
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-

5~6 

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-



dirilmektedir. Bu arada Nüh ve İbrahim 
soyuna peygamberlik ve kitap (en-Nisa 
4/ 54; el-HadTd 57 / 26), Müsa'ya ve lsa'
ya kitap, Davüd'a Zebür, İbrahim ve Mü
sa'ya suhuf indirildiği (bk. M. F. Abdül-. 
baki, el -Mu'cem, "Kitab", "Şul_ıuf", "Ze
bılr" md.leri), ayrıca hadislerde Adem'e, 
ŞTt'e ve İdrTs'e sayfalar verildiği belirti
lir (Muttakı el-HindT. XVI, 133) . 

Kur'an'da "önceki sayfalar" (ei-A'Ia 871 
18), "öncekilerin kitapları" (eş-Şuara 26/ 

196) ifadeleri de yer almakta, bu ikinci
siyle Hint kutsal kitaplarının kastedil
miş olabileceği, zira bu kitaplardan Pu
ranalar'ın kelime anlamının "öncekile
rin kitapları" olduğu belirtilmektedir (Ha
mTdullah, Le Saint Coran, s. 375). Öte yan
dan, "Deyiniz ki: Biz Allah'a, bize indiri
lene, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'küb ve 
Ya'küb oğullarına indirilenlere, Müsa ve 
lsa'ya verilenlere, rableri tarafından (di
ğer) peygamberlere verileniere iman et-

. tik" (ei-Bakara 2/ 136 ; Al-i im ran 3/ 84) 

mealindeki ayetler de birçok peygam
bere vahiy gönderildiğini göstermekte
dir. Kur'an-ı Kerim'de bunların yalnız bir 
kısmı hakkında bilgi mevcuttur. Tevrat, 
gerek Hz. Müsifnın gerekse ondan son
ra gelen peygamberlerin yahudilere teb
liğ edip onunla hüküm verdikleri ilahi 
kitaptır (ei-Maide 5/ 44) Hz. Davüd'a ve
rilen Zebür münacatlardan ibaret olup 
dini hükümler ihtiva etmemektedir. Hz. 
lsa'ya, "içinde hidayet ve nur bulunan" 
(ei-Maide 51 46) ve bağlılarının kendisiy
le hükmetmeleri istenen (ei-Maide 5/ 
47, 68) İncil verilmiştir. Böylece Kur'an'a 
göre, Allah katından indirilmiş, hüküm
leriyle amel edilmesi gereken Kur'an'ın 
dışında iki kitap (Tevrat ve İncil) vardır. 

Kur'an'daki Ehl-i kitap tabiriyle de bu 
kitapların muhatabı olan yahudilerle hı
ristiyanlar kastedilmektedir. Ehl-i kitap 
terkibinin geçtiği ayetleri, "Kitap yalnız 
bizden önceki iki topluluğa indirildi " (ei
En'am 6/ 156) mealindeki ayeti göz önü
ne alarak tefsir eden ilk müfessirler de 
bununla yahudi ve hıristiyanların kas
tedildiğini ifade etmişlerdir (Mücahid, ı. 

186; TaberT, Cami'u ' l-beyan, VIII, 69; İbn 
KesTr, Te{sfrü ' l - ~ur,an, Il, 44). Bu ayet
ten hareketle Hanbeli ve Şafii mezhep-

. leri sadece yahudi ve hıristiyanları Ehl-i 
kitap saymışlar, Hanefiler ise semavi 
bir dine inanan ve Tevrat. Zebür, İncil, 
suhuf gibi vahyedilmiş bir kitabı bulu
nan her ümmetin Ehl-i kitap olduğu
nu söylemişlerdir (Abdülkerim Zeydan, 
s. ll- 12). 

İslam'ın yayılmasına paralel olarak Ehl-i 
kitabın sadece yahudi ve hıristiyanları 

ifade eden bir tabir olduğu kanaati de 
değişmiştir. Bunun temel sebeplerinden 
biri, Kur'an-ı Kerim'de Yahudilik ve Hı

ristiyanlığın dışında Sabiilik, Mecüsilik 
gibi ilahi olmayan başka dinlerden de 
söz edilmesi ve bu dinlerin kendilerince 
bir kitaba sahip bulunması, diğeri de is
lam açısından siyasi, iktisadi ve sosyal 
şartların bunu gerekli kılmasıdır. 

Kur'an'da son hak din olan İslam'ın 
dışında Haniflik. Yahudilik, Hıristiyanlık, 
Sabiilik ve Mecüsilik'ten bahsedilmek
tedir. Hanif kelimesi İslam'ın eş anlam
Iısı şeklinde ve Hz. İbrahim'le ilgili ola
rak zikredilmektedir. Sabiilik ve Mecü
silik ise sadece ismen geçmekte, inanç 
esaslarından ve peygamberlerinden söz 
edilmemekte, kutsal bir kitaba sahip 
olup olmadıkları açıklanmamaktadır. Öte 
yandan İslamiyet'in ortaya çıktığı dönem
de dünya üzerinde birçok din bulunma
sına rağmen Kur'an-ı Kerim bunların 

çoğundan bahsetmemiştir. Zira ilahi vah
yin ilk muhatabı olan Araplar arasında 
bu dinlerin mensupları mevcut değildi ve 
onların söz konusu dinler hakkında bil
gileri yoktu. Ayrıca bu dinler İslam'a ra
kip olacak seviyede bulunmayıp Kur'an'
da yer alan inanç gruplarından bazıları
na dahil edilebilecek bir nitelik de taşı
yordu. 

Kur'an-ı Kerim'de ismen zikredilen 
dinlerden Sabiilik hakkında ayet ve ha
dislerde bilgi yoktur. Gerçek Sabiilik, ilk 
dönem İslam kaynaklarında Yahudiliğin 
veya Hıristiyanlığın bir mezhebi olarak 
görülüp Ehl -i kitap kapsamında müta
laa edilmiştir. Ebü Hanife ve Ahmed b. 
Hanbel bu görüştedir. Ayrıca Harranlı 

putperestler Halife Me'mün kendileriyle 
görüştükten sonra SabiT adını almışlar 
ve Ehl-i kitap kabul edilmişlerdir. imam 
Ebü Yüsuf ve imam Muhammed gibi ba
zı fakihlerin Ehl-i kitap saymadıkları Sa
biiler ise Sabit adını taşıyan, ancak yıl
dızlara tapan putperestlerdir. 

Mecüsiler'den Kur'an 'da sadece bir 
yerde bahsedilmekte (el-Hac 22 / 17). fa
kat bunlar hakkında da bilgi verilme
mektedir. Eski müslüman araştırmacı
ların çoğunluğuna göre Mecüsller Ehl-i 
kitap değildir. Hz. Peygamber'in, "Me
cüsller'e Ehl -i kitap muamelesi yapınız" 
dediği rivayet edilir (el-Muvatta,, 1, 278) ; 

ancak Resül-i Ekrem Mecüsiler'in kes
tiklerinin yenilmesini ve kadınlarıyla ev
lenmeyi yasaklamıştır (HamTdullah, el-
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Veşa,iku 's-siyasiyye, s. 150). Mecüsiler'in 
Ehl -i kitap 'tan olduğunu söyleyen Hz. 
Ali de şirkleri sebebiyle kestiklerinin ye
nilmesinin ve kadınlarıyla evlenilmesi
nin müslümanlara yasaklandığını belir
tir (Ebü Yüsuf, s. 140- 141) imam Şafii 
Hz. Ali'nin sözüne dayanarak onları Ehl-i 
kitap saymıştır (el-Üm, IV, 158) . Şehris

tani'ye göre Mecüsller'in kitabi olmala
rı şüphelidir. Hz. İbrahim· e verilen say
falar Mecüsiler' in davranışları yüzün
den tekrar semaya kaldırılmıştır. Buna 
göre onlar kendilerine suhuf verilmesi 
sebebiyle Ehl-i kitap statüsündedirler ; 
fakat çıkardıkları olaylar yüzünden su
huf tekrar semaya kaldırıldığı için kes
tikleri yenilmez ve kadınlarıyla evlenil
mez (ei-Milel, ll, 13). 

Kur'an-ı Kerim ateizme ve politeizme 
şiddetle karşı çıktığı halde nüzülü sıra
sında mevcut olan diğer diniere temas 
etmemiştir. Ancak bazı ifadelerin Bu
dizm'e ve Hinduizm'e imalarda bulun
duğu şeklinde yorumlar vardır. Buna gö
re Kur'an'da adı geçen Zülkifl'in Kapila
vastulu yani Buda'ya, Tin süresindeki 
"tin"in (incir) Buda'nın altında vahye maz
har olduğu incir ağacına, "zübürü' 1- ev
velin" terkibinin de Hint kutsal kitapla
rından Puranalar'a bir telmih olduğu ifa
de edilmektedir (HamTdullah, Le Saint 

Coran, s. 329, 375, 597). Öte yandan İsla
miyet'in yayılması ve Ehl-i kitap kavra
mının genişlemesi üzerine Hint dinleri 
de bu kapsama alınmıştır. İslam'ın o ül
kelere ulaşmasıyla müslümanların Hint 
kadınlarıyla evlenmeleri (İnan , s. 189; 

Ebulfazl izzeti, s. 282) onları Ehl-i kitap 
statüsünde tuttuklarını gösterir. 

Kur'an'da Ehl-i kitap olarak sadece 
yahudi ve hıristiyanların muhatap alın
ması, bu iki din mensubunun birtakım 
eksiklik ve yanlışlıklarının yanında Al
lah, peygamber, ahiret ve kitap inançla
rının bulunması, yani ilahi kaynağa da
yanmaları ve Kur'an'ın o dönemde mu
hatabı olan insanlarca söz konusu din
lerin bilinmesi sebebiyledir. Nitekim bu 
din mensupları Hicaz bölgesinde önemli 
bir etkinliğe sahip olarak müslümanlar
la iç içe yaşıyorlardı. Kur'an-ı Kerim muh
telif ayetlerinde İslam dışı din mensup
ları arasinda Ehl-i kitaba önemli bir yer 
vermekte, onların farklılık ve üstünlük
lerini belirtmekte, özellikle hıristiyanlar
la diyalog kurulmasını önermekte, an
cak temel iman esasları, ayrıca müslü
mantarla olan ilişkilerindeki eksiklik ve 
yanlışlıkları da vurgulamaktadır (M. Fa-
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ris Berekat, s. 450-468). Ehl-i kitap ter
kibinin geçtiği ayetlerde, onların arasın
da övgüye layık kişiler bulunduğu gibi 
(Al-i im ran 3/ 75 , ı ı 3-1 ı 5. ı ı 9) kafirlerin 
de bulunduğu (ei-Bakara 2/ ı 05 ; el-Bey
yine 98/ !). bu sonuncuların Allah ' ın ayet
lerini inkar ettikleri (Al-i imran 3/ 70, 98, 
ı ı 2; en-Nisa 4/ ı55 ; e i - Haşr 59/ 2). Hakk'ı 
batıla karıştırdıkları (Al-i imran 3/ 71). 
emanete riayet etmedikleri (Al -i imran 
31 75 ). kendilerine verilen kutsal kitabı 
tahrif ettikleri (Al-i imran 3/ 78), peygam
berlerini öldürdükleri (Al- i imran 3/ ı 12 ; 
en-Nisa 4/ ı5 5), müslümanları küfre dön
dürmek istedikleri (ei-Bakara 2/ 109; Al-i 
imran 3/ 69,72.99, ıoo ı. Tevratve İncil'
deki hükümleri hakkıyla uygulamadıkları 
(el-Maide 51 68) belirtilmektedir. Kur'an 
Ehl-i kitabı Allah'a kulluğa, O'na ortak 
koşmamaya çağırmakta (Al- i imran 3/ 
64 ). müslümanlara da onlarla mücade
lelerinde itidali tavsiye etmektedir (ei
AnkebOt 291 46) 

Allah Kur 'an' ı Ehl-i kitap hakkında " şa

hit ve gözetici " olarak indirmiş (el-Mai
de 5/ 48), peygamberlerin arasının kesil
diği bir dönemde, "Bize müjdeci ve uya
rıcı gelmedi" (el-Maide 51 ı 9) denilme
mesi için son peygamberi göndermiş, 
bunu da, "Ey kitap ehli! Kitaptan gizle
yip durduğunuzun çoğunu size açıkça . 
anlatan ve çoğundan da vazgeçen pey
gamberimiz gelmiştir; doğrusu size Al
lah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gel
miştir" (ei-Maide 5/ ı5) şeklinde açıkla

mıştır. Buradan, İslam ' ın amacının Ehl-i 
kitabın yanıldığı , gizlediği, ihtilafa düş
tüğü veya inkar ettiği konularda doğru
ları bildirmek ve bunlara inanmaya da
vet etmek olduğu anlaşılmaktadır. Ni
tekim Kur'an'da, " Şüphesiz bu Kur'an 
İsrailoğulları'na ayrılığa düştükleri şeyin 
çoğunu anlatmaktadır" denilir (en-Nemi 
27 / 76). Kur'an' ın bu açıklamaları daha 
ziyade dinin ana konuları olan u!Ohiyyet. 
nübüwet, ahiret ve ilahi kitaplar hak
kındadır. 

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde, ayrı
ca diğer İslami literatürde Ehl-i kitap 
tabiri yanında yehüd ve Beni İsrail ke
limeleriyle yahudilerden, nasara keli
mesiyle de hıristiyanlardan geniş olarak 
söz edilmiş; bunların çeşitli konuiarda
ki inanç ve telakkileri, hayat tarzları, 

tutum ve davranışları hakkında bilgiler 
verilmiş , değerlendirmeler yapılmış, hü
kümler konulmuştur. Kur'an'da müslü
manların Ehl-i kitap'la olan ilişkileri için 
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şu talimat verilir: "Kitap ehlinden zul
medenler dışında kalanlarla en güzel şe
kilde mücadele edin ve şöyle deyin: Bi
ze indirilene de size indirilene de inan
dık. Bizim tanrımız da sizin tanrınız da ' 
birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur" (ei
AnkebOt 291 46) Hz. Peygamber'in hazır
ladığı ilk anayasa barış esası üzerine ku
rulmuş ve burada müslümanlarla birlik
te yahudilerin canları , malları ve dinleri 
güvence altına alınmıştır (bk. Hamidui
Jah, e l - Veşa'U~u ·s - siyasiyye, s. 6 ı ; İ bn 

Kes ir, es-S fre, s. 320- 323). 

İslam dini. karşılıklı menfaat ve hoş
görüye dayalı müslüman- Ehl- i kitap 
ilişkisine izin verirken yahudi ve hıristi

yanların müslümanlara karşı dost görü
nebileceklerine dikkat çekmekte (el-Ma
ide 51 5 ı ). bu hususta gizli emellerinin 
olabileceğini haber vererek onların körü 
körüne dost edinilmemesini öğütlernek
tedir (ei-Maide 5/ 57). Nitekim Hz. Pey
gamber Medine'de Ehl-i kitap'la anlaş
ma yaparak bir güvenlik ortamı sağla
mışsa da onlarla ilişkilerinde daima ih
tiyatlı davranmıştiL Müslümanları Ehl -i 
kitap karşısında sık sık uyaran Kur 'an 
onlara tabi olunmamasını ister (bk. el
Bakara 2/ ıo9 , ı20 ; AI-i imran 3/ ı oo; en
Nisa 4/ 44 -45; ei-Hadid 57 / 16). Bu ara
da gayri müslimleri. müslümanlara kar
şı tutumları bakımından kendi araların

da bir sıralamaya tabi tutarak hı risti
yanların müslümanlara müşrik ve yahu
dilerden daha yakın olduğunu ifade eder 
(el-Maide 5/ 82) 

İslamiyet Ehl -i kitabın yanlışlarını dü
zeltir ve onları Allah'ın birliği inancına 

dayalı ortak bir ilkede müslümanlarla 
birleşmeye çağırır (Al-i imran 3/ 64) Ya
hudiler Hz. İbrahim' in yahudi, hıristiyan
lar da hıristiyan olduğunu iddia ederler. 
Kur 'an-ı Kerim ise Hz. İbrahim'in yahu
di veya hıristiyan olmayıp Müslümanlık 
ve Hanif dini üzerinde bulunduğunu be
lirtir (Al-i im ran 3/ 65-67). islam dini. Ehl-i 
kitabın kendi peygamberlerinin getir
diği ·kitap la ra tam inandıkları takdirde 
Kur'an'a da inanmaları gerektiğini bil
dirir (ei-Kasas 28/ 52-53). Bu durum, Ge
orges Vajda'nın birçok konudaki benzer
likten hareketle Kur'an'ın Tevrat ve in
ciller'den alınmış olduğu şeklindeki id
diasının aksine (E/2 [İng. J. I, 265) bütün 
peygamberlere vahyedilen kitapların ay
nı kaynaktan geldiğini gösterir. "De ki: 
Ey kitap ehli! Tevrat' ı , incil'i ve rabbi
nizden size gönderilen Kur' an'ı uygula-

madıkça hiçbir temeliniz olmaz" (el-Ma
ide 5/ 68) mealindeki ayet Kur'an'ın ön
cekileri, önceki kitapların da Kur' an'ı tas
dik ettiğini göstermektedir. 

İslamiyet, kendilerine kitap verilenie
rin kadınları ile evlenıneye ve kestikleri
nin yenilmesine ruhsat vermekle müs
lümanların onlarla en ileri derecede iyi 
ilişkiler kurmasına ortam hazırlamıştır. 

Kitap ehli olanlar İslam toplumunda tam 
bir din hürriyeti içinde yaşama imkanı

na sahiptirler. Bu durumda islam dev
letinin vatandaşı olarak esas itibariyle 
kanun önünde müslümanlarla aynı hak
ları paylaşırlaL Müslümanın lehine olan 
şey Ehl-i kitabın da lehine, aleyhine olan 
Ehl-i kitabın da aleyhinediL Farklı hü
kümler daha çok kamu düzeniyle ilgi
li hususlardadır ve istisnaidir (Özel, s. 
3 ı ı -3 19). 

Medine'deki ilk anayasanın 25. mad
desinde, "Beni Avf yahudileri mürninler
le birlikte bir ümmettiL Yahudilerin din
ler i kendilerine, müslümanların dinleri 
de kendilerinediL Buna gerek mevla *
ları gerekse bizzat kendileri dahildir" de
nilir (bk. Hamidullah. el-Veşa' i~u ·s-siyasiy

ye, s. 61; a mlf., İslam Peygamberi, ı . 132 ). 
Yine aynı metnin 26-33. maddelerinde 
Ehl-i kitaba mensup vatandaşların müs
lümanlarla aynı haklara sahip oldukları , 

16. maddede ise onlara haksızlık yapıla

mayacağı belirtilir. Kitap ehliyle ilk zim
met akdi Necran hıristiyanlarıyla yapılmış 
ve bu akidde müslümanın sahip olduğu 
bütün haklar onlara da tanınmıştır (bk. 
EbO Yusuf, s. 77 ; Hamidullah, el- Veşa'i~u ·s

siyas iyye, s. 180-18 1). İnsanlara temel hak 
ve hürriyetlerin yanı sıra din hürriyeti de 
tanıyan İslam' da, "Dinde zorlama yoktur" 
(ei-Bakara 2/ 256); "Kur'an rabbinizden 
gelen bir haktır ; dileyen inansın. dile
yen inkar etsin" (el-Kehf ı8/ 29) gibi hü
kümlerle insanların zorla müslüman ya
pılamayacağı belirtilir. Hz. Peygamber 
Hayber'in fethinde ele geçen Tevrat nüs
halarını yahudilere iade etmiş (Çalışkan . 

s. 63). Hz. Ömer de Kudüs anlaşmasıyla 
Ehl-i kitabın canlarını ve mallarını gü
vence altına almış, kilise ve hac husu
sunda onlara serbestlik tanımıştır (Şib

IT Nu'mani , ll , 209, 217) islam tarihi bo
yunca müslüman- Ehl-i kitap ilişkilerin
de islam'ın bu hoşgörülü tutumunun et
kileri daima varlığını sürdürmüştür (Ehl-i 
kitaba islam toplumunda tan ınan dini . hu
kuki ve sosyal haklar için bk. DiN ; GAYRİ 

MÜSLİM ; MÜSTE'MEN ; ZİMMI) . 
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li] REMZİ KAyA 

ı 
EHL-i MA'RİFET 

L 
(bk. ARiF). 

_j 

ı 
EHL-i MEDYEN 

(bk. MEDYEN). 
L _j 

ı 
EHL-i NAZAR 

( .):.:ll ~~ ) 

İtikadi konularda 
akla rol veren kelam alimleriyle 

Meşşai geleneğine bağlı 
İslam filozofları 

L 
için kullanılan bir tabir. 

_j 

Ehl-i nazar (ehlü'n-nazar) tamlaması, 
ehl kelimesiyle "bilinmeyeni elde etmek 
için bilinenleri belli bir kaideye göre sı
ralama" anlamındaki nazar kelimesin
den meydana gelmiştir. Ehl-i nazar ta
biri başlangıçta muarızları tarafından 

Mu'tezile grupları için kullanılmış, daha 
sonra bu ismi onlar da benimsemişler
diL İlk devirlerde Mu'tezile tarafından 

sistemleştirilen ketarn ilmine ve bu il
min metodu olan nazara karşı Selef ule
ması aşırı bir tepki göstermiş, bunun so
nucu olarak ehl-i nazar, ehl-i hadis* in 
prensiplerine aykırı görüş beyan eden 
her zümreye, bu arada özellikle ilk Mu'
tezile bilginlerine yöneltilen bir yergi ifa
desi haline gelmiştir. Ancak nazar, Ehl-i 
sünnet ketarn ekallerinin de benimsedi
ği bir metot haline gelince ehl -i nazar 
ifadesinin taşıdığı bu ilk olumsuz an
lam yerini müsbet manalara bırakmış
tır. Nitekim bu gelişmelerin sonunda 
kelam ilmi bazan "ilmü'n-nazari ve'l-is
tidlal " şeklinde tanımlanırken nazar me
todunu kullanmanın gerekliliğini ifade 
eden ibareler Ehl-i sünnet ketarn kay
naklarında da artık çoğunluğun benim
sediği metinler arasında yer almıştır. 

Ehl-i sünnet'in düşünce tarihi boyunca 
yaşanan bu metot tartışmaları Şii dün
yasında da ortaya çıkmış, bu fikir ayrı
lıkları Ahbariyye ve Usüliyye adlarıyla li
teratüre geçen iki zıt akımın doğması
na yol açmıştır. Ahbariyye ekolü men
supları. Usüli metodu benimseyen Şii 

ulemasını ehl-i nazardan sayarak red
detmişlerdiL 

Ehl-i nazar, zamanla ehl -i re'y* tabi
rinin fıkıh alanında ifade ettiği manayı 
kelam ve felsefe alanlarına aktaran bir 
tabir haline gelmiş ve ilmi konularda 
ciddi araştırmalarda bulunarak görüş 
belirten bütün alim ve düşünürleri kap
samı içine almıştır. Ayrıca değişik kay
naklarda ehl -i nazar yerine "ehlü'l-ke
lam, ehlü'l- bahs ve'n -nazar, ehlü'l - kı
yas. ashabü' n- nazar" gibi terkipler de 
kullanılmıştır. Ancak İslam düşünce ta
rihi boyunca ehl-i nazar tabirinin geçir
diği anlam değişiklikleri göz önünde bu
lundurulduğu takdirde, genellikle kıyası 
şer'i bir delil ve istinbat metodu olarak 
benimsemiş fakihler için kullanılan "ehl-i 
kıyas" tabiriyle eş anlamlı olmadığı gö
rülür. 
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L 

EHL-i ÖRF 

EHL-i ÖRF 

( u.r ~~ ı 

Osmanlı Devleti'nde padişahın 
icrai, idari ve askeri yetkilerini 

temsil eden, ulema dışında 
kalan görevliler. 

_j 

Osmanlılar'ın klasik döneminde top
lum askeri (yönetenler) ve reaya (yöneti
lenler) denilen iki gruptan meydana geli
yor, askeriler de menşeleri, yetişme tarz
ları ve üstlendikleri sorumluluklar bakı
mından ehl-i şer' ve ehl-i örf adıyla iki
ye ayrılıyordu . Ehl -i şer', müslüman aile 
menşeli olan ve genellikle medreseler
de okuyarak icazet aldıktan sonra kaza, 
eğitim ve din alanlarında görevlendiri
len ulema zümresini ; "seyfiye ricali" de 
denilen ehl -i örf ise daha çok kul men
şeli olan ve Enderun veya Acemi Oğlan
ları Mektebi'nden yetişerek sipahilikten 
asesbaşılığa . kethüdalığa ve sadrazam
lığa kadar yükselebilen yöneticileri teş
kil ediyordu. Ehl-i örf, XV. yüzyıl tarihçi
si Dursun Bey tarafından. "Nizam - ı alem 
için akla dayanarak hükümdarın koydu
ğu nizama siyaset-i sultani ve yasak-ı 
padişahi yahut örf denilir" şeklinde ta
rif edilen ve islam hukukunun kaynak
larından birini meydana getiren örfün 
uygulayicıları idi. Ehl-i örf tabirine er
ken dönem kaynaklarında pek rastlan
mamakta, ancak XVI. yüzyılın başların
dan itibaren kanunname. adaletname 
gibi resmi belgelerde zaman zaman kul
lanıldığı görülmektedir (bk. Barkan, in
deks) 

Ehl-i örfün teşekkülü ve statüsünün 
kesin biçimiyle belirlenmesi uzun bir 
süre içerisinde olmuştur. Önemli görev
Iere tayin edilen bu zümreye vergiler
den muaf tutulma ve kazasker mahke
mesinde yargılanma gibi imtiyazlar ta
nınmış, ayrıca kendilerine sağlanan çe
şitli devlet imkanları sayesinde büyük 
servetler elde etmelerine fırsat veril
miştir. Bu imtiyazların en önemlisi olan 
vergi muafiyeti başlangıçta. elinde pa
dişah beratı bulunan bütün ehl-i örf 
zümresine tanınmışken sonradan be
ratın yanı sıra başka özellikler de aran
mıştır (İnalcık, TTK Beliete n, XX:lll /92, s. 
596-597) 

Ehl-i örfün normal mahkeme yerine 
kazasker mahkemesinde yargılanması , 

sanığın durum ve mevkiine göre ya biz
zat kazasker tarafından veya heyetin 
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