
hadislerin edasında kullanılmakla bera
ber sonraları şeyhe okunarak (kıraat , arz 
yoluyla) öğrenilen hadislerin rivayeti sı

rasında kullanılmıştır. Bir kimse hoca
dan hadisi bu yolla tek başına öğrenmiş
se eda sırasında "ahberenf" der (bk. iH

BAR). 3. Enbeena. "Bize haber verdi" an
lamına gelen ve sema, icazet ve icazete 
bağlı münavele yollarıyla alınan hadisle
rin eda sigası olup tekil şekli "enbeenf"
dir (bk. İCAZET; İNBA). 4. Nebbeena. Daha 
çok icazet yoluyla alınan hadislerin riva
yeti sırasında kullanılan, "Bize rivayet 
etti" manasındaki bu eda sigasının tekil 
şekli "nebbeenf"dir (bk. iNBA). s. Veced
tü. Bir muhaddisin el yazısıyla yazılan ha
dislerin başkalarına rivayeti sırasında, 

"Buldum" anlamındaki bu eda lafzı kul
lanılır (bk. VİCADE). 

Bunlardan başka "zekere lena" (b ize 
zikretti). "ketebe lena· (bize yazdı). "ka
le" (söyledi). "an" (filandan nakletti) eda si
gaları kullanılmış olup bunların en üstü
nü sema ile tahdfs, sonra ihbar, inba ve 
"zekere len:r. daha sonra "an", en son
ra da "kale" lafızlarıdır. Sonraki muhad
disler "inba", "an" ve "ketebe lena" si
galarını birbirine eşit kabul etmişlerdir. 

Hadislerin, lafızlarında hiçbir değişik
lik yapmadan Hz. Peygamber'in söyledi
ği şekilde rivayet edilmesi esas olmakla 
beraber yetkili kişilerin hadisteki bazı 

lafızları benzeri kelimelerle değiştirerek 
rivayet etmesini, hatta manayı bozma
mak şartıyla onu anladığı şekilde ifade 
etmesini alimierin çoğu uygun görmüş
tür (bk. RiVAYET). 

Mana ile rivayette bulunan kimsenin, 
hadisi eda ettikten sonra "ev kema ka
le (yahut Resülullah ' ın buyurduğu gibi). 
"ev nahvehQ" (yahut onun gibi bir şey söy
ledi), "ev şibhehQ" (yahut buna benzer bir
şey söyledi) demesi uygun olur. Hadis 
bir senedie eda edildikten sonra aynı ha
dis bir başka senedie rivayet edilmek is
tendiğinde hadisin metnini tekrarlama
yıp "mislehQ" veya "nahvehQ" demek ye
terli görülmüştür. 

Hadis rivayet etme yaşı hususunda çe
şitli görüşler ileri sürülmekle beraber 
muhaddisin, bildiği hadisiere ihtiyaç du
yulduğunda onları rivayet etmeye baş
laması en doğru alanıdır. Bunun yanın
da hafızası zayıftadığı veya kendisinde 
bunama alametleri görüldüğü zaman da 
rivayeti bırakması gerekir (eda sırasında 
şeyhin uyacağı bazı kurallar için bk. EDE
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~ MücTEBA UGUR 

EDA 
( ,b':il) 

Dini veya hukuki bir görevin 
yerine getirilmesi 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi yerine ulaştırma, bir 
borç veya görevi yerine getirme, ödeme 
ve ifa etme" anlamına gelen eda kelime
sinin İslam hukuk literatüründeki kulla
nımı da sözlük anlamından çok farklı ol
mayıp dini veya hukuki bir görevin ge
rektiği usul ve şekilde zamanında yeri
ne getirilmesini ifade eder. Kur'an'da 
eda kelimesi diyet borcunun ödenmesiy
le ilgili olarak bir yerde geçer (el -Bakara 
2/ 178) Üç ayette ise kelimenin değişik 
fiil kipleri kullanılmakta olup bunlarda 
emanetlerin sahibine iadesi ve ehil ola
na verilmesi emredilmektedir (ei-Bakara 
2/ 283; Al-i imran 3/ 75; en-Nisa 4/ 58) . 
Kur'an'da ibadetlerin ffası, diğer dini ve 
hukuki görev ve borçların yerine getiril
mesi genelde o fiile ait özel kelimelerle. 
bazan da kaza (ei-Bakara 2/ 200; en-Ni
sa 4/ ı 03 ; ei-Cum'a 62 / ı Ol ve lfa tel-Ba
kara 2/ 40; Al-i imran 3/ 57; ei-Maide 5/ 
l ; er-Ra'd 13/ 20; el-isra 17 / 34; el-Hac 
22 / 29) kelimeleriyle anlatılır. Hadisler
de Allah ve kul haklarının gözetilmesi, 
emanetin ve ödünç alınan malın sahibi
ne iadesi, şahitlik, peygamberlik, zekat, 
diyet gibi dini ve hukuki görevlerin ffası 
ve borçların ödenmesi gibi hususlar an
latılırken eda kelimesi ve bu kökün muh
telif kipleri sıkça kullanılmıştır (Wensinck, 
el-Mu'cem, "edy" md.). 

Fıkıh ilminin ana konularından birini 
şer'f delilden ve beşeri ilişkilerden do
ğan borç ve görevlerin yerine getirilme
si teşkil ettiğinden bu ilim dalında eda 
kavramı üzerinde sık sık durulduğu ve 
edanın fıkıh usulü, ibadetler, şahitlik. 

şahıs ve borçlar hukuku başta olmak 

EDA 

üzere fıkhın birçok bölümünde giderek 
terim anlamı kazandığı görülür. 

Fıkıh Usulünde. Mütekellimin (Şafii) me
toduyla kaleme alınan usul kitaplarında 
eda şer'i hüküm bölümünde ele alınır. 

Eda, vaktin şer'i hükmün sebebi olması 
yönüyle vaz'i hükmü ilgilendirir ve bu 
açıdan eda -kaza şeklinde ikili ayırım ya
pılır. Vacip ve vacibin yerine getirilmesi 
yönünden de teklifi hükmü ilgilendirir 
ve bu yönden eda. iade ve kaza şeklin
de üçlü bir ayırımdan söz edilir. İadenin 
eda ve kaza dışında üçüncü bir şık olup 
olmadığı yönündeki görüşler bu açı fark
lılığıyla açıklanabilir. Fukaha (Hanefi) me
toduyla yazılan usul kitaplarında ise eda 
"emir" bölümünde emredilen şeyin ye
rine getirilmesi konusu incelenirken ele 
alınır. Bundan dolayı her iki ekolün eda, 
iade ve kaza kelimelerine yüklediği an
lamlar arasında zaman zaman önemli 
farklılıklar olabilmektedir. 

Şafii usulcülerine göre eda. ancak bel
li bir zaman dilimi içinde yapılması ge
reken ibadetlere has bir kavramdır. Bu 
sebeple de yerine getirilmesi için belli 
bir vakit tayin edilmemiş olan zekat. ke
faret, zamanla kayıtlı olmayan (mutlak) 
nezir gibi yükümlülüklerin lfasına eda 
adını vermezler. Hatta bu usulcüler eda
yı kazanın karşıt anlamiısı olarak kullan
dıklarından cuma ve bayram namazı gi
bi kazası olmayan ibadetlerin lfasını da 
eda olarak adlandırmazlar; buna kar
şılık yetkililerin zekatın belli bir zaman 
içinde ödenmesini istemesi halinde bu 
ödemeye eda derler. Bundan dolayı Şa
fii usulcüleri edayı, "bir şeyin şer'an be
lirlenmiş vakti içinde birinci defada ya
pılması" şeklinde tanımlarlar. Bu tanım
la bağlantılı olarak da birinci lfadaki ek
siklik sebebiyle vakti içinde yapılan ikin
ci ve tam ifaya iade. vaktinden sonraki 
Yfaya da kaza adını verirler. Ancak iade
yi ayrı bir kısım gibi görmeyip ifa vakti
ne bağlı olarak eda veya kaza içinde dü
şünen fakihler de vardır. 

Hanefi usulcü ve fakihlerinin kullanı
mında eda hem namaz. oruç gibi belli 
bir zaman diliminde yerine getirilmesi 
istenen vakitli (muvakkat) ibadetlerin. 
hem zekat ve kefaret gibi ifası belli bir 
vakte bağlı olmayan (mutlak) ibadetle
rin, hem de hukuki davranış ve işlem
lerden doğan borç ve ödevlerin sahih ve 
tam olarak lfasını içine alacak şekilde 
geniş bir kapsama sahiptir. Bunun için 
de edayı, "emir sebebiyle sabit olan vaci-
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EDA 

bin aynının teslimi" şeklinde, emrin nedb 
için de hakikat olduğu görüşünü benim
seyenler ise "emir sebebiyle sabit olan 
şeyin aynen teslimi" şeklinde tanımlar
lar. Birinci tanıma göre eda, hem ibadet
lerio hem de diğer dini ve hukuki borç
ların lfasını, ikinci tanıma göre bunların 
yanı sıra mendup ve nafilenin yerine ge
tirilmesini de kapsar. Hatta emrin iba
ha için bile hakikat olarak kullanıldığını 
kabul eden azınlığın görüşü esas alındı
ğında mubahın yapılması da eda teri
minin kapsamı içindedir. Hangi tanım 
esas alınırsa alınsın Hanefller' in edaya 
mümkün olduğunca geniş bir kapsam 
vermeye çalıştıkları görülür. Bu yakla
şım, eda kelimesinin islam hukuk lite
ratüründeki yaygın kullanımına da uy
gunluk gösterir. Nitekim fıkıh usulün
de ve fürüda ehliyet "vücüb ehliyeti" ve 
"eda ehliyeti" şeklinde ikiye ayrılmakta 
ve buradaki eda ile kişinin söz ve dav
ranışlarının hukuken ve dinen sonuç do
ğuracak şekilde ortaya çıkması durumu 
kastedilmektedir (bk. EHLİYET). Ayrıca 

dini ve hukuki karakterdeki birçok gö
revin yerine getirilmesi de eda olarak 
adlandırılır. Bununla birlikte literatürde 
ibadetlerin ve bu mahiyetteki görevle
rin yerine getirilmesinde daha çok eda, 
hukuki borçların yerine getirilmesinde 
ise lfa teriminin yaygın bir kullanıma sa
hip olduğu söylenebilir. Öte yandan eda 
kelimesinin fıkıh literatüründe, sözlük 
anlamına paralel olarak kaza da dahil 
her türlü lfa ve ödemeyi içine alacak şe
kilde geniş anlamda kullanıldığı da gö
rülmekle beraber fakihler eda kelimesi
nin yukarıdaki terim anlamı dışında kul
lanımını mecaz olarak nitelendirirler. 

Özellikle Hanefi usulcüleri edayı, di
nen veya hukuken aranan bütün şart 
ve vasıfları toplayıp toplamaması yönün
den kamil. kasır ve kazaya benzeyen eda 
şeklinde üçe ayırırlar. Vakti içinde cema
atle kılınan namazı birinciye, tek başına 
kılınan namazı ikinciye örnek gösterir
ler. Namaza imamla beraber başladığı 
halde arızl bir sebepten dolayı bir kıs
mını imamla birlikte kılamayan ve bunu 
tek başına kılarak namazını tamamla
yan kimsenin ibadeti ise aslı itibariyle 
eda olmakla birlikte cemaatle namazın 
faziletini telafi etmeyi amaçlaması yö
nüyle kazaya benzediğinden üçüncü tü
rün örneğini oluşturur. Hanefi fakihle
ri edayı ibadetlerin yanı sıra muamelat 
hukukundaki borç ve görevlerin lfası

nı da içine alacak şekilde düşündüğün-
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den gasbedilen malın eksiksiz olarak ay
nen iadesini kamil edaya, kusurlu ola
rak iadesini kasır edaya örnek gösterir
ler. Mehir olarak belirlendiğinde başka
sının mülkiyetinde bulunan bir malın 
sonradan satın alınarak alacaklıya tesli
mi ise kazaya benzeyen edanın bu grup
taki örneği olarak verilir. 

İbadetlerde. İslam hukukunda kişinin 
yerine getirmekle yükümlü olduğu dini, 
ahlaki ve hukuki borçları. borcun kay
nağı ve gereklilik derecesine göre farz, 
vacip, mendup, müstehap, sünnet. nafi
le gibi terimlerle ifade edilir (bk. EF'AL-i 

MÜKELLEFIN). Eda kavramı bunlar ara
sında en çok vacip konusuyla ilgili olup 
edanın şekli, usulü ve hükmü fıkıh usu
lünde vacibin tabi olduğu adiandırma ve 
alt ayırımiara göre farklı hükümler ta
şır. Mesela mükellefi, miktarı ve konu
su belirli olan ayni, muhadded ve muay
yen vaciplerde eda üzerinde çok önemli 
fıkhl tartışmalar yapılmazken mükelle
fin, miktarın ve konunun belirsiz oldu
ğu kifaf, gayri muhadded ve muhayyer 
vaciplerde edanın şekli, hükmü ve vücüb 
şartları üzerinde ayrıntılı olarak durul
duğu görülür (bk. vAciP). Ancak Hanefi 
usulcülerinin genelde bu ayırım ve ad
landırmaları daha üst bir terim olan 
"emir" başlığı altında ele aldıkları söy
lenebilir. Vacibin veya emrin eda vakti 
itibariyle tabi olduğu ayırım ve adlandır
malar, ibadetlerde eda konusuna hem 
usul hem de uygulama yönünden açık
lık getirdiğinden ayrı bir önem taşır. 

ibadetler eda vakti itibariyle mutlak 
ve mukayyed (muvakkat) şeklinde ikiye 
ayrılır. Edası için şariin herhangi bir va
kit tayin etmediği ibadetler mutlak (ser
best zamanlı) ibadetler olarak adlandırı
lır. Nafile namaz, zekat, vakte bağlı ol
mayan adaklar ve kefilretler böyledir. 
Şariin belli zaman dilimi içinde eda edil
mesini istediği mukayyed ibadetler ise 
geniş zamanlı (müvessa') ve dar zamanlı 
(mudayyak) olmak üzere ikiye ayrılır. İba
detin edası için belirlenen vakit, hem bu 
ibadete hem de aynı cinsten başka iba
detlere imkan verecek genişlikte olup 
mükellef ibadeti bu zaman diliminin her
hangi bir parçasında yapabilecekse ge
niş zamanlı ibadetten söz edilir: farz na
mazlar, bayram ve cuma namazları gi
bi. Hanefi fakihleri, eda için müsaade 
edilen bu geniş zamanı "zarf" olarak ad
landırırlar. Dar zamanlı ibadet ise oruç
ta olduğu gibi mükellefin belirlenen za
man diliminde aynı cinsten ikinci bir iba-

det yapması mümkün olmayan ibadet
lerdir. Hanefi hukuk literatüründe bu 
dar zamana "mi'yar" denilir. Hac ibade
ti ise bu tasnifte yer alan kategorilerden 
her birini bir yönüyle ilgilendirdiğinden 
nevi şahsına münhasır bir konum arze
der. Bu sebeple Hanefiler haccı, geniş 
ve dar zamanlı ibadetlerden sonra "zü'ş
şebeheyn" adıyla üçüncü bir şık olarak 
zikrederler. 

Dar zamanlı ibadetlerde vakit edanın 
mi'yarı ve şartı. geniş zamanlılarda ise 
edanın zarfı olarak nitelendirilir. Her iki 
tür ibadette de vakit. vacip oluşun se
bebi olmasının yanı sıra ibadetin de sıh
hat şartı sayıldığından edanın bu vakit
ten öneeye alınması yani vakit girmeden 
eda edilmesi caiz olmaz. Buna karşılık 

mali yönü bulunan ve edası dar veya ge
niş bir zaman dilimine bağlanmamış 
olan zekat, sadaka-i fıtr, mali kefilret
ler gibi ödevlerin vücüb vaktinden önce 
eda edilmesinin caiz olup olmadığı fa
kihler arasında tartışmalıdır. Özellikle 
Hanefi ve Şafii fakihleri mali yönü bu
lunup üçüncü şahısların da hakkını ilgi
lendirdiği için bunu caiz görürler. Esa
sen bu tür ibadetlerde vakit vacip olu
şun sebebi değil edanın vacip oluşunun 
şartı sayılır. Malikller'le bazı Hanbeli fa
kihlerine göre ise bu ibadetler de ancak 
vakti geldiğinde veya iyice yaklaştığın
da eda edilebilir. 

Mükellefin geniş zamanlı bir ibadeti, 
belirlenen zaman diliminin dilediği par
çasında eda edebileceğinde fakihler ara
sında görüş birliği vardır. Ancak vücü
bun iki nokta arasındaki geniş sürenin 
hangi parçasına izafe edileceği. diğer bir 
ifadeyle geniş vaktin hangi parçasının 

vücüb sebebi sayılacağı konusu tartış

malıdır. Fakihlere ve usulcülerin çoğun
luğuna göre vücüb sebebi vaktin mü
kellef olarak idrak edilen ilk cüzü olup 
vaktin girmesi mükellefe şer'l hitabın 

yöneltildiğinin de delili sayılır. Nitekim 
bazı ayetlerde namaz vakte bağlı olarak 
emredilmiştir (ei-İsra ı 71 78) . Ancak mü
kellef ibadeti, eda etme irade ve azmi 
bulunması şartıyla bir sonraki zaman 
parçasına erteleyebilir. Geniş zamanlı 

vaciple mendubun farkı da budur. Mü
kellefin azmi bir bakıma fiilden bedel 
olmaktadır. Ebü'l- Hüseyin el-Basri ve 
bazı usulcüler azim şartını ve azmin eda
dan bedel olmasını kabul etmezler. Di
ğer bir kısım usulcüler ise vakit içinde 
hiç eda etmemek kastıyla başlangıçta 
ibadet terkedildiğinde sonradan vakit 



içinde fikir değiştirHip eda edilse bile bu
nun bazı durumlarda kaza olacağı görü
şünü ileri sürerek ibadetleri geciktirme
de eda etme azminin önemini vurgular
lar. Vaktin başlangıcında kişi eda ehli
yetine sahip olmayıp vakit içinde bu eh
liyeti kazanmışsa veya edaya engel hal 
ortadan kalkmışsa bu takdirde vücQb 
sebebi edanın şer'an mümkün olduğu 
ilk zaman parçasıdır. islam hukukçula
rının çoğunluğunun. vaktin başlangıcın
da eda ehliyeti yokken vaktin ortasında 
buiQğa eren. müslüman olan veya hayzı 
sona eren, böylece yükümlülük çerçeve
sine giren kimseye ve vakit girdikten bir 
süre sonra cünün, hayız, iri:idad, ölüm 
gibi bir sebeple eda ehliyet ve imkanını 
kaybeden kimseye aynı şekilde edayı 

gerekli görmeleri bu temele dayanır. 

HanefTier'in çoğunluğuna göre geniş 
zamanlı ibadetlerde vücQb sebebi mü
kellefin ibadeti eda vaktidir. Vakit için
deki ilk zaman parçası ibadetin ediisı
nın sıhhati için şartsa da ibadetin vacip 
oluşuna sebep teşkil etmesi açısından 
bu geniş zaman diliminde yer alan par
çaların birinin diğerine önceliği ve üs
tünlüğü yoktur. Mükellef ibadeti geniş 
zaman içinde ne vakit eda ederse mak
sat hasıl olur ve vücQb bu zaman parça
sına izafe edilir. Mükellef eda etmekte 
gecikir de vakit içinde edanın yapılabi
leceği son zaman parçası kalırsa artık 
bu zaman parçası vücüb sebebi olarak 
taayyün eder. Bu durumda ibadet bu za
man parçasına nisbetle "dar zamanlı iba
det" konumundadır. Eda olmadan vakit 
çıkacak olursa vücQb geniş zamanın ta
mamına izafe edilir ve o ibadet kişinin 
zimmetinde borç olarak kalır. Böyle olun
ca geniş zamanlı ibadette vücüb için vak
tin sonundaki eda ehliyetine itibar edi
lir. Bu sebepledir ki vaktin ortasında eda 
ehliyetini kazanan kimseye eda gerekir
ken vaktin ortasında bu ehliyetini kay
beden kimseye, vaktin başlangıcını mü
kellef olarak idrak etmiş olmasına rağ
men eda gerekmez. HanefTier'in bu gö
rüşü ile imam Malik. İbn Hacib gibi ba
zı fakihlerin görüşleri arasında paralel
lik vardır. Hanefi usulcüleri konuyla ilgi
li olarak ibadetin bizzat vacip oluşu ile 
(nefsü'l-vücOb) edasının vacip oluşunu 

(vücObü'l-eda) ve edanın ortaya çıkışını 

(vücOdü'J-eda) birbirinden ayırarak vakti 
bizzat vücQb sebebi, şariin hitabının yö
nelmesini edanın vücQbunun sebebi. mü
kellefin güç yetirip bütün şart ve vasıf
lara riayetle belli bir zamanda bu fiili or-

taya koymasını ise edanın vücudu ola
rak adlandırırlar. Mesela vakit boyu bay
gm olan veya uyuyan kimse hakkında 
vücQbun hükmen sabit olduğunu ancak 
edaya ilişkin şer' i hitabın (talebin) ayıl

ma ve uyanma vaktinden sonra sabit 
olacağını ifade ederler. Bizzat vücüb ile 
edanın vücQbu arasında yapılan bu ayı
rım, esasında hem vaktin ortasında eda 
ehliyetini kaybeden kimseden edanın 

niçin sakıt olduğunu, hem de vakti için
de eda edilmeyen ibadetin kazasının ni
çin gerektiğini açıklamayı amaçlar. 

Bu arada bazı Iraklı Hanefi fakihleri. 
geniş zamanlı ibadetlerde vücübun eda
nın mümkün olduğu son zaman parça
sına izafe edileceği ve bu parçanın vü
cQb sebebi sayılacağı. daha önce yapılan 
edanın nafile olarak vuku bulup ancak 
vaktin sonunda vacip veya farza dönü
şeceği, bazıları da vaktin başında veya 
ortasında eda edilen ibadetin durumu
nun askıda (mevkuf) olup önceden veri
len zekatın hükmünde olduğu gibi mü
kellefin vaktin sonundaki durumuna gö
re vacip veya nafile hükmünü alacağı 

görüşünü ileri sürerler. Bir kısım Şafii 
fakihleri de vücQbun geniş vakit içindeki 
ilk zaman parçasına izafe edilmesi gerek
tiğini söylerler. Klasik kaynakların bir kıs

mında bu görüşler Hanefi ve Şafii mez
hebinde yaygın olan görüş şeklinde tak
dim edilmekteyse de bunlar mezhepleri 
içinde ağırlık kazanmamış ve sonraki fa
kihlerce ciddi şekilde eleştirilmiştir. 

Geniş zamanlı ibadetlerden namazın 
vakit açısından ne zaman eda edilmiş 
sayılacağı ise ayrı bir tartışma konusu
dur. Fakihlerin çoğunluğuna göre nama
zın vakit içinde bir rek' atının kılınması 

yeterlidir. Bu sebeple birinci rek'attan 
sonra vakit çıkıp geri kalan rek'atları va
kit dışında kılınan namaz tamamen eda 
edilmiş sayılır. Delil olarak da. "Güneş 
doğmadan sabah namazının bir rek'atı
na yetişen sabah namazına. güneş bat
madan ikindi namazının bir rek'atına ye
tişen ikindi narnazına yetişmiş olur" (Bu
hari. "Mev&lpt", 28-29; Ebu Davüd. "Şa
lat", 5) mealindeki hadis gösterilir. Ha
nefi fakihlerinin çoğunluğu ve bazı Han
beli fakihleri namazın eda edilmiş sayıl
ması için vakit içinde başlanmış olması
nın yeterli olacağını, sabah namazının 
özel bir konumu olduğunu ve güneş ta
mamen doğmadan kılınması halinde eda 
hükmünü alacağını söylerler. Bazı Ha
nefi ve Şafii fakihleri ise namazın vak
tin içinde kılınan kısmının eda. vakit dı-
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şında kılınanın kaza olarak nitelendiril
mesinden yanadırlar. 

ister geniş ister dar zamanlı olsun, 
edası için belli bir vakit tayin edilen iba
detlerin bu vaktin içinde yapılması ge
rektiğinden edanın meşru bir mazeret 
bulunmadıkça vaktinden sonraya bıra

kılması caiz olmaz. Vakti içinde eda edil
meyen ibadetler zimmette borç olarak 
kalır. Bu borcun nasıl sakıt olacağı veya 
unutma, uyku, hayız gibi meşru veya ka
bul edilebilir bir mazeretten dolayı vak
tinde eda edilmeyen ibadetlerin vakit 
çıktıktan sonra yapılmasının eda mı ka
za mı sayılacağı da ayrı bir tartışma ko
nusudur (bk. KAzA). Hac. zekat, kefaret 
ve mutlak adaklar gibi edası için şer'an 
belli bir vakit belirlenmemiş ibadetlerin 
vücQb şartları gerçekleştikten sonra ge
ciktirilmesinin caiz olup olmadığı, "mut
lak emr"in emredilenin derhal ifa edil
mesi gerektiğine mi, yoksa geniş zaman 
içinde ifa edilebileceğine mi delalet et
tiği konusundaki görüş ayrılığına para
lel olarak fakihler arasında tartışmalı
dır. Ancak gerek geniş gerekse mutlak 
zamanlı ibadetlerin bir an önce eda edil
mesi. meşrü veya makul bir mazeret bu
lunmadığı sürece geciktirilmemesi tav
siye edilmiş, kişinin geciktirmekle olma
sa bile eda ederneden vaktin veya örn
rün sona ermesi halinde günahkar ola
cağı belirtilmiştir. 

Namaz, oruç, Kur'an okuma, dua gibi 
bedeni ibadetler kişinin Allah'a karşı şah
si görevleri olup bunların mükellef ta
rafından bizzat eda edilmesi esastır. Bu 
tür ibadetlerde başkası adına iş görme 
caiz olmaz (bk. NİYABET). Bu husus ge
rek yaşayan gerekse ölmüş olan mükel
lefler açısından böyledir. Ancak bazı Şa
fiiler ölenin yakınlarının ölen adına oruç 
tutabileceği, Hanbeli fakihleri ise mükel
lefin hayatta iken nezredip de eda ede
mediği ibadetlerini ölümünden sonra 
onun adına yakınlarının eda edebileceği 
görüşündedirler. Genel kurala istisna 
teşkil eden bu görüş Hz. Peygamber' in 
ölenin yakınlarına. ölenin Allah'a ve in
sanlara karşı borçlarını ödemelerini tav
siye eden hadislerinin (Buhari. "İ'tisam", 
ı 2; E bO DavOd, "Şavm", 4 ı) genel ifade
sinden destek almakta, ihtiyat ve temen
ni karakteri ağır basan bir teşvik mahi
yetinde görünmektedir. Zekat. mali ke
faretler, sadaka-i fıtr gibi sırf mali yö
nü bulunan ibadetlerin bizzat mükellef 
tarafından yapılmasının şart olmadığı. 

bunlarda asıl amacın malın ihtiyaç sa-
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hiplerine ulaşması olduğu açıktır. Ancak 
bu tür ibadetlerin mükellefin emir ve 
bilgisi dışında onun adına başkaları ta
rafından yapılmasının alacaklı şahısla

rın borçlu üzerindeki hakkını düşürece
ği savunulabilirse de Allah'a karşı iba
det borcunu düşürmesi pek makul gö
rünmemektedir. Sağ veya ölü adına hac, 
bu ibadette mali yönün de bulunması 
sebebiyle fakihlerin çoğunluğunca mü
samaha ile karşıianmış ve caiz görülmüş
tür. Ancak hukuk ekallerinin bu konuda 
ileri sürdüğü şartlar birbirinden hayli 
farklılık gösterir (bk. BEDEL; HAC). 

ibadetler usulüne uygun olarak eda 
edildiği takdirde kişinin zirnınetinden 

borcun düşeceği hususu hemen hemen 
ittifakla kabul edilmiştir. Bu tür eda iba
detler alanında "icza" veya "sıhhat" , mu
amelatta ise genelde "sıhhat" tabiriyle 
ifade edilir. Fakihler. sahih şekilde yapı
lan bir edaya nasıl ve ne ölçüde bir se
vabın terettüp edeceği hususunda, ko
nu tamamen kul ile Allah arasında kal
dığından bir görüş bildirmekten genel
de çekinmişlerdir. 

Şahitlikte. İslam muhakeme hukukun
da şahitlik tahammül ve eda şeklinde iki 
safhada ele alınır. Literatürde, şahidin 
başkasının hakkına ilişkin bir olaya ve 
bilgiye duyu organları vasıtasıyla doğ

rudan muttali olması safhası tahammül, 
bunu mahkeme huzurunda açıklaması 
safhası ise eda olarak adlandırılır. Eda 
tahammül safhasına göre daha çok önem 
taşıdığı ve üçüncü şahısların haklarını 

yakından ilgilendirdiği için şahitte bu
lunması gereken özellikler, ayrıca şahit
liğin konusu ve yerine getirilmesi şekliyle 
ilgili olarak ilave birtakım kayıt ve şart
lar ileri sürülmüştür. Şahitliğin mahke
me huzurundaki lfasına eda tabir edil
mesi bunun dini bir görev sayılmasıyla 
da açıklanabilir. Kur'an'da, şahitlerin şa
hitlik yapmaları istendiğinde bundan ka
çınmamaları, bildiklerini gizlernemeleri 
ve şahitliğin Allah için yapılması emre
dilmiştir (el-Bakara 2/ 282-283; en-Nisa 
4/ 135; et-Talak 651 2). Bununla birlikte 
şahitliğin edasının hangi durumda dini 
görev, hangi konu ve durumlarda ancak 
ilgili şahsın veya merciin talebine bağ
lı bir hak olduğu hususu İslam hukuk 
doktrininde ayrıntılı bir tartışma konu
sudur (bk. ŞAHiD). 

Şahıs ve Borçlar Hukukunda. Şahıslar 
hukukunda eda kavramıyla kişinin bir 
fiil ve hukuki işlemi bizzat yapması, bu 
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bağlamda kullanılan eda ehliyeti terimiy
le de kişinin dini ve hukuki hak ve borç
ları bizzat kullanmaya ehil oluşu kaste
dilir. ibadetler alanında edanın sıhhatiy
le edanın vacip oluşu özenle birbirinden 
ayrılırken hukuki işlemler alanında sa
dece edanın sıhhati kavramından söz 
edilir. Borçlar hukukunda eda, borcun 
konusunu teşkil eden edimin yerine ge
tirilmesi demek olan lfa ile eş anlamlı 
olarak kullanılır. En geniş kapsamıyla 

borç, iki veya daha fazla kişi arasında 

tek taraflı veya karşılıklı olarak belli bir 
lfa yükümlülüğünü doğuran hukuki ba
ğı ifade ettiğinden eda borç ilişkilerinin 
ana konusunu ve taraflar açısından da 
amacını teşkil eder. Bu anlamda eda, 
herhangi bir şeyi yapma veya verme şek
linde olumlu veya bir şeyi yapmaktan 
kaçınma şeklinde olumsuz bir nitelik ta
şıyabilir. Paranın ve misli bir borcun 
ödenmesini, muayyen bir malın teslimi
ni veya bir işin yapılmasını konu alan 
deyn, ayn ve iş edimleri birinci nevi eda
nın. emanet ve rehin malı kullanmama 
ise ikinci nevi edanın örneğini oluşturur. 
Özellikle Hanefi usulcülerinin edayı ge
niş kapsamlı olarak tanımladıkları göz 
önünde bulundurulursa gerek kefalet, 
hibe, evlenme, bey·, icare gibi tek veya 
iki taraflı bir hukuki işlemden , gerekse 
haksız fiil, haksız iktisap veya kanun
dan kaynaklanan borçların yerine geti
rilmesi de geniş anlamıyla eda olarak 
adlandırılabilir. Kur'an'da adam öldür
meden doğan diyet borcunun ödenmesi 
eda kelimesiyle ifade edilmiştir (el-Sa
kara 2/ 178) Ancak özellikle çağdaş İs
lam hukuk literatüründe borçların eda
sını ifadede daha çok lfa terimi kulla
nılmaktadır. Borç terimi en dar kapsa
mıyla ödünç (karz) ilişkisini ifade ettiğin
de ise eda. zimmette sabit olan borcun 
vadeye veya alacaklının talebine bağlı 

olarak ödenmesi anlamına gelir. 

Kur'an'da, verilen sözlerin ve akidle
rin yerine getirilmesini emreden ayetler 
(Al-i imran 3/ 76 ; el-Maide 5/ ı ; el-Mü'mi
nun 231 8), müslümanların akidlerine ve 
bunların şartlarına bağlı kalması gerek
tiğini (Buharı. "İcare", 14; Ebu Davud, "~
ziye", 12) ve ödeme imkanı bulduğu hal
de bunu geciktirmenin zulüm olacağını 
bildiren hadisler (Bu ha ri, "İstikraz", 12 ; 
Ebu Davud, "Büyü'", ıoı borç ilişkilerin
de edanın dini ve ahlaki zeminini oluş
turur. Edanın şekli, hükmü, edadan ka
çınma ve edanın imkansızlığı gibi du
rumlarda alınabilecek önlemler. eda ko-

nusunda taraflar arası uyuşmazlığın gi
derilmesi, edanın sonuçları gibi hukuki 
meseleler İslam hukuk doktrininde bor
cun kaynağına ve borç ilişkisinin türü
ne göre ayrı ayrı ele alınmış, yargılama 
hukuku ve uygulama yönü de dahil bu 
konuda ayrıntılı bir hukuki doktrin ve 
düzenleme geliştirilmiştir. 
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(bk. TEZKİRE). 

EDDIŞIR 
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(1867 -1915) 

Iraklı Keldani papazı, 
tarihçi ve sözlük bilimci. 
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Kerkük yakınındaki Şaklave köyünde 
doğdu. Oorniniken tarikatına mensup ki
lise babalarının Musul'da kurduğu papaz 
okulunu bitirdikten sonra Kerkük baş-


