
akdin oluşumu ve fonksiyonu ile, hatta 
hilafet ve imametle ilgili olarak klasik 
literatürde yer alan bilgileri İslam dini
nin genel ilkelerinden ziyade içinde bu
lunulan sosyal ve siyasi şarttarla irtibat
landırmak daha doğru görünmektedir. 
Öte yandan mutlakiyet ve saltanatta ve
raset usulünün hakim olduğu Emevi ve 
Abbasi dönemlerinde İslam alimlerinin 
halifeyi ehlü'l-hal ve'l-akdin seçmesi 
usulünü de ısrarla gündemde tutma
ları , hakimiyetin kaynağının İslam üm
meti olduğunu vurgulama ve siyasi ikti
darın gücünü sınırlama yönünde önem
li bir adım olarak görülebilir (bk. ANAYA

SA; iMAMET). 

Hz. Peygamber'in, "Ümmetim dalalet
te birleşmez · ( İbn Mace, "Fiten", 8) mea
lindeki hadisine göre ehlü' l-hal ve'l-ak
din sınırlı sayıda seçici yerine çok sayı
da kişiden oluşması İslam dininin genel 
anlayışına daha uygun düşmektedir. An
cak ehlü'l-hal ve'l-akdi oluşturan kim
selerde bazı niteliklerin aranması İslam 
hukukunun genel ilke ve amaçlarıyla da 
uygunluk arzeder. 

Ehlü' l - hal ve'l-akdin, halifeyi seçme 
yetkisinin yanı sıra gerektiğinde aziet
me yetkisi de genelde kabul edilmiştir. 
Hukuka aykırı davranışlarda bulundu
ğunda halifenin aziedilmesi hukuk dev
letinin gerçekleşmesi yolunda önemli 
bir merhaledir (bk. AZiL). Ancak bu ko
nuda işleyen bir usulün bulunmaması 
teorik imkanın uygulamaya yansımasını 
önlemiştir. Gerçi ilk dönemlerde yöneti
me karşı çıkan gruplar kendilerine meş
ruiyet zemini bulmak için halifeyi aziet
tiklerini ileri sürmüşlerse de ehlü' l-hal 
ve'l-akdin azli yoluyla değiştiritmiş her
hangi bir halifeye rastlanmamıştır. 

Ehlü'l-hal ve'l - akdi oluşturacak kim
selerin erkek olması şart değildir: Bu" 
nunla birlikte uygulama bu grubun er
keklerden teşekkül etmesi şeklinde ol
muştur. Bu durum mevcut sosyal yapı
nın kendisini kabul ettirmesinin sonu
cudur. Hz. Peygamber'in gerektiğinde 

kadınlardan biat aldığı ve onlarla da is
tişare ettiği bilinmektedir. Mekke'de ha
lifeliğini ilan eden Abdullah b. Zübeyr 
kadınlardan da biat almıştır. Ancak bu 
uygulamanın izlerine daha sonraki dö
nemlerde rastlanmamaktadır. 
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~ ABDÜLHAMID İSMAİL EL - ENSARI 

EHRİMEN 
. ( ..:r-~1) 

Zerdüşt'e nisbet edilen Gatha'larda, 
iyilik gücü Alıura Mazda'nın (Hürmüz) 
karşıtı olan kötü gücü ifade etmek üzere 

kullanılan Angra Mainyu ile 
eş anlamlı olarak eski İran kutsal metni 

Avesta'da geçen tabir 

L 

L 

(bk. H ÜRMÜZ; ZERDÜŞTİLİK). 

EHVAZ 

(bk. AHVAZ). 

_j 

_j 

L 

EKBER 

EİMME-i ERBAA 
( ~.)~! -..;~\) 

Dört Sünni mezhebin kurucularını 
ifade eden bir ta bir. 

_j 

"Dört imam" anlamına gelen bu t er
kip dört büyük fıkıh mezhebinin kuru
cuları olan Ebu Hanife, Malik b. Enes, 
Muhammed b. İdris eş - Şafii ve Ahmed 
b. Hanbel için kullanılmıştır. Tabirin ilk 
olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinme
mektedir. Ancak mezhepterin kuruluş 

dönemlerini tamamlayıp belli bir yaygın 

lık kazandıktan ve dört Sünni mezhebin 
dışında kalan Sünni mezhepterin men
supları azaldıktan sonra (yaklaşık V /Xl: 
yüzyıl) kullanılmaya başlandığı söylene
bilir. Eimme-i erbaa terkibinin yerleş
mesinden sonra yazılan fıkıh ve usQI-i 
fıkıh kitaplarında adı geçen dört imarnın 
ittifakı ve ihtilafından söz edilirken bu 
tabir kullanılmıştır. Bazı müelliflerin eim
me-i erbaa yerine sadece "erbaa" kelime
sine yer verdiği de görülür. Dört imam
dan biri diğerlerine muhalefet ederse 
muhalefet. edenin adı açıkça verildikten 
sonra geri kalan üç imam için "eimme-i 
selase" terkibi kullanılır. Hanefi fıkıh ki
taplarında ise "eimmetüna es-selase" (üç 
imamımız) tabiriyle Ebu Hanife ve tate
beleri Ebu Yusuf ile Muhammed b. Ha
san kastedilmektedir. 
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ı 
EİMME-i SİTIE 

L 
(bk. KÜTÜB-i SİTIE); 

ı 
EJDERI-iAN. HANUGI 

L · 
(bk. ASTARHAN HANUGI) . . 

ı 

L 

ı 

L 

EKANIM-i SELASE 

(bk. TESLIS). 

EKBER 
( .,;:5~ 1 ) 

Kıyasta sonucun yüklemini oluşturan 
büyük terimi ifade etmek üzere 

klasik mantıkta kullanılan bir terim 
(bk. KIYAS). 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

541 


