EZEL
tubunun tam metni ve bazı muhaddis
ve alimierin hayatiarına dair malumat
sadece Tarfl]u'1-Mevşıl'de bulunmaktadır. 700 beyit kadar şiirin yer aldığı
eserde zaman zaman çeşitli ilmi meselelere ve tartışmalara da temas edilmektedir. Kitapta 124 (741-42) ve 152 (769)
yıllarına ait olayların atıanmış olması ya
müstensih hatası veya müellifin bu yıl
larda cereyan eden olayları kayda değer görmemesiyle izah edilebilir. Ezdi
kitabını çeşitli kaynaklardan ve şifahi
rivayetlerden istifade ederek hazırlamış
tır. İbn EbO Tahir TayfOr. Taberi ve Ya'kubi' nin Tarih 'leri, Mes'Odi' nin Mün1cü'?-?eheb'i, -İbn Kuteybe'nin e1-Macarif'i, EbO Hanife ed-Dineverf'nin e1-Al]bôru't- tzval'ı, EbO Ömer el-Kindf'nin el Vüiat ve '1- ~udat'ı, Belazüri' nin Fütı1hu '1- bü1dan 'ı eserin başlıca kaynaklarını teşkil eder. Sahasındaki en başarı
lı çalışmalardan kabul edilen Taril]u'lMevşıl siyasi tarih açısından olduğu kadar ilim. kültür ve medeniyet tarihi bakımından da değerli ve orüinal bir kaynaktır. İzzeddin İbnü'l- Esir ve İbn HaldOn gibi pek çok tarihçi Musul tarihiyle ilgili olaylarda Taril]u'l-Mevsıl'i kaynak olarak kullanmış, hatta bazı kısım
ları iktibas etmiştir. Bilinen tek nüshası
Chester Beatty koleksiyonu (Dublin - İr
landa) arasında bulunan (nr. 3030) Ta ril]u'l-Mevşıl'in Kahire Darü'l-kütübi'lMısriyye (Tarih, nr. 2475) ve el-Hizanetü't-TeymOriyye'de fotokopileri (Tarih,
nr. 2303) mevcuttur. Eser Ali HabTbe tarafından neşredilmiştir (Kah i re 13871
1967) z. Kitabü Taba~iiti'1- muJıaddi
şfn. Kaynaklarda adı Kitabü 'faba~ii
ti'1- cu1ema, min ehli'l-Mevsıl, Kitabü 'fabakiiti'1- cu1ema, ve'1 ~muJıad
dişin min eh1i'l- Mevsı1, Tabaka tü '1culema, bi'l- Mevşıl, Taba~iitü ehli'lMevşı1, Taba~iitü muJıaddişi eh1i'lMevşı1, Taril]u muJıaddişi'l-Mevsı1 gibi değişik şekillerde kaydedilen (Ezdi, s.
30 ı; Yakut, V, 225; İbn Hacer, Tefı?fbü 't
Teh?fb, ııı. 297; İbn Maküla, ı , 176-177) ve
başta muhaddisler olmak üzere Musul'da yetişmiş alimierin biyografilerini ihtiva eden eser zamanımıza intikal etmemiştir. Hakkındaki bilgiler çeşitli rical ve tabakat kitaplarında mevcut nakil ve iktibaslara dayanmaktadır. 3. elJ>,abô,il ve'l-l]ıtat. Musul'a gelip yerleşen çeşitli kabileterin kollarından, neseplerinden, onlarla ilgili haber ve rivayetlerden ve İslami devirde yetişen alim
ve fakihlerden bahseden bir eser olup
(Ezdi, s. 96) günümüze ulaşmamıştır.
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EZEL
( J.)~l )
Başlangıçsız

zaman, zihnen
süre, varlığın
geçmişte sonsuzca devam etmesi
anlamında felsefe ve keliim terimi.

başlangıcı düşünülemeyen
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redilmiştir (İbn Mace, "Du ca'", 10) "Kendisiyle birlikte hiçbir şey yokken Allah
vardı" anlamındaki hadis (Müsned, IV,
431, 432; Buhari, "Bed'ü'l-l].alk", 1, "Tevhid", 22 ; Tirmizi, "Men&lpb", 74). İslam
alimlerince Allah'ın ezeli olduğu manasında anlaşılmıştır. Kur'an ve Sünnet'te
Allah'ın varlığının bir başlangıcı bulunmadığı yönündeki bu doğrudan veya dotaylı
ifadeler sebebiyle bütün müslümanlar,
Allah'ın varlığı ve birliği gibi itikadi esasli"r yanında ezeli ve ebedili ği konusunda
da görüş ve inanç birliğine varmışlardır.

Özellikle vahdet-i vücOdcu düşünürle
re göre Allah'ın dışındaki bir kısım varlıklara da ezeli sıfatı nisbet edilebilir;
mesela a'yan- ı sabite*nin Allah'ın ilminde ezeli olduğu söylenir. Ancak bu nisbi
ve itibari bir ezeliyet olup gerçek anlamda ezelilik yalnız Allah'a mahsustur. Bu
farkı vurgulamak üzere Allah'ın ezeliliği için "el-ezelü'l-mutlak" veya "ezelü'lazal" terkipleri kullanılmıştır (Abdülkerim
el-Cili. ı. ı oı - ı 02, 104) . Ayrıca İslami literatürde "kadim" ve "ezeli" anlamında
!em yezel, "baki" ve "ebedi" anlamında
la yezal tabirleri de geçmektedir.
İlk İslam filozofu olarak bilinen ve ay-
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Sözlükte kıdem • ile eş anlamlı olarak
"başlangıcı olmama" anlamına gelir. Ezel
kelimesinin "şiddet, darlık, hapislik" manasındaki ezl köküyle bir anlam ilişkisi
bulunmamaktadır. Bu sebeple bazı dil
bilginleri ezelin, "yok olmadı, zeval bulmadı" manasındaki lem yezel fiilinden
ihtisar edilmiş olabileceğini (lemyezel yezeliyyün - ezeliyyün - ezel) düşünmüş
lerdir (bk. Lisanü 'l- 'Arab, "ezl" md).
Ezel ve ezeli kelimeleri Kur'an -ı Kerim'de ve hadislerde geçmez. Ancak Hadid
sOresinin 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 dolaylı olarak Allah'ın varlığının ezeli ve kadim olduğunu. O'ndan başka hiçbir varlığın bu vasıfla nitelendirilemeyeceğini
göstermektedir. Aynı mahiyetteki anlatımlar 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-
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zamanda kelamcılarla yakın ilişkisi
bulunan Ya'küb b. İshak et-Kindi. ezeiT
terimini "yok olması imkansız varlık" diye tarif eder. Ona göre ezeiTnin varlığı
için bir başlangıç düşünülemez, çünkü
sürekli olarak vardır. Varlığı başkasına
bağlı değildir, bu sebeple onun illeti yoktur. Ezeli varlık ıstiha le geçirmez; çünkü ıstihale bir değişmedir ve ezeli varlık değişmez, eksiklikten tamlığa doğru
da olsa başkalaşmaz. Ezelinin eksik varlık olması mümkün değildir; zira o. kendisini daha yetkin kılacak bir duruma
doğru değişime uğramaz. Şu · halde ezeli varlık zorunlu olarak tamdır (Resa 'il,
s. ı 13- ı ı4) Öte yandan maddi varlık cinsleri ve türleri olan varlıktı r. ezeiTnin ise
cinsi yoktur; buna göre maddi varlık ezeli olamaz. Kindi çeşitli akli deliller göstererek hareket ve zamanın da ezeli olmadığını ispatlamakta ve sonuç olarak
sadece "gerçek bir"in yani Allah· ın ezelilikle nitelendirilebileceğini ortaya koymaktadır (a.e., s. 113-122, 153, 2ı5) . Farabi'ye göre de tam anlamıyla ezeli olan
sadece "ilk varlık" yani Allah'tır. Zira ilk
varlık diğer bütün varlıkların ilk sebebidir. O bütün eksiklik çeşitlerinden münezzehtir; 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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EZEL
Bundan dolayı O ezelfdir ve ezeli olması
için varlığının geriye doğru devam etmesini sağlayacak başka bir şeye ihtiyaç
göstermeksizin varlığı süreklidir (Ara'ü
ehli ' l · medfneti ' l · fazıla,

s. 37-38) .

Ancak gerek Farabf gerekse daha açık
ve ayrıntılı olarak İbn Sfna, Aristo'nun
alemin ezeliliği yönündeki görüşleri nin
etkisiyle, Yeni Eflatuncu suctür teorisinden de faydalana rak zat ve zaman bakımından olmak üzere iki türlü ezelflik
kabul etmişlerdir. Buna göre Tanrı zat
ve mertebe bakımından ezelfdir; şu anlamda ki O illeti bulunmayan varlık olup
kendisi diğer bütün varlıkların illetidir
ve bu manada ezeli olarak bütün va rlık
lardan öncedir. Fakat Tanrı ezelf bir sebeptir ve bundan dolayı O'nun eserlerinin de ezelf olması gerekir; bu da alemin bir eser (ma'IOI} olarak zaman bakı
mından ezeli olduğu sonucunu doğurur
(İbn Sina. eş-Şifa', s. 266-268) . Şu halde
"yokluk ve zıtlık ancak ay feleğinin altın
daki şeyler için söz konusudur" (Fihabi,
Ara'ü ehli ' l·medfneti'l·fazıla, s. 37). Bu
şekilde Allah'ın zat bakımından ezelf olduğu hususunda İslam filozofları ile kelamcılar arasında gö rüş birliği bulunmakla birlikte, kelamcılar Allah ' ın zat ve
sıfatl!3rından başka ezeli varlık kabul etmenin imkansız olduğunu söylerken Farabi ve İbn Sina gibi bazı islam düşünür
leri Allah .ın zatı yanında alemin, yani
feyz ve suctür sürecinde yer alan akıllar,
nefisler, fetekler gibi kozmik varlıkların
zat bakımından Tanrı'ya bağlı ve O'ndan
sonra, zaman bakımından ise ezelf olduğunu savunmuşlardır. Bu yüzden de
kelamcılar tarafından şiddetle eleştiril

hatta zaman zaman tekfir edilmiş
lerdir. Ancak bu onların nihaT görüşü değildir; nitekim FarabT. "Allah zaman olmaksızın bir anda feleği yaratmış ve
onun hareketi sonucunda zaman meydana gelmiştir" (ei-Mecma'., s. 27) demektedir. Ebü Bekir er- Razi ise FarabT ve İbn
Sina'dan daha da ileri giderek Allah ile
birlikte nefis, zaman, mekan (hala} ve
maddenin de (heyOia) ezeli olduğunu iddia etmiştir (bk. ALEM; HUDÜS; KIDEM)
islam akaidine göre Allah için bir baş
langıç ve son düşünülemez. O hep vardı
ve daima var olacaktır; yokluğu düşünü
lemeyen vacibü'l-vücüddur. O'nun bulunmadığı bir zaman düşünülürse sonradan (hadis) olduğu kabul edilmiş olur;
hadis olan ise Tanrı olamaz. Eğer O ezeli
varlı~ kabul edilmezse ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delillerden vazgeçilmesi gerekir. Çünkü her üç delil de Tanrı'nın
miş ,
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ezeli olduğu öncülüne dayanm aktadı r.
Onto!ojik delil, Tanrı'yı "yokluğu mantı
ken düşünülemeyen varlı k" olarak kabul ederek_yola çıkar ; kozmalajik delilin
"ilk sebep" terimindeki "ilk" kelimesi zaman açısından önce olan anlamında değildir. Çünkü Tanrı zaman üstüdür, zamanın dışındadır. Bu sebeple "ilk" keli mesi burada antolajik manada kullanıl
mıştır. Yine Tanrı ezelf olmasayd ı teleolojik delil, alemdeki nizarn ve gayeyi kaostan çıkarmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya kalırdı ki bu imkansızdır.
Kelamcılar, varlıkları ezeli olup olmamaları bakımından başlıca üç kısma ayır
mışlardır. a) Hem ezelf hem ebedf olan
varlık ; bu iki sıfat sadece Allah'a mahsustur. b) Ne ezelT ne de ebedi olan varlık: Kainat. c) Ezelf olmayıp ebedi olan
varlık: Ahiret. Bunun aksi, yani ezeli olup
da ebedi olmayan bir varlık düşünüle
mez; çünkü "kıdemi sabit olanın ademi
imkansızdır" (et-Ta'rf{at, "ezeli" md.).
Ezeli kelimesinin nisbet ifade ettiğine
bakarak Allah'ın zatının "ezel" denilen bir
şeyde hasıl olduğunu düşünmek uygun
bulunmamıştır: zira bu durumda Allah ' ın
zatının bir şeye muhtaç olduğu izlenimi
doğmaktadı r . Eze!T. "hiç eweli olmayan
(lem yezel} varlık" demektir. Allah'ın zatı
nın "lem yezel" olması , geçmişte O'nun
va rlığı bulunmaksızın herhangi bir zamanın geçmemiş olduğu anlamına gelir. Bazı bjlginler, Allah hakkında zaman fikrini
hatıra getirir ve tenzih akldesini zedeler
düşj)ncesiyle, "Allah ezelde mevcuttu"
denilmesini de uygun bulmamışlardır.
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Vakı cat- ı Ezferi adlı
hatır~tı ile ta~ınan şair,
Babürlü şehzadesi.
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117Z'de (1758) Delhi'de La! Kale'de
(Red Fort) doğdu . Evrengzib'in soyundan
olup Muizzüddin Cihandar Şah 'ın kızı iffet Ara Begüm'ün torunudur. İlk öğre
nimini Delhi'de gördü. Diğer Babürlü şeh
zadeleri gibi ona da ingiliz Doğu Hindistan Şirketi ta rafından bir miktar tahsisat ayrılmıştı. Cihandar Şah zamanından
(1712-1713) beri prensler sarayda çok
sıkı bir gözetim altında tutulduğu için
Ezferf de hayatının ilk otuz yılını burada
geçirdi. önceleri çok iyi geçindiği Şah
Alem'le daha sonra arası açıldı ve 1203'te ( 1789) saraydan kaçtı. Bir süre ka ldı
ğı Ceypür ve Codpür yoluyla Leknev' e
gitti; orada Eved (Oud} hakimi Asafüddevle tarafından iyi karşılandı. Bu arada La! Kale'de gözetim altında bulunan
ailesi de kaçarak buraya geldi. Asafüddevle hepsine maaş bağladı. Yedi yıl kadar Leknev'de oturduktan sonra Patna
yoluyla Maksudabad'a (Mürşidabad} hareket etti ve 1797' de oraya ulaştı. Maksudabad'da bir süre kalıp Madras'a gitti ;
burada newabm maddi ve manevi yardımlarını gördü ve ölümüne kadar Madras'ta yaşadı.
EzferT Arapça. Farsça, Türkçe ve Urduca biliyordu. Tıp. astroloji. remil, nazım ve vezin tekniği gibi değişik alanlarda geniş bilgi sahibiydi. Ancak daha
çok şiirle ilgilendi. Urduca bir divanı yanında Farsça ve Türkçe şiirleri büyük bir
yekün teşkil etmekteydi. Ayrıca Arapça,
Farsça ve Türkçe kelimeleri kullandığı
"rihte" denilen Urduca şiirleri de vardır.
Hatıratının sonunda bahsettiği diğer bazı çalışmaları gibi Farsça ve Türkçe şiir
leri de kaybolmuştur.
Eserleri. Valp'at-ı E.~feri (Madras 1958 ).
Ezferf 1797'de Maksudabad'da yazmaya başladığı bu Farsça kitabın ı 1806'da
Madras'ta tamamlamıştır. Eser. 1788'de Delhi'yi ele geçiren ve kamasıyla Babürlü Hükümdan ll. Şah Alem'in gözlerini çıkaran Gulam Kadir Rohilla ' nın geçici yükselişinin tarihi bir değerlendirme
siyle birlikte EzferT'nin şahsf tecrübelerini, hatıralarını ve 1806'ya kadar gör-

