
kü Kur'an heva ve ehvaya uymayı de
ğişik zümrelerden oluşan katiriere nis
bet etmektedir. Ebü 'l-Hüseyin el-Mala
tT ile Abdülkahir el - Bağdadi gibi alimie
rin kanaatlerine bağlı kalmak suretiyle 
(et· Tenbfh ue'r·red, s. 35; el·Far(c, s. I 3, 
80) ehl-i bid'atı kafir kabul ederek ehl-i 
ehva ile özdeşleştirmek ise ehl-i kıble
nin tekfir edilerneyeceği ilkesine aykırı 
düşer. Öyle görünüyor ki Selef alimleri
nin kelamcılarla ehl-i bid'at mensupla
rını ehl-i ehvaya dahil etmeleri, bilgi va
sıtalarını Kur'an ve hadise hasretmeleri 
ve ayrıca ahad rivayetlerin de mutlaka 
kabul edilmesini gerekli görmeleri se
bebiyledir. Halbuki Kur'an 'a göre ilim 
vasıtalarından biri de akıldır ve zan yo
luyla kesin bilgi hasıl olmaz. Şu halde 
ehl-i ehva ile ehl-i bid'atın farklı anlam
lar taşıdığını ve ehl-i ehvanın kafirler 
hakkında kullanılması gereken bir tabir 
olduğunu kabul etmek daha uygun bir 
davranış olur. 
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EHL-i HADIS 
( ~.=)\ ~~) 

Hadisçiler ve hadis taraftarları 
anlamında terim. 

_j 

Ehl -i hadis (ehlü ' l -hadls ) veya aynı an
lamdaki ashabü' 1- hadis tabirleri saha
biler zamanında kullanılmaya başlanmış
tır. En çok hadis rivayet eden yedi saha
biden biri olan Ebü Said el-Hudri'nin ha
dis öğrenmeye çalışan gençlere, "Siz bi
zim halefimiz ve bizden sonraki ehl-i ha
dissiniz" dediği nakledilir (Hatfb, Şerefü 
aşJ:ıabi'l-hadfş, s. 22) Ehlü'l-hadis. asha
bü'l-hadis ve sahibü'l-hadis gibi tabir
lerle, hadis öğrenim ve öğretimiyle uğ
raşan, ravilerin durumlarını bilen ve ha
disi ilgilendiren bütün konularda söz 
sahibi olan kimseler kastedilmekteydi. 
Buna göre ünlü hadis alimi ve muhad
dis Şu'be b. Hacca c sahibü' 1- hadis sayı
lırken (İbn Sa'd, VII, 280) hadis rivayetin
de kuwetli olmayan, fazla hadis rivayet 
etmeyen Ferkad es-Sebahi sahibü'l -ha
dis sayılmamıştır (Müslim, "Mukaddime", 
ı. 27) Aynı şekilde Maliki fıkhında söz 
sahibi olan Abdullah b. Nafi' hadiste de
rinleşmediği için sahibü' ı- hadis kabul 
edilmemiştir (Zehebi, X, 372, 373). 

Ehl-i hadis terimi zamanla "hadise gö
re amel etmeye çalışan kimse" anlamı
nı da kazanmaya başladı. Nitekim ehl-i 
hadisin önde gelen temsilcilerinden Ah
med b. Hanbel, sahibü' ı- hadisi "hadisi e 
amel eden kimse" diye tarif etmiştir. 
Ehl-i hadis terimi bu anlamıyla , ehl-i 
re'y* ile birlikte hadisle amel eden bü
tün müslümanları kapsamaktaysa da ha
disle amel etme ve bunun için belli usul
leri kullanma söz konusu olduğunda 

Ehl-i sünnet'in bir kısmını teşkil eden 
(Hakim, s. 3) ve naslara yaklaşımları fark
lılık arzeden bir ashabü' ı- hadis ortaya 
çıkmaktadır. Ehl -i hadisin en belirgin 
özelliği, hadisleri mümkün olduğu kadar 
yoruma tabi tutmadan ve kıyasa baş
vurmadan uygulamak, akli-edebi ilim
lerden ziyade nakli ilimlerle ilgilenmek 
şeklinde ifade edilebilir. Hadisiere şek

len bağlı kalmayı savunan Zahiriler'le 
ehl-i re'ye yakınlığı ile bilinen Şafii ve 
Malikiler de ehl-i hadis içinde kabul edil
miştir (Şehristani, ll, 45-46). Aynı şekil
de, el - Ciimicu'ş - şaJ:ıiJ:ı ' ine bab başlığı 
da dahil olmak üzere hadis dışında hiç
bir şey yazmayan Müslim ile fıkhi görüş
lerini el-Ciimicu 'ş-şaJ:ıiJ:ı'inin bab baş
lıklarında vermeye çalışan Buhari ehl-i 
hadisin farklı grupları içinde yer almış-

EHL- i HADIS 

!ardır. ll (VIII) ve lll. {IX.) yüzyıllar bu fark
lı yaklaşımları benimseyen kimselerin 
şiddetli mücadelesine sahne olmuş, ehl-i 
hadis çeşitli dönemlerde şekilci tutum
ları sebebiyle tenkide uğramıştır. 

İlk zamanlar hadis öğrenimi, Allah rı
zası için yapılan bir ibadet ve müslüman
lara bir hizmet vesilesi sayılırken ll. {VIII. ) 
yüzyılda bu işin , halkın gösterdiği ilgi 
sebebiyle şehir meydanlarında binlerce, 
on binlerce insanın katıldığı bir gösteriş 
ve hatta kazanç vesilesi yapıldığı anla
şılmaktadır. Ehl-i hadise mensup bazı 
kimseler işi tamamen nakilciliğe dökmüş 
ve hadisleri anlama yönünde bir gayret 
göstermemişlerdir. Hz. Ömer'in Medine 
dışına gönderdiği bazı sahabflere az ha
dis rivayet etmeleri yolundaki tavsiye
siyle anlamadan rivayet etmenin mah
zurlarını dikkate aldığı hatıra gelmek
tedir. Ehl -i hadisten olan Hasan-ı Bas
ri'ye nisbet edilen, "Alimlerin maksadı 
riayet etmek, sefihlerin maksadı riva
yet etmektir" sözüyle de bu hususa işa
ret edilmektedir (M . Zahid Kevseri, s. 5 I ). 
Taberl'nin, fakihlerin çeşitli konulardaki 
farklı görüşlerini ele aldığı İl]tiliifü 'l-fu
~ahii, adlı eserinde Ahmed b. Hanbel 'in 
görüşlerine yer vermemesi, ehl-i hadi
sin bu önemli simasım fakih kabul et
mediğini göstermektedir. Bu sebeple 
birçok alim ehl-i hadise, muhaliflerinin 
tenkitlerine imkan vermemek için ha
dislerin fıkhını öğrenmeyi tavsiye etmiş
tir (Hakim, s. 66; Hatib, Mul]taşaru Naşf· 
J:ıati ehli'l-J:ıadfş, s. 31, 141 , 152) Hatib el
Bağdacti, bir taraftan ehl-i hadisi muha
liflerine karşı savunmak maksadıyla Şe
refü aşJ:ıiibi 'l-J:ıadiş ' i yazmış, diğer ta
raftan onlara hadislerin fıkhını öğren

meyi tavsiye eden Naşfl;.atü ehli'l-l}.a
diş adlı kitabını kaleme almıştır. 

Asırlar boyunca devam eden bu tar
tışmalar tarafları etkilediği için ehl-i ha
disle ehl-i re'yden belli meselelerde an
laşma zemini bulanlar Ehl-i sünnet da
iresinde bir araya gelmişlerdir. Bu du
rum ehl-i hadisin lehine olmuş, onların 

hadisleri koruma, öğrenim ve öğretimi
ni sağlama hususunda hizmet etmele
rine imkan hazırlamıştır. 

Ehl-i hadisin meydana getirdiği zen
gin bir literatür vardır. İlk dönem hadis 
kitaplarının çoğunu bunların fıkıh saha
sındaki faaliyetleri olarak değerlendir
mek mümkündür. Aynı şekilde akaidle 
ilgili hadisleri topladıkları kitaplar ehl-i 
hadisin bu konudaki kanaatini, akaidle 
ilgili naslara te'vilsiz bağlılığını ortaya 
koymaktadır. Ehl-i hadisi savunmak, on-
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ları tanıtmak veya bazı konulardaki gö
rüşlerini belirlemek maksadıyla da ki
taplar yazılmıştır. Bunlardan bazıları şun
lardır: İbn Kuteybe, Te'vilü mul]telifi'l 
J:ıadiş (Beyrut 1393/ 1973, tre. Mehmet 
Hayri Kırbaşoğlu, Hadis Müdafaası, İstan

bul 1979); Hatlb el-Bağdadl, Şerefü aş
J:ıabi'l- J:ıadiş (nşr. Mehmed Said Hatiboğ
lu, Ankara 1971); Ahmed b. Hüseyin el
Beyhaki, el- j< tikiid ve'l- hidaye ila se
bili'r-reşad 'alii me?hebi's -selef ve as
J:ıabi'l-J:ıadiş (nşr Ahmed isam el-Katib, 
Beyrut 140 ı 1 198 ı); İsmail b. Abdurrah
man es-Sabun!, 'Aipdetü's -selef ve aş
J:ıabi'l-J:ıadfş (Kahire 1343/ 1927) Zama
nımııda yapılan çalışmalar arasında, Ab
dülmecld Mahmud'un el-İtticahiitü'l-fık
hiyye 'inde aşJ:ıabi'l-J:ıadfş fi'l-1!-ami'Ş
şalişi'l- hi eri'si ile (Kahire ı 3991 1979) 
Mehmet Hayri Kırbaşoğlu'nun Ashiibü'l
Hadis 'e Göre Allah'ın Sıfatları Prob
lemi adlı doktora tezi (bk. bibl) zikredi
lebilir. 

Diğer taraftan XIX. yüzyılın sonunda 
Hindistan ve Pakistan' da, tarihi ehl-i ha
dis çizgisini devam ettirmek isteyen ye
ni ehl-i hadlsçiler görülmüş olup bunlar 
Sıddlk Hasan Han'ın (ö. ı 3071 1890) eser
leri ve Delhi'de yarım asırdan fazla bir 
zamanda birçok talebe yetiştiren Nezir 
Hüseyin'in (ö 1320/ ı 902) öğretim faali 
yetlerinin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Hin
distan'daki ehl-i hadisin en müessir şah
siyetleri arasında, görüşleri sebebiyle Af
ganistan'dan sürüldüğü için Amritsar'a 
yerleşen Mevlevl Abdullah Gaznevi (ö. 

1298/ 1881), yıllarca İşa'atü's-sünne ad
lı aylık bir dergi çıkaran Mevlevl Muham
med Hüseyin (ö. ı 920) ve 1947 yılından 
itibaren haftalık Ahi al-Hadith dergi
sini yayımiayan ve bu harekete birçok 
ünlü kişiyi kazandıran Ebü' ı- Vefa Sena
uilah (ö. 1948) zikredilebilir. Ebü'l -Vefa, 
ilk yıllık toplantısını 1912'de yapan All 
lndia Ahi -i Hadith Conference'ın orga
nizasyonunda da önemli rol oynamıştır. 

Yeni ehl -i hadis sadece sahih hadisle 
amel edileceğini, yeterli bilgisi olan her
kesin ictihad yapabileceğini söylemek
te, tevhid inancı ve gaybı yalnız Allah'ın 
bileceği konuları üzerinde durmakta, tak
lide ve bid'atlara karşı çıkmaktadır. Bu 
tutumları sebebiyle Vehhabllik'le itharn 
edilen bu grup, Vehhabller'in Hanbell. 
dolayısıyla mukallit olduklarını söyleye
rek bu iddiayı reddetmiştir. Kendilerine 
has yayınları , camileri ve eğitim yerleri 
bulunan yeni ehl-i hadis bir yandan Hin
du, Kadıyanı ve hıristiyanlara karşı mü-
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cadele verirken öte yandan dini haya
tı safiaştırma düşüncesiyle hurafelere 
karşı da mücadele etmekte, hadis öğre
timini yaygın hale getirmeye çalışmak

tadır. 
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D FlKlH. ll. (Vlll.) yüzyıldan sonra or
taya çıkan ve daha çok hadise ağırlık ve
ren Medine merkezli fıkıh ekolüne de 
ehl-i hadis adı verilir. 

Fıkıh tarihinde, Il. (Vlll.) yüzyılın baş
larından IV. (X.) yüzyılın başlarına kadar 
süren yaklaşık 200 yıllık dönem büyük 
müctehidlerin yetiştiği, onlara ait müs
takil ictihad metotlarının belirginleştiği 
ve fıkhın tedvln edilip geliştiği bir dö
nem olarak kabul edilir. Emevner dev
rinde Medine ekolü- Kufe ekolü veya Hi
cazlılar- Iraklılar şeklinde bir ayırım için
de kendini gösteren fıkhl gruplaşma, ll. 
yüzyıldan itibaren daha çok ehl-i hadis 
ve ehl-i re·y olarak anılmaya başlan
mış, bu ayırım farklı fıkıh, kelam ve fel
sefe ekollerinin, hatta tasavvufi tema
yüllerin ağırlık kazandığı dönem ve böl
gelerde farklı tanım ve kapsamlar ka
zanmakla birlikte asırlar boyunca de
vam etmiştir. 

Gerek dört halife gerekse Emevner 
döneminde birçok sahabi İslam'ı tebliğ, 
cihad, eğitim ve öğretim gibi amaçlarla 
ülkenin çeşitli bölgelerine gitmiş, ora
da yerleşmişti. Bunlar. etrafiarında kur
dukları ders halkaları ve yetiştirdikleri 
öğrenciler sayesinde daha sonraki ne
sillerde genişleyerek gelişecek olan bir 
ilmi ve fikri faaliyet başlatmışlardı. Özel
likle Kufe ve Basra Hz. Ömer'in hilafeti 
döneminde kurulmuş iki şehirdi ve İbn 
Mes'ud, Sa'd b. Ebu Vakkas, Arnmar b. 
Yasir, Ebu Musa el-Eş'arl, MugTre b. Şu'
be, Enes b. Malik, Huzeyfe b. Yeman, 
İmran b. Husayn ve daha birçok sahabi 
buraya yerleşmiş, Hz. Ali'nin Kufe'yi hi
lafet merkezi yapmasıyla Irak daha da 
büyük bir önem kazanmıştı. Bütün bu 
gelişmelere rağmen Medine, Dımaşk'ın 
hilafet merkezi olduğu Emevner döne
minde de hala ashabın büyük çoğunlu
ğunu barındırma özelliğini korumaktay
dı. Malik b. Enes'in ifadesine göre 1 0.000 
sahabi ölünceye kadar burada yaşamış, 
diğer bölge ve şehirlere gidenlerin top
lam sayısı 2000 civarında olmuştur. Bu
nun için de Medine, dört halife döne
minde üstlendiği Kur'an ve Sünnet'e da
yalı dini bilgiye öncülük etme rolünü 
EmevTier devrinde de devam ettirmiş, sa
habe devrinden itibaren Medine'de güç-


