
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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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-



li görüş sahibi oluşuyla da Hz. Peygam
ber'in övgüsüne mazhar olmuş bir kim
se idi. İbn Mes'üd'un Küfe'deki öğrenci
lerinin 4000 civarında olduğu rivayet edi
lir. Küfe'de Abdullah b. Mes'üd'dan baş
ka Sa'd b. Ebü Vakkas, Huzeyfe b. Ye
man, Arnmar b. Yasir. Selman-ı Farisi, 
Ebü Müsa el-Eş'ari gibi seçkin sahabi
ler de bulunmuş ve bölgedeki ilmi ge
lişmeye onların da önemli katkısı olmuş
tur. Hz. Ali 'nin. Küfe'ye gelip de bura
daki bilgi seviyesini ve ilmi faaliyeti gö
rünce, "Allah İbn Mes'üd 'a rahmet et
sin, bu şehri ilimle doldurmuş, onun öğ
rencileri bu şehrin kandilleridir" sözle
riyle sevincini belirttiği nakledilir. Kil
fe'ye yerleşen sahabilerin 1 SOO civarında 
olduğu, bunların içinden yetmişinin Bedir 
Gazvesi'ne, 300 kadarının da Bey'atür
rıdvan * a katıldığı belirtilir. Hz. Ali dö
neminde Küfe'nin hilafet merkezi olması 
ve kendisinin de bir süre burada kalma-

. sı Küfe'nin önemini daha da arttırmıştır. 
Tablin alimlerinden Mesrük b. Ecda', "Hz. 
Peygamber' in ilminin genel olarak saha
bilerden altı kişide toplandığını müşahe
de ettim ; bunlar Ali b. Ebü Tali b, Ab
dullah b. Mes'üd, Ömer b. Hattab, Zeyd 
b. Sabit. Ebü'd-Derda ve Übey b. Ka'b'
dır; bu altı kişinin ilminin de Ali b. Ebü 
Tali b ile Abdullah b. Mes'üd ·da toplan
dığını gördüm" diyerek (M Zahid KevserT, 
s. 43) son iki sahabinin Küfe ilim ekolü
nün oluşmasındaki önemli payına dikkat 
çekmektedir. Ancak Abdullah b. Mes'üd, 
"Herkes bir yöne giderken Ömer başka 
bir yöne doğru gitse ben Ömer'in gitti
ği tarafa giderim" sözleriyle Hz. Ömer'e 
olan fikri bağlılığını ve yakınlığını dile 
getirmiş, tablin fakihlerinden İbrahim 
en-Nehai de Hz. Ömer'le İbn Mes'üd ara
sındaki metot ve görüş birliğine dikkat 
çekerek bu iki sahabinin çok az konuda 
farklı düşündüklerini ve o noktalarda 
da İbn Mes'üd'un görüşünün tercihe şa
yan olduğunu ifade etmiştir (ibn Kayyim 
el-Cevziyye, ı. 23). Bu sebeple Emevfler 
döneminde Medine dışında ikinci ilim 
merkezi olarak ortaya çıkan Küfe eko
lünün kuru luşunda. Kur'an ve Sünnet bil
gilerinin yanı sıra re'y ve ictihadlarıy

la da tanınan Hz. Ömer, Hz. Ali ve İbn 
Mes'üd'un etkin bir role sahip olduğu 
görülür. Ancak ekolün sahabe nesiinde
ki gerçek hocası. burada uzun süre kala
rak hoca-talebe ilişkisiyle geniş bir ilim 
halkası oluşturan İbn Mes'üd'dur. 

Bu ilmi faaliyet sonucu, tabiin döne
minde de hoca-talebe münasebetine da
yanan ve giderek genişleyen ilim halka
ları kurulmuş, bölgede tabiinden seçkin 

alimler yetişmiştir. Bunlar arasında Al
kame b. Kays, Mesrük b. Ecda ', Amr b. 
Şürahbfl, Abide es-Selmanf. Esved b. Ye
zid, Şüreyh b. Haris. Haris el-A'ver, Sü
leyman b. Rebia başta olmak üzere kay
naklarda kırka yakın alimin adı zikredi
lir ve bunlardan çoğunun Hz. Ömer, Ali. 
Aişe ve İbn Mes'üd ile görüştüğü belir
tilir. Hoca- talebe münasebeti bakımın
dan sonraki nesli oluşturan İbrahim en
Nehai. Amir b. Şerahil eş-Şa ' bi, Said b. 
Cübeyr. Kasım b. Abdurrahman, Ebü Be
kir b. Ebü Müsa. Abdurrahman b. Ebü 
Leyla. Hasan-ı Basri. Muhammed b. Si
rin, Katade, Hammad b. Ebü Süleyman, 
Süleyman b. Mu'temir, Süleyman el
A'meş gibi alimler. aralarında tavır ve 
üslüp farkı olsa da hocalarından aldık
ları Kur 'an ve hadis bilgisini kendi re'y 
ve yorumlarıyla daha da zenginleştirmiş 
ve Emevfler döneminde Irak bölgesin
deki ilmi gelişmeye öncülük etmişlerdir. 

O dönemde Küfe'nin islam dünyasında 
Medine yanında ikinci ilim merkezi ola
rak anılması da bu çabaların ürünüdür. 
Küfe'nin ilim dünyasında kazandığı bu 
ağırlık sebebiyledir ki imam Malik' e Şam
lılar'ın kendisine muhalefet ettikleri söy
lendiğinde, "Şamlılar bu ilmi seviyeyi ne 
zaman elde ettiler. bu Medineliler'e ve 
Küfeliler'e aittir" cevabını vermiştir (ibn 
Abdülber, ll , 158) 

Küfe ekolünün tabiin neslindeki tem
silcisi olarak İbrahim en-Nehai görülür. 
Gerçekten de İbrahim en-Nehai İbn Ab
bas, Ebü Said el-Hudrf. Enes b. Malik 
gibi sahabflerle görüşmüş, ilk nesil ta
biin alimler inden aldığ ı ilmi re'y ve icti
haddaki üstün kabiliyetiyle zenginleş

tirmiş, bölgedeki ilmi birikimi temsil ve 
bir sonraki nesle aktarma konusunda 
etkin bir rol oynamıştır. Sadece hadis 
rivayetiyle meşgul olanlar da dahil çağ
ctaşı alimler onun döneminin en alim ki
şisi olduğunda birleşir i er. İbrahim en
Nehai'nin metot ve görüşleri, öğrencisi 

Hammad b. Ebü Süleyman vasıtasıyla 

Ebü Hanife nesiine intikal etmiş, Ebü Ha
nife'nin ve ekolünün fıkhında derin bir 
etkiye sahip olmuştur. 

Sahabe ve tabifn döneminde Irak'ta 
başlatı lan Kur'an ve Sünnet'e dayalı di
ni bilginin re'y ve ictihadla zenginleşti
rilmesi gayretlerinin, ll. (VIII.) yüzyılın or
talarında Ebü Hanife ve öğrencilerinin 
çabalarıyla sistemleşip ekolleşmiş oldu
ğu söylenebilir. Ancak sahabe dönemi
nin sonlarına doğru belirginleşip tabifn 
döneminde netleşen ve daha çok üstat. 
muhit ve malzeme farklılığına dayanan 
Irak veya diğer adıyla Küfe ekolünün Ab-
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basfler dönemine girerken genelde "ehl-i 
re'y" olarak adlandırıldığı görülür. Yine 
de bu adlandırmanın hangi dönemlerde 
başladığı, kimler tarafından yapıldığı ko
nusunda kesin bir şey söylemek olduk
ça güçtür. Kaldı ki ehl-i re'yin fıkıh tari
hi içinde ortaya çıkışı bu seyir çerçeve
sinde olmuşsa da daha sonraki dönem
lerde bazı felsefe, kelam ve hadis ekal
lerinin ve hatta tasawuff temayüllerin 
ortaya çıkmasıyla ehl-i re'y tabiri olum
lu ve olumsuz çeşitli yeni anlamlar da 
kazanmıştır. 

Re'y kelimesi Arap dilinde aslında 

olumlu bir anlam taşır ve heva kelime
sinin zıddı olarak kişinin doğruya ulaş
ma amacıyla düşünerek ve iyi niyetle el
de ettiği görüşü ifade eder. Hz. Peygam
ber döneminden itibaren dini hükümle
ri anlama. yorumlama ve benzeri olay
lara taşırma konusunda sahabenin ve 
onlardan sonra tabiinin de re'ye sıkça 
başvurduğu bilinir. Ancak ümmetin bü
yük kesimince benimsenmiş inanç ve ya
şayışa aykırı görüş ve yorumların orta
ya çıkmasına paralel olarak da re'yin iyi 
(memduh) ve kötü (mezmQm) şeklinde iki
ye ayrıldığı, hatta re'yin ve ehl-i re'y ta
birinin zaman zaman kınama ve tenkit 
anlamı taşıdığı görülür. Bu sebeple ehl-i 
re'y tabirinin, Hicaz bölgesinde yoğun
laşan, bir kısmı da Irak bölgesinde bu
lunan ve sadece hadis rivayetiyle ve ha
dislerin metinlerinde mevcut hükümlerle 
yetinen alimierin dilinde başka. Kur'an 
ve hadisin hükümlerini yorumlayarak re'y 
ile fetva veren ve yeni meselelere çözüm 
bulmaya çalışan fakihlerin dilinde de 
başka anlam taşıması tabiidir. Re'y ke
limesine farklı muhitlerde farklı anlam
lar yüklenmesiyle birlikte İbn Mes'üd ·
dan itibaren Iraklı fakihlerin, özellikle 
de Ebü Hanife ve arkadaşlarının re 'yi sık
ça kullandığında, hatta re'y ile hüküm 
vermenin bu bölge fakihler i sayesinde 
ekolleşip sistemleştiğinde hemen he
men bütün müellifler görüş birliği için
dedir. Bunun için de ehl - i re'y denilince 
ilk bakışta, sonraki dönemlerde Hanefi 
fıkhı olarak anılmaya başlanacak olan 
Küfe ekolü akla gelir. 

Küfe ekolünün ehl -i re'y olarak adlan
dırılması, bu ekolün Kitap ve Sünnet' i 
terkedip yalnızca re'y ile hüküm verdiği 
anlamına gelmez. Ehl -i hadisle ehl-i fı 
kıh arasında , hatta denilebilir ki islam 
bilginleri arasında Kitap ve Sünnet'in as
If deliller olduğu ve bunlarda açık bir hü
küm bulunduğu sürece o hükmün alı

nacağı hususunda görüş ayrılığı yoktur. 
Ayet ve hadislerin yorumunda veya ha-
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dislerin sıhhatini kabul şartlarındaki gö
rüş farklılıkları ise re'y ve metot farklı
lığı olarak anlaşılmalıdır. Hatta ayet ve 
hadisin doğrudan temas etmediği bir 
konuda re'y ile hüküm verme de hemen 
hemen bütün fakihlerin benimsediği bir 
metot olduğundan re'yi kullanma krite
ri ehl-i re'y adlandırmasını yeterli dere
cede izah etmez. Çünkü akıl ve re'y ol
madan nassın anlaşılması , yorumlanma
sı ve meselelere çözüm bulunması müm
kün değildir. Dolayısıyla hangi bölgeye 
mensup olursa olsun o dönemde fakih
lerin aralarında metot ve anlayış farklı
lığı bulunsa da re'y ile hüküm vermeye 
prensip olarak karşı olmadıkları görü
lür. Nitekim İbn Abdülber, Küfeliler'in 
yanı sıra hicrl ı. ve ll. asırda Medine. Bas
ra. Mekke, Yemen, Dımaşk, Bağdat gibi 
ilim merkezlerinin hemen hemen bütün 
önde gelen fakihlerini ve alimlerini, nas 
bulamadığı zaman re'yi ile ictihad edip 
fetva veren ve kıyas yapan kimseler ola
rak zikreder. Bunlar arasında Medineli 
yedi fakih (fukaha-i seb'a* ), Şa'bl, Mes
rük, Şüreyh b. Haris, Abdullah b. Müba
rek, Said b. Cübeyr, Zührl, imam Malik 
de vardır (Cami' u be yani'/-' ilm, ll , 61-
62) . Malik'in hocalarından olan Rebla b. 
Ebü Abdurrahman re'yi çok kullandığı 
için "Reblatü' r-re'y" diye adlandırılmış
tı. Ebü'l-Esved'e, "Medine'de Rebla'dan 
sonra re'y ehli kimdir?" diye sorulunca, 
onun. "Asbahlı gulam (yani Malik)" diye 
cevap verdiği, İbn Rüşd'ün de imam Ma
lik'i re'y ve kıyasta "emlrü'l-mü'minln" 
olarak adlandırdığı rivayet edilir (Emin el 
Hülf, lll, 641) Re'y, has *ları anlama ve 
yorumlamanın tabii hatta gerekli bir me
todu olarak görüldüğü içindir ki Abdullah 
b. Mübarek bir soru üzerine sadece hadis 
bilen ve re'ye vukufu olan kimselerin fet
va verebileceğini söylemiştir (İbn Kayyim 
el-Cevziyye, 1, 53) . Bu durumda Hicazlı
lar'la KOfeliler arasında gerek Kitap ve 
Sünnet'le amel, gerekse re'y ile hüküm 
verme konusunda çok ciddi bir görüş 
farklılığının bulunduğu söylenemez. 

Ebü Hanife ve ekolünün ehl-i re'y ola
rak adlandırılmasına gelince bunun bir 
sebebi, bu ekolü oluşturan fakihlerin hü
küm çıkarmada re'yi maharetle ve di
ğerlerine göre daha sıkça kullanmış ol
malarıdır (M . Zahid Kevseri, s. 18) . An
cak Irak bölgesinde gerek İbrahim en
Nehai ve Hammad gerekse Ebü Hanife 
dönemlerinde re'ye sıkça başvurulmuş 
olması tesadüfi değildir. Küfe birçok 
farklı kültür ve medeniyetle yakın temas 
içinde olan, Arap, mevall, köle, zimml gi
bi sosyal grupların bulunduğu , üstelik 
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farklı siyasi ve f ikri hareketlerin yoğun
laştığı bir merkez durumundaydı. Hadis 
rivayeti ve yaşayan sünnet açısından Hi
caz ölçüsünde zengin olmamasına ilave 
olarak karşılaşılan ve cevaplandırılması 
gereken meselelerin çokluğu ve çeşitli

liği de re'y ile hüküm vermeyi zorunlu 
kılıyordu . Siyasi ve fikri hareketlerin, is
yan ve karışıklıkların yoğun olduğu bu 
bölgede taassup ve aşırı düşmanlıkların 
da etkisiyle uydurma hadisler, yalan is
nadlar ortaya çıkmaya veya birçok sa
hih hadis bu sebeple tezyif edilmeye baş
lanmıştı. Bütün bu sebepler rivayet edi
len hadisleri kabulde ihtiyatlı olmayı ge
rekli kılarken yeni meseleler karşısında 
re'yin kullanılmasını kaçınılmaz hale ge
tirmişti. Ahmed Emin, Küfe ekolü men
suplarının çoğunluğunun Yemenli oldu
ğunu ve bir süre Yemen'de bulunan Mu
az b. Cebel' den de etkilenmiş oldukları 
için re 'ye bu ölçüde değer verdiklerini 
söylemektedir (Duha 'l-İslam, II, 180-181) 
Bu görüşün de kısmen haklılık payı ol
makla birlikte Küfe ekolünün fıkhi an
layışında asıl, bu fakihlerin hocaları du
rumundaki Hz. Ömer. Ali ve Abdullah b. 
Mes'üd'un nasların illetlerini araştırıp yo
rumlayan ve re'y ile hüküm veren tavrı 
etkili olmuştur. 

Küfe'de hoca-talebe münasebeti çer
çevesinde gelişerek büyüyen ilim halka
larında çeşitli bölgelerdeki alimierin re'ye 
veya nassın yorumuna dayanarak verdi
ğ i fetvalar da ilmi usullerle tartışılmaya 
ve üzerinde doktriner görüşler üretilme
ye başlanınca hem arneli hem de nazari 
tarafı bulunan çok yönlü bir fıkhi anla
yış ortaya çıktı. Henüz meydana gelme
miş yani farazi meselelerin hükümleri
nin tartışılması da yine bu ekole mah
sus bir özellik olarak bu dönemde ken
dini gösterdi. Bu sebeple hicri ll. yüzyı
lın ortalarında Küfe'de oluşan ehl- i re'yin 
Medine merkezli ehl-i hadisten belki de 
en önemli farkı hadisleri kabulde daha 
ihtiyatlı davranması, hakkında nas bu
lunmayan konuda hemen re'ye başvu
rarak meselenin çözümüne yönelmesi, 
re'y ile hüküm vermeyi farazi meselele
ri de kapsayacak şekilde geliştirip sis
temleştirmesi olarak özetlenebilir. An
cak hemen hemen her dönemde ehl-i 
re'y hadise aykırı hüküm verdiği , sahih 
hadisle arneli terkettiği, re'yi hadisten 
üstün tuttuğu gibi itharnıara maruz kal
mıştır. EvzaT'nin, "Biz Ebü Hanife'yi re'yi 
kullandığı için kınamıyoruz, hepimiz re'y
den istifade etmekteyiz. Bizim onu kı

namamız hadise muhalefeti yüzünden
dir" (İbn Kuteybe, Te'vflü mul].telifi ' L-f:ıa-

diş, s. 52) şeklindeki sözü de böyle bir id
diayı içermektedir. Ancak Iraklılar bir 
hadisi ya zayıf gördükleri ya te'vil et
tikleri veya neshedildiğine kail oldukla
rı için terkediyorlardı. Ayrıca bu sadece 
Irak ekolüne mahsus bir tutum olmayıp 
mesela Hz. Ömer de Fatıma bint Kays'ın 
Kur'an'ın genel hükmüne aykırı düşen 
rivayetini zayıf kabul etmişti. İmam Ma
lik de Medineliler'in arneline veya icmaı
na ters düşen hadisleri kabul etmiyordu. 
Öte yandan her bölgede oluşan ilmi hal
kalar ve rivayet zincirlerinin tabii sonucu 
olarak bir bölge alimlerinin bildiği bir 
hadisten diğer bölgedeki alimler habersiz 
kalabiliyor veya hadisi kabulde farklı öl
çüler benimsedikleri için biri bir hadisle 
amel ederken diğeri o hadisi zayıf sa
yabiliyor yahut onunla çelişen bir diğer 
hadisi esas alabiliyordu. Bakış açısına 

göre aynı hadisten iki farklı hüküm çıka
rılması da çok defa mümkün olmaktay
dı. Bu ve benzeri durumlar sadece Irak
lılar için değil diğer bölgelerdeki alimler 
için de söz konusudur. Nitekim Medine
li fakih ve muhaddislerin Ebü Hanife'ye 
ve Küfeliler'e yönelttiği bu tür tenkitleri 
aynı şekilde imam Muhammed, imam 
Şafii ve İ bn Hazm gibi alimler de imam 
Malik ve ekolüne yöneltmişlerdir (Şeyba
ni, I, 66-68; İbn Hazm, IV, 206) 

Ebü Hanife ve ekolünün ehl-i re'y ola
rak adlandırılmasında ve bu arada bazı 
itharnıara maruz kalmasında. Ömer b. 
Abdülaziz devrinde Hicaz'da hadis top
lama işinin teşvik görüp yaygınlık kazan
ması ve Medine'de sadece hadis topla
makla ve rivayet etmekle meşgul mu
haddisler grubunun ortaya çıkmış ve 
ekolleşmiş olmasının da önemli payı var
dır. Bu kimseler özellikle Iraklı fakihle
rin, ellerinde mevcut hadisiere aykırı gö
rünen fetvalarını işittikçe onların hadisi 
terkedip re'y ile hüküm verdiği zannına 
kapılmış, bu yönde itharnlarda bulun
muş ve bu kanaat fazla tahkik edilme
den ilim meclislerinde dilden dile yayıl
mıştır. lraklılar'a ve özellikle Ebü Hani
fe'ye birtakım ağır tenkitleri yöneltenle
rin, meselenin aslını tahkik edip fetvanın 
dayandığı delil ve gerekçeyi öğrenince _bu 
ithamlarından vazgeçtiklerine ve aksini 
düşünmeye başladıkianna dair birçok ör
nek vardır. Mesela Evzai'nin Ebü Hanife'
yi bid'atçılıkla itharn ederken sadece ken
disine nakledilenle yetindiği, daha sonra 
Mekke'de tanışıp bizzat görüşme imkanı 
bulunca Ebü Hanife hakkında, "Bu ada
ma ilminin çokluğundan ve aklının üs
tünlüğünden dolayı gıpta ediyorum. Apa
çık bir hata içindeyim, çünkü o bana an-



Iatılanın tam tersi imiş" (Bezzazi. s. 45-
46) demesinden anlaşılmaktadır. 

Ehl-i re'ye karşı özellikle Hicazlılar ve 
muhaddisler tarafından takınılan tavrın 
diğer bir sebebi, alimler ve ekoller ara
sında çok defa görülen ilmi rekabettir. 
Bir başka sebep olarak da Arap-mevali 
çekişmesi gösterilebilir. Çünkü her böl
ge ve ekol hocalarını ilim yönünden da
ha üstün, ellerindeki rivayetleri daha 
sağlam bulmaktaydı. Iraklı fakihlerin bü
yük çoğunluğunun mevaliden olması bu 
ekolleşmenin temel sebeplerinden biri
ni teşkil etmiştir. Nitekim İbn Uyeyne'
nin re'y bid'atının ortaya çıkışını meva

liye bağlayarak şöyle dediği nakledilir: 
"Ebü Hanife meydana çıkana kadar Kü
fe ehlinin durumu mutedildi. Müsa de
di ki, Ebü Hanife ümmetin kölelerinin 
çocuklarından biridir ... Re'yi ihdas eden
ler üçtür ve hepsi de köle çocuklarıdır. 
Medine'de Rebia, Basra' da Osman el
Betti, Küfe'de Ebü Hanife". Zühri de bir 
vesileyle mevalinin re'y ile hüküm vere
rek halkı ifsat ettiği görüşünü dile geti
r ir (İbn Abdülber, ll, 147-153) 

Ebü Hanife ve öğrencilerinin ehl-i re'y 
olarak adlandırılıp re'ye yöneltilen ten
kitlerin giderek Hanefiler'i hedef alma
sında, akılcı birekol olarak bilinen Mu'
tezile mezhebinin ortaya çıkışı ve Mu'
tezile ileri gelenlerinin daha çok Hanefi 
mezhebine mensup olması da etkili ol
muştur. Mesela Bişr b. Gıyas, İbn Ebü 
Düad gibi Kur'an'ın mahlük olduğu gö
rüşünü savunan Mu'tezile alimleri aynı 
zamanda Ebü Hanife ashabındandır. Bu 
yüzden Kevseri de Hanefiler'e ehl-i re'y 
denmesinin, halku'l-Kur'an" meselesi 
ve mihne* olayı ortaya çıkıp çoğunluğun 
Ahmed b. Hanbel etrafında toplanma
sından sonra cahil nakilciler tarafından 
bilinçsizce başlatılan bir kampanya so
nu netleştiğini belirterek (Fıkhu e h li ' /
'!rak ve J:ıadfşühüm, s. 20-21) re'yi kullan
ınada fakihler arasında bir farkın bu
lunmadığı görüşünü tekrar eder. 

Tarihi gelişim itibariyle ifade edildi
ğinde, Emeviler döneminde Irak 'ta or
taya çıkan Küfe ekolünün Abbasiler dö
nemine girerken ehl-i re'y olarak anıl
maya başlandığı ve ehl-i re'y tabirinin 
ilk planda Ebü Hanife'yi ve öğrencisi ko
numundaki diğer Küfeli fakihleri ifade 
ettiği görüşü doğrudur. Ancak re'y ta
biri şahıs, bölge ve dönemlere göre fark
lı milnalarda kullanıldığı için genel an
lamda ehl-i re'yin kimliğini tesbitte tıp
kı ehl-i hadiste olduğu gibi birtakım zor
luklar vardır. Mesela İbn Kuteybe, ara-

larında imam Malik ve Evzai'nin de bu
lunduğu birçok müctehidi "ashabü'r- re'y" 
olarak nitelendirir: fıkıh alanında şöh
reti bulunmayıp sadece hadis rivayetiyle 
meşgul olanları da "ashabü'l-hadis" ola
rak zikreder; Ahmed b. Hanbel'! ise bu 
iki zümrenin dışında tutar (el-Ma'ari{, s. 
494 vd.). İbn Kuteybe, Te'vilü mul]te
lifi'l-l:J-adiş adlı eserinde ehl-i re'y ola
rak sadece Ebü Hanife ve ashabından 
söz eder (s 51 ). imam Malik hadisçi
ler. mesela Ahmed b. Hanbel nazarın

da re'y taraftarıdır (NevevT, 1, 291). Tir
mizi Şafii'yi ashabü' ı- hadisten göster
meye çalışır ("Büyü'", 12, 14). Makdisi bir 
yerde ŞafiTler'i ashab-ı hadisten saymak
ta, başka bir yerde ise Ebü Hanife ile 
birlikte Şafii'yi de ehl-i re'y olarak gös
termektedir (Ahsenü't-tekasrm, s. 37, 179-
180). Hatib el-Bağdadi re'yi, genelde nas
lara aldırış etmeden verilen şahsi görüş 
anlamında kullandığından ehl-i re'y ta
biriyle Ehl-i sünnet dışında kalan aşırı 

görüş sahiplerini ve bid'at ehlini kaste
der. Bu görüş dönemindeki birçok hadis
çinin ortak kanaatini yansıtır. Şehristil
ni'ye göre müctehidler ashabü'l- hadis 
ve ashabü'r-re'y olarak iki gruba ayrılır. 
Ashabü' I- hadisi Hicaz ehli yani Malik, Şa
fii. Süfyan es-Sevri, Ahmed b. Hanbel, 
Davüd b. Ali ve bunların ashabı teşkil 

eder. Ashabü'r-re'y ise Irak ehli yani Ebü 
Hanife ve ashabıdır (el-Mi/el, ll, 45 -46) 
Tarihçilerin çoğu Şehristani'nin bu ikili 
ayırımını benimser. Fahreddin er- Razi, 
Ebü Hanife ve taraftarlarının halk naza
rında ehl-i re'y olarak bilindiğini, açık kı
yası haber-i vahide tercih ettikleri için 
onlara ashabü' I- hadis denemeyeceğini, 
Malik, Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Ra
huye ve taraftariarına da ashabü' ı- ha
dis denmekle birlikte bu adlandırmaya 
en çok Şafiiler'in layık olduğunu ifade 
eder. İbn Kayyim ei-Cevziyye de Hanefi 
ekolü dışındaki üç büyük fıkıh ekolünü 
ehl-i hadis olarak göstermeye özen gös
terir. Ancak ehl-i hadisin, ehl-i bid'at ta
birinin karşıtı olarak Ehl-i sünnet anla
mında kullanıldığı durumlarda Ebü Ha
nife ve ashabının da ehl-i hadisten sa
yıldığı görülür (İbn Kayyim el-Cevziyye, !, 
ı Ol ; ll, 294; lll, 362) Hanefiler'i ehl-i re'y 
kabul edip diğer üç büyük fıkıh mezhe
bini ehl-i hadis sayma yönündeki bu yay
gın tavrın altında, re'y ve ehl-i re'y ta
birlerinin çeşitli dönemlerde itharn ve 

tenkit amacıyla kullanılmış olmasının zi
hinlerde bıraktığı olumsuz yargıdan bu 
üç mezhebi uzak tutma maksadının yat
tığı, buna ilave olarak Hanefiler'e karşı 
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birçok fıkhi meselede adeta ortak cep
he oluşturan bu ekallerin hadisle amel 
konusunda azami titizliği gösterdiğinin 

de bu vesileyle vurgulanmak istendiği 
söylenebilir. Hattabi, ehl-i hadisin sade
ce hadisleri toplayıp üzerinde şekli in
celemeler yaptığını, onların milnalarına 
nüfuz edemediğini, ehl-i re'yin ise (eh
lü'l-fıkh ve'n -nazar) en sağlam hadisi tes
bit edip onunla arnelden çok mezhep gö
rüşüne uygun hadisleri delil alma tema
yülünde olduğunu ifade ettikten sonra 
iki ekolün de birbirinden faydalanması
nın gerekliliğine dikkat çeker. Bu arada 
Hanefi, Maliki ve Şafii fakihlerini ehl-i 
re'y olarak zikreder (Şah Veliyyullah ed
Dihlevı. el-insa{, s. 64-76). İbn Haldun, 
Şehristani'nin yukarıdaki ikili ayırırnma 
Zahiriler'i de katarak üçlü bir ayırım ya
parken Şah Veliyyullah bunu ehl-i re'y, 
ehl-i zahir ve bu ikisi arasında kalan 
Ehl-i sünnet'ten muhakkıklar şeklinde 
ifade eder. Bu arada re'y ve ehl-i re'y 
tabirlerine de açıklık getirmeye çalışır. 

Şah Veliyyullah'a göre re'yden maksat 
bizatihi akıl ve anlayış değildir, çünkü 
hiçbir alim bundan uzak tutulamaz. Söz 
konusu re'y sünnete dayanmayan re'y 
de değildir, zira hiçbir müslüman bunu 
benimseyemez. Ayrıca bu istinbat ve kı
yasa güç yetirmek de değildir. Çünkü 
Ahmed, İshak ve hatta Şafii ittifakla re'y 
ehlinden olmadıkları halde kıyas ve is
tinbat yapıyorlardı. Şu halde ehl-i re'y 
demek, müslümanların tamamının veya 
çoğunluğunun üzerinde icma ettiği me
seleleri eski alimlerden birinin usulü
ne göre tahric eden kimseler demektir. 
Bunların işi , bir görüşü ona benzeyen 
bir diğer görüşe hamietme ve asılların
dan bir asla dayandırmadan ibarettir, 
hadis ve eserleri inceleme değildir. 

Re'y kelimesine farklı anlamlar veril
mesi sebebiyle fıkıh tarihçileri arasında 
ehl-i re'yin tanım ve kapsamında görüş 
birliği bulunmamakla birlikte fıkıh ekal
lerinin metodolojisi ve gelişim seyri, mu
haddislerin hadis ve re'y karşısındaki ta
vırları birlikte değerlendirildiğinde İslam 
alimlerinin ehl-i re'y ve ehl-i hadis (ehl-i 
eser) şeklinde iki ana gruba ayrılması, 

her bir grubun da kendi arasında aşırı 
ve mutedil olanlar şeklinde iki bölümde 
ele alınması mümkün olur. Buna göre 
nasların lafzi anlatırnma bağlı kalıp kı

yası ve sahabe fetvalarını delil almayan 
Zahiriler ehl-i hadisin aşırılarını, re'y ve 
kıyasa nadiren başvurup hüküm verir
ken hadiste ve sahabe-tabiin fetvalarıy
la yetinmeye çalışan muhaddisler, me-
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sela Ahmed b. Hanbel ve altı hadis ki
tabı müellifi ehl-i hadisin mutedil olan
larını temsil eder. Ehl-i re'yin içinde, sa
dece kitaba ve re'ye dayanıp sünneti de
lil kabul etmeyen kimseler yok denecek 
kadar azdır. Başta Ebü Hanife. Malik, 
Şafii. İbn Ebü Leyla, Evzai. Süfyan es
Sevrl olmak üzere fakihlerin büyük ço
ğunluğu ise gerek Kur'an ve hadisi hü
kümde esas alması ve bu konuda titiz 
davranması, gerekse hakkında nas bu
lunmayan konuda kıyas, istihsan, istis
lah gibi re'ye dayanan yollarla hüküm ve 
fetva vermesi, yeni problemleri de yer
leşik kural ve metotlara göre çözmesi se
bebiyle ehl-i re'yin mutedil bölümü ola
rak kabul edilebilir. 
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EHL-i SA!AT 
( öYL...ll ~~) 

Kabe'ye doğru yönelerek 
namaz kılmanın farz olduğuna inanan 

değişik mezheplere bağlı 
bütün müslümanları ifade etmek için 

kullanılan bir tabir. 

Ehl-i salat (ehlü's-sala) tamlaması söz
lükte "namaz kılanlar" anlamına gelir. 
İslam literatüründe, inanç esaslarını de
ğişik şekillerde yorumlayan farklı mez
heplere bağlı bütün müslümanları ifade 
etmek üzere kullanılan tabirlerden biri
dir. Kur'an ve hadis metinlerinin farklı 
şekillerde yorumlanmasının bir sonucu 
olarak ortaya çıkan değişik mezheplerin 
her biri diğerini az çok hatalı görmüş
tür. Bundan dolayı inanç sahipleri, iman-
la küfür arasında bir sınır çizmek ve 
müslüman adını taşıyabilmek için ara
larındaki asgari müştereklerin nelerden 
ibaret olduğunu belirleme faaliyetlerine 
erken devirlerden itibaren başlamışlar
dır. Değişik mezheplere bağlı mutedil 
alimler, konuyla ilgili hadislerden hare
ketle, muhtelif mezhep mensuplarının 
müslüman sayılabilmesi için Allah 'tan 
başka ilah bulunmadığına ve Hz. Mu
hammed'in O'nun elçisi olduğuna inan
manın yanında "zarürat-ı dlniyye" adı 

verilen temel İslami hükümleri kabul et
meyi de gerekli görmüşlerdir. Kabe'ye 
doğru yönelerek kılınan namaz, çeşitli 

hadislerde de vurgulandığı gibi (bk. Wen
sinck, el-Mu'cem, "slt" md.) en faziletli 
ibadet kabul edilmiş ve bu temel hük
mü benimsediğini sözleriyle, bazılarına 

göre ise fiilieriyle ortaya koyan kimse
ler İslam çerçevesi içinde kabul edilmiş
tir. Nitekim Hz. Peygamber muhtelif ha
dislerinde. kelime-i şehadeti tekrar edip 
İslam dinine ait namaz ibadetini yerine 
getiren ve İslami usullere göre kesilmiş 
hayvanların etini yiyen kimseleri müslü
man telakki etmiş, canlarının ve malla
rının emniyet altında bulunduğunu bil
dirmiştir (BuharT, "Şalat", 28). Bir taraf
tan namaz kılmanın gerekli olduğuna 
inananları cennetle müjdelerken diğer 
taraftan namazın kişiyi şirkten ve inkar
dan koruduğunu, hatta namazı terke
denlerin inkara sürüklenebileceğini ha
ber vermiş (Müsned, I, 60; lll, 370; Müs
lim, "İman", 134), böylece namazı müslü
manı katirden ayıran bir alarnet saymış- 1 

tır. Kelam alimleri de muhtemelen Hz. 
Peygamber'in hadislerini dikkate alarak 
namaz kılmayı müslüman olmanın ayı-

ncı vasfı ve müslümanların asgari müş
tereği olarak görmüşler, bunu da ehl -i 
salat tabiriyle ifade etmişlerdir. Zira bir 
insanın İslamiyet'le olan ilişkisini namaz 
kılma dışındaki davranışlarıyla belirle
mek ve müslümanlığına hükmetmek ol
dukça güçtür. 

Tesbit edilebildiğine göre ehl -i salat 
terimine eserlerinde ilk defa Ebü'l-Ha
san el-Eş'arl yer vermiş ve İslam çerçe
vesi içinde kabul ettiği bütün itikadl mez
heplerin görüşlerini ihtiva eden eserine 
Ma}f.alô.tü '1- İslô.miyyin ve 'l]tilô.fü '1 - mu
şallin adını vererek "musallln" (namaz kı
lanlar) kelimesini "İslamiyyln" (müslüman
lar) kelimesinin eş anlamiısı gibi kullan
mıştır. Eserin içinde de, "EhH salatın ço
ğunluğuna göre Allah şeydir" (s . 518); 
"E hi- i salatın ekserisine göre Allah' ın 
araziardan yoksun bulunan bir cevher ya
ratması imkansızdır" (a.g.e., s. 578) cüm
lelerinde olduğu gibi müslüman çoğunlu
ğun değişik konulardaki görüşlerini ak
tarırken onlardan ehl-i salat diye bah
setmiştir. Daha sonra Eş'arl kelamcıla
rından Ebü Abdullah el-Hallml de iba
detler içinde namazdan başka "iman" 
diye adlandırılan ve küfrü ortadan kal
dıran bir ibadet bulunmadığına işaret 

etmiş ve onu imanın en belirgin alame
ti olarak görmüştür (el-Minhtic, ll, 288). 

Ehl -i salat terimi, küfre girmediği ka
bul edilen müslüman zümreler için yer 
yer bazı alimler tarafından kullanılmak
la birlikte (İbn Teymiyye, VIII, 521) bunun 
yerine daha çok ehl-i kıble* tabiri ter
cih edilmiştir (mesela bk. CürcanT. Şerl)u'l 

Meva~ı{, ll, 460; TeftazanT, ll, 199; Beya
zTzade, s. 51 ). Her ne kadar Seyyid Şerif 
el-Cürcanl et-Tacrifô.t'ta ("ehlü'l-ehva'" 
md.) "ehH ehva"yı açıklarken bu tabirin 
Cebriyye, Kaderiyye, Rafıza ve Havaric 
gibi "inançları Ehl-i sünnet inancına uy
mayan ehl-i kıble" anlamına geldiğini 

belirtmişse de bunun, müslüman kabul 
edilmesi gereken bütün fırkaları ifade 
eden bir terim olduğunu düşünmek da
ha uygun görünmektedir. Nitekim Ehl-i 
sünnet'çe ehl-i ehva veya ehl-i bid'at sa
yılan Mu'tezile alimleri de kendi mez
hepleri dışında kalan müslümanlardan 
ehl-i kıble diye söz etmişlerdir (KadT Ab
dülcebbar, s. 182). Şiialimleri de İslam'ın 
temeli ve kalpteki imanın fertteki teza
hürü olarak kabul ettikleri namazı mürni
ni katirden ayıran bir alarnet saymışlardır 
(Muhammedl er-Riyşehrl, V, 366, 402) . Bu 
sebeple ehl-i salatın, zarürat-ı dlniyyeyi 
tasdik etme yanında namaz kılmanın farz 
olduğuna inanan ve bunu yerine getiren 


