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Cahiliye Arapları'nın
fal oldarına verilen ad.
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''Kesmek, inceltmek, düzeltmek" anzelm kökünden türemiş zelem kelimesinin çoğulu olan ezlam, sözlükte ucunda demir parçası ve üzerinde
kanat bulunmayan ince oktar demektir.
Terim olarak Cahiliye Arapları'nın , üzerine "evet" veya "hayır· gibi değişik alternatifler yazdıkları ve bir işe girişme
den önce aralarından birini çekmek amacıyla sakladıkları okiarı ifade eder. Babilliler'den itibaren çeşitli milletlerce uygulanan bu tür bir fal uygulamasına, Kitab-ı Mukaddes'te belirtildiğine göre
Kudüs'ün fethi öncesinde Buhtunnasr
da başvurmuştur (Hezekiel. 21 1 2 ı) .
lamındaki

Kur'an-ı

Kerim'de iki yerde geçen ezlamın, şeytanın işlerinden biri olarak nitelendirilen kısmet çekme işinde kullanıldığına işaret edilmiş ve bu tür oklara
başvurulması yasaklanmıştır (el-Maide
5/ 3, 90) Aklarn (kalemler) kelimesi de
Kur'an'da ezlamla aynı anlamda kullanılmıştı r (Al-i im ran 31 44; Ta be rf, lll, 183184). Hadislerde de ezlamdan söz edilmiştir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Hz. Peygamber, Hz. İbrahim ile
oğlu İsmail'i ellerinde fal okiarı ile birlikte tasvir eden bir resmi görünce imha edilmesini emretmiş ve onların asla
fal okiarı kullanmadiğını bildirmiştir (Buharf, "Enbiya,", 8) Ebü Süfyan'ın Uhud
Savaşı'ndan önce fal oku çektiği ve kıs 
metine "evet" yazılı ok çıktığı için savaşa gitmeye karar verdiği nakledilir (Cevad Ali, VI, 780).
Cahiliye Arapları yolculuğa çıkma , sagitme, evlenme, ş üpheli çocu kla rın
nesebini tayin etme, ticaret yapma, su
kuyusu açma, hatta kumar oynama gibi kendilerince önemli olan işlere başla
madan önce tahtadan yapılmış ve kanat 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 hareket ederlerdi. Ezlamın beyaz çakıl taş
larından yapılmış tavla zarı şeklinde veya satranç taşları gibi olduğunu rivayet
edenler de vardır. Arap tarihçileri ezlamı iki grupta toplarlar. 1. Fal Okları. Savaşa

yısına ve bulunduğu kimselere göre ikiye ayrılır. a) Üçlü fal okları. Herkesin yanında taşıdığı üç okun birinde, "Rabbim
bana emretti" veya "yap·; diğerinde,
"Rabbim bana yasak etti " yahut "yapma " 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. Kabe'nin içindeki Hübel adlı putun yanın
da veya kahinlerle hakimierin nezdinde
bulunan ve her biri üzerinde "evet", "hayır". "sizden". "başkasından" , "açık değil" , "diyet", "su " ifadelerinden biri yazılmış 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 maksatlarla kullanılırdı. Bu işlerden biriyle ilgili
olarak kısmetini tayin etmek isteyen kişi hediyelerle birlikte Kabe'nin hizmetçisine yahut yedi oku bulunan kahiniere
gider, kısmet çektirir. çıkan sonucun putların iradesine uygun olduğuna inanır ve
ona göre hareket ederdi. Z. Kumar Okları. On oktan oluşan ve bir tür piyango
çekilişine benzeyen bu okiarın üçü boş
bırakılır, yedisine birden yediye kadar
hisseler takdir edilip yazılırdı. On kişi arasında yapılan çekilişte boş okiarı çekenler 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 hisselere ayırmak suretiyle oynanan kumarda
kullanılırdı (bk. MEYSİR).
Fahreddin er- Razi, fal okiarı çekmenin 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 dayanmadığı için fal ve kumar okiarının yasaklandığını söyler (Te{sirü'l-menar, VI,
149- ı 5 ı). Zira yapılması düşünülen bir
işin hayırlı olup olmadığını, bir yerde suyun bulunup bulunmadığını veya nesebi
şüpheli görülen bir çocuğun babasının
kim olduğunu fal oku çekerek belirlemek
mümkün değildir. İnsanların akıl gücüne hitap eden İslamiyet her işin açık delillere ve doğru bilgilere başvurularak yapılmasını emretmiş, bu tür yollara girilmesini yasaklamıştır. Abdüsselam Muhammed Harün. fal ve kumar oklarıyla
Cahiliye adetlerini el-Meysir ve ·ı - ezlôm
adlı eserinde incelemiştir (Kahire 1987).
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Ebü'l-Abbas Şihabüddln Ahmed
b. Hamdan b. Ahmedei-Ezral
(ö. 783 / 1381)
Şafii
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Şam'ın

106 km. güneyinde bugün Der'a
Ezriat'ta d oğdu . Doğum tarihi 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, Fahreddin ei-Mısri gibi alimlerden fıkıh tahsil etti ve bazılarından icazet aldı. Şam' ın
çeşitli kesimlerinde kadı naibliği yaptı.
Öğrenimine Kahire. İskenderiye ve Kudüs'te devam etti. Daha sonra Halep'e
dönerek bir süre şehrin kadısı Ebü Abdullah Nüreddin es-Saiğ'ın naibliğini yaptı. 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 dersler verdi. Fetvaları Halep civarında şöh
ret buldu. el-Ifalebiyyôt adıyla bilinen
eserinde topladığı meselelerle ilgili olarak dönemin meşhur Şafii alimi Takıy
yüddin es-Sübki ile çeşitli yazışmalarda
bulundu.
Ezrai bir müddet sonra tekrar Kahire'ye gitti (772 / 1370). Burada kaldığı
süre içinde alimler onun ilim sohbetlerinde bulundular. Ardından Halep'e dönen ve ömrünün sonuna kadar burada
kalan Ezrafyi Bedreddin ez-Zerkeşi ve
Burhaneddin ei-Bicüri gibi alimler ziyaret ederek ilminden faydalandılar. Biladıyla anılan
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diklerini çok çabuk ve kolay bir şekilde
dökebilme kabiliyetine sahip olan
Ezrai her gün bir defter teşkil edecek
kadar yazı yazardı. Ancak uzun süre devam ettiremediği bu çalışmalarının ürünleri müsvedde halinde kalmış ve daha
sonra da kaybolmuştur.
Fıkhi meselelerde çok titiz davranan
Ezrai nadir hallerde belli sayıdaki kişile
re fetva izni verirdi ki Şerefeddin Müsa
b. Muhammed el-Ensari ile Şerefeddin
ed-Dadihi bunlardandır. Ömer ei -Barini,
halk arasındaki yüksek mevkiine rağ
men cevap veremediği güç meselelerle
ilgili olarak Ezrai'nin görüşlerine müracaat ederdi. Ezrai 15 Cemaziyelahir 783'te (6 Eylül 1381) Halep'te vefat etti ve Babülmakam'ın dışına defnedildi.
yazıya

Kehhale, Ezrai'nin biyografisini bir yerde doğru olarak verdikten sonra (Mu'ce·
mü 'l-mü'elli{fn, ı , 2 1 0-2 ı 1) kaynak olarak kullandığı Şevkani'nin el-Bedrü'ttali' inde Ezrai'nin biyografisiyle ond~n
hemen önce gelen İbnü'z-Zübeyr es-Sekafi' nin biyografisini yanlışlıkla birleşti
rerek İbnü ' z-Zübeyr'in doğum ölüm tarihlerini ve Milakü 't- te'vil adlı eserini
Ezrai'ye nisbet etmek suretiyle ikinci bir
Ezrai biyografisi daha vermiştir (a.g.e.,
ı,

15 ı
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EZRAKİ, Ebü'l-Velid

Ezraki'nin vefat tarihi kesin olarak beldeğildir. Fasi, onun Abbasi Halifesi
Müntasır- Billah devrinde (86 1-862) hayatta olduğunu kaydeder, ancak ölümüyle ilgili kesin bir tarih vermez. Katib Çelebi 223'te (838) öldüğünü söyler. Fuat

(ö. 250 / 864 [?])

li

a.g.e., 1, 680; ll, 108)

Bunlardan

gibi (Ai]M·
s. 3 ı ) Takıyyüddin el- Fasi ile
(el- 'ikdü 'ş·şemfn, ll, 49) İbnü'n-Nedim de
(ei-Fihrist, s. ı 24) onu teyit ederler. İbn
Sa'd ise dedesi Ezrak'ın Haris b. Kelede
es-Sekafi'nin Rum asıllı kölesi olduğu
nu, Yilsir'den sonra Arnmar'ın annesi Sümeyye ile evlendiğini, Taif Muhasarası
sırasında Ebü Bekre ile birlikte Hz. Peygamber'in yanına geldiğini ve azat edildikten sonra Mekke'de yerleştiğini, çocuklarının Ümeyye oğullarına mensup
kızlarta evlenerek nüfuz kazandıklarını,
önceleri kendilerinin kuzey Araplar'ın
dan Beni Tağlib ve Beni İkeb'e mensup
olduklarını söyledikleri halde daha sonraki yıllarda Gassaniler'den Ebü Şemir' in
soyundan geldiklerini iddia ettiklerini bildirir (et- Tabakat, III , 24 7) . Fück makalesinde bu konudaki rivayetleri ayrıntılı
olarak ele almaktadır (bk. bi bl. )
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Ebü'l -Velid Muhammed b. Abdiilah
b. Ahmed b. Muhammed ei -Ezraki

Ahbiiru Mekke adlı
eseriyl~ meşhur olan tarihçi.

olduğunu söylediği

ru Mekke,

Ezraki, başta dedesi Ebü'l- Velid Ahmed b. Muhammed olmak üzere İbrahim
b. Muhammed ve Muhammed b. Yahya'dan rivayetlerde bulundu . İshak b.
Ahmed ei-Huzai ile İbrahim b. Abdüssamed ei-Haşimi gibi bazı kişiler de ondan haber nakletmişlerdir.
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Eserleri. Başvurduğu sayısız kaynaktan yaptığı nakillerin çokluğuyla dikkati
çeken Ezrai'nin eserleri şunlardır . 1. etTavassut ve'l-fetf:i beyne'r-Ravia ve'ş
Şerf:i. Abdülkerim er-Rafii'nin, Gazzali'nin meşhur eseri el - Vecfz üzerine yaptığı Fethu'l - 'aziz adlı şerh ile Nevevi'nin bu şerh e yazdığı Raviatü 't- talibin
adındaki muhtasar esas alınmak suretiyle haz ırlanan yirmi ciltlik bir eserdir
(yazma nüshalar için bk. Brockel mann, 1,
753; ll, 108) 2. Gunyetü'l-muhtac. 3.
Kütü 'l-muhtac. Bu iki eser, müellifın
Nevevi'nin Minhdcü't-talibfn'i üzerine
yaptığı iki ayrı şerhi olup birincisi sekiz,
ikincisi on cilttir. Birbirini tamamlayıcı
mahiyette olan eserlerden Kiitü'l-muf:itac'ı , Ebü's-Sena Mahmüd b. Ahmed eiHamevi Lübdbü 'l-Küt adlı eserinde özetlemiştir (bu iki eserin nüshaları içi n bk.
başka

Ezrai'nin, Cemaleddin

ei-İsnevi'nin Nevevi'nin adı geçen Rav-

ia tü 't- talibin 'ine yazdığı el-Mühimmat
'al e'r- Ravia adlı şerh üzerine yaptığı üç
ciltlik bir ta'likten ibaret olan ve talak
bahsinden sonrası yazılamayan Ta'li'~a
'ale'l-Mühimmat (et·Tenbfhat 'ala evhami'l-Mühimmat), bazı fıkıh meseleleriyle ilgili fetvaları içeren el -Halebiyyat,
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Abdülgaffi:ir b. Abdülkerim ei-Kazvini'nin el-lfavi'ş-şagir'inin muhtasarı olan
Mul]taşarü '1 -H avi adlı eserleri kaynaklarda zikredilmektedir.

Mekke'de doğdu . Dedelerinden Ezrak'a
nisbette Ezraki diye meşhur olmuştur.
Ailesinin menşei hakkında değişik görüşler vardır. Kendisi aslen Gassaniler'e

Ebü ' 1- Velid el- Ezrakl'nin

AtıMru

Mekke

ad lı

eserinin ilk ve son

sayfala rı (Süleymaniye Ktp .• Ayawfya, nr.

2948)

