
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-
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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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tenir. Günümüze ulaşan kaynaklar için
de ehl-i sünnet tabirine yer veren en es
ki eser. Ahmed b. Hanbel' e atfedilen er
Red cale'z-zenôdıka ve'l- Cehmiyye'dir 
(s. 96). Onu Darimi'nin es-Sünen'i ("Mu
kaddime", 23). Müslim'in el-Cômicu's
şahfl:ı'i ("Mu~addime", ı). İbn Şazan en
Nisaburf'nin el-liô}ı 'ı (s 93-94) ve İbn 
Kuteybe'nin el -İl:]tilôi ii'l-laiz'ı (s. 67-
68) takip eder. Bu bilgiler, Ehl-i sünnet'in 
lll. (!X.) yüzyılda itikadi bir mezhep ola
rak teşekkül ettiğini, başka bir deyişle 
ehl-i bid'atın zuhurundan sonra muha
fazakar çoğunluğun bu isimle anılmaya 
başlandığını kanıtlar. Yeni araştırmala
ra göre Ehl -i sünnet ve'l-cemaat'in baş
langıcı ilk siyasi görüş ayrılıkiarına da
yanmaktadır. Zira ilk halifenin belirlen
mesi sırasında yapılan tartışmalar bir 
tarafa bırakılırsa üçüncü halifenin şehid 
edilmesine kadar geçen sürede müslü
manlar arasında kayda değer bir siyasi 
ve itikadi ihtilaf çıkmamıştır. Hz. Ali'nin 
hilafeti döneminde Muaviye ve onu des
tekleyenlerce başlatılan siyasi mücade
leler müslümanların savaşlarda birbir
lerini öldürmeleri sonucunu doğurmuş, 
buna bağlı olarak iman- küfür sınırı. ka
der. büyük günah işleyenierin dini du
rumu gibi meseleler zihinleri meşgul et
meye başlamıştır. Diğer taraftan Şia'nın 
ilk üç halifeyi gayri meşru sayması da 
başka tartışmaları gündeme getirmiş
tir. Bu hususlar dikkate alınarak Ehl-i 
sünnet ve'l- cemaat tabirinde yer alan 
"sünnet" ashabın yaygın telakkisi, "ce
maat" de çoğunluğun siyasi temayülü 
şeklinde yorumlanmıştır. Özellikle cema
at kavramının Muaviye tarafından orta
ya konulduğu ve Hz. Hasan'ın hilafetten 
çekildiği 41. (66 1) yıla "cemaat yılı " de
nildiği nakledilmektedir (Resa' ilü '1- cad/ 

ve 't-tevhfd, naşirin mukaddimesi, I, 64). 
iktidarın Emeviler'in eline geçmesinden 
sonra sürdürülen hilafet tartışmaların
da, Şia'ya karşı ilk dört halifenin yanı 
sıra Muaviye'nin hilafetini meşru kabul 
edenlere Osmaniyye adı verilmiş ve böy
lece Havaric dışındaki müslümanlar si
yasi bakımdan büyük çoğunluğu teşkil 
eden Osmaniyye ile azınlık durumunda 
bulunan Şia gruplarına ayrılmıştır. Ni
tekim Cahiz, hilafet tartışmalarını ince
lediği eserinde Osmaniyye'yi çoğunluğu 
temsil eden siyasi grup karşılığında kul
lanmıştır (el- cOşmaniyye, s. 362). Buna 
göre Osmaniyye başlangıçta siyasi an
lamda Ehl-i sünnet'i ifade eden bir kav
ram olarak kabul edilmelidir. 
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Hicri L yüzyılın sonuna doğru Ernevi
ler'in cebir inancını siyasi amaçlarla yay
maya çalışmasına karşılık Ma'bed ei-Cü
heni'nin kaderi inkar etmesi. Havaric'in 
günah işleyen herkesi tekfire kalkışma
sı. hayatta bulunan sahabileri ve tabiin 
alimlerini bu konularda Kur'an ve Sün
net'teki hükümleri irdelemeye sevket
miştir. Ebu Hanife, Hz. Ali'nin Hariciler'e 
karşı takındığı tavırla büyük günah işle
yenin mürnin olduğuna işaret etmesini 
dikkate alarak onu Ehl-i sünnet'in ön
cüsü saymıştır (er-Risale, s. 69) . Abdül
kahir ei-Bağdadi de bu görüşe uyarak 
Hz. Ali ' den Ehl-i sünnet'in ilk ketarncı
sı diye söz etmiş, ardından da Ma'bed 
el- Cüheni' den teberri ederek kaderi 
iman esasları arasında gören Abdullah 
b. Ömer. tabiinden Kaderiyye'yi red hak
kında küçük bir risale yazdığı nakledi
len Ömer b. Abdülaziz, er-Red cale 'l
~aderiyye adlı risaleyi kaleme alan Zeyd 
b. Ali, irca görüşünün ilk temsilcisi sayı
lan Hasan b. Muhammed b. Hanefiyye 
ve kader konusunda bir risalesi bulunan 
Hasan-ı Basri'yi Ehl-i sünnet'in ilk tem
silcileri olarak zikretmiştir (el-Fark, s. 
220). Bunlardan ömer b. Abdülaziz hak
kında Ebu Davud'un naklettiği bir riva
yet ("Sünnet", 7) Sünni akidenin oluşma
sına tesir etmiştir. Ömer b. Abdülaziz 
müslümanları. her türlü hatadan uzak 
bulunan Hz. Peygamber'in sünnetine da
vet etmek suretiyle bid 'atçı görüşlerden 

sakındırmış, itikadi konularda tartışma
lara girişmeyen ashabın yolunu tavsiye 
etmiş, ayrıca her şeyin ilahi irade çerçe
vesinde cereyan ettiğine inanarak kadere 
iman noktasında teslimiyet gösterilme
sini gerekli görmüştür. Onun bu görüş
leri Ehl-i sünnet akldesinin ipuçlarını ta
şımaktadır. Başlangıç dönemi Ehl-i sün
net sisteminin şekillenmesinde önemli 
rol oynayan alimierin başında Hasan-ı 
Basri gelir. Hasan-ı Basri müslüman
ların mevcut yönetime isyan etmelerini 
doğru bulmamış, halkı fıtneden uzak tut
maya ve cemaat şuurunu geliştirmeye 
çalışmış, bu sebeple Emeviler'in uygula
malarını gerektiğinde ağır bir dille eleş
tirmesine rağmen onları Hulefa-yi Ra
şidin 'den sonra meşru idareciler olarak 
kabul edip Ehl-i sünnet'in konuyla ilgili 
ilk habercisi rolünü oynamıştır (Fığlalı , 

s. 58-59). Hasan-ı Basri'den sonra meş
hur dilci Asmai'nin rivayetine dayanıla
rak Eyyub es-Sahtiyani (ö. 131 1 749). Yu
nus b. Ubeyd, Süleyman b. Tarhan ve Ab
dullah b. Avn (ö 151 / 768) Ehl-i sünnet'in 

kurucuları arasında gösterilirse de kay
naklarda bunların konuya ilişkin görüşle
ri ve eserleri hakkında yeterli bilgi mev
cut değildir. 

Ehl- i sünnet akaidinin oluşmasına te
sir eden alimierin en önemlisi şüphe yok 
ki Ebu Hanife'dir. Onun bazı kaynaklar
da Mürcie gruplarından birinin kurucu
su olarak gösterilmesi, o dönemde mez
hepterin henüz teşekkül safhasında bu
lunması sebebiyle terimierin yerleşme
miş olmasından ve Sünni akidenin de
ğişik zümreterin katkılarıyla teşekkül 

dönemini yaşamasından kaynaklanmak
tadır. Nitekim irca kavramının Ehl-i sün
net'in gelişmesine tesir ettiği kabul edil
mektedir (Watt , s. 176). Ebu Hanife aka
id risalelerinde Cehm b. Safvan, Vasıl b. 
Ata, Amr b. Ubeyd gibi bid'at ehli kar
şısında ilahi sıfatları, kaderi ve şefaatı 
ispat etmiş, Kur'an ' ın mana itibariyle 
mahiOk olmadığını söylemiş, kulların fi
illerinin Allah tarafından yaratıldığını 

savunmuş, büyük günah işieyenin mü
min olduğuna hükmederek ahirette gö
receği muameleyi ilahi iradeye havale 
etmiş ve böylece Ehl-i sünnet akldesi
nin en önemli meselelerine ışık tutmuş
tur. Ebu Hanife'den sonra imam Malik, 
Mu'tezile ile diğer bid'at fırkalarının aka
ide dair faaliyetlerine paralel olarak sün
neti ön plana çıkarıp ta'til, teşbih ve tec
sim görüşlerini reddetmiş, imam Şafii 
İsbrltü 'n-nübüvve ve er-Red calô. eh
li'l- ehvô' adlı eserlerinde muhafazakar 
akideyi savunmuştur. lll. yüzyılın ikinci 
yarısına doğru (IX. yüzyılın orta ları ) Mu'
tezile'nin Abbasiler'in desteğiyle parlak 
bir döneme girmesinin ardından Ehl-i 
sünnet'i iki zümre temsil etmeye başla
mıştır. Bunlardan biri, mihne*ye maruz 
kalmasına rağmen akldesini Kur'an'a, 
sünnete ve ashaptan itibaren gelen esas
lara dayandırdığını söyleyip ehl-i bid'atı 
şiddetle eleştiren Ahmed b. Hanbel'in ön
cülüğünü yaptığı gruptur. Selefiyye. Ese
riyye, ehl-i hadis gibi isimlerle de anı
lan bu gruba daha çok hadisleri derleyip 
nakleden alimler dahildir. Buhari bun
lar arasında Süfyan es-Sevri. İbn Ayyaş. 
Veki'. Yezid b. Harun. Abdullah b. Müba
rek. Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam, Fudayl 
b. iyaz. Nuaym b. Hammad gibi kişileri 
zikreder (ljalku et<aLi'L· cibad, s. 153l İbn 
Kuteybe bunlara Evzai, Şu'be. Leys b. 
Sa'd, Davüd et-Tai. Muhammed b. Nadr 
ei-Harisi'yi (Te'vilü mul].telifi'l.f:ıadfş, s. 
36). Malatı ise Ali b. Asım, Vakıdi. Ah
med b. Halid ed-Dımaşki. İshak b. Ra-



hüye, Yahya b. Said el-Kattan. Abdur
rahman b. Mehdi gibi alimleri (et· Ten· 
bfh ue'r·red, s. 75) ilave eder. Ahmed b. 
Hanbel, genel olarak ilahi sıfatiarın is
patı ve haberf olanlarının te'vile tabi tu
tulmaması. Kur ' an'ın ezeii oluşu ve rü'ye
tullah gibi konular üzerinde durmuş, 

inanç esaslarının naslardan hareketle be
lirlenmesi gerektiğini savunmuş, böy
lece akaidde nakli hakim kılmaya çalış
mıştır. Ahmed b. Hanbel, akaid alanın
da aklın rolü ve hadisin önemi noktala
rında Ebü Hanife'den farklı telakkile
re sahip bulunuyarsa da her iki imarnın 
iman esasları listesinde yer alan konu
lar hemen hemen birbirinin aynıdır. Onun 
bu çizgisi, Buhari ve Müslim'den itiba
ren Süyüti ve Ali ei-Kari'ye kadar mu
haddis alimler tarafından benimsenip 
devam ettirilmiştir. Abdullah b. Muham
med ei-Cu'fi'nin er-Red cale'l-Cehmiy
ye'sf, Buharfnin el-Cômtu·ş-sahih'in
deki "Tevhid", Bed,ü'l-balk", "Kader", 
"İman" ve "Fiten" bölümleriyle ljalku 
ei côli'l- cibôd adlı eseri. ibn Kuteybe'nin 
el-İl]tilôf fi'l-lai:z ile Te,vilü mul]teli
fi'l-hadiş'i, Ebü Davüd'un Kitôbü 's-Sün
ne'si, Osman b. Said ed-Darimi'nin er
Red cale'l-Cehmiyye ile er-Red cale'l
Meri'si'si, ibn Ebü Asım ile Abdullah b. 
Ahmed b. Hanbel'in Kitôbü's-Sünne'le
ri, Ehl-i sünnet'in ilk temsilcileri olan 
ehl-i hadisin Sünni akidenin belirlenip 
yaygın hale gelmesini sağlayan çalışma
larıdır. Ehl-i hadisin temsil ettiği Sünni 
anlayış bütünüyle sünnet çizgisi üzerin
de olduğu ve Selef'in ittifak etmediği 
meselelere daimadığı için "Ehl-i sünnet-i 
hassa akidesi" diye adiandınimıştır (İz

mirli İ smail Hakk ı , s. 75). 

lll. (IX.) yüzyılda gerçekleştirilen tercü
me faaliyetleri ve çeşitli fetihlerle geniş
leyen islam ülkesinin değişik kültürler
le karşılaşması, Selef alimlerince benim
senen itikadi esasların akıl ilkeleriyle te
yit edilme ihtiyacını doğurmuş ve niha
yet "ehl-i hadis kelamcıları " diye anılan 
(Nesefi. ı. 241. 281) yeni bir grup ortaya 
çıkmıştır. ibn Küliab el-Basri ile Haris 
ei-Muhasibi'nin öncülüğünü yaptığı bu 
grup daha sonra Ehl-i sünnet kelamcı
larını oluşturacaktır. Bid'at tırkalarının 
yanı sıra felsefi akımların güçlenmesi, 
fıkıh mezheplerinin kurulması. hadisle
rin tedvin edilip akaidle ilgili olanlarının 
çeşitli bablarda toplanması. Kur 'an ilim
leri alanında muhtelif eserlerin vücuda 
getirilmesi. derüni tecrübelerle dini ha
yatı canlı tutmaya çalışan tasawufun 

ortaya çıkması gibi önemli gelişmeler, 

islam alimlerini müteşabih nasları ele 
alıp yeniden incelemeye ve iman esasla
rını akli ilkelerle desteklemeye sevket
miştir. Ehl-i sünnet kelamcıları IV. (X.) 
yüzyılın başlarından itibaren müslüman 
çoğunluğun hakim mezhebi haline gel
meye başlamıştır. Bu yeni hareket ibn 
Küliab'dan sonra bir taraftan Ebü'I-Ha
san ei-Eş' ari, diğer taraftan Ebü Man
sür ei-Matüridi ile canlılık kazanmıştır. 

Eş ' ari eserlerinde ehl-i hadisin. özellikle 
Ahmed b. Hanbel'in akidesini benimsedi
ğini belirtmekle birlikte (Makalat, s. 297 ; 

a. mlf. , el·İbane, s. 20-21) inanç esaslarını 
kelami delillerle kanıtlamaya çalışmış, 

talebelerinden Ebü'l-Hasan el- Bahili ile 
ibn Mücahid'in yetiştirdiği Bakıllani, ibn 
Fürek, Ebü ishak el-isferayini, daha son
ra da Abdülkahir ei-Bağdadi, imamü'I
Haremeyn ei-Cüveyni, Gazzali ve müte
ahhir kelamcılar onun yöntemini geliş
tirerek devam ettirmişlerdir. Eş'ari'nin 
Suriye-Irak havzasında kurduğu ketarn 
mektebine nisbette akılcılığa daha çok 
önem veren ve kökleri Ebü Hanife ile 
onun ilmi silsilesine dayanan diğer bir 
Sünni kelam mektebi Ebü Mansür ei
Matüridi tarafından Maveraünnehir hav
zasında kurulmuştur (Nesefi, 1, 358) Türk 
bölgelerindeki bid'at tırkalarını çökerten 
ve Matüridiyye veya Hanefıyye adıyla anı
lan bu Sünni ketarn mektebi kurucusun
dan sonra Hakim es-Semerkandi, Ebü'I
Yüsr el-Pezdevi ve özellikle Ebü' 1- Muin 
en-Nesefi gibi alimlerce geliştirilmiş ve 
Ehl-i sünnet mezhebini güçlendirmiştir. 
M. Watt. Matüridiyye ve Eş'ariyye ' nin 

ancak VIII. (XIV.) yüzyılda birbirlerinin 
farkına vardıklarını iddia ederse de (İs· 

lam Düşüncesinin Teşekkül Devri, s. 39 I) 
bu doğru değildir. Zira Ebü'l- Yüsr ei
Pezdevi ve Ebü'I-Muin en-Nesefi Eş'a
riyye'nin görüşlerini nakledip eleştirmiş
lerdir (Uşalü'd·dfn, s. 26; Tebşıratü'l· edil· 

le, ı ı . 980-98 1 ı Ayrıca Abdülkahir ei-Bağ
dadi gibi bir mezhep tarihçisi. Ehl-i sün
net'in ehl-i re'y ve ehl-i hadis grupların
dan oluştuğunu belirtirken (el·Far~, s. 
21 ı ehl-i re'y ile. fıkıhta re'y ekolünü tem
sil eden Matüridiyye- Hanefiyye kelam
cılarını kastetmiş olmalıdır. Onun bizzat 
Ebü Hanife'yi Ehl-i sünnet kelamcıları 
arasında sayması da bunu teyit etmek
tedir. Bağdadi. Eş' ari ve takipçilerini ise 
ehl-i hadis içinde mütalaa etmiş olmalı
dır. Zira Eş'ari ehl-i hadisin imamı sayı
lan Ahmed b. Hanbel'e uyduğunu ifade 
etmiştir. Bundan dolayı Ebü'I-Muin en-
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Nesefi Eş ' ari alimlerine "ehl-i hadis ke
lamcıları" demektedir ( Tebşıratü ' 1· e dille, 

ll , 1000) 

Sünni kelam akımı Eş' ariyye ve Matü
ridiyye ekallerinin kuruluşuyla güçlene
rek IV-V. (X-XL) yüzyıllardan itibaren is
lam dünyasının birçok bölgesinde ana 
mezhep haline gelmiş ve alimler züm
resiyle müslüman ekseriyetini kendine 
bağlamıştır. Böylece islam ' ın geçmiş ta
rihine sahip çıkarak ilk dört halifeyi ve 
onları takip eden diğer yönetimleri meş
rü sayan. ashaptan itibaren her asırda 
çoğunluğu oluşturan müslüman alimle
re saygılı olmayı şiar edinen bir anlayış 
islam aleminde hakim olmuştur. Sünni 
ketarn ekolü büyük çoğunluğun tasvibi
ni kazandıktan ve bir bakıma resmi mez
hep halini aldıktan sonra fikri hayatın 
çeşitli cepheleriyle kendini takviye etme
ye başlamış, onun bu hakimiyeti Mu'te
zile, Mürcie. Müşebbihe, Felasife gibi 
grupların zayıflayıp zamanla fiilen orta
dan kalkması sonucunu doğurmuştur. 
Ehl-i sünnet'in kurumlaşmasına paralel 
olarak Şia da yeniden şekillenip azınlı
ğı temsil eden muhalif grubu teşkil et
miştir. Gazzali'den itibaren Eş'ariyye ke
lamcılarının felsefe ve tasawufa ilgi duy
maları ve bu alimierin genellikle Kurtu-

. ba, Mısır. Şam, Irak gibi Ortaçağ ' ın kül
tür merkezlerinde yaşamaları ekolün Ma
türidiyye'ye nisbette daha çok yayılma
sını sağlamış, hatta eserleri Osmanlı coğ
rafyasında mevcut medreselerde oku
tulan bir mezhep haline gelmiştir (Şa'ra
ni. 1, 3) Matüridiyye ile Eş ' ariyye ' nin tem
sil ettiği Sünni akideyi benimseyenlere, 
Selefiyye'nin alternatifi olarak "Ehl-i sün
net-i amme" de denilmiştir ( İzmirli is
mail Hakkı, s. 75). Günümüzde Selefiy
ye, Eş'ariyye ve Matüridiyye'den oluşan 
Ehl-i sünnet, % 90'ın üstünde müslü
man çoğunluğunun mezhebi durumun
dadır. Ehl-i sünnet mensupları Şia'nın 
yoğun olduğu iran, Irak, Yemen ile iba
ziler'in azınlıkta bulunduğu Kuzey Afri
ka ülkelerinin bir kısım bölgeleri ve az 
miktarda ismaili'in yaşadığı Pakistan ile 
Hindistan'ın bazı yöreleri dışında kalan 
bütün islam ülkelerine yayılmış durum
dadır. 

Ehl-i sünnet'in Selefiyye, Eş'ariyye ve 
Matüridiyye gruplarından meydana gel
diği genellikle kabul edilmekle birlikte 
mezhep taassubunun etkisi veya muh
temelen Ehl- i sünnet terimine verilen 
manalarıo farklı oluşu sebebiyle değişik 
bazı görüşler de ileri sürülmüştür. Sele-
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fıyye 'den Acurri, İbn Hazm, İbn Teymiy
ye. Sekseki, M. Reşid Rıza . Abdullah Ba
betin gibi eski ve yeni bazı alimler Sele
fıyye'yi Ehl-i sünnet'in yegane temsilci
si saymışlar, Eş' ariyye ile Matüridiyye'
yi Ehl -i sünnet'e intisap iddiasında bu
lunan gruplar olarak görmüşlerdir. Bun
lardan İbn Hazm'a göre Eş'ariyye Ehl-i 
sünnet'e en uzak olan fırkadır ( ei-Faşl, 

II. 265-266) İ bn Teymiyye, Hulefa-yi Ra
şidin'i meşru kabul ettiklerinden dola
yı bazan Mu'tezile 'yi, ayrıca kendilerini 
Sünniliğe nisbet eden Kerramiyye, Zahi
riyye, Sufıyye ve Salimiyye'yi de Ehl -i sün
net grupları arasında zikretmiştir (Minha

cü 's- sünne, III , 401 ; VI, 379 ; a.mlf .. Mec
ma'atü 'r- resa 'il, ı . 455) Sekseki, Batıniy
ye'ce benimsenen metodu takip ettikleri 
için Sufiyye'nin Ehl-i sünnet'e dahil edile
meyeceğini savunmuştur (el-Burhan, s. 
63) Matüridi alimlerinden Ebü'I-Yüsr 
ei-Pezdevi ile Ebü' I-Muin en-Nesefi'ye 
göre Ehl-i sünnet'i gerçek anlamda tem
sil eden yalnız Matüridiyye'dir. Eş'ariy
ye, Küllabiyye ve Sufiyye ise kendilerini 
Ehl-i sünnet'e nisbet eden gruplardır 

((Jşalü 'd-dfn, s. 242; TebşLratü ' l - edille, II , 
544, 888). Eş ' ariler ' den Abdülkahir ei
Bağdacti, Ehl-i sünnet'in kısaca ehl-i ha
dis ve ehl-i re'yden oluştuğunu zikret
tikten sonra bunları ayrıntılı olarak se
kiz gruba ayırır. Buna göre Ehl-i sünnet 
ehl-i bid ' atın görüşlerini reddeden ke
lam. fıkıh , tefsir. kıraat ve Arap dili alim
leri, şeriata bağlı sufiler, müslüman mü
cahidler ve Sünni akaidin hakim oldu
ğu coğrafyada yaşayan müslüman halk 
kitlesinden oluşur (e l-Fark, s. 12, 189-1 91 ). 
Şehristani ise mezhepleri tasnif ederken 
Eş ' ariyye 'yi Sıfatiyye içinde mütalaa et
miş ve bir anlamda Sıfatiyye'yi Ehl-i sün
net karşılığında kullanmıştır. Buna göre 
Sıfatiyye içinde zikrettiği Müşebbihe ile 
Kerramiyye'yi de Ehl-i sünnet'e dahil et
miş olduğu anlaşılmaktadır (ei·Milel, 1, 93-
108). Sübki'nin tasnifinde Ehl-i sünnet 
kitap, sünnet ve icmaı esas alan ehl-i 
hadis, naklin yanında akla başvuran ve 
Eş'ariyye ile Hanefiyye'den oluşan ehl-i 
nazar, bir de başlangıçta nakli ve ak
lı esas alıp nihai merhalede keşfte ka
rar kılan ehl-i keşf gruplarından mey
dana gelir (BeyazTzade, s. 298). Geç dö
nem Eş'ari alimlerinden Cürcani ise Ehl -i 
sünnet'e Selefiyye ile Eş'ariyye'yi dahil 
edip Matüridiyye'den hiç bahsetmemiş

tir (Şerf:ıu 'l·Meva~l{. II , 633). Şia'dan İbn 
Şazan, hilafete aynı açıdan baktıkları için 
Şia dışındaki bütün grupları, İbnü'n-Ne
dim ile İbnü'I - Murtaza kullara ait fiille-
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rin Allah tarafından yaratıldığını kabul 
ettiklerinden Mücbire, Neccariyye, Mür
cie, Dırariyye ve Bekriyye fırkalarını Ehl-i 
sünnet'e dahil etmişlerdir. Çağdaş ya
zarlardan Muhammed Arnare'ye göre bir 
fırkanın Ehl-i sünnet'e dahil oluşu iza
fidir. Eğer sünnetle Hz. Peygamber' in 
söz ve fiilieri kastediliyorsa Şia, Havaric 
ve Mu'tezile de Ehl-i sünnet'ten sayılır. 
Zira onlar da Hz. Peygamber'e uymaya 
çalışmışlardır. Sünnetle ashabı taklit et
mek ve muhafazakarlık kastediliyorsa 
sadece Selefiyye Ehl-i sünnet'e dahildir 
(Resa 'ilü ' l- 'adi ve't·teuf:ıfd, naşirin mu
kaddimesi, 1, 62-63). Sünni grupların tes
biti konusunda ileri sürülen bu farklı gö
rüşler bir yana kelam. mezhepler tari
hi ve konuyla ilgili diğer eserlerde Ehl-i 
sünnet genellikle Selefiyye, Eş' ariyye ve 
Matüridiyye'yi kapsayan bir tabir olarak 
kullanılır. En büyük azınlık olan Şia bile 
terimi bu kapsamıyla manalandırır. 

Allah tarafından vazedilmiş olan dini 
hükümlerin doğru anlaşılması Allah'ın 

muradım tesbit etmekle mümkündür. 
Allah kullarına iletilmesini dilediği şey
leri vahiy yoluyla peygamberine bildir
miş, vahyi açıklayıp uygulama görevini 
de ona vermiştir. Son peygamberin teb
ligat ve uygulamalarının ilk muhatapla
rı sahabe topluluğu olduğundan İslam'ın 
temel konularında onların anlayış, uy
gulama ve rivayetler i Allah'ın muradına 
ve Peygamber'in sünnetine uygun dü
şen bir yol olarak kabul edilmelidir. Bu 
sebeple müslüman çoğunluk daima bu 
yolu takip etmeye çalışmıştı r. Ehl -i sün
net alimlerine göre naslardan isabetli 
hükümler çıkarmak ve ihtilaflı konuların 
çözümüne ulaşabilmek için anlamı açık 
olan muhkem ayetlerden hareket etmek, 
sahih hadislerin beyanlarını dikkate al
mak. nasları bütünlük içinde anlamaya 
çalışmak, nakli ve akli bir zaruret bulun
madıkça nasların zahirine bağlı kalıp ak
lı nakle tabi kılmak gerekir. Nas bulun
mayan konularda ise aklın temel ilkele
rine başvurularak Kur'an ' ın genel muh
tevasına ve özüne uygun bir şekilde ic
tihad etmek lazımdır (İbn Hazm, IV, ı 1 ı
ıı2 ; Şerhu 'l·'A~fdeti 't-Taf:ıaviyye, s. 339; 
İbn Teymiyye, Minhticü 's·sünne, IV, 95). 
Ancak nassın bulunduğu konularda ve 
dinin temel esaslarını belirlemede akla 
bağımsız yetki verilemez. Ehl-i sünnet'
çe benimsenen bu temel ilkeler dışın
da genel prensipleri ve mezhebin itika
di görüşleri, zamanın şartlarına ve Ehl-i 
sünnet bünyesindeki gruplara göre az 
çok farklılık göstermiştir. Başlangıç dev-

rine ait kaynaklarda Hulefa-yi Raşidin'i 
meşru kabul etmek, imanın arnelden ay
rılmadığına ve arnelin imana dahil bu
lunduğuna inanmak, Kur'an'ın Allah ke
lamı olup yaratılmadığını benimsemek. 
her şeyin ilahi kadere göre vuku bul
duğuna, ilahi sıfatiarın gerçekliğine ve 
bunların kadim olduklarına, Allah'ın ahi
rette görüleceğine inanmak gibi belli te
lakkiler Ehl-i sünnet'i diğer mezhepler
den ayıran görüşler olarak kaydedilir (İbn 
Kuteybe, Te'vflü mul)teli{i'l-hadTş, s. 36 ; 
Ahmed b. Hanbel. Kitti bü 's ·sünne, s. 29, 
99, ı ı 3). Yayılmasına ve geniş bir alana 
dağılmasına paralel olarak Ehl-i sün
net'in itikadi görüşlerinde gelişmeler 

kaydedilmiştir. Nitekim Ehl-i sünnet'in 
genel ilkeleri ve itikadi görüşleri İbn Ebu 
Asım (Kitabü 's ·Sünne, ll, 645-647), Eş'ari 
(Ma~alat, s. 29 1-292; a.mlf., UşalüEhli 's· 

sünne ve' l -cema 'a, s. 65- ıOl) . Malati(et· 
Tenbfh ue 'r · red, s. 14 - 15), İbnü'l-Cevzi 
(Menal!:Lb, s. 165 -1 66), İbn Ebu Ya'la (Ta· 

ba~atü 'l-fjanabile, 1, 24 1-244, 329- 330), 
Abdülkahir ei-Bağdadi ( el -Far~!:. s. 195-
2ı 2). İsferayini (et·Tebsfr, s. 90-97), Hakim 
es-Semerkandi (es -Sevadü 'l·a'zam, s. 2-
4), Ebü'l-Vüsr ei-Pezdevi (Uşalü 'd-dfn, s. 
242-244) gibi Selefiyye, Eş'ariyye ve Ma
türidiyye alimleri tarafından büyük ben
zeriikiere rağmen nicelik ve nitelik açı
sından farklı şekillerde nakledilmiştir. 

Genellikle Sünni akaid ve kelam kitap
larında. incelenen itikadi meselelerin ko
nu başlıkları tarzında nakledilen bu gö
rüşler daha çok kainatın yaratılmışlığı, 

Allah· ın varlığı ve sıfatları, kulların fiil
Ieri ve kader. nübüwet ve ahiret konu
ları , tekfir problemi ve imarnet anlayı
şı üzerinde yoğunlaşır. Konuların seçimi 
ve işlenişinden anlaşılacağı üzere Ehl-i 
sünnet alimleri bu temel görüşleriyle bir 
taraftan nasların ruhuna uygun, çoğunlu- . 

ğun tasvibini almış tutarlı bir inanç şek
li ortaya koymayı , diğer taraftan İslam'ın 
dışındaki din mensuplarının benimsedi
ği batı! inançlarla bazı müslüman grup
ların ileri sürdüğü bid'at telakkilerini ce
vaplandırmayı amaçlamışlardır. 

Ehl-i sünnet'e yöneltilen çeşitli eleşti
riler mevcuttur. Bunları , Mu'tezile ve Şia 
gibi ehl-i bid'ata mensup alimierin eleş
tirileriyle farklı gruplara bağlı Sünni alim
lerin birbirlerine yönelik eleştirileri ola
rak iki grupta toplamak mümkündür. 
Mu'tezile alimleri tenkitlerini daha çok 
Sünniler'in uluhiyyet anlayışı ve irade 
hürriyeti telakkilerine yöneltmişlerdir. 

Onlara göre Ehl -i sünnet'in sübüti sıfat
lar yanında fiili sıfatları da kadim telak-



ki etmesi. Allah'ın görülebilir bir varlık 
olduğuna inanması ve haberi sıfatları te'
vile tabi tutmaması, yaratıcının yaratıl
mışlara benzemesi sonucunu doğurmuş
tur. Bunun da tevhid ilkesini zedelediği 
muhakkaktır. Ayrıca Allah'a cebir isnadı 
endişesiyle ilahi fiilieri hikmet faktörün
den soyutlamak ve mesela itaat edeni 
cehenneme, isyankarı da cennete koy
masının teorik olarak mümkün olduğu
nu söylemek, bunun yanında kullara ait 
fiilierin Allah tarafından yaratıldığına 

inanmak, O'nun en önemli sıfatlarından 
olan adaletli oluşuna aykırı düşer (Kadi 
Abdülcebbar, s. 149; İbn Teymiyye, Min· 
hacü's ·sünne, ll, 126). Bundan dolayı Mu'
tezile kaynakları Ehl -i sünnet'ten dai
ma Mücbire (Cebriyye). Mücewire ve Mü
şebbihe adlarıyla bahsetmiştir. Mu'te
zile alimlerine göre çoğunluk tarafın
dan benimsenmiş bulunması Ehl-i sün
net' in hak olduğunu ispat etmez. Nite
kim Kur'an'da azınlıkta olanların pey
gamberlere uyduğu ve kullardan çok azı
nın şükrettiği bildirilmiştir (Kadi Abdül
cebbar, S . 188). Şia'ya bağlı alimler de 
daha sonra Mu'tezile'nin ulühiyyet ve 
irade hürriyeti konusundaki görüşlerini 
benimsediklerinden Ehl -i sünnet'e kar
şı aynı eleştirileri tekrar etmişler, ayrıca 
Hz. Ali'ye öncelik tanımayan hilafet te
lakkilerini ve ashabın tamamına saygı 
göstermelerini de tenkide tabi tutmuş
lardır. Şia'nın erken dönem alimlerin
den İbn Şazan en-Nisabüri, Ehl-i sün
net'in, akaidde ve fıkıhta birbirine aykı
rı görüşler benimseyen gruplardan oluş
tuğu için çoğunluğa mal olmuş hak bir 
mezhep olarak kabul edilemeyeceğini 

söyler. Zira ona göre bazı Sünniler asıl
sız rivayetlere dayanarak teşbihe düş
müş, bazıları da arnel-iman ayırımı yap
mıştır. Fıkıhta bir grubun haram gör
düğünü diğer grup helal telakki etmiş, 

ezandaki "hayye ala hayri'l-amel" ile na
mazdaki kunütun kaldırılması örneğin
de olduğu gibi sünneti de terketmiş
lerdir. Sonuç olarak onların sünneti ter
kedip re'y ile amel ettiklerinden "ehl-i 
sünnet", birçok noktada ihtilafa düştük
lerinden de "ehl-i cemaat" olamayacak
larını iddia etmiştir (el-izah, s. 4-52, 11 O
lll , 203-204,249, 295). 

Selefiyye alimleri, rü'yetullahı normal 
görme şartlarına bağlı olmaksızın kabul 
edip haberi sıfatları zanni bilgilere da
yanarak te'vile tabi tutmaları ve arneli 
imandan ayırmaları sebebiyle bütün Sün
ni kelamcılarını ve ilahi fiilieri sadece ira-

de sıfatına dayandırıp adalet ve hikmet 
sıfatiarını arka plana ittiklerinden Eş'a
riyye kelamcılarını eleştirmişlerdir (İbn 

Teymiyye, Der' ü te caruii' 1· ca/cl ve 'n ·nakl, 

ı. 250) . Sünni kelamcılar da zayıf veya 
uydurma rivayetlere dayanarak ulühiy
yete dair batıl inançlar benimsedikleri 
ve haberi sıfatları te'vil etmemekle teş
bihe düştükleri gerekçesiyle Selefiyye'yi 
tenkit etmişlerdir (Fahreddin er-Razi, s. 
216) 

Hicri I. yüzyılın sonunda ortaya çık

maya başlayan ve IV. yüzyılda teşekkü
lünü tamamlayan Ehl-i sünnet, Kur'an 
ve Sünnet'e uyulması gerektiğini kabul 
edip aklı nakle tabi kılmakla diğer mez
heplere göre iscıbetli yolu tercih eden 
ana mezheptir. Zira dinde ana prensip 
vahye uymaktır. Mutlak ve mükemmel 
bir bilgi kaynağı olmayan aklın nakle ha
kim olması veya naklin akla tabi kılın 

ması halinde bazı düşünürlerin de söy
lediği gibi vahye ihtiyaç kalmaz ve ilahi 
emirler bir anlam taşımaz. insan bilgisi 
için vazgeçilmez bir kaynak olmasına 

rağmen sınırlı. dış tesiriere açık ve ge
leceği keşfetmekten yoksun bulunan 
akıl vahyin desteğine muhtaçtır. Ehl-i 
sünnet aklı vahye tabi kılıp vahiyle akıl 
arasında bir denge kurmak, ayrıca kitap, 
sünnet, icma, kıyas gibi bütün şer'i usul
lere başvurmak suretiyle doğruya ulaş
ma ihtimalini yükseltmiş ve hemen he
men her konuda mutedil bir çizgide yer 
alıp aşırı uçtardan uzak kalmayı başar
mıştır. Dünya müslümanlarının % 90'ın
dan fazlasını oluşturan Ehl-i sünnet'in 
islam ilimlerinin kuruluş ve gelişmesine 
yaptığı katkılar da önemlidir. Nitekim 
tefsir, hadis, fıkıh, kelam, siyer gibi temel 
islami ilimler alanındaki kaynak eserler 
genellikle Sünni alimleri tarafından ka
leme alınmıştır. 

Tarihi seyr i içinde Ehl-i sünnet'in dik
kat çeken özelliği, başlangıç döneminde 
meseleleri Kur'an ve Sünnet'e başvur
mak suretiyle çözmeye çalıştığı ve ge
lişme kapısını açık tuttuğu halde zaman
la müctehid imamların ve takipçilerinin 
görüşlerini taklide yönelip Kur'an ve Sün
net'ten çözüm aramayı terketmesidir. 
Bu öyle bir noktaya varmıştır ki nere
deyse doğrudan doğruya Kur'an ve Sün
net' e başvurmak caiz görülmemiştir. 

Müctehid alimierin uygulayıp tavsiye et
tikleri metoda da aykırı düşen bu tu
tum mezhep taassubunu körüklemiş, 

fikri ve içtimal gelişmelerin doğurduğu 
ihtiyaçları karşılayacak yeni yorum ve 
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bilgilerin üretilmesine engel teşkil ede
rek islam düşüncesinin duraklamasına 
sebep olmuştur. Özellikle Ehl-i sünnet 
kelamcılarının eski felsefi, ilmi ve siyasi 
anlayışiara dayanarak geliştirdikleri is
tidlal yöntemi ve malzemelerinin mo
dern düşünce hareketleri ve ilmi veri
ler ışığında yeniden incelenip değerlen
dirilmesi dini hayat açısından büyük bir 
önem taşımaktadır. Hz. Peygamber'e 
nisbet edilen rivayetler konusunda Ehl-i 
sünnet alimlerinin tavrı dikkat çekicidir. 
Hadislerin tedvini islam'ın yozlaşmasını 
engelleyen sevindirici bir gelişme olma
sına rağmen gerek zındıklar gerekse 
mezhep taassubuyla çeşitli islami fırka 
mensupları tarafından hadis uyduruldu
ğu da bilinmektedir (Cahiz. s. 123-124) 
Bu husus. rivayetlerin isnad açısından 

olduğu kadar metin açısından da tenki
dini gerekli kılmıştır. Ne var ki Ehl-i sün
net alimleri korumacı bir yaklaşımla ha
disler konusunda bu noktayı ihmal et
mişler ve, "Devlet reisieri sadece Kureyş' 

ten olur" örneğinde görüldüğü gibi hem 
sahih olmayan rivayetlere önem atfet
mişler. hem de kendilerinin de içinde 
bulunduğu sosyal realiteye ters düşerek 
müslümanların hareket alanını daralt
mışlardır. Halbuki bu hadis metin açı

sından tenkide tabi tutulup Hz. Ömer'in 
İran asıllı Salim'i (Mevla EbO Huzeyfe) ha
life adayı olarak düşündüğünü bildiren 
sahih rivayetle karşılaştırılsaydı uydurma 
olduğu anlaşılacaktı (a.g.e., s. 274 ; Ayni, 
XIII, 321 ). 

Mu'tezile ve Şia alimlerinin Ehl -i sün
net' e yönelttikleri eleştirilere gelince, 
Sünni alimlerinin nasları yorumlarken 
hataya düşmediklerini söylemek elbet
te mümkün değildir. Nitekim aynı ko
nularda az da olsa ihtilaf etmeleri bu
nu göstermektedir. Ancak bu tür me
seleler islam akaidinin genel çerçeve
siyle ilgili olmayıp ayrıntı sayılabilecek 

bazı noktalara münhasırdır. Mu'tezile'
nin Ehl-i sünnet'i teşbih ve cebir görüş
lerini ihdas etmekle suçlaması isabetli 
değildir. Çünkü ilahi sıfatları ispat eden 
sadece Sünniler olmayıp Mu'tezililer de 
belli bir çerçevede sıfatları kabul etmek
tedir. Kader ve kulların fiilieri konusun~ 
daki eleştiriler de Ehl -i sünnet'in hata
lı olduğunu kanıtlayıcı bir kesinlik taşı
maz. Zira bütün olayların ilahi ilim çer
çevesinde meydana geldiğini. bunun ya
nında kulun fiil yapma gücü ve iradesi
ne sahip bulunduğunu her iki taraf da 
kabul etmektedir. Ehl-i sünnet sadece 
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sıfatiarın yetkinliğinden hareketle fiilin 
meydana gelişinde ilahi iradeye de yer 
vermek istemektedir. Mu'tezile'nin müs
lümanlar içinde azınlık durumunda bu
lunmakla övünüp çoğunluğu temsil et
mesinden ötürü Ehl-i sünnet'i eleştir
ınesi de haklı değildir. Çünkü Kur'an'dan 
getirdikleri deliller kafir- mürnin ayırı

mıyla ilgilidir. Eğer insanlar içinde azın
lıkta kalmak manevi açıdan bir avantaj 
ise Ehl-i sünnet katiriere nisbette yine 
azınlıktadır. Şia'nın, hilafeti kastederek, 
re'y ile hükmettiği ve bazı rivayetleri dik
kate almadığı gerekçesiyle Ehl-i sün
net'e yönelttiği tenkitler aynen kendile
r i için de söz konusudur. Hakkında nas 
bulunmayan hususları ihtiyaca göre in
sanların anlayışına terkedip re'ye baş
vurmalimm caiz görmesi İslam'ın ev
rensel ve mükemmel bir din oluşunun 
tabii bir neticesidir. 

Selefiyye, Eş'ariyye ve Matürfdiyye alim
lerince yazılan akaid ve ketarn kitapları 
Ehl-i sünnet'in asılliteratürünü oluştur
makla birlikte özellikle E hi- i sünnet adı 
kullanılarak telif edilen çeşitli eserler de 
vardır. Tahavi'nin el - cAkidetü't- Tahô.
viyye diye de bilinen B~yô.nü 'a~c/idi 
Ehli's-sünne ve'l-cemô.ca (Mekke 1394/ 
1974), Ebü'l - Kasım Hibetullah b. Hasan 
et-TaberY'nin Şerf:ıu uşuli icti]f.iidi Eh
li's-sünne ve'l- cemdea (1-Vl, Riyad 1.402-
1408), Kadıssünne Ebü Muhammed'in 
Kitô.bü's-Sünne ve'l-cemô.ca (İbnü'n
Nedim, s. 230). Beyhaki'nin eJ-rtikiid 
cal ô. Ehli's-sünne ve'l-cemô.ca (Beyrut 
1984), Ebü'I-Hasan el-Eş'arY'nin UsUlü 
Ehli's-sünne ve'l-cemô.ca (Kahire 1987), 
Cüveynfnin Lümacu'l-edille ii }f.avô.cidi 
Ehli's-sünne (Kahire 1385/ 1965). Adi b. 
Müsafir'in r ti]f.iidü Ehli's- sünne ve'l
cemô. ca (Musul 1975), Ebü'l-Muzaffer es
Sem'anfnin Minhdcü Ehli's-sünne (Süb
kT, V, 342), İbn Fakihi Fıssa'nın Riyô.iü'l 
cenne ii ô.şô.ri Ehli's -sünne, Alaeddin 
İbnü't-Türkmanfnin ed-Dürretü 's -se
niyye fi'l- calpdeti's -Sünniyye, Şah Ve
liyyullah ed-DihlevY'nin el-Mu}f.addime
tü's-seniyye ii'l-intişô.r li'l-iır}f.ati~s

Sünniyye, Muhammed Sıddık Han'ın Ri
yô.iü '1- cenne if terô.cimi Ehli's- sünne, 
AbdülganY en-NablusY'nin Şariü'l - e cin
ne calô. ca]f.ii,di Ehli's-sünne (lzaJ:tu'l
meknan, I, 459, 600; ll, 67, 544), Ebü'I-Be
rekat en-NesefT'nin cUmdetü'l- ca]f.ii,id 
li-Ehli's-sünne ve'l-cemô.ca (Süleyma
niye Ktp., Reşid Efendi, nr. 338). Cemaled
din Muhammed b. Ebü'l-Hasan el-Bek
rY'nin Te,bfdü'l - ıninne bi-te,yidi Eh
li's-sünne (Te,yfdü 'l-minne {f te,bfdi's-
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sünne, bk. Keşfü'?·?unan, I, 268, 336), Ab
dülhadi el-Mısrfnin Ehlü's-sünne ve'l
cemô. ca , me cô.limü'l-inp.lô.lf.i'l-kübrô. 
(Riyad ı 988) ve Fatıma Ahmed Rif'at ' ın 

Me?hebü Ehli's-sünne ve'l-cemô.ca ve 
menziletühüm ii'l- fikri'l- İslami (İsken
deriye 1 989) adlı eserleri bunlardan ba
zılarıdır. 
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