
EDViYE 
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EDVİYE 

(bk. ECZACILIK). 

EF'AL-i iBAD 
( ~~\ Jl.!l) 

İnsanın irade hürriyetini 

_j 

ve sorumluluğunu belirlemek amacıyla 
üzerinde durulan ve "kulların fiilleri" 

L 

L 

anlamına gelen kelil.m terimi 
(bk. FÜL). 

EF'Al.-i MÜKElLEFiN 

(~IJl.!l) 

Dinen yükümlü sayılan 
insanların davranışları 

ve bunlarla ilgili hükümler 
anlamında fıkıh terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "mükelleflerin fiilleri" anla
mına gelir. Dini (şer'i) hükmün tarifinde 
Şafıf ekolüne bağlı kelamcı usulcüler şa
ri' (Allah) ile onun hitabı olan nas arasın
daki. Hanefi usulcüler nas ile mükelle
fin fiili arasındaki bağiantıyı esas aldık
larından birinci gruptaki usulcüler şer'i 

hükmü "Allah'ın talep, tahyir ve vaz' ba
kımından mükelleflerin fiilierine ilişkin 

hitabı" olarak, Hanefi usulcüler ise "bu 
hitabın neticesi" olarak tanımlar (bk. Hü
KÜM). Usulcülerin çoğunluğu icab (vacip 
kılma), tahri·m (haram kılma) işlemine şer'i 

hüküm derken Hanefiler'in farz, vacip, 
rnekruh gibi mükelleflerin fiilierinin sı

fatına şer' i- teklifi hüküm demeleri bu 
sebepledir. Ancak bu ikinci adlandırma
da hükme konu olan şeye (mahkümün 
fihl mecazen hüküm denmektedir. Fıkıh 
kitaplarında "ef'al-i mükellefin" tabiri
nin teklifi hükümlerle (el-ahkamü't-tek
lifiyye) aynı anlamda kullanılması bu ge
lişimin sonucudur. 

Usulcülerin çoğunluğu teklifi hükmü 
şariin hitabına nisbet ederek icab, nedb, 
ibaha, kerahe ve tahrim şeklinde beş 
kısma ayınrken Hanefiler bunu mükel
lefin fiiline nisbetle farz, vacip, mendup, 
mubah, tenzihen mekruh, tahrimen rnek
ruh ve haram şeklinde yedi kısma ayı
rarak incelerler. Bu kavramlar aynı za
manda efal-i mükellefinin de ana bö
lümlerini oluşturur. 

Vacip, fakihlerin çoğunluğuna göre 
farz ile eş anlamlıdır. Hanefiler kati de
Hile sabit olan hükme farz. zanni delil
le sabit olana vacip diyerek ikili bir ayı-
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rım yapmakta iseler de farz gibi vaci
bin de kesin olarak yapılması gerekti
ği hususunda ötekilerle görüş birliği 

içindedirler. Vacibi "arneli farz" diye ad
landırmaları da bundan dolayıdır. Bu 
ayırımın en önemli sonucu itikadi alan
da kendini gösterir. Farz. bir anlamda 
dinin kati delillerle sabit olmuş emir ve 
yasaklarının genel adı olduğu ve inka
rının kişiyi küfre düşüreceği, vacibi in
kar etmenin ise tekfir sebebi sayılma
yacağı ifade edilmiştir. Bununla birlik
te bu ayırımın fürüa da yansıyan etki
lerini görmek mümkündür (bk. DELiL; 

FARZ; vAciP). Çoğunluğun haram ve 
rnekruh şeklindeki ikili ayırımını Hane
tTler'in haram, tahrimen rnekruh ve ten
zihen rnekruh şeklinde üçlü ayınma ta
bi tutması da yine benzeri bir mülaha
zaya dayanır. İmam Muhammed'in tah
rimen rnekruhu haram hükmünde say
ması hariç tutulursa Hanefiler bu ayı

rımla, hükmün dayandığı delilin kati -
zanni oluşunu ve itikadi yönden de de
rece farkını belirtmeyi hedef alırlar. Bu 
sebepledir ki haramın inkarı tekfir se
bebi sayılmışken iki nevi rnekruhun in
karına böyle bir sonuç bağlanmamıştır · 
(bk. MEKRUH). Bundan dolayı Hanefiler, 
teklifi hükümlerle ilgili olarak ulema
nın çoğunluğunun benimsediği beşli tak
simi yediye çıkararak haram ve farz kav
ramlarını daha net hale getirmişlerdir. 
Öte yandan, arada yakın ilişki olmakla 
birlikte, hem şer' i hükmün alt bölümü 
olan rükün, sebep, şart. mani' gibi vaz'i 
hükümler, hem de teklifi hükmün sıh
hat, fesad, butlan, nefaz, lüzum gibi hu
kuki (dünyevi) yönleri, ilk bakışta ef'al-i 
mükellefin kapsamının kısmen dışında 
görünmektedir. Ancak bu durum, fıkıh 
kitaplarının özellikle "ibadat" bölümün
de, yukarıda söz konusu edilen ayırım
Iara sünnet-ınüstehap gibi yeni ayırım
lar, müfsid gibi yeni bölümler ilave edi
lerek veya farz, mekruh. haram gibi kav
ramların kapsamı genişletilerek telafi 
edilmeye çalışılmış, giderek ef'al-i mü
kellefin terimi mükelleflerin muhatap 
oldukları bütün arneli hükümleri ifade 
eden geniş bir kapsam kazanmıştır. Şer'i 
hükümler bir başka açıdan azırnet ve 
ruhsat şeklinde ikiye ayrılır. Azimet, ari
zi hallere bağlı olmaksızın başta konulan 
asli hükümleri, ruhsat da birtakım za
ruret ve güçlükler sebebiyle azimeti ter
ketme imkanı veren ve yalnız söz konu
su arizi durumla sınırlı kalan hafifletilmiş 
hükmü ifade eder (bk. AZİMET; RUHSAT). 
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EFDAL b . BEDR el-CEMAU 

( J~l.)~ .:r. j..;..ı~\) 

Ebü'l -Kasım Şahinşah 
el-Melikü'l-Efdal b. Em'iri 'l-cüyı1ş 

Bedr el -Cemal! 
(ö. 515/ 1121) 

Fil.tımiler'in meşhur vezir 
ve kumandanlarından. 

_j 

458'de (1066) Akka'da doğdu. Babası 
Bedr el-Cemali, Fatımi Halifesi Müstan
sır- Billah'ın Ermeni asıllı vezir ve kuman
danı idi. Efdal 482'den (1089) itibaren 
babasının yanında devlet işleriyle ilgilen
miş ve dirayetli bir idareci olarak ken
dini göstermiştir. Bedr el-Cemali'nin 487 
(1094) yılında ölümünden sonra onun 
vasiyeti üzerine ve ordunun desteğiyle 
Müstansır- Billah tarafından vezir tayin 
edildi. Bu göreve getirildikten birkaç ay 
sonra halife vefat edince Efdal, onun 
veliaht olan büyük oğlu Nizar'ın yerine 
daha rahat bir şekilde nüfuzu altına ala
bileceği küçük oğlu Ahmed'i Müsta'li
Billah lakabıyla halife ilan etti (1094) Bu
nun üzerine meşhur Batıni lideri Hasan 
Sabbah'ın desteklediği Nizar sadık ta
raftarlarıyla beraber İskenderiye'ye kaç
tı ve burada halife ilan edildi. Nizar Ka
hire üzerine yürüyerek başşehri ele ge
çirmek istiyordu; ancak Efdal derhal Ni
zar'a karşı harekete geçti (Muharrem 
488/0cak 1095). İlk karşılaşmada mağ
lüp olarak geri çekilmek zorunda kaldıy-


