
uzun dikdörtgen ahşap panolardır. Bu 
panolar frizler halinde, bilhassa türbe
lerin yüksek kısımlarında bir kuşak mey
dana getirir. Ahşap panoların ve alçı tez
yinatın temelini geometrik ve geçmeli bit
kisel motifterin oluşturduğu görülmekte
dir. Bunların dışında daha çok türbe pen
cerelerinde rastlanan renkli camlar da 
dikkat çeken süsleme unsurlarındandır. 

Eyyübi el sanatlarının günümüze ka
lan ürünleri arasında en önde gelenler 
ahşap ve madeni eserlerdir. Az sayıda 
örnek bulunmakla birlikte el sanatla
rında da mimari tezyinatta görülen ken
dine has özelliklerle Zengi tesirinin ve 
mahalli anlayışların karışması söz konu
sudur. Ahşap sanatı sandukalar, kapı
pencere kanatları. dolaplar ve diğer bi
na içi teçhizat örnekleriyle temsil edil
mekte ve bunlar arasında da özellikle 
imam Şafii'nin 574 (1178-79) tarihli san
dukası ile yine aynı türbede bulunan di
ğer ahşap eşya ve Halep'teki Zengiler'e 
ait Hallaviyye Medresesi'nin 595 ( 1198-
99) tarihli ahşap mihrabı büyük değer 
taşımaktadır. Aynı şekilde el-Melikü's
Salih Necmeddin Eyyüb'un türbesindeki 
bir çift kapı kanadı ile diğer ahşap eşya 
da en önemli örnekler arasında yer al
maktadır. 
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EYYÜBizADE MUSTAFA 
Mustafa b. Yusuf b. Murad 

el- Mostari el-Besnevi 
(ö. 1119/1707) 

Müderris, 
Mostar müftülerinden. 

_j 

1 061 ( 1651) yılında Bosna- Hersek'in 
Mostar kasabasında doğdu. Memleke
tinde Şeyh Yuyo !akabıyla meşhur oldu. 
Osmanlı ilim muhitinde Mustafa-yı Mos
tari diye tanındı. ilk öğrenimini Mostar'
da yaptı. Babası Yüsuf Efendi'den ve 
memleketinin diğer alimlerinden ders 
aldı. 1088 ( 1677) yılında istanbul'a git
ti, Sahn-ı Sernan Medresesi'nde dört yıl 
yüksek tahsil gördü. Hocaları arasında 

Molla Salih, Tireli Karabekir ve Arapza
de gibi devrin ileri gelen alimleri de var
dı. Mezun olup mülazemetini tamamla
dıktan sonra müderris oldu. istanbul'
daki bazı medreselerde ders okuttu, ay
rıca dönemin devlet adamlarından Ab
durrahman Paşa' nın oğlu Abdullah· a 
dört yıl özel hocalık yaptı; bir eserini de 
bu seçkin öğrencisi için yazdı. istanbul'
da kaldığı on beş yıl içinde diğer ilmi ça
lışmaları yanında altmış kadar kitabı ken
disi için istinsah etti. ilk on eserini de is
tanbul' da yazan Eyyübizade bütün bu 
çalışmalarıyla Osmanlı ilim muhitinde 
takdir ve itibar gördü. Osmanlı alimle
rinden Carullah Veliyyüddin Efendi onu 
medrese arkadaşı olarak anmıştır (Keş
fü'?·?unan, Il , 1657). 

11 04 ( 1692) yılında Mostar Müftüsü 
Hasan Efendi vefat edince Mostar halkı 
Eyyübizade'yi müftü seçti ve Mostar'a 
davet etti. Bu davet üzerine kendisini 
alıkoymak isteyen dostlarına, "Ben Her
sek tarafından rahmet kokusu alıyorum" 
diyerek memleketine döndü. Mostar'
da müftülük görevi yanında Karagöz 
Bey Medresesi ve diğer medreselerde 
ders verdi. Böylece hayatının son on beş 
yılını memleketinde geçiren Eyyübizade 
ilmi ve sosyal alandaki verimli çalışma
larını Mostar'da yapmış ve eserlerinin 
çoğunu orada yazmıştır. 

Eyyübizade 1 S Rebiülahir 1119 ( 16 
Temmuz 1707) tarihinde vefat etti. Ölü
müyle ilgili olarak bazı kaynaklarda yer 
alan 111 O ( 1698) tarihi doğru değildir. 
Mostar'daki Müslümanlar Mezarlığı'nda 
bulunan kabri halkın ziyaretgahı olmuş
tur; bu ilgi günümüzde de devam etmek
tedir. 1247'de (1831) Ali Paşa Rızvanbe
goviç tarafından mezarının üzerine bir 

EYYÜBTZADE MUSTAFA 

türbe yaptırılmıştır. Hayatı, şahsiyeti ve 
faaliyetlerine dair kaynaklarda farklı bil
gi ve nakillere rastlandığı gibi halk ara
sında da hakkında çeşitli rivayetler bu
lunmaktadır. Onun eğitim ve öğretim 

konusunda yaptığı çalışmalar sayesinde 
Mostar bölgenin en tanınmış kültür ve 
eğitim merkezi olmuştur. Ölümünden 
sonra da şehirde ilmi silsilesi kendisine 
bağlanan birçok ilim adamı yetişmiştir. 
Eyyübizade Mostar'da kendi kitaplarıy

la bir vakıf kütüphanesi kurmuş, fakat 
son zamanlarda buradaki kitaplar dağı
tılarak bir kısmı Saraybosna, Zagreb ve 
Bratislava gibi çeşitli yerlerdeki kütüp
hanelere taşınmıştır. 

Sursalı Mehmed Tahir, Eyyübizade'
nin biyografisini kayınbiraderi ve öğren
cisi olan Opiyaç ibrahim b. ismail el-Mos
tari'nin Menalpbü'l-faiı1 e1-muhakkılf
Muştata b. Yı1sut e1-Mostarf adlı eserin
den (bk Mehmed Handzic, el-Cevherü'l

esna, s. 30) naklen ve "Mustafa-yı Mos
tari" başlığıyla verir. Mehmed Handzic de 
e1-Cevherü'1-esna isimli eserinde onun 
biyografisini Opiyaç ibrahim Efendi'nin 
adı geçen eserinden istifade ederek yaz
mıştır. 

Eserleri. Eyyübizade Mustafa Efendi 
çoğu şerh ve haşiye mahiyetinde olmak 
üzere çeşitli alanlarda çok sayıda eser 
yazmıştır. A) Felsefe ve Ke!am. 1. Şerhu 

!sagüci (İstanbu l ı 3 16) Esirüddin el-Eb
heri'nin klasik mantığa dair lsagücf adlı 
eserinin şerhidir. Müellifin bugüne ka
dar basılmış olan tek eseri budur. 2. lfa
şiye 'a1e'1-Feva,idi'1-Fenariyye. Mol
la Fenari'nin lsagücf'yi şerheden e1-Fe
va,idü'1-Fenariyye adlı eseri üzerine 
yazılmış notlardır. Yazma bir nüshası 
Zagreb'de Hırvat ilimler ve Sanatlar Aka
demisi Şarkiyat Enstitüsü· nde bulun
maktadır (Orijentalni Zavot Hrvatske Aka
demije Znanosti Umjetnosti, nr. 198) 3. 
eş-Şerl}.u'1-cedfd ca1e'ş-Şemsiyye tn
mantık. Necmeddin el-Katibi'nin eş

Şemsiyye adlı eserinin yeni bir şerhidir. 
Süleymaniye (Laleli. nr. 2662) ve Saray
bosna 'da Gazi Hüsrev Bey (nr. 793) kü
tüphanelerinde birer nüshası mevcuttur. 
4. Tavifl}.u'1-mantık ve'1-kelôm. Tefta
zanfnin Teh?fbü '1- mantı]f_ ve '1- ke1am 
adlı eserinin şerhidir. Eyyübizade'nin 
1118 ·de ( 1706) yazdığı bu eser onun 
son telifı olup müellif nüshası Saraybos
na Şarkiyat Enstitüsü'ndedir (Orijentalni 
Institut u Sarajevu, nr. 4668). s. ljulaşa
tü '1- ada b. Öğrenci iken yazdığı bir eser 
olup Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kü-
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tüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur (nr. 
ı 766). Müellif bu eserini daha sonra eş
Şerl,ıu 'l-mul]tasar 'alii Ijulaşati'l-addb 
ve eş-Şerl,ıu'l - mutavvel 'ald Ijulasa
ti '1- dddb adlarıyla iki defa şerhetmiştir. 
İkinci şerhin müellif nüshası Saraybos
na'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde 
bulutimaktadır (nr. 3855) . 6. Şerl,ıu'r-Ri
sdleti's-Semf!r~andiyye fi'l-addb. Şern
seddin es-Semerkandfnin meşhur risa
lesinin · şerhi olup Bratislava'da bir nüs
hası mevcuttur (Univerzitna KniZnica, TF. 
ı ı 9) . 1. lfaşiye 'ala Şerl,ıi Mes'ud er
Rumi 'ale 'r- Risaleti 's- Semer~andiy
ye. Ebü'l-Kasım b. Ebü Bekir es-Semer
kandfnin Fera,idü 'l-feva,id adlı eseri
nin Kemaleddin Mes'üd b. Hüseyin eş
Şirvani er-ROm! tarafından yapılan şer

hi üzerine Eyyübizade'nin notlarından 

ibarettir. Müellif nüshası Saraybosna'da 
Gazi Hüsrev j3ey Kütüphanesi 'nde bulun
maktadır (nr. 3974) . 8. Haşiye 'ald Şer
l,ıi Molla el-lfanefi 'alii Adabi'l - 'A1u
diyye. Aducjüddin el -Ici' nin Adabü '1-
bal,ış adlı ri~alesinin Mollcı Hanefi et
Tebrizi tarafından yapılan şerhi üzerine 
notlardır. Eserin müellif nüshası Saray
bosna'da Gqzi Hüsrev Bey Kütüphane
si'nde mevcut olup (nr. 3987) aynı kütüp
hanede ikinci bir nüshası daha vardır 

(nr. 3915) . 9. Haşiye 'ale'l-Feva,idi'l
Mftiyye fi 'l c ada b. Molla tfanefi şerhi 
üzerine Mir pbü'l-Feth Taq:issaidi tara
fından yazılrpış haşiyeye notları olmalı

dır. 10. lfaşiye 'ald Şerl,ıi's-Seyyid eş
Şerif 'ala A(J.abi'l- 'Aqudiyye (Osman· 
lı Müellifleri, II, 32; Mehmeq HandziC, el· 
Cevherü'l·esna, s . ı82) . 11. Bedrü'l-me'd
li ii Şerl,ıi Bed,i'l-emdli. Üşfnin el-Emd
li adıyla bilinen akaide dair el-J5.aşide
tü'l-lamiyye 'sinin şerhidir. Bir nüshası 
Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü 'nde bu
lunmaktadır (nr. 3524/ ı ) . 1 2. lfdşiye 'aıa 
Şerl,ıi'l- J5.aşi(i.eti'l - ldmiyyeti'l- J5.arabd
gi. İznik'te müderrislik yapl'nış olan Os
manlı alimlerinden Muhyidçlin Muham
med b. Ali el-Karabaği'nin el-J5.aşide

tü '1-lamiyye 'ye yazdığı şerh üzerine Ey
yü bizade'nin notlarıdır. Bir nüshası Sa
raybosna Şarkiyat Enstitüsü· nde mev
cuttur (nr. 3524 / 2) . 

B) Dil ve Edebiyat. 1. el-Feva,idü'l
'Abdiyye. Zemahşeri'nin nahiv ilmine 
dair Ünmıl?,~c adlı eserinin şerhi olup 
öğrencisi Abçlullah için kaleme almıştır. 
Müellif nüshası Saraybosna'çla Gazi Hüs
rev Bey Küti.iphanesi 'ndedjr (nr. ı 563). 
2. Şerl,ıu 'A vamili '1- C ür c ani. AbdGlka
hir el-Cürcani'nin el- 'Avamilü'l-mfe 
adlı eserinin şerhi olup Süleymaniye Kü-
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tüphanesi'nde iki nüshası bulunmakta
dır (Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 1906, vr. 79-
ıo3; Kasidecizade Süleyman Sırrı, nr. 700, 
vr. 97 -127) 3. lfaşiye 'ala Şerl,ıi 'l - 'İşam 
'ale'r-Risaleü 'l- 'A1udiyye fi'l - vaz'. 
Adudüddin e! -Icfnin eserine isamüddin 
el- İsferayini tarafından yazılmış şerh üze
rine notlardır. Müellif nüshası Saraybos
na'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde 
mevcuttur (nr. 3957) . 4. lfaşiye 'ald lfa
şiyeti'l-Herevi 'ala Mul]taşari'l-Me'd
ni. Teft~zanfnin Tell]işü'l-Miftdl,ı ' a yaz
mış oldpğu mutıtasar şerhine Ahmed 
b. Yahya b. Muhammed el-Herevi tara
fından yazılan haşiye üzerine notlarıdır. 
Bir nüshası, Mostar'da bir kilise kurumu 
olan Franyevaçki Samostan'daki kütüp
hanede mevcuttur (nr. 60). s. lfdşiye 'ald 
Dibdceti'l -Muhtasar fi'l -Me'dni. Muh
taşarü'l-Me'a~i'~in giriş bölümüne y~
zılmış notlardan ibarettir. Bir nüshası 
Zagreb'deki Hırvat İlimler ve Sanatlar 
Akademisi Şarkiyat Enstitüsü 'nde bu
lunmaktadı~ (nr. 446) . 6.lfulletü 'l-Man
~ı1meti'ş-Şahidiyye. Şahidi İbrahim De
de'nin Tııhte-i H4sami adlı Farsça-Türk
çe manzum sözlüğünOn şerhidir. Müel
lif nüshf!sı Saraybosna Şarkiyat Ensti
tüsü'nde (nr 4365). ikinci bir nüsha da 
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi 'nde (nr. 
635) mevcuttur. 

C) Fıkıh ve Fıkıh Usulü. 1. Miftdl,ıu'l
l,ıuşı11 ii şerl,ıi Mir, dti'l - uşul. Molla Hüs
rev'in Mir, dtü 'l- uşı11 adlı eserine henüz 
öğrenci iken yazdığı bir şerh olup bu ese
riyle zamanındaki alimierin takdirini ka
zanmıştır. Eserin müellif nüshası Saray
bosna'da Gazi HQsrev Bey Kütüphane
si 'nde (nr. 387 ı) , diğer nüshaları Süley
maniye (Süleymaniye, nr. 561 ; Hamidiye, 
nr. 440). Nuruosmaniye (nr. 976, 977) ve 
Ragıb P;:ışa (nr. 393) kütüphanelerinde 
bulunmaktadır. 2, Fetl,ıu '1 - esrar. Cela
leddin ei -Habbazi ei-Hucendfnin el-Mug
ni ii uş(lli '1- tı~ adlı eserinin şerhidir. 
Müellif nüshası Saraybosna'da Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanı:si'nde (nr 4027), ikin
ci bir nüshası da Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde (Halet Efendi, nr. 146) mevcut
tur. 3. Mul,ıtecebü'l-l,ıuşı11 ii şerl,ıi Mün
tel]abi'l- uşul. Hüsameddin el-Ahsike
sfnin el-Müntel]ab ii uşuli'l-me?,heb 
adlı eserinin şerhjdir. Saraybosna'da Ga
zi Hüsrev Bey KJ}tüphanesi 'ndeki (nr. 
3858) müellif nushasında bu ismi taşıyan 
eser biyografik kaynaklarda Müntel]a
bü '1- uşı11 adıyla verilmektedir (Hediyye
tü ' l- 'arifin, II, 443; Osmanlı Müelli{leri, II, 
31). Eserin bir nüshası da Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndecjjr (Celal Ökten, nr. ı 31) . 

4. Lübbü'l-fera,ii. Müellif nüshası Sa
raybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (nr. 3860/ 1). Mü
ellif bu eserini daha sonra dokuz gün
de telif ettiğini söylediği Şerl,ıu Lübbi'l
fera, ii adlı bir eseri e şerhetmiştir. İkin
ci eserin müellif nüshası da Saraybos
na'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde
dir (nr. 3860/ 2) . s. Şerhu'r-Risdleü 'n

Nesefiyye fi'l-fera,ii . . Müellif nüshası 
Saraybosna ·da Gazi Hüsrev Bey Kütüp
hanesi'nde bulunan (nr. 3860/ 3) eserin 
hangi Nesefl'nin feraiz konusundaki ri
salesinin şerhi olduğu belirtilmemiştir. 

Eyyübizade'nin bunlardan başka Ne
fa,isü 'l-mecdlis fi'l-va'~ adlı eseriyle 
bir de dua mecmuası bulunduğu kay
dedilmektedir. 
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EYY(J~zADE MEHMED 
(ö, 1128/ 1716) 

Müderris, hattat ve kemankeş . 
_j 

istanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed 
olup Eyyübzade lakabıyla meşhur olmuş
tur. Medrese tahsilinden sonra zamanı
nın alimlerine rnuidlik ve çeşitli medre
selerde müderrislik yaptı . Sırasıyla 11 05'
te ( 1694) Çoban Çavuş, ertesi yıl Hızır Çe
lebi, 1109'dfl (1697) Molla Kırimi ve üç . 
yıl sonra da Molla Gürani medreseleri
ne müderris oldu. 1115'te ( 1703) ŞeyhO
lislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin Edir
ne'deki vakıflarının müfettişliğine geti
riidiyse de Feyzullah Efendi'nin aynı yıl 

katledilmesipden sonra görevi ibtida- i 
dahil derecesiyle Zeyni Çelebi Meqrese
si müderrisliğipe indirilçli. Ertesi yıl va-


