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hiplerine ulaşması olduğu açıktır. Ancak 
bu tür ibadetlerin mükellefin emir ve 
bilgisi dışında onun adına başkaları ta
rafından yapılmasının alacaklı şahısla

rın borçlu üzerindeki hakkını düşürece
ği savunulabilirse de Allah'a karşı iba
det borcunu düşürmesi pek makul gö
rünmemektedir. Sağ veya ölü adına hac, 
bu ibadette mali yönün de bulunması 
sebebiyle fakihlerin çoğunluğunca mü
samaha ile karşıianmış ve caiz görülmüş
tür. Ancak hukuk ekallerinin bu konuda 
ileri sürdüğü şartlar birbirinden hayli 
farklılık gösterir (bk. BEDEL; HAC). 

ibadetler usulüne uygun olarak eda 
edildiği takdirde kişinin zirnınetinden 

borcun düşeceği hususu hemen hemen 
ittifakla kabul edilmiştir. Bu tür eda iba
detler alanında "icza" veya "sıhhat" , mu
amelatta ise genelde "sıhhat" tabiriyle 
ifade edilir. Fakihler. sahih şekilde yapı
lan bir edaya nasıl ve ne ölçüde bir se
vabın terettüp edeceği hususunda, ko
nu tamamen kul ile Allah arasında kal
dığından bir görüş bildirmekten genel
de çekinmişlerdir. 

Şahitlikte. İslam muhakeme hukukun
da şahitlik tahammül ve eda şeklinde iki 
safhada ele alınır. Literatürde, şahidin 
başkasının hakkına ilişkin bir olaya ve 
bilgiye duyu organları vasıtasıyla doğ

rudan muttali olması safhası tahammül, 
bunu mahkeme huzurunda açıklaması 
safhası ise eda olarak adlandırılır. Eda 
tahammül safhasına göre daha çok önem 
taşıdığı ve üçüncü şahısların haklarını 

yakından ilgilendirdiği için şahitte bu
lunması gereken özellikler, ayrıca şahit
liğin konusu ve yerine getirilmesi şekliyle 
ilgili olarak ilave birtakım kayıt ve şart
lar ileri sürülmüştür. Şahitliğin mahke
me huzurundaki lfasına eda tabir edil
mesi bunun dini bir görev sayılmasıyla 
da açıklanabilir. Kur'an'da, şahitlerin şa
hitlik yapmaları istendiğinde bundan ka
çınmamaları, bildiklerini gizlernemeleri 
ve şahitliğin Allah için yapılması emre
dilmiştir (el-Bakara 2/ 282-283; en-Nisa 
4/ 135; et-Talak 651 2). Bununla birlikte 
şahitliğin edasının hangi durumda dini 
görev, hangi konu ve durumlarda ancak 
ilgili şahsın veya merciin talebine bağ
lı bir hak olduğu hususu İslam hukuk 
doktrininde ayrıntılı bir tartışma konu
sudur (bk. ŞAHiD). 

Şahıs ve Borçlar Hukukunda. Şahıslar 
hukukunda eda kavramıyla kişinin bir 
fiil ve hukuki işlemi bizzat yapması, bu 
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bağlamda kullanılan eda ehliyeti terimiy
le de kişinin dini ve hukuki hak ve borç
ları bizzat kullanmaya ehil oluşu kaste
dilir. ibadetler alanında edanın sıhhatiy
le edanın vacip oluşu özenle birbirinden 
ayrılırken hukuki işlemler alanında sa
dece edanın sıhhati kavramından söz 
edilir. Borçlar hukukunda eda, borcun 
konusunu teşkil eden edimin yerine ge
tirilmesi demek olan lfa ile eş anlamlı 
olarak kullanılır. En geniş kapsamıyla 

borç, iki veya daha fazla kişi arasında 

tek taraflı veya karşılıklı olarak belli bir 
lfa yükümlülüğünü doğuran hukuki ba
ğı ifade ettiğinden eda borç ilişkilerinin 
ana konusunu ve taraflar açısından da 
amacını teşkil eder. Bu anlamda eda, 
herhangi bir şeyi yapma veya verme şek
linde olumlu veya bir şeyi yapmaktan 
kaçınma şeklinde olumsuz bir nitelik ta
şıyabilir. Paranın ve misli bir borcun 
ödenmesini, muayyen bir malın teslimi
ni veya bir işin yapılmasını konu alan 
deyn, ayn ve iş edimleri birinci nevi eda
nın. emanet ve rehin malı kullanmama 
ise ikinci nevi edanın örneğini oluşturur. 
Özellikle Hanefi usulcülerinin edayı ge
niş kapsamlı olarak tanımladıkları göz 
önünde bulundurulursa gerek kefalet, 
hibe, evlenme, bey·, icare gibi tek veya 
iki taraflı bir hukuki işlemden , gerekse 
haksız fiil, haksız iktisap veya kanun
dan kaynaklanan borçların yerine geti
rilmesi de geniş anlamıyla eda olarak 
adlandırılabilir. Kur'an'da adam öldür
meden doğan diyet borcunun ödenmesi 
eda kelimesiyle ifade edilmiştir (el-Sa
kara 2/ 178) Ancak özellikle çağdaş İs
lam hukuk literatüründe borçların eda
sını ifadede daha çok lfa terimi kulla
nılmaktadır. Borç terimi en dar kapsa
mıyla ödünç (karz) ilişkisini ifade ettiğin
de ise eda. zimmette sabit olan borcun 
vadeye veya alacaklının talebine bağlı 

olarak ödenmesi anlamına gelir. 

Kur'an'da, verilen sözlerin ve akidle
rin yerine getirilmesini emreden ayetler 
(Al-i imran 3/ 76 ; el-Maide 5/ ı ; el-Mü'mi
nun 231 8), müslümanların akidlerine ve 
bunların şartlarına bağlı kalması gerek
tiğini (Buharı. "İcare", 14; Ebu Davud, "~
ziye", 12) ve ödeme imkanı bulduğu hal
de bunu geciktirmenin zulüm olacağını 
bildiren hadisler (Bu ha ri, "İstikraz", 12 ; 
Ebu Davud, "Büyü'", ıoı borç ilişkilerin
de edanın dini ve ahlaki zeminini oluş
turur. Edanın şekli, hükmü, edadan ka
çınma ve edanın imkansızlığı gibi du
rumlarda alınabilecek önlemler. eda ko-

nusunda taraflar arası uyuşmazlığın gi
derilmesi, edanın sonuçları gibi hukuki 
meseleler İslam hukuk doktrininde bor
cun kaynağına ve borç ilişkisinin türü
ne göre ayrı ayrı ele alınmış, yargılama 
hukuku ve uygulama yönü de dahil bu 
konuda ayrıntılı bir hukuki doktrin ve 
düzenleme geliştirilmiştir. 
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(bk. TEZKİRE). 

EDDIŞIR 
(__,.;_,sı ı 

(1867 -1915) 

Iraklı Keldani papazı, 
tarihçi ve sözlük bilimci. 
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_j 

Kerkük yakınındaki Şaklave köyünde 
doğdu. Oorniniken tarikatına mensup ki
lise babalarının Musul'da kurduğu papaz 
okulunu bitirdikten sonra Kerkük baş-



piskopos yardımcısı oldu ( 1889) . Daha 
sonra Siirt Keldani Kilisesi 'ne başpisko
pos tayin edildi ( ı 902). Roma, Londra, 
Paris gibi Avrupa şehirlerini gezdi. Bu
ralardaki din adamlarıyla görüştü ve kü
tüphanelerde bulunan yazma eserleri 
inceleme imkanına sahip oldu. Ana dili 
Keldanice yanında Fransızca , İngilizce, 
Almanca, Arapça, Türkçe, Kürtçe, Fars
ça, Ermenice, Ararnice ile klasik diller
den Yunanca ve Latince'yi öğrendi. Siirt'
te çeşitli dillerde yazma ve matbu kitap
lar ihtiva eden zengin bir kütüphane kur
du. Üye seçildiğ i çeşitli müsteşrik cemi
yetleri tarafından kendisine şeref nişa
nı verildi. Keldanice, Arapça ve Fransız
ca muhtelif eserler kaleme aldı. Ruslar 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'yu işgal 

edince Ruslar ' ın yanında yer alan Kürt 
asıllı Bedirhan aşireti ni destekledi. 1915'
te Siirt'e bağlı bir köyde saklandığı ma
ğarada yakalanarak öldürüldü. 

Eserleri . Eddi Sir'in en önemli eseri, 
başta Farsça olmak üzere Keldanice, Ara
mfce, Sanskritçe, Ermenice, İbranice, Yu
nanca, Habeşçe, Latince, Germence, İn
gilizce, Fransızca, Rusça, Türkçe ve Kürt
çe'den Arapça'ya geçen kelimeleri, bun
ların Arapça'da uğradığı ses değişiklikle
rini ve kazandığı manaları anlatan e1-E1-
tazü'l-Farisiyyetü'1 -mu 'arrebe'dir (Bey
rut 1908). Arapça' da yabancı ası llı keli
meler konusunda Cevalfkl (ö. 540/ 1145) 
e1 -Mu'arreb, Sehabeddin ei-Hafaci (ö. 

1069/ 1659) Şita'ü '1-ga1il adlı eserle
ri kaleme almışlarsa da bu müellifler 
Arapça dışında başka dil bilmediklerin
den yabancı kelimelerin kaynağı konu
sunda fazla isabetli sonuçlara varama
mışlardır. Eddi Sfr'in, Arapça ile uzak
tan veya yakından ilişkisi bulunan on bir 
dil bilmesi eserine ilmi bir hüviyet kazan
dırmıştır. Kitabın M u'cemü'1- e1fazi'l
Farisi yyeü '1-mu 'arrebe adıyla ofset bas
kısı da yapılmıştır (Beyrut 1964 ) 

Eserin girişinde, Muhammed Hüseyin 
b. Halef et-Tebrfzf'ye ait olup Mütercim 
Asım Efendi 'nin Farsça 'dan Türkçe'ye 
tercüme ettiği Burhan-ı ~at/ adlı söz
lüğüyle Butrus el- Sustani'nin Mufıitü '1-

M uJ:zf t ve Said eş-Sertüni'nin A~rebü 'l

mevarid adlı Arapça sözlüklerinden fay
dalandığını söyleyen Eddi Sir bazı kay
naklarını da yeri geldikçe metin içinde 
zikretmiştir. Süyütfnin e1-M üzhir'i, Se
habeddin el- Hafaci'nin Şifa' ü '1- ga1fl'i , 
Gesenius'un Lexicon M anua1e H ebrai'
cum et Cha1daicum 'u (Lipsiae 1847), Si
egmund Fraenkel'in Die Aramaeischen 
Fremd Woerter im Arabischen 'i (Leiden 

1886). Joanne Buxtorfio'nun Lexicon Tal
mudi cum et Rabbinicum'u (Basileae 
1639), Henr i Lammens'in Kitabü '1- Fu
ru~·u (Beyrut 1889) bu kaynakların baş

lıcalarıdır. Eserin sonunda, yukarıda sa
yılan on beş dilden Arapça'ya geçen ke
limelerin ayrı ayrı alfabetik listeleri ve
rilmiştir. 

Keldanf cemaati için dini bilgiler ihti
va eden Keldanice kitaplarla çalıştığı kü
tüphanelerdeki yazmaları tanıtan kata
log mahiyetinde Fransızca eserler kale
me alan (G Awad, ı . 104 -106) Eddf Sir'in 
diğer tanınmış eserleri şunlardır : Tarf
l]u Ke1do ve Aşı1r (1-11 , Beyrut 1912- 1913; 
eserin lll . ci ldi bas ılmadan kaybolmuştur); 

M edresetü Naşfbfn eş-şehire (Beyrut 
1905); İklflü'1-betı11 et-tahire Meryem 
(Keldanice, Musul 1904). 
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İlk Osmanlı kadısı ve mutasawıf. 
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Karaman'da doğdu. Hüseyin Hüsamed
din, kaynak göstermeden künyesini İ ma
düddin Mustafa b. İbrahim b. İnac ei 
Kırşehrf şeklinde kaydeder (Amasya Ta

rihi, ll , 428) Kaynaklarda Edebalı ( J~· ~ı ) 
kelimesinin, bu şekli yanında (BA, MD, 

nr. 31, s. 217. hk. 48 1; TK, Defter-i Evkaf- ı 

Ertuğrul Gazi, Hudadname- i Bilecik, nr. 
156, vr. ı ) bazanAtabali ( J 4...bl ) (VGMA, 
Bursa -Muhasebe, nr. 49 1 1 1, sıra 44 7) ve 
kısaltılmış olarak Ed e- şeyh ( ~d ) (TK. 
Defter-i Evkaf- ı Hüdavendigar, nr. 585 , 
vr. 282b) şeklinde yazıldığı da görülmek
tedir. 

Edebiili ilk tahsilini Karaman'da yap
tı. Haneti fakihi Necmeddin ez-Zahidf'
nin öğrencisi oldu. Daha sonra Dımaşk' a 

giderek Sadreddin Süleyman b. Ebü ' I-İz 
ve Cemaleddin ei-Hasfri gibi dönemin 
tanınmış alimlerinden dini ilimleri tahsil 

EDEBALİ 

etti. Dımaşk 'tan ülkesine dönünce ta
sawufa yöneldi; Bilecik'te bir zaviye ku
rarak halkı irşada başladı. Aşıkpaşaza
de zaviyesinin hiç boş kalmadığını, şey
hin gelip geçen fukaranın her türlü ih
tiyacını gidermeye çalıştığını, hatta bu 
maksatla koyun sürüsü bulundurduğu
nu kaydeder (Tarih, s. 6). 

Edebali Osman Gazi ile Bilecik'te ta
nıştı. Alim ve süfileri çok seven Osman 
Gazi, mübarek günlerde şeyhin zaviye
sine giderek dini ve idari konularda her 
zaman onun görüşlerine başvururdu (Ce
nabi Mustafa Efendi, vr. 555• )_ Aşıkpaşa
zade'nin, Osman Gazi'nin imamı İshak 
Fakih'in oğlu Yahşı Fakih ve Edebiili'nin 
oğlu Mahmud Paşa'nın rivayetlerine da
yanarak anlatlığına göre Osman Gazi bir 
gece Edebiili 'nin zaviyesinde kalmış, rü
yasında şeyhin koynundan doğan bir ayın 
kendi koynuna girdiğini , aynı anda gö
beğinden bir ağaç bittiğini ve bu ağacın 
gölgesinin dünyaya yayıldığını . altından 

dağlar yükseldiğini ve her dağın altın
dan da suların çıktığını görmüş. Osman 
Gazi rüyasını Edebiili'ye anlatınca şeyh , 

"Hak Teala sana ve nesiine padişahlık 
verdi. Mübarek olsun. Kızım Malhun Ha
tun da senin helalin oldu" der. Edebii
li ' nin bu yorumu üzerine Osman Gazi 
Malhun Hatun ile evlenmiştir (Aşıkpaşa

zade, S. 6 ; ayrı ca bk. Terceme-i Menaklb-L 
Tacü' l -ari{fn, vr. 3b; Mecdi , s. 20-21; Ce
nabi Mustafa Efendi, vr. 556• ). Bazı kay
nak larda bu isim Mal Hatun şeklinde 
geçerken Oruç b. Adil de Tevarfh -i Al-i 
Osman 'da (s . 8-9, 84 ) yukarıda anlatılan 
rüyayı Osman Gazi'nin değil babası Er
tuğrul Gazi'nin gördüğünü ve şeyhin Os
man Gazi ile evlenen kızının adının Ra
bia Hatun olduğunu kaydeder. 

Ebü'I-Vefa ei-Bağdadf'ye (ö . 501 / ı 107) 
nisbet edilen Vefaiyye tarikatına men
sup olan Edebali (Terceme-i Menak1b-1 
Tacü'l- ari{fn, vr. 2•-b. JOb; Katib Çelebi, 
vr. 43bl aynı zamanda ahi teşkilatının re
isidir. Ahi şeyhliğinin Edebiili'den sonra 
kime geçtiği ise bilinmemektedir; an
cak daha sonra ı. Murad'a intikal etmiş

tir (Barkan, ll , 288 ; Uzunçarş ı lı , Osmanli 

Tarihi, ı. 531 ı. Son zamanlarında kızı ve 
torunu Alaeddin Bey ile Bilecik'te otu
ran Edebali 'ye Kozağaç köyünün öşür 
ve hasılatı verilmiş, kızı Rabia Hatun (ve
ya Bala Hatun) kendilerine verilen bu kö
yü tekkeye vakfetmiştir (BA, MD, nr. 31, 
s. 217, hk. 481; Uzunçarş ı lı , Osman/1 Ta
rihi, 1, 56 1 ). Edebiili'nin kızı Mal Hatun 
adına Eskişehir'de bir Mal Hatun ünas 
Mektebi 'nin mevcut olduğu da belgeler-
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