
ECZACILIK 

damlası). mürewih (liniment). hulasa. şu
rup, macun ve hap adlarıyla gruplandı
rılan ilaçlar her hasta için reçetesine uy
gun biçimde özel olarak yapılırdı. Zaman
la belirli bir formüle göre yapılmış hazır 
ilaçlar tedavi alanına girmeye başladı. 

"Müstahzarat-ı tıbbiyye" denilen bu ilaç
ların hekimler ve halk tarafından beğe
nitmesi üzerine sayıları kısa sürede ço
ğaldı ve eczacılar ilaç yapan kişiler yeri
ne ilaç satan kişiler haline geldiler. İlk 
dönemlerde özellikle Fransa, Almanya ve 
İngiltere gibi ülkelerden getirilen hazır 
ilaçların rağbet kazanması üzerine İs
tanbul ' daki bazı eczacılar da bunların 

terkipierine benzer nitelikte hazır ilaç 
yapmaya başladılar. istanbul'da imal edi
len yerli hazır iliiçiara " müstahzarat-ı tıb

biyye-i Osmaniyye" adı verilmiştir. 1895 
yılından sonra Eczacı Ethem Pertev (Er
tem) tarafından yapılan "Pertev şurubu" 
(syrop Pertev) ve Eczacı Ali Süreyya (Ka
lemcioğlu) tarafından yapılan "ikslr-i Sü
reyya" (elixir toni-digestif ferrugineux) adlı 
iki hazır ilaç büyük bir üne kavuşmuş \fe 
dış ülkelere dahi ihraç edilmiştir. 

İslam ülkeleri arasında ilk defa ecza
cılık öğretimi, İstanbul'da 1839 yılında 
Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliyye -i Şahane'
de açılan üç yıl süreli eczacı sınıfı ile baş
lamıştır. Daha önce eczacılar Avrupa ül
kelerinde de olduğu gibi usta- çırak yön
temiyle yetişiyordu. Bu sınıfa başlangıç
ta yalnız askeri yatılı öğrenciler alınıyor 
ve mezun olduklarında askeri hastaha
nelerde görevlendiriliyorlardı. 1858 yılın
dan itibaren alınan sivil ve gündüzcü öğ
renciler de eczacılık okumaya başlamış
lardır. Bu dönemde sivil eczacı ihtiyacını 
karşılamak için çıraklıktan yetişen kişi
lere de eczacı dükkanı açma izni verili
yor. ancak bunların Mekteb-i Tıbbiyye-i 
Adliyye-i Şahane hocaları arasından se
çilen bir heyet tarafından imtihan edil
meleri ve eczacı ustası olduklarına dair 
bir tezkire almaları gerekiyordu. Bu şe
kilde eczahane açma hakkını alan kişi

lere "ikinci sınıf ecza cı". ecza cı sınıfın

dan veya dış ülkelerdeki bir eczacı oku
lundan diploma alanlara ise "birinci sı

nıf eczacı" unvanı veriliyordu. 1863 yı
lından itibaren 1277 ( 186 ı ı tarihli Bele
di İspençiyarlık Sanatının İcrasına Dair 
Nizarnname uyarınca çıraklıktan yetişen 
kişilere "eczacı ustası" unvanı verme 
yöntemi kaldırılmıştır. 1867'de Mekteb-i 
Tıbbiyye-i Mülkiyye-i Şahane'de de bir ec
zacı sınıfı açılmış, 1908 yılında ise askeri 
ve sivil tıp okullarının birleştirilmesi üze
rine eczacılık sınıflarının ikisi de kapatıla
rak idari yönden yeni kurulan Tıp Fa kül-
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tesi'ne bağlı Eczacı Mekteb-i Alfsi açılmış
tır. 1909 ·da Kadırga ·daki eski Mekteb- i 
Tıbbiyye-i Mülkiyye-i Şahane binasında 
(Menemenli Mustafa Paşa Konağı) eczacılık 
öğretimine başlayan bu okul, 1960 yılı
na kadar Türkiye'de eczacılık öğretimi 
yapılan tek kurum olarak kalmıştır. 
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EDA 
( ,bt:il) 

Kur'an-ı Kerim'in 
tecvid kaidelerine göre okunınası 

(bk. KIRAAT; TİIAVET). 

EDA 
( ,bt:il ) 

Hadisi usulüne uygun olarak 
rivayet etme anlamında terim. 

_j 

_j 

Hadisleri öğrenmenin ve başkalarına 
rivayet etmenin kuralları vardır. Bir ha
disi belli esaslara uyarak öğrenmeye "ta
hammül". onu ezberden veya bir kitap
tan usulüne uygun olarak rivayet etme
ye "eda" denir. Hz. Peygamber, sözünü 
dinleyip öğrenen, sonra da bu sözü duy
mayanlara ileten ("edil. eden", Müsned, 

IV, 80, 82; Dariml, "Mu~addime", 24) kim
se hakkında dua etmiş, eda terimi de 
muhtemelen bu hadisten alınmıştır. 

Hadisi eda eden kimsenin onu hoca
sından hangi tahammül yoluyla aldığını 
belirtınesi rivayetin güvenilirliği bakı

mından büyük önem taşımaktadır. Ha
disin hocadan hangi yolla alındığını gös
teren kelimeye "eda sigası" veya "eda 
lafzı" denilir. Bir haberin güvenilir olup 
olmadığını anlamak için onu rivayet eden 
kimsenin şahsiyetine, dürüstlüğüne ve 
hafıza gücüne bakıldığı kadar haberi 
hangi tarzda öğrendiğini anlamaya ya
rayan eda lafızları da göz önünde bulun
durulur. Hadis rivayetinde eda sigaları 

tabiln devrinden itibaren aranmış, bu si
galar haberlerin sahih. hasen ve zayıf 

sayılmasında etkili olmuştur. 

Belli başlı eda sigaları şunlardır: 1. Had
desena. Hocanın (şeyhin) ağzından biz
zat duyularak (sema yoluyla) öğrenilen 
hadislerin başkasına rivayeti sırasında 

en çok. "Bize rivayet etti " anlamındaki 
bu lafız kullanılmıştır. Hocadan hadisi 
tek başına duyan kimse eda sırasında 
bu sigayı tekil şekliyle "haddesenf" diye 
söyler. Hocanın hadisi yazdırarak (imla 
yoluyla) rivayet etmesi, talebenin de im
la yoluyla aldığı hadisi "haddesena imla
en" diye nakletmesi en güçlü eda sigası 
sayılmıştır. Sahabiler ise Hz. Peygamber'
den bizzat duydukları hadisleri rivayet 
ederken "semi'tü" (işittim) lafzını kullan
mışlardır (bk. SEMA; TAHDIS). Z. Ahbere
na. "Bize haber verdi" anlamındaki bu 
ibare, ilk zamanlar sema yoluyla alınan 



hadislerin edasında kullanılmakla bera
ber sonraları şeyhe okunarak (kıraat , arz 
yoluyla) öğrenilen hadislerin rivayeti sı

rasında kullanılmıştır. Bir kimse hoca
dan hadisi bu yolla tek başına öğrenmiş
se eda sırasında "ahberenf" der (bk. iH

BAR). 3. Enbeena. "Bize haber verdi" an
lamına gelen ve sema, icazet ve icazete 
bağlı münavele yollarıyla alınan hadisle
rin eda sigası olup tekil şekli "enbeenf"
dir (bk. İCAZET; İNBA). 4. Nebbeena. Daha 
çok icazet yoluyla alınan hadislerin riva
yeti sırasında kullanılan, "Bize rivayet 
etti" manasındaki bu eda sigasının tekil 
şekli "nebbeenf"dir (bk. iNBA). s. Veced
tü. Bir muhaddisin el yazısıyla yazılan ha
dislerin başkalarına rivayeti sırasında, 

"Buldum" anlamındaki bu eda lafzı kul
lanılır (bk. VİCADE). 

Bunlardan başka "zekere lena" (b ize 
zikretti). "ketebe lena· (bize yazdı). "ka
le" (söyledi). "an" (filandan nakletti) eda si
gaları kullanılmış olup bunların en üstü
nü sema ile tahdfs, sonra ihbar, inba ve 
"zekere len:r. daha sonra "an", en son
ra da "kale" lafızlarıdır. Sonraki muhad
disler "inba", "an" ve "ketebe lena" si
galarını birbirine eşit kabul etmişlerdir. 

Hadislerin, lafızlarında hiçbir değişik
lik yapmadan Hz. Peygamber'in söyledi
ği şekilde rivayet edilmesi esas olmakla 
beraber yetkili kişilerin hadisteki bazı 

lafızları benzeri kelimelerle değiştirerek 
rivayet etmesini, hatta manayı bozma
mak şartıyla onu anladığı şekilde ifade 
etmesini alimierin çoğu uygun görmüş
tür (bk. RiVAYET). 

Mana ile rivayette bulunan kimsenin, 
hadisi eda ettikten sonra "ev kema ka
le (yahut Resülullah ' ın buyurduğu gibi). 
"ev nahvehQ" (yahut onun gibi bir şey söy
ledi), "ev şibhehQ" (yahut buna benzer bir
şey söyledi) demesi uygun olur. Hadis 
bir senedie eda edildikten sonra aynı ha
dis bir başka senedie rivayet edilmek is
tendiğinde hadisin metnini tekrarlama
yıp "mislehQ" veya "nahvehQ" demek ye
terli görülmüştür. 

Hadis rivayet etme yaşı hususunda çe
şitli görüşler ileri sürülmekle beraber 
muhaddisin, bildiği hadisiere ihtiyaç du
yulduğunda onları rivayet etmeye baş
laması en doğru alanıdır. Bunun yanın
da hafızası zayıftadığı veya kendisinde 
bunama alametleri görüldüğü zaman da 
rivayeti bırakması gerekir (eda sırasında 
şeyhin uyacağı bazı kurallar için bk. EDE

BÜ'I-iMlA' ve'l-İSTİMlA'; MUHADDİS) . 
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~ MücTEBA UGUR 

EDA 
( ,b':il) 

Dini veya hukuki bir görevin 
yerine getirilmesi 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi yerine ulaştırma, bir 
borç veya görevi yerine getirme, ödeme 
ve ifa etme" anlamına gelen eda kelime
sinin İslam hukuk literatüründeki kulla
nımı da sözlük anlamından çok farklı ol
mayıp dini veya hukuki bir görevin ge
rektiği usul ve şekilde zamanında yeri
ne getirilmesini ifade eder. Kur'an'da 
eda kelimesi diyet borcunun ödenmesiy
le ilgili olarak bir yerde geçer (el -Bakara 
2/ 178) Üç ayette ise kelimenin değişik 
fiil kipleri kullanılmakta olup bunlarda 
emanetlerin sahibine iadesi ve ehil ola
na verilmesi emredilmektedir (ei-Bakara 
2/ 283; Al-i imran 3/ 75; en-Nisa 4/ 58) . 
Kur'an'da ibadetlerin ffası, diğer dini ve 
hukuki görev ve borçların yerine getiril
mesi genelde o fiile ait özel kelimelerle. 
bazan da kaza (ei-Bakara 2/ 200; en-Ni
sa 4/ ı 03 ; ei-Cum'a 62 / ı Ol ve lfa tel-Ba
kara 2/ 40; Al-i imran 3/ 57; ei-Maide 5/ 
l ; er-Ra'd 13/ 20; el-isra 17 / 34; el-Hac 
22 / 29) kelimeleriyle anlatılır. Hadisler
de Allah ve kul haklarının gözetilmesi, 
emanetin ve ödünç alınan malın sahibi
ne iadesi, şahitlik, peygamberlik, zekat, 
diyet gibi dini ve hukuki görevlerin ffası 
ve borçların ödenmesi gibi hususlar an
latılırken eda kelimesi ve bu kökün muh
telif kipleri sıkça kullanılmıştır (Wensinck, 
el-Mu'cem, "edy" md.). 

Fıkıh ilminin ana konularından birini 
şer'f delilden ve beşeri ilişkilerden do
ğan borç ve görevlerin yerine getirilme
si teşkil ettiğinden bu ilim dalında eda 
kavramı üzerinde sık sık durulduğu ve 
edanın fıkıh usulü, ibadetler, şahitlik. 

şahıs ve borçlar hukuku başta olmak 

EDA 

üzere fıkhın birçok bölümünde giderek 
terim anlamı kazandığı görülür. 

Fıkıh Usulünde. Mütekellimin (Şafii) me
toduyla kaleme alınan usul kitaplarında 
eda şer'i hüküm bölümünde ele alınır. 

Eda, vaktin şer'i hükmün sebebi olması 
yönüyle vaz'i hükmü ilgilendirir ve bu 
açıdan eda -kaza şeklinde ikili ayırım ya
pılır. Vacip ve vacibin yerine getirilmesi 
yönünden de teklifi hükmü ilgilendirir 
ve bu yönden eda. iade ve kaza şeklin
de üçlü bir ayırımdan söz edilir. İadenin 
eda ve kaza dışında üçüncü bir şık olup 
olmadığı yönündeki görüşler bu açı fark
lılığıyla açıklanabilir. Fukaha (Hanefi) me
toduyla yazılan usul kitaplarında ise eda 
"emir" bölümünde emredilen şeyin ye
rine getirilmesi konusu incelenirken ele 
alınır. Bundan dolayı her iki ekolün eda, 
iade ve kaza kelimelerine yüklediği an
lamlar arasında zaman zaman önemli 
farklılıklar olabilmektedir. 

Şafii usulcülerine göre eda. ancak bel
li bir zaman dilimi içinde yapılması ge
reken ibadetlere has bir kavramdır. Bu 
sebeple de yerine getirilmesi için belli 
bir vakit tayin edilmemiş olan zekat. ke
faret, zamanla kayıtlı olmayan (mutlak) 
nezir gibi yükümlülüklerin lfasına eda 
adını vermezler. Hatta bu usulcüler eda
yı kazanın karşıt anlamiısı olarak kullan
dıklarından cuma ve bayram namazı gi
bi kazası olmayan ibadetlerin lfasını da 
eda olarak adlandırmazlar; buna kar
şılık yetkililerin zekatın belli bir zaman 
içinde ödenmesini istemesi halinde bu 
ödemeye eda derler. Bundan dolayı Şa
fii usulcüleri edayı, "bir şeyin şer'an be
lirlenmiş vakti içinde birinci defada ya
pılması" şeklinde tanımlarlar. Bu tanım
la bağlantılı olarak da birinci lfadaki ek
siklik sebebiyle vakti içinde yapılan ikin
ci ve tam ifaya iade. vaktinden sonraki 
Yfaya da kaza adını verirler. Ancak iade
yi ayrı bir kısım gibi görmeyip ifa vakti
ne bağlı olarak eda veya kaza içinde dü
şünen fakihler de vardır. 

Hanefi usulcü ve fakihlerinin kullanı
mında eda hem namaz. oruç gibi belli 
bir zaman diliminde yerine getirilmesi 
istenen vakitli (muvakkat) ibadetlerin. 
hem zekat ve kefaret gibi ifası belli bir 
vakte bağlı olmayan (mutlak) ibadetle
rin, hem de hukuki davranış ve işlem
lerden doğan borç ve ödevlerin sahih ve 
tam olarak lfasını içine alacak şekilde 
geniş bir kapsama sahiptir. Bunun için 
de edayı, "emir sebebiyle sabit olan vaci-
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