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EVAİL 
( j;~~l) 

Deney öncesi ilk bilgiler 
veya bir ilmin 

dayandığı temel ilkeler; 
insanlık tarihi boyunca 
ilk yapılanları tesbite 

çalışan ilim dalı. 
_j 

Arapça ' da "ilk, birinci" anlamındaki ev
vel kelimesinin çağulu olan evail, yaygın 
olarak ilmü'l-evail adlı tarihi ve edebi di
siplin çerçevesinde "tarihte ilkler" üze
rine yazılmış eserler manasında kulla
nılmakla birlikte felsefede ıstılahi bir 
anlam kazanmıştır. İslam mantık tarihi
nin öncülerinden olan Ki ndi ve Farabi'
nin bu terimi "deney öncesi (a priori, ak
siyom, öncel) bilgi" anlamında kullandık
ları anlaşılmaktadır. Buna göre sağlıklı 
bir zihne sahip olan herkesin doğuştan 
getirdiği yatkınlıkla duyu tecrübelerine 
başvurmadan sahip olduğu bilgilere "el
evailü' ı- me'lüfe", "el-evailü'l- mantıkıy
ye" ve "el-evailü'l-mütearefe" (herkesin 
kesinlik ve doğruluğunu kavrayıp iştirak et
tiği ilk bilgiler) denmektedir. Mesela, "Bü
tün parçasından büyüktür ; İnsan at de
ğildir" gibi önermelere bu bilgilerle doğ
rudan ve tabii olarak ulaşılmaktadır (Kin
di, s. 127; Farabi, Risaletü 't-tenbfh, s. 233-
235). Farabi'nin, Aristo'ya ait el- 'ibare 
adlı esere yazdığı şerhte doğuştan geti
rilen apaçık, tartışma ve kuşku götür
mez ilk bilgileri ifade etmek üzere evail 
kavramını kullandığı görülmektedir (Şer
hu'L-Farabf li-Kitabi Aristatalrs fi 'L- 'iba
re, s. 83-84). Farabi ayrıca mantık ilmine 
başlamadan önce edinilecek temel bil
giler için de bu kavramı kullanmıştır (Ri

saletü't-tenbrh, s. 232). İbn Sina' nın , "ilk 
bilgiler· anlamında evail terimine yer ver
mekle birlikte (eş-Şifa' el-İlahiyyat, 1, 429) 
daha çok eweliyyat kelimesini tercih et
tiği ve bu terimi de yine doğuştan ge
len, istidlal ve duyu tecrübelerine dayan
mayan, doğruluğunun anlaşılması için 
kendisinden başka bir açıklamanın ge
rekmediği aksiyomatik önermeler anla
mında kullandığı bilinmektedir (en-Ne

cat, s. 64-66). İbn Rüşd için de evail aynı 
anlamlara gelmekte ve "el-evailü'l-ya
kiniyye· şeklindeki kullanımıyla ilk bilgi
lerin kesinlikleri ve ispata ihtiyaç duy
mamaları vurguianmaktadır (Teha{ütü't

Teha{ü~ s. 128). 

Bu felsefi kullanımı dışında evail de
nilince daha ziyade her ilmin öncülerin-

den ve tarihin ilklerinden bahseden eser
ler akla gelir. Katib Çelebi, evaili edebi
yat ve tarihle ilgili başlı başına bir ilim 
olarak tanımlamakla beraber (Keş{ü '?

?unan, 1, 199-200) evailin başta antik fel
sefe metinleri olmak üzere diğer birçok 
eseri e de ilgisi vardır. Kati b Çelebi' nin 
açıklamasından hareketle evailin daha 
ziyade her ilmin tarihini konu alan eser
ler ve dolayısıyla bir tür ilimler tarihi ol
duğu söylenebilir. 

Evaile önem veren müslümanlar ilk si
ret kitaplarında saka! ve bıyık kısaltma, 
dişleri misvakla yıkama, tırnakları kes
me gibi bazı önemli adetleri ilk defa uy
gulayanların semavi dinlerin peygam
berleri veya büyükleri olduğunu tesbit 
etmeye çalışmışlardır. Bununla birlikte 
müslümanların evaile olan ilgisinin doğ
rudan doğruya İncil ile ve eski Yunan'
dan yapılan tercümelerin etkisiyle uyan
dığı iddia edilmiştir (E/2 !ing.]. I, 758). Hal
buki müslümanların kendi kültür ve ge
leneklerinin kaynağını araştırması tabii 
bir hadisedir ve bunun için evail konu
sunda kaleme alınmış eski kaynaklara 
başvurmuşlardır. 

Evail kitaplarında verilen bilgiler İs
lam öncesi dönem, Asr-ı saadet ve da
ha sonrası olmak üzere üç kısma ayrı
labilir. İslam öncesine dair bilgiler Hz. 
Adem'den başlatılmakta. bu arada hu
rafelere ve İsrailiyat' a dayanan malumat 
da verilmektedir. Asr-ı saadet ve daha 
sonrasına dair bilgiler ise genellikle ta
rih ve hadis kitaplarına dayandırılmak
tadır. Genel anlamda evail kitaplarının 

muhtevası incelendiğinde, bu eserlerin 
edebiyat ve ilimler tarihi bakımından 

önem taşımalarının yanı sıra müslüman
ların kültür tarihini nasıl değerlendirdik
leri konusunda da zengin bir kaynak 
oluşturdukları görülür. 

Katib Çelebi evaile dair ilk eserin Ebü 
Hilal el-Askeri (ö. 400 / 1009'dan sonra) 
tarafından kaleme alındığını söylerse de 
ilk telifin İbnü'I -Kelbi'ye (ö. 204/ 819) 
ait olduğu anlaşılmaktadır (İbnü'n-Nedim, 
S. 109). Günümüze gelen evaille ilgili belli 
başlı eserler şunlardır: 1. Ebü Bekir b. 
Ebü Şeybe (ö 235 / 849), el-Musannef. 
İlk tasnif edilen hadis kitaplarından biri 
olup evail konusu "Kitabü'l- Eva il" baş
lığı altında ele alınmıştır (VII, 247-276). 
Eser, Küfe'de ilk defa kadılık yapan ki
şinin Süleyman b. Rebia ei-Bahili oldu
ğu. ancak kırk gün zarfında kendisine 
hiçbir davacının başvurmadığı, bayram-
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larda minberi mescid dışına ilk defa Bişr 
b. Mervan'ın çıkardığı gibi hususlarla baş
lamakta, Resül-i Ekrem ile daha önceki 
peygamberlerin, ashap ve tabiin ile da
ha sonraki dönemlerde yaşayanların yap
tığı kaydedilen ilk hareketleri, herhangi 
bir sıra gözetmeden 315 rivayet halin
de senedieriyle birlikte zikretmektedir. 
z. İbn Kuteybe, el-Evô.'il. Eserde emir 
hitabıyla ilk defa selamianan kişinin Mu
gire b. Şu'be olduğu söylenmektedir. Da
ha sonra zikredilen ilklerden biri de 
Konstantiniye'nin kapısına kılıcıyla ilk 
defa vurup Bizans ülkesinde ilk ezanı 
okuyan, Mesleme b. Abdülmelik kuman
dasında İstanbul kuşatmasına katılan 
Abdullah b. Küleyb'dir. Eserdeki bilgiler 
senedsiz olarak nakledilmektedir. Müel
lifin el-Ma' arif'te (s 55 I -558) bir bölüm 
halinde ele aldığı konular Muhammed 
Bedreddin el-Kahveci tarafından müs
takil bir kitap olarak yayımlanmıştır (Dı
maşk 14071 I 987) 3. İbn Ebü Asım en
NebTI, el-Evô. 'il. Eser, ilk yaratılan şeyin 
kalem olduğuna dair üç ayrı rivayetle 
başlamakta ve 194 rivayeti senedieriyle 
birlikte zikretmektedir. Kitaptaki riva
yetler Ebü Hacir Muhammed Said b. 
Besyüni Zağlül tarafından titiz bir çalış
ma ile tahkik edilmiştir (Beyrut 14071 
ı 987) 4. Taberani, Kitdbü '1 -Evô. 'il. Sek
sen altı rivayetin senedieriyle birlikte yer 
aldığı bu eser Süyütfnin el- Vesô. 'il' i ile 
birlikte yayımlanmıştır (Beyrut 1406/ 
1986) s. Ebü Hilal el-Askeri, el -Evô.'il. 
Süyüti tarafından ihtisar edilen eser (aş . 

bk.) birkaç defa basılmıştır (Medine 1966 ; 
Dımaşk 1975-1976, 1984; Riyad 1401 / 
1981 ). 6. Bedreddin eş - Şibli, Mef:zô.si
nü'l-vesô.'il ii ma'riieti 'l -evô.'il. Mü
ellif, zamana nisbet edilmeksizin ilk 
varlığın Allah Teala, ensardan ilk müs
lümanın Sa'd b. Zürare olduğunu zikre
derek yaratı kların ilkleriyle eserine baş
lamakta, Hz. Adem'den Hz. Peygamber'e 
kadar geçen çağlarda, Asr-ı saadet, Hu
lefa-yi Raşidin devri ve daha sonraki dö
nemlerde meydana gelen ilkleri, ayrıca 
giyim kuşamda ve ilmi konularla ahiret 
hayatında meydana gelecek ilkleri ge
niş bir şekilde ele almaktadır. Zehebi ve 
Safedi gibi alimierin takdirle karşıladığı 
eser Muhammed Altund tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut 1412/ I 992). 7. Takıy
yüddin Ebü Bekir b. Zeyd el-Cerrai, el
Evô.'il. Fıkıh ' kitaplarının tertibine göre 
(taharet, salat, zekat, savm, hac vb ) yirmi 
bab halinde telif edilen eserde bazı konu
larda ilk yazılan kitaplara bir bölüm ayrıl-
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mış, birbiriyle ilgisi bulunmayan çeşitli 

ilkler de son bölümde zikredilmiştir. Eser 
müellif nüshası esas alınarak Adil Fürey
dit tarafından neşredilmiştir ( Dımaşk
Beyrut 1409/ 1988) 8. Süyütf, el-Vesti'il 
iki ma crifeti'l-(müsamereti 'l·) Eva 'il. Sü
yüti bu çalışmasında EbO Hilal el-Aske
rf'nin el-Eva' irini özetiernekle beraber 
bu eseri pek çok ilave ile birlikte fıkıh 
bablarına göre yeniden düzenlemiştir. 

Kitap İbrahim el-Adevi ve Ali Muham
med Ömer tarafından yayımlanmıştır 
(Kahire ı 980). Adı bilinmeyen bir müel
lif, Süyüti'nin bu eserinde gördüğü ha
talara dair Te~kiretü '1- ev d, il ii ışldJ:ıi 
Kitdbi'l- Vesti'il ila macrifeti'l-Evd'il 
adıyla bir eser yazmıştır (Brockelmann, 
ll, 253). 9. Ali Dede Bosnevi, MuJ:ıdıj.ard
tü'l- evd'il ve müsdmerdtü'l- evdl]ir. 
Müellif Süyütf'nin eserini esas alıp ri
vayetlerin senedierini ve kaynaklarını 

muhafaza etmişse de tarih ve edebi
yatla ilgili kitapları taramak suretiyle 
ona birçok ilavede bulunmuştur. Eser 
ilkler ve sonlar olmak üzere iki bölüm
den meydana gelmektedir. Otuz yedi 
babdan oluşan ilkler bölümü kitap, ka
lem, yazı, şiir, şairler, kadılar, isimler, 
lakaplar ve ibadetler gibi pek çok ko
nuyu ele almaktadır. Sonlar bölümü ise 
Kur'an-ı Kerim, halifeler, sultanlar ve 
ahiret hayatıyla ilgili konuları ihtiva eder. 
Kitabın çeşitli baskıları yapılmıştır (Bu
lak ı300; Kahire 1311, 1314; Beyrut 1398/ 
ı 978 [Bulak baskısından ofset[) 10. Mu
hammed Tak! et-Tüsteri, el-Evd'il. Şii 
olan müellif çeşitli eserleri tarayarak 
muhtelif konulara dair ilkleri tesbit et
meye çalışmıştır (baskı yeri yok, 1363). 

Evaile dair eser yazan diğer Şii müellif
ler hakkında Aga Büzürg-i Tahranı kısa 
bilgiler vermektedir (e?·?erfca ila teşanf· 
fi'ş-Ş(a, ll, 471-472) 

Diğer evail kitapları arasında Ali b. Mu
hammed el-Medaini'nin (ö 225/840) el
Eva 'il (İbnü'n-Nedim, s. ı 16). E bO Arübe 
el-Harranf'nin el-Evd'il (Sezgin, ı. 176), 

Mısırlı tabip EbO Ya'küb İshak b. Süley
man el-İsrailf'nin el-Evti'il ve'l-ekiivil 
(lzahu'l-meknün, ll, 275), Merzübani'nin 
eski İran tarihiyle Mu'tezile'ye dair bil
giler ihtiva ettiği söylenen el-Evti'il (İb
nü'n-Nedim, s. 148). İbn Hacer el -Askala
ni'nin İ~iimetü'd- delil 'il c ala ma crite
ti'l-eva'n (Keşfü'?·?unan, ı. 134) ve Şern
seddin İbn Tolun'un cUnvdnü'r-resd'il 
ii macrifeü'l-evd'il (El2 [İng.]. I, 759) adlı 
eserleri zikredilebilir. 
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Iii ALPARSLAN AÇIKGENÇ 

EVAİLÜ'I-MAKAIAT 
( ü~l,aJ\ J,:~l ) 

Şeyh Müfid'in 
(ö. 413/1022) 

İmamiyye akaidine dair eseri. 
_j 

Tam adı Evd'ilü'l-makiildt fi'l-me
~dhibi'l- mul]tdrdt'tır. Müellif kitabının 
başında, muhtemelen Şerif er-Radi'yi kas
tederek "eş-Şerif en-Nakib" diye andığı 
alimin Şfa ile Mu'tezile arasındaki görüş 
farklılıklarına dair fikirlerini anlatacağını, 
ardından da İmamiyye Şfası ile Mu'tezi
le de dahil olmak üzere diğer mezhep
terin akaid konularına ilişkin görüşlerini 
mukayeseli bir şekilde inceleyeceğini, 

böylece İmamiyye için güvenilir bir te
mel eser meydana getireceğini söyler. 

Dört bölümden (bab) oluşan eserde 
ilk üç bölüm Şerif en-Nakib'in, asıl muh
tevayı teşkil eden dördüncü bölüm ise 
müellifin görüşlerini ihtiva eder. Birinci · 
bölümde "teşeyyu"' ile "i'tizal" kelimele
ri üzerinde durulur. Burada önce teşey
yuun sözlük ve terim anlamları açıkla
narak bunun Şii fırkalar içinde İmamiy
ye'ye verilmesi gereken bir isim olduğu, 
daha sonra da i'tizal kökünden türeti
len Mu'tezile kelimesinin Vasıl b. Ata ta
rafından "menzile beyne' I- menzileteyn" 
görüşünün ileri sürülmesiyle ortaya çık
tığı ve bu ilkeyi benimseyenlerin ancak 
bu adla anılması gerektiği ifade edilir. 
İkinci bölümde İmamiyye teriminin, Şfa'-

nın imarnet telakkisini benimseyen ve 
onu Hz. Hüseyin nesiine hasredip Ali er
Rıza ile devam ettiğini kabul eden gruba 
mahsus bir isim olduğu, diğer ŞTa grup
larının ise özel görüşleri sebebiyle farklı 
isimler aldıkları zikredilir. Üçüncü bö
lümde, başta imarnet konusu olmak üze
re İmamiyye'nin üzerinde ittifak ettiği 
itikadi esaslar ele alınır. Bu bölümde 
ayrıca imarnet ilkesi karşısında yer alan 
grupların tekfiri, akıl- nakil ilişkisi, nebf 
ve resul kavramları. rec'at. beda, şefaat 
ve kebire konuları İmamiyye anlayışı çer
çevesinde işlenir. 

Evti'ilü'l-ma~iildt'ın dördüncü bölü
mü Şeyh Müfid'in itikadf konulara dair 
kendi görüşlerini ihtiva eder ve bunla
rın on iki imamdan nakledilen ilkelere 
uygun olduğu vurgulanır. Burada önce 
tevhid, sıfatlar; ketarn sıfatının hudüsü, 
ilahi isim ve sıfatıarın tevklfi oluşu, ilim 
sıfatının ezellliği, ahval teorisinin reddi, 
kullara ait fiilierin kendi güçleri (istitaat) 
ve iradeleriyle gerçekleşmesi, marifetul
lahın kesblliği gibi ulühiyyet konuları
na yer verilir. Daha sonra peygamberle
rin masum oluşu, Kur'an'ın i'caz yönle
ri, imamların masumiyeti, onların gay
bın yanı sıra çeşitli dil ve sanatları bilme
leri, gaybet* döneminde on ikinci imam
la irtibatı sağlayan sefirlerin (süfera-i er
baa, nüwab-ı erbaa) ve bab*ların mucize 
göstermeleri, imamların meleklerin söz
lerini işitmeleri ve gördükleri rOyaların 
sadık olduğu gibi çoğu imamete dair me
seleler ele alınır. Bölümün bundan son
raki kısmında, ölen herkesin Hz. Peygam
ber'i ve Hz. Ali'yi göreceği rivayetiyle baş
lanarak kıyamete dair bazı konulara yer 
verilir; ardından beda, büyük günah iş

leyenin durumu, tövbe, bilgi bahsi, bazı 
ahiret meseleleri, darOlislam ve darülkü
fOr kavramları gibi değişik konulara te
mas edilir. Eserin Çerendabf neşrinde üç 
sayfalık bir hacme sahip bulunan tabiat 
felsefesi bahisleri (s. 119-121) İbrahim el
Ensari neşrinde hayli genişlemiş (s . 96-
104, 127-1 33) ve bu bahisler arasında da
ğınık bir şekilde ahiretle ilgili bazı konu
lar, irade ve nesih gibi meseleler de ele 
alınmıştır. Kitabın sonunda yer alan ve 
Ev d' ilü '1- ma~iildt' a ek.lenmek üzere 
Şeyh Müfid tarafından Şerif er-Radf'ye 
(veya Şerif er-Radi tarafından Şeyh Mü
fıd'e) sorulduğu belirtilen altı sayfalık 

kısımda ise peygamberlerin ve imamla
rın masumiyeti, Hz. Peygamber'in nü
büwetten sonra yazı yazmasını bildiği, 
duyuların algılama şekli ve son olarak da 
müslümanlar arasında ortaya çıkacak 


