
EHL-i ŞER' 
( tr JA>l ) 

Osmanlılar'da 
askeri kelimesiyle ifade edilen 

ve ehl-i şer' ile ehl-i örf diye ikiye ayrılan 
yönetici zümreden kadılık, müftülük 
ve müderrislik gibi görevler yapan 

ilmiye ricaline verilen ad 
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(bk. iLMİYE). 

EHL-i TASAWUF 

(bk. MUTASAWIF; SÜFİ). 

EHL-i TA'TİL 

(bk. MUATTIIA). 

EHL-i TEVHİD 
( -~:>y i JA,l ) 

Allah'ın birliğine inanan 
bütün müslümanlar veya gerçek 

tevhidin kendi inanç sistemlerince 
temsil edildiğini savıınan 

Ehl-i sünnet' e, Mu'tezile veya 
mutasavvifeye bağlı olanlar 

anlamında bir tabir. 

_j 

_j 

_j 

_j 

Ehl-i tevhid (ehlü't-tevhfd) terkibi, te
rim olarak farklı kullanımları bulunmak
la birlikte daha çok Allah'ın birliğine ina
nan bütün müslümanları ifade eder. Bü
tün müslümanlar Allah'ın benzeri ve or
tağının bulunmadığı, yegane yaratıcı ve 
mabud olduğu ortak inancını paylaşinış
lardır. Ancak ilahi zatı niteleme konusun
da farklı görüşler benimsemişler, bu se
beple değişik mezheplere bağlı alimler 
gerçek ehl-i tevhidin kendileri olduğu
nu savunmuşlardır. 

Tesbit edilebildiği kadarıyla ehl-i tev
hid tabirini "bütün müslümanlar" anla
mında ilk defa kullanan Ebü'l-Hüseyin 
el-Hayyat' tır (ö 300/9 13 l?l) . Ona göre 
ehl -i tevhidden olan müslüman ya Mu'
tezile'ye veya Cebriyye'ye bağlı olur (el· 
intisar, s. 26) Bu taksim, kullara ait fiil
Ierin Allah veya insanlar tarafından ya
ratılması esasına dayanmakta olup müs
lümanlar arasında bu iki görüşün dışın
da üçüncü bir telakkinin bulunmadığı 
anlayışını öngörmektedir. Bununla bir
likte Mu'tezile alimleri, ilahi sıfatiarın 

müstakil birer mana olarak mevcut ol
duğunu söylemenin zatla beraber kadim 
varlıkların bulunmasını (taaddüdü'l -kude
ma) gerektireceğini düşünerek sıfatiarın 

zattan ayrı telakki edilmemesini tevhi
din temel ilkesi haline getirmişler, bu 
sebeple de kendilerine ehlü'l-adl ve't
tevhid, muvahhidin veya ehl-i tevhid adı
nı layık görmüşlerdir (Ebü'I-Yüsr ei-Pezde
vf. s. 35; ibnü'I-Murtaza. s. 2) Mu'tezile'
den Bişr b. Mu'temir, Nazzam, Hişam b. 
Amr gibi alimler Kitabü't- Tevhid adıy
la eserler yazarak tevhid anlayışlarını or
taya koymuşlar ve kendilerini bunun ye
gane savunucusu olarak görmüşlerdir 
(İbnü'n-NedTm. s. 184,206, 214). 

Ehl-i sünnet'ten Ebü'l-Hasan el-Eş'ari, 
Ebü Mansür el-Matüridi, Ebü'l-Hüseyin 
el-Malati ve daha sonra Takıyyüddin İbn 
Teymiyye gibi alimler de ehl-i tevhidi 
"İslam dininin mümeyyiz vasfını tasdik 
edenler", dolayısıyla "bütün müslüman
lar" anlamında bir tabir olarak kullan
mışlar, büyük günah işleyen ehl-i tevhi
din kafir kabul edilemeyeceğini, ayrıca 
cehennemde ebedi olarak kalmayacağı

nı belirtmişlerdir. Ehl- i sünnet alimleri 
Mu'tezile'nin aksine Kur'an ve Sünnet'
te bildirilen sıfatlarla Allah'ı niteleme
yi tevhidin temel esası saymışlar ve bu 
sebeple ehl-i tevhidin gerçek temsilcile
ri olarak kendilerini görmüşlerdir. Zira 
onlara göre, her ne kadar Mu'tezile sı
fatları netyetmekle ilahi zatı tek kadim 
varlık olarak ispat etmeye çalışmışsa 

da kulları fiilierinin yaratıcısı kabul et
mek suretiyle Allah'ın yanında başka ya
ratıcıların bulunduğunu öne sürerek tev
hidi bozmuşlardır (MatürTdi. s. 60. 64). 
Bundan dolayı bazı aşırı gruplar hariç 
bütün müslümanlar ehl-i tevhid içinde 
mütalaa edilmekle birlikte bu isim Ehl-i 
sünnet alimlerince kendi mezheplerini 
ifade eden bir tabir olmuştur. Müteah
hir devirlerde yazılan bazı eserlerde "mu
vahhidün" adıyla Ehl -i sünnet'in kaste
dilmesi de bunu destekler mahiyettedir 
(lzaJ:ıu 'l-meknan, Il. 117) 

Süfiler ise gerçek ehl-i tevhidi tasav
vuf yoluna girenierin temsil ettiğini ileri 
sürerler. Bununla birlikte keşf ve ilham 
dışında taklidi veya nazari bilgi yoluyla 
Allah'ın birliğine inanan bütün müslü
manların da ehl-i tevhide dahil olduğu
nu kabul ederler. 

Aslında bütün müslümanlar, Allah' ın 
birliği inancını tartışmasız benimsedik
leri ve bunu müslüman olmanın birinci 
şartı saydıkları halde çeşitli mezhep ve
ya grupların sadece kendilerini ehl-i tev
hid diye adlandırarak diğer zümreleri 
eleştirmeleri, onların az çok kusurlu ol-

EHL- i VUKUF 

duklarını söylemeleri, bu mezhepterin Al
lah'ı tenzih, takdis ve her yönden kemal 
sahibi olduğunu ifade etmeye, Allah- in
san, Allah- evren münasebetini göster
meye çalışırken takip ettikleri yöntem
lerin ve bakış açılarının farklılığından. 

özellikle Allah'ı zat, sıfat ve fiilieri bakı
mından eksiksiz kavramanın, tarif ve 
ifade etmenin imkansızlığı gibi beşeri 
güçlüklerden kaynaklanmaktadır. Tev
hid inancı Kur'an'da güçlü, yalın ve açık 
seçik ifadelerle ortaya konduğu halde 
bu tür tartışmalar çok zaman suni ve 
içinden çıkılmaz meseleler doğurmuştur. 
Bu sebeple objektif ölçüler içinde kala
rak ehl-i tevhidle ilgili inhisarcı görüş ve 
iddiaları eski dönemlerin kendi şartları 
içinde değerlendirmek ve dini kılıkta gö
rünmelerine rağmen başka amaçlar pe
şinde oldukları, tevhid ilkesinden saptık
ları kolaylıkla anlaşılan bazı akımlar dı

şındaki bütün müslüman zümreleri ehl-i 
tevhidden saymak hem aklıselim ve hak
kaniyetin gereğidir, hem de müslüman
ları birleştirip bütünleştiren, islam dini
nin ve müslümanların hayrına sonuçlar 
doğuracak olan bir anlayıştır. 
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liJ MuHiTTiN BAGÇEci 

EHL-i VA'D 

(bk. MÜRCiE). 

EHL-i VUKUF 
( ı...ij__,~l) 

Bilir kişi. 

_j 

ı 

_j 

Ehl -i vukuf terimiyle, hukuki uyuşmaz

lık ve ispat konusunun özel ve teknik 
bilgiyi gerektirmesi durumunda uzman
lığına başvurulan üçüncü kişi veya kişi 

ler kastedilir. Bu terkip Osmanlı hukuk 
literatüründe yer alan bir tabir olup ha
len Türk hukukunda da bilirkişi kelime-
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EHL-i VUKUF 

siyle birlikte eş anlamlı olarak kullanıl
maktadır. İslam hukukuna dair klasik 
Arapça kaynaklarda ise "ehlü'l-ilm, eh
lü'l-basar ve'l-ma'rife, ehlü'l-basire, eh
lü'l-hibre" gibi aynı anlama gelen tabir
Iere rastlanır. 

Kur'an-ı Kerim, adaletin gerçekleşme
si yolunda her türlü titizliğin gösterilme
sini ilke olarak koyduğu gibi bilinmeyen 
hususların bilenlerden sorulması (en-Nahl 
ı 6/ 43; el-Enbiya 2 ı 1 7) ve bilgisizlik! e, 
zanla, şüpheli bilgiyle hareket edilmeme
si gerektiği üzerinde ısrarla durur (el
isra 17 /36; er-Rum 30/29; el-Hucurat 
49/ 12 ; en-Necm 53 / 23, 28). Kur'an'ın şa

hitlik ve şahitliğin ifasıyla ilgili hüküm
lerinin aynı zamanda ehl-i vukufu da 
kapsadığı açıktır. Hz. Peygamber'in, iki 
arsa arasındaki çitin kime ait olduğu hu
susunda varisierin ihtilaf etmesi üzeri
ne Huzeyfe b. Yeman ' ı bilirkişi olarak ta
yin ettiği ve onun verdiği kararı onayla
dığı (Buhari, ll, 237), vergisi alınacak ta
ze hurma miktarının tesbiti için de Ab
dullah b. Revaha'yı yahudilere bilirkişi 

olarak gönderdiği (Ebu Davud, "Zekat", 
15) bilinmektedir. Hz. Ömer'in bir zina 
davasında Hz. Ali'yi, vergiyle ilgili bir me
selede Ka'b b. SOr'u, şiirle yapılan bir ha
karet davasında Hassan b. Sabit'i ehl-i 
vukuf tayin ettiği zamanımıza kadar ge
len bilgiler arasındadır. İlk dönemlerden 
itibaren İslam hukuk literatüründe, hem 
hukuki ihtilafların çözümünde hem mah
kemece yapılması gereken tesbit ve de
ğerlendirmelerde özel bilgi ve yeteneği 
bulunan ehl-i vukufun kullanılması ko
nusunun ve bu konu etrafındaki hukuki 
görüşlerin yer aldığı görülür. Ancak ilk 
dönemde yargılama hukukundaki ispat 
vasıtalarının çok sınırlı tutulması sebe
biyle ehl-i vukufun görüş ve beyanı bazı 
kaynaklarda bir nevi şahitlik sayılıp bu 
başlık altında incelenirken sonraki devir
lerde ayrı bir ispat vasıtası olarak ele 
alınmaya başlanmıştır. 

Ehl-i vukuf, bir olayın tesbitinde veya 
uyuşmazlığın giderilmesinde mahkeme
ye yardımcı olup bilgi vermekteyse de 
durumu şahitten farklıdır. Şahit geçmiş
te bizzat gördüğü, duyduğu veya haber
dar olduğu bir olayı veya bilgiyi nakle
der, fakat bu konuda görüş ve mütala
asını bildiremez. Ehl-i vukuf ise bilgisi
ne başvurulan olaya tanık olmuş değil
dir, kendisinden sadece konu hakkında 
özel bilgisine dayanarak inceleme yap
ması ve görüş bildirmesi istenir. 
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Ehl-i vukufa başvurma genelde haki
min takdirine bağlı bir husus gibi görü
nürse de uyuşmazlık veya ispat konusu
nun ancak ehl-i vukuf vasıtasıyla bilinme
sinin mümkün olduğu meselelerde bel
li bir zorunluluktan söz edilebilir. Yargı
lama hukukuyla ilgili klasik kaynaklarda 
akid konusu bir malın ayıplı (kusurlu) ve
ya paranın düşük evsafta olup olmadığı
nın tesbiti (Mecelle, md. 338), malın ayıplı 
ve fiyatında indirirnin zaruri olması ha
linde ne ölçüde bir indirirnin gerekeceği 
(ag.e., md. 346), gasp, itlaf gibi bir sebep
le tazmin edilmesi icap eden zararın, ça
lınan malın değerinin veya zararta fiil 
arasındaki sebep- sonuç bağının belir
lenmesi, bazı durumlarda çocuğun ne
sebinin belirlenmesi, hisseli malların tak
siminin yapılması, zekata tabi malların 
tahminen ölçülmesi, bedeni arızatarın 

ve yaralamalarda yaranın tesbiti gibi de
ğişik konularda ehl-i vukufun görev ve 
işlevi, beyanının değeri ve prosedür üze
rinde ayrıntılı şekilde durulur. Kaynak
larda, bu tür konuların bir kısmında ehl-i 
vukuf tayininin hakim ·için zorunluluk 
teşkil ettiği kaydediise bile bu hususta 
genel bir ölçü getirmekten ziyade haki
me geniş bir takdir yetkisi tanıma te
mayülü ağır basar. Hakimin, görülen da
vanın hukuki yönünü normal olarak bi
leceği veya bilmek zorunda olduğu için 
bu konularda değil, sadece özel ve tek
nik bilgiyi icap ettiren bir konuda ehl-i 
vukufa başvurmasının gerektiği açıktır. 
Öte yandan hakimin şahsi bilgisinin an
cak sınırlı hallerde geçerli delil sayıldığı 
düşünülürse bunun dışındaki durumlar
da ehl-i vukufa başvurması mecburiye
ti kendiliğinden ortaya çıkar. 

Ehl-i vukufta . aranan ilk temel şart, 
görüşüne başvurulan alanda özel bilgi 
ve uzmanlık sahibi olmasıdır. Mesela ih
tilaf konusu maldaki ayıbın tesbiti için 
o iş kolunda çalışan veya o malın tica
retiyle uğraşan kimselerin, insan bede
ni ve sağlığıyla ilgili konuda doktor, ebe 
gibi uzmanların, hayvanlarla ilgili konu
da baytarın ehl-i vukuf olabileceği be
lirtilirken bu husus aniatılmak istenir. 
Bilirkişinin tarafsız olması da onda ara
nacak ikinci temel şarttır. Nitekim Me
celle'de bu husus, "Noksan semen biga
raz ehl-i vukufun ihbarıyla malum olur" 
(md. 346) şeklinde ifade edilmiştir. Bilir
kişide bu şartların bulunup bulunmadı
ğının tesbiti ve bunun sağlanması işi ha
kimin takdiri dahilindedir. Bilirkişilikte 

bunların dışında kural olarak başka şart 
aranmaz. Bu sebeple tek kişinin, kadı
nın, fasıkın ve gayri müslimin bilirkişi 

olması mümkündür. Ancak bilirkişilik bir 
yönüyle şahitliğe benzediğinden bazı ko
nularda bu kuraldan vazgeçildiği de olur. 
Mesela satılan maldaki ayıbın, tazmin 
edilmesi gereken malın, insana yönelik 
müessir fiilin, nesebin, zekata konu ola
cak zirai ürünlerin tesbiti gibi uzmanlı
ğa dayanan hususlarda ehl-i vukufun tek 
kişi olması yeterli görülür, erkek veya 
kadın olması şartı aranmaz. Hatta böy
le durumlarda ehl-i vukufun gayri müs
lim olması da mümkündür. Bu anlayışın 
temelinde, bu konularda yapılacak bilir
kişiliğin şahitlikten çok rivayet ve ihbar 
olduğu görüşü bulunur. Ancak literatür
de, hakimin her konuda mümkün oldu
ğunca birden fazla bilirkişi görevlendir
mesi de tavsiye edilir. Şahitlik mahiye
tinde görülen durumlarda ise ehl-i vu
kufun iki kişi olması istenir. Bununla bir
likte hangi konuların ihbar, hangi . konu
ların şahitlik hükmünde sayılacağı · İslam 
hukukçuları arasında tartışmalıdır. Me
sela Şafii ve Hanbeli alimleri bilirkişinin 
bir mala kıyınet tesbiti yapmasını şa
hitlik hükmünde görürler. Had gerekti
ren suçlarla ilgili tesbit ve değerlendir
melerde ehl-i vukufun iki kişi olmasın
da ise ittifak vardır. Çalınan malın de
ğerinin nisab miktarına ulaşıp ulaşma
dığının tesbitinde en az iki bilirkişinin 

görev yapması istenir. Şahitlikte geçerli 
kurallar bu hususta da geçerlidir. 

Ehl-i vukuf olarak iki veya daha çok 
kişinin tayin edilmesi ve bunların anla
şamamaları durumunda hakim çoğun
luğun görüşüne göre karar verir. Arala
rında eşitlik varsa takdir hakkını kulla
nır veya yeni bilirkişi görevlendirir. İki 
bilir~işinin görüşünün birbiriyle çelişıne
si halinde hakimin hangisini esas alaca
ğı konusunda fıkıh ekallerinin farklı öl
çüleri vardır. Ancak ceza davalarında da
ha ihtiyatlı davranıldığı ve bilirkişiler ara
sındaki görüş farklılığından sanığın fay
dalandığı görülür. İslam hukukçularının 
ehl-i vukufun beyanını değerlendirme 

yönünde hakime oldukça geniş yetki ta
nımaları, ehl-i vukufun yargılama huku
kunda şahitlik ölçüsünde kesin ve bağ
layıcı bir delil kabul edilmeyip bir yönüy
le takdiri bir delil niteliğinde telakki edil
diğinin de göstergesi sayılabilir. Bilirki
şinin ifa ettiği görevin mahiyet ve ama
cı hukuk sistemleri arasında ciddi bir 



farklılık göstermediğİnden bu konuda 
İslam hukuk doktrininde yer alan görüş
ler. modern ceza ve hukuk yargılama 
usullerinde yer alan hükümlerle de bü
yük benzerlik gösterir. 
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EHL-i ZEVK 
( J_J.:ıll j.&l ) 

Mazhar olduğu tecellinin eserinin 
ruh ve kalp makamından 

nefis ve tabiat makamına inişini 
yaşayarak, duyarak ~e tarlarak 

bilen salik için kullanılan 
tasawuf terimi 

(bk. ŞÜRB). 

EHL-i ZİMME 

(bk. ZİMMI). 

_j 

_j 

L 

EHLİ -i ŞİRAzl 

( i$j!_,;"; ,J.tl ) 
Muhammed b. Yusuf 

b. Şihab - ı Ştrazt 

(ö. 942 / 1535) 

İranlı şair. _j 

858'de (1454) Şiraz'da doğdu. Gençli
ğinde iyi bir tahsil gördü ve devrin bü
yük alimi Celaleddin ed-Devani'nin ders
lerine devam etti. Daha sonra Herat'a gi
derek bir süre Sultan Hüseyin Baykara'
nın sarayında kaldı. Burada iken Ali Şir 
Nevai'yi metheden meşhur kasidesini 
nazmetti. Kısa bir müddet sonra Azer
baycan 'a gidip Akkoyunlu Hükümdan 
Sultan Yakub'a intisap etti ve bu hüküm
dan öven birçok şiir yazdı. Şah İsmail'in 
tahta çıkması üzerine onun hizmetine 
girdi. Şah İsmail için de pek çok şiir söy
leyen Ehli-i Şirazi, Sif:ır-i JjelCil mesne
visini onun adına kaleme aldı. Şah İsma
il'in ölümünden sonra ( 1524) Şiraz'a dön
dü ve hayatının sonuna kadar burada 
yaşadı. Vefatında Hafız'ın kabrinin yanı
na defnedildi. 
Nazmın her türünde oldukça başarılı 

olan ve intisap ettiği hükümdarlardan 
başka onların saray erkanı ve devlet 
adamları için de şiirler yazan Ehli-i Şira
zi, Enveri, Hakani ve Zahir-i Faryabi gibi 
kaside üstatlarının, Sa'di ve Hafız gibi 
gazel şairlerinin etkisi altında kalmış, 

aruz. kafiye, muamma. bedi' ve beyan 
sanatiarına olan vukufu ile de şöhret ka
zanmıştır. 

Eserleri. Ehli-i Sirazi'den bahseden kay
naklar. eserlerinin isim ve sayılarını deği
şik şekilde vermektedirler. Külliyyat'ın
da (Tahran 1343 hş ./ 1964) bulunan ve ona 
ait olduğu kesin olan eserler şunlardır: 
1. Divan. 11.405 beyitten ibaret olan bu 
eserde 1400 gazel, yetmiş beş kaside, 
altı terkip ve terci. üç muhammes. bir 
müstezat, 121 kıta. elli adet de tarih 
beyti veya manzumesi bulunmaktadır. 

z. Şem' u Pervane. 1489'da Akkoyunlu 
Hükümdan Sultan Yakub adına nazme
dilmiş 995 beyitlik tasawufi bir mesne
vidir. 3. SiJ:ır- i ljelal. Şah İsmail adına 
kaleme alınan bu mesnevi 512 beyitten 
ibaret olup Şemseddin Katibi'nin Mec
ma 'u'l-bahreyn ve Tecnisat adlı eserle
rindeki b edi' sanatlarından zo ı- bahreyn, 
zOI-kafiyeteyn ve tecnisi ihtiva eder. Men
sur bir mukaddimesi de bulunan mes
nevi çok ilgi görmüştür. 4. Meşnevi- yi 
Müteferri~a der Vaşf-ı ljayme. Otuz 
dört beyitlik küçük bir mesnevidir. s. Ru
bô 'iyyat-ı Sakiname. Şairin mensur bir 

EHLiYET 

mukaddimesini de ihtiva eden eser sa
kiye hitaben söylenen 1 O 1 ruhaiden mey
dana gelir. 6. Rubô 'iyyat-ı Gencife. 
Oyun kağıtlarındaki resimleri ve kağıt
ların oyundaki rolünü anlatan bu eser 
191 ruhaiden ibaret olup mensur bir mu
kaddimeyi de ihtiva etmektedir. 7. }(a
sa 'id-i Maşnu 'a. Üç kasideden meyda
na gelmiştir. Birinci kaside Ali Şir Nevai'
yi övmek için yazılmış olup 149 beyitten 
ibarettir. Mensur bir dibacesi bulunan 
kasidenin anlaşılması oldukça güçtür. Ak
koyunlu Hükümdan Sultan Yakub'un 
methi konusunda kaleme alınan ikinci 
kaside 1 54 beyitten ibaret olup mensur 
bir mukaddime ile başlar. Üçüncü kasi
de 160 beyittir ve Şah İsmail· i övmek 
için söylenmiştir. s. Rubô 'iyyat. 636 ru
baiyi ihtiva etmektedir. Ehli-i Sirazi'nin 
ayrıca 100 beyitten ibaret olan muam
ma ve lugazları vardır. Sadece iki kay
nakta adı geçen Risiile-i 'Arui ile şai
rin Külliyyiit'ında bulunmayan Risiile-i 
Mu 'amma'nın ona ait olup olmadığı hu
susunda kesin bir şey söylemek müm
kün değildir. 
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Kişinin dini-hukuki hükümlere 
muhatap olmaya elverişliliği 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Arapça· da ehl kökünden türetilmiş 

yapma bir masdar olan ehliyyet sözlük
te "yetki, elverişlilik, liyakat, yeterlilik" 
gibi anlamlara gelir. İslam hukuk doktri
ninin oluşumuyla birlikte ehliyet kelime
si kişinin dini ve hukuki hükme konu ol
maya elverişli oluşunu ifade eden bir te
rim olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
sebeple Kur'an ve hadiste ehl kelimesi 
değişik aı;ılamlarda kullanıldığı halde 
ehliyet kelimesine rastlanmaz. 

Kur'an'da, yerin ve göğün taşımaktan 
çekindiği emaneti insanın yüklendiği be
lirtilerek (el-Ahzab 33 / 72) diğer bütün 
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