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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 

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

515 



EHL-i KIBLE 

zı fikri ihtilafların ortaya çıktığı, sonuç
ta değişik itikadi ekallerin oluştuğu, bun
ların da kendi görüş ve çözümlerini be
nimsemeyen grupları yanlış yolda ad
dettikleri tarihi bir gerçektir. Bu sebep
le İslam düşünce tarihinde iman ile kü
für arasındaki sınırı tesbit etme ve İs
lam statüsünde kalabilmek için gerekli 
asgari şartların nelerden ibaret oldu
ğunu belirleme faaliyetine daha ilk dö
nemlerden itibaren başlanmıştır. Farklı 

ekailere bağlı olmakla beraber mutedil 
ve müsamahakar çizgide yer alan İslam 
ulemasının büyük çoğunluğu, kendileri 
dışında kalan diğer mezhep mensupla
rını müslüman sayabiirnek için onların 
Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve 
Hz. Muhammed'in O'nun elçisi olduğu
na inanmalarının yanında "zarürat-ı di
niyye" denilen temel İslami hükümleri 
kabul etmelerini gerekli görmüşlerdir. 
öte yandan pek çok sahih hadiste de 
vurgulandığı gibi (Wensinck, el-Mu'cem, 
"şlv" md.) Kabe'ye doğru yönelerek na
maz kılmak en faziletli amel kabul edil
miş ve bu ibadetin farziyetine inanan, 
bu temel hükmü benimsediğini sözle
riyle (bazılarına göre fiilleriyle) ortaya ko
yan kimseler İslam dairesi içinde sayıl
mıştır (bk. AMEL; iMAN). Nitekim kelam 
alimleri de muhtemelen Hz. Peygam
ber'in konuyla ilgili hadislerini (mesela 
bk. Müsned, ı. 60; lll, 370; Buhari, "Şalat", 
28 ; Müslim. "İman", ı 34) dikkate alarak 
namaz kılmayı müslüman olmanın ayı
ncı vasfı kabul etmiş ve Kabe'ye doğ
ru yönelerek namaz kılmanın farz oldu
ğuna inanan (veya bunu bilfiil icra eden) 
değişik mezheplere bağlı bütün müslü
manları kapsayan bir ifade olarak baş
langıçta daha çok ehl-i salat* tabirini 
kullanmışlardır. Ancak kelam ekallerinin 
farklı iman tanımları ile am el - iman iliş 
kisi konusunda birbirine aykırı düşen 

görüşlerinin keskinleşmesi sonunda za
manla ehl-i salat yerine ehl-i kıble tabi
ri tercih edilerek daha yaygın bir şekil
de kullanılır hale gelmiştir (Cürcani, Şer
~u 'l -Meval!:ıf. ll , 460; Matüridi, s. 34 ı ; Tef
tazani, ı ı. 199; Beyazizade, s. 5 ı) . 

Ehl-i kı ble tabiri hakkında. imanın ta
rifi ve muhtevası konusundaki ihtilaflar 
sebebiyle kelam alimleriyle fukahanın 
birbirinden farklı tanımlar verdiği görül
mektedir. Ümmetin birçok hususta ih
tilafa düşerek çeşitli fırka ve gruplara 
ayrıldığını kabul eden. ancak geniş bir 
müsamaha anlayışıyla İslam ' ın bütün bu 
fırka ve grupları sinesinde topladığını 

savunan Ehl-i sünnet kelamcıları (Eş'a-
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ri. s. ıı. bu terimin genellikle "Kabe'ye 
doğru namaz kılmanın farziyetini kabul 
edenler" manasını taşıdığını ifade et
mişlerdir (Bağdadi. s. 12-13, ı42) el-Fı]J:
hü'l - ekber'in ünlü şarihi Ali el-Karl bu 
konuda daha ayrıntılı bir tanım vererek 
"alemin hudüsü, cesetlerin haşri , Allah'ın 

hem külliyyatı hem de cüz'iyyatı bilmesi 
ve zararat-ı diniyye gibi temel konular 
üzerinde ittifak eden kimselerin ehl-i 
kıbleyi oluşturduğunu " söyler (Şer~u'l
Fıkhi 'l-ekber, s. 139) Bu tanımlardan ehl -i 
kıble terkibinin. çeşitli fırkalar tarafın

dan ortaklaşa kullanılabilen ve müslü
man kabul edilmesi gereken bütün züm
releri kapsayan bir tabir olduğu anla
şılmaktadır. Seyyid Şerif ei-Cürcani de 
et- Ta 'ritr'it adlı eserinde, ehl-i ehva*yı 
"inançları Ehl-i sünnet akidesiyle çelişen 
ehl -i kıble" olarak tanımlamak suretiyle 
ehl-i kıble ifadesinin müslüman kabul 
edilmesi gereken bütün fırkaları içine 
alan bir tabir olduğu görüşüne katılmış
tır. Nitekim Ehl-i sünnet tarafından ehl -i 
ehva veya ehl-i bid'at sayılan Mu'tezi
le alimleri de kendi mezhepleri dışında 
kalan müslümanlardan "ehl-i kıble" di
ye söz etmişlerdir (mesela bk. Kadi Ab
dülcebbar. s. ı 82) 

Bir müslümanın veya müslüman sa
nılan bir kişinin İslam dairesinin dışına 
çıktığını ilan etme konusunda temkin
li hareket etmeyi prensip edinen Ehl -i 
sünnet uleması ile fukahanın büyük ço
ğunluğu ehl-i kıbleyi küfre nisbet et
memişlerdir. Bu sebeple "ehl-i kıble

nin tekfır olunmayacağı" hususu EbQ 
Hanife'den itibaren Ehl-i sünnet'in ge
nel prensipleri arasında yer almıştır (bk. 
TEKFİR). 
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EHL-i KIYAS 

(bk. EHL-i NAZAR). 

EHL-i KİSA 

(bk. AL-i ABA). 

EHL-i KiTAP 
( y~\~1) 

Kur'an-ı Kerim'de genellikle 
yahudiler ve hıristiyanlar 

için kullanılan tabir. 

_j 

_j 

_j 

Ehl-i kitap (Ehlü'J-kitab) tamlaması 

".ilahi bir kitaba inananlar" anlamına 

gelir. Buna göre müslümanlara da Ehl-i 
kitap denilebilir. Ancak Kur'an dışında
ki ilahi kitaplarda yer almayan bu ter
kip, terim olarak müslümanlar dışında
ki kutsal kitap sahibi din mensupları için 
kullanılır. 

Ehl-i kitap tabiri Kur'an-ı Kerim'de, 
hepsi de Mekke döneminin sonları ile 
Medine döneminde inen ayetlerde ol
mak üzere otuz bir defa geçmektedir. 
Daha önce nazil olan iki ayette ise (en
Nahl 16/ 43; el-Enbiya 2 ı / 7) aynı anlam- · 
da ''ehlü'z-zikr" tabiri kullanılmış ve bu
nunla, Tevrat ile İncil hakkında doğru ve 
yeterli bilgisi olan Ehl-i kitap alimle
ri kastedilmiştir. Ayrıca Kur'an'da ya
hudiler için "yehQd", hıristiyanlar için 
"nasara" kelimeleri çokça kullanılmak

ta (bk. M. F. Abdü lbaki, el-Muccem, "Ye
hud", "Naşara" md.leri). sadece hıristi

yanları ifade eden "ehlü'l- İncil" terkibi 
de yer almaktadır (el-Maide 5/ 47). Di
ğer taraftan Kur 'an 'da Ehl-i kitap "ken
dilerine kitap verilenler" (el-Bakara 2/ 
ı o ı, ı44, 145: Al-i imran 3/ 19. 20. 100, 
186). "kendilerine kitap verdiklerimiz" 
(el-Bakara 2/ ı21 , 146) ve "kendilerine 
kitaptan bir pay verilenler'' (Al-i imran 
3/ 23: en-Nisa 4/ 44) şeklinde de ifade 
edilmektedir. "Kendilerine ilim verilen
ler" (el-isra ı 71 ı 07: el-Hac 22 / 54; Se
be' 34 / 6) ifadesiyle de Ehl-i kitabın kas
tedildiği rivayet edilmiştir (Taberi, Ca
mi'u'l-beyan, )0.1, 120; XXII, 44) . İslam li
teratüründe ayrıca Ehl-i kitap yerine 
"kitabi" kelimesinin kullanıldığı görül
mektedir. 

Ehl-i kitap tabirinin kapsamını belir
leyebilmek için ilahi kitapların kimlere 
verildiğini tesbit etmek gerekir. Kur'an-ı 
Kerim'de bazı peygamberlere kitap, ba
zılarına da zebur ve suhuf verildiği bil-


