EZARiKA
lamadıkları namazları kaza etmeleri gerekir. s. Çalınan malın miktarı ne olursa
olsun hırsıza omuzdan kol kesme ceza-

lu, Serat dağlarında yaşayan Serat kolu
ve Uman bölgesinde yerleşen Uman kolu olmak üzere başlıca dört büyük kota

sı uygulanır.

ayrılır.

Ezrakiier Hariciler'in en kalabalık kotunu teşkil etmiş, çok kısa bir süre ayakta kalabilmelerine rağmen İslam dünyasının en tehlikeli fitne ve fesad unsurlarından birini oluşturmuşlardır. EzrakiIer gayri müslimlere zarar vermeyi haram telakki edip bundan son derece sakındıkları halde kendi tırkalarına bağlı olmayan müslümanları müşrik sayarak öldürülmelerini 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 kurtulamamışla rdır.

İlk zamanlarda Yemen 'de yaşayan
Ezdliler Me'rib Seddi'nin yıkılmasından
sonra çeşitli yerlere dağıldılar. Evs ve
Hazrec kolu Yesrib'e ; Huzaa kolu Mekke ve Tihame'ye; Vadia, Yahmed, Hizam,
Atfk kolları Uman'a; Masiha, Meydean,
Lehb, Gamid, Yeşkür ve Bank kolları Serat'a ; Malik b. Osman ve Cezfme b. Veddah kolu lrak'a; Cefne, Al-i Muharrik b.
Amr b. Amir ve Kudaa kolları Suriye'ye
göç ettiler. lll. yüzyılda lrak'a Fırat'ın batısına göç eden kol Babil harabeleri yakınında büyük bir çadır kenti kurdu. Daha sonra Hfre adını alan bu şehir Lahmfler'in başşehri oldu. Ezdliler'in bir kısmı
zaman içinde Mısır, Filistin ve Endülüs'e
yerleşmiştir.
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EZD (Beni Ezd)
. (~./i~)
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Kahtaniler' e mensup
bir Arap kabilesi.

_j

Kabilenin adı bazı kaynaklarda Esd
kaydedilmekteyse de fasih ve
yaygın olanı Ezd'dir. Kahtan'a kadar uzanan nesebi şöyledir: Ezd b. Gavs b. Nebt
b. Malik b. Zeyd b. Kehlan b. Sebeb. Yeş
cüb b. Ya'rub b. Kahtan. Ezd kabilesi Yemen ve Serat'ta yaşayan Şenüe kolu, Suriye ve Arabistan'da yerleşen Gassan koşeklinde
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Asr -ı saadet'te Uman'daki nüfusun
büyük bir bölümünü Ezdliler teşkil ediyordu. Bunlar uzun süre İran- Hindistan
arasındaki deniz ticaretine hakim oldular. Hz. Peygamber 8 (629) yılında Hazrec kabilesinden Ebu Zeyd ei-Ensarf ile
Amr b. As es-Sehmf'yi, Cülenda b. Mes'Qd'un iki oğlu Abd ve Ceyfer'e gönderdi. Eğer Ezd halkı iman ederse Amr emfr
olacak ; Ebu Zeyd de halka namaz kıldı 
racak ve İslam'ı öğretecekti. ResOl-i Ekrem'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 ölümüne kadar Uman'da kaldılar. Diğer bir
rivayete göre ise Ebu Zeyd ResOl-i Ekrem'in vefatından önce Medine'ye dönmüştür.

Surad b. Abdullah ei-Ezdf'nin başkan
lığındaki on on beş kişilik bir heyet 1O
(631) yılında Medine'ye geldi ve F'erve b.
Amr' ın evinde misafir edilip ağırlandı.
Heyet mensupları Hz. Peygamber'le görüştüler; 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. Abdullah'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 Cütakip etmeye başladılar;
bunun üzerine müslümanlar geri dönüp
Cüreşliler'i bozguna uğrattı. Sonunda
İslamiyet'i kabul ettiler. Surad b. Abdullah ei-Ezdf Resülullah vefat ettiğinde Cüreş arnili olarak görev yapıyordu.
Büyük ve güçlü bir kabile olan Ezd'in
çeşitli kolları değişik tarihlerde Medine'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. 1O. yılın Ramazan
ayında (Ara lı k 631) gelip Baki' Mezarlığı
civa rında 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 olduğunu bildirmiş ve bu heyete zekat esaslarını ihtiva eden bir mektup verilmişti.
Ayrıca Esed b. Yebrah başkanlığındaki
Umanlı Ezdiler de Medine'ye gel miş ve
Hz. Peygamber onların işlerini idare etmek üzere Mahrebe ei-Abdf'yi görevlendi rmişti. Bu arada Selerne b. Ayaz eiEzdf başkanlığında Medine'ye gelen baş
ka bir heyet de İslam esaslarını ve ibadet şekillerini öğrendi. Deba ·da bulunan Ezdliler Ebu Sufre ei-Ateki, Mihneliler 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)
reşliler onları

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Lakit 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 Ceyfer ile iş birliği yapılarak kanlı bir savaştan 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 dönmelerini sağladılar. Ezdliler Cemel Vak'ası'nda Hz. Aişe'nin saflarında yer aldı
lar. Bu vak'ada Ezd kabilesinden yaklaşık 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 anlaşı l maktadır. Emeviler döneminde ise

EZ DAD
Cahiliye devrinden beri müttefikleri olan
Rebialar'la (Güney Arapları) ittifak ederek Temim ve Kays kabilelerinden meydana gelen Kuzey Arapları'na karşı cephe aldılar. Bilhassa Ezdli Mühelleb b. Ebü
Sufre'nin çevresinde Horasan'da güçlenerek Merv'den Buhara'ya yapılan seferlere katılmış ve zaman zaman Emevi
idarecileri nezdinde hayli nüfuz kazanmışlardır. Kendilerine muhalif halifeler
geldikçe de nüfuzları kırılmıştır. Ezdliler'in Uman Sultanlığı'nın siyasi hayatında önemli bir rolü vardır.
Ezd kabilesine mensup bazı meşhur
Tewabin'in liderlerinden Abdullah b. Sa'd ei-Ezdi, Emeviler'in
Horasan valisi Mühelleb b. Ebü Sufre,
Abbasiler'in Horasan valisi Abdülcebbar
b. Abdurrahman ei-Ezdi, meşhur tarihçi Ebü Mihnef Lüt b. Yahya ei-Ezdi. tarihçi Muhammed b. Abdullah ei-Ezdi, Kadılkudat Ömer b. Muhammed ei-Ezdi,
Maliki fakihi Hişam b. Abdullah ei -Ezdi,
Musullu tarihçi Ebü Zekeriyya Yezid b.
Muhammed, Maliki fakihi ve muhaddis
İsmail b. İshak Cehdami ei-Ezdi, fakih
Ebü Ca'fer et-Tahavi ei-Ezdi, muhaddis
Ebü'I-Feth ei-Ezdi. İmam Şafii'nin annesinin de Ezdli olduğu rivayet edilir.
kişiler şunlardır:
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EZDAD
( Ji..l..d~l)
zıt
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Arapça'da
anlam taşıyan kelimeler.

Zıddın çağulu olan ezdad, baa (

.J

t4 )

"satmak-satın

almak" ve cevn "beyazsiyah, aydınlık- karanlık" gibi karşıt anlamlı kelimeleri (antonymie homophones) ifade etmek için kullanılır. Ancak
iki ayrı anlamın zıt olabilmesi için her
ikisinin de aynı kategoriye girmesi gerekir (mesela açık-kapalı , kötülük-iyi lik).
Arap dilcilerinin birçağuna göre ezdad
müşterek (eş sesli, homonyme; lafızları
aynı, manaları başka yahut iki veya daha
fazla manası olan) kelimelerin ayrı bir sı
nıfını teşkil eder. Şu farkla ki eş sesli kelimeler fonetik bakımdan birbirinin aynı
oldukları halde iki veya daha çok manaya eşit biçimde delalet ederler (mesela
ayn: 1. "delik, göz, göze, pınar , ayın harfi"; 2. "altın"; 3. "casus") . Halbuki ezdadın birbirinin aksi olmak üzere doğrudan
doğruya iki anlamı vardır. Yalnız Ebü'tTayyib el-Lugavi (ö 35 1/ 962) çoğunluğu
oluşturan bu görüş sahiplerinden farklı
düşünmekte ve zıt anlamlı kelimelerin
bu gruba girmediğini söylemektedir.
öte yandan Arapça'da ezdadın gerçekten bulunup bulunmadığı da tartışma konusudur. Bu hususta ortaya atılan görüşleri iki grupta toplamak mümkündür. 1. Ezdadın varlığını kabul etmeyenIere göre kelimenin ifade ettiği zıt anlamlardan biri aslında mevcut olmayıp
sonradan ortaya çıkmıştır. Aksi takdirde bu tür kelimelerin bulunduğu cümlelerin gerçek manalarını anlamak imkansızlaşır ; dolayısıyla
güçleşir

karşılıklı anlaş

ve böylece dil bir anlaşma
vasıtası olmaktan çıkar. Bu görüşü savunanların başında, Şerh u '1- Faşflı adlı
eserinde Arapça'da ezdadın bulunmadı
ğını ileri süren, hatta bu maksatla İbtc'i
lü '1- eidc'id adında bir de kitap yazdığı
nı söyleyen İbn Dürüsteveyh (ö 345 / 956)
gelmektedir. z. Ezdadın varlığını kabul
edenleri de üç grupta toplamak mümkündür. a) Arapça'da başlangıcından beri zıt anlamlı kelimelerin olduğunu ileri sürenler. Bu görüşü, konuyla ilgili
eserleri olan müelliflerden başka İbn
Fa ri s (ö 3951 ı 004 ı ve Süyüti de savunm uştur. İbn Faris buna dair bir kitap kaleme alarak orada delillerini sıraladığını
bildirmekte, ancak kitabın adını belirtmemektedir. b) Ezdadın lehçeler arası
ma

anlam alışverişi sonucunda ortaya çıktı
ğına inananlar. Bu kanaatte olan dilcilere göre zıt anlamlı kelimeler vardır;
ancak bunlardaki zıtlık aynı kelimenin
değişik lehçelerde farklı biçimlerde kullanılmasından kaynaklanmıştır ve olay
şöyle gelişmiş olmalıdır: Çeşitli çalışma

larla ilk defa kabilelerden kelimeler toplanırken bunların hangisinin hangi kabileye ait olduğuna işaret edilmişti. Daha sonra bir araya getirilen kelimelerden bir kısmının zıt anlamlar taşıdığı
görüldü ve hazırlanan sözlüklerde sadece bazılarının kabilesi belirtildiği için sonuçta zıt anlamlı kelimelerin bulunduğu kanaatine varıldı. Mesela hem "beyaz" hem "siyah" anlamına gelen cevn
kelimesi, lehçeleri farklı iki kabilenin birbiriyle teması neticesinde bu manaların
ikisini birden kazandı. c) Zıt anlamlı kelimelerin sonradan oluştuğunu kabul
edenler. Bu dilcilere göre bu tür kelimeler her ne kadar şu anda var gibi görünüyorsa da bunların asılları yine tek
manaya dayanmaktadır. Zamanla dil
zenginleşince anlamlarda meydana gelen gelişmelerden dolayı bir kısım kelimeler zıt anlamlar kazanmıştır.
Genel olarak Arapça'da varlığı kabul
edilen ezdadın ortaya çıkışını dil alimleri bazı sebeplere bağlamışlardır (bk. M.
Hüseyin Al-i Yasin, MMilr., XXY0! 1 2, s. 336343). Bunların başlıcaları şunlardır: 1.
Lehçe farkları . Buna göre, ezdaddan kabul edilen kelimelerin birçoğu yukarıda
"b" şıkkında açıklanan yolla meydana
gelmiştir. Mesela südfe kelimesi Temim
kabilesince "karanlık", Kays kabilesince
"ışık" manasında; lemeka kelimesi Ukayl
kabilesince "yazdı", Kays kabilesince "sildi" manasında kullanılmıştır. z. Ezdadın
doğmasında kelimelerin şekillerinde meydana gelen değişikliğin önemli etkisi olduğu ileri sürülmekte ve bu değişiklik
te bazan tashlf* , bazan da tahrifi n rol
oynadığı tahmin edilmektedir. Mesela
hem "okudu " hem "yazdı " manasma gelen zebere kelimesinin Arapça'daki asıl
anlamı "yazdı" iken "okudu" manası Farsça peltek za (zal) ile yazılan zebereden
alınmadır. Ancak zamanla peltek "z" sesi keskin "z" sesine dönüşüp bu kelimeler aynı harflerle yazılınca ortaya iki zıt
manası olan bir kelime çıkmıştır. Aynı
şekilde hem "gizledi" hem "açıkladı" anlamındaki eserre fiili aslında "gizledi" manasındadır. Bu kelime eşerre ile ("açık
ladı") karıştırılıp şın sesi sin sesine dönüştürülünce iki ayrı mana ifade eder
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