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EZLAM 
( r ':ı'.JI:il ) 

Cahiliye Arapları'nın 
fal oldarına verilen ad. 

_j 

''Kesmek, inceltmek, düzeltmek" an
lamındaki zelm kökünden türemiş ze
lem kelimesinin çoğulu olan ezlam, söz
lükte ucunda demir parçası ve üzerinde 
kanat bulunmayan ince oktar demektir. 
Terim olarak Cahiliye Arapları'nın, üze
rine "evet" veya "hayır· gibi değişik al
ternatifler yazdıkları ve bir işe girişme
den önce aralarından birini çekmek ama
cıyla sakladıkları okiarı ifade eder. Ba
billiler'den itibaren çeşitli milletlerce uy
gulanan bu tür bir fal uygulamasına, Ki
tab-ı Mukaddes'te belirtildiğine göre 
Kudüs'ün fethi öncesinde Buhtunnasr 
da başvurmuştur (Hezekiel. 21 1 2 ı) . 

Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçen ez
lamın, şeytanın işlerinden biri olarak ni
telendirilen kısmet çekme işinde kulla
nıldığına işaret edilmiş ve bu tür oklara 
başvurulması yasaklanmıştır (el-Maide 
5/ 3, 90) Aklarn (kalemler) kelimesi de 
Kur'an'da ezlamla aynı anlamda kulla
nılmıştır (Al-i im ran 31 44; Ta be rf, lll , 183-
184). Hadislerde de ezlamdan söz edil
miştir. İbn Abbas'tan gelen bir rivaye
te göre Hz. Peygamber, Hz. İbrahim ile 
oğlu İsmail'i ellerinde fal okiarı ile bir
likte tasvir eden bir resmi görünce im
ha edilmesini emretmiş ve onların asla 
fal okiarı kullanmadiğını bildirmiştir (Bu
harf, "Enbiya,", 8) Ebü Süfyan'ın Uhud 
Savaşı'ndan önce fal oku çektiği ve kıs

metine "evet" yazılı ok çıktığı için sava
şa gitmeye karar verdiği nakledilir (Ce
vad Ali, VI, 780). 

Cahiliye Arapları yolculuğa çıkma , sa
vaşa gitme, evlenme, şüpheli çocukla rın 

nesebini tayin etme, ticaret yapma, su 
kuyusu açma, hatta kumar oynama gi
bi kendilerince önemli olan işlere başla
madan önce tahtadan yapılmış ve ka
nat takılmamış ince oktar üzerine "yap, 
yapma" şeklinde alternatifler yazıp bir 
torbaya koyarlar, daha sonra içlerinden 
birini çekerek çıkan yazıya göre girişi

len işin kendileri için uğurlu veya uğur

suz olacağına inanır ve ona göre hare
ket ederlerdi. Ezlamın beyaz çakıl taş
larından yapılmış tavla zarı şeklinde ve
ya satranç taşları gibi olduğunu rivayet 
edenler de vardır. Arap tarihçileri ezla
mı iki grupta toplarlar. 1. Fal Okları. Sa-

yısına ve bulunduğu kimselere göre iki
ye ayrılır. a) Üçlü fal okları . Herkesin ya
nında taşıdığı üç okun birinde, "Rabbim 
bana emretti" veya "yap·; diğerinde, 

"Rabbim bana yasak etti " yahut "yap
ma" diye yazılır, üçüncüsünde ise yazı 
bulunmaz ve çekilen kısmette ne çıkar

sa ona göre hareket edilirdi. Eğer yazı
sız ok isabet ederse kısmet çekme işle

mi tekrarlanırdı. b) Yedili fal okları. Ka

be'nin içindeki Hübel adlı putun yanın
da veya kahinlerle hakimierin nezdinde 
bulunan ve her biri üzerinde "evet", "ha
yır". "sizden". "başkasından" , "açık de
ğil" , "diyet", "su" ifadelerinden biri ya
zılmış olan yedi ok bir işi yapmak veya 
yapmamak, nesebi şüpheli görülen bir 
çocuğun babasını belirlemek, öldürülen 
kimsenin diyetini ödetmek, su kuyusu 
açmak, evlenmek gibi değişik maksat
larla kullanılırdı. Bu işlerden biriyle ilgili 
olarak kısmetini tayin etmek isteyen ki
şi hediyelerle birlikte Kabe'nin hizmet
çisine yahut yedi oku bulunan kahiniere 
gider, kısmet çektirir. çıkan sonucun put
ların iradesine uygun olduğuna inanır ve 
ona göre hareket ederdi. Z. Kumar Ok
ları. On oktan oluşan ve bir tür piyango 
çekilişine benzeyen bu okiarın üçü boş 
bırakılır, yedisine birden yediye kadar 
hisseler takdir edilip yazılırdı. On kişi ara
sında yapılan çekilişte boş okiarı çeken
ler ortaya konan maldan pay alamadık
ları gibi kumara konu teşkil eden malın 
parasını da öderlerdi. Bu tür oklar daha 
çok bir deveyi kesip etini çeşitli hissele
re ayırmak suretiyle oynanan kumarda 
kullanılırdı (bk. MEYSİR). 

Fahreddin er-Razi, fal okiarı çekme
nin yasaklanmasım Allah'a mahsus olan 
gaybı bilme ve putlara ulühiyyet isnat 
etme gibi mahzurlar taşımasına bağlar
ken (Me{atfQu' l-gayb, Xl, 136) Reşid Rı
za, akli ve ilmi hiçbir gerekçeye dayan
madığı için fal ve kumar okiarının ya
saklandığını söyler (Te{sirü'l-menar, VI, 
149- ı 5 ı). Zira yapılması düşünülen bir 
işin hayırlı olup olmadığını, bir yerde su
yun bulunup bulunmadığını veya nesebi 
şüpheli görülen bir çocuğun babasının 
kim olduğunu fal oku çekerek belirlemek 
mümkün değildir. İnsanların akıl gücü
ne hitap eden İslamiyet her işin açık de
lillere ve doğru bilgilere başvurularak ya
pılmasını emretmiş, bu tür yollara giril
mesini yasaklamıştır. Abdüsselam Mu
hammed Harün. fal ve kumar oklarıyla 
Cahiliye adetlerini el-Meysir ve ·ı - ezlôm 
adlı eserinde incelemiştir (Kahire 1987). 
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EZRA 

(bk. ÜZEYİR) . 

EZRAİ 
( ı,F.)~~\ ) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddln Ahmed 
b. Hamdan b. Ahmedei-Ezral 

(ö. 783 / 1381) 

Şafii fakihi. 

_j 

ı 
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Şam'ın 106 km. güneyinde bugün Der'a 
adıyla anılan Ezriat'ta doğdu. Doğum ta
rihi kaynaklarda 707 ( 1307), 708 ve 709 
olarak geçmektedir. Şam'daki ilk öğre
nimi sırasında Yüsuf b. Abdurrahman 
ei-Mizzi, Zehebi, İbnü'n-Nakib ei - Mısri, 
İbn Cümle, Takıyyüddin es-Sübki, Fah
reddin ei-Mısri gibi alimlerden fıkıh tah
sil etti ve bazılarından icazet aldı. Şam'ın 

çeşitli kesimlerinde kadı naibliği yaptı. 

Öğrenimine Kahire. İskenderiye ve Ku
düs'te devam etti. Daha sonra Halep'e 
dönerek bir süre şehrin kadısı Ebü Ab
dullah Nüreddin es-Saiğ'ın naibliğini yap
tı. Kadı vefat edince naiblik görevini bı
rakarak kendini telif, öğretim ve fetva 
işlerine verdi. Ayrıca buradaki Zahir iyye 
(Sultaniyye) ve Esediyye medreseleriyle 
Darü'l-hadisi'I-Bahaiyye'de çeşitli ders
ler verdi. Fetvaları Halep civarında şöh
ret buldu. el-Ifalebiyyôt adıyla bilinen 
eserinde topladığı meselelerle ilgili ola
rak dönemin meşhur Şafii alimi Takıy
yüddin es-Sübki ile çeşitli yazışmalarda 
bulundu. 

Ezrai bir müddet sonra tekrar Kahi
re'ye gitti (772 / 1370). Burada kaldığı 

süre içinde alimler onun ilim sohbetle
rinde bulundular. Ardından Halep'e dö
nen ve ömrünün sonuna kadar burada 
kalan Ezrafyi Bedreddin ez-Zerkeşi ve 
Burhaneddin ei-Bicüri gibi alimler ziya
ret ederek ilminden faydalandılar. Bil-
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