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EHL-i HAL 

(bk. EHLÜ'I-HALve'l-AKD). 

EHL-i HAL 
(bk. HAL). 

EHL-i HARP 

(bk. HARBİ). 

EHL-i HİBRE 

_j 

_j 
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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 
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(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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