
Sezgin'e göre ise 250'de 18641 vefat et
miştir. 

Ezrakl şöhretini Ahbiiru Mekke ve 
ma ca, e ffha mine']: aşar adlı eserine 
borçludur. Daha çok dedesi Ahmed b. 
Muhammed'in rivayetlerine dayanan Al]
bdru Mekke, siyasi ve sosyal bir tarih ol
maktan çok şehrin yerleşim planı ve to
pografik yapısı. özellikle Ka be ve hac me
nasikine ait yerler hakkında geniş bilgi 
veren bir eserdir (bk. AHBARU MEKKE) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezrakf. Al)baru Mekke ( nşr. RüşdT Salih Mel
has). s. 31 ; niişirin mukaddimesi, s. 11·15 ; ibn 
Sa'd , et· Tabakat, III , 247; ibnü'n-Nedfm, ei ·Fih· 
rist, s. 124 · 125 ; Sem·anT, E nsa b, 1, 201 ; Ka lka
şendT. Nihayetü 'l·ereb, Beyrut 1405 / 1985, s. 
93; Fas!, el·'ik:dü 'ş ·şemfn, II , 49·50; III , 176 ; 
ibn Hacer. Tehzfbü 't· Tehzfb, 1, 79 ; SehavT. el· 
i' lan bi't · teubfl), s. 279·-281 , 292, 329 ; K eş · 
{ü 'z ·zunün, 1, 306; Brockelmann. GAL, 1, 143, 
Suppl. , 1, 209 ; Zirikll, ei·A'Iam, VII, 93; J. W. 
f'ück. "Der Alın D es Azraqi", Studi Orienta· 
listici in Onore di Giorgio Leui De/la Vida, Ro· 
ma 1956, 1, 336·340 ; a.mlf., "Azralp", El 2 (ing.), 
1, 826·827; Kehhale, Mu'cemü 'l · mü'elli{fn, X, 
198 ; F. Rosenthall, A History of the Muslim His· 
toriography, Leiden 1968, s. 43 , 126, 164, 480; 
ei·Kamüsü'l ·islami, ı , 77; "Ezrakl", iA, IV, 442· 
443; Abdülkerim Özaydın. "Ahbaru Mekke", 
DiA, 1, 491·492. ı:;:-ı 
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Zeynüddln b. İsmail 

V. (Xl.) yüzyılda yaşayan 
İranlı şair. 
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Herana doğdu . Aynı şehirde kitapçı

lık yapan babasının. Gazneli Mahmud'un 
gazabından kaçıp Herana kendisine sı
ğınan Şahname müellifi Firdevsi'yi bir 
süre evinde barındırdığı rivayet edilir. 
Ezrakl'nin eserlerinden oldukça iyi bir 
öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Şiir 

ve edebiyata ilgisi büyük bir ihtimalle 
babasının mesleğiyle bağlantılıdır . Kay
naklar ünlü safilerden Hace Abdullah-ı 
Ensari ile (ö . 48 1/ 1088) tanıştığını ve 
onun için kaside yazdığını nakleder. Bir 
kasidesinde çok genç yaşta şiir yazma
ya başladığını söylediğine göre Alpars
lan'ın oğlu Horasan Valisi Şemsüddevle 
Doğanşah · a intisap ettiği sırada yirmi 
beş otuz yaşlarında olmalıdır. Buna gö
re Ezrakl'nin 425-440 (1034 -1048) yıl
ları arasında doğduğunu söylemek müm
kündür. Onun Doğanşah, Kirman Selçuk
luları'ndan Kavurd Bey'in oğlu Miran Şah 
ve Abdullah - ı Ensarf dışında herhangi 

bir kimse için yazdığı kasideye rastlan
mamıştır. Alparslan ' ın ölümünden son
ra Melikşah tarafından yine Horasan va
liliğinde bırakılan, bir rivayete göre ise 
Melikşah'a karşı ayaklandığı için isfa
han'da hapsedilen Doğanşah , yine Me
likşah tarafından esir edilip gözlerine 
mil çekilen Miran Şah'tan sonra gelen 
ve hemen hemen hepsi şairleri koruyan 
Melikşah, Mahmud, Berkyaruk gibi hü
kümdarlar için kaside yazmamış olması , 

onun bu olaylar sırasında veya daha ön
ce öldüğü . yahut çok sevdiği Doğanşah 
ve Miran Şah ' ın feci akıbetierini görüp 
bir daha kaside yazmadığı şeklinde yo
rumlanabilir. Kasidelerinden herkes için 
methiye yazacak bir şair olmadığı anla
şılan Ezrakl'nin ölümü için Rıza Kulı Han 
Hidayet' in verdiği 526 ( 11 32) ve Takıy

yüddin-i Kaşi'nin kaydettiği 527 (11 33) 
tarihlerinin doğru olması pek mümkün 
değildir. 

Eserleri. Ezrakl'nin kaside ve rubafler
den oluşan divanındaki beyit sayısı muh
telif yazmalarına göre 2600-2700 ara
sında değişmektedir. Kasideleri genel
likle Unsurf tarzındadır. Büyük bir şair 
olduğunu söyleyen ve şiirlerinde kendi
ne has teşbih, terkip ve tasvirlere. ayrı-
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ca ince manalara yer veren Ezrakl sebk-i 
Hindi'nin öncülerinden sayılır. Dönemi
ne kadar alışılagelmişin dışında bir üs
IQp kullandığı için belagatla ilgili H ada, i
ku 's-sihr adlı eserinde Reşidüddin Vat
vat onu eleştirmiştir. Divanın Ali Abdür
resQii ve Safd-i Neffsi tarafından iki ayrı 
basımı yapılmıştır (Tah ran 1336 hş ). Tez
kireler Ezrakl'nin. Hint kökenli olup Arap
ça'ya çevrilen ve Farsça olarak sonradan 
Muhammed b. Ali b. Muhammed ez-Za
hiri es-Semerkandi tarafından 600 ( 1203-

1204) yılında yeniden kaleme alınan Sind
biidname'yi nazma çektiğini kaydeder. 
Avff. Ezrakl'nin Doğanşah'ın i ktidarsızlı

ğını gidermek üzere o dönemin müsteh
cen sayılan eserlerinden Elfiyye ve Şel

fi yye'yi nazmettiğini söyler. Katib Çele
bi 'nin. muhtemelen Benakiti'nin Ravia
tü li'l- el bii b if tevarfl]i'l- ekdbir ve'l
ensab adlı eserine dayanarak ona ait ol
duğunu belirttiği (Keş{ü 'z· ?unan, ll , 1 003) 
bu iki eser günümüze ulaşmamıştır. Ni
zami-i ArQzi'nin Çehdr Makale'sine ta'
likat yazan Muhammed-i Kazvinf, Tah
ran Kraliyet Kütüphanesi'nde bulunan ve 
aynı adı taşıyan bir eserin Ezrakl'ye ait 
olabileceğini ileri sürmektedir (Çe har Ma· 

/ca/e, ta'likat , s. 222) 

EzrakT-i Herevi d ivan 1 n ın ilk iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp ., Hekimog:lu Ali Pa şa , nr. 669 / 8) 
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BİBLİYOGRAFYA : 

Ezrakl-i Herevi, Divan (nşr. Ali Abdürresü
li). Tahran 1336 hş., nilşirin mukaddimesi; a.e. 
(nşr. Said-i Nefisil. Tahran 1336 hş., nilşirin mu· 
kaddimesi; Nizarni-i Arüzi, Çehar Ma~ale (nşr. 
Muhammed-i Muin - Muhammed-i Kazvini), 
Tahran 1333 hş. , s. 69-71 , 80, ta'likat, s. 193, 
213,215-219, 222-223; Avfi, Lübab, ll , 86-104; 
Devletşah, Te?kire (nşr. Muhammed-i Abbasil, 
Tahran 1337 hş . , s. 82-83; Keş{ü'?·zunan, ll, 
1003 ; Hidayet, Mecma'u'l-fuşal:ıa', Tahran 
1295/1878, I, 139; Tebrizi, Rey/:ıanetü'l - edeb, 

I, 62; A. Hayyampür, Ferheng-i Sütıanveran, 
Tebriz 1340 hş., s. 37; Nefisi, Tarrtı-i Na?m u 
Neşr, ı , 53; Zehra N atil Hanleri (Kiya). Ferheng-i 
Edebiyyat-ı Farsf-yi Derf, Tahran 1348 hş., s. 
26 -27; Rypka, HIL, s. 195; a.mlf .• Edebiyyat-ı 
irander Zaman-ı Selça~ıyyan ve Mogolan (tre. 
Ya'küb Ajend). Tahran 1364 hş., s. 140; Bediüz
zaman Pürüzanfer, Sütıan ve Sütıanveran, Tah
ran 1350 hş., s. 202·207; Safa, Edebiyyat, ll, 
432-438; Rızazade-i Şafak, Tarrtı - i Edebiyyat-ı 

iran, Tahran 1352 hş. , s. 307 -310; Ethe, Tarrtı - i 
Edebiyyat, s. 103-104; E. G. Browne, Tarrtı - i 

Edebiyyat-ı Tran ez Firdevsr ta Sa' di (tre. Gu
lam-ı Hüseyn-i Sadri Efşar). Tahran 1366 hş., 

ll, 26·27, 234-235; "Ezraki", İA, IV, 443; H. Mas
se, "Azralp", E/2 (Fr.), I, 850; Dihhuda, Luğat
name, lll, 1978-1981; Khaleghi Motlagh, "Az
raqi", Elr., ın, 272-273; DMF, I, 115. 

liJ A. NAci ToKMAK 

EZRUH 
( r_) ~ı ı 

Ürdün'de Amman'a bağlı bir köy. 
L ~ 

Bugün Üzruh denilen bu yer, Ürdün'ün 
güneyindeki Maan ile eskiden Nabatf
ler ' in başşehri olan Petra arasında bir 
Roma ordugahı idi. Suriye toprakların-
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dan geçen iki önemli ticaret yolundan en 
eskisi Ezruh'a uğruyordu. Bu yolun mila
di 1 OS yılına kadar kullanıldığı bilinmek
tedir (Cevad Ali, ııı. 58; vr, 595) Cahiliye 
döneminde Mekke-Suriye arasında gi
dip gelen Kureyş t icaret kervanları Ez
ruh· a uğrardı. Arabistan, Mısır ve Suri
ye'yi birbirine bağlayan yollarda rehber
lik ve kervan muhafızlığı yapan Cüzam 
kabilesi de bu yörede oturmaktaydı. Bi
zans nüfuzu altında yaşayan ve aslen 
yahudi olduğu söylenen Ezruh halkı Mü
te Savaşı'nda İslam ordusuna karşı sa
vaşmıştı (Hamidullah, İslam Peygamberi, 
ı. 328, 61 ı). Te bük Seferisırasında Ezruh 
temsilcisi Eyle piskoposu ile birlikte Hz. 
Peygamber'in huzuruna gelmiş ve yılda 

1 00 dinar cizye karşılığında himaye edil
meyi kabul etmiştir. Resül-i Ekrem de 
kendilerine bunu belirten bir ahidname 
vermiştir. 

Hz. Ali ile Muaviye arasında cereyan 
eden Sıffın Savaşı'ndan sonra seçilen ha
kemler önce Dümetülcendel'de, ardın

dan da Ezruh'ta toplanıp görüşmüşler

dir. Burası bir ara Hariciler'in sığınağı 
olmuş, bir rivayete göre de Hz. Ali'nin 
oğ lu Hz. Hasan Muaviye'ye burada biat 
etmiştir. 

Müslüman coğrafyacıların verdiği bil
gilere göre Ezruh zamanla Belka veya 
Şerat bölgesinin önemli şehri haline gel
di. Xl. yüzyıla kadar Haşimi mevalfsinin 
yerleşim yeri olan Ezruh Haçlılar'ın böl
geyi ele geçirmesinden sonra yaptıkları 
katliam, göçe zorlama gibi muameleler 
neticesinde önemini tamamen kaybet-

miştir. Roma karargahından kalma ka
le ve duvar kalıntılarının fotoğrafları Do
maszewski tarafından yayımlanmıştır. 

Bugün Maan'ın ötesinde Ezruh (Üzruh
Adroa) adını taşıyan bir demiryolu istas
yonu vardır. 

Buharf ve Müslim'de yer alan Hz. Pey
gamber'in cennetteki havuzuyla ilgili bir 
hadiste Ezruh Cerba ile birlikte zikredi
lir (Buhari, "Ril5:~" . 53 ; Müslim. "Feza'il", 
34, 35; ayrıca bk. CERBA). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Buhari, "Rilş:ak", 53; Müslim, "Feza'il", 34· 
35; Vakıdi, el-Megiizf, lll, 1031-1032; İbn Hi
şam, es-Sfre, ll, 525; ibn Sa'd, et- Taba~at, I, 
289-290; Belazüri, Fütah (Fayda). s. 85, 99; 
Taberi, Tarih (Ebü'l-Fazl). ın, 108; V, 57, 66, 
324; Hemda~i. Şıfatü Cezfreti' l- Arab (nşr. Mu
hammed b. Ali el-Ekval Riyad 1397/1977, s. 
272; Hudadü'l- 'alem (Sutüde), s. 173; Ma kd isi, 
Ahse~ü't-tekasfrn, s. 54, 155; Bekri, Mu'cem, 
1, l30; Yaküt. Mu'cemü'l-büldan, I, 129-130; 
Rudolf E. Brünnow - A. V. Domaszewski, Die 
Provincia Arabia, Strassburg 1904 -1905, l, 431 , 
443; Cevad Ali, el-Mu{assal, ın, 58; VI, 595 ; Keh
hale. Mu'cemü ~aba'iti 'l- Arab, Beyrut 1402/ 
1982, ı, 174; Hamidullah, el-Veşa'i~u 's - siya
siyye, Beyrut 1405/1985, s. 118-119; a.mlf., 
İslam Peygamberi (Tuğ) , ı, 328, 611 ; Köksal, 
İslam Tarihi (Medine). IX, 227-228 ; Mustafa 
Fayda, Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslim
ler, İstanbul 1989, s. 119, 124; H. Lammens, 
"Ezruh", İA, IV, 443-444; a.mff.- L. Veecia Vag
lieri, "Adhrul).", E/2 (İng . ). ı, 194. 
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