
EVSAT 

Başta tevşihler ve cumhur ilahileri ol
mak üzere beste ve şarkılarda çok kul
lanılan bu usulle ölçülmüş bazı peşrev
lere de rastlanmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi. Türk Musikisi, ll , 108·112, 114·116 ; 
Özkan, TMNU, s. 657·658; Rauf Yekta, Türk 
Musikisi, s. 125·126; Sadeddin Heper, "Türk 
Musikisinde Usuller", MM, sy. 346 ( 1 978), 
s. 16. li! İSMAİL HAKKI ÖZKAN 
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EVfAD 
( JG_,l ) 

Dört yönde bulunduklarına 
ve buralardaki yerleri korurlukianna 

inanılan dört büyük veliyi 
ifade etmek için kullanılan 

tasawuf terimi 
(bk. RİCALÜ'I-GAYB). 

EVfAS 
( ...,...u._,ı ) 

Huneyn Gazvesi'nde müşriklerin 
savaştan önce toplandıkları 

ve savaşın son merhalesinin cereyan 
ettiği vadi. 

(bk. HUNEYN GAZVESİ). 

EWABiN NAMAZI 

Akşam namazından sonra 
veya kuşluk vaktinde kılınan 

nafile namaz. 

ı 

_j 

_j 
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Ewabin kelimesi "dönen, Allah'a yöne
len, tövbe eden" anlamındaki ewabın 

çoğuludur. Kur'an-ı Kerim'de beş yerde 
tekil (Sad 38/ 17, 19, 30, 44; Kaf 501 32). 
bir yerde de çoğul (el-isra 17 /25) şekliy
le geçen bu kelime ile eski peygamber
lerin ve salih kulların her zaman Allah'a 
yöneldikleri, tövbe edip O'na döndükleri 
anlatılır. Kelime bazı hadislerde de tekil 
ve çoğul olarak yer almakta ve benze
ri anlamlar taşımaktadır (Wensinck, ei
Muccem, "evvab" md.). Yukarıdaki ayet
ler arasında özellikle isra süresinde ge
çen ewabin kelimesi müfessirler tara
fından "günah işlediğinde derhal tövbe 
edip Allah'a yönelen, Allah'a itaat ede
rek hayır işleyen kimseler" şeklinde açık
lanmıştır. 

Hz. Peygamber' den ve ashaptan. ak
şam namazından sonra nafile namaz kıl
ınayı teşvik eden hadisler rivayet edilir. 
Bunlar arasında , akşam namazından son
ra kılınan altı rek'at nafile namazın on 
iki yıllık ibadete denk olduğu, bu nama-
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zı kılan kimsenin günahlarının deniz kö
püğü kadar çok olsa da bağışlanacağı. 
akşam namazından sonra dört rek'at 
daha kılan kişinin cennetle ödüllendiri
leceği, onun Kadir gecesini ihya etmiş 
gibi ecir alacağı. yine bu vakitte yirmi 
(diğer bir rivayette on) rek'at namaz kı
lan kimse için Allah'ın cennette bir köşk 
inşa edeceği şeklinde özendirici hadis
ler sayılabilir (b k. İbn Mace, "~ame", ı 85; 
Tirmizi, "MeviJ.kitü'ş-şalat" , 204; Heyse
m i, ll , 229-230; Şevkan i, IJI , 62-64). Ancak 
bu hadislerin hemen hemen tamamı mu
haddisler tarafından sened itibariyle za
yıf görülmüştür. Muhammed b. Münke
dir'in rivayet ettiği bir başka hadiste de 
Hz. Peygamber'in rek'at sayısı belirtme
den akşam ile yatsı arasında kılınan bu 
namazı "ewabinin namazı" (salatü ' l-ev
vabin) olarak vasıflandırdığı görülür (Ab
dullah b. Mübarek, s. 445. 453 ; Muttaki ei
Hindi, VII, 388). Ancak hadiste, bu nafile 
namaza isim verilmesinden ziyade söz 
konusu namazın Kur'an'da ewabin diye 
nitelendirilen salih kulların namazı gru
bunda sayılacağını belirten bir övgü di
le getirilmiştir. Birçok sahabinin de ak
şam namazından sonra kılınan nafile na
maz hakkında teşviklerde bulunduğu. 

Abdullah b. Amr'ın bunu ewabin namazı 
olarak adlandırdığı (Abdullah b. Mübarek, 
s. 445), hatta bazı sahabilerin, Kur'an'da 
gece ibadetinden övgüyle SÖZ eden ayet
lerin (Al-i imran 3/ ı ı 3; es-Secde 32/ 16; 
ez-Zariyat 51 / 17; ei-Müzzemmil 73 /6) bu 
namazı da içerdiği görüşünde olduğu 

nakledilir (Abdürrezzak es-San'ani, lll, 44 ; 
Şevkani, III, 62-64). 

Literatürde yer alan bu tür rivayetler 
hadis tekniği açısından zayıf da olsa ne
tice itibariyle daha fazla ibadet etmeye 
teşvik ettiğinden müslümanlar tarafın
dan ilgiyle karşılanmıştır. Akşam nama
zının ardından kılınan bu nafile namaz 
daha çok sahabe ve tabiine ait ewabin 
namazı adlandırmasıyla meşhur olmuş, 

bedeni ibadetterin kişilerin dindarlığı ve 
Allah'a kulluğu hususunda önemli bir öl
çü kabul edilip ön planda tutulduğu son
raki dönem irşad ve mev'iza kitapların
da da diğer nafile namazlar gibi özel 
bir teşvik gördüğünden müslümanlar 
arasında belli derecede yaygınlık kazan
mıştır. 

Fıkıh mezheplerinin ağırlıklı görüşü, 

ewabin namazının akşam namazından 
sonra altı rek'at olarak kılınacağı şeklin
deyse de akşam namazının farzından 
sonra kılınan iki rek'at müekked sünne-

tin bu namaza dahil olup olmadığı tar
tışmalıdır. Hanefi mezhebinde her iki 
görüş de vardır. Ewabin namazı Maliki
ler'e göre altı. Hanbeliler'e göre dört 
rek'attır. Hanbeiiler, bazı Hanefi fakih
leri gibi akşam namazının iki rek'atlık 
müekked sünnetiyle ardından. kılınacak 
dört rek'atlık mendup namazı ayrı mü
talaa ederler. Şafii mezhebinde ise ewa
bin namazının yirmi rek'at kılınacağı yö
nündeki rivayetlerin yanı sıra bunun al
tı. dört, hatta iki rek'at olduğuna dair 
rivayetler de vardır. Gazzali, akşam ile 
yatsı namazları arasında altı rek'at na
maz kılmanın müekked sünnet olduğu

nu söyler (İf:ıya', I, 260). Ancak fakihler. 
akşam namazının müekked sünnetinin 
iki rek'at olduğunda hemen hemen gö
rüş birliği içinde bulunduğundan ewa
bin namazının gayri müekked sünnet 
veya mendup bir ibadet olarak mütalaa 
edilmesi gerekir. Esasen klasik dönem 
fıkıh kitaplarının bir kısmında böyle bir 
namazdan hiç söz edilmezken diğer bir 
kısmında ewabin adlandırması yapılma
dan bu namaza diğer nafile namazlar 
arasında yer verilmiştir. 

Ewabin namazının kılmış şekline ge
lince, Hanefiler'in dışındaki üç mezhebe 
göre gece kılınan nafile namazlar gibi 
iki rek'atta bir selam verilir. Hanefi mez
hebine göre ise bu şekil daha faziletli ol
makla birlikte ewabin namazı altı rek'at
ta bir selamla veya dört ve iki rek'at ha
linde iki selamla da kılınabilir. 

Akşamın farzından sonra kılınan na
file namaz için bazı mürsel ve zayıf ha
dislerde ewabin tabirinin yer almasına 
karşılık sahih bazı rivayetlerde bu tabi
rin sabahla öğle arasında kılınan kuşluk 
(du ha) namazıyla ilgili olarak zikredildiği 
görülür (Müsned, IV, 366, 367, 372; Dari
m i, "Şalat", 153 ; Müslim. "Müsiüirin", 143, 
144). Ancak Hatib eş-Şirbini, İbn Hacer 
ei-Heytemi ve Şevkani gibi alimler, bu 
durumun her iki namaz için de ewabin 
tabirinin kullanılmasına engel teşkil et
mediğini söylemişlerdir. 

Başta is ra süresindeki ayet (17 / 25) 
olmak üzere Kur'an -ı Kerim'de yer alan 
ewabin kelimelerinin ewabin namazıyla 
doğrudan bir ilgisi bulunmamakla bir
likte bu namazın övgüye değer vasıfla
ra sahip insanlara izafe edilmesi bir teş
vik unsuru olarak görülmelidir. Öte yan
dan ewabin namazının meşruiyeti ko
nusunda delil kabul edilen rivayetlerin 
hadis tekniği açısından zayıf bulunma
ları yanında bu nafile namaz için vaad 



edilen mükafatlar da dikkat çekecek şe
kilde mübalağalı görünmektedir. Zahiri 
manalarma bağlı olarak birer dini hü
küm kabul edilmeleri halinde akaid esas
ları açısından birçok problemin ortaya 
çıkmasına yol açacak olan bu mübala
ğalı ifadelerinteşvik (terglb) çerçevesin
de yorumlanması gerekir. Ayrıca bu ko
nudaki sahih hadisleri göz önüne ala
rak ewabin adlandırmasını kuşluk na
mazı için kullanmanın daha isabetli ola
cağını söylemek de mümkündür. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Wensinck. e[.fl1u'cem, "evvab" md.; Müs· 

ned, IV, 366, 367, 372; Darimf. "Şaıat", 153; 
Müslim. "Müsaiirin", 143, 144; İbn Mace, "ika
me", 185; Tirmizi. "Mev~tü'ş - şalat", 204; 
Abdullah b. Mübarek, Kitabü'z-zühd (nşr. Ha
blbürrahman el-A'zami). Haydarabad 1386 -
Beyrut, ts. (Darü'I-Kütübi' l- ilmiyye). s. 444· 
445, 453; Abdürrezzak es-San'ani. el·Musan
ne{, lll , 44-46; Taberi. Cami'u'l-beyan, Bey
rut 1405/1984, IX, 68-71; Cessas. Ahkamü'l
Kur'an (Kamhavi). V, 21; Hakim, el-Müsted
rek, ı . 314; Serahsi, el-Mebsüt I, 157; Gazzali, 
ihya', Kahire 13871 1967, I, 260; Zemahşeri. 
el-Fa'ik, ı, 66; İbnü ' I - Harrat. eş-Şalatü ve 't
teheccüd (nşr. Adil Ebü 'I -Me'ati). Mansüre 
1413/1992, s_ 253-254; Kasani. Beda'i', ı , 285; 
İbn Kudame. el-Mugnt, ı , 765, 767 ; Kurtubi. el
Cami', X, 246-247; Heysemi, Mecma'u 'z-ze
va 'id, ll , 229-230; İbnü'I-Hümam. FetJ:ıu'l-ka
dir, 1, 444; İbn Hacer ei-Heytemi. Tutıfetü'l
mutıtac !baskı yeri ve yılı yok! (Darü' I-Fikr). ll, 
221, 223, 233, 238-239; Muttaki ei -Hindi. Ken
zü' l- 'ummal, VII, 388; Şirbini, Mugni 'l -muh
tac, 1, 225; Remlf, Nihayetü'l-muJ:ıtac, Kahire 
1389/1969- Beyrut 1404 / 1984, ll, 110, 122-
123; Buhüti. Keşşa{ü'l-~ına', 1, 424; Derdir. 
eş -Şertıu'l-kebir, 1, 313; Şevkani, Neylü 'l-ev
!ar. lll , 62-64; İbn Abidin. Reddü 'l-mutıtar(Ka
hire). ll , 13-14 ; Nasırüddin ei-Eibani. el-Eha
dişü'çl-çta'rte, Beyrut 1398, 1, 480, 481; Zühayli, 
ei-Fı~hü 'l-islamt, ll, 45, 56, 64, 70, 71. 
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Iii YUNUS VEHBi YAVUZ 

EWEL 
( Jj~l ) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

" İlk" manasma gelen ewel kelimesi
nin kökü hakkında farklı görüşler ileri 
sürülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de Hadid 
süresinin 3. ayetinde ahir ile birlikte Al
lah'a nisbet edilir. Bu ayetteki konumu
na göre ewel "varlığının başlangıcı ol
mayan", ahir de "varlığının sonu bulun
mayan" demektir. Kelam. felsefe ve ta
sawuf literatüründe ewel- ahir yerine 
aynı anlamda kadim- baki, ezeli- ebedi 
terimleriyle lem yezel - la yezal tabirleri 
de kullanılır. Kur'an ·da Hadi d süresi n-

de yer alan ewel isminden başka birçok 
ayette yaratmayı başlatma, devam et
tirme ve yenileme fiilleri. ayrıca gökler
le yerin ve aralarındaki her şeyin yani 
kainatın icat edilişi de Allah'a izafe edi
lir (bk. M. F. Abdülbakı. el-Mu'cem, "{ıalk" 

md.). Yaratmayı ilkin başlatan ve onu 
sürdüren. bütün nesne ve olaylarıylcı bir
likte tabiatı meydana getiren varlığın 

kendisi elbette yaratılmış olamaz. Bu
na göre söz konusu ayetler Allah'ın, var
lığı zatının gereği olup (vacibü'i-vücOd) 
başkalarını icat eden bir ewel olduğunu 
vurgular. İhlas süresinde geçen samed 
ile (1 ı 2/ 2) birçok ayette tekrarlanan ga
ni isimleri de (bk. a.g.e., "gani" md.) Al
lah'ın her şeyden müstağni olduğunu 
ifade ederek ewel isminin manasını pe
kiştirir. 

Ewel ismi doksan dokuz esrna-i hüs
na hadislerinde yer aldığı gibi (Tirmizi, 
"Da'avat", 82; İbn Mace, "Du'a'", !O) Hz. 
Peygamber'in bizzat okuduğu ve kızı Fa
tıma'ya öğrettiği dua ve niyaz metnin
de de geçmektedir: "Allahım! Sen ewel
sin, senden önce hiçbir şey yoktur ve 
sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey 
yoktur" (Müslim, "ıikir", 61; EbO Davüd, 
"Edeb", 109; İbn Mace, "Du'a'", 2, 15) 

Alimler ewel ve ahir isimlerinin Kur'an-ı 
Kerim · de olduğu gibi beraberce kullanıl
masının gerektiğini söyler. Çünkü bun
lar yaratılmışlar için söz konusu edildi
ğinde diğer bir varlığa göre öncelik ve
ya sonralık gibi belli bir zaman ifade 
ederse de Allah'a izafe edilince muhte
valarında ne izafet ne de öncelik ve son
ralık düşünülebilir. Şu halde O'nun ev
veliyet ve ahiriyeti zamanın başlangıç ve 
sonuç sınırlarının üstünde oluşu , başka 

bir deyişle esasen mevhum veya sadece 
zihni bir kavram niteliği taşıyan zaman
dan münezzeh bulunuşu demektir. Bu 
mananın da ancak iki ismin beraber kul
lanılmasıyla elde edilebileceği kabul edil
miştir. Başta Matüridi olmak üzere Ha
limi, Abdülkahir el-Bağdadi, Zemahşeri, 
Beyzavi ve Muhyiddin İbnü'I-Arabi gibi 
alimler de bu noktaya dikkat çekmişler
dir. Buna göre ewel Allah'ın selbi sıfat
ları grubu içinde yer alır. Nitekim Firü
zabadi ewel ismine "ikincisi (yani şeriki ) 

bulunmayan tek" manası vermek sure
tiyle onu selbi sıfatlar içinde mütalaa et
miştir (Kamus Tercümes i, "v'el" md.). 

Ewel kavramı genellikle övgü için kul
lanılır; ayrıca insanlığın sahip olduğu bir
çok fazilet, maharet ve değerin ilkin ki-

EWELiYYAT 

min tarafından ortaya konulduğu hususu 
hararetle tartışılır (bk EVAiL). Aricak bü
tün bu övgü vesileleri izafi ve sınırlı olup 
her türlü güzellik, lutuf, ihsan ve erdem 
ilahi kaynaklıdır; mutlak manada ewe
liyet ve ahiriyet Allah'a mahsustur. Bu
nunla birlikte kelamcılar. Allah'ın aleme 
göre hem zaman hem illet olma bakı
mından önceliğini ısrarla belirtirken ba
zı filozoflar sadece illet olma bakımın
dan önce olduğunu ileri sürmüşlerdir 
(bk KIDEM) 

Hadid süresinde (57 / 3) yer alan bir
biriyle bağlantılı dört ismin (ewel-ahir
zah ir -bat ı n) kelam ve tasawuf açısından 
ifade edebileceği mana ve muhteva üze
rinde eski dönemlerden itibaren durul
muş ve ilgi çekici yorumlar yapılmıştır. 
Fahreddin er-Razi, daha önceki görüş
lerden de faydalanarak bu yorumları yir
mi dörde kadar çıkarmıştır. Bunlar ara
sında ewel- ahir bağiantısıyla ilgili olan
lardan bazıları şöyledir: Allah, varlığının 
başlangıcı olmaması itibariyle ewel, so
nu olmaması itibariyle ahirdir. Kalpler
den geçeni en baştan bilmesiyle ewel, 
kusurları -dilediği takdirde- sonuna ka
dar örtmesiyle ahirdir. Yaratmayı başla
tıp sürdürmesiyle ewel, yol göstermesi 
ve nihai saadete erdirmesiyle ahirdir (Le

vami'u' l -beyyinat, s_ 325-328 ; ayrıca bk. 
AHiR) 
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Ragıb ei-İsfahanf. ei-Mü{redat, "el-evvel" 
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Mace. "Du'a'", 2, 10, 15; Ebü Davüd. "Edeb", 
109; Tirmizf. "Da'avat", 82; Matüridf. Te'vrtat, 
Hacı Selimağa Ktp., nr. 40, vr. 755 b; Halimf, e/
Minhac, 1, 188; ibn Fürek, Mücerredü'/ - ma~a
lat s_ 43; Bağdadi, ei-Esma' ve 'ş-şıfat, vr. 59b-
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EWELİYYAT 
( üi,;Jjf) 

Zihnin, doğrulamak için 
hiçbir vasıtaya başvurmadan 
kendiliğinden kabul ettiği 
önermeler için kullanılan 

mantık terimi 

(bk. ZARÜRİYYAT). 
_j 
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