
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. 



1981 sayımına göre nüfusunun (375 .393) 
ancak% 11'inden biraz fazlası (32.843) 
müslüman olan Ecmir, devam eden es
ki gelenek sebebiyle halen Hindistan'ın 
en önemli İslami ziyaret mahalli olma 
özelliğini korumaktadır. Şehrin bu önem
li konumunu sürdürmesine yardım eden 
mimari eserlerin başlıcaları. XIII. yüzyıl
da Delhi Sultanı İltutmış'ın inşa ettirdi
ği büyük bir camiden geriye kalan giriş 
kapısı, 1455 yılında Malva Sultanı Mah
mud Halacfnin Muinüddin Hasan ei-Çiş
tf'nin kabri üzerinde yaptırdığı ve daha 
sonra Ekber, Şah Cihan ve diğer Babür
lü hükümdarlarının görkemli eklemeler 
yaptırdıkları türbe, "dergah" adı verilen 
bu kompleksin etrafında yine Babürlü 
döneminde yaptırılan şeyhin önemli ha
life ve müridierine ait türbeler, XIII. yüz
yılda bir Budist mabedinden köklü de
ğişikliklerle camiye çevrilen ve sanat ta
rihi açısından yüksek değeri olan Arhai
din-ka Chopra Camii, Ekber'in inşa ettir
diği müstahkem saray, Cihangir'in ünlü 
havuzlu bahçesi ve Şah Cihan'ın Ana Sa
gar gölünün bendi üzerinde yaptırdığı 
beyaz mermerden zarif köşktür. Babürlü 
hükümdarları, kutsallığı sebebiyle özel 
bir sevgi besledikleri bu şehre sık sık 
gelmişler ve müslümanların ziyaretgahı 
olması için çaba harcamışlardır; özellik
le Ekber'in Muinüddin ei-Çiştf'nin tür
besini ziyaret amacıyla şehre yaya ola
rak girdiği rivayet edilmektedir. Ecmir'in 
12 km. batısında yer alan Puşkar gölü 
de Hindülar tarafından kutsal tanınmak
ta ve kenarında bulunan Brahma Tapı
nağı ülkenin en önemli ziyaret merkez
lerinden birini teşkil etmektedir. Ecmir'
de 191 0'1u yıllarda. HindGiar'ın İslam'a 
karşı yaptıkları saldırılara cevap ver
mek ve İslamiyet'in yayılmasını sağla
mak amacıyla Encümen-i Hami-i İslam 
adlı bir cemiyetin kurulduğu da bilin
mektedir. 
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Müslümanların Suriye ve Filistin'i 
fethi sırasında Bizanslılar'la 

yaptıkları ilk savaş 

L 
(13/634). 

_j 

Hz. EbG Bekir, 12. yılın sonunda (Şu
bat 634) veya 13. yılın başında (Mart 634) 
hacdan döndükten sonra Medine'de top
lanmış bulunan gönüllülerden oluşan or
duyu, üç defa teşebbüs edildiği halde 
bir sonuç alınamayan Suriye ve Filistin'in 
fethine memur etti. Kumandanlardan 
Amr b. As'ı Filistin'in. Şürahbfl b. Hase
ne'yi Ürdün'ün, Yezid b. EbG Süfyan ile 
EbG Ubeyde b. Cerrah'ı da Suriye'nin fet
hiyle görevlendirdi. Başlangıçta her bi
r i 3000 kişiden oluşan bu üç ordu, da
ha sonra gönderilen takviye birlikleriyle 
7500'er kişilik askeri güce ulaştılar. 

Amr b. As Eyle üzerinden Güney Filis
tin'e, diğer kumandanlar ise Tebük-Ma
an yoluyla Ürdün ve Suriye istikametine 
sevkedildiler. Yezid b. EbG Süfyan. Ölü
deniz'in güneyinde Vadilarabe'de Sergios 
kumandasındaki Bizans ordusunu mağ
IOp etti. Kaçan kuwetler daha sonra top
landıkları yerde ikinci defa bozguna uğ
ratıldı. Sergios bu mücadeleler sırasın
da hayatını kaybetti. Amr b. As ise kısa 
sürede Güney Filistin'i fethederek Gam
rülarabat'a indi. Müslüman Araplar'ın 
bu ani hücumları ve başarılı sonuçlar al
maları üzerine Bizans imparatoru Herak
leios. kardeşi Theodoros kumandasında
ki 80.000 kişilik bir orduyu harekete ge
çirdi. Bizans kuwetleri Kuzey Filistin· e 
kadar ilerleyerek Cillil5 mevkiinde karar
gah kurdular. Bu orduya mukavemet 
edemeyeceğini anlayan Amr b. As hali
feden yardım istedi. Bunun üzerine EbO 
Bekir Hire 'de bulunan Halid b. Velfd'e 
haber göndererek süratle Suriye'deki or
dunun yardımına gitmesini emretti. 

Halid b. Velid, uzun ve yorucu bir çöl 
yolculuğundan sonra yanındaki 700 kişi
lik birlikte Dımaşk'ın güneyinde yer alan 
Mercirahit'e vardı. Buradaki Bizans bir
liklerini yenilgiye uğrartıktan sonra ( 18 
Safer 13 1 23 Nisan 634) güneye yönele
rek Busra'da bulunan EbO Ubeyde, Şü
rahbfl ve Yezid ile buluştu. Kısa bir ku
şatmadan sonra Busra barış yoluyla ele 
geçirildi. Halid b. Velid'in kumandası al
tında birleşen İslam ordusu kuzeye doğ
ru ilerlemeye başladı. İki ordu Kudüs'ün 
batısında Remle ile Beytülcibrin arasın
daki Ecnadeyn mevkiinde karşı karşıya 
geldi. Halid b. Velfd İslam ordusunun 

ECNADEYN SAVAŞI 

merkez kuwetlerine Ebu Ubeyde'yi, sağ 
kanada Muaz b. Cebel'i, sol kanada Said 
b. Amir'i, süvari kuwetlerine de Said b. 
Zeyd'i kumandan tayin etti. Müslüman
lar devrin en güçlü devletinin düzenli. iyi 
eğitilmiş ve Sasanfler'e karşı kazandığı 
zaferlerle morali yükselmiş ordusuyla 
savaşmak durumundaydı. İslam ordu
sunun en az iki katı olan Bizans kuwet
leri ayrıca silah ve teçhizat bakımından 
da çok üstündü. Ancak savaş müslüman
ların kesin zaferiyle sonuçlandı (28 Ce
maziyelewel 13 / 30 Temmuz 634). Bu mu
harebede 3000 düşman askeri öldürül
dü; müslümanlar ise sadece on dört şe
h id verdiler. Başkumandan Halid mu
harebenin neticesini bir mektupla Hz. 
EbG Bekir'e bildirdi. öte yandan Bizans 
imparatoru Herakleios çok korkmuş ve 
endişeye kapılıp Humus'tan Antakya'ya 
kaçmıştır. Ecnadeyn Savaşı ile Filistin ve 
Suriye'nin kapıları müslümanlara açılmış, 
iki yıl sonra kazanılan Yermük zaferiyle 
de bölgenin fethi tamamlanmıştır. 

Ecnadeyn Savaşı' nın tarihi hakkında 
ihtilaf vardır. İbn İshak, Vakıdi ve Me
daini muharebenin 13. yılda (634) cere
yan ettiğini. Taberi'nin ravilerinden Seyf 
b. Ömer ise 15. yılda (636) meydana gel
diğini söyler. Suriye'nin fethiyle ilgili bir 
eser yazmış olan M. J. de Goeje ile J. 
Wellhausen ve L. Caetani gibi araştırma
cılar, İbn İshak ve diğer tarihçiterin ver
dikleri Cemaziyelewel veya Cemaziyela
hir 13 (Temmuz. Ağustos 634) tarihini ter
cih etmektedirler. 
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