
EZEL 

Bundan dolayı O ezelfdir ve ezeli olması 
için varlığının geriye doğru devam etme
sini 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 teorisin
den de faydalanarak zat ve zaman ba
kımından olmak üzere iki türlü ezelflik 
kabul etmişlerdir. Buna göre Tanrı zat 
ve mertebe bakımından ezelfdir; şu an
lamda ki O illeti bulunmayan varlık olup 
kendisi diğer bütün varlıkların illetidir 
ve bu manada ezeli olarak bütün varlık
lardan öncedir. Fakat Tanrı ezelf bir se
beptir ve bundan dolayı O'nun eserleri
nin de ezelf olması gerekir; bu da ale
min 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 ol
duğu hususunda İslam filozofları ile ke
lamcılar arasında görüş birliği bulun
makla birlikte, kelamcılar Allah'ın zat ve 
sıfatl!3rından başka ezeli varlık kabul et
menin imkansız olduğunu söylerken Fa
rabi 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 ol
duğunu savunmuşlardır. Bu yüzden de 
kelamcılar tarafından şiddetle eleştiril

miş, hatta zaman zaman tekfir edilmiş
lerdir. Ancak bu onların nihaT görüşü de
ğildir; nitekim FarabT. "Allah zaman ol
maksızın bir anda feleği yaratmış ve 
onun hareketi sonucunda zaman mey
dana gelmiştir" (ei-Mecma'., s. 27) demek
tedir. 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 id
dia 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 bu
lunmadığı bir zaman düşünülürse son
radan (hadis) olduğu kabul edilmiş olur; 
hadis olan ise Tanrı olamaz. Eğer O ezeli 
varlı~ kabul edilmezse ontolojik, kozmo
lojik ve teleolojik delillerden vazgeçilme
si gerekir. Çünkü her üç delil de Tanrı'nın 
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ezeli olduğu öncülüne dayanmaktadır. 

Onto!ojik delil, Tanrı'yı "yokluğu mantı
ken düşünülemeyen varlık" olarak ka
bul ederek_yola çıkar ; kozmalajik delilin 
"ilk sebep" terimindeki "ilk" kelimesi za
man açısından önce olan anlamında de
ğildir. Çünkü Tanrı zaman üstüdür, za
manın dışındadır. Bu sebeple "ilk" keli 
mesi burada antolajik manada kullanıl
mıştır. Yine Tanrı ezelf olmasaydı teleo
lojik delil, alemdeki nizarn ve gayeyi ka
ostan çıkarmak gibi bir mecburiyetle kar
şı karşıya kalırdı ki bu imkansızdır. 

Kelamcılar, varlıkları ezeli olup olma
maları bakımından başlıca üç kısma ayır
mışlardır. a) Hem ezelf hem ebedf olan 
varlık ; bu iki sıfat sadece Allah'a mah
sustur. b) Ne ezelT ne de ebedi olan var
lık: 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 
doğmaktadır. Eze!T. "hiç eweli olmayan 
(lem yezel} varlık" demektir. Allah'ın zatı
nın "lem yezel" olması, geçmişte O'nun 
varlığı bulunmaksızın herhangi bir zama
nın geçmemiş olduğu anlamına gelir. Ba
zı bjlginler, Allah hakkında zaman fikrini 
hatıra getirir ve tenzih akldesini zedeler 
düşj)ncesiyle, "Allah ezelde mevcuttu" 
denilmesini de uygun bulmamışlardır. 
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EZFERİ 
( .s_,..;l;.t) 

Muhammed Zahlrüddln Mirza 
All Baht b. Sultan 

Muhammed Veli Gürganl 
(ö. 1234/ 1818) 

Vakı c at-ı Ezferi adlı 
hatır~tı ile ta~ınan şair , 

Babürlü şehzadesi. 
_j 

117Z'de (1758) Delhi'de La! Kale'de 
(Red Fort) doğdu. Evrengzib'in soyundan 
olup Muizzüddin Cihandar Şah 'ın kızı if
fet Ara Begüm'ün torunudur. İlk öğre
nimini Delhi'de gördü. Diğer Babürlü şeh
zadeleri gibi ona da ingiliz Doğu Hindis
tan Şirketi tarafından bir miktar tahsi
sat 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 kaldı

ğı Ceypür ve Codpür yoluyla Leknev' e 
gitti; orada Eved (Oud} hakimi Asafüd
devle tarafından iyi karşılandı. Bu ara
da La! Kale'de gözetim altında bulunan 
ailesi de kaçarak buraya geldi. Asafüd
devle hepsine maaş bağladı. Yedi yıl ka
dar Leknev'de oturduktan sonra Patna 
yoluyla Maksudabad'a (Mürşidabad} ha
reket etti ve 1797' de oraya ulaştı. Mak
sudabad'da bir süre kalıp Madras'a gitti ; 
burada newabm maddi ve manevi yar
dımlarını gördü ve ölümüne kadar Mad
ras'ta yaşadı. 

EzferT Arapça. Farsça, Türkçe ve Ur
duca biliyordu. Tıp. astroloji. remil, na
zım ve vezin tekniği gibi değişik alan
larda geniş bilgi sahibiydi. Ancak daha 
çok şiirle ilgilendi. Urduca bir divanı ya
nında 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 ba
zı çalışmaları gibi Farsça ve Türkçe şiir
leri de kaybolmuştur. 

Eserleri. Valp'at-ı E.~feri (Madras 1958). 

Ezferf 1797'de Maksudabad'da yazma
ya başladığı bu Farsça kitabını 1806'da 
Madras'ta tamamlamıştır. Eser. 1788'
de Delhi'yi ele geçiren ve kamasıyla Ba
bürlü Hükümdan ll. Şah Alem'in gözle
rini çıkaran Gulam Kadir Rohilla' nın ge
çici yükselişinin tarihi bir değerlendirme
siyle birlikte EzferT'nin şahsf tecrübele
rini, hatıralarını ve 1806'ya kadar gör-



düğü yerler hakkındaki müşahedelerini 
ihtiva etmektedir. Vakı'dt' ın yazma bir 
nüshası Berlin'de Königlichen Bibliothek' 
te bulunmaktadır (nr 496) Coğrafi açıdan 
da büyük değer taşıyan eser Abdüssettar 
tarafından Urdu ca 'ya tercüme edilmiş ve 
aslından önce Terceme-i Va~ı 'at-ı Ez
teri adıyla yayımlanmıştır (nşr. Muham
med Hüseyin Mahvi Sıddiki, Madras 1937). 

Ezferi'nin Va~ı \'it' ında ve diğer bazı 
kaynaklarda zikredilen eserleri de şun
lardır: Lugat-ı Türki-i Çağatai (Ferheng·i 

Ez{erf) (Türkçe -Farsça ve Farsça-Türkçe 
bir sözlük olup müellif bu eserini Leknev'
de kaldığı sırada yazmıştır); Mergubü'l
tu'ad (Ali Şir Neviii'nin Türkçe Mahbübü'f . 

ku/ab 'unun bazı il avelerle Farsça seeili bir 
tercümesi olup 1793 'te tamamlanmıştır; 
eksik bir nüshası Pencap Üniversitesi Kü
tüphanesi· nde bulunmaktadır); N is ab -ı 
Türki Çağatdi ( şiirlerini ihtiva eden Türk
çe bir eserdir); Tengri Tari (Emir Hüs
rev ' e atfedi len ljalil'f. Bari'ye yazılm ı ş Türk
çe- Hintçe bir naziredir); Risale-i Kab
riyye ('Atamatü'l·/'f.a.Zaya) (Hipokrat'ın 
yaklaşan ölümün işaretleri üzerine yazdığı 
bir risale old uğu sanılan bu eseri Arapça'
dan Farsça'ya manzum olarak çevirmiştir); 
Nüsl].a-i Sanihdt (122 1'de [1806-18071 
yazdığı bu eser kendi görüşleriyle üzüntü
lerini aç ıkladığ ı 11 9 anekdotu ihtiva eder); 
Feva'idü'l-etfal (tıbba dair bir eserd ir) ; 
Peva 'idü '1- ~übtedi (bir gramer kitabı
dır); Mizan-ı Türki (Çağatay Türkçesi gra
mer kitabıdır); An1z -zdde (Babür'ün Arüz 

Risalesi ad lı kitabı esas alınarak hazırlan
mış Türkçe manzum bir eserdir; eksik bir 
nüshası Pencap Üniversitesi Kütüphane
si'nde mevcuttur); Divan-ı Gazeliyyat-ı 
Urdu; Divan-ı Urdu (Madras Üniversi
tesi tarafından neşredilmiştir); Divan-ı 

Farsi vü Türki vü Ril].te (bk. Ezferi. ha
time; E/2 [İng. i. 1, 813; Elr., lll. 257 -258) 
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EZGİ, Mehmet Suphi 

(1869·1962) 

Türk mfisikisi alimi ve bestekarı. 
_j 

İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babası 
Telgraf ve Posta Nezareti muhasebe mü
meyyizi İsmail Zühdü Bey, annesi Emi
ne Hanım'dır. Orta öğreniminden sonra 
girdiği Askeri Tıbbiye'den 1892'de tabip 
yüzbaşı olarak mezun oldu ve Bingazi'
deki 58. Alay'ın birinci taburuna hekim 
tayin edildi. Mehmet Suphi asabiye mü
tehassısı olarak uzun süre burada gö
rev yaptı. Bu arada Osmanlı- İtalyan har
bine katıldı ve 1913 yılında İstanbul'a 
döndü. ı. Dünya Savaşı yıllarında mira
lay rütbesiyle Beykoz Serviburnu Em
raz-ı İntaniyye Hastahanesi başhekimli
ğinde bulundu. İstiklal Harbi başladıktan 
sonra Anadolu'ya geçti ve Ankara Mer
kez Hastahanesi başhekimliği yanında 

çeşitli yerlerde hekimlik yaptı. Cumhu
riyet'in ilanını müteakip askeriyedeki gö
revinden emekliye ayrıldıysa da dokuz 
yıl daha çeşitli yerlerde hükümet ve be
lediye tabipliği gibi resmi görevlerde bu
lunduktan sonra istifa etti. 

1932 yılında İstanbul Belediye Konser
vatuvarı Tarihi Türk Müsikisi Eserlerini 
Tasnif ve Tesbit Heyeti üyeliğine tayin 
edildi. Böylece Ezgi'nin hayatında, Türk 
müsikisi inceleme ve araştırmaları doğ
rultusundaki çalışmalarının ağırlık ka
zandığı yeni bir dönem başlamış oluyor
du. Bu heyetteki çalışmaları on beş yıl 
sürdü. Son yıllarını Beykoz'da münzevi 
bir şekilde geçirdi. 12 Nisan 1962 tari
hinde vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlı
ğı'na defnedildi. 

Fransızca yanında Arapça ile Farsça'
ya vakıf ve müsikiden dini ilimiere ka
dar uzanan çeşitli alanlarda geniş bir 
kültüre sahip olan Ezgi asıl şöhretini 

Türk müsikisi çalışmalarıyla elde etmiş
tir. Henüz beş yaşında iken mahalle mek-

Mehmet 
su ph i 

Ezgi 

EZGi, Mehmet Suphi 

tebinde okuduğu ilahilerle dikkati çek
ti. Aynı zamanda hanende ve sazende 
olan babasının evinde düzenlediği ve dev
rin belli başlı müsikişinaslarının iştirak 

ettiği toplantılara önceleri sesiyle katıl
maya başladı. İlk müsiki derslerini on 
iki yaşlarında, keman hocalığı da yapan 
Muzıka-i Hümayun Kolağası Tahsin Bey'
den alan Ezgi, kısa sürede evlerindeki 
toplantılara kemanı ile iştirak edecek 
bir seviyeye geldi. Babasının kanun ho
cası KanünT Hacı Arif Bey'den Batı no
tası, Rauf Yekta Bey'den işaretli Ham
parsum notası öğrendi. Daha sonra da 
bunun gizli Hamparsum denilen şeklini 
çözdü. On yedi yaşında Zekai Dede'nin 
talebesi oldu ve ondan üç yıl kadar ders 
aldı. Zekai Dede vasıtasıyla tanıştığı Koz
yatağı Rifai Tekkesi şeyhi Halim Efen
di'den önce sinekeman. ardından tanbur 
dersleri aldı. Halim Efendi'nin tanbur 
çalmayı lll. Selim'in tanbur hocası İsak'ın 
talebesi Oskiyam'dan öğrendiği göz önü
ne alınırsa geleneksel tanbur tavrının 
böylece Suphi Ezgi'ye intikal ettiği anla
şılır. Hocaları arasında ayrıca , Askeri Tıb
biye'de öğrenci iken derslerine devam 
ederek birçok fasıl geçtiği Medeni Aziz 
Efendi ve özellikle seçkin bir dini müsi
ki repertuvarı elde ettiği Bahariye Mev
levihanesi şeyhi Hüseyin Fahreddin De
de ile 1911'den sonra Batı müsikisi ve 
armoni dersleri aldığı Edgar Manas ·ın 
önemli bir yeri vardır. 

Suphi Ezgi. meşhur müsikişinaslardan 
aldığı çeşitli dersler sayesinde daha ön
ce yaşamış birçok müsiki üstadının üs
lübuna da nüfuz etti ve bunlar ileride 
katılacağı eser tesbiti çalışmalarının esa
sını oluşturdu . 1913'te Hüseyin Sadeddin 
Are! ile birlikte, öncülüğünü Rauf Yekta 
Bey'in yaptığı Türk müzikolojisi incele
melerine katıldı. Daha sonra Are! ile Ez
gi· nin çalışmalarına iştirak eden Salih 
Murat Uzdilek'le birlikte "Are!- Ezgi- Uz
dilek sistemi"ni ortaya koydu. Türk mü
sikisinin ses sistemindeki perdelerin ma
hiyetini tesbit eden bu düzen. uzun yıl
lar öncesine giden yoğun araştırmalar 
sonucunda meydana getirilmiştir. Tar
tışmaları günümüzde de süren Türk mü
sikisinin ana dizisi konusunda. Suphi 
Ezgi ile Rauf Yekta Bey arasındaki kar
şılıklı mektuplarda (1924) ve yine aynı 

şekilde Türk Musikisi Dergisi'nde Ez
gi'nin Muhyiddin Erev ve Ekrem Kara
deniz ile olan yazışmalarında (bk bibl) 
ileri sürülen ve tartışılan fikirler müsiki 
araştırmacıları için incelenmeye değer 
niteliktedir. 
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