
dünyaya duyuran ashapla onların takip

çilerine karşı takındıkları olumsuz tavır 

daima endişe ile karşılanmıştır. 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren ehl-i bid 'atı 

tenkit için çeşitli eserler kaleme alın

mıştır. Şafii'nin er-Red 'aHi ehli'l - eh
va' (Bağda di , S. 221 ), Ahmed b. Hanbel'in 

er-Red 'ale'z - zenadıl).a ve'l- Cehmiy
ye (İskenderiye 197 1 ), EbO Asım Huşeyş 
b. Esrem'in Kitabü'l-İstikame fi'r-red 
'ala ehli'l -bida', Eş'arf'~in el-Lüma' 
{Beyrut 1408/ 1987). Malati'nin et-Ten
bih ve'r-red 'ala ehli'l - bida' {Beyrut 

1388/ 1968), İbn Hazm'ın en-Nesa'ihu'l
münciye mine 'l -feçla'ilp'I-mui;ziy~ (e l· 

Fas/, ll , 275), EbO Muti' en-Nesefl'nin er
Re-d 'aıa ehli'l- bi da' ve'l - ehva 'i'çl 
çlalleti 'l- muçlılle (Kahire 1980), İbn Ha

cer ei-Heytemi'nin eş -Şava'il).u 'l-muf:ı
ril).a fi'r-red 'ala ehli'l-bida' ve'z-zen
del).a {Beyrut 14031 1983) adlı eserleri 

bunlardan bazılarıdır. 
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EHL-i BÜYÜTAT 

(bk. EHLÜ'l-BÜYÜTAT). 
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EHL-i EHVA 

EHL-i EHVA 
( .~~~ J,ıf ) 

İnanç ve davranışlannı 
beşeri görüş ve arzulara göre 

oluşturanlar anlamında bir tabir. 
_j 

Ehl kelimesiyle "nefsanl arzu, tema

yOl" manasındaki hevanın çağulu olan 

ehva kelimesinden oluşan ehl-i ehva (eh

iü ' l-ehva') tamlaması sözlükte "nefsin ar

zularına uyanlar" anlamına gelir. Terim 

olarak "inanç ve davranışlarını, peygam

berlerce tebliğ edilen ilahi buyruklara 

dayandırmaksızın sadece beşeri görüş 

ve arzulara göre oluşturanlar" şeklinde 

tanımlanabilir. 

Kur'an-ı Kerim'de ehl-i ehva tabiri geç

memekle birlikte yahudiler, hıristiyanlar, 

müşrikler, putperestler, ahireti inkar 

eden topluluklar gibi değişik zümrele

rio Hz. Peygamber'e vahyedilen Kur'an'a 

iman etmeyip beşeri arzularına (heva

ehva) uydukları bildirilmiş, ResOl-i Ek

rem'e de onların din diye ileri sürdükle

ri arzularına uymaması emredilmiş, böy

lece beşeri görüşlere dayanan anlayışla

rın din haline getirilmesinin yanlışlığına 

dikkat çekilmiştir (bk. M. F. Abdülbaki, 

el-Mu'cem, "hvy" md.) . İslam literatürün

de bu tabirin ortaya çıkışında Kur 'an'da

ki bu kullanımların etkili olduğu düşü

nülebilir. 

Ehl-i ehva tabiri Hz. Peygamber'e nis

bet edilen hadislerde de yer almamış

tır. Ancak bazı rivayetlere göre ResOl-i 

Ekrem Kur'an'ı, insanların hevaları ta

rafından saptınlmasına engel olacak ye

gane kaynak olarak göstermiş (Tirmizi, 

"Feza'ilü'l-~ur'an", 14); kişinin, hevası

nı vahyedilmiş ilkelere tabi kılmadıkça 

mOrnin olamayacağını (Ferra el-Begavi, 1, 
160), ümmeti hakkında en çok endişe 

duyduğu hususlardan birinin de onların 

hevaları tarafından saptınlma ihtimali 

olduğunu ve ümmeti içinden böyle top

lulukların çıkacağını belirtmiştir (Müs· 

ned, N, 102, 423) . 

ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren İslam lite

ratüründe yer alan ehl-i ehva terkibi 

İmam Malik'e atfedilen bazı rivayetler

de kullanılmıştır. Bu rivayetlerde ehl-i 

ehva tabiriyle Mu'tezile'nin ve diğer ba

zı İslami fırkalara mensup kelamcıların 
kastedildiği görülür (Süyütl, s. 117). Ab

dülkahir el-Bağdacti'nin kaydettiğine gö

re İmam Şafii er-Red caıa ehli'l- ehva' 
adlı bir eser yazmış ve ehl-i ehvaya ait 

görüşleri eleştirerek bu tabirin İslamlli
teratürde yerleşmesinde rol oynamıştır 
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EHL-i EHVA 

(el-Farlf:, s. 221). Şafii'nin ehl-i ehva ile 
kimleri kastettiği hususunda bilgi yok
tur. Ancak onun nübüweti kanıtlamak ve 
Brahmanizm ·i reddetmek amacıyla da 
bir eser yazdığı (Keş{ü'z-zunan, Il , 1384) 
dikkate alınırsa bu tabirle, İslam dışın
da kalan grupları veya İslam'dan çıktı
ğına hükmettiği bid'at tırkalarını kas
tettiği söylenebilir. Daha sonra bazı ha
dis mecmualarında, ehl-i ehvadan sa
kınmayı telkin eden hadislerin bulundu
ğu bab başlıklarında ehl-i ehva terkibi 
kullanılmış ve bir kısım tabiinin konuya 
ilişkin görüşleri nakledilmiştir. Bu kay
n~klarda verilen bilgilere göre Şa'bi. gö
rüşleri kendilerini cehenneme düşüre
ceği için, kelimenin kökündeki "yukarı
dan aşağıya inmek, düşmek" manasma 
dayanarak bazı gruplara "ashabü' 1- eh
va" adı verildiğini söylemiş, Evzai ehl-i 
ehvanın fikirlerinin İblis'in telkinlerinden 
ibaret olduğunu belirtmiş, İbn Sirin sa
pık kimseler olan ehl-i ehva ile bir ara
da bulunmanın ve dini kooularda onlar
dan bilgi almanın caiz olmadığını söyle
miş, EbG Kılabe ise ehl-i ehvanın kafir 
olduğuna ve bu sebeple onlara karşı kı
lıç kullanılması gerektiğine hükmetıniş

tir (Darimi, "Mu)ş:addime", 16, 30, 35; Ebı1 
Davı1d, "Sünnet", 3, 4). Muhaddislerden 
Ebü Davüd, Hz. Peygamber'in, "Müteşa
bih ayet1ere uyanları görünce biliniz ki 
Allah'ın kalplerinde eğrilik bulunduğu

nu bildirdiği kimseler bunlardır: onlar
dan sakınınız" şeklindeki sözlerinde ehl-i 
ehvaya işaret edildiğini düşünerek bu 
rivayeti "Babü mücanebeti ehli'I-ehva'" 
başlığı altında zikretmiştir (Ebu DavOd, 
"Sünnet", 2). İmam Buhari ehl-i ehva ta
birini bazı hadisleri kabul etmeyenler 
hakkında kullanmış ve bunları bir kısım 
ayetlere inanıp bir kısmını reddederek 
Kur'an'ı alaya alanlara benzetmiştir (ljal
lf:u e(ali' l- cibad, s. 169) 

Bu bilgilerden anlaşıldığına göre ha
dis alimleri ehl-i ehva tabirini, başta Ceh
miyye ve Mu'tezile kelamcıları olmak üze
re genellikle Selef çizgisi dışında kalan 
İslami tırkaları içine alacak şekilde geniş 
bir anlamda kullanmışlar, hatta onunla 
daha çok ehl-i bid'atı kastetmişlerdir. 

Bu anlayışın etkisiyle olacaktır ki lll. (IX.) 

yüzyıldan sonra itikadi mezhepler hak
kında yazılan kitaplarda ehl-i ehva tam
laması ehl-i bid 'atla eş anlamlı olarak 
kullanılmıştır. Nitekim Eş'ari, kabirde 
sorgu meleklerinin mevcudiyetini inkar 
edenler için ehl-i ehva tabirini kullan
mış ve bunu muhtemelen ehl-i istika
met yani Ehl-i sünnet karşıtı olan bid'at 
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tırkalarını ifade etmek amacıyla zikret
miştir (Makalat, s. 473, 478: krş. Malati, 
s. 123-125; Ramazan b. Muhammed el-Ha
nefi, s. 224) . Eş'arf'nin çağdaşı olan Ma
latr de et-Tenbih ve'r-red adlı eserin
de Maneviyye, Mezdekiyye gibi bir iki is
tisna hariç Havaric, Mürcie, Cehmiyye, 
Mu'tezile, Kaderiyye ve Şia'dan ibaret 
olan İslami tırkalara ait görüşleri nakle
dip eleştirmiş, Ehl~i sünnet dışında ka
lan bu tırkaların hevalarına uyduklarını 
ve böylece Hz. Peygamber'in getirdiği 

ilmin (vahyin) dışına çıktıkların ı söylemiş

tir. Zira ona göre, mesela Şia ·nın Sel
man-ı Farisi, Arnmar b. Yasir, Ebü Zer 
el-Gıfari gibi bazı sahabiler dışında bü
tün ashabı tekfir etmesi hevalarına uy
malarından başka bir gerekçe ile açık
lanamaz (et-Tenbfh ve'r-red, s. 12- 13). 
Daha sonra gelen AbdGlkahir el-Bağda
di, Seyfeddin el-Amidi gibi kelamcılar da 
bu anlayışı devam ettirmişler, nihayet 
müteahhir dönem alimlerinden Seyyid 
Şerif el-Cürcani ve Tehanevi ehl-i ehvayı. 
"Ehl-i sünnet dışında kalan ehl -i kıble" 
diye tanımlamışlardır (et· Ta crf{at, s. 27; 
Keşşa{, "heva" md.). Bunlara karşılık İbn 
Hazm'ın el-Faşl fi 'l-milel ve'l- ehva , 
ve'n -niJ:ıal adlı meşhur eserinde, İsla
mi tırkaların yanı sıra felsefi bazı görüş
lerle İslam dışındaki çeşitli diniere ait 
inançları nakledip eleştirmesi dikkate 
alınırsa onun ehl-i ehvaya, ehl -i bid'at 
mezheplerine ilave olarak semavi kitap
ları tahrif edip beşeri arzuları doğrultu
sunda oluşturdukları dini-felsefi anla
yışları benimseyenleri kapsayacak şekil
de geniş bir anlam verdiği görülür. Din
lerin ve mezheplerin tasnifi konusunda 
otoritelerden biri sayılan Şehristani, ba
zı açılardan isabetli bir yaklaşımla ehl-i 
ehva tabirine önemli bir açıklık getirmiş
tir. Ona göre insanlar inanç bakımından 
"ehlü'l-ehva· ve'n-nihal" ve "ehlü'd-di
yanat ve'I-milel", kısaca "ehl-i ehva" ve 
"ehl-i din" olarak iki kısma ayrılır. Var
lıklar ve olaylar hakkındaki inançlarını 

ilahi bir kaynağa dayandırmadan sade
ce kendi görüşlerine ve arzularına göre 
oluşturan insanlara ehl-i ehva denir. Ca
hiliye Arapları'nın görüşleri. Sabiiler, çe
şitli felsefi ekollere mensup filozoflar, 
bütün putperestler. yıldızperestler, ma
teryalistler, Brahmanlar ehl-i ehva için
de mütalaa edilir. Mecüsilik, Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi diniere ina
nanlar ise ehl-i dini teşkil ederler. Şeh

ristani ayrıca inanç açısından yaptığı bu 
tasnifin faydalandığı din ve mezhep ta
rihçileri tarafından da kabul edildiğini 

kaydeder (el-Milel, I, 12-13; 37-38; Il, 3). 
İbn Teymiyye de çok defa kelamcılar ve 
bid'at tırkaları anlamında kullandığı ehl -i 
ehvayı bazan filozoftarla Ehl-i kitap hak
kında da kullanmıştır (Der,ü tecaruii'l· 

cakl ve'n·nalf:l, V, 173; VII, 2I 1) . Buna gö
re itikadY tırkaların doğmaya başladığı 
ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren ortaya çıkıp 
literatüre geçtiği anlaşılan ehl-i ehvaya 
ilişkin görüşler iki noktada toplanmak
tadır. a) Ehl-i ehva, Ehl-i sünnet dışın
da kalan bütün İsiamY tırkaların ortak 
adıdı r. b) Bu tabir, inanç konularında ila
hi bir kitaba dayanmayan beşeri görüş
leri benimseyenlere verilen addır. Ancak 
Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra bazı hadis
lerde heva ve ehva kelimelerinin, sema
vi kökenli de olsa muharref oldukların
dan İslam dışında kalan bütün dinleri 
veya ilahi kaynaklı olmayan inançları içi
ne alacak şekilde geniş bir muhteva ka
zanması dikkate alınarak ehl-i ehvanın 
müslüman olmayan herkesi ifade eden 
bir tabir olarak kabul edilmesi gerekir. 

Selefiyye'ye mensup olan hadis alim
leriyle onların etkisinde kalan bazı Ehl-i 
sünnet kelamcıları e hi- i ehvayı b id · at 
tırkalanndan oluşan ehl-i kıbleye has
retmek istemişlerdir. Onlar bu kanaat
lerini, heva ve ehva ile ilgili nasların ehl-i 
bid'ata işaret etmesi, Hz. Isa'yı tanrılaş
tıran hıristiyanlarla bazı bid'at tırkaları
nın görüşleri arasında benzerliğin bu
lunması, ehl-i bid'atın, cennete sadece 
kendilerinin gireceğini savunan Ehl-i ki
tap'la aynı paralelde yer alması, ehl-i 
bid'at kelamcılarının İslam'a aykırı fel
sefi görüşleri savunmaları gibi delillerle 
temellendirmeye çalışmışlardır (Bağda

di, s. 144; İbn Teymiyye, Der,ü tecaruii' l 

calf:l ve'n-nalf:l, VII, 179,211: a.mlf., Min
hacü's-sünne, Vlll, 263: ŞevkanT. I, 154). 
Ancak bu görüşün isabetli olduğunu söy
lemek mümkün değildir. Zira itikadY ko
nularda aklın desteğine başvurmak ve
ya nasları akılcı bir yaklaşımla anlama
ya çalışınakla dini konularda nefsani ar
zular istikametinde haraket etmek ve 
duygusallığı ön plana çıkarmak arasın
da büyük farklar vardır. Her şeyden ön
ce akla başvurmak, Kur'an'ı ve dini ko
nuları akıl yoluyla anlamaya çalışmak biz
zat Kur'an'ın ısrarla tavsiye ettiği bir hu
sustur: bundan kaçınanlar Kur'an'da ye
rilmiştir (Yavuz, s. 48-53). Kelam ilminin 
doğuşuna vesile olan ehl-i bid'at kelam
cılarının, aklı nakle hakim kıldıkları id
diası veya Buharl'nin dediği gibi bazı ha
disleri reddetmeleri sebebiyle ehl-i eh
vactan sayılmaları da doğru değildir. Çün-



kü Kur'an heva ve ehvaya uymayı de
ğişik zümrelerden oluşan katiriere nis
bet etmektedir. Ebü 'l-Hüseyin el-Mala
tT ile Abdülkahir el - Bağdadi gibi alimie
rin kanaatlerine bağlı kalmak suretiyle 
(et· Tenbfh ue'r·red, s. 35; el·Far(c, s. I 3, 
80) ehl-i bid'atı kafir kabul ederek ehl-i 
ehva ile özdeşleştirmek ise ehl-i kıble
nin tekfir edilerneyeceği ilkesine aykırı 
düşer. Öyle görünüyor ki Selef alimleri
nin kelamcılarla ehl-i bid'at mensupla
rını ehl-i ehvaya dahil etmeleri, bilgi va
sıtalarını Kur'an ve hadise hasretmeleri 
ve ayrıca ahad rivayetlerin de mutlaka 
kabul edilmesini gerekli görmeleri se
bebiyledir. Halbuki Kur'an 'a göre ilim 
vasıtalarından biri de akıldır ve zan yo
luyla kesin bilgi hasıl olmaz. Şu halde 
ehl-i ehva ile ehl-i bid'atın farklı anlam
lar taşıdığını ve ehl-i ehvanın kafirler 
hakkında kullanılması gereken bir tabir 
olduğunu kabul etmek daha uygun bir 
davranış olur. 
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(bk. EHL-i HADIS). 
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L 

EHL-i HADIS 
( ~.=)\ ~~) 

Hadisçiler ve hadis taraftarları 
anlamında terim. 

_j 

Ehl -i hadis (ehlü ' l -hadls ) veya aynı an
lamdaki ashabü' 1- hadis tabirleri saha
biler zamanında kullanılmaya başlanmış
tır. En çok hadis rivayet eden yedi saha
biden biri olan Ebü Said el-Hudri'nin ha
dis öğrenmeye çalışan gençlere, "Siz bi
zim halefimiz ve bizden sonraki ehl-i ha
dissiniz" dediği nakledilir (Hatfb, Şerefü 
aşJ:ıabi'l-hadfş, s. 22) Ehlü'l-hadis. asha
bü'l-hadis ve sahibü'l-hadis gibi tabir
lerle, hadis öğrenim ve öğretimiyle uğ
raşan, ravilerin durumlarını bilen ve ha
disi ilgilendiren bütün konularda söz 
sahibi olan kimseler kastedilmekteydi. 
Buna göre ünlü hadis alimi ve muhad
dis Şu'be b. Hacca c sahibü' 1- hadis sayı
lırken (İbn Sa'd, VII, 280) hadis rivayetin
de kuwetli olmayan, fazla hadis rivayet 
etmeyen Ferkad es-Sebahi sahibü'l -ha
dis sayılmamıştır (Müslim, "Mukaddime", 
ı. 27) Aynı şekilde Maliki fıkhında söz 
sahibi olan Abdullah b. Nafi' hadiste de
rinleşmediği için sahibü' ı- hadis kabul 
edilmemiştir (Zehebi, X, 372, 373). 

Ehl-i hadis terimi zamanla "hadise gö
re amel etmeye çalışan kimse" anlamı
nı da kazanmaya başladı. Nitekim ehl-i 
hadisin önde gelen temsilcilerinden Ah
med b. Hanbel, sahibü' ı- hadisi "hadisi e 
amel eden kimse" diye tarif etmiştir. 
Ehl-i hadis terimi bu anlamıyla , ehl-i 
re'y* ile birlikte hadisle amel eden bü
tün müslümanları kapsamaktaysa da ha
disle amel etme ve bunun için belli usul
leri kullanma söz konusu olduğunda 

Ehl-i sünnet'in bir kısmını teşkil eden 
(Hakim, s. 3) ve naslara yaklaşımları fark
lılık arzeden bir ashabü' ı- hadis ortaya 
çıkmaktadır. Ehl -i hadisin en belirgin 
özelliği, hadisleri mümkün olduğu kadar 
yoruma tabi tutmadan ve kıyasa baş
vurmadan uygulamak, akli-edebi ilim
lerden ziyade nakli ilimlerle ilgilenmek 
şeklinde ifade edilebilir. Hadisiere şek

len bağlı kalmayı savunan Zahiriler'le 
ehl-i re'ye yakınlığı ile bilinen Şafii ve 
Malikiler de ehl-i hadis içinde kabul edil
miştir (Şehristani, ll, 45-46). Aynı şekil
de, el - Ciimicu'ş - şaJ:ıiJ:ı ' ine bab başlığı 
da dahil olmak üzere hadis dışında hiç
bir şey yazmayan Müslim ile fıkhi görüş
lerini el-Ciimicu 'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin bab baş
lıklarında vermeye çalışan Buhari ehl-i 
hadisin farklı grupları içinde yer almış-

EHL- i HADIS 

!ardır. ll (VIII) ve lll. {IX.) yüzyıllar bu fark
lı yaklaşımları benimseyen kimselerin 
şiddetli mücadelesine sahne olmuş, ehl-i 
hadis çeşitli dönemlerde şekilci tutum
ları sebebiyle tenkide uğramıştır. 

İlk zamanlar hadis öğrenimi, Allah rı
zası için yapılan bir ibadet ve müslüman
lara bir hizmet vesilesi sayılırken ll. {VIII. ) 
yüzyılda bu işin , halkın gösterdiği ilgi 
sebebiyle şehir meydanlarında binlerce, 
on binlerce insanın katıldığı bir gösteriş 
ve hatta kazanç vesilesi yapıldığı anla
şılmaktadır. Ehl-i hadise mensup bazı 
kimseler işi tamamen nakilciliğe dökmüş 
ve hadisleri anlama yönünde bir gayret 
göstermemişlerdir. Hz. Ömer'in Medine 
dışına gönderdiği bazı sahabflere az ha
dis rivayet etmeleri yolundaki tavsiye
siyle anlamadan rivayet etmenin mah
zurlarını dikkate aldığı hatıra gelmek
tedir. Ehl -i hadisten olan Hasan-ı Bas
ri'ye nisbet edilen, "Alimlerin maksadı 
riayet etmek, sefihlerin maksadı riva
yet etmektir" sözüyle de bu hususa işa
ret edilmektedir (M . Zahid Kevseri, s. 5 I ). 
Taberl'nin, fakihlerin çeşitli konulardaki 
farklı görüşlerini ele aldığı İl]tiliifü 'l-fu
~ahii, adlı eserinde Ahmed b. Hanbel 'in 
görüşlerine yer vermemesi, ehl-i hadi
sin bu önemli simasım fakih kabul et
mediğini göstermektedir. Bu sebeple 
birçok alim ehl-i hadise, muhaliflerinin 
tenkitlerine imkan vermemek için ha
dislerin fıkhını öğrenmeyi tavsiye etmiş
tir (Hakim, s. 66; Hatib, Mul]taşaru Naşf· 
J:ıati ehli'l-J:ıadfş, s. 31, 141 , 152) Hatib el
Bağdacti, bir taraftan ehl-i hadisi muha
liflerine karşı savunmak maksadıyla Şe
refü aşJ:ıiibi 'l-J:ıadiş ' i yazmış, diğer ta
raftan onlara hadislerin fıkhını öğren

meyi tavsiye eden Naşfl;.atü ehli'l-l}.a
diş adlı kitabını kaleme almıştır. 

Asırlar boyunca devam eden bu tar
tışmalar tarafları etkilediği için ehl-i ha
disle ehl-i re'yden belli meselelerde an
laşma zemini bulanlar Ehl-i sünnet da
iresinde bir araya gelmişlerdir. Bu du
rum ehl-i hadisin lehine olmuş, onların 

hadisleri koruma, öğrenim ve öğretimi
ni sağlama hususunda hizmet etmele
rine imkan hazırlamıştır. 

Ehl-i hadisin meydana getirdiği zen
gin bir literatür vardır. İlk dönem hadis 
kitaplarının çoğunu bunların fıkıh saha
sındaki faaliyetleri olarak değerlendir
mek mümkündür. Aynı şekilde akaidle 
ilgili hadisleri topladıkları kitaplar ehl-i 
hadisin bu konudaki kanaatini, akaidle 
ilgili naslara te'vilsiz bağlılığını ortaya 
koymaktadır. Ehl-i hadisi savunmak, on-
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