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EHL-i MEDYEN 
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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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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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EHL-i ÖRF 

diğer üyelerince yapılırdı. Fetva mecmu
alarında bu hakkın verilmesi ve uygulan
masıyla ilgili çeşitli örnekler vardır. Bu 
imtiyaziarına karşılık ehl-i örfün yargı
lanmadan, hatta fetva alınmadan padi
şah emriyle idam edilme ve malının mü
saderesi gibi riskleri de bulunmaktay
d ı. Bu zümreye özellikle sefer sı rasın

daki kusurlarından dolayı verilen ceza 
çok ağir olup genellikle idam dı ; barış 

zamanında ise daha çok azil, sürgün, 
kalebendlik gibi cezalara çarptırılıyor

lardı. Maliarına el konulmasının huku
ki dayanağı , hemen tamamının varlıksız 
birer kul olarak girdikleri devlet kapı
sında zengin olmaları ve öldükleri za
man bu servetin hazineye kalmasıydı. 

Ehl-i örf-reaya münasebetleri Osmanlı 
idare sisteminde hassas bir denge üze
rine kurulmuş ve devlet bu dengenin ko
runması için büyük gayret sarfetmiştir. 

Merkezi idarenin güçlü olduğu , kurum
ların iyi işlediği dönemlerde bu denge 
sağlanmış , sonraları ise bir daha düzel
tilemeyecek şekilde bozulmuştur. Ehl-i 
örf daima reaya üzerindeki nüfuzunu 
genişletmek ve onlardan daha çok ver
gi toplamak istemiş, devlet ise bunu diz
ginlemek için çeşitli tedbirlere baş vur
muş, özellikle ehl-i şer' zümresinden 
olan ve hukuku temsil eden kadı lara ge
niş yetkiler vermiştir. XVI. yüzyılın son
larından itibaren Celali hareketlerinin 
sosyal düzeni bozması ve ehl-i örfün çe
şitli isimler altında yeni vergiler topla
mak istemesi karşısında halk kitleler 
halinde şikayetlerini Divan-ı Hümayun'a 
bildi rmiş, bunun üzerine devlet o bölge
lerin kadılarına sık sık fermanlar gön
dererek ehl-i şer'in, ehl-i örfe tabi olma
dan ve tesiri altında kalmadan yapılan 
haksızlıkları önlemesini ve reayayı on
ların zulmünden korumasını istemiştir. 

Bu fermanların uygulanmasında kadıla
rın dirayeti büyük önem taşıyordu. Fer
manlarda, özellikle ehl-i örfün çeşitli 

bahanelerle halktan toplamaya çalıştığ ı 

yeni vergilerin tahsiline engel olunma
sı ve halktan bazı kimseleri ehl-i örfe 
gammazlayanların veya ehl-i örf ile bir
leşerek onlara zulmedenlerin ceı.alandı
rılması istenmiştir. Bu tür hükümlerin 
XVII. yüzyıldan itibaren daha sık gönde
rildiği dikkati çekmektedir. Mesela Ma
nisa kadısına yollanan 1657 yılına ait bir 
fermanda beylerbeyi, sancak beyi, mü
tesellim ve diğer ehl-i örf taifesinin rea
yanın aile halkıyla birlikte barındığı ev-
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!ere konup karşılıksız yem, yemek, ar
pa, saman, bal, yağ , koyun, tavuk, odun, 
otluk, zahire istedikleri ve verilmediğin
de zorla aldıkları konusunda şehir hal
kından Divan - ı Hümayun'a arzuhaller 
geldiği belirtilerek bu kanunsuzlukların 
önlenmesi için hukuki müdahalenin ya
pılması emredilmektedir (Uluçay, s. 35 1-
352). Ehl-i örfün reayaya eziyeti, eli al
tında hapiste bulunanlara işkence et
mesi kesinlikle yasaklanmış, bunun di
ne ve örfe aykırılığı fetvalarda da ifade 
edilmiştir ( Düzdağ, s. 138- 140). 

Diğer taraftan ehl-i örf ile kadı ara
sında sıkı bir iş bölümü ve yardımlaşma 
da söz konusudur. Çeşitli kanunname
lerde hiç kimsenin yargılanmadan ceza
landırılmaması, yargı yetkisinin kadıya, 
verilen hükmün infazı yetkisinin de ehl-i 
örfe ait olduğu önemle b~lirtilmiştir . An
cak kadının kararı olmadan ceza veril
mesi defalarca yasaklandığı halde bazı 
istisnai durumlarda bu genel kurala uy
mayarak re'sen ceza veren ehl-i örf men
supları da görülmüştür (Barkan, s. 282, 
nr. 41) . Kanunnamede, bir kimsenin hır
sızlığı sabit olduğu zaman kadının ehl-i 
örfe bir hüccetle durumu bildireceği , 

buna dayanılarak suçluya ceza uygula
nacağı bildirilmektedir (Heyd, s. 80) . Ce
zalar beylerbeyi ve sancak beyi adına yi
ne ehl -i örften olan subaşı, voyvoda ya
hut zaim tarafından icra edilirdi. Kadı
lar zaman zaman Divan-ı Hümayun 'a 
gönderdikleri i'lamlarında sancak beyi 
veya subaşının kendilerine müdahale
sinden bahsederek bunun önlenmesi
ni istemişlerdir (BA, Cevdet-Adliye, nr. 
4733) Ehl-i örfün en önemli yetkililer i 
olan sadrazam ile beylerbeyi ise dava 
dinleme konusunda kadıya bazı görev
ler verebilirlerdi. Nitekim eyaJet kadısı 
öldüğünde yeni kadı gelinceye kadar bey
lerbeyi kadı tayin edebildiği gibi (fvTTM, 
I. 528-529), bazı davaların dinlenmesi hu
susunda da padişahın dışında sadrazam 
sadaret buyruldusu ile veya beylerbe
yi bir yazı ile kadıyı görevlendirebilirdi 
(Heyd, S. 219) . Kadıların her türlü mua
melatını şer' iyye sicillerinden takip et
mek mümkün olduğu halde ehl-i örfün 
muamelat ve İcraatının sistemli bir şe
kilde topluca takip edilecek defter veya 
kaynak serileri bugün mevcut değildir. 
Tanzimat'tan sonra ehl -i örf- ehl-i şer' 
ayırımı ortadan kalkmış, bu iki zümre
nin mensupları genellikle devlet memu
ru statüsünde birleştirilmiştiL 
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li! ME HMET İPŞİRLİ 

EHL-i RE'Y 
( IS[)\ J_a,l ) 

Il. (VIII.) yüzyılda ortaya çıkan 

Kilfe merkezli 
fıkıh ekolüne verilen ad. _j 

Sözlükte " şahsi görüş, düşünce ve ka
naat" manasma gelen re'y kelimesi fı

kıh literatüründe "müctehidin, hakkın

da açık bir nas bulunmayan fıkhi bir ko
nuda belli metotlar uygulayarak ulaştı 

ğı şahsi görüş" anlamında kullanılır (bk. 
RE'Y). Ehl-i re'y (ehlü 'r-re 'y) tabiri de "re'y 
taraftarı kimse veya kimseler" demek
tir. Ancak bu tabir, sahabe döneminden 
itibaren Irak bölgesinde Küfe merkezli 
olarak teşekküle başlayan ve Irak veya 
Küfe ekolü olarak anılan fıkhi faaliyetin 
ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren özel adı olmuş, 
fikri ihtilafların ve ekolleşmenin arttığı 
daha sonraki dönemlerde ise yeni yeni 
muhataplar ve anlamlar kazanarak de
vam etmiştir. 

Dört halife döneminde İslam ülkesi
nin genişlemesiyle birlikte sahabiler de 
İslam'ı tebliğ, eğitim öğretim, cihad gi
bi amaçlarla çeşitli bölgelere dağılmış, 

gittikleri yerlerde çevrelerinde ilim hal
kaları oluşturmuş ve İslam dinini öğren
me ve öğretme yönünde ciddi bir ilmi 
faaliyet başlatmışlardır. Hz. ömer, Irak' ın 
fethedilmesinin ardından kurulan Küfe 
şehrine fasih Arapça'yı konuşan kabile
leri yerleştirmiş, bölge halkına Kur'an'ı 
ve dini bilgileri öğretmek üzere de Ab
dullah b. Mes'üd 'u göndermiştir. Hz. 
Ömer'in konuyla ilgili olarak Küfeliler'e, 
"Kendisine ihtiyacım olduğu halde Ab
dullah'ı size göndermeyi tercih ettim" 
dediği nakledilir ( İbn Sa'd, VI, 7). Gerçek
ten de Abdullah b. Mes'üd sahabe ara
sında ilmi otorite olarak bilinen, Kur 'an 
bilgisi ve öğreticiliğinin yanı sıra isabet-


