
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 
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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 
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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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