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Eskiden uzayı doldurduğu, 
yıldız ve felekleri oluşturduğu sanılan 

havadan hafif, saydam 
ve esnek madde. 

_j 

Grekçe ether kelimesinden Arapça'ya 
geçmiştir. İlk ve Ortaçağ kozmoloji ve 
astronomisinde alem ay altı ve ay üstü 
diye ikiye ayrılmakta, ay altı aıemde oluş 
ve bozuluşa uğrayan fiziki varlıkların dört 
unsurdan; ay üstü alemi meydana geti
ren, fakat oluş ve bozuluşa uğramayan 
yıldız ve feleklerin ise beşinci unsur olan 
esirden oluştuğu kabul edilmekteydi. 

Aristo'nun anlatlığına göre Yunanlı 

olsun başka milletlerden olsun Tanrı'ya 
inanan herkes, bu çok değerli madde
nin oluşturduğu ay üstü alemi ruhani 
varlıkların meskeni olarak kabul ediyor
du (Fi 's· Sema', s. 141-142). Zıt nitelikle
re sahip olan dört unsur gibi esirin zıd
dı bulunmadığı için ondan meydana ge
len yıldız ve felekler oluş ve bozuluşa uğ
ramadan sonsuza kadar varlıklarını sür
dürürler. Başka bir söyleyişle ay üstü 
alem mükemmellikler alemidir. Bundan 
dolayı gök cisimlerinin hareketi dört un
surdan oluşan tabii varlıklarınki gibi düz 
değil mükemmel olan dairesel hareket
tir. Aristo, kozmik düzende esir ile ateşin 
aynı anlama geldiğini savunan Anaxsa
goras'ı eleştirir. Zira eğer öyle olsaydı 

gök cisimleri bu kadar mükemmel ha
reket edemezdi ve bunun sonucu olarak 
varlık düzeninde büyük eksiklikler olur
du (Kitabü 'l·Aşari ' l- 'uluiyye, s. 15-16) . 

Genellikle İslam filozofları Aristo'nun 
ezeli ve ebedi olarak nitelediği esir teo
risini olduğu gibi kabule yanaşmamış
lar, daha doğrusu bu konu üzerinde faz
la durmamışlardır. Mesela İbn Sina, da
iresel hareketin ilkesi sayılan bu beşin
ci unsurun herhangi bir başka cisimden 
oluşturulmadığını, "ibda'" suretiyle mey
dana getirildiğini, bu sebeple de ebedi 
olduğunu savunur (eş-Şifa' et-Tabf'iyyat 
[2], s. 28-29) . İhvan - ı Safa felsefesinde 
ise gök cisimlerinin yapısı yerküredeki · 
tabii cisimlerden farksızdır. Şu var ki on
lar dairesel olarak hareket ederler (Re
sa' il, ll, 4 7) 

Yüzyıllar boyunca kozmalajik ve astro
nomik olayların açıklanmasında temel 
ve basit bir madde olarak görülen esir, 
XIX. yüzyılın sonlarında fizikçilerin önem
le üzerinde durdukları bir konu oldu. Fi
zikçiler, havanın ses dalgalarını iletmesi 
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gibi esirin de elektromanyetik dalgaları 
ileteceğine inanıyorlardı. Ancak madde 
ve ışığın yapısı daha iyi anlaşıldıkça bu 
teori yetersiz kaldı; yerin esir içindeki 
hareketini incelemek amacıyla Michel
son- Mor! ey tarafından 1881 'de gerçek
leştirilen bir deney sonucunda esirin her
hangi bir etkisinin bulunmadığı görül
dü. 1905'te Einstein'in özel izafiyet te
orisini geliştirmesinden sonra ise esir 
kavramı tamamen terkedildL 
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!il MAHMUT KAyA 

ESIRI MEHMED EFENDi 

(ö. 1092 / 1681) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Pravadili Bıçakçızade Abdülhalim Efen
di'nin oğludur. Babasının sonradan ge
lip yerleştiği Bursa'da doğdu. Bu sebep
le Sursalı Efendi lakabıyla da tanındığı 
belirtilir (Şeyh!, ı. 478) Dönemin kaynak
larında ise daha çok Bursevl şeklinde 
anılır. Muidzade ve Şeyh Hafızzade'den 
ders okuduktan sonra İstanbul'a giden 
Mehmed Efendi bir süre Ayasofya civa
rında Şeyh Erde bm Zaviyesi'nde kaldı; 

ardından Şeyhülislam Zekeriyyazade Yah
ya Efendi'ye intisap ederek ondan mü
lazım oldu. Bir müddet onun fetva emin
liğini yaptı ve 40 akçe yevmiye ile tedris 
hayatına ·başladı. 1040 Ramazanında (Ni
san 1631) Mısır'a gönderildi, oradan İs
tanbul'a döndükten sonra 1634-1644 yıl
ları arasında Beşiktaş Sinan Paşa , Ze
keriyya Efendi, Piri Paşa, Mustafa Ağa, 
Sahn- ı Seman, İstanbul Çorlu, Gevher
han Sultan, Kalenderhane, İstanbul Va
lide Sultan medreselerinde müderrislik
te bulundu. 1644 Temmuzunda Mekke 
kadılığına tayin edildi ve müderrislikten 
ayrıldı. Darüssaade ağalığından mazuı 

olup Mısır'a gitmek üzere olan Sünbül 
Ağa'nın kiraladığı gemi ile yola çıktı. An
cak Rodos adası açıklarında gemi kor
sanların saldırısına uğradı. Çarpışmalar

da Sünbül Ağa ve adamları öldürüldü. 

Esir düşen Mehmed Efendi dört yıllık 
esaret hayatından sonra kurtularak İs
tanbul'a döndü. Bu sebeple "Esiri" Jaka
bıyla da tanındı. 

Mehmed Efendi 1649-1650 yıllarında 
Mısır, 1652-1653 'te Edirne kadılığında 
bulundu. Bu sırada ulema adına, Şey

hülislam EbO Said Efendi'den şikayet 

maksadıyla kaleme alınmış imzasız bir 
arzuhal hükümdara takdim edilmişti. IV. 
Mehmed şeyhülislam ve kazaskerlerle 
beraber huzuruna çağırdığı sadrazam
dan bu asılsız arzuhali yazanların bu
lunup cezalandırılmasını istedi. Yapılan 
araştırmada arzuhali Memekzade Mus
tafa Efendi ile Esiri Mehmed Efendi'
nin yazdığı kanaatine varılarak her ikisi 
de sürgüne gönderildi. Bir süre sürgün 
yeri olan Bozcaada'da kaldıktan sonra 
affedilen Mehmed Efendi Mayıs 1655'te 
İstanbul'a döndü ve Uzuncaova-Hasköy 
arpalığına gitti. 1 066 Şewalinde (Tem
muz -Ağustos 1656) İstanbul kadısı oldu; 
bu görevden aziedilince kendisine Kuşa
dası ve Bayındır kazaları arpalık olarak 
verildi. 1068 Sabanında (Mayıs 1658) Ana
dolu kazaskerliğine tayin edildi; 25 Ce
maziyelahir 1069'da (20 Mart 1659) Bo
levi Mustafa Efendi'nin Köprülü Mehmed 
Paşa ve Padişah IV. Mehmed'i tenkit et
mesi sebebiyle azli üzerine de şeyhülis
lamlık makamına getirildi (Silahdar, 1, 
160). Bu görevi sırasında kendisine Ge
libolu kazası ayrıca arpalık olarak tahsis 
edilmişti. Üç seneye yakın bu makam
da bulunan Mehmed Efendi, Abdurrah
man Abdi Paşa'nın naklettiğine göre, 
Sadrazam Fazı! Ahmed Paşa'nın sada
rete tayin edildiği gün onunla birlikte 
padişahın huzurunda bulundukları sı

rada eski veziriazam Köprülü Mehmed 
Paşa'nın aleyhinde konuşup ölümünün 
isabetli olduğunu, çok kan döktüğünü 
söyleyince Fazı! Ahmed Paşa da her ki
mi öldürdüyse kendisinin verdiği fetva
larla öldürdüğünü ifade etmiş, bunun 
üzerine Mehmed Efendi şahsiyet zaafı 
göstererek şerrinden korktuğu için fet
va verdiğini belirtince Ahmed Paşa hid
detlenerek, "Ailah'tan korkmayıp mah
!Oktan korkmak ilim ve diyanete layık 
mıdır" sözleriyle şeyhülislamı azariarnış

tı (Vekayi'name, s. 131-132). Bu olay üze
rine IV. Mehmed Fazı ! Ahmed Paşa 'yı 
tekrar huzuruna çağırarak fetva maka
mına ulemactan dindar bir zatın geti
rilmesini isteyip Mehmed Efendi 'yi az
letmişti (13 Cemaziyelahir 1072/ 3 Şu

bat 1662). Esiri Mehmed Efendi aziedil
dikten sonra önce Gelibolu, ardından da 


