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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 
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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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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-


