
zifesi Ekmekçizade Medresesi müderris
liğine nakledildL 1118 Zilkadesinde (Şu
bat ı 707) İbrahim Paşa-yı Cedid Medre
sesi ve 1123 Zilhiccesinde de (Ocak I 712) 

Bayram Paşa Medresesi müderrisi oldu. 
1127'de (1715) MOsıle-i Süleymaniyye 
derecesiyle Üsküdar Valide Sultan Med
resesi müderrisliğine terfi etti. 

ilmi faaliyetleri yanında güzel sanat
larla da ilgilenen EyyObzade, sülüs ve ne
sih yazılarını Nefeszade ismail Efendi'
den meşkederek icazet aldı. Diğer yazı 
çeşitleri yanında bilhassa nesta'lik hat
tındaki maharetiyle zamanının önde ge
len 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 EyyOb
zade Edirnekapı dışındaki mezarlığa def
nedildi ve menzil taşı mezar taşı yerine 
konuldu. 
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Masdar olarak "incinmek" anlamına ge
len eza isim olarak genellikle "acı. mad
di veya manevi zarar, eziyet" şeklinde 

karşıianmış ve "üzüntü, elem doğuran 
etken, maddi zararı dokunan şey" diye 
tarif edilmiştir. Ragıb el-isfahanf'nin ta
nımına göre eza. "canlının ruhi veya be
deni varlığına yahut çevresine dokunan 
zarar" demektir; bu zarar dünyevi veya 
uhrevi olabilir (el-Müfredat, "e~y'' md.) ib
nü'l-Esir, "Yeni doğmuş çocuğun başın
daki ezayı gideriniz" (Buhari, "Alpl5:a", 2) 
mealindeki hadiste yer alan eza ile sa
binin 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 ol
mak 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 türev
Ieriyle birlikte yirmi dört ayette geçmek
tedir. Bu ayetlerin bir kısmında eza mad
di 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 "tiksin
ti veren şey" olarak anlamışiardır (Ze
mahşeri, ı. ı 34; Razi, VI, 62; Şevkan i, I, 
248). Fahreddin er-Razf'ye göre ise ha
yız halinde eza sayılan şey bu durumda 
iken akan kandır. Bu kan dışarı atılma
ması halinde vücuda zarar vereceği için 
eza diye adiandınimıştır (Mefatif!u ' l-gayb, 

VI, 62-64) Başka bir ayette yağmurun 
yol açtığı sıkıntıya da eza denilmiştir (en
Nisa 4/102). Burada savaş yüzünden böy
le bir ezaya maruz kalınması halinde sa
vaşın durdurolmasına izin verilmekte
dir. Hacıların ihramda iken saçlarını kes
melerine cevaz verme imkanı sağlayan 
baştaki yara veya bitlenme belirtisi gibi 
sıkıntılı durumlarla (el-Bakara 2/ ı 96) ka
dınların kötü niyetli erkekler tarafından 
rahatsız edilmesi (el-Ahzab 33/ 59), zina 
suçu işleyenierin cezalandırılması (en
Nisa 4/ ı6). müslümanların müşrikler ta
rafından sıkıntı ve eziyete uğratılmaları 
da (Al-i imran 3/ 195) eza veya aynı kök
ten gelen kelimelerle ifade edilmiştir. 

Eza kelimesi Kur'an'da bu maddi an
lamları yanında manevi ve ruhi sıkıntı, 
acı, üzüntü, ineinme veya bunlara se
bep olan etkenleri ifade edecek şekilde 
de kullanılmıştır. AI-i imran sOresinde 
(3 1 ı ı ı ı Ehl- i kitabın müslümanlara eza
dan başka bir zarar veremeyecekleri be
lirtilmektedir. Müfessirler buradaki eza
ya 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 söz
lerine eza denilmesi dil alimlerinin "kü
çük 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-
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rine ve özellikle büyüklerine karşı dav
ranışlarını da düzenlediği açıktır. Aynı 

sürenin 57. ayetinde Allah ve Resulü'ne 
eza edenlerden söz edilmiştir ki insanın 
Allah'a gerçek anlamda eza etmesi müm
kün olmadığından bu ayeti mecazi ola
rak "küfür, isyan. peygamberliğin inkarı 
ve dine muhalefet" gibi manalarda an
lamak gerekir (farklı anlamlar için bk. Ze
mahşeri, lll, 246; Razi, XXV, 228-229) Bun
dan sonra gelen ayette, mürnin erkek
lere ve kadınlara bir kötülük işlemedik
leri halde eza edenlerin iftirada bulun
dukları ve apaçık bir günah yüklendik
leri bildirilmiştir. Zemahşerf'nin kaydet
tiğine göre bu ayet insanlara olduğu gi
bi hayvaniara da eziyet edilmemesi ge
rektiğin i gösterir (el-Keşşa{, lll, 246) 

Sadaka ve infak kavramlarıyla ifade 
edilen mali yardımın önemini, usulünü, 
ahlaki ilkelerini, dünyevi ve uhrevi fay
dalarını anlatan, bu arada islam ahlakı
nın çıkarcılık ve egoizm karşıtı sevgi ve 
fedakarlığa dayalı karakterini ortaya ko
yan 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" (minnet
tarlık beklentisi, başa kakma) ve eza keli
meleriyle ifade edilen ayıplardan arınmış 
olması gerektiği bildirilir. Aksi halde, 
"Güzel bir söz ve bağışlama, arkasınqan 
eza gelen sadakadan daha hayırlıdır" (el
Bakara 21 263). Çünkü münafıkların gös
teriş için yaptıkları hayırlar gibi başa ka
karak ve eziyet ederek verilen sadakalar 
da boşa gidecektir (el-Bakara 2/264). 

Eza ile ilgili benzer açıklamalar hadis
lerde de geçmektedir (bk. Wensinck, el

Muccem, "e~y'' md.). Bu hadislerde ge
nellikle insanlara maddi veya manevi ola
rak zarar veren, onları inciten; meclis
ler. yollar, helalar ve mescidler gibi umu
ma ait yerlerde insanlara sıkıntı ve üzün
tü veren; aile, komşuluk, arkadaşlık ve 
dostluk ilişkilerini zedeleyen ; zayıfları 

ve sakatları sıkıntıya sokan sözler, tu
tum ve davranışlarla zararlı nesneler eza 
kavramıyla ifade edilir; bu münasebetle 
de islami edep ve ahlak kurallarının ör
nekleri verilir. "Allah mümine eziyet edil
mesini hoş karşılamaz" (Tirmizi, "Edeb", 
59); "Ölülere sövüp saymayınız, çünkü 
hayattaki yakınlarını incitirsiniz" (Tirmi
zi, "Birr", 5 ı ; Nesa i, "Kasame", 23); "inan
mış kimse komşusuna eziyet etmemeli
dir" (Buhari, "Rikiik", 23, "Nik&J;ı", 80); "in
sanları inciten melekleri de incitir" (Müs
lim, "Mesacid", 72, 74 ; Nesai, "Mesacid", 
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ı6) anlamındaki hadisler, Hz. Peygam
ber'in yerleştirmeyi amaçladığı sosyal dü
zenin ahlaki niteliğini vurgulayan zarif 
ifadelerden bazılarıdır. 

Çeşitli zarar ve sıkıntılardan bütünüy
le kı.ırtulmak mümkün olmadığındanha
dislerde, maruz kahnan ezalar karşısın
da sabırlı ve metanetli olmanın önemi
ne de işaret edilmiştir (Bu harf, "E de b", 
ı 10 ; "Enbiya'", 27 ; Müslim, "Fiten", 23 ). 
Baba- evlat arasındaki duygusal ilişkiyi 
vurgulaması açısından ilginç olan bir ha
dist~ Hz. Peygamber, Hz. Ali'nin Fatıma 
üzerine evlenmesi için yapılan bir girişi
me kesin bir tavırla karşı çıkarken, "Çün
kü Fatıma benden bir parçadır ; onu en
dişelendiren beni endişelendirmiş olur ; 
ona eza veren bana da eza vermiş sayı

lır" demiştir (Bu harf, "Nikah", ı 09; Müs
lim, "Feza'ilü'ş-şal_ıabe", 93 , 94) 

Birçok hadiste yollarda, sokaklarda, 
evlerin önünde geçişi zorlaştıran. insan
ları rahatsız eden şeylere, söz ve davra
nışlara da eza denilmiş, konunun öne
minden dolayı bazı hadis kitaplarında 

"İmatatü'l- e~a 'ani ' t-tari~" ( rahatsızlı k 
veren şeyl eri yoldan kaldırmak) başlığı

nı taşıyan bablara yer verilmiştir. Neve
vi ŞerJ:ıu Müslim'de (XVI, 17ı) el-01-
mi'u·.ş-.şaJ:ıfJ:ı'teki başlıkla ilgili açıkla
masında bu hadislerin gelip geçeniere 
sıkmtı veren ağaç, dikenli dal, geçişe en
gel plan taş, tiksinti veren pislik ve süp
rüntü gibi nesnelerden yolları temizle
menin önemini ortaya koyduğunu belir
tir ve, "Burada genel olarak müslüman
lara yararı dokunan, ayrıca onları zara
ra uğramaktan koruyan her türlü çaba
nın faziletli olduğuna dair bir tenbih var
dır" der. 
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Sözlükte "bildirmek, duyurmak, çağ
rıda bulunmak, ilan etmek" manasında 
bir masdar olan ezan kelimesi terim ola
rak farz namazların vaktinin geldiğini, 
nasla belirlenen sözlerle ve özel şekilde 
müminlere duyurmayı ifade eder. Aynı 
kökten gelen müezzin "ezan okuyan kim
se", mi'zene de "ezan okunan yer" (mi
nare) demektir. Ezan kelimesi Kur'an-ı 

Kerim'de bir yerde "bildiri, ilam" ma
nasında geçerken (et-Tevbe 9/ 3) terim 
anlamında ezana njda kökünün türev
Ieriyle iki ayette (el-Maide 5/ 58; Cum'a 
62/9) işaret edilmiştir. Ezan sözlük an
lamında ve çeşitli fiil kalıplarıyla yedi 
ayette (mesela b k. el-Bakara 2/ 279; el
A' riif 71 167 ; el-Hac 22 / 27), müezzin de 
yine bu çerçevede " çağrıcı , tellal" ma
nasında iki ayette (el-A'riif 71 44; Yüsuf 
12/ 70) yer almaktadır. Hadislerde ise 
ezan kelimesi terim anlamında hem isim 
olarak hem de çeşitli fiil kalıplarıyla sık
ça geçmektedir (bk. \Vensinck, el -Mu'cem, 

"e:;:n'' md.; a.mlf., Mi{tahu künQzi's- sün· 

ne, "e2:an" md.). 
Namaz Mekke döneminde farz kılın

dığı halde Hz. Peygamber'in Medine'ye 
gidişine kadar namaz vakitlerini bildir
mek için bir yol düşünülmemişti. Medi
ne döneminde ise müslümanlar başlan

gıçta zaman zaman bir araya toplanıp 
namaz vakitlerini gpzetirlerdi. Bir süre 
namaz vakitlerinde sokaklarda "es-sa
lah es-salah" (namaza namaza!) diye çağ
rıda bı.ılunulduysa da bu yeterli olmu
yordu. Namaz vaktinin geldiğini haber 
vermek üzere bir işprete ihtiyaç duyul
duğu aşikardı. Bunun için naküs (hıristi

yanlarca şimdiki çan yerine kullanıl an , üze
rine bir çomakla vurularak ses ç ı karılan tah
ta parças ı) çahnması , boru öttürülmesi. 
ateş yakılması veya bayrak dikilmesi şek
linde çeşitli tekliflerde bulunulduysa da 
naküs hıristiyanların , boru yahudilerin, 
ateş Mecüsiler' in adeti olduğu için Re
sülullah tarafından kabul edilmedi. An
cak bu sırada ashaptan Abdullah b. Zeyd 
b. Sa'lebe'ye rüyada ezan öğretilmiş, Ab
dullah da ertesi gün Hz. Peygamber'e 
gelerek durumu haber vermişti. Bunun 
üzerine Resül-i Ekrem Bilal'e ezan cüm
lelerini ezanda ikişer, ikamette ise birer 
defa okumasını emretti. Bu arada Hz. 
Ömer Resülullah'a gelip aynı rüyayı ken
disinin de gördüğünü, ancak Abdullah 
b. Zeyd'in daha erken davrandıgını bil-

dirmiştir (Buhari, "E2:an", ı ; Müslim, "Şa
lat", ı ; Ebü Davüd, "Şalat", 27 ; Tirmizi, 
"Şalat", 25 ; ibn Mace, "E2:an", ı; Nesai, 
"E~an", ! ). Bilal, Neccaroğulları'ndan bir 
kadına ait yüksek bir evin üstüne çıkıp 
ilk olarak sabah ezanını okudu (Ebü Da
vüd, "Şalat", 3). Böylece ezan hicri 1. (622) 
veya bir rivayete göre 2. (623) yılda meş

rü kılınmış oldu. Daha sonra Mescid-i 
Nebevf'nin arka tarafına ezan okumak 
için özel bir yer yapıldı. 

Ezan sünnet yoluyla meşrü kılınmak
la birlikte Kur'an-ı Kerim'deki, "Nama
za çağırdığınızda onu alay ve eğlence ko
nusu yaparlar. Bu davranışları onların 

düşünemeyen bir toplum olmasından 

dolayıdır" (el-Maide 5/ 58) ; "Ey inananları 

Cuma günü namaza çağrıldığı zaman 
hemen Allah'ı anmaya koşun ve a lışve

riş i bırakın" (el-Cum'a 62/ 9) mealindeki 
ayetlerle de teyit edilmiştir. 

Ezan şu sözlerden oluşur: "Ailahü ek
ber" (Allah en büyüktür !dört defa!) ; "Eş
hedü en la ilahe illallah" (AIIah 'tan başka 
tanrı olmadığına şehadet ederim !iki defa i) ; 
" Eşhedü enne Muhammeden resülullah" 
(Muhammed'in Allah ' ın elçisi olduğuna şeha
det ederim !iki defal) ; "Hayye ale's-salah" 
(haydi rıamaza ILki defaj); "Hayye ale'l-fe
lah" (haydi kurtuluşa !iki defa!); "Allahü 
ekber" (Allah en büyüktür Jiki defa!); "La 
ilahe illallah" (AIIah 'tan başka tanrı yoktur). 
Sabah ezanında, "Hayye ale' l-felah"tan 
sonra iki defa, "es-Salatü hayrun mine'n
nevm" (namaz uykudan hayırlıdır) sözü tek
rarlanır ki buna "tesvib" denilir. 
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