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tir. Bu gruba giren alimler eserlerinde
zayıf ve kabul görmeyen görüşlere yer
vermez! er.
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Mezhep imam ve müctehidlerinin
ortaya koydukları görüşlerin
dayandığı delilleri değerlendirerek
aynı konudaki farklı görüşler arasında
tercih yapabilme gücüne sahip
fıkıh alimleri.

_j

Bu gruptaki alimler, ibn Kemal ve onu
takip eden alimierin sınıflandırmasına
göre fakihlerin beşinci tabakasını oluş
tururlar. Bu tabakaya mensup fakihler,
delilleri incelemeye ve mukayeseye ehil
olup bunlara bakarak mezhepte mevcut görüş ve rivayetlerden birini diğeri
ne tercih etme gücüne sahiptirler. Bir
mesele hakkında kendi mezhep imamlarının

farklı görüşlerini

rek kendi

değerlendire

halörf ve adete daha uygun
olanını seçer ve ona göre fetva verirler. Bu alimler görüşleri değerlendirip
tercihte bulunurken bunlar hakkında "rivayet yönünden daha sahih" , "dirayet
bakımından daha vazıh", "kıyasa daha
uygun", "insanlar için en elverişlisi" ve
"en ihtiyatlı olanı " gibi ifadelerle kendi fikirlerini belirtirler.
zamanlarındaki şartlara,

kın ihtiyacına,

Ashabü't-tercih ile ashabü't-tahrlc arafark çok azdır. Mezhebin usulüne göre delilleri değerlendirerek görüşler arasında tercih yapmak, mezhep
imamlarının ele almadığı meselelerin
hükmünü tahrlc etmekten daha kolay
bir iş değildir. Nitekim bu iki tabakayı tek bir tabaka olarak kabul edenler
bulunduğu gibi iki tabaka arasındaki
bu yakınlık sebebiyle birçok alimin tahrfc ehli mi, yoksa tercih ehli mi olduğu
konusunda farklı değerlendirmeler yasındaki

pılmıştır.
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İslamiyet'ten önceki bir devirde
mürninleri dinlerinden döndürmek için
ateş dolu hendeklerde yakarak
işkence eden kimseler hakkında
L Kur'an - ı Kerim'de kullanılan tabir. _j

Uhdüd "uzun ve derin hendek"" demektir. Kend ilerinden "ashabü'l-uhdüd "
diye söz edilen kimselerle onların işken 
ce ettiği mürninler ve bu olayın geçtiği
zaman ve bölge hakkında Kur'an-ı Kerlm'de bilgi yoktur. Burüc süresinde (85 /
4- 1Ol. çıra ile tutuştu rdukları ateş dolu
hendekiere Allah'a inandıkları için müminleri atan ve hendeğin etrafında oturup onları seyreden kimselerden "kahrolsunlar" diye kısaca bahsedilmektedir.
Suheyb b. Sinan tarafından rivayet edilen bir hadiste (Müslim, "Zühd ve'r-re~a '~", 73 ; Tirmizi, "Tefsir", 77; Müsned,
Vi. 16-1 8), bu mürninleri iman etmeye
sevkeden olay zikredildikten sonra hendeğe atılışiarı anlatılmaktadır.

Tarih ve tefsir kitaplarında ashabü'luhdüd ile ilgili birçok rivayet vardır: iran
hükümdarı, nikahları haram olan yakın
akraba ile (özellikle kız kardeş l erle} evlenmenin helal sayılmasını istediği zaman
buna karşı çıkan alimleri bir hendek kazdırıp içine artırmıştır. Diğer bir rivayete
göre hadise Babil Kra lı Buhtunnasr ile
ilgilidir. Bir altın heykel yaptırarak halkı
ona tapmaya zorlayan kral. bunu kabul
etmeyen Danyal peygamber ile arkadaş
larını alevii fırına doldurmuştur (Daniel ,
3). Fakat bu rivayetin çok zayıf olduğu
ileri sürülmektedir (bk. Andrae, s. 20).
Bu konudaki rivayetlerin en kuwetlisi,
Necran hıristiyanlarına yahudi hükümdar Zünüvas tarafından yapılan işken
ce olayı ile ilgili alanıdır. ikinci Himyeriler'in son hükümdan olan Zünüvas Yahudiliği kabu l etmiş, 523'te Necran'ı
ele geçirerek hıristiyanlardan Ya hudiliğe geçmelerini istemiş , kabul etmeyenleri ateş dolu çukurlara attırarak yak-

Süryanfce kaynaklarda da Neczulüm geniş bir şekild e yer almaktadır. Zünüvas
120.000 kişi ile Necran'ı kuşatmış, yaklaşık 2000 kişiyi bir kiliseye daldurarak
ateşe ve rm iştir. Diğer taraftan kazdır
dığı uzun ve derin hendekiere odun doldurulmuş, bu odunlar tutuşturulduktan
sonra hıristiyanlar içine atılarak yakıt
mıştır. Zünüvas tarafından öldürülen hı 
ristiyanların sayısı islami kaynaklarda
20.000, Süryanl kaynaklarda ise 4000
olarak belirtilmektedir (lgnatios Ya'kOb
es-Salis, s. 23, 28, 50, 53; ı rfan Shah id, s.
46-64). Bazı araştırmacılar , tarihte böyle bir hadisenin olmadığını, ashabü 'l-uhdüd tabirinin "ashabü'l-cahim" (cehennemlikler) ve benzeri ifadelerle ay nı manayı taşıdığını. dolayısıyla ahirette verilecek bir nevi cezayı ifade ettiğini ileri
sürmüşlerse de (E/ 2 IFr l. 1, 713) Moberg
tarafından keşfedilen VI. yüzyılın ikinci
çeyreğine ait tarihi belgede bu hadiseden bahsedilmesi de tarihte böyle bir
olayın meydana geldiğini teyit etmektedir (Horovitz. s. 92 -93). Ayrıca bu konuda yeni belgeler de bulunup neşredil
mişti r (lrfan Shahid, çeşi tli sayfala r).
tırmıştır.

ran

hıristiyanlarına yapılan

Halkı hendekiere daldurarak öldürme olaylarının tarihte çeşitli zamanlarda meydana geldiği anlaşılmaktadır. ibn
Ebü Hatim'in naklettiğine göre Yemen'de Tübba', Babil'de Buhtunnasr, Kostantaniye ' de Kral Konstantin devirlerinde
benzeri olaylar görülmüştür. Kur' an-ı Kerfm'de bu kıssa. müminlere eziyet eden
müşriklerin ibret almaları ve mürninterin de sıkıntı ve zorluklar karş ısında sabır ve tahammül göstermeleri için zik-

redilmiştir (ayrıca bk. BURÜC SÜRESİ)
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