
1 
ECHE, Youssef 

1 

L 
(bk. UŞ, Yusuf b. Reşid). 

_j 

1 
ECİR 

1 

L 
(r.~l ) 

_j 

Sözlükte ecr ""bir işe karşılık ücret öde
mek, mükafatlandırmak" manasında mas
dar, ayrıca "ücret" veya "mükafat" anla
mında isim olarak geçer. Kelime her iki 
kullanışa bağlı olarak ""bir şeyi kiraya ver
mek" ve '"mehir" manalarına da gelir. 
Ancak İslam literatüründe ecir daha çok 
manevi ve uhrevi, ücret ise dünya ile il
gili konularda kullanılmıştır . 

Kur ' an-ı Kerim'de tekil ve çoğul ola
rak 1 05 yerde geçen ecir bu ayetlerde 
daha çok "mükafat", bazan da "ceza·· 
anlamına gelir (mesela bk. Al-i imran 3/ 
ı 85); ayrıca "mehir" manasında da kul
lanılmıştır (en-Nisa 4 / 24, 25) Bu ayet
lerde belirtildiğine göre takva sahibi mü
minlere, musibetlere ve zorluklara kat
lanıp sabredenlere, Allah yolunda sava
şanlara. Allah 'ı çok zikredenlere, ilahi 
buyruklara uyanlara. suçluları bağışlayıp 
barışı sağlayanlara. fakirleri gözetip yar
dımda bulunanlara. namaz kılanlara ve 
zekat verenlere ahirette, hiçbir zaman 
kesintiye uğramayan büyük ecirler veri
lecek, bu zümrelerin yaptıkları güzel iş
lerin ecirleri kat kat artarak devam ede
cektir (Al-i imran 3/ ı 72. ı 79; el-Maide 
51 9; el-A'raf 71 ı 70 ; Fatır 35 1 7; Fussılet 
4 I / 8; ei-Hadid 57 / I 8) Yine ilgili ayet
lerde peygamberlerin tebliğ ve irşad gö
revleri için bir ücret istemedikleri ifade 
edilmiş, ecirlerini alemierin rabbinden 
alacakları bildirilmiş, ayrıca bu husus on
ların gerçek peygamberler olduklarını 

ispat eden delillerden biri olarak göste
rilmiştir (Hud ı ı 15 ı; eş-Şuara 26/ ı 09; 
Sebe' 34/47; Sad 38 / 86) 

Müfessirlere göre ecir kelimesi Kur'an-ı 
Kerim'de altı anlamda kullanılmıştır. 1. 

Sevap (en-Nahl ı 6/ 96) 2. isyana verilen 
ceza (Al-i imran 3/ ı85) 3. Cennet (en-N i
sa 4/ 40) 4. Ücret (Hud ı 1/ 5 ı ı s. Övgü (ei
Ankebüt 29 / 27) 6. Mehir (en-Nisa 4/ 24) 

Ecir hadislerde üç ayrı anlamda kul
lanılmıştır. 1. İmana ve salih arnellere 
karşılık ahirette verilecek olan sevap. 
Namaz kılmak, Allah yolunda cihad et
mek, ilim tahsil etmek, Kur'an okumak 
gibi çeşitli farz ve nafile ibadetlere; in
sanın eşine, çocuklarına. yakın çevresi-

ne, hemcinslerine, hatta diğer canlılara 
karşı göstereceği sevgi, şefkat ve onla
rın yararına yapacağı hayırlı işlere ; ba
şa gelen türlü musibetlere sabredip ila
hi kadere boyun eğme ve insanları iyili
ğe yöneltmek için öncülük yapma gibi 
güzel davranışlara ahirette büyük ecir
ler verileceği Hz. Peygamber tarafından 
müjdelenirken ecir kelimesi sevapla eş 
anlamda kullanılmıştır. Hadislerde bil
dirildiğine göre Allah yolunda canlarını 
feda edenlerin, ilminden faydalanılan 

alimlerin. sürekli hayır sahiplerinin ve ge
ride hayır duada bulunacak evlat bıra
kanların ecirleri ölümlerinden sonra da 
devam eder (Müsned, V, 269) 2. İşçi üc
reti. Herhangi bir işte çalıştırılan işçiye 
ödenecek ücretin (bk. icAREl önceden be
lirlenmesini öngören ve işçinin hakkını 

ödemeyenierin Allah'ın düşmanlığını ka
zanacaklarını haber veren hadislerle işçi
iş veren münasebetlerinden söz eden 
birçok hadiste ecir ücret karşılığında kul
lanılmıştır (b k Wensinck. el-Mu' cem, "ecr" 
md) 3. Mehir. Kur'an'da olduğu gibi Hz. 
Musa'nın mehir karşılığı olarak sekiz yıl 
müddetle çalıştığından bahseden bir ha
diste de ecirden mehir kastedilmiştir 

( İbn Mace, "Rehin", 5) 

Ecir, sevap ve ceza kelimeleri arasın
da anlam benzerliği bulunmakla bera
ber aralarında fark olduğunu söyleyen 
alimler vardır. Bu alimiere göre ecir da
ha çok faydalı işlere verilen karşılığı ifa
de eder. Ceza ister faydalı (iyi) ister za
rarlı (kötü) olsun bütün işlere verilen kar
şılık anlamına gelir. Sevapta ise sadece 
ahiret mükafatı SÖZ konusudur. 

İlk dönemlerden itibaren itikadi, fık
hi, ahlaki, eskatolojik literatürde ve he
men bütün müslüman milletierin dille
rinde ecir yukarıda belirtilen anlamlar
da kullanılmıştır. 
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Keszthely'de Katalik bir ailenin çocu
ğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
burada tamamladıktan sonra Budapeş
te Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne gi
rerek Macar, Alman, Türk ve Arap filo
lojisi derslerine devam etti. J. Nemeth 
ve Z. Gombocz'dan Türkçe, M. Kmosko'
dan Arapça öğrendi. 1927-1928 yılların
da eğitim bakanlığının bursuyla gittiği 

Viyana Üniversitesi'nde Avusturyalı Tür
kolog Kraelitz ve Mjik'in derslerine katıl
dı. 1929'da Keleteur6pa es Nyugatazsia 
a legregibb arab terkepen (en eski Arap 
haritasına göre Doğu Avrupa ve Batı As
ya) adlı teziyle Budapeşte Üniversitesi'n
den mezun oldu. Aynı yıl Türkiye'ye gi
derek birkaç ay istanbul'da kaldı. 1930'
dan 1942'ye kadar lise öğretmenliği yap
tı. 1936 yazında ikinci defa Türkiye'ye 
gidip Orta ve Güney Anadolu'da araştır
malarda bulundu. 1937'de doktorasını 
verdikten sonra 1938-1939 yıllarının yaz 
aylarında Kuzeydoğu Bulgaristan· daki 
Türk bölgelerini ziyaret edip Eskicuma 
ve diğer merkezlerde özellikle Varna ağ
zı başta olmak üzere Türk diliyle ilgili 
malzeme topladı. Bunları "Die türkische 
M undart von Warna .. (KCs.A, III 1 ı 94 ı ı. 

s. ı44-2ı4J adlı makalesinde değerlen
dirdi. 1942' de eğitim bakanlığı tarafın
dan Berlin'e gönderildiyse de devam et
mekte olan ll. Dünya Savaşı'ndan dolayı 
1943'te ülkesine dönmek zorunda kal
dı. 1944'te yine bakanlık bursu ve J. Ne
meth'in tavsiye mektubuyla Türkiye'ye 
gitti ; Ahmet Caferoğlu'nun yanında "Şe -

Jan os 
Eckmann 

383 



ECKMANN, Janos 

cere-i Yenikime 'nin Grameri" konusun
da ikinci bir doktora çalışmasına başla 

dı. Ancak savaş sebebiyle tahsisatı ke
sildiği için tezini yarım bırakıp çalışma
ya mecbur oldu ve 1945-1948 yılları ara
sında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Bölümü'n
de akutmanlık yaptı. Koyu bir Macar mil
liyetçisi olan Eckmann, 9 Nisan 1948'de 
komünist hakimiyetini protesto ama
cıyla ülkesindeki görevinden istifa etti, 
bunun üzerine vatandaşlıktan çıkarıldı. 

1948-1951 arasında Türk Ansiklopedi
si yayın kurulu üyeliği , 1951-1961 ara
sında istanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Yeni Türk Filolojisi Kürsüsü'nde öğretim 
uzmanlığı yaptı. Türkiye'de geçirdiği bu 
on yılı Orta Türkçe üzerine çalışarak de
ğerlendirdi ve Karahanlı, Harizm. Çağa
tay lehçeleri hakkında çeşitli makaleler 
yazdı. Yaz aylarında Ahmet Caferoğlu 
ve Mecdut Mansuroğlu ile birlikte Ana
dolu'da araştırma gezileri yapıp sonuç
larını raporlar halinde yayımladı. Bu ara
da birçok öğrenci yetiştirdi. 

Eckmann bir Türk dostu olmasına rağ
men 1961' de aldığı cazip teklif üzerine 
istanbul Üniversitesi'ndeki görevinden 
ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne 
gitti ve orada Los Angeles Üniversitesi'
nin Doğu Türkçesi profesörlüğüne tayin 
edildi. Ancak yaz aylarını, ikinci vatanı 
olarak kabul ettiği Türkiye'de geçirme
yi sürdürdü. Son defa 1967 ve 1969'da 
Türkiye ile Macaristan'ı ziyaret etti ve 
daha sonra Los Angeles'ta öldü. Türk 
Ansiklopedisi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi ( 1946), Jean Deny Armağanı 
( 1958). Nemeth Armağanı ( 1962) ve New 
Redhouse Turkish- English Dictionary'
nin ( 1968) yayın kurullarında çalışan Eck
mann Türk Dil Kurumu, Societas Uralo
Altaica (Hamburg). The American Orien
tal Society ve The Mediaeval Academy 
of America gibi kurumların üyesiydi. 

Eserleri. Eckmann'ın 100 kadar kitap 
ve makalesiyle Türk A nsiklopedisi'nde 
yayımianmış birçok maddesi bulunmak
tadır. Başlıca eserleri şunlardır: 1. Cha
gatay Manual (Bloomington 1966). Eski 
Türk grameri ve modern Orta Asya Türk 
dilleri üzerine önemli bir müracaat ki
tabıdır. Eser. Çağatay dili, grameri, kay
naklar, ses olayları, kelime yapısı, cüm
le yapısı ve indeks bölümlerinden oluş
maktadır. Ayrıca bunlara Ali Şlr Neval, 
Hüseyin Baykara, Şeybanl Han, Ubeydl 
(Ubeydullah Han). Mlr Said, Ali iskender 
Sirazı ve Lutfi'den nesir ve şiir örnekleri 
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ilave edilmiştir. 2. The Divan of Gada 'i 
(Bloomington 1971). Son çalışması olup 
XV. yüzyıl Çağatay şairi Gedayl'nin Pa
ris'te bulunan divanının tek ve eksik nüs
hasının transkripsiyonlu ve sözlük ilave
li neşridir. 3. Middle Turkıc Glosses of 
the Rylands Interlinear Koran Transla 
tion. Ölümünden sonra Macar Bilimler 
Akademisi tarafından neşredilmiştir (Bu
dapeşte 1976). 4. M a uro Jokai: Es peran
to Triumfonta (Cologne 1925). S. Modern 
török költeszet (yeni Türk şiiri , Keszthely 
ı932) . 6. Macar Edebiyatı Tarihi (İstan
bul ı946) . 7. Nehcü'l-ferô.dis (tıpkıba

sım , Ankara 1956) . 

Makalelerinden bazıları da şunlardır : 

"Razgrad Türk Ağzı " (Türk Dili ve Tarihi 
Hakkında Araştırmalar, Ankara ı 950, 1, 

1-25). "Yunan Harfli Karamanlı imlası 
Hakkında" (a.e., s. 27-3ı) , "Kumanova 
(Makedonya) Türk Ağzı" (Agah Sırrı Le
vent ve Mecdut Mansuroğlu ile birlikte, 
Nemeth Armağanı, Ankara ı 962, s. ı 1 ı -

144). "Doğu Türkçesinde Bir Kur'an Çe
virisi " (TDAYBelleten, s. 266119671. s. 51-

69). " Kur'an'ın Doğu Türkçesine Tercü
meleri " (TDED, XXIIı973/, s. 15-24) . 
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Hindistan 'da Racastan eyaJetinin 
ikinci büyük şehri 

ve Çiştiyye tarikatının merkezi. 
_j 

Delhi'nin 368 km. güneybatısında, Ara
vaili dağlarının Taragarh tepesindeki (840 

m.) kalenin doğu eteklerinde Racpütlar'ın 

Cauhan kabilesinin dini ve siyası merke
zi olarak kurulmuştur (ll. yüzyıl) ; etrafı 

beş yüksek kapısı bulunan taştan yapıl
mış mazgallı bir surla çevrilidir. Şehrin 
kuzeyinde bendi Xl. yüzyılda inşa edilen 
geniş Ana- Sagar yapma gölü uzanır. Mi
tolojik Hindü metinleri Puranalar'da da 
adına Ajayameru şeklinde rastlanan şe
hir hakkındaki ilk tarihi bilgiyi, yönetici 
prensin 682 yılında Lahor racasıyla ak-

rabalık tesis ettiğini bildiren Tô.ril]-i Fi
rişte'deki bir kayıt oluşturur. 987'de 
prensin Gazne Sultanı Sebük Tegin'e kar
şı Lah or- Kabil ra ca sına yardım gönder
diği , 1 008'de de Gazneli Mahmud'a kar
şı oluşturulan büyük Hindü birliğine ka
tıldığı yine aynı kaynaktan öğrenilmek
tedir. 

Ecmlr'in stratejik bakımdan çok önem
li bir yerde bulunması tarihini de etkile
miş ve sık sık el değiştirerek çeşitli dev
letlerin hakimiyeti altına girmesine se
bep olmuştur. Ecmlr' e h ücum eden ilk 
müslüman devlet Gazneliler'dir. 1024 yı
lında Gazneli Mahmud şehri yağmala
mış, ancak fazla vakit alacağı düşünce
siyle Taragarh Kalesi'ni ele geçirmeye 
teşebbüs etmemiştir. Şehir 1192'de Mu
hammed Gür! tarafından fethedilerek 
islam hakimiyeti altına alındı. önceleri 
yöneticiliğe sultana bağlı kalmak şar

tıyla son racanın oğlu getiriidiyse de bu 
Hindü hanedanın sık sık isyana kalkış

ması yüzünden Delhi Sultanlığı'nın ku
rucusu Kutbüddin Aybeg ( 1206- ı 2 ı O) ta
rafından yönetim onlardan alınarak ku
mandan Seyyid Hüseyin'e (ö . 12ıoı ve
rildi. Bu yıllarda muhtemelen Muham
med Gürl'nin beraberinde gelerek bu
raya yerleşen Çiştiyye tarikatının Hindis
tan'daki kurucusu Mulnüddin Hasan ei
Çiştl (ö. 633 / 1236). Hindülar'ca kutsal 
tanınan şehri müslümanlar için de dini 
bir merkez haline getirdi. Vefatından 
sonra ise daha önce Seyyid Hüseyin'in 
türbesi sebebiyle başlamış olan ziyaret
ler onun kabri ve dergahı çevresinde 
yoğunlaşarak şehrin Hindistan müslü
manlarının en önemli ziyaretgahı olma
sına yol açtı. 

1398 ·de Del hi Sultanlığı' nı zayıflatan 
Timur'un saldırısından sonra şehre Rac
pütlar, 1455 -1 531 yılları arasında Mal
va Sultanlığı ve bu tarihten 1 556'da Ek
ber'in fethine kadar yine Racpütlar ha
kim oldular. Ekber'le başlayan ve şehre 
en parlak günlerini yaşatan son islamı 
dönem, 1721 'de Racpüt hakimiyetinin 
tekrar gelmesine kadar sürdü. Daha son
ra Racpütlar'ın yerini giderek Maratalar, 
1818'de ise onlarla aniaşan ingilizler al
dı. 1878'de ingiliz sömürge yönetimine 
bağlı küçük bir mahalli devlet olarak ku
rulan ve 1956 yılında lağvedilen Ecmlr
Mervara Racalığ ı 'nın merkezi oldu. Bu
gün ise Racastan eyaletinde kendi adını 
taşıyan ilin merkezi ve doğu- batı demir
yollarının kavşak noktasında bulunan, 
tekstil, deri ve ilaç sanayii ile ünlü bir 
ticaret ve sanayi şehridir. 


