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EHL-i HAK 
( .;> j.tf ) 

Daha çok Batı İran'da 
ve Irak'ın bazı bölgelerinde yayılan, 

eski dinlerden ve aşırı Şiilik'ten 
etkilenen bir fırka. 

Ehl-i Hakk'ı gulat-ı Şfa'dan sayarak 
Aliilahller veya Aliyyullahller adıyla an
ma temayülü bazı kaynaklarda göze çar
pıyorsa da bu anlayış doğru değildir. Ger
çi Ehl-i Hak da Alevller gibi Hz. Ali'yi Tan
rı ' nın bir zuhuru sayarak onu Hz. Pey
gamber'den üstün kabul eder; ancak bu 
inanç Ehl-i Hakk' ın düşünce sisteminde 
merkezi bir yer tutmaz. Üstelik İran Kür
distanı'nda bulunan Aliilahller Ehl-i Hak'
tan büsbütün ayrı bir topluluk oluştu
rurlar. Bütün Ehl-i Hak fırkalarınca ka
bul edildiğine göre mezhebin gerçek ku
rucusu 671 (1272) yılında doğan. 716'
da (1316) mezhebini yaymaya başladığı 
rivayet edilen ve Sultan Suhak diye bili
nen Sultan İshak'tır. Şehrizor civarında

ki Berzence'de Şeyh isı (Tsa) ve Remziyar 
lakaplı Hatun Dayire'nin çocukları ola
rak dünyaya gelen Sultan Suhak'ın de
desi aslen Hemedanlı olup Güran bölge
sine yerleşen bir seyyiddir. Böylece ne
sebinin imam Müsa ei-Kazım'a ulaştığı 
rivayet edilir. Bir süre sonra Berzence'
den hicret ederek günümüzde İran Kür
distanı'nda bulunan Kirmanşah yakınla
rındaki Evruman'ın Şeyhan köyüne yer
leşen, rivayetlere göre hiç evlenmeyen 
ve. 100 yıldan fazla yaşayan Sultan Su
hak, Ehl -i Hak doktrinini burada Perdi
ver denilen yerde kurmuş, mezhep teş
kilatının iç düzeni için Benyamin adlı şah
sı pir, Davüd'u da delil olarak görevlen
dirmiştir. Bu ikisi de evlenmedikleri ve 
halef bırakmadıkları için mezhep men
supları Hanedanha-yı Heftegane adıyla 
yedi büyük aileye ayrılarak onların ida
resi Sadat-ı Hanedan-ı Hakikat adı ve
rilen Ehl-i Hakk' ın ileri gelenlerinden ye
di pire bırakıldı. Sultan Suhak'ın ölümün
den sonra kurulan dört ve daha sonra
ki bir aile ile birlikte hanedan sayısı on 
ikiye yükseldi. Bunun için Ehl-i Hakk'a 
mensup olan her fert bu on iki aileden 
birine bağlanmak ve onunla ilgisini sür
dürmek durumundadır. Ölüm tarihi ke
sin olarak bilinmeyen Sultan Suhak'ın 
Ehl-i Hak mensuplarınca en önemli yer 
olarak kabul edilen türbesi İran Kürdis
tanı · nda Perdiver yakınlarında bulun
maktadır. 

Ehl-i Hakk'ın bütün kollarının paylaş
tığı en önemli !nanç, Tanrı'nın yedi defa 
belli bir insan şeklinde hulül etmiş ol
duğu şeklindeki inanıştır. Tanrı ilk hu
lülünden önce ezel aleminde kainat de
nizinin dibindeki bir incinin içinde bulu
nurken daha sonra alemierin yaratıcıs ı 

olan Havendigar şeklinde zuhur etmiş, 
ikinci hulül şekli olan Ali Murtaza 'yı (Ali 
b. EbO Talib) Şah Hüşfn (Baba HOşfn) takip 
etmiştir. Büyük bir ihtimalle tarihi bir 
şahsiyet olan Şah Hüşin, Ehl-i Hak riva
yetlerine göre V veya VI. (XI-XII.) yüzyıl
da Lüristan'da yaşamıştır. Allah'ın dör
düncü defa hulül ettiği kişi ise fırkanın 
kurucusu olduğu belirtilen Sultan Suhak'
tır. Bu dört hulül konusunda ittifak var
sa da Sultan Suhak'tan sonra Allah' ın 
kimlere hulül ettiği hususunda Ehl-i Hak 
kolları arasında görüş birliği yoktur. En 
yaygın rivayete göre son üç zuhur Kır
mızı (Şah Veys Kulı). Muhammed Beg (Ma
mad Beg) ve Şah Ateş şeklinde olmuş
tur. Sultan Suhak gibi Kırmızı da Şehri
zor bölgesinde yaşamış, fakat Muham
med Beg fırkanın merkezini önce Kuzey 
Lüristan'a, sonra da Azerbaycan'da bu
lunan Acari şehrine nakletmiştir. Aze
ri Türkçesi'yle yazılan Kutubname adlı 
eserde HataY mahlasıyla anılan Şah is
mail ' den saygıyla bahsedildiği dikkate 
alınırsa Muhammed Beg'in Safevfler'le 
iyi ilişkiler içinde olduğu anlaşılır. Tanrı'
nın sonuncu zuhuru olan Şah Ateş , Mu
hammed Beg'in oğlu olup 1114 (1702-
1703) yılında şahin şekline bürünerek 
ebediyen gözlerden kaybolmuştur. Bu 
tekrarlanan zuhur veya hulüller Tanrı ' 

nın giydiği elbiselere benzetildiği için "li
bas came" veya "dun püşlden" (elbise giy
rnek) şeklinde adlandırılmıştır. 

Tanrı'nın zuhuru olan yedi kişiye "ya
ran-ı çar melek" denilen dört melek refa
kat etmiştir. Ulühiyyet cevheri her libas
ta yeniden zahir olduğu gibi bu dört me
lek de her yeni zuhur ile beraber isim 
değiştirmesine rağmen her zaman aynı 
kalmış ve Tanrı gibi yedi değişik elbise 
giymiştir. Dört meleğin yanında her zu
hura refakat eden bir de kadın melek 
olduğuna inanılır. Bu meleklerin adları 
ilk iki devirde İslami öğretiler ve ŞYa ge
leneğinden alınmıştır. Mesela yaratıcı 

Havendigar ile birlikte Cebrail, Mikail, is
rafil ve Azrail' in yanında ayrıca adı bi
linmeyen bir kadın melek vardır. İkinci 
hulülün mazharı olan Ali Murtaza'ya re
fakat eden melekler Selman, Kanber, 
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Muhammed ile (Hz. Peygamber) Nusayr 
{ibnü'n-Nusayr [?])ve kadın melek olarak 
da Fatıma'dır. Hz. Aişe ile Muaviye b. Ebü 
Süfyan ise şeytanın takipçileridir. Üçün
cü hulülde Şah Haşin'in melekleri Baba 
Büzürg, Kaka Rıda (R ı za). Kore FakT, Ba
ba Tahir, Mama Celale; dördüncü zuhur 
olan Sultan Suhak'ın melekleri de Ben
yamin, Davüd, Pir Müsf (Musa). Mustafa 
Davüdan ve Suhak'ın annesi Hatun Da
yire'dir. Bundan sonraki üç hulülün me
lekleri ise ihtilaflıdır. 

ilah cisme bürünmek suretiyle zuhur 
ve tecelli edince insanlar arasında da te
nasühün cereyan etmesi buna uygun 
düşmektedir. Bu bakımdan insan ruhları
nın tenasühü Ehl-i Hakk'ın inançları ara
sındadır . Gayesi ruhun tasfiyesi olan ve 
aşırı Şfa'da görülen tenasüh, "bin bir don 
değiştirme " şeklinde ele alınır. Buna gö
re insanlar ölümden korkmamalıdır. Zi
ra ölüm ördeğin suya dalması ve sonra 
tekrar çıkması gibidir. Bu bakımdan sa
rı topraktan (zerde-gil) yaratılan Ehl-i 
Hak mensuplarının ruhları bin bir de
fa doğup öldükten sonra tamamen pak 
olup kurtulacak; kara topraktan (hak-i 
siyah) yaratılan diğer insanlar Şehrizor 
ovasında (veya bazı rivayetlere göre Sul
taniyel vuku bulacak mahşerden sonra 
toptan lanetlenecek ve yok olacaklardır. 
Ayrıca Ehl-i Hak, İsnaaşerl Şilieri gibi 
mahşerden önce "sahibü'z-zaman" ola
rak bilinen. fakat görevi belli olmayan 
Mehdi'nin zuhur edeceğinede inanmak
tadır. Ferdi ibadetler hakkında pek az 
bilgi bulunmakla birlikte İslam 'a yakın 
olanlarının "namaz-ı Ehl-i Hak" dedik
leri ve şer'l namazın tamamlayıcısı say
dıkları namaza karşılık. çoğunluk namaz 
yerine niyazın konulduğunu kabul ede
rek haftada bir defa yapılan nezir veya 
zikir cem'lerine katılmayı ibadet konu
sunda yeterli görürler. Bunlar. "ehl-i na
maz" diye adlandırdıkları müslümanlar
dan ayrıldıklarını ortaya koymak mak
sadıyla kendileri için "ehl-i niyaz" ifade
sini kullanırlar. Mükellef olan her Ehl-i 
Hak ferdinin her yıl muayyen zamanda 
üç gün oruç tutması gereklidir. Orucun 
kış mevsiminde tutulması benimsenrnek
le birlikte mevsimin hangi günlerinde 
tutulacağı hususu ihtilaflıdır. Rivayet
lere göre Sultan Suhak, üç arkadaşıyla 
birlikte düşmanlarından kaçıp kurtul
maya karar verdiğinde Şenderküh da
ğında bir mağaraya sığınmış ve burada 
üç gün aç kalmıştı. Oruç onların bu ha-
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tırasım ta'ziz maksadıyla tutulur ve di
nin en önemli rükünlerinden sayılır. 

Ehl-i Hak ayinlerinin başında, cem ve
ya cem' denilen ve cemhane adı verilen 
mahalde veya genellikle evlerde yapılan 
toplantılar gelir (cem veya cem' terimi Ale
vfler ve bir kısım BektaşTier tarafından da 
kullanılmaktadır) Cem'lerde Gürani veya 
başka dillerde söylenen, "kelam" yahut 
"defter" adı verilen, Ehl-i Hak büyükle
rinin şiir şeklinde ortaya koydukları söz 
ve talimatlar daha çok tanbur ve def, 
bazan da ney gibi müzik aletleri eşli

ğinde okunur. Açıktan zikir yapılan, ba
zan ateş yakılan ve içki içilen bu toplan
tılara kadınlar da katıldığı için Ehl-i Hak 
diğer bazı heterodoks fırkalar gibi "mum 
söndürme" denilen ahlaksızlıkla suçlan
mıştır. 

Bu fırkanın ayinleri arasında önemli 
bir yer tutan kurbanlar kanlı (h ün dar: ho
roz, koyun, öküz vb.) ve kansız (bThün: ek
mek veya pişirilmiş yiyecekler) olmak üze
re ikiye ayrılır. Kanlı ve kansız kurban çe
şidi on dörde ulaşmaktadır. Kurban ayi
ni belli usullere bağlıdır. Etler kemikler
den ayrılır ve kemikler gömülür. Pişiri

len etler ve diğer yiyecekler kurban ayi
nine katılanlara dağıtılır ve kurban du
ası okunur. Her iki çeşit kurban ayinine 
"sebz nemüden" (yeşillendirmek), yani ha
yat vermek ve canlandırmak denir. Bu
rada eski verimlilik kültlerinin bir kalın
ttsını görmek mümkündür. 

Her Ehl-i Hak mensubunun bir plre 
bağlanması gerekir. "Ser sipürden" de
nilen ve on iki hanedandan bir pfre bağ
lanınayı sağlayan tören esnasında beş 
meleği temsil eden şahıslar yeni doğmuş 
çocuğun etrafını sararlar. Başı temsil 
eden küçük bir hindistan cevizi ayini yö
neten kişi tarafından parçalanır. Bu par
çalardan biri, üzerinde Şii akldesi yazılı 
olan ve "havrze" adı verilen bir gümüş 
parçası ile birlikte muska gibi çocuğun 
boynuna asılır. Böylece hanedanların asıl 
prr ve delilleri olan Benyamin ve Davüd'a 
biat edilmiş olur. Başı bağlananla ken
disine biat edilen şeyhin soyu arasında 
akrabalığa benzer bir bağ kurulmuş olur 
ve bağlanan kişi ile pir ailesi fertleri ara
sında evlenme engeli oluşur. Bu tören 
tarikatların biat merasimi'rıden alınmış
tır. Nitekim iran'da fazla yaygın olma
yan Haksar dervişleri de aynı merasimi 
uygulamaktadırlar: 

Ehl-i Hakk'ın bir özelliği de ahlaken 
olgunlaşma maksadıyla bir veya birkaç 
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erkekle bir kadın arasında kurulan ve 
"şart-ı ikrar" denilen manevi kardeşlik
tir. Kıyamet günü için bir hazırlık oldu
ğu belirtilen ve evlenme manilerinden 
sayılan bu sunY kardeşlik Yezrdrıer ara
sında da görülmektedir. 

Bu fırka mensupları için en önemli zi
yaret yeri, Perdiver yakınındaki Sultan 
Suhak Türbesi'dir. Bundan başka Zohab'
da Baba Yadigar Türbesi, Lüristan'da 
Savelin dağlarında Baba Büzürg Türbe
si ve Dizfül Hürremabad yolunun doğu
sunda bir dağın eteğinde bulunan Şah
zade Ahmed Türbesi önemli ziyaretgah
larıdır. 

Bütün Ehl-i Hak kolları tarafından kut
sal sayılan ve inançlarını belgeleyen bir 
kitap bulunmadığı gibi dini meselelerde 
herhangi bir şeriat birliği de mevcut de
ğildir. Mezhep daha ziyade, birbirine sı
kı bir şekilde bağlı çeşitli akımların men
suplarından meydana gelen bir toplu
luk özelliği arzeder. Diğer taraftan Ehl-i 
Hak mensupları, aralarındaki etnik ve 
dini gruplaşmalar sebebiyle merkezi bir 
organizasyon kuramadıkları gibi tarihte 
ve günümüzde hiçbir zaman inançlı ve 
ahenkli bir toplum oluşturamamışlar

dır. Hatta birbirine yakın iki Ehl-i Hak 
köyünde bile adab ve erkanın belirgin 
bir şekilde değiştiği görülür. Köylerde 
lider durumunda bulunan ve "seyyid" 
denilen kişilerin ellerinde mevcut "ke
lam"lar da geniş ölçüde farklılık göster
mektedir. 

Ehl-i Hak büyüklerinin itikadr ve arne
ır konulardaki söz ve emirlerini ihtiva 
eden manzum kelamlar XIX. yüzyıla ka
dar şifahr olarak nakledilmekte, bu ko
nularda yetkili olan ve "kelamhan" de
nilen kimseler de nakillerde fazlalık ve
ya noksanlık bulunmamasına özen gös
termekteydi. Fakat daha sonra kelam
ların yazılmasına başlanmış, son otuz 
kırk yıldan bu yana da bunların basılına
sı yoluna gidilmiştir. Elde bulunan en 
eski kelam 250 yıldan biraz öncesine, 
diğerleri ise daha geç deviriere aittir. 
Ehl-i Hak arasında Güranı dilinde yazıl
mış, yirmi altı kelamdan ibaret olan Def
ter-i Ijazône-yi Ferdiveri ve bu fırka
nın efsanevr tarihini ihtiva eden Kitôb-ı 
Serencôm oldukça yaygındır. Kendini 
"kutb-i kül" diye adlandıran ve Tanrı ta
rafından bu işle görevlendirildiğini ileri 
süren Hacı Ni'metullah Ceyhunabadr (ö 
1920), Güranrce ve Türkçe çok sayıda ke
lamı ve mezhebin inançlarını içine alan 

Furkanü'l-ahbôr adlı eseri yanında Ehl-i 
Hak inançlarını tutarlı bir sistem ha
line getirmek amacıyla 11.116 beyitlik 
Şôhnôme-i Hakikat adında Farsça di
daktik bir eser yazmıştır. Kitabında, 

iran'da hakim olan İsnaaşerf Şirliği'ne 
epey taviz veren CeyhunabadY'nin Suri
ye Alevneri 'nin bu yoldaki teşebbüsle
rini kendine örnek alarak Ehl-i Hakk'ın 
Şii ve dolayısıyla müslüman oldukları

nı ispat lamaya çalıştığı tahmin edilebi
lir. CeyhunabadY'nin oğlu olan Nür Ali 
Şah İlahi'nin Burhônü '1- J:ıa~ ve Ma cri
fetü'r-rı1J:ı adlı eserlerinde de İsnaaşe
rr Şirliği'ne temayül belirtileri görülmek
tedir. 

Sosyal bakımdan daha çok köylüler. 
göçebeler, fakir ahali ve dervişler ara
sında yayılmış bulunan Ehl-i Hak mez
hebinin günümüzde en mühim merke
zi İran Kürdistanı'ndaki Sahteran (eski 
adıyla Kirmanşah), Kasrışlrin , Serpül ve 
Kerend'dir. Güran kavminin hepsi, Kürt 
aşiretlerinden SencabYler' in bir kısmı 

Ehl-i Hak'tandır. Lüristan ahalisinin ço
ğunluğu, bilhassa Hüleylan ve Püştiküh 
bölgelerindeki halkın hemen hepsi bu 
fırkaya mensuptur. Azerbaycan'da Teb
riz, Meraga, Urmiye. Makü ve bu şehir
lere yakın olan bazı köylerde, Tahran, 
Veramin. Kazvin, Reşt ve Şrraz gibi şe
hirlerde dağınık ve küçük Ehl-i Hak top
lulukları vardır. 1971 yılında bütün iran'
da Ehl-i Hak nüfusu 150.000 olarak tah
min ediliyordu (Gabriel, s. 126). Irak'taki 
Ehl-i Hak Süleymaniye, Kerkük, Musul 
ve Hanikin'de bulunmaktadır. Ermenis
tan ile Azerbaycan sınırlarında bulunan 
Karapapaklar da Ehl-i Hak mezhebine 
mensuptur. 

Ehl-i Hak akımının, temelini aşırı Şfa'
nın teşkil ettiği tipik bir derleme fırka 
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim dakt
rinin kökleri bir yandan, aşağı Dicle ve 
Karün nehri ovalarında X. (XVI.) yüzyıl 

sonlarına kadar hakim olan Nusayrr aşı
rılığına kadar uzanır; zira Allah'ın ezel 
aleminde bir inci içinde bulunması Nu
sayrr akldesinde mevcuttur. Öte yan
dan fırkada görülen Hint menşeli tena
süh inancı da büyük bir ihtimalle aşırı 
İsmailiyye ve Maniheizm doktrininden 
alınmıştır. inanç sisteminde eski Güra
ni mitolojisinin hakimiyeti yanında pir 
seçimi, ayin ve adabda zikirler, sofra
lar ve ihvan cemiyetlerinde süfr derviş
lerin sistemi benimsenmiş görünmek
tedir. 



BİBLİYOGRAFYA: 

V. Minorsky, Materialy dlya izuçeniya per· 
sidskoy sekti Lyudi istiny ili Ali· Ilahi, Moskva 
1911 ; a.mlf .. "Notes sur la secte des Ahle
Haqq", RMM, sy. 40 ( 1 920), s. 20·97; sy. 41 
1 1921 ). s. 205·302; a.mlf. , "The Sect of the 
Alıl-i Hakk", lranica: Twenty Articles, Tah· 
ran 1964, s. 306·316 (islam Ansiklopedisi için 
tercüme edilen makalen in aslının genişletilmiş 
şekli olup çok zengin bir bibliyografya ihtiva 
eder); a.mlf .. "Ehl-i Hak", iA, IV, 201·207; 
a.mlf.. "Ahl -i H~", El2 (İng.), ı , 260·263 ; 
Abbas ei-Azzavı. el·Kaka'iyye fi't·ttiril], Bağ· 
da d 1368; W. Jvanow. The Truth · Worshippers 
of Kurdistan, Bombay 1953; a.mlf .. Contribu· 
tion scientifique aux etudes iraniennes, Paris 
1970, s. 159-173, 175-180, 197-230, 279-300; 
a.mlf .. Cycle des fide/es compagnons a l'epo· 
que de Buhlul, Paris 1974; a.mlf.. La Grande 
assemblee des Fidefes de Write au tribunal 
sur le mont Zagros en Iran, Paris 1977 ; a.mlf .. 
"Le 'Secret indicible' et la 'pierre noire' dans 
la tradition des Kurdes et des Lurs, Fide
les de Verite", JA, CCL 1 ı 962). s. 370-433; A. 
Gabriel, Religionsgeographie von Persien, Vi
en 1971, s. 125-128; Seyyid M. Ali. Sersipür
degan: Tari!] ve Şerh-i 'A~a'id-i Din ue Adab 
ue RüsQm-i Ehl·i ljak, Tahran 1362 hş.; Hacı 
Ni'metullah Ceyhünabadl, Şahname - i lja~i~at, 

Tahran 1363 hş.; A. Bennigsen- S. E. Wimbush. 
Muslims of the Soviet Empire, Bloomington · 
Indiana 1986, s. 13, 132; Nüreddin Müderrisl 
Çehardihl. Ha~sar ve Ehl-i lja~. Tahran, ts. ; 
a.mlf.. Esrar-ı Firak·ı Haksar, Ehl-i Hak ue Me
lek- Ta'asr, Tahran .1369 hş.; J. During. Musique 
et mystique, Paris-Tahran 1989, s. 293-519; 
M. Moosa. Extremist Shiites: The Ghulat Sects, 
Syracuse ·New York 1988, s. 185-254 ; C. J . Ed
monds. "The Beliefs and Practices of the Alıl-i 
Haqq of Iraq", Iran, VII, London 1969, s. 89-
101; H. Halm. "Ahl -e Haqq", Efr., 1, 635-637; 
DMT, ll, 610-614. 

li] HAMİD ALGAR 

L 

L 

1 

L 

1 

EHL-i HAL 

(bk. EHLÜ'I-HALve'l-AKD). 

EHL-i HAL 
(bk. HAL). 

EHL-i HARP 

(bk. HARBİ). 

EHL-i HİBRE 

_j 

_j 

_j 

L 

EHL-i İSBAT 
( ü[;ii'l J..,t) 

İlahi sıfatiarın varlığını 
kabul eden kelamcılar için 

kullanılan bir tabir. 

Ehl-i isbat (ehlü'l-isbat) tabiri daha çok 
ilahi sıfatları ispat eden. yani zata nis
betini benimseyen kelamcılar için kulla
nılır. ilgili kaynaklarda ehl-i isbat yerine 
müsbite terimi de yer alır. Allah'ın zatı

na sıfat nisbet etmeyi benimsemeyen
Iere de nüfat ve bir anlamıyla muattıla 
denilmiştir. 

Tesbit edilebildiği kadarıyla ehl-i is
bat tabirini ilk defa Ebü'I-Hasan ei-Eş'a
ri (ö 324 / 935) Ma~ii.Jdtü'l-İsldmiyyfn 
adlı eserinde kullanmıştır. Eş'arf, kelam
cıların ilahi sıfatlar ve fiillerle kulların 

fiilierine dair görüşlerini aktarırken ehl-i 
isbat ad ı altında bir gruptan bahsetmek
te ve onlara ait görüşleri anlatmakta
dır. Eş'arf'nin Dırar b. Amr, Yahya b. 
Ebü Kamil, Ahmed b. Selerne ei-Küşa
nl gibi alimleri. ilahi sıfatlarla kaderi is
pat eden ve kulların fiilierinin Allah ta
rafından yaratıldığını söyleyen kelam
cılar grubunda göstermesinden. ayrıca 
kesb* konusunda kendisinin de bu gru
bun görüşünü benimsediğini ifade et
mesinden anlaşıldığına göre ehl-i isbat 
daha çok Ehl-i sünnet alimlerini veya 
onlara yakın görüşleri benimseyen ke
lamcıları kapsamaktadır. Gerçi Eş'ari, 

Allah'a nisbet edilen idlal (saptırma) fi
ilini O'nun kullarına inkar etme gücü 
vermesi, tevfiki ise iman etme kuweti 
bahşetmesi şeklinde kabul edenler için 
de ehl-i isbat tabirini kullanmış ve bu
na Mu'tezile'nin bir grubunu kapsamı
na alacak şekilde geniş bir anlam yük-
lemiştir, fakat yine de Mu'tezile alimle
rini genellikle ehl-i isbatın dışında tut
muştur. Bu sebeple Eş'arf'nin termino
lojisinde ehl-i isbat kavramının daha zi-
yade Ehl-i sünnet alimleri için kullanıl
dığını söylemek mümkündür. Ebü Man
sür ei-Matüridi de zati ve fiili sıfatlar 
konusunu tartışırken ehl-i isbat tabiri-
ni Ehl-i sünnet alimleri için kullanmıştır 

L 

1 

(bk. EHL-i VUKUF). _j (Kitflbü't· Teuhfd, s. 55). Onun en önemli 
takipçisi sayılan Ebü'I-Muln en-Neseff, 

L 

EHL-i HİREF 
(u_,.,..~~) 

Zanaatkarlara, özellikle 
küçük el sanadarıyla uğraşan 

kimselere verilen ad 
(bk. ESNAF). 

1 "Ehl-i hak" diye adlandırdığı Ehl -i sün
net alimlerinin ilahi sıfatlarla ilgili gö
rüşlerini açıklarken ispat kavramını çok
ça kullanır (mesela bk. Tebsıratü 'l-edille, 

I, 264-267). Bu tabir daha sonra da çe
şitli alimler tarafından benimsenmiştir. 

_j Seyfeddin ei-Amidl ve ibn Teymiyye ehl-i 

EHL-i KIBLE 

isbat tabirini "ilahi sıfatları ispat etme
ye çalışan Ehl-i sünnet alimleri" anlamın
da eserlerinde tekrarlamışlardır. ibn Tey
miyye. sıfatlar konusunda Ehl-i sünnet'e 
aykırı görüşler benimseyen Cehmiyye, 
Mu'tezile ve felasifeyi "nüfat" diye ad
landırırken ehl-i isbat yerine zaman za
man "müsbite" kelimesini de kullanmış
tır. ibn Teymiyye, hem Selefiyye hem 
de Eş'ariyye kelamcıları hakkında kul
landığı ve naslarla akıl ilkelerine en uy
gun düşen yolu temsil ettiğini söyledi
ği ehl-i isbata mensup kişiler arasında 
Eş'ari, Bakıllanf. Fahreddin er- Razi ve 
ayrıca Ebü Said ed-Darimi, Ebü Ya'la 
ei-Ferra. ibn Hamid gibi alimleri sayar 
ve Eş'ariyye'yi Selefiyye'den ayırmak için 
"mütekellimetü ehli" 1- is bat" ifadesine 
yer verir. ilahi sıfatlar ve fiilierin ispa
tı. kulların fiilierinin yaratılmışlığı. zihni 
ve harici varlıkların mevcudiyeti gibi hu
suslar ibn Teymiyye'nin ehl-i isbata nis
bet ettiği belli başlı kelaml görüşlerdir. 
Sonuç olarak ehl-i isbat tabirinin Sıfa
tiyye'nin bir başka adı olduğunu söyle
mek mümkündür. 
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liJ YusuFŞEvKiYAvuz 

EHL-i KIBLE 
(~l~t) 

İnanç esaslarını 
değişik şekillerde yorumlayan 

farklı itikadi mezheplere 
bağlı bütün müslümanları 

kapsayan bir tabir. 
_j 

"Kabe'ye doğru yönelerek namaz kı

lanlar" anlamındaki ehl-i kıble (ehlü'l
kıble) tamlaması. islam literatüründe çe
şitli kelam ekaileri tarafından, kendile
rince küfre girmediği kabul edilen ve 
Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılma
nın farz olduğuna inanan (veya bunu bil
fiil icra eden) değişik mezheplere bağ
lı bütün müslüman zümreleri ifade et
mek üzere kullanılan bir tabirdir. Kur'an 
ve hadis metinlerinin islam alimlerince 
farklı şekillerde yorumlanmasının bir 
sonucu olarak müslümanlar arasında ba-
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