
bir şekilde yaşatılacakları müjdelenirken 
(Hud ı ı 1 3) zalimlerin de ecelleri gelin
ceye kadar cezalandırılmayacağı, ancak 
zamanı gelince bir anlık öne alış veya er
teleme yapılmayacağı belirtilmiştir (en
Nahl 16/ 61; el-Ankebüt 29 / 53) . Bazı in
sanların hayatlarının ihtiyarlamadan ön
ce sona erdirildiği , bazı kişilerin ise ken
dileri için belirlenen süreye kadar yaşa
tı ldığı anlatılmış (el-Mü'min 40 / 67), ay
rıca fertler gibi toplumların da ecelleri 
bulunduğu ve yıkılış zamanı gelince bu
nun bir anlık bir süre için öne alınmaya
cağı gibi geriye bırakılmayacağı da ha
ber verilmiştir (el-A'raf 71 34 ; Yunus 10/ 
49; el-Hicr 151 5) 

Ecel kelimesi Kur 'an'daki kullanılışia
rına benzer şekilde çeşitli hadislerde de 
yer almaktadır (Wensinck, el·Mu'cem, 

"eel" md ). Bazı hadisiere göreeceli gel
meyen hastalar şifa bulur ; bu sebeple 
ziyaretçiler hastalar için şifa dileğinde 

bulunmalıdır (Müsned, I, 239) Bir kıs ım 

hadislerde ecelin insanın emellerine ulaş
masına engel olduğ u , her insanın eceli
nin önceden takdir edildiği bildirilirken 
(Müsned, V, 197; Tirmizi, "Tefsir", 2) diğer 

bir kısmında, çok uzun ömürlü olmaktan 
Allah'a sığınan Hz. Peygamber'in ken
disine hizmet edenlere uzun ömürlü ol
maları için dua ettiği, akrabayı ziyaret 
edip onları gözetmenin, komşulara kar
şı güzel davranmanın ve sadaka verme
nin ömrü uzattığı ifade edilmiştir (Müs· 

ned, lll, 156; VI, 159 ; Bu ha ri, "Da 'avat", 
26; İbn Ma ce, "Mukaddirne", 1 O; Tirmizi , 
"Da'avat", 113) 

Ashabın anlayışına göre eceli gelme
yen insanın bir hastalıktan ölmesi veya 
herhangi bir kimse tarafından öldürül-

mesi, buna karşılık eceli gelen kimsenin 
de ölümden kurtulup yaşamaya devam 
etmesi mümkün değildir. Nitekim düş
manlarıyla korkutulan Hz. Ali , ecelin in
sanı ölümden koruyan sağlam bir kal
kan olduğunu söylemiş ve insanın ece
li gelince de düşmanı tarafından atılan 
okun hedefinden sapmayıp o insana isa
bet edeceğini, yaralanması halinde ise 
iyileşmeden öleceğini belirtmiştir (Mu
hammed er-Rişehri, I, 27) . 

Ecel meselesi kader problemine bağlı 
olarak kelam alimleri arasında tartışı

lan önemli konulardandır. İlk defa Mu'
tezile alimleri eceli tartışma konusu ha
line getirmişler ve farklı şekillerde açık
lamışlardır. Onlara göre ecel hayat süre
si ve ölüm vaktinden ibarettir. İster her
hangi bir dış etki olmadan tabii bir şe
kilde olsun, ister bir kaza veya katil so
nucu olsun her insan tek bir ecelle ölür. 
Ancak kaza sonucu ölen veya öldürülen 
insanın bu olaylarla karşılaşmaması ha
linde yine de ölüp ölmeyeceği hususun
da Mu'tezile alimleri farklı görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Erken devir alimlerinden 
Ebü'l-Hüzeyl el-Allaf ile Ebü Haşim el
Cübbai ve ona uyan Behşemiyye grubu, 
ne şekilde olursa olsun ölen her i nsanın 

ömrünü tamamladığı ve eceli geldiği için 
öldüğü görüşündedirler (İbnü ' l-Murtaza , 

s. 98) Mu'tezile'nin Bağdat ekolü, En'am 
süresinin ikinci ayetini de dikkate ala
rak insanın "ecel-i kaza" ve "ecel-i mü
semma" denilen iki eceli bulunduğunu 
ileri sürmüştür. Buna göre insan herhan
gi bir dış müdahale olmadan ölürse ecel-i 
müsemmaya, kaza veya katil sebebiyle 
ölürse ecel-i kazaya göre ölmüş olur. 
İkinci durumda ölen kişi kazaya uğra
masaydı veya öldürülmeseydi ecel-i mü
semmasına kadar yaşayacaktı. Aksi tak
dirde onu öldürenin cezalandırılması ve
ya kendisine ait olmayan bir hayvanı ke
sen kimsenin tazminat ödemesi anlam
sız olurdu. Mu'tezile'den Ka'bi de bu gö
rüşü benimseyenlerdendiL Kadi Abdül
cebbar'a göre ise katil yoluyla ölen ki
şinin bu olaya maruz kalmaması duru
munda yaşayacağını kesin olarak söyle
mek mümkün değildi r, böyle bir kimse
nin ölmesi de yaşaması da ihtimal da
hilindedir (Şerhu ' I·Usüli ' l·l]amse, s. 782). 
Mu'tezile'nin müteahhir alimlerinden Ze
mahşeri Bağdat ekolünün görüşünü sa
vunarak insanın tutum ve davranışları

na göre ömrünün uzatılıp kısaltılabile

ceğini belirtir. Nitekim ona göre Kur'an'
da ömrü uzatılan ve kısaltılanların bir 
kitapta bulunduğunun bildirilmesi (Fa
tır 3 51 ı ı ), ayrıca Hz. Ömer' in hançer! e 

ECEL 

yaralanması sırasında Ka 'b el-Ahbar'ın, 
"Ömer Allah'a dua etseydi ecelini tehir 
ederdi" demesi bu görüşü teyit etmek
tedir (el·Keşşa{, lll, 303) 

Selefiyye, Matüridiyye ve Eş ' ariyye'den 

oluşan Ehl-i sünnet alimlerine göre ecel 
daha çok "Allah'ın canlıların öleceğini bil
diği zaman" diye tarif edilir. Buna göre 
ecel, hayat süresi ve ölüm için takdir 
edilen zamanı ifade ettiğinden kaderle 
ilgili bir konudur. Bu sebeple canlıların 
her birinin yaşayacağı ecel tek olup ke
sinlikle değişmez. Hiçbir canlı kendisi 
için takdir edilen zamandan önce hayat 
bulamayacağı gibi hakkında takdir edi
len ölüm vakti gelmeden de ölmez. İlgili 
ayetteki "ecel-i müsemma" kıyametin 

kopmasına dair olup bununla insanın 

değil kainatın eceline işaret edilmiştir. 

Tabii yolla da olsa, kaza ve katil yoluyla 
da olsa herkes kendi eceliyle ölür. "Mak
tü! öldürülmeseydi yaşardı" demek va
kıaya aykırıdır. ecel ise vakıanın ifade
sidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izni ol
madıkça hiçbir nefsin ölmeyeceği, ölü
mün vakti tayin edilmiş bir yazıya göre 
vuku bulduğu bildirilmiştir (Al-i İmran 3/ 
145) . Ayrıca eceli gelen hiçbir nefsin ya
şatılmayacağı kesin bir şekilde anlatı

larak herkesin eceliyle öldüğüne işaret 
edilmiştir (el-Münafikün 63 / ll) İlahi ilim 
mümkini mümkin olarak, vakii de ger
çekte olduğu gibi ihata eder. İki ecel ka
bul etmek veya ecelin değişebileceğini 
savunmak ilahi ilirnde değişikliğin mey
dana gelebileceğini benimsernek anla
mına gelir ki bu husus, Allah'ın kulları
nın akıbetierini önceden bilmeye muk
tedir olmamasını ve dolayısıyla O'na be
da* görüşünün nisbet edilmesini gerek
li kılar, bu ise ulühiyyet makamıyla bağ
daşmaz (MatüridT, I, vr. 196•, 3 ı 5b; III, 

vr. 711 • ı. 

Ehl-i sünnet alimleri, tıpla meşgul olan 
bazı İslam filozofları ile Mu'tezile bilgin
leri ta rafından yapılan "ecel-i tabiT" (ecel-i 
müsemma) ve "ecel-i ihtiramf" (ecel-i ka
za) şeklindeki ayırımı genelde kabul et
memekle birlikte ölümden önce hayatın 
değerini bilmek, hastalanmadan önce 
sağlığı korumak, hastalanınca tedavi ol
mak gibi tedbirlere başvurmayı sağla
maya yönelik olarak ecel hakkında böy
le bir taksimin düşünülebileceğini, an
cak bunun vakii değil sadece akli imka
nı ifade edeceğini söylemişlerdir (Elma
lı lı, lll, 1875-1876). Zira gerçek ecel vaki 
olan ecel olup teorik açıdan mümkün bu
lunan ecellerin sınırı yoktur. Mu'tezile'
nin, maktülün eceliyle ölmediğini ispat
lamak için dayandığı deliller de geçerli 
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değildir. Çünkü katilin adam öldürmek
ten dolayı Kur'an'da kötülenmesi ve kı
sas cezasına çarptırılması, maktülün Al
lah tarafından tayin edilen ecel-i mü
semmasına ulaşmasını engellediğinden 

değil, yasaklanan katil fiilini işleyip ila
hi emre aykırı davranmak suretiyle mak
tülün ölümüne zahiren sebep olması se
bebiyledir. Ölümü gerçekleştirmek (ima
te) ilahi bir fıil olmakla birlikte öldürme
ye teşebbüs edip ölüm hadisesinin mey
dana gelmesine sebebiyet vermek kati
le ait bir fiildir. 

Ehl-i sünnet alimlerine göre insan öm
rü uzamaz ve kısalmaz. Kur'an-ı Kerim'
de ve bazı hadislerde ilk bakışta örn
rün uzatılınası veya kısaltılması anlamı
na gelebilecek naslar varsa da bunların, 
manası apaçık olan ecelle ilgili muhkem 
nasların ışığında açıklanması gerekir. 
Kur'an'da bazı insanların ömürlerinin 
uzatılmasının, bazılarının ise kısaltılma
sının apaçık bir kitapta bulunduğu ifa
de edilmektedir (Fatır 35/ ll). Burada 
kastedilen şey, sağlık kurallarına uyup 
gerekli tedbirleri almak suretiyle uzun 
müddet yaşayacak olanlarla hastalık, 

tedbirsizlik, kaza, katil vb. sebeplerle öm
rü kısaltılanların Allah tarafından bilin
diği, bunun da bir kitapta yazılmış ol
duğu hususudur. Bundan, dünyaya ge
lip yaşamaya başladıktan sonra insan
lar için -ilahi bilgi dışında kalan- ömür 
uzatılması veya kısaltılması sonucunu çı
karmak isabetli değildir (Cüveyni, s. 363). 

Ayrıca ilgili ayetteki "ziyade" ve "nok
san" ile diğer bir ayetteki (er-Ra'd 13/ 

39) "mahv" ve "isbat"ın, "ümmü'l-kitab"
da (levh-i mahfOz) değil meleklerin elle
rinde bulunan kitapta meydana gelme
si ihtimal dahilindedir. Akrabaları ziya
ret edip gözetmenin, komşularla iyi ge
çinmenin ve sadaka vermenin ömrü uza
tacağına ilişkin hadisiere gelince, her 
şeyden önce bunlar ahad rivayetlerdir 
ve zahiri manaları itibariyle kesin anlam
lı ayetlere aykırı olduklarından muhkem 
ayetleri bunların ışığında açıklamak doğ
ru değildir. Bu hadislerde belirtilen örn
rün uzaması, yapılan iyilikler veya yetiş
tirilen hayırlı evlat sebebiyle insanın öl
dükten sonra hayırla anılarak adının ya
şatılması anlamına gelebileceği gibi, gü
zel arnellerle dolu bir hayatın bereketle
nip mutlu bir şekilde geçirilmesi ve do
layısıyla örnrün psikolojik olarak uzun 
algılanması anlamını da ifade etmiş ola
bilir. 

ŞYa'dan isnaaşeriyye'nin dört ana ki
tabının yazarlarından biri olan Ebu Ca'-
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fer et-Tusl de iki ecel görüşünü reddet
miştir. Ona göre kaza veya katil sonucu 
ölen kişinin bu olaylarla karşılaşmaması 
durumunda ölüp ölmeyeceğine dair ke
sin bir hüküm verilemez, böyle bir kim
senin ölmesi de yaşaması da mümkün
dür (el-İ~tişad {fma yete'alla~u bi' l- (ti

~ad, s. 170-171) . Müteahhir dönem Şii 

alimlerine göre ise ecel, ecel-i mübhem 
(ecel-i muallak. ecel-i mevküf) ve ecel-i mü
semma (ecel-i mahtQm) olmak üzere iki
ye ayrılır. Birincisi, bir insanın mesela 
yüz yıl yaşamasının mümkün olduğunu 
ifade eden mutlak eceldir. "Mahv" ve 
"isbat" levhinde (bk. er-Ra'd 13/39) ya
zılı olan bu ecel değişebilir. İkincisi ise 
sağlık şartlarına uymak suretiyle ger
çekleşen ve değişikliğe uğraması müm
kün olmayan gerçek eceli ifade eder ki 
bu "ümmü'l -kitab"da yazılıdır (Amill. I, 

587-589) Zeydiyye alimlerinden Hadi
İlelhak Yahya b. Hüseyin'e göre de Al
lah kulları için eceller tayin etmiş ve on
lara hem birbirlerini öldürme gücü ver
miş hem de haksız yere adam öldürme
yi yasaklamıştır. Bu sebeple bir insanın 
diğerini Allah katında bilinen eceline 
ulaşmadan öldürmesi mümkündür (Ki

tabü' r-Red, ll , 161-168). Daha sonra ge
len Zeydl alimlerince de benimsenen bu 
görüş Mu'tezile'nin çoğunluğu ile isnaa
şeriyye'nin görüşüne yakındır. 

Ecel konusunda mezhepler arasında 
görülen ihtilaflar, daha çok iki ecelin bu
lunup bulunmadığına ve dolayısıyla örn
rün uzayıp uzamayacağına ilişkindir. Ge
nel olarak Mu'tezile ve ŞYa insanların iki 
eceli olduğunu ve ömürlerinin uzayıp kı

salabileceğini savunurken Ehl- i sünnet 
umumiyetle muhkem ayetlere dayana
rak insanların bir tek ecelleri bulundu
ğunu, bunun da ölümleriyle gerçekleşen 
vakit olduğunu kabul etmiştir. Ecelin ka
za ve kadere imanın bir parçasını teşkil 
eden itikadl bir mesele olduğu ve bu
nun daha ziyade ilahi ilim ve iradeyi il
gilendirdiği dikkate alınırsa, insanlar için 
önceden belirlenen değişmez bir ecel 
takdir edildiğini benimseyen görüşün 

daha isabetli olduğunu söylemek müm
kündür. Zira kişilerin sağlık kurallarına 
uyup uymayacakları , bu konuda ne gibi 
gelişmelerin ortaya çıkacağı. herhangi 
bir kaza veya katil hadisesiyle karşıia
şıp karşılaşmayacakları hususu ilahi bil
gi ve iradenin kapsamı dışında değildir. 
insanların ecelleri sadece Allah tarafın
dan bilindiğine ve kendilerince keşfedil
mesi mümkün olmadığına göre yaşa-

mak için gerekli tedbirleri almaları kul
luk vazifelerinin bir gereğidir. 

Ecel konusu kelama dair çeşitli eser
lerin içinde ele alındığı gibi bununla ilgili 
müstakil eserler de yazılmıştır. Abdülba
sıt el-Malati'nin Net' u ifadeti '1 - agmar 
ii men'i ziyadeti'1-a'mar (Keşfü';;-;;u
nan, ll, 1969}, Mer'l b. Yusuf ei -Makdi
sl'nin İrşadü ?evi'1- 'irfan 1ima fi'l- 'ömr 
mine'z-ziyade ve'n-no~an (lzahu 'l

meknan, ı , 60), Muhammed Faklhl ei-Ay
nl'nin Tebyinü'1-l)a}f. ii ece1i'l-l].allf. (Sü
leymaniye Ktp., Tekelioğlu ]Antalya], nr. 
82 ı ), Kemalpaşazade' nin Risa1e ii beya
ni'1- ece1 (İstanbu l 131 0), Salih b. Abdül
hallm'in Risa1e fi'l- eceli '1- mu}f.addere 
(Beyazıt Devlet Ktp., nr. 198, 734), Osman 
Karadeniz'in Ece1 Üzerine (İzmir 1992) 

adlı kitapları bunlardan bazılarıdır. 
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