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İSTİ'AAz 
(J>f~Yf) 

Askeri birliklerin teftişi anlamında 
bir terim. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi arzetmek, sunmak. 
askeri gözden geçirmek" anlamındaki arz 
kökünden türeyen isti'riiz "bir şeyin su
nulmasını istemek" manasma gelir. İs
lam devletlerinde hükümdar, emir. vezir 
veya ordunun ihtiyaçlarını karşılamaktan 
sorumlu divan başkanlarının askeri bir
likleri kılık kıyafet, silah, teçhizat bakı
mından teftiş ve kontrol etmelerine is
ti'raz adı verilmiştir. 

isti'raz(arz). İslam öncesi dönemde hü
küm sürmüş olan devletlerde de mev
cuttur. Sasanl imparatoru Hüsrev zama
nında Babek b. Beyrevan'ın askerleri tef
tiş ettiği (Ta ben, ll, 152). yine aynı dönem
de bu görevi bir mfıbedin (Zerdüşt din 
adamı) yaptığı (Dlneverl, s. 74) kaydedil
mektedir. Bizans İmparatorluğu 'nda da 
Logothetes tou Stratiotikou dairesinin bu 
görevi yerine getirdiği bilinmektedir. 

Hz. Peygamber ordunun tanzimine 
önem verir, askerleri yetenek ve güçleri
ne göre ayırır, onları saf düzenine soka
rak teftiş ederdi. Bedir Gazvesi sırasında 
askerleri teftiş ederken aynı hizada dur
malarını istemiş. yaşları küçük olanları 
Medine'ye geri göndermişti. Uhud Gaz
vesi'nde de yaşları küçük olduğu için Se
m üre b. Cündeb ile Riifi' b. Hadlc'i müca
hidterin arasından çıkarmıştı. Ancak Ra
fi'in babası oğlunun iyi ok attığını söyle
yince onun sefere katılmasına izin ver-

miş, bunu duyan Semüre'nin kendisinin 
Rafi'den daha güçlü olduğunu ve güreş
te onu yenebileceğini iddia etmesi ve 
yaptıkları güreşte Riifi'i yenmesi üzerine 
ona da izin vermişti (İbn Hişam. lll, 66; 
İbn Sa'd, ll, 12). 

ResGl-i Ekrem Mekke'nin fethi sırasın
da Merrüzzahran'da konaklamıştı. İslam 
ordusu hakkında bilgi toplamak amacıyla 
gelen Ebu Süfyan ve arkadaşları Erak'a 
ulaşınca Abbas, Ebu Süfyan'ı ResGlul
lah'ın huzuruna götürdü. Hz. Peygamber, 
İslamiyet'i kabul ettiğini söyleyen Ebu 
Süfyan'ın o gece Mekke'ye dönmesine izin 
vermedi ve sabahleyin E rak yakınındaki 
bir bağazda geçit merasimi yapacak olan 
İslam ordusunun ona gösterilmesini iste
di. Sabahleyin savaş düzenine girmiş olan 
kabileler, başlarında reisieri ve kuman
danları olduğu halde boğazdan vadiye 
doğru bir yürüyüş yaptılar. Bir çeşit isti'
raz anlamı taşıyan bu uygulama Hulefa-yi 
Raşidln devrinde de sürdürülmüştür. Hz. 
Ömer'in fethedilen toprakları ve gayri 
müslim halkın statüsünü düzenlemek. 
kumandanları ve orduyu teftiş etmek 
amacıyla Suriye'deki ordugah şehri Cabi
ye'ye gittiği bilinmektedir. 

İsti'raz müessesesi Emevller dönemin
de de mevcuttu. Emevller'de Dlvanü'l
mukatile (DMlnü'l-cünd) askerlerin ihti
yaçlarının karşılanmasından ve savaşa 
hazırlanmasından sorumluydu. Haccac 
b. Yusuf es-Sekafi'nin isti'raz sırasında 
askerlere isimlerini ve mensup oldukları 
kabileleri sorduğu, Ömer b. Abdülazlz'in 
askerleri teftiş ettiği ve on beş yaşından 
küçükleri geri gönderdiği kaydedilmek
tedir. 

Abbasller döneminde orduyu teftişe 
hazırlamak amacıyla mvanü'l-ceyş'e bağlı 

Meclisü'l-arz ihdas edilmiş, bazan da 01-
vanü'l-arz müstakil bir divan olarak gö
rev yapmıştır. Halife, vezir, vali, divan re
isi veya emirler askerin eğitim durumu. 
ruhi yapısı. bilgi seviyesi ve teçhizatı hak
kında bilgi edinmek için orduyu teftiş 
ederlerdi. Halife Ebu Ca'fer el-MansGr 
1 57'de (774-75) maiyetiyle birlikte asker
leri denetlemiştir. Halife Mu'temid-Alel
lah zamanında yapılan biristi'razda Amr 
b. Leys kumandasındaki askeri birlikler 
silah, teçhizat, kılık kıyafet ve disiplinli 
tavırlarıyla dikkat çekmiş ve kumandan
ları Amr b. Leys ödüllendirilmiştir. Halife 
Mu'tazıd- Billah da muhtemelen 280 Mu
harreminde (Mart- Nisan 893) bütün as
kerlerin! Meydanüssagir'de toplamış. ku
mandanları teker teker çağırıp birliklerin 
"bircas" denilen oyunu oynamalarını is-

iSTi'RAZ 

temiş ve iyi ok atanlar çeşitli gruplara ay
rılmıştır. Abbasller'de küttabü'l-ata ok
çuları "ceyyid" (çok iyi). "mutavassıt" (or
ta seviyede) ve "dOn" (aşağı seviyede) ol
mak üzere üç gruba ayırılırdı . Bu kayıtlar, 
küttabü'l-ceyş tarafından bir kere daha 
gözden geçirildikten sonra üzerine hali
fenin tevkii çekilir ve her sınıf ayrı bir def
tere yazılarak vezire teslim edilirdL Bi
rinci gruba girenler halifenin hassa kuv
vetlerine dahil edilir. "askerü'l-hidme" de
nilen ikinci gruptakiler sahibü'ş-şurtanın 
emrine verilirdi. Bunlar yolların güvenli
ğini sağlamak amacıyla çeşitli stratejik 
noktalara yerleştirilirdi. Son gruptakiler 
ise arniliere yardımcı olarak eyaletlere 
sevkedilir veya Bağdat, Vasıt ve Küfe'de
ki şahnelerin (sahibü'l-maüne) yanına gön
derilirdi. 

Gazneliler'de askeri birlikler arız (sahib-i 
Divan-ı Arz) tarafından denetlenirdi. 414 
(1 023) yılındaki bir isti'razda 54.000 sü
vari ve 1300 fil sayılmıştı. Askerlerin ad
ları cerlde-i arza kaydedilirdL Selçuklu
lar'da da askerler bizzat sultan, vezir ve
ya arız. arızu'l-ceyş, emir-i arız. arız-ıleş
ker tarafından teftişe tabi tutulurdu. Ma
aş dağıtılırken ve seferden önce askeri 
birlikler arızıri önünde resmigeçit yapar. 
bu kontroller sırasında askerin kıyafeti. 

· silah ve teçhizatı gözden geçirilirdi. Ma
lazgirt Savaşı'nda Vezir Nizamülmülk or
duyu teftiş ederken beğenmediği bir gu
lam askeri ordudan çıkarmak istemiş, 
fakat kumandan Gevherayin onun iyi bir 
asker olduğunu söyleyerek buna engel 
olmuş, gerçekten de Bizans imparatoru
nu bu asker esir almıştır. Sultan Melik
şah'ın bir teftiş esnasında Nizamül
mülk'ün karşı çıkmasına rağmen ordu
dan ihraç ettiği Türk kıyafeti taşıyan 
7000 Ermeni, Melikşah'ın kardeşi Tekiş'in 
yanına gitmiş, bunlardan cesaret alan Te
kiş, Sultan Melikşah'a isyan etmiştir. m
van-ı Arz'ın başkanları Sultan Melikşah 

devrinin sonuna kadar genellikle sivil me
murlar arasından seçilirken daha sonra 
bu göreve emirler tayin edilmiştir. Sul
tan Muhammed Tapar ve oğlu Mahmud 
zamanında arız olarak görev yapan EnG
şirvan b. Halid vezirlik makamına yüksel
miştir. 

Divan-ı Arz Selçuklular'da ordunun ih
tiyaçlarının karşılanmasından sorumlu 
idi. Çeşitli rütbelerdeki askeri şahısların 
iktalarını, her türlü gelirlerini. maaşları
nı ve teçhizatını kaydetmek ve kontrolü
nü yapmak Divan-ı Arz'ın göreviydi. Bü
yük Selçuklular'da iktaların idaresi de m
van-ı Arz'ın yetkisi dahilindeydL İkta sa-
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hiplerinin ve birlik kumandanlarının isim
Ieri zikredildikten sonra iktalarının mik
tarı ve gelirleri Divan-ı Arz'daki defterlere 
kaydedilirdi. Arız.ü'l-ceyş "mersüm, mai
şet. in'am" denilen bir ücret alırdı. 

Anadolu Selçukluları'nda ordu Divan-ı 
Arz'ın başkanı tarafından teftiş edilirdi. 
Divan-ı Arz, Anadolu Selçukluları'nda Di
van-ı inşa'dan daha önemli bir kurumdu. 
Bundan dolayı I. izzeddin Keykavus, ken
disine bir methiye yazan Divan-ı inşa re
isi Şemseddin Tabes'i bu görev uhdesin
de kalmak üzere "emir-i arız-ı memalik-i 
Rüm" tayin etmiştir (İbn Blbl. ı. 149). Ay
nı görev Harizmşahlar'da da vardı. Ha
rizmşah Alaeddin Tekiş. Abbasi Halifesi 
N asır- Lidinillah'ın elçisine verdiği cevap
ta Divan-ı Arz'daki kayıtlara .göre 170.000 
süvarisi olduğunu belirtmiş ve bunların 
ihtiyacını karşılayabilmek için Hüzistan'ın 
kendilerine bırakllmasını istemişti (Ra
vendl. II, 355). 

Fatımiler'de isti'raz görevi Divanü'I
ceyş ve'r-revatib tarafından yerine getiri
lirdi. Bu divan askerlerin orduya alınma
sı. teçhizat ve denetimiyle ilgilenen müs
tevfi yönetimindeki Divanü'I-ceyş ile öde
melerle ilgilenen Divanü'r-revatib olarak 
iki bolümden oluşuyordu. Zengiler'de ol
duğu gibi Eyyübiler'de de ikta sahibi 
emirlerin, askerlerin sayısı, silah ve teç
hizatı, aldıkları maaşlar Divanü'I-mal ve 
Divanü'I-ceyş'teki deftere kaydedilirdi. 
Ayrıca emirlerin adlarını ve arz tarihleri
ni gösteren listeler hazırlanırdı. Selahad
din-i Eyyı1bl'nin 570 (1174-75) yılındaki 
bir seferi sırasında yaptığı isti'raza ima
düddin el-isfahani de katılmıştır. Mem
Iükler'de isti'raz görevi Divanü'I-ceyş'in 
başkanı nazırü'l-ceyş ve ona bağlı olarak 
nakibü'I-cüyüş, mukaddemü'l-cüyüş . 

emirü'I-cüyüş. nakibü nukabai'I-cüyüş ve 
atabekü'l-asakir tarafından yerine getiri
lirdi. 
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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

r 
İSTİ'AAz 
( Jofr'""YI) 

Hariciler'in ve özellikle 
Ezarika fırkası mensuplarının 

kendilerinden olmayan 
müslümanların din anlayışlarını 

sorgulamalarını ifade eden bir tabir. 
L ~ 

Sözlükte "hasıl olmak, meydana çık
mak; izhar etmek, söylemek" anlamın
daki arz kökünden türeyen isti'raz "bir 
kimseden duygu ve düşüncelerini ortaya 
koymasını istemek" manasma gelir. Keli
me. Harici eylemlerinin ve bilhassa Eza
rika'nın ortaya çıkışından itibaren "kişi

nin inanç ve kanaatleri konusunda açık
lamalarda bulunmasını istemek; düşün
meden adam öldürmek" anlamında kul
lanılmaya başlanmıştır (Lisanü 'l-'Arab, 
•«al'Z" md.). Aynı kökten türeyen i'tirazın 
da isti'raz manasında kullanıldığı görül
müştür (Müberred, lll, I 221- I 222; Ta beri. 
V, 76-77; Ebü'l-Ferec el-isfahanl, VI, I 34). 

isti'raz Nafi' b. Ezrak tarafından be
nimsenerek kararlı bir şekilde uygulama
ya konulmuştur (Wellhausen, s. 68). Kay
naklarda belirtildiğine göre (Bağdadl, s. 
83; isferaylnl, s. 29) Ezarika mensupları, 
kendilerinden olduğunu iddia ederek ka
rargahlarına gelen kişileri samirniyetle
rini denemek üzere imtihana tabi tutar, 
bunun için de yanlarında bulunan esir
lerden birini öldürmelerini teklif ederler
di. imtihan edilen kişi esiri öldürürse sa
mimiyetini kanıtlamış olur. aksi takdirde 
münafık ve müşrik sayılarak kendisi öl
dürülürdü. Ancak yahudL hıristiyan ve 
Mecüsiler hakkında isti'razın uygulanma
sı haram sayılmıştır (İbn Hazm, V, ı 52). 

Ezarika'nın isti'raz uygulaması ayrıntıya 
girilmeden Eş' ari tarafından da zikredil
mektedir ( Ma~alat, s. 86). Eserinin iki ay
rı yerinde Ezarika hakkında çelişkili bilgi
ler veren Ebü'l-Hüseyin el-Malati ise isti'
raz konusuna temas etmemiştir (et-Ten
bl h ve 'r-red, s. 5 I, I 78) . Nafi' b. Ezrak'ın 
isti'razı benimseyişinde bir kadının veya 
Beni Haşim'in azatlı kölelerinden birinin 
etkili olduğu kaydedilmiştir (Müberred, lll, 
ı 213; Ebü'l-Ferecel-isfahanl, VI, ı 34). Na
fi' b. Ezrak'tan sonra da fırka bünyesin
de isti'raz uygulaması sürdürülmüştür. 
Hariciler'in günümüze intikal eden tek 
fırkası ibazıyye'de ise başlangıçtan beri 
isti'raz uygulanmamıştır. 
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L 

İSTİRCA 
(e~,.,....YI) 

Bir musibet anında 
Allah'ın takdirine rıza gösterip 

O'na sığınarak 
teselli bulmayı ifade eden 

söz ve davranışlar için kullanılan 
bir terim. 

-, 

~ 

Sözlükte "geri dönme, yapılmakta olan . 
bir işi. bir davranışı terketme" anlamın
daki rücu' kökünden türeyen istirca' mu
sibete uğrayan , özellikle bir yakınını kay
beden müminin Bakara süresinin 156. 
ayetinde geçen, "Şüphesiz biz Allah'a 
aidiz ve muhakkak ki O'na döneceğiz" 
mealindeki kısmı okuyup bu inancına uy
gun bir teslimiyet hali ortaya koymasını 
ifade eder. 

istirca ayetinin de yer aldığı Bakara sü
resinin ilgili bölümünde (2/1 53-1 57), mü
minlere sabırla ve namaz kılarakAllah'ın 
yardımını dilemeleri emredildikten sonra 
savaşlarda şehid düşenlere ölü denilme
mesi istenmekte, gerçekte onların yaşa
dıkları bildirilerek bir bakıma şehidlerin 
kayıp sayılmaması gerektiği vurgulan-


