EYYÜBIZADE MUSTAFA
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 Ijulasati '1- dddb adlarıyla iki defa şerhetmiştir.
İkinci şerhin müellif nüshası Saraybosna'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 risalesinin ·şerhi olup Bratislava'da bir nüshası mevcuttur (Univerzitna KniZnica, TF.
ı ı 9) . 1. lfaşiye 'ala Şerl,ıi Mes'ud erRumi 'ale 'r- Risaleti 's- Semer~andiy
ye. Ebü'l-Kasım b. Ebü Bekir es-Semerkandfnin Fera,idü 'l-feva,id adlı eserinin 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 bulunmaktadır (nr. 3974) . 8. Haşiye 'ald Şer
l,ıi Molla el-lfanefi 'alii Adabi'l - 'A1udiyye. Aducjüddin el -Ici' nin Adabü '1bal,ış adlı ri~alesinin Mollcı Hanefi etTebrizi tarafından yapılan şerhi üzerine
notlardır. Eserin müellif nüshası Saraybosna'da Gqzi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde mevcut olup (nr. 3987) aynı kütüphanede ikinci bir nüshası daha vardı r
(nr. 3915) . 9. Haşiye 'ale'l-Feva,idi'lMftiyye fi 'l c ada b. Molla tfanefi şerhi
üzerine Mir pbü'l-Feth Taq:issaidi tarafından 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-Emdli adıyla bilinen akaide dair el-J5.aşide
tü'l-lamiyye 'sinin şerhidir. Bir nüshası
Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü 'nde bulunmaktadır (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 Osmanlı alimlerinden Muhyidçlin Muhammed b. Ali el-Karabaği'nin el-J5.aşide 
tü '1-lamiyye 'ye yazdığı şerh üzerine Eyyü bizade'nin notlarıdır. Bir nüshası Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü· nde mevcuttur (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 Hüsrev Bey Küti.iphanesi 'ndedjr (nr. ı 563).
2. Şerl,ıu 'A vamili '1- C ürcani. AbdGlkahir el-Cürcani'nin el- ' Avamilü'l-mfe
adlı eserinin şerhi olup Süleymaniye Kü-
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tüphanesi'nde iki nüshası bulunmaktadır (Ba ğdatlı Vehbi Efendi, nr. 1906, vr. 79ıo 3; Kasidecizade Süleyman S ırrı, 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 üzerine notla rdır. Müellif nüshası Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde
mevcuttur (nr. 3957) . 4. lfaşiye 'ald lfaşiyeti'l-Herevi 'ala Mul]taşari'l-Me'd
ni. Teft~zanfnin Tell]işü'l-Miftdl,ı ' a yazmış oldpğu mutıtasar şerhine Ahmed
b. Yahya b. Muhammed el-Herevi tarafından yazı l an haşiye üzerine notlarıdır.
Bir nüshası, Mostar'da bir kilise kurumu
olan Franyevaçki Samostan'daki kütüphanede mevcuttur (nr. 60). s. lfdşiye 'ald
Dibdceti'l -Muhtasar fi'l -Me'dni. Muhtaşarü'l-Me'a~i'~in giriş bölümüne y~
zılmış notlardan ibarettir. Bir nüshası
Zagreb'deki Hırvat İlimler ve Sanatlar
Akademisi Şarkiyat Enstitüsü ' nde bulunmaktadı~ (nr. 446) . 6.lfulletü 'l-Man~ı1meti'ş-Şahidiyye. Şahidi İbrahim Dede'nin Tııhte-i H4sami adlı Farsça-Türkçe manzum sözlüğünOn şerhidir. Müellif nüshf!sı Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü'nde (nr 4365). ikinci bir nüsha da
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ' nde (nr.
635) mevcuttur.
C)

Fıkıh

l,ıuşı11

ve

Fıkıh

Usulü. 1.

Miftdl,ıu'l

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 eseriyle zamanındaki alimierin takdirini kazanmıştır. Eserin müellif nüshası Saraybosna'da Gazi HQsrev Bey Kütüphanesi'nde (nr. 387 ı) , diğer nüshaları Süleymaniye (Süleymaniye, nr. 561 ; Hamidiye,
nr. 440). Nuruosmaniye (nr. 976, 977) ve
Ragıb P;:ışa (nr. 393) kütüphanelerinde
bulunmaktadır. 2, Fetl,ıu '1 - esrar. Celaleddin ei -Habbazi ei-Hucendfnin el-Mugni ii uş(lli '1- tı~ adlı eserinin şerhidir.
Müellif nüshası Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanı:si'nde (nr 4027), ikinci bir nüshası da Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Halet Efendi, nr. 146) mevcuttur. 3. Mul,ıtecebü'l-l,ıuşı11 ii şerl,ıi Müntel]abi'l- uşul. Hüsameddin el-Ahsikesfnin el-Müntel]ab ii uşuli'l-me?,heb
adlı eserinin şerhjdir. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey KJ}tüphanesi ' ndeki (nr.
3858) müellif nushasında bu ismi taşıyan
eser biyografik kaynaklarda Müntel]abü '1- uşı11 adıyla verilmektedir (Hediyyetü '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 Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 3860/ 1). Müellif bu eserini daha sonra dokuz günde telif ettiğini söylediği Şerl,ıu Lübbi'lfera, ii adlı bir eseri e şerhetmiştir. İkin
ci eserin müellif nüshası da Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ndedir (nr. 3860 / 2) . s. Şerhu'r-Risdleü 'n
Nesefiyye fi'l-fera,ii . .Müellif nüshası
Saraybosna ·da Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde bulunan (nr. 3860/ 3) eserin
hangi Nesefl'nin feraiz konusundaki risalesinin şerhi olduğu belirtilmemiştir.
Eyyübizade'nin bunlardan başka Nefa,isü 'l-mecdlis fi'l-va'~ adlı eseriyle
bir de dua mecmuası bulunduğu kaydedilmektedir.
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EYY(J~zADE MEHMED
(ö, 1128/ 1716)
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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 medreselerde müderrislik yaptı . Sırasıyla 11 05'te ( 1694) Çoban Çavuş , ertesi yıl Hızır Çelebi, 1109'dfl (1697) Molla Kırimi ve üç .
yıl sonra da Molla Gürani medreselerine müderris oldu. 1115'te ( 1703) ŞeyhO
lislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin Edirne'deki vakıflarının müfettişliğine getiriidiyse de Feyzullah Efendi'nin aynı yıl
katledilmesipden sonra görevi ibtida-i
dahil derecesiyle Zeyni Çelebi Meqresesi müderrisliğipe indirilçli. Ertesi yıl va-

EZA
zifesi Ekmekçizade Medresesi müderrisliğine nakledildL 1118 Zilkadesinde (Şu
bat ı 707) İbrahim Paşa-yı Cedid Medresesi ve 1123 Zilhiccesinde de (Ocak I 712)
Bayram Paşa Medresesi müderrisi oldu.
1127'de (1715) MOsıle-i Süleymaniyye
derecesiyle Üsküdar Valide Sultan Medresesi müderrisliğine terfi etti.
ilmi faaliyetleri yanında güzel sanatlarla da ilgilenen EyyObzade, sülüs ve nesih yazılarını Nefeszade ismail Efendi'den meşkederek icazet aldı. Diğer yazı
çeşitleri yanında bilhassa nesta'lik hattındaki maharetiyle zamanının önde gelen hattatları arasında yer aldı. Ayrıca
okçuluk sanatında da ünlü bir kemankeş
olarak tanınmıştır. Kabza alıp yeni bir
menzil rekoru kırarak taş diktirmiş ve
menzil sahibi olmuştur.
15 Cemaziyelahir 1128 Cumartesi (6
Haziran 1716) gecesi vefat eden EyyObzade Edirnekapı dışındaki mezarlığa defnedildi ve menzil taşı mezar taşı yerine
konuldu.
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Masdar olarak "incinmek" anlamına gelen eza isim olarak genellikle "acı. maddi veya manevi zarar, eziyet" şeklinde
karşıianmış ve "üzüntü, elem doğuran
etken, maddi zararı dokunan şey" diye
tarif edilmiştir. Ragıb el-isfahanf'nin tanımına göre eza. "canlının ruhi veya bedeni varlığına yahut çevresine dokunan
zarar" demektir; bu zarar dünyevi veya
uhrevi olabilir (el-Müfredat, "e~y'' md.) ibnü'l-Esir, "Yeni doğmuş çocuğun başın
daki ezayı gideriniz" (Buhari, "Alpl5:a", 2)
mealindeki hadiste yer alan eza ile sabinin başında bulunan saç, kir ve rahim
atıklarının; "imanın en küçük derecesi
yoldan ezayı kaldırmaktır" (Buhari, "Me:za.Iim", 24; Müslim, "İman", 58) anlamın
daki hadiste geçen eza ile de çalı çırpı,
taş vb. zararlı nesnelerin kastedildiğini
belirtir (en-f'{ihaye, "e~y" md.). Zebidi,
ezanın "küçük çaplı kötülük" manasma
geldiğini, bundan daha fazlasına zarar

denildiğini kaydeder (Tacü'l- caras, "e~y"

md ). islam filozofları lezzetin karşıtı olmak üzere elem kelimesi yanında ezayı
da kullanmışlardır (mesela bk. Farabi, s.
56, 81; ibn Sina. s. 682-683, 693-694)
Kur'an-ı Kerim'de eza kelimesi türevIeriyle birlikte yirmi dört ayette geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında eza maddi ve bedeni sıkıntı, flCı veya buna sebep
olan şeyi ifade eder. Buna göre kadın
ların hayız hali bir ezadır (el-Bakara 2/
222). Müfessirler buradaki ezayı "tiksinti veren şey" olarak anlamışiardır (Zemahşeri, ı. ı 34; Razi, VI, 62; Şevkan i, I,
248). Fahreddin er-Razf'ye göre ise hayız halinde eza sayılan şey bu durumda
iken akan kandır. Bu kan dışarı atılma
ması halinde vücuda zarar vereceği için
eza diye adiandın imıştır (Mefatif!u 'l-gayb,
VI, 62-64) Başka bir ayette yağmurun
yol açtığı sıkıntıya da eza denilmiştir (enNisa 4/102). Burada savaş yüzünden böyle bir ezaya maruz kalınması halinde savaşın durdurolmasına izin verilmektedir. Hacıların ihramda iken saç larını kesmelerine cevaz verme imkanı sağlayan
baştaki yara veya bitlenme belirtisi gibi
sıkıntılı durumlarla (el-Bakara 2/ ı 96) kadınların kötü niyetli erkekler tarafından
rahatsız edilmesi (el-Ahzab 33/ 59), zina
suçu işleyenierin cezalandırılması (enNisa 4/ ı6). müslümanların müşrikler tarafından sıkıntı ve eziyete uğratılmaları
da (Al-i imran 3/ 195) eza veya aynı kökten gelen kelimelerle ifade edilmiştir.
Eza kelimesi Kur'an'da bu maddi anlamları yanında manevi ve ruhi sıkıntı,
acı, üzüntü, ineinme veya bunlara sebep olan etkenleri ifade edecek şekilde
de kullanılmıştır. AI-i imran sOresinde
(3 1 ı ı ı ı Ehl- i kitabın müslümanlara ezadan başka bir zarar veremeyecekleri belirtilmektedir. Müfessirler buradaki ezaya yalan, tahrif , iftira. kınama gibi sözle

sataşma anlamı vermişlerdir (Zemahşe

ri, I, 2ıO; Şevkani, I, 4ı3). Aynı sürenin
186. ayetinde müslümanların can ve mal
kaybı için "bela" kökünden gelen bir fiil
kullanılırken Ehl-i kitabın ve müşrikle
rin müslümanlar hakkındaki ineitici sözlerine eza denilmesi dil alimlerinin "küçük çaplı kötülük" şeklindeki eza tanı- .
mını hatırlatmaktadır. Hz. Peygamber'e
karşı davranışları hususunda ashabı eğit
meyi amaçlayan bir ayette izinsiz olarak
onun evine girilmesinin kendisine eza
verdiği belirtilmektedir (el-Ahzab 33/
53). Bu ayetteki hükmün ResOl-i Ekrem'le sınırlı olmadığı. müslümanların birbi-

rine ve özellikle büyüklerine karşı davranışlarını da düzenlediği açıktır. Aynı
sürenin 57. ayetinde Allah ve Resulü'ne
eza edenlerden söz edilmiştir ki insanın
Allah'a gerçek anlamda eza etmesi mümkün olmadığından bu ayeti mecazi olarak "küfür, isyan. peygamberliğin inkarı
ve dine muhalefet" gibi manalarda anlamak gerekir (farklı anlamlar için bk. Zemahşeri, lll, 246; Razi, XXV, 228-229) Bundan sonra gelen ayette, mürnin erkeklere ve kadınl ara bir kötülük işlemedik
leri halde eza edenlerin iftirada bulundukları ve apaçık bir günah yüklendikleri bildirilmiştir. Zemahşerf'nin kaydettiğine göre bu ayet insanlara olduğu gibi hayvaniara da eziyet edilmemesi gerektiğin i gösterir (el-Keşşa{, lll, 246)
Sadaka ve infak kavramlarıyla ifade
edilen mali yardımın önemini, usulünü,
ahlaki ilkelerini, dünyevi ve uhrevi faydalarını anlatan, bu arada islam ahlakı
nın çıkarcılık ve egoizm karşıtı sevgi ve
fedakarlığa dayalı karakterini ortaya koyan ayetlerde (el-Bakara 2/261-274) mali
yardımların ahlaki değer kazanması ve
makbul olması için sadece Allah rızası
gözetilerek yapılması, bundan dolayı da
söz konusu yardımların "men" (minnettarlık beklentisi, başa kakma) ve eza kelimeleriyle ifade edilen ayıplardan arınmış
olması gerektiği bildirilir. Aksi halde,
"Güzel bir söz ve bağışlama, arkasınqan
eza gelen sadakadan daha hayırlıdır" (elBakara 21 263). Çünkü münafıkların gösteriş için yaptıkları hayırlar gibi başa kakarak ve eziyet ederek verilen sadakalar
da boşa gidecektir (el-Bakara 2/264).
Eza ile ilgili benzer açıklamalar hadislerde de geçmektedir (bk. Wensinck, elMuccem, "e~y'' md.). Bu hadislerde genellikle insanlara maddi veya manevi olarak zarar veren, onları inciten; meclisler. yollar, helalar ve mescidler gibi umuma ait yerlerde insanlara sıkıntı ve üzüntü veren; aile, komşuluk, arkadaşlık ve
dostluk ilişkilerini zedeleyen ; zayıfları
ve sakatları sıkıntıya sokan sözler, tutum ve davranışlarla zararlı nesneler eza
kavramıyla ifade edilir; bu münasebetle
de islami edep ve ahlak kurallarının örnekleri verilir. "Allah mümine eziyet edilmesini hoş karşılamaz" (Tirmizi, "Edeb",
59); "Ölülere sövüp saymayınız, çünkü
hayattaki yakınlarını incitirsiniz" (Tirmizi, "Birr", 5 ı ; Nesai, "Kasame", 23); "inanmış kimse komşusuna eziyet etmemelidir" (Buhari, "Rikiik", 23, "Nik&J;ı", 80); "insanları inciten melekleri de incitir" (Müslim, "Mesacid", 72, 74 ; Nesai, "Mesacid",
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