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ASHABÜ 'ş - ŞECERE 
( -~l yb.....l ) 

Hudeybiye'de 
ağaç altında Hz. Peygamber' e biat eden 

sahabiler hakkında kullanılan 

L 

L 

bir tabir 
(bk. BEY'ATÜRRIDVAN ). 

ASHABÜ'ş-ŞiMAL 
( J UI yb.....l) 

Amel defterleri 
sol taraflarından verilenler, 
cehennemlikler anlamında 

bir Kur 'an terimi. 

_j 

_j 

Arapçada "sol taraf" manasma gelen 
şimal ile ashab (t opluluk, grup) kelimele
rinden oluşan ashabü'ş-şimal (e i -Va k ıa 

56/ 4 1 ı terimi, yaratılışın başlangıcında 
Allah'a vermiş oldukları sözü ( misak-ı fıt

rl) dünyada bozup önce kendilerine kar
şı, sonra da kötülüğü bir huy haline ge
tirmekle başkalarına karşı kötü davra
nan ve ahirette amel defterlerini soldan 
veya arka taraftan alacak olan kimse
leri ifade eder. "Sol taraf" veya "uğur
suzluk " anlamına gelen meş 'eme keli 
mesiyle birleşince ashabü'l-meş'eme de 
( ;;..L.Ji yb.....l ) ( e i - Va kı a 56 / 9 : ei-Beled 
90 / 19) aynı manayı ifade eder. Bir kı

sım müfessirler ise yaratılışın başlangı
cında (bk. el-A' raf 7/1 72 ) Adem'in sol 
tarafından çıkartıldıkları veya sol yanın
da bulundukları için bunların ashabü 'ş

şimal ve ashabü'l-meş 'eme diye adlan
dırıldıklarını kabul ederler. Cehennemlik
terin bu adla anılmalarını . amel defter
lerinin sol taraflarından verilmesi, mah
şerde sıkıntılar içinde terkedilip ihmal 
edilerek hesaplarının en son görülmesi 
ve cehenneme sol taraftan atılmaları ile 
izah edenler de vardır. Ash abü'l-ye
m in * in mukabili olan bu grubun ahiret 
hayatında yakıcı bir suda. kömür ve ku
rum gibi kararan dumanlı bir havanın 
bulunduğu veya hastalık taşıyan ve öl
dürücü sıcak bir rüzgarın estiği yerde. 
hiçbir kimsenin içinden çıkamayacağı. 

kapıları kapatılmış cehennemde azap 
görecekleri ifade edilir (bk. e i-Vakıa 56/ 
4 2-48) Bu azabın sebebi olarak. onların 
ayetleri ve ahireti inkar etmeleri. Allah'a 
ibadet etmekten yüz çevirmeleri. şirk 
koşmaları. büyük günah işlemeleri gibi 
fiiller gösterilir. Yine bunların dünya ha
yatındaki içtimal ve ahlaki durumların
dan söz edilirken namaz kılmayan. fa 
kir doyurmayan. batı! işlere dalan kim
selerle beraber olan ve hesap gününü 

470 

inkar eden kimseler oldukları ifade edi
lir (bk ei-Müddessir 74 / 44-47) Kur'an'
da ashabü'ş-şimal hakkında. fakirin ih
tiyacını giderme yollarını aramayan, on
lara zulmeden. şımartılmış , keyiflerine 
düşkün. sözlerinde ve yeminlerinde dur
mayan, devamlı büyük günah işleyen 

inançsız cehennemlikler olduklarını ve 
asla cennete giremeyeceklerini belirten 
daha başka açıklamalar da vard ı r. 
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ASHABÜ't-TAHRİC 

ı 

( ~_,;.j l y b.....l ) 

Mezhep imamlarının 
metot ve görüşlerine bağlı kalarak 

yeni olaylara çözüm getiren 

L 
fıkıh alimleri. 

_j 

Sözlükte " çıkarmak" anlamına gelen 
tahrlc, bir fıkıh terimi olarak, hakkında 
hüküm bulunmayan yeni meselelerin 
hükmünü. mezhep imamının metot ve 
görüşlerinden ve mezhepte yerleşik ka
idelerden çıkarma arneliyesi için kulla
nılır. 

Şeyhülislam İbn Kemal ve onu takip 
eden Hanefi alimierin müctehid ve fa
kihlerle ilgili sınıflandırmaianna göre bu 
gruba giren alimler dördüncü tabakayı 
oluştururlar. İbn Kemal'in tasnifine gö
re ictihad kudretine sahip olmayan ve 
mukallid * fukahadan sayılan tahrlc eh
li bir bakıma müctehide benzer. Ancak 
müctehid hüküm çıkarırken başta Kur'an 
ve Sünnet olmak üzere şerT delilleri göz 
önünde bulundurduğu halde tahrlc ya
pan kimse (muharric). mezhep imamının 
ve mezhep büyüklerinin metot. delil ve 
görüşlerini esas alır. Yeni olayları onlar
la kıyaslar. mezhep müctehidlerinden 
nakledilip de yoruma açık olan görüşle
ri mezhebin usul ve kaldelerine vukufu 
sayesinde açıklığa kavuşturur. 

İcra ettikleri fonksiyon bakımından bir 
tür ictihad yetkisine sahip bulunan asha
bü't-tahrlc ile bu sınıflandırmada üçün-

cü tabakayı teşkil eden "mesailde müc
tehidler " arasında aslında önemli bir 
fark yoktur. Gerek İbn Kemal öncesi Ha
nefi alimlerince mesailde müctehidlerle 
tah ri c ashabının "mezhepte müctehid " 
tabakası içinde mütalaa edilmesi. ge
rekse Hanefi fukahadan hangi alimin 
mesailde müctehid, hangisinin tahrlc 
ehli olduğu hususunda farklı birtakım 

değerlendirmelerin yapılmış bulunması 

bunun açık delilidir. Nitekim diğer mez
heplerde bu seviyedeki alimler mücte
hidler çerçevesinde mütalaa edilmiştir 

(bk. ASHABÜ'I-VÜCÜH, İCTİHAD) . Bundan 
dolayı İbn Kemal'in böyle bir ayınma 
gitmesi indi bir tasnif olarak değerlen 

dirilmiş , ardından gelenlerin de onu tak
lit etmesi sebebiyle bu sınıflandırmanın 
yaygınlaşt~ğı ileri sürülmüştür (M Seyyid 
Bey, l, 25 8-259) 
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ıli1J M. EsAT KıuçER 

ASHABÜ't-TEMYİZ 
(_r.:.;;l l yb....,l ) 

Bağlı bulundukları mezhepteki 
farklı görüşler arasında 

tercih yapamamakla birlikte 
bu görüşlerden kuvvetli ve zay1f olanları 

ayırt edebilecek durumda bulunan 
fıkıh alimleri. 

L _j 

Bu gruptaki alimler İbn Kemal'in sı
nıflandırmasına göre fakihlerin altıncı 

tabakasını oluştururlar. Temyiz ashabı 
esas itibariyle mukallidier tabakasından 
olup ictihad veya tahrlc gücüne sahip 
olmadıkları gibi mezhepte mevcut gö
rüşler arasında da bir tercihte buluna
mazlar. Ancak bunlar. görüşler ve riva
yetler arasında kuwetli ve zayıf olanı. 

zahirü'r-rivaye* ile nevadir* i birbirin
den ayırabilirler. Zira mezhebin ana ki
taplarını incelemiş, farklı görüş ve riva
yetleri bellemişlerdir. Temyiz ehli alim
ler. tercih ehli kadar delil ve kaynaklara 
nüfuz edememişlerse de görüşleri kuv
vet derecelerine göre bilmek ve tercih 
edilenleri anlamak da bir bakıma tercih 
arneliyesi ölçüsünde zor ve ciddi bir iş-


