
EHL-i RE'Y 

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 



bütün müslümanları kapsamına aldığı
nı . ayrıca namaz kılanların tekfir edile
meyeceğinin mutedil alimierin hemen 
hemen tamamı tarafından benimsendi
ğini söylemek mümkündür. 
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Hz. Peygamber ile ashabın 
dinin temel konularında 

takip ettikleri yolu benimseyenler 
anlamında bir tabir. 

L _j 

Sözlükte "manevi alanda çizilen yolu 
benimseyenler" anlamına gelen ehl -i 
sünnet (ehlü's-sünne) tamlaması ehlü's
sünne ve'l-cemaa (ehl-i sünnet ve'l -cema
at) ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Bura
daki sünnetten maksat, dini tebliğ ve be
yan etmekle görevli bulunan Hz. Peygam
ber'in islam'ın temel konularını anlama 
ve benimseme tarzıdır. Cemaat kavra
mı. her devirdeki müslümanların büyük 
ekseriyeti (sevad-ı a'zam) ve müctehid 
alimler gibi farklı şekillerde yorumlan-

mışsa da vahyin ilk muhatapları olup 
inanç, ibadet. hukuk ve ahlak cephele
riyle islam'ı bir bütün olarak sonraki ne
sillere aktaran ashap cemaati anlamına 
geldiği yolundaki görüş tercih edilmiştir 
( ŞatıbT, II , 258-265 ) Aslında bu anlayış di
ğer yorumların da temelini oluşturmak
tadır. Buna göre Ehl-i sünnet'i, "Hz. Pey
gamber ile ashap cemaatinin dinin te
mel konularında takip ettikleri yolu be
nimseyenler" diye tarif etmek mümkün
dür. Bu tarifte yer alan "dinin temel ko
nuları " ndan, islam'dan olduğu kesinlikle 
bilinen ve "usülü'd-din" diye de adlandırı
lan hususlar kastedilmektedir (aş. bk.). 

Sünnet kelimesi daha çol<. ilahi tebli
gatı yalanladıkları için geçmiş peygam
berlerin ümmetierine uygulanan ve adet-i 
ilahiyye haline gelen dünyevi azap ma
nasında Kur'an-ı Kerim'de geçmektey
se de (M F. Abdülbakı , el -Mu 'cem, "sün
net" md.) ehl-i sünnet tabiri Kur 'an'da 
yer almamıştır. "O gün nice ağaran yüz
ler vardır" (Al -i İmran 3/ 106) mealinde
ki ayetle Ehl-i sünnet'in kastedildiği tar
zındaki bir yorum İbn Abbas'a nisbet edi
lirse de (İbn Teymiyye, Minhacü 's-sünne, 

V, 134) ayetin devamı dikkate alındığı 
takdirde burada genel anlamda mürnin
lerden bahsedildiği açıkça görülür. 

Erken dönem hadis kaynaklarında da 
ehl-i sünnet tabiri görülmemekte, buna 
karşılık "sünnet" ve "cemaat" kelimele
rine rastlanmaktadır. İlgili rivayetlerde 
belirtildiğine göre Hz. Peygamber üm
metinin yetmiş iki veya yetmiş üç fırka
ya ayrılacağını, bunlardan biri dışındaki 
bütün fırkaların cehenneme. "cemaat 
fırkası " nın ise cennete gireceğini söyle
miş (İbn Mace. "Fiten", 17 ; İ bn Ebü Asım , 

ı . 30- 3 ı , 39); Allah' ın rahmet elinin ce
maat üzerinde olduğunu , cennetin or
tasına girmek ist eyenlerin t opluluktan 
ayrılmamaları gerektiğini (Tirmizi , "Fi
ten", 7), cemaatten az da olsa ayrılan

ların İslam'dan çıkmış sayılacaklarını ve 
Cahiliye ölümüyle öleceklerini belirtmiş
tir (Buhari, "Fiten", 2; Müslim, "İmare", 

53. 54) Ayrıca ihtilaf halinde büyük ço
ğunluğa uyulmasını emretmiş (İbn Ma
ce. "Fiten", 8). vefatından sonra, yaşayan
ların pek çok ayrılığa şahit olacaklarını 
söylemiş, bunlara yetişecek olan o dö
nemdeki müminlerin kendi sünnetiyle 
Hulefa-yi Raşidin'in sünnetine sımsıkı 

sarılmasını öğütlemiştir (Darimi, "Mu~ad

dime", 16) Bu nakillerden "yetmiş üç fır
ka" rivayeti isnad açısından zayıf görül-

EHL-i SÜNNET 

müştür ( İ bn Hazm. lll. 292) Hulefa-yi Ra
şidin ' in sünnetiyle ilgili rivayetler ise İs
lam tarihinde vuku bulan bazı olayların 
seyriyle bağdaşmayan unsurlar ihtiva 
etmektedir. Çünkü Hz. Peygamber'in ve
fatından sonra halifenin belirlenmesi ko
nusunda ashabın ihtilafa düştüğü ve her 
halife seçiminde nassın bulunmayışın

dan doğan belirsizliğin devam ettiği ilk 
kaynaklarda zikredilmektedir. Eğer Re
sül-i Ekrem raşid halifelerle ilgili bir tav
siyede bulunmuş olsaydı ihtilaf ve belir
sizlik ortaya çıkmazdı. Ayrıca bu rivayet
ler, Şia ' nın öne sürdüğü "sekaleyn" ha
disine alternatif olarak ortaya konuldu
ğu izlenimini de vermektedir (bk. EHL-i 

BEYT). Bazı geç dönem eserlerinde Hz. 
Peygamber'e nisbet edilmiş olarak ehl-i 
sünnet tabirine rastlanmaktadır. Ebü 
Abdullah ei -Halimi'nin kaydettiği riva
yete göre Resül-i Ekrem her emirin ar
kasında namaz kılmayı, her halifenin ida
resinde cihad yapmayı ve ehl-i kıbleden 
olup vefat eden herkesin cenaze nama
zını kılmayı Ehl-i sünnet'in üç esası ola
rak göstermiştir (e l ·Minhfic, III. 180) Şeh

ristani'nin yer verdiğ i rivayete göre ise 
Hz. Peygamber. yetmiş üç fırkaya ayrı
lacak olan ümmeti içinde yalnız kendisi
nin ve ashabının yolunu takip eden Ehl-i 
sünnet ve'l-cemaat'in kurtuluşa erece
ğini söylemiştir (ei -Milel, I, 14) . Ana ha
dis kaynaklarında yer almayan bu riva
yetlerin sıhhati şüphe ile karşılanmak
tadır. 

Ehl-i sünnet'e bağlı olanlara "sağlam 
ve doğru inancı benimseyenler" anlamın
da "Sünni" adı verilir. M. Watt, sünni te
riminin ilk defa IV. (X.) yüzyılda kullanıl
dığını ileri sürmüşse de (islam Düşünce

sinin Teşekkül Devri, s. 338) tabiinden 
Said b. Cübeyr'e (ö. 95 / 71 3) nisbet edi
len bir r ivayetten anlaşıld ığına göre ke
lime I. yüzyılın sonuna doğru (VIII . yüzy ı 

lın başl arı ) ortaya çıkmış olmalıdır ( Fığ

l a lı , s. 54). Ehl-i sünnet tabiri ise Dari
mfde yer alan bir rivayete bakılırsa ("Mu
kaddime", 23 ) ilk defa Hasan-ı Basri ta
rafından kullanılmıştır. Ehl-i sünnet men
supları, "ehl" kelimesine "hadis. cemaa. 
istikame, hak, iman, isbat" kelimeleri ek
lenerek oluşturulan terkiplerle ve " sıfa

tiyye" (ilahi s ıfatları benimseyenler). " fır

ka-i naciye" ( ku rtuluşa ere.n zümre) ve "se
vad-ı a'zam" (büyük çoğunluk) tabirleriy
le de anılır : kaynaklarda ise Cebriyye, 
Mücewire. Nasıbe, Nabite. Müşebbihe. 
Haşviyye gibi isimlerle ifade edilmek is-
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