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EzARİKA 1 

( .;.Jb ~ı ) 

L Hariciler'in ilk büyük fırkası. 
_j 

Ezrakıyye'nin çağulu olan Ezarika, Hz. 
Ali'nin Muaviye ile uzlaşmasını protesto 
ederek ondan ayrıldıkları ve isyancı bir 
hareket başlattıkları için Havaric (Hari
c1ler) diye anılan fırkanın liderlerinden 
Ebü Raşid Nafi' b. Ezrak'a (ö 65/685) 
uyarıları ifade etmek üzere kullanılır. Ço
ğunluğunu Beni Temim kabilesi mensup
ları teşkil etmekle birlikte aralarında me
vali* de vardı. Eş'arf'nin naklettiğine 
göre Nafi' b. Ezrak "kaade"den (muhal if 
müslüman gruplarla savaşmak istemeyen
ler) teberri edilmesi, muhaliflerin kadın 
ve çocuklarının öldürülmesi, kendileri
ne ~atılmayanların tekfir edilmesi, ka
tılacakların da imtihandan geçirilmesi 
gerektiği şeklindeki fikirleriyle Hariciler 
arasında ilk defa ihtilafa sebebiyet ve
ren kişi olmuştur. Bu görüşleri ileri sü
renin Abdürabbih ei-Kebir veya Abdul
lah b. Vadin olduğuna dair bazı rivayet
ler varsa da (Ma/{:alat, s. 86) Ezarika'nın 
Nafr b. Ezrak'a nisbetle anılması fırka
nın onun tarafından kurulduğu kanaati-
ni vermektedir. ' ' 

Basra'da yaşayan Nafi', Erpevi yalile
rinden Ubeydullah b. Ziyad'ın Hariciler 'e 
karşı uyguladığı katı kurallardan rahat
sızlık duyarak Abdullah b. İb~z ve Nec
de b. Amir'in de dahil olduğu bir grupla 
Mekke'ye gidip Emevfler'e karşı müca
dele eden Abdullah b. Zübeyr'in ordu
sun'1 katıldı. Bir müddet Emevfler'e kar
şı savaştıktan sonra Yezid b. Muaviye'
nin plümünü takip eden güplerd~ Ab
dullah b. Zübeyr ile aralarının açılması 
veya Ubeydullah b. Ziyad ' ın Basra'yı ter-

ketmesi sebebiyle taraftarlarını yanına 
alarak Basra'ya döndü. Nafi' b. Ezrak'ın 
yönetimindeki Haricfler, Emevfler'in Bas
ra'ya vali olarak tayin ettiği Mes'Qd b. 
Amr'ı öldürüp şehri ele geçirdiler. Ab
dullah b. Zübeyr'in tayin ettiği vali Ömer 
b. Ubeydullah'ın şehre girmesine engel 
oldular. Daha sonra Hariciler'e karşı olan 
halkın da katılmasıyla teşkil edilen or
dunun Basra'ya hakim olması üzerine 
Nafi' ve taraftarları şehri terketmeye 
mecbur kaldılar. Ancak dışarıdan gelen 
takviye kuwetleriyle Hariciler Basra 'yı 
tekrar ele geçir ince Abdullah b. Zübeyr 
Müslim b. Ubeys kumandasındaki bir 
orduyu Basra'ya gönderdi. Abdullah b. 
İbaz ile ona uyan bir kısım Hariciler bu 
orduya karşı savaşmak istemeyip Bas
ra'da kaldılar. Nafi' b. Ezrak ise Atıyye 
b. Esved ei -Haneff, Osman b. Zübeyr Ma
hüz, Amr b. Ömer el-AnberT, Abide (veya 
Ubeyde) b. Hilal el-Yeşküri, Katari b. Fü
cae gibi ileri gelen Hariciler'le Basra'dan 
ayrılıp Ahvaz ve Hüzistan'a doğru yola 
çıkarak bu bölgelerde hakimiyet sağladı. 
Ahvaz yakınlarında Müslim b. Ubeys'in 
ordusuyla yapılan savaşta hem Müslim 
hem de Nafi' b. Ezrak öldürüldü (65/685) 
Nafi'in yerine geçen Ubeydullah b. Ma
hüz'un liderliğinde mücadeleyi sürdüren 
Ezrakller karşı güçleri Basra'ya dönmeye 
mecbur ettiler. Harise b. Bedr ei-Gudanf 
kumandasında gönderilen ikinci bir ordu
yu da mağlüp ettikten sonra Basra ile 
Ahvaz arasındaki bölgeye tamamen ha
kim oldular. Civar bölgelerde yaptıkları 
yağmalama esnasında muhaliflerden bir
çok kişiyi öldürdüler. Halkın yoğun şika
yetleri üzerine Abdullah b. Zübeyr, Ho
rasan'da bulunan Mühelleb b. Ebü Suf
re'yi Ezarika'ya karşı savaşmakla görev
lendirdi. Basra'ya gelen Mühelleb 20.000 
kişilik bir ordu ile Ezarika üzerine yürü
dü ve Sillabra denilen mevkide onları 

bozguna uğrattı. Bu savaşta Ubeydullah 
b. Mahüz'un öldürülmesi üzerine yerine 
geçen kardeşi Zübeyr b. Mahüz kısa sü
rede Ezrakfler'i toparlayarak emrindeki 
kuwetlerle Medain ve İsfahan'a varın
caya kadar yağmacılığa ve muhalifleri 
öldürmeye devam etti. Fakat Ezrakller 
isfahan yakınlarında Attab b. Verka ku
mandasındaki ordu ile yaptıkları savaş
ta mağlüp oldular; reisieri Zübeyr de 
öldürüldü (68/ 687 -88) Geride kalanlar 
Kirman dağlarına kaçarak kurtuldular. 
Yeni liderleri Katari b. Fücae bir müd
det sonra Ezarika'yı topariadı ve tekrar 
Ahvaz'ı zaptedip Basra'ya doğru ilerle
di. Mühelleb b. Ebü Sufre ikinci defa on
lara karşı savaşmakla görevlendirildiyse 

EZARiKA 

de uzun müddet devam eden mücade
lelerde kesin bir sonuç elde edemedi. 
Irak yeniden Emevfler'in idaresine ge
çince Haccac b. Yüsuf es-Sekaff ile Mü
helleb b. Ebü Sufre Ezarika'ya karşı bir
likte düzenledikleri askeri hareketler 
neticesinde onları Düzeyi, Kazırun ve Pa
ris bölgelerini boşaltıp Cirüft'e çekilme
ye mecbur ettiler. Ezarika içindeki me
valilerle Araplar arasında anlaşmazlık çı 

kınca Abdürabbih ei-Kebir'in emrindeki 
7000 kişi Cirüft'te kalırken Abdürabbih 
es-Sagir kumandasında 4000 kişi Kir
man'a, Katari b. Fücae'ye bağlı 10.000 
kişi de Faris'e doğru çekildi. Mühelleb 
b. Ebü Sufre EzrakHer'den Katari'ye ve 
Abdürabbih ei-Kebir'e bağlı olanlara, oğ
lu Yezid de Abdürabbih es-Sagir 'e men
sup olanlara karşı düzenledikleri sefer
lerle onları bulundukları bölgelerden kaç
maya zorladılar. Sonunda Süfyan b. Eb
red ei-Kelbi kumandasındaki Emevi kuv
vetleri Taberistan dağlarında Katari'yi 
öldürerek taraftarlarını dağıttı (79 1 698) 
Ezarika liderlerinden Abide b. Hilal ei
Yeşkürf'ye bağlı olanlar da Kilmis'teki 
Sezewer Kalesi'nde kuşatılarak imha edil
diler. Böylece Ezarika fırkası tamamen 
ortadan kaldırılmış oldu. 

Ezarika' nın bütün Hariciler tarafın

dan kabul edilenlerin dışında kalan baş
lıca görüşleri şöyledir: 1. Müslümanlar
dan Ezarika'ya mensup olmayanlar sa
dece kiltir değil aynı zamanda müşriktir
ler ve çocukları dahil hepsi ebedi olarak 
cehennemde kalacaklardır. Bunların ka
dınları ile çocuklarını öldürmek veya kö
le statüsüne geçirmek, ayrıca mallarını 
yağmalamak caizdir. Zira yaşadıkları top
raklar darOiharp sayılır. z. Kendileriyle 
birlikte düşmana karşı savaşa katılma

yan ve Ezarika'nın bulunduğu yere hic
ret etmeyen diğer Hariciler de kafirdir. 
Bunlardan kendilerine katılmak isteyen
ler imtihana tabi tutulmalıdır. 3. islam'
da recm cezası yoktur. Çünkü Kur'an - ı 

Kerim'de böyle bir hüküm bulunmamak
ta, zina yapanlara dayak atılması emre
dilmektedir. 4. Namuslu kadınlara zina 
isnat ederek bunu şahitlerle ispat ede
meyenlere uygulanan ceza aynı şeyi na
muslu erkeklere isnat edenler için uy
gulanmaz. Zira Kur'an'da bunu belirten 
bir lafız yoktur. s. Peygamberlerin nü
büwetle görevlendirildikten sonra bü
yük veya küçük günah işlemesi caiz ol
duğu gibi nübüwetten önce kafir olan 
bir kimsenin peygamber olarak gönde
rilmesi de caizdir. 6. Vergilerini ödeyen 
yahudi ve hıristiyanların öldürülmesi ha
ramdır. 7. Kadınların adet esnasında kı-
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lamadıkları namazları kaza etmeleri ge
rekir. s. Çalınan malın miktarı ne olursa 
olsun hırsıza omuzdan kol kesme ceza
sı uygulanır. 

Ezrakiier Hariciler'in en kalabalık ko
tunu teşkil etmiş, çok kısa bir süre ayak
ta kalabilmelerine rağmen İslam dünya
sının en tehlikeli fitne ve fesad unsurla
rından birini oluşturmuşlardır. Ezraki
Ier gayri müslimlere zarar vermeyi ha
ram telakki edip bundan son derece sa
kındıkları halde kendi tırkalarına bağlı ol
mayan müslümanları müşrik sayarak öl
dürülmelerini caiz görmüş, fiilen de pek 
çok müslüman kanı akıtmışlardır; ayrıca 
mali, sosyal ve siyası alanlarda da çok 
büyük zarar ve tahribata yol açmışlardır. 
Dini bilgileri zayıf olan Ezrakiier İslami 
hükümleri anlayamamış ve bu sebeple 
de çelişkilerden kurtulamamışlardır. 
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L 

EZD (Beni Ezd) 
. (~./i~) 

Kahtanil er' e mensup 
bir Arap kabilesi. 

_j 

Kabilenin adı bazı kaynaklarda Esd 
şeklinde kaydedilmekteyse de fasih ve 
yaygın olanı Ezd'dir. Kahtan'a kadar uza
nan nesebi şöyledir: Ezd b. Gavs b. Nebt 
b. Malik b. Zeyd b. Kehlan b. Sebeb. Yeş
cüb b. Ya'rub b. Kahtan. Ezd kabilesi Ye
men ve Serat'ta yaşayan Şenüe kolu, Su
riye ve Arabistan'da yerleşen Gassan ko-
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lu, Serat dağlarında yaşayan Serat kolu 
ve Uman bölgesinde yerleşen Uman ko
lu olmak üzere başlıca dört büyük kota 
ayrılır. 

İlk zamanlarda Yemen 'de yaşayan 
Ezdliler Me'rib Seddi'nin yıkılmasından 
sonra çeşitli yerlere dağıldılar. Evs ve 
Hazrec kolu Yesrib'e ; Huzaa kolu Mek
ke ve Tihame'ye; Vadia, Yahmed, Hizam, 
Atfk kolları Uman'a; Masiha, Meydean, 
Lehb, Gamid, Yeşkür ve Bank kolları Se
rat'a ; Malik b. Osman ve Cezfme b. Ved
dah kolu lrak'a; Cefne, Al-i Muharrik b. 
Amr b. Amir ve Kudaa kolları Suriye'ye 
göç ettiler. lll. yüzyılda lrak'a Fırat'ın ba
tısına göç eden kol Babil harabeleri ya
kınında büyük bir çadır kenti kurdu. Da
ha sonra Hfre adını alan bu şehir Lahmf
ler'in başşehri oldu. Ezdliler'in bir kısmı 

zaman içinde Mısır, Filistin ve Endülüs'e 
yerleşmiştir. 

Asr-ı saadet'te Uman'daki nüfusun 
büyük bir bölümünü Ezdliler teşkil edi
yordu. Bunlar uzun süre İran- Hindistan 
arasındaki deniz ticaretine hakim oldu
lar. Hz. Peygamber 8 (629) yılında Haz
rec kabilesinden Ebu Zeyd ei-Ensarf ile 
Amr b. As es-Sehmf'yi, Cülenda b. Mes
'Qd'un iki oğlu Abd ve Ceyfer'e gönder
di. Eğer Ezd halkı iman ederse Amr emfr 
olacak; Ebu Zeyd de halka namaz kıldı

racak ve İslam'ı öğretecekti. ResOl-i Ek
rem'in elçileri Abd ve Ceyfer ile Kızılde
niz sahilindeki Suhar şehrinde görüştü
ler; her ikisi de İslamiyet' i kabul etti. 
Amr ve Ebu Zeyd Hz. Peygamber'in ölü
müne kadar Uman'da kaldılar. Diğer bir 
rivayete göre ise Ebu Zeyd ResOl-i Ek
rem'in vefatından önce Medine'ye dön
müştür. 

Surad b. Abdullah ei-Ezdf'nin başkan
lığındaki on on beş kişilik bir heyet 1 O 
(631) yılında Medine'ye geldi ve F'erve b. 
Amr' ın evinde misafir edilip ağırlandı. 

Heyet mensupları Hz. Peygamber'le gö
rüştüler; Medine'de on gün kalıp ResOl-i 
Ekrem'in meclisine devam ettiler ve İs
lamiyet' e dair bazı bilgileri öğrendiler. 

Hz. Peygamber Ezdliler'in tavırlarını ve 
konuşmalarını çok beğendi, Surad b. Ab
dullah'ı onlara emfr tayin etti; müslüman 
olan arkadaşlarına iyi davranmasını ve 
kabilesinden İslamiyet'i kabul edenlerle 
birlikte Yemenli müşriklerle savaşması

nı emretti. Surad b. Abdullah da önce 
Cüreş halkını İslam'a davet etti. Kabul 
etmemeleri üzerine Cüreş' i kuşattı. Bir 
ay kadar devam eden kuşatmadan bir 
sonuç alamayınca ordusunu Şeker dağı
na çekti. Müslümanların kuşatmayı kal-

dırıp dönmeye karar verdiğini sanan Cü
reşliler onları takip etmeye başladılar; 

bunun üzerine müslümanlar geri dönüp 
Cüreşliler'i bozguna uğrattı. Sonunda 
İslamiyet'i kabul ettiler. Surad b. Abdul
lah ei-Ezdf Resülullah vefat ettiğinde Cü
reş arnili olarak görev yapıyordu. 

Büyük ve güçlü bir kabile olan Ezd'in 
çeşitli kolları değişik tarihlerde Medi
ne'ye gelerek İslamiyet'i kabul etmiş
lerdir. Ezd-i Şenüe'den meşhur kahin 
ve tabip Dımad ei-Ezdf ise daha Mekke 
devrinde ResOl-i Ekrem ile görüşmüş 
ve dinlediği Kur 'an'ın tesirinde kalarak 
müslüman olmuştu (İbn Sa'd, N , 241). 
Medine'ye gelen Ezdli kabileler arasın
da Gamid de vardı. 1 O. yılın Ramazan 
ayında (Ara lı k 631) gelip Baki' Mezarlığı 
civarında konaklayan Gamid heyetine 
Übey b. Ka'b Kur 'an öğretmiş ve heyet 
mensupları daha sonra ResOl-i Ekrem'e 
biat ederek ayrılmışlardı. Bank kabilesi 
de heyet göndererek müslüman oldu
ğunu bildirmiş ve bu heyete zekat esas
larını ihtiva eden bir mektup verilmişti. 
Ayrıca Esed b. Yebrah başkanlığındaki 
Umanlı Ezdiler de Medine'ye gelmiş ve 
Hz. Peygamber onların işlerini idare et
mek üzere Mahrebe ei-Abdf'yi görevlen
dirmişti. Bu arada Selerne b. Ayaz ei
Ezdf başkanlığında Medine'ye gelen baş
ka bir heyet de İslam esaslarını ve iba
det şekillerini öğrendi. Deba ·da bulu
nan Ezdliler Ebu Sufre ei-Ateki, Mihne
liler ise Mehra b. Ebyad başkanlığında
ki heyetlerle Medine'ye gelip müslüman 
olmuşlardı. İbn Sa'd, Resülullah'ın Ezd 
kabilesinden Halid b. Dımad'a bir mektup 
yazdığım kaydeder (et· Tabak:at, ı. 267) 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra La
kit b. Malik Zü't - tac'ın reis olduğu Ezd 
kabilesi Deba ·da irtidad etti. Bunların 

üzerine İkrime b. Ebu Cehil, Huzeyfe b. 
Mihsan ei-Barıki ve Arfece b. Harseme 
gönderildi. İrtidad etmeyen Abd ve Cey
fer ile iş birliği yapılarak kanlı bir sa
vaştan sonra isyan bastırıldı. Aynı şekil
de dinden dönen Ezdiler'in Şenüe kolu 
üzerine Osman b. Ebü'I-As gönderildi. 
Müslümanlar Şenüeliler'i yenilgiye uğ

ratarak onların da tekrar İslam'a dön
melerini sağladılar. Ezdliler Cemel Vak'a
sı'nda Hz. Aişe'nin saflarında yer aldı
lar. Bu vak'ada Ezd kabilesinden yakla
şık 2000 kişinin öldüğü sanılmaktadır. 
Sıffin Muharebesi'nde Ezdliler'in bir kıs
mı Hz. Ali'nin, bir kısmı da Muaviye'nin 
yanında yer aldı. Abdullah b. Zübeyr'in 
halifeliği yıllarında ona biat ettikleri an
laşı lmaktadır. Emeviler döneminde ise 


