
EZ DAD 

hale gelmiştir. 3. Zamanla dilin gelişme
si sonucu kelimelerin hakiki manaları 

yanında mecazi manalar da ortaya çık
mış ve bunların bir kısmı hakiki mana
nın aksini ifade _ edince kelime ezdact
dan sayılmıştır. 

Bu şekliyle Arapça'dan başka dillerde 
bulunmayan ezdad konusu üzerinde 
muhtelif çalışmalar yapılmıştır. Filolo
jiye dair eserlerde, mesela Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam'ın (ö 224/ 838) el-Ga
ribü'l-muşannet, İbn Kuteybe'nin Ede
bü'l-kôtib, EbO MansOr es-Sealibf'nin 
Fı]f.hü'l-luga ve l]aşd'işü'l- cArabiyye 
ve İbn Side'nin el-Mul]aşşaş'ında ezda-

. da ayrılan fasıl veya bablardan başka 
bu konuyla ilgili otuzdan fazla müstakil 
eser yazılmıştır (geniş bilgi için bk. Ah
med Şerkavi ikbal, s. 295 -301; M. Hüseyin 
Al-i Yasin, MMİ!r., XXXV/2, s. 331-335) Bu 
eserlerin başlıcaları şunlardır: 1. Kutrub 
(ö. 206/ 821), el-Eiddd (jnşr Hans Kof
ler], Islamica, 1931, V, 241-284, 385-461, 
493-544) 2. Asmai, Kitdbü'l-Eiddd ([nşr 
August Haffner, naşirin Şelfişetü kütüb {i'l

ezdad'ı içinde], Beyrut 1912, s. 5-70). 3. 
EbO Muhammed Abdullah b. Muhammed 
b. Harun et-Tewezi, el-Eiddd (inşr M. 
Hüseyin Al-i Yasin], Beyrut 1983). 4. İbnü's
Sikkit. Kitdbü'l-Eiddd ([nşr August Haff
ner, naşirin Şelfişetü kütüb fi'l-eidad'ı 

içinde], Beyrut 1912, s. 163-220). S. EbO 
Hatim es-Sicistani, Kitdbü '1- MakW.b 
laf;?,uhu ii keldmi'l- cArab ve'l-müzd
li can cihetihi ve'l- eiddd ( lnşr. August 
Haffner, naşirin Şelaşetü kütüb {i'l-eidad'ı 

içinde], Beyrut 1912, s. 71-162) . 6. EbO Be
kir İbnü'l-Enbari. Kitdbü'l-Eiddd (lnşr 
M. T. Houtsma], Leiden 1881; [nşr Mu
hammed Abdülkadir Said er-Rafif - Ah
med eş-Şinkiti], Kahire 1325; lnşr Muham
med Ebü'l-Fazl İbrahim], Küveyt 1960; Bey
rut 14071 1987) 7. Ebü't-Tayyib el-Luga
vi, Kitdbü'l-Eiddd ii keldmi'l- cArab 
(inşr izzet Hasan], l-ll, Dımaşk 1963). 8. 
İbnü'd-Dehhan, el-Eiddd fi'l-luga ([nşr 
M. Hasan Al-i Yasin], Bağdad 1963, Nefa'i

sü'l-mal]tatat içinde). 9. Radıyyüddin es
Sagani, el-Eiddd (lnşr August Haffner, 
naşirin Şelaşetü kütüb fi 'l-eidad'ının zey
linde], Beyrut 1913, s. 221-254). 10. Muh
yiddin Münşi (ö 1001/ 1592), Risdletü'l
eiddd (lnşr. M. Hüseyin Al-i Yasin], MMİ!r., 

Bağdad 1404 / 1984, XXXV /2, s. 331-375) 

Arapça'da ezdadın varlığı . sayısı ve ge
lişmesi eski müellifler kadar çağdaş araş
tırmacıların da dikkatini çekmiş ve bu 
konu onlar tarafından da incelenmiştir 
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(b k bi bl. ve Seyyid Ya 'küb Bekir, ll , ı 08-

110; Mansur FehmT, ll 1 1935], s. 229-230) 
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liJ MuHARREM ÇELEBİ 

EZDİ, İsmail b. İshak 

(bk. CEHDAMİ). 

EZDİ, Yezid b. Muhammed 
( ı_SJ_j ~ \ .;..s! ıY. ~__:,;, ) 

Ebu Zekeriyya (Ebu Zekve) 
Yezid b. Muhammed b. İyas 

el- Mevsıli el-Ezdi 
(ö. 334/945-46) 

Musullu tarihçi ve muhaddis. 

_j 

_j 

Kaynaklarda hayatı hakkında yeter
li bilgi yoktur. Kadılık yaptığı bilinmek
le beraber hangi şehirde ve hangi ta
rihlerde bu görevde bulunduğu tesbit 
edilememiştir. EzdT, Muhammed b. Ah-

med b. Ebü'l-Müsenna el-Mevsıli, İs
hak b. Hasan el-Harbi, Ubeydullah b. 
Gannam, Ali b. Hasan el- Kattan, Hasan 
b. Said b. Mihran, Mutayyen el-Hadra
mT ve diğer bazı muhaddislerden hadis 
rivayet etmiş, kendisinden de Muzaffer 
b. Muhammed et-TOsT, İbn Cümey' el
GassanT ile Nasr b. EbO Nasr et-TOsT ve 
Ebü' l - Hasan b. Cami' rivayette bulun
muşlardır. Hadiste hafız olan EzdT'nin 
rivayet ettiği hadisleri öğrencisi İbn Cü
mey' el-GassanT Mu'cem'inde topla
mıştır. 

Ezdi cesur bir alim olup Abbasiler dev
rinde yaşadığı halde eserinde onları açık
ça tenkit etmiş, halife ve valiler in yap
tıkları zulüm ve haksızlıklara yer vermiş, 
hatta Emeviler'in Abbasiler'den daha 
hayırlı bir hanedan olduğunu söylemek
ten çekinmemiştir. 

Eserleri. 1. Tdril].u'l-Mevşıl. Musul'un 
tarihi hakkında yazılmış ilk eser olup ma
halli tarih yazıcılığının güzel örneklerin
den birini teşkil eder. Tamamı üç cilt olan 
eserin sadece ll. cildi günümüze intikal 
etmiştir. E7-dT, 101-224 (719-838) yılları 
arasındaki olayları ihtiva eden bu ciltte 
Musul 'da hüküm süren hanedanlar, bu
rada meydana gelen önemli siyasi olay
lar hakkında bilgi vermekte, Musul'da 
valilik ve kadılık yapanlarla diğer bazı 
önemli sirnaların biyografilerini anlat
maktadır. Ayrıca bazı valiler in faaliyet
lerinden, bunların Dımaşk ve Bağdat' 

taki merkezi hükümetle olan ilişkilerin
den, halifelerin Musul'un yönetimiyle il
gili düşüncelerinden, şehrin maruz kal
dığı felaketlerden, Musul ve civarına yer
leşen Yemenli kabUelerin ensabından, 

siyası sahadaki etkinlikler i ve savaşlar
daki kahramanlıklarından, bu kabUelere 
mensup ünlü simalardan bahseder. Mü
ellif eserini esas itibariyle Musul'un ta
rihine tahsis etmekle beraber Abbasi 
ihtilali, zındıkların Halife Mehdi- Billah 
ve Hadi- İlelhak zamanındaki faaliyetle
ri, doğuda ve kuzeyde meydana gelen 
çeşitli savaşlar, Mu'tasım- Billah devrin
deki Türk nüfuzu ve Muhammed b. Ha
mid et-Tüsi'nin Babek el-Hürremi ile 
savaşması gibi hususlardan da bahse
der. Ezdi birçok konuda TaberT'nin Ta
rif] 'ini esas almış ve onun tesirinde kal
mıştır. Bununla beraber TaberT'nin ve 
diğer tarihçilerin kaydettiği birçok önem
li olaya eserinde yer vermemiştir. Abba
si Halifesi EbO Ca'fer el-MansOr'un am
cası Abdullah b. Ali'ye yazdığı eman rnek-



tubunun tam metni ve bazı muhaddis 
ve alimierin hayatiarına dair malumat 
sadece Tiiril]u'l- Mevşıl'de bulunmak
tadır. 700 beyit kadar şiirin yer aloığı 
eserde zaman zaman çeşitli ilmi mese
lelere ve tartışmalara da temas edilmek
tedir. Kitapta 124 (741-42) ve 152 (769) 
yıllarına ait olayların atianmış olması ya 
müstensih hatası veya müellifin bu yıl

larda cereyan eden olayları kayda de
ğer görmemesiyle izah edilebilir. Ezdi 
kitabını çeşitli kaynaklardan ve şifahi 

rivayetlerden istifade ederek hazırlamış
tır. İbn Ebü Tahir Tayfür. Taberi ve Va'
kubi'nin Tiirih'leri, Mes'üdi'nin Mürı1-
cü'?-?eheb'i, "İbn Kuteybe'nin el-Ma'a
rif'i, Ebü Hanife ed-Dfneveri'nin el-Al]
biiru't- tzviil'ı, Ebü Ömer el-Kindi'nin el
Vüliit ve'l- ~udiit'ı, Belazüri' nin Fütı1-

J.ıu 'l- büldiin 'ı eserin başlıca kaynakla
rını teşkil eder. Sahasındaki en başarı
lı çalışmalardan kabul edilen Tiiril]u '1-
Mevşıl siyasi tarih açısından olduğu ka
dar ilim, kültür ve medeniyet tarihi ba
kımından da değerli ve orüinal bir kay
naktır. İzzeddin İbnü' I- Esir ve İbn Hal
dün gibi pek çok tarihçi Musul tarihiy
le ilgili olaylarda Tiiril]u '1- Mevşıl'i kay
nak olarak kullanmış, hatta bazı kısım
ları iktibas etmiştir. Bilinen tek nüshası 
Chester Beatty koleksiyonu (Dublin - İ r
landa) arasında bulunan (nr. 3030) Tô.
ril]u 'l -Mevşıl'in Kahire Darü'l-kütübi'l
Mısriyye (Tarih, nr. 2475) ve el-Hizane
tü't-Teymüriyye'de fotokopileri (Tarih, 
nr. 2303) mevcuttur. Eser Ali Habibe ta
rafından neşredilmiştir (Kahire 13871 
1967). z. Kitiibü Taba~ati'l-mul_ıaddi
şin. Kaynaklarda adı Kitô.bü Taba~a
ti'l- 'ulema' min ehli'l - Mevsıl, Kitô.
bü Tabakati'l- 'ulemô.' ve'l~mul_ıad
dişin min ehli'l-Mevsıl, Tabakatü'l
'ulema' bi'l - Mevşıl, Tabakatü ehli'l
Mevşıl, Taba~atü mul_ıaddişi ehli'l
Mevşıl, Tiiril]u muhaddişi'l- Mevsıl gi
bi değişik şekillerde kaydedilen (Ezdi, s. 
30 ı ; Yakut, V, 225; İbn Hacer. Tefı.?fbü 't

Teh?fb, III , 297; İbn Maküla, ı , ı 76-177) ve 
başta muhaddisler olmak üzere Musul'
da yetişmiş alimierin biyografilerini ih
tiva eden eser zamanımıza intikal et
memiştir. Hakkındaki bilgiler çeşitli ri
cal ve tabakat kitaplarında mevcut na
kil ve iktibaslara dayanmaktadır. 3. el
Kabii'il ve'l-l]ıtat. Musul'a gelip yerle
şen çeşitli kabilelerin kollarından. ne
seplerinden, onlarla ilgili haber ve riva
yetlerden ve İslami devirde yetişen alim 
ve fakihlerden bahseden bir eser olup 
(Ezdi, s. 96) günümüze ulaşmamıştır. 
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EZEL 
( Jj~l) 

Başlangıçsız zaman, zihnen 
başlangıcı düşünülemeyen süre, varlığın 

geçmişte sonsuzca devam etmesi 
anlamında felsefe ve kelam terimi. 

L _j 

Sözlükte kıdem* ile eş anlamlı olarak 
"başlangıcı olmama" anlamına gelir. Ezel 
kelimesinin "şiddet, darlık, hapislik" ına 

nasındaki ezl köküyle bir anlam ilişkisi 

bulunmamaktadır. Bu sebeple bazı dil 
bilginleri ezelin, "yok olmadı, zeval bul
madı " manasındaki lem yezel fiilinden 
ihtisar edilmiş olabileceğini (!emyezel -
yezeliyyün - ezeliyyün - ezel) düşünmüş
lerdir (bk. Usanü '/-'Arab, "ezl" md.). 

Ezel ve ezeli kelimeleri Kur'an-ı Kerim'
de ve hadislerde geçmez. Ancak Hadid 
süresinin 3. ayetinde yer alan, "O eweldir 
ve ahirdir" ifadesindeki "ewel" kelimesi 
İslam alimleri tarafından Allah ' ın ezeli 
olduğu manasında anlaşılmıştır. Ayrıca 

halk. ibda'. inşa, tekvin gibi hususlara 
dair ayetlerle Allah'ın doğmuş olmadığını, 

bir benzerinin bulunmadığını , hiçbir şeye 
ihtiyacı olmayıp her şeyin ona muhtaç 
olduğunu , bütün kusurlardan münezzeh 
bulunduğunu ifade eden ayetler de do
laylı olarak Allah'ın varlığının ezeli ve ka
dim olduğunu. O'ndan başka hiçbir var
lığın bu vasıfla nitelendirilemeyeceğini 

göstermektedir. Aynı mahiyetteki anla
tımlar hadislerde de görülür. Bundan 
başka Allah'ın doksan dokuz isminin sıra
landığı hadiste ezeliyeti ifade eden ewel, 
mübdi'. tam gibi isimlerle birlikte ezeli 
ile aynı manaya gelen kadim ismi de zik-

EZEL 

redilmiştir (İbn Mace, "Du'a'", 10) "Ken
disiyle birlikte hiçbir şey yokken Allah 
vardı" anlamındaki hadis (fvlüsned, IV, 
431, 432; Buharf, "Bed'ü'l -lyıll5:", 1, "Tev
hid", 22; Tirmizi, "Menal,ub", 74), İslam 
alimlerince Allah· ın ezelf olduğu mana
sında anlaşılmıştır. Kur'an ve Sünnet'te 
Allah'ın varlığının bir başlangıcı bulunma
dığı yönündeki bu doğrudan veya dolaylı 
ifadeler sebebiyle bütün müslümanlar, 
Allah'ın varlığı ve birliği gibi itikadi esas
lfir yanında ezeli ve ebediliği konusunda 
da görüş ve inanç birliğine varmışlardır. 

Özellikle vahdet-i vücüdcu düşünürle
re göre Allah'ın dışındaki bir kısım var
lıklara da ezeli sıfatı nisbet edilebilir; 
mesela a'yan-ı sabite*nin Allah'ın ilmin
de ezeli olduğu söylenir. Ancak bu nisbi 
ve itibari bir ezeliyet olup gerçek anlam
da ezelflik yalnız Allah'a mahsustur. Bu 
farkı vurgulamak üzere Allah'ın ezelfli
ği için "el-ezelü'l -mutlak" veya "ezelü'l
azal'' terkipleri kullanılmıştır (Abdülkerfm 
el-CilT, ı. 101-102, 104) .Ayrıca İslamilite
ratürde "kadim" ve "ezelf" anlamında 
lem yezel, "baki" ve "ebedf" anlamında 
la yezal tabirleri de geçmektedir. 

ilk İslam filozofu olarak bilinen ve ay
nı zamanda kelamcılarla yakın ilişkisi 

bulunan Ya'kub b. İshak ei -Kindf. ezeli 
terimini "yok olması imkansız varlık" di
ye tarif eder. Ona göre ezelinin varlığı 
için bir başlangıç düşünülemez, çünkü 
sürekli olarak vardır. Varlığı başkasına 

bağlı değildir. bu sebeple onun illeti yok
tur. Ezeli varlık ıstihale geçirmez ; çün
kü ıstihale bir değişmedir ve ezeli var
lık değişmez, eksiklikten tamlığa doğru 
da olsa başkalaşmaz. Ezelinin eksik var
lık olması mümkün değildir : zira o, ken
disini daha yetkin kılacak bir duruma 
doğru değişime uğramaz. Şu · halde eze
ır varlık zorunlu olarak tamdır (Resa' il, 

s. 113-114). Öte yandan maddi varlık cins
leri ve türleri olan varlıktır. ezelinin ise 
cinsi yoktur: buna göre maddi varlık eze
li olamaz. Kindi çeşitli akli deliller gös
tererek hareket ve zamanın da ezeli ol
madığını ispatlamakta ve sonuç olarak 
sadece "gerçek bir"in yani Allah'ın eze
lilikle nitelendirilebileceğini ortaya koy
maktadır (a.e., s. 113-122, 15 3, 215) . Fa
rabf'ye göre de tam anlamıyla ezeli olan 
sadece "ilk varlık" yani Allah'tır. Zira ilk 
varlık diğer bütün varlıkların ilk sebebi
dir. O bütün eksiklik çeşitlerinden mü
nezzehtir: en şerefli ve en kadim varlık
tır. O bilfiil vardır : bilkuwe var olduğu, 
yahut herhangi bir şekilde yok olmasının 
da mümkün bulunduğu düşünülemez. 
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