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EHL-i NAZAR 
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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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EHL-i ÖRF 

EHL-i ÖRF 
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Osmanlı Devleti'nde padişahın 
icrai, idari ve askeri yetkilerini 

temsil eden, ulema dışında 
kalan görevliler. 
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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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