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yük sel dik çe ge niş ler (a.g.e., s. 51). Bu ra da 

ay na Al lah’ın il mi, gö rün tü ye ko nu olan 

şey ler de za man ola rak ka bul edi lir se za-

ma nın kap sa mı ay na nın seviyesiyle ge niş-

le yip da ral mak ta dır. Al lah’ın il mi sı nır sız 

ol du ğun dan bü tün za man onun il mi ne 

“an” ola rak ta al luk eder. Bu se bep le Al-

lah her şe yi mey da na gel me den ön ce bi lir. 

Al lah’ı za man dan mü nez zeh gör me yen ler 

ezel kav ra mı nı mâzi de ki son suz luk di ye 

an la mış lar dır.

Cenâb-ı Hakk’ın il min de yer alan var lık-

la rın vü cut bul ma dan ön ce ilm-i ezelîde-

ki durumları, vü cut bul duk la rı an da ve 

vü cut la rı son lan dık tan (fenâ) son ra ki 

durum ları ol mak üze re üç aşa ma sı söz 

ko nu su dur. Bi rin ci aşa ma eze li yet, ikin ci 

aşa ma ha ki kat, üçün cü aşa ma ebe di yet-

tir. Eze li yet ve ebe di yet için de bulunan bi-

rin ci ve üçün cü aşa ma lar, ha riç te mev cut 

ol ma yıp sa de ce ilm-i ilâhîde var ol duk la rı 

için “ta ad düd-i ku demâ”ya yol aç ma mak-

ta dır. İkin ci aşa ma yı oluş tu ran ha ki kat 

ise Al lah’ın il min de yer alan ma hi yet le rin 

O’nun ira de ve kud re tiy le ha riç te vü cut 

bul ma sı dır. Hudûs ile kas te di len de bu-

dur. Fenâ ise ba his ko nu su ha ki kat le rin 

son lan ma sı ha li dir. Do la yı sıy la müm kin 

var lık lar dan olu şan ha ki kat ler hâdis ve 

fâni dir; on la rın ilm-i ilâhîde ki ma hi yet le ri 

ise eze li yete ve ebe di yete sa hip tir.

Eze li yet le ah val te ori si ara sın da ir ti bat 

söz ko nu su dur. Hal ler, araz la rı cev her le re 

bağ la yan ve cev her le araz ara sın da bu lu-

nan va sı ta lar dır. Hal le re var lık ve yok luk, 

ezelîlik ve hudûs gi bi ni te lik ler yük le ne-

mez. Hal le r ba ğım sız ni te lik le ri ol ma dı ğın-

dan ger çek an lam da mev cut sa yıl maz lar. 

Bu nun la bir lik te var lı ğın za tıy la iliş ki le rin-

den dolayı yok da sa yıl maz lar. On la ra ne 

mev cut ne de ma‘dûm de ni lir. Söz ge li mi 

ki şi nin âlim ol ma sı za tı nın öte sin de bir 

hal dir, do la yı sıy la âlim den an la şı lan şey 

zat tan an la şı lan dan baş ka dır. Kådir, hay, 

mürîd sı fat la rıy la di ğer sı fat lar da da du-

rum ay nı dır. Bu na gö re Al lah’ın âlim lik, 

kå dir lik gi bi sı fat la rı var dır (Şeh ristânî, I, 
82). Al lah ilim le âlim ol du ğu gi bi kı demle 

de kadîmdir. Kı dem O’nun zâtın dan yoklu-

ğu nef yet ti ği için selbî, zâtı öte sinde bir 

mâna ya sa hip ol du ğu için de vücûdî (sübû-

tî) sı fa ttır.

Fi lo zof lar âle min kı de mi ni be nimsemek-

le be ra ber onun var lı ğı nı, zâtın da zo runlu 

(mûcib bizzât) ol du ğu na inan dık la rı bir var-

lı ğa (sâni‘) da yan dır mış lar dır. Da ha son ra 

ba zı kelâmcı lar, söz ko nu su kı de min Al-

lah’ın zâtı ve sı fat la rı dı şın da ki şey ler den 

ke li me geç me mek te, bu na kar şı lık Hadîd 

sûre sin de (57/3) Cenâb-ı Hakk’ın ev vel ve 

âhir ol du ğu bil di ril mek te dir. Bu ra da ki ev-

vel ke li me si “ezelî”, âhir de “ebedî” (ser-

me dî) an la mın da dır. Al lah’ın ahad ve vâhid 

isim le rin den her bi ri eze li yet ve ebe di yet 

an la mı nı da içermekle bir lik te ba zı âlim-

ler aha dı eze li yet, vâhi di ebe di yet mâna-

sı na tah sis et miş ler dir (bk. AHAD). Esmâ-i 

hüsnâya da ir ha dis ri va yet le rin de de ev vel 

ve kadîm gi bi isim ler zik re di lir (İbn Mâce, 
“Du£âß”, 10). Ay nı şe kil de, “Hiç bir şey yok-

ken Al lah var dı” meâlin de ki ha dis (Müs-
ned, IV, 431, 432; Buhârî, “Bedßü’l-Åalš”, 
1; “Tev¼îd”, 22; Tir mizî, “Menâšıb”, 74) bu 

mâna yı ifa de eder.

Cenâb-ı Hakk’ın zâtı gi bi sı fat la rı nın da 

ezelî ve ebedî ol ma sı mut lak yok luk ve 

hiç lik kav ra mı nı or ta dan kal dır mak ta dır; 

çün kü vâci bü’l-vücûd ile mut lak yok luk 

bir ara ya gel mez. İn san la ra gö re mev cut 

ve ya mâdum olan her şey Al lah’ın ezelî 

ve ebedî il min de sa bit ve dâim dir. Her 

şey bi ri Al lah’ın il min de yer alan, di ğe ri 

ha riç te ki vü cu du ol mak üze re iki var lı ğa 

sa hip tir. Bi rin ci si onun ma hi ye ti ni ifa de 

et mek te olup Al lah Teâlâ, ezelî ira de ve 

kud re tiy le bu ma hi yet le re hâricî bir vü cut 

ver di ğin de on lar ilmîlik ten çı kıp hâricî vü-

cu da bü rü nür ler. Bu ra da ezelî ve ser medî 

olan ha riç te ki vü cut lar de ğil ilm-i ezelîdeki 

ayn lar dır. Mu ta sav vıf lar ilm-i ezelîde ki bu 

ma hi yet le re “a‘yân-ı sâbi te” adını vermek-

tedir. On la rın hâricî vü cuda bürünmüş 

şek li ise “ha kî kat” ve ya “mahlûkat” di ye 

ni te len di ri lir. Bir can lı ölün ce sûre ti ve cis-

mi gi der, ma hi ye ti ise de vam eder. Do la-

yı sıy la nes ne le rin özü sa bit ve dâim olup 

mut lak yok lu ğa mâruz kal maz. Me selâ bir 

mi mar bir bi na yı plan ola rak ta sar la sa, 

ar dın dan bu ta sa rı ya gö re onu in şa et-

se ve bi na bir müd det son ra yı kıl sa plan 

ve prog ram onun zih nin de de vam eder. 

An cak hâricî vü cut için ira de ve kud re tin 

ta al lu ku na ih ti yaç var dır, bun lar ol ma dan 

ger çek le şe mez (Ab dül kerîm el-Cîlî, I, 101-
104; Sa id Nur si, s. 61).

Ezel za man dan ve mekândan mü nez-

zeh olan, ba şı ve so nu bu lun ma yan, hiç-

bir kay da bağ lı ol ma yan Al lah’ın sı fa tı dır. 

Za man için de ki ka yıt lar bu ra da ge çer li 

de ğil dir. Ya ni Al lah ezelî il miy le her şe yi 

ku şat tı ğın dan O’nun il min de geç miş za-

man, şim di ki za man ve ge le cek kav ram la-

rı yok tur. O her şe yi şim di ki gi bi bi lir. Sa id 

Nur si bu du ru mu ay na ör ne ğiy le açık lar. 

Yu ka rı dan eş ya ya tu tu lan ay na ye re yak-

laş tık ça kap sa ma ala nı da ra lır, uzak laşıp 

sü re cin de ki da va düş tü ve ka rar lar ke sin-

leş me miş ol du.
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Söz lük te “baş lan gı cı ol ma ma” an la mın-

da ki ezel ke li me si nin ezl (şid det, dar lık) 
kö kün den de ğil “yok ol ma dı, ze val bul ma-

dı” mâna sın da ki lem ye zel fii lin den tü re-

di ği ka bul edi lir. İbn Manzûr bu ke li me nin 

as lın da ye ze liyyûndan gel di ği ni, ba şın da-

ki yâ har fi nin tah fif için eli fe dö nü şe rek 

eze liyyûn ol du ğu nu ve “kadîm” an la mı nı 

taşıdığını belirtir (Lisânü’l-£Arab, “ezel” 
md.). Ezel den yap ma mas dar olan eze-

liy yet ise “ezelî ol ma, baş lan gı cı bu lun ma-

ma” de mek tir. Sey yid Şerîf el-Cürcânî ve 

Tehânevî’ye gö re var lı ğın geç miş yö nün de 

son suz ola rak de va mı na ezel, ken di sin den 

ön ce yok luk bu lun ma yan şe ye de ezelî de-

nir. Bu na gö re var lık Al lah Teâlâ gi bi ezelî 

ve ebedî, âlem gi bi ne ezelî ne ebedî ve 

âhi ret gi bi hâdis fa kat ebedî ol mak üze re 

üçe ay rı lır (et-Ta£rîfât, “el-Eze liy yü”; Te hâ-
nevî, I, 84-85).

Ge rek Kur’an’da ge rek ha dis ri va yet le-

rin de ezel ve tü rev le rin den her han gi bir 
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Mu radâbâdî’nin med re se sin de ba zı ha dis 

ki tap la rı nı oku ya rak icâzet al dı. 1945’te 

Pen cap Üni ver si te si’nde İn gi liz di li ve 

ede bi ya tı li sans öğ re ni mi ni ta mam la dı. 

1948’ de am ca sı nın kı zı Gulâm-ı Haf sa ile 

ev len di, bu ev li lik ten al tı oğ lu ve dört kı zı 

dün ya ya gel di. Ba ba sı nın teş vi kiy le 1951’-

de git ti ği Mı sır’da Ez her Üni ver site si Hu-

kuk (Şe ri at) Fa kül te si’ne kay dol du. Ay rı ca 

Ka hi re Üni ver si te si’ne yük sek li sans için 

baş vur du, bu ra da hu kuk ve Arap di li üze-

ri ne eği tim al dı. Beng la deş asıl lı Eyüb 

Ali’nin da nış man lı ğın da “el-¥udûd fi’l-İs-

lâm” ad lı yük sek li sans te zi ni ha zır la mak ta 

iken ba ba sı nın ra hat sız lı ğı do la yı sıy la te zi-

ni bi ti re me den 1954’te Pa kis tan’a dön dü 

(a.g.e., I, 23-27; Şâkir Hü se yin Han, s. 26-
31). Mı sır’ da iken Su ri ye, Lüb nan ve Ür dün 

gi bi Arap ül ke le ri ne se ya hat te bu lun du. 

Mı sır’da Mu ham med Ebû Zeh re’den fı-

kıh, Ah med Zekî’den Arap di li ve ede bi ya tı 

oku du, M. Mus ta fa Şe lebî ve di ğer ba zı 

ho ca lar dan ya rar lan dı.

Ba ba sı nın ve fa tı üze ri ne Çiş tiy ye tari ka-

tı nın Bey ra ko lu şey hi ol du, ay rı ca Bey ra’-

da ki Dârü lulûm-i Mu ham me diy ye Gav siy-

ye Med re se si’nin yö ne ti mi ni üzeri ne al dı. 

Ekim 1970’te ¿iyâßey ¥arem adıy la bir 

der gi çı kar dı, ve fa tı na ka dar der gi ye baş-

ma ka le yaz dı. Ziyâü’l-Kur’ân Pub li ca ti ons 

adıy la bir ya yı ne vi kur du. Ak tif si ya set-

ten pek hoş lan ma yan Ez he rî, Pa kis tan’ın 

ku ru lu şun dan iti ba ren ül ke de mey da na 

ge len prob lem ler se be biy le za man za man 

si yasî et kin lik ler içe ri si ne gir di. Bi relvî 

eko lü men sup la rın ca ku ru lan Cem‘iy yet-i 

Ulemâ-i Pâkis tan ad lı par ti ye ka tıl dı ve bir 

sü re par ti nin baş kan yar dım cı lı ğı nı yap tı. 

1970’te ki se çim ler de yü rüt tü ğü ça lış ma-

lar sı ra sın da ze hir li gaz la sui kas ta uğ ra-

dıy sa da her han gi bir za rar gör me den 

kur tul du. 1974’te Kå di yâ nî ler aley hin de 

baş la tı lan fa ali yet ler de ön saf lar da yer al-

dı ve mi ting ler dü zen le di. Onun ve di ğer 

ilim ve fi kir adam la rı nın ça ba la rı so nu-

cun da Kå di yâ nî ler, İs lâm dı şı azın lık ilân 

edil di (Ma šå lât, neş re de nin ya zı sı, I, 62-
69; Şâkir Hü se yin Han, s. 35, 470, 472). 
1977’de Tah rîk-i Nizâm-ı Mus ta fa adıy la 

si yasî bir ha re ket baş lat tı. Onun si ya se te 

il gi duy du ğu za man lar da ki en önem li iki 

so run, Kå di yâ nî ler’in fa ali yet le riy le Zül-

fi kar Ali But to dö ne min de hız ka za nan 

ko mü nizm ve sos ya lizm pro pa gan da la rı 

idi. But to’yu ba zı İs lâm dı şı dav ra nış la-

rı yü zün den der gi sin de eleş tir di ği için 

1977’de dört ay hap se mahkûm edil di. 

Ha zi ran 1979’da Pa kis tan İçiş le ri ba ka-

nı ile bir lik te Sov yet ler Bir li ği’ni zi ya ret 

ede rek resmî ve özel gö rüş me ler de bu-

olan eze li yet, imkân dahi lin de ki ma‘dûm 

söz ko nu su edil di ğinde sü bûtî ola rak ni-

te len di ri le bilir. Müm kin ma‘dûmla rın 

ha riç te vü cut la rı olma sa da ilm-i ilâhîde 

ma hi yet le ri var dır. Bu na gö re Al lah’ın il mi 

ezelî ol du ğu için müm kin ma‘ dûmla rın da 

bir tür eze li yet ka zan dı ğı dü şü nü le bi lir ve 

hâricî vü cut la rı ol ma dı ğı için de hal ola rak 

be nim se ne bi lir.
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Pen cap’ta Ser gô da’ ya (Sar god ha) bağ lı 

Bey ra (Bhe ra) ka sa ba sın da doğ du. Asıl adı 

Mu ham med Ke rem Şah olup Pîr Sâhib, 

Ebü’l-Ha se nât, Ziyâü’l-Üm met, Ez he rî gi bi 

kün ye, la kap ve sı fat lar la da anı lır. Ba hâ-

ed din Ze ke riyyâ Mültânî ile (ö. 661/1263) 
ay nı ne sil den ge len Ez he rî’ nin so yu sa hâ-

be den Hebbâr b. Es ved’e da yan dı ğı için 

Ku re şî ka bul edi lir (Mašålât, neş re de nin 
ya zı sı, I, 14-15). Ba ba sı Mu ham med Şah 

ta sav vuf eh li bir âlim, si ya set ve da va ada-

mı dır. Pa kis tan’ın ba ğım sız lık mü ca de le-

si ne ka tıl dı ğı gi bi Keş mir’in ba ğım sız lı ğı 

için de sa vaş tı. Bun dan do la yı bir sü re 

ha pis te kal dı.

İlk ve or ta öğ re ni mi ni Bey ra’da ta mam-

la yan Ez he rî, 1941’de La hor’da ki Ori en tal 

Col le ge’ın Arap Di li Bö lü mü im ti ha nı nı ve-

re rek “fâzıl-ı Arabî” de re ce si ni ka zan dı. 

Bu ra da kal dı ğı bir yıl için de Di yû ben dî Re-

sûl Han’dan Tir mizî’nin el-Câ mi£u’½-Øa-

¼î¼’i ni ve di ğer ba zı eser le ri oku du. Res mî 

eği ti mi ya nın da ba ba sı ta ra fın dan ku ru-

lan Dârü lulûm-i Mu ham me diy ye Gav siy-

ye’de med re se tah si li gör dü. 1942-1943 

yıl la rın da Bi relvî ce ma atin den Naî müd din 

nef ye dil me si hususunda it ti fak et miş ler-

dir. Mu‘te zi le ise her ne ka dar sı fat la rın 

kı de mi ni be nim se me miş se de vücûdi yet, 

hay yi yet, âli mi yet, kådi ri yet ve ulûhi yet ten 

olu şan beş kadîm ha lin mev cu di ye ti ni ka-

bul et miş tir. Ebû Hâşim el-Cübbâî, be şin-

ci hali di ğer dör dü için il let ve zâtı ayı ran 

hal di ye ka bul et mek te dir (Siyâlkûtî, III, 
10). Al lah’a fi il ola rak nis bet edi len sı fat-

lar da de ğil zât ola rak nis bet edi len le rin-

de ezelîlik var dır. Me selâ, “Al lah ezel de 

muh sin dir” den mez, çün kü ih san bir fi-

il dir. An cak ih san da bu lun du ğu var lık la rı 

ya rat tık tan iti ba ren muh sin di ye ni te le nir 

(Eş‘arî, II, 251). O’nun “se fe hi nef yet me” 

an la mın da hakîm olu şu, “kiz bi nef yet me”  

an la mın da sâdık olu şu gi bi selbî sı fat la rın-

da ise ezelîliğin bulunması ge re kir. Ni te-

kim Al lah’ın “kelâma kådir ol ma” an la mın-

da mü te kel lim olu şu da ezelîdir (a.g.e., 
II, 256).

Ebû Ali el-Cübbâî’ye gö re Al lah Teâlâ 

nes ne ve olay la rı ya rat ma dan ön ce de kå-

dir olup on la rı bi len dir. Çün kü nes neler 

ya ra tıl ma dan ön ce de bi li nir ve şey, cev-

her, renk gi bi kav ram lar la anı la bi lir. An cak 

ya ra tıl ma dan ön ce ci sim le rin ci sim ola-

rak, fi il le rin de fi il ola rak ad lan dı rıl ma sı 

müm kün de ğil dir (a.g.e., II, 205). Do la yı-

sıy la “şey” her tür lü mâlûm için kul la nı lan 

bir kav ram dır, ya ra tıl ma dan ön ce mâlûm 

olun ca şey ola rak ad lan dı rıl ma sı da müm-

kün olur. Bir şe ye ken di se be biy le şey de-

nil me si câiz ise ona ya ra tıl ma dan ön ce de 

şey de ne bi lir. Bir şey, ken di sin de ol ma yan 

bir il let dolayısıyla böy le ad lan dı rı lı yor sa 

söz ko nu su il let ken di sin de bu lun du ğun-

da da -ya ra tıl ma dan ön ce, ya ni adem ha-

lin de ol sa bile- bu nun la isim len di ri le bi lir 

(a.g.e., a.y.).

Ya‘k†b b. İs hak el-Kindî’ye gö re ezelî 

var lık hak kın da mut lak ola rak yok luk söz 

ko nu su de ğil dir. Zi ra ezelînin var lı ğının ön-

ce si yok tur ve onun mev cu di ye ti ni sür dür-

me si baş ka sı na bağ lı de ğil dir, o se bep siz 

var lık tır. Ezelî olan için madde, sû ret, fâil 

ve se bep ten söz edi le mez. Ayrıca ezelî ola-

nın cin si yok tur, bo zul maz, dö nüş mez, o 

ci sim de de ğil dir. Bil kuv ve var lık imkândan 

öte bir şey ol ma dı ğı na gö re âlem bil kuv ve 

son suz dur. Bil kuv ve son su za bağ lı olan 

her şe yin de bil kuv ve son suz ola ca ğı açık-

tır. Bu na gö re hareke t ve za man ay nı 

tür den ol mak üze re bilkuvve son suz dur. 

An cak bir şe yin bilfiil son suz ol ma sı müm-

kün de ğil dir. Böylec e za manın bil fi il son-

suz ola ma ya ca ğı ortay a çı kar (Kin dî, s. 18-
19). Ne ti ce olarak fiiliyat ta selbî bir ni te lik 
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