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EYS 
(ı.r/:11) 

Bazı ilk devir İslam filozofları 
ve kelamcıları tarafından 

varlık veya var olan nesneler için 
kullanılan terim. 

_j 

"Yokluk" ve "yok olan şey" anlamın
daki leys kelimesinin karşıtıdır. Arap 
dilinde çok az bir kullanım alanı bulu
nan ve ilk defa filozof Ki ndi' nin felse
fi risalelerinde görülen eys terimi Al
lah'ın varlığı, sıfatları ve alemin yaratıl
mışlığı söz konusu edilirken kullanıl

mıştır. Kindf'ye göre Allah, "geçmişte ve 
gelecekte üzerinden asla yokluk geçme
yen" ( 1-'11 W ,;;.f.J -ı.J W <}:; ~ ), "mevcudi
yetini daima sürdüren" ( ~~ J~"i.J J~ ~ ) 
gerçek varlıktır. Varlığının sebebi bulun
mayan Allah bütün varlıkları (evsat) yok
tan (Jeys) yaratan ilk sebep ve gerçek 
faildir (müeyyis). Çünkü yok olan bir şey 
kendi kendini var edemez, var olmak için 
mutlaka bir sebebe muhtaçtır. Bu se
bep de daima var olan ve başka hiçbir 
sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah'tır (Re· 

sa' il, s. 58-60). İbn Sina genellikle varlı
ğı vücüd, yokluğu da adem kelimeleriy
le karşılamakla birlikte bazan varlık ye
rine eys, adem yerine de leys terimleri
ni kullanmıştır. Nitekim ilim sıfatından 
söz ederken Allah'ın bir şeyi varlık ala
nına çıkmadan önce yok (Jeys), meydana 
geldikten sonra var (eys) olarak bildiği
ni belirtir (el-işarat, lll, 292) 

Harizmi, İslam kelamcılarının eys te
rimini eserlerinde kullandıklarını söylü
yorsa da (fl1e{atfhu'l· 'ulam, s. 17) bu kul
lanım pek yaygınlık kazanmış değildir. 

Tesbit edilebildiği kadarıyla eys sadece 
bazı İsmailiyye kelamcılarının eserlerin
de görülmektedir (mesela bk. Hamidüd
din el-Kirmani, s. 49-52) İlk İslam filozo
fu olan Kindi'nin eysi hem Allah hem de 
yaratıklar hakkında kullanmasına karşılık 

ismailiyye kelamcılarından Ebü Ya'kub 
es-Sicistani ve Hamidüddin ei-Kirmani 
varlık kavramının, dolayısıyla eysin Al
lah'a atfedilemeyeceğini ileri sürerler. 
Çünkü Allah'ı varlıkla nitelernek O'nun 
varlığa yani bir bakıma başkasına muh
taç olmasını gerektirir, halbuki Allah hiç
bir şeye muhtaç değildir. Eğer Allah var
lık sıfatıyla nitelenebilseydi cevher veya 
araz türünden bir varlık olacak, ayrıca ya 

zatı veya başkası tarafından meydana 
getirilmesi gerekecekti; oysa hatıra ge
lebilecek bu gibi ihtimalierin tanrı kav
ramıyla bağdaşması imkansızdır. 

Öyle anlaşılıyor ki İsmaili müellifler 
eleştirilere hedef olmamak için vücOd 
yerine eys terimini tercih etmişler ve bu 
terim aracılığıyla Allah'ın varlıkla nitele
nemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Ancak 
bu görüş, sonuçta Allah'ın gerçek bir var
lık değil sadece zihni bir kavram oldu
ğu düşüncesine götüreceğinden sakın

calıdır. Zira insan zihninde herhangi bir 
iz bırakmayan aşırı tenzih fikri Allah'a 
inanıp bağlanmayı güçleştirdiği gibi atıl 
ve pasif bir tanrı anlayışına da yol aç
maktadır. Ayrıca bütün varlıkları cevher 
ve araz kategorisi içinde düşünmek ve 
her var olanı bu çerçevede değerlendir
mek mantık açısından isabetli değildir. 
Kelam ve İslam felsefesinde vücOd, mev
cOd, adem ve ma'dOm kavramlarının kul
lanılmaya başlandığı IV. (X.) yüzyıldan iti
baren eys ile leys veya "la eys" terimleri 
çok az kullanılmıştır. 
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EYTAH et -TÜRKİ 

(bk. iNAK et-TÜRKİ) . 

EYÜP 

Haliç'in son kısmında, 
surların hemen dışında yer alan 

ilçe merkezi ve İstanbul'un 
en eski semtlerinden biri. 
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Kuzeydoğudan Sarıyer, doğudan Ka
ğıthane ve Şişli, güneyden Fatih, Bayram
paşa, Esenler, batıdan Gaziosmanpaşa , 

kuzeybatıdan Çatalca ilçeleri ve kuzey
den de Karadeniz ile çevrilidir. İlçe top
rakları Haliç kıyılarından kuzeybatıya 

doğru hafif dalgalı düzlükler halinde uza
nır. XIX. yüzyıl başlarında burada bulun-

EYÜP 

duğu bilinen ve biri İslambey, Düğmeci
ler, Kurukavak derelerinin birleşmesiyle 
oluşup Eyüp Camii yanından geçerek is
kelenin iki tarafından, diğeri ise Eyüp
sultan iskelesi ile Bahariye arasında Şah 
Sultan Tekkesi civarından Haliç'e dökü
len iki büyük dere yoğun iskan dolayı
sıyla bugün ortadan kalkmıştır. Fetih
ten sonraki yerleşmelerle sur dışında te
şekkül etmiş ilk kasaba olan Eyüp, bu 
iskanı yönlendiren Eyüp Sultan Külliye
si'nin inşasıyla birlikte Osmanlı hanedam 
ve halk arasında halen devam eden bü
yük bir dini- manevi önem kazanmıştır. 

Tarih. Bizans döneminde Eyüp, sur dı
şında bulunan nekropol (mezarlık) böl
gesinde önemsiz bir yerleşme merkezi 
durumundaydı. Bazı kaynaklarda, Ayvan
saray'dan Eyüp'e kadar uzanan alanın 
tamamına bu çağda Kosmidion denildi
ği kaydedilmekteyse de bugün Kosmi
dion'un Eyüp'ün güneyinde küçük bir 
manastırlar semti olduğu bilinmektedir. 
Burası ile Blakhernai Sarayı arasında ba
zı önemli binalarla, istanbul kuşatma
sından bahseden kaynaklarda adına sık
ça rastlanan ve Haliç sahilindeki Blak
hernai Sarayı'na en yakın kapı olan Xylo
porta (Tahtakapı ; Piri Reis'in haritas ı ile 
Evli ya Çelebi· nin seyahatnamesinde Ey
yü b-i Ensari Kapıs ı) bulunuyordu. Kos
midion semti Hagios Panteleimon, Ha
gios Mamas, Hagios Theodoros, Hagios 
Thalaelos ve Hagios Kosmas- Damianos 
kilise ve manastırlarının yer aldığ ı di- . 
ni bir merkezdi. IV. Mikhail zamanında 
(ı 034-l 041) yapılmış ve yoksulları ücret
siz tedavi eden Anargyroi azizlerine adan
mış olan bu son kilise ve manastır Ha
liç'e bakan tepenin üzerinde yükseliyor
du. Yanında bir hamamla bir de çeşme 
bulunan ve semtin en önemli ziyaretga
hı olan bu külliye, Godefroi de Bouil
lon'un Haçlı orduları Konstantinopolis'i 
kuşattığında (1096) tam bir kaleye dö
nüşmüştü; bugün ise izi kalmamıştır. 

Eyüp son kuşatma sırasında Osmanlı 
ordularının karargah kurduğu yerler 
arasında idi; Haliç'teki filo da b uranın 
kıyılarında surlara yönelik f aaliyet gös
termişti. Ayrıca ll. Mehmed şehrin fethi 
sırasında Kosmidion'da ikamet ediyor
du. Bizans başkentinin Osmanlıla r tara
fından fethinden sonra yeni adını Hz. 
Peygamber'in sancaktan EbO Eyyüb el
Ensari'den alan bu semt, bütün İ slam 


