EZAN
Yahya Kemal'in "Ezan ve Kur'an" ve
Semtler" adlı makalelerinin yeni Türk nesri içinde ayrı bir yeri vardır.
Birinci makalede, "Kökü mazide olan atiyim" mısraında ifadesini bulan bir anlayışla maziyi ve mazinin değerlerini yaşadığı zamana ve hatta geleceğe taşı 
mak gerektiği düşüncesini öne sürerken bu değerler arasında ezan ve Kur'an
sesine önemli bir yer verir. Bunları muhteşem mimarinin müstesna dekorları
içinde, Ayasofya'nın minareleriyle Hır
ka-i Saadet Dairesi duvarlarından akseden ilahi ve ebedi sesler olarak şöyle
tavsif eder : "Bir gün Ayasofya minaresinden ezan okunduğunu işittim . 857
senesinin o sabahından beri asırlarca
günde beş defa okunmuş olan bu ezan
hal-i vaki' idi. Bu ezanı dinlerken Fatih'i
asıl manasıyla ilk defa idrak ettim ... Gezintilerimde bir hakikat keşfettim. Bu
devletin iki manevi temeli vardır: Fatih'in
Ayasofya minareterinden okuttuğu ezan
ki hala okunuyor. Selim'in Hırka - i Saadet
önünde okuttuğu Kur 'an ki hala okunuyor".

belerinin ışığı altında şu hükümle sona
ermektedir: "Biz ki minareler ve ağaçlar
arasında ezan seslerini işiterek büyüdük.
O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık,
biz böyle bir sabah namazında anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz
ve ezansız semtlerde doğan , Frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlamayacaklardır".

Ezan okuma İslam dünyasında fetih
ve zaferierin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Nit ekim Mekke'nin fethinden
beri ele geçirilen her beldede yapılan ilk
uygulamalardan biri, fetih müjdesini her
tarafa duyurmak üzere yüksek bir yerde ezan okumak olmuştur (DiA, VI , 152) .
Baki' nin meşhur Kanünl Sultan Süleyman Mersiyesi'ndeki, "Aldın hezar bütgedeyi mescid eyledin 1 Nakus yerlerinde okuttun ezanları" beyti bu uygulamanın divan şiirine aksetmiş bir ifadesidir.

kır'da

" Ezansız

Yahya Kemal'in, 1922 yılının Martın 
da işgal altındaki istanbul'un kasvetli
havası içinde bir istiklal müjdesi verircesine yazdığı "Ezan ve Kur 'an" adlı makalenin a rkasından yayım ladığı "Ezansız Semtler "de, d oğ arken kulağına ezan
okunan Türk çocuklarının milli ve manevi terbiyenin ilk esasını bu ezan sesinden aldıkiarına dikkat çekmektedir. Makalede müslüman semtlerinde cqmilerin gölgesinde oynayan, beş vakitte okunan ezan sesinin büyüleyici nağmelerini
dinleyerek yetişen çocukların mutluluğu ile ezansız semtlerde alafranga terbiye ile yetişen çocukların bedbahtlıkla
rına , mahrumiyetlerine ve bu sebeple
uğradıkları manevi kayıplara işaret edilmektedir. Meselenin pedagojik, psikolojik ve sosyolojik yönlerini ön plana çıka
ran bu yazı Yahya Kemal'in şahsi tecrü-

Mithat Cemal Kuntay' ın , "Tutulur hale gelip taşta sükün, dağda süküt 1 Başı
koynunda gömülmüş, düşünürken meleküt ll Koptu birden bire bir ses: Bu
sema hadisesi 1 Gecenin yatsı ezanın
daki hicranlı sesi" mısralarıyla başlayan
"Bir Ezan Sesi" adlı dokuz beyitlik manzumesi de burada zikredilmelidir.
Aka Gündüz'ün "Ezan Vakitleri " adını
yirmi dört mısralık şiirinde, Kafkasya köylerinde kaval sesleri ve kuzu
melemeleri arasında "bir yeşil nur ile
başlayan her geceyi" emniyet ve huzur
verici bir ses halinde kuşatan akşam
ezanları tasvir edilmektedir.

taşıyan

Ziya Gökalp'in 1908 yılında Diyarba"Köylü Şiirleri" başlığıyla kaleme
aldığı şiirler arasında bulunan on dört
mısralık "Ezan" manzumesi, ezan sesinin milli ve manevi değerler arasında
ki yerini belirtmeye yönelik didaktik bir
parçadır. Onun Türkçülük ideolojisi doğ
r ultusunda 1918'de yazdığı "Vatan" adlı şiirinde geçen, "Bir ülke ki camiinde
Türkçe ezan okunur 1 Ey Türk oğlu işte
senin orasıdır vatanın " mısralarında ifadesini bulan ezanın Türkçe okunınası
fikri Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra
uygulama sahasına konulmuş ve ezan
on sekiz yıl kadar Türkçe okutturu l muş
tur. Bu dönem İsmet özel'in, "Binlerce
yılın yabancısı bir ses 1 Değdi minarelere: Tanrı uludur. Tanrı uludur 1 Polistir
babam, Cumhuriyet'in kuludur" mısra 
Jarı ile edebiyat a ya n sım ıştır.
Cumhuriyet'ten sonraki yıllarda Halide Nusret Zorlutuna, Necip Fazı! Kısa
kürek, Arif Nihat Asya, Faruk Nafiz Çarnlı bel, Ali Ulvi Kurucu, Sezai Karakoç gibi
şairler şiirlerinde ezan temasını işleyen
beyit ve mısrala ra yer vermişlerdir. Bunlar a rasında Halide Nusret Zorlutuna'nın "Bir Ezan Sesi" adlı şiiri , Mütareke
yıllarının işgal altındaki istanbul'unda
duyulan bir ezan sesinin şairin tahassüslerini aktarması bakımından kayda
değer bir manzumedir.
Ali Ulvi Kurucu'nun ezanın asli şekliy
le yeniden okunınaya başlandığı yıllar-

da kaleme aldığı "Medine-i Münewere'de Bir Sabah Ezanı " adlı yazısında (is·
lam 'ın

Nuru, sy. 1!, s. 19-20 ; sy. 13, s. 38),

Medine'de Harem-i şerif'in meşhur müezzinlerinden Mahmüd Nu ' man ' ın okuduğu ezanı dinlerken daldığı düşünceler
anlatılır. Kurucu bu ezanla, Bilal-i Habeşl'nin Medine'de okumaya başladığı,
fakat tamamlayamad ı ğı son ezanı arasında, Mehmed Akif'in "Ezanlar" şiirin
den de bazı mısralar aktararak bir bağ
kurar. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Şam'a hicret eden Bilal-i Habeşl rüyasında Resül-i Ekrem'i görür ve onun,
"Bilal, bizi ziyaret etmez oldun!" sitemi
üzerine Medine'ye geri döner. Ali Ulvi
Kurucu yazısında, Hz. Bilal'in Medine'ye
dönüşünde okuduğu ve, "Eşhedü enne
Muhammeden resülullah" derken düşüp
bayıldığı bu ezanı his ve heyecan dolu
bir lirizm içinde anlatır. İsmail Lütfi Çakan. Bilal-i Habeşi'nin bu son ezanını
dini edebiyatımızın örnek mensur parçaları arasında yer alabilecek güzellikteki "Ehadden Ekbere" adlı yazısında ayrıca işlemiştir (Altınoluk, 1/ 3. s. 7-8) .
Ezan hem kelime hem de mefhum
olarak taşıdığı davet manasıyla. Darü'lhi kmeti'l-İslamiyye azalarından Şerif Sadeddin Paşa ta rafından 1919 Martında
sadece iki sayı yayımlanabilen dini bir
dergiye de ad olmuştur.
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D MÜS İKİ. Ezan, dini müsikinin cami
müsikisi formlarının en önemlilerindendir. İcrası bakımından dış ve iç ezan olmak üzere ikiye ayrılır.
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EZAN
Türk mOsikisinde ezan, okundUQU namaz vaktine göre seçilmiş bir miJkam
anlayışı içinde kendine has bir icra tarzı
ve üs!Op çerçevesinde serbest olarak şu
şekilde okunur: Hangi makamda okunacaksa başlangıç tekbirlerinde o makamın ilk perdeleri gösterilir. Lafzatullahın açık olarak telaffuz edilmesine bilhassa dikkat edilmeli, ibarenin ".. .lahu
ekber" şeklinde söylenip anlaşılınasına
ve bölünmesine, benzeri prozodi hatası 
na ıııeydan verilmemelidir. "j::şhedü en
la ilahe illallah" cümlesi de tekbirlerde
kullanılan makam ve perdelerden okunur. Ardından gelen, "EşhedQ enne Muhammeden resOlullah"larda makamın
meyana gelmeden önceki seyrini gösterecek nağmeler yapılır. "Hayye ale's-salah" ezanın meyan kısmı olduğundan
burada tiz seslerde dolaŞılı r ve uygun
makam geçkileri yapılır. "Hayye ale'l -felah"ın okunuşunda ise bu kısmın ikinci
meyan olması sebebiyle yine ıııeyan nağ
melerinde gezinilir. Son tekbirlerde makamın karar sesleri gösterilir, tehlilde
ise karar verilerek ezan bitirilir. Ezanın
icra~ında müezzinin ses rengi, perde genişliği ve özellikle mOsiki bilgisinin önemli rolü vardır. Bu konularda güçlü müezzinlerin icraları bir anlamda irticalf bir
besteleme faaliyeti olarak düşünülebi
lir. Bundan dolayı gerçekten güzel ezan
okumak ayrı bir kabiliyet ve hüner işi
·dir. Ezan okuyuşunda ayrıca kararların
çok pnemli bir yeri olduğu ve karar perdeleri ezanın en tesirli bölümlerini meydana getirdiği için müezzinin bun~larda
daha dikkatli o l ması ve bütün mOsiki
kabipyetini bu kısmın icrasında qrtaya
koyıııası gerekir.
Ezan okumanın actab ve erkanı zamanla çeşitli farklılıklar göstermiş, bundan
da qeğişik tavırlar doğmuştur. Nitekim
eskiden istanbul, Bursa, Konya ve İzmir
gibi önemli kültür merkezlerinin özel
ezan okuma tavırlarının olquğu bilinmektedir. Bunlardan "saray tavrı" ad ı
verilen istanbul tavrının sara4'a mensup
müezzinlerle bazı paşala rın bilhassa ramazan aylarında selatin camilerinde müezzinlik yapmaları sebebiyle halk arasıri
da yı::ırleşmiş olduğu belirtilir. ·
Osmanlı saray teşkilatında müezzinlik müessesesinin ayrı bir yeri vardır. Enderyna alınan güzel sesli ve kabiliyetli
gençler burada mOsiki eğiti mi görerek
yetişir, içlerinde müezzinliğe yatkın olanlar müezzin seçilirdi. Enderun Has Oda
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Eskiden istanbul· da sabah ezanının
olan hünkar müezzini saray
saba, dilkeşhaveran; öğle ezanının rast,
gibi pahicaz; ikindi eza nı nın hicaz, uşşak, badişahların cuma ve bayram namazları
yatf; akşam ezanının hicaz, rast, segah,
için gittiği camilerde de müezzinlik yadügah; yatsı ezanının hicaz, uşşak, bapardı. Ayrıca hünkar müezzinlerinin maiyetinde "müezzinan-ı hassa" denilen güyatf, neva, rast makamlarından okunması bir gelenek haline gelmişti. Ayrıca
zel sesli, mOsiki bilgisi ve icrası kuwetli
sabah ezanından bir süre önce dilkeş
bir müezzii1 grubu bulunurdu. Bazı kayıtlara göre bunlar XVI. yüzyilda on beş · haveran makamından bir sala vermek,
arkasından da bir kaside okumak; öğ 
kadarken xvııı. yüzyılın ikinci yarı s ında
le, ikindi ve yatsı ezanlarından sonra da
sayıları otuza ulaşmıştır.
ezanın okunduğu makamdan kısa bir
Selatin camilerinde görev yapacak
sala
vermek adetti. Ancak ezanın sadeimam ve müezzinlerin güzel sesli ve mOce
yukarıda
belirtilen makamlarda okunsiki bilgisine sahip iyi birer icracı olmaması şart değildir. Müezzin mOsikideları ön planda tutulurdu. Bunlar başarı
ki kudretine göre her makamdan ezan
gösterip kendilerini ispatlamak için adeokuyabilir.
ta yarışırlardı. Bu da vazifelerin daha iyi
erkanından

mescidinin

başmüezzini o l duğu

bir şekilde icrasına sebep olan önemli
bir teşvik unsuru olurdu. Selatin camilerinde geniş bir imam ve müezzin kadrosu vardı. Bununla ilgili olarak Süleymaniye Vakfiyesi ile Hatice Turhan Sultan'ın Yenicami vakfiyesi örnek gösterilebilir. Süleymaniye vakfiyesinde şöy
le denilmektedir: "... ve yirmi dört adet
ilm -i mOsikar ve fenn -i edvarda mahir
ve şuab-ı makamatta ve tecrf-i terennümatta sahir. hOb-avaz kirnesneler müezzin olup ... ve vazife -i yevmiyyeleri beşer
akçe ola ... ". Müezzinlerle ilgili Yenicami
vakfiyesindeki ifadeler de şöyledir: "... ve
on iki nefer sıyanet ü afaf ile mevsOf ve
diyanet ü salah ile ma'rOf fenn -i makamatta bf - nazfr. ilm-i mikatta basfr, nfk nefes ve hOb-nefes kirnesneler evkat - ı
hamsede müezzinler olup münavebe tarfkiyle ref'- i savt ile minarelerde eza n
okuyup ... ve zikrolunan müezzinlerin her
birinin cihet-i yevmiyyesi onar akçe ve
reisierinin on ikişer akçe... ". Bu ifadelerden anlaşıldığına göre müezzinlerin
takva sahibi, namaz vakitlerini iyi tayin
edebilen, ayrıca pratik olarak mOsiki bakımından çok iyi bir seviyede olmaları
gerekmektedir. Ücretlerinin dolgun oluşu da müezzinliğe çok önem verildiğinin
bir belirtisidir.
Birden fazla müezzini bulunan camilerde gerek ezan gerekse namaz esnasında müezzinlerin toplu olarak veya s ı
rayla yaptıkları müezzinlik faaliyetine
"cumhur müezzin li ği" denir. Müezzinler
arasında ehliyetli ve en kıdemli olan müezzinbaş ı tayin edilirdi. Osmanlı tarihinde diğer memuriyetler yanında müezzinbaşılığı ihdas ederek müezzinlerin görevlerini bir talimatname ile belirleyen
hükümdar ll. Bayezid'dir (1481 -151 2)

İki kişinin karşılıklı olarak okuduğu
ezana "çifte ezan" denilir. Çifte ezanda
cümleler karşılıklı olarak ve perde gösterilmek suretiyle okunur. Bu tür ezanın Emevfler devrinde okunınaya baş
landığı rivayet edilmektedir. Ayrıca birbirine yakın camilerde müezzinlerin karşılıklı ezan okuduklarına da şahit olunmaktadır. Son devirde Aksaray Valide
Camii müezzini Aksaraylı Hafız Cemal
Efendi ile Üsküdar Yeni Valide Camii müezzini Hafız Sü l eyman'ın (Karabacak) okudukları çifte ezanlar mOsiki literatürü. ne geçmiştir.

hatibin minbere çık
cami içinde okunan ezana "iç
ezan" denir. Bir kişi tarafından okunan
bu ezanda da dış ezandaki seyir düzeni
biraz daha kısa olarak uygulanır. Hatip
minbere çıkarken müezzin tarafından
okunan ayet ve ardından getirilen salatü selamda hangi makam icra ediidiyse
iç ezanın da aynı makamda okunınası
gerekir.
Cuma

namazında

tığı sırada

Osmanlı

devrinde sarayda musahiblik
görevine yükselmiş meşhur bestekarlar vardır. XIX.
yüzyı lın ünlü mOsikişinaslarından Şakir
Ağa, Hammamfzade İsmail Dede, Hacı
Haşim Bey ve Rifat Bey bunlardan bazıla 
rıdır. XX. yüzyılın ilk yarısında da müezzin
ve müezzinbaşılar arasında mOsiki bilgileri ve seslerinin güzelliğiyle adeta birer ekol haline gelmiş kimseler yetişmiş 
tir. Bunlar arasında Süleymaniye Camii
müezzinleri Hafız Şevket ve Hafız Kemal,
Üsküdar Yeni Valide Camii müezzini Hafız Süleyman, Beyazıt Camii müezzini Hafız Kerim (Akşa hin ) ve Aksaray Valide Camii müezzini Aksaraylı Hafız Cemal Efendi'yi bilhassa zikretmek gerekir.
ve

ardından müezzinbaşılık

EZARiKA
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EzARİKA

( .;.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 (Haric1ler) diye anılan fırkanın liderlerinden
Ebü Raşid Nafi' b. Ezrak'a (ö 65/685)
uyarıları ifade etmek üzere kullanılır. Çoğunluğunu Beni Temim kabilesi mensupları teşkil etmekle birlikte aralarında mevali* de vardı. Eş'arf'nin naklettiğine
göre Nafi' b. Ezrak "kaade"den (muhal if
müslüman gruplarla savaşmak istemeyenler) teberri edilmesi, muhaliflerin kadın
ve çocuklarının öldürülmesi, kendilerine ~atılmayanların tekfir edilmesi, katılacakların da imtihandan geçirilmesi
gerektiği şeklindeki fikirleriyle Hariciler
arasında ilk defa ihtilafa sebebiyet veren kişi olmuştur. Bu görüşleri ileri sürenin Abdürabbih ei-Kebir veya Abdullah b. Vadin olduğuna dair bazı rivayetler varsa da (Ma/{:alat, s. 86) Ezarika'nın
Nafr b. Ezrak'a nisbetle anılması fırka
nın onun tarafından kurulduğu kanaatini vermektedir.
'
'

Basra'da yaşayan Nafi', Erpevi yalilerinden Ubeydullah b. Ziyad'ın Hariciler 'e
karşı uyguladığı katı kurallardan rahatsızlık duyarak Abdullah b. İb~z ve Necde b. Amir'in de dahil olduğu bir grupla
Mekke'ye gidip Emevfler'e karşı mücadele eden Abdullah b. Zübeyr'in ordusun'1 katıldı. Bir müddet Emevfler'e karşı savaştıktan sonra Yezid b. Muaviye'nin plümünü takip eden güplerd~ Abdullah 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 Basra'ya vali olarak tayin ettiği Mes'Qd b.
Amr'ı öldürüp şehri ele geçirdiler. Abdullah 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 ordunun Basra'ya hakim olması üzerine
Nafi' ve taraftarları şeh ri terketmeye
mecbur kaldılar. Ancak dışarıdan gelen
takviye kuwetleriyle Hariciler Basra 'yı
tekrar ele geçirince 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 Basra'da kaldılar. Nafi' b. Ezrak ise Atıyye
b. Esved ei -Haneff, Osman b. Zübeyr Mahüz, Amr b. Ömer el-AnberT, Abide (veya
Ubeyde) b. Hilal el- Yeşküri, Katari b. Fücae 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. Mahüz'un liderliğinde mücadeleyi sürdüren
Ezrakller karşı güçleri Basra'ya dönmeye
mecbur ettiler. Harise b. Bedr ei-Gudanf
kumandasında gönderilen ikinci bir orduyu da mağlüp ettikten sonra Basra ile
Ahvaz arasındaki bölgeye tamamen hakim oldular. Civar bölgelerde yaptıkları
yağmalama esnasında muhaliflerden birçok kişiyi öldürdüler. Halkın yoğun şika
yetleri üzerine Abdullah b. Zübeyr, Horasan'da bulunan Mühelleb b. Ebü Sufre'yi Ezarika'ya karş ı savaşmakla görevlendirdi. Basra'ya gelen Mühelleb 20.000
kişilik bir ordu ile Ezarika üzerine yürüdü ve Sillabra denilen mevkide onları
bozguna uğrattı. Bu savaşta Ubeydullah
b. Mahüz'un öldürülmesi üzerine yerine
geçen kardeşi Zübeyr b. Mahüz kısa sürede 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 kumandasındaki 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 müddet sonra Ezarika'yı topari adı ve tekrar
Ahvaz'ı zaptedip Basra'ya doğru ilerledi. Mühelleb b. Ebü Sufre ikinci defa onlara karşı savaşmakla görevlendirildiyse

de uzun müddet devam eden mücadelelerde kesin bir sonuç elde edemedi.
Irak yeniden Emevfler'in idaresine geçince Haccac b. Yüsuf es-Sekaff ile Mühelleb b. Ebü Sufre Ezarika'ya karşı birlikte düzenledikleri askeri hareketler
neticesinde onları Düzeyi, Kazırun ve Paris bölgelerini boşaltıp Cirüft'e çekilmeye mecbur ettiler. Ezarika içindeki mevalilerle Araplar arasında an laşmazlık çı 
kınca Abdürabbih ei-Kebir'in emrindeki
7000 kişi Cirüft'te kalırken Abdürabbih
es-Sagir kumandasında 4000 kişi Kirman'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 mensup olanlara karşı düzenledikleri seferlerle onları bulundukları bölgelerden kaçmaya zorl adılar. Sonunda Süfyan b. Ebred ei-Kelbi kumandasındaki Emevi kuvvetleri Taberistan dağlarında Katari'yi
öldürerek taraftarlarını dağıttı (79 1 698)
Ezarika liderlerinden Abide b. Hilal eiYeşkürf'ye bağlı olanlar da Kilmis'teki
Sezewer Kalesi'nde kuşatılarak imha edildiler. Böylece Ezarika fırkası tamamen
ortadan kald ırılmı ş oldu.
Ezarika' nın bütün Hariciler tarafın
dan kabul edilenlerin dışında kalan baş
lıca gö rüşle ri şöyledi r: 1. Müslümanlardan Ezarika'ya mensup olmayanlar sadece kiltir değil aynı zamanda müşriktir
ler ve çocukları dahil hepsi ebedi olarak
cehennemde kalacaklardır. Bunların kadınları ile çocuklarını öldürmek veya köle statüsüne geçirmek, ayrıca mallarını
yağmalamak caizdir. Zira yaşadıkları topraklar darOiharp sayılır. z. Kendileriyle
birlikte düşmana karşı savaşa katılma 
yan ve Eza rika'nın bulunduğu yere hicret etmeyen diğer Hariciler de kafirdir.
Bunlardan kendilerine katılmak isteyenler imtihana tabi tutulmalıdır. 3. islam'da recm cezası yoktur. Çünkü Kur 'a n - ı
Kerim'de böyle bir hüküm bulunmamakta, zina yapanlara dayak atılması emredilmektedir. 4. Namuslu kadınlara zina
isnat ederek bunu şahitlerle ispat edemeyenlere uygulanan ceza aynı şeyi namuslu erkeklere isnat edenler için uygulanmaz. Zira Kur'an'da bunu belirten
bir lafız yoktur. s. Peygamberlerin nübüwetle görevlendirildikten sonra büyük veya küçük günah işlemesi caiz olduğu gibi nübüwetten önce kafir olan
bir kimsenin peygamber olarak gönderilmesi de caizdir. 6. Vergilerini ödeyen
yahudi ve hıristiyanların öldürülmesi haramdır. 7. Kadınların adet esnasında kı-
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