
farklılık göstermediğİnden bu konuda 
İslam hukuk doktrininde yer alan görüş
ler. modern ceza ve hukuk yargılama 
usullerinde yer alan hükümlerle de bü
yük benzerlik gösterir. 
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EHL-i ZEVK 
( J_J.:ıll j.&l ) 

Mazhar olduğu tecellinin eserinin 
ruh ve kalp makamından 

nefis ve tabiat makamına inişini 
yaşayarak, duyarak ~e tarlarak 

bilen salik için kullanılan 
tasawuf terimi 

(bk. ŞÜRB). 

EHL-i ZİMME 

(bk. ZİMMI). 

_j 

_j 
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EHLİ -i ŞİRAzl 

( i$j!_,;"; ,J.tl ) 
Muhammed b. Yusuf 

b. Şihab - ı Ştrazt 

(ö. 942 / 1535) 

İranlı şair. _j 

858'de (1454) Şiraz'da doğdu. Gençli
ğinde iyi bir tahsil gördü ve devrin bü
yük alimi Celaleddin ed-Devani'nin ders
lerine devam etti. Daha sonra Herat'a gi
derek bir süre Sultan Hüseyin Baykara'
nın sarayında kaldı. Burada iken Ali Şir 
Nevai'yi metheden meşhur kasidesini 
nazmetti. Kısa bir müddet sonra Azer
baycan 'a gidip Akkoyunlu Hükümdan 
Sultan Yakub'a intisap etti ve bu hüküm
dan öven birçok şiir yazdı. Şah İsmail'in 
tahta çıkması üzerine onun hizmetine 
girdi. Şah İsmail için de pek çok şiir söy
leyen Ehli-i Şirazi, Sif:ır-i JjelCil mesne
visini onun adına kaleme aldı. Şah İsma
il'in ölümünden sonra ( 1524) Şiraz'a dön
dü ve hayatının sonuna kadar burada 
yaşadı. Vefatında Hafız'ın kabrinin yanı
na defnedildi. 
Nazmın her türünde oldukça başarılı 

olan ve intisap ettiği hükümdarlardan 
başka onların saray erkanı ve devlet 
adamları için de şiirler yazan Ehli-i Şira
zi, Enveri, Hakani ve Zahir-i Faryabi gibi 
kaside üstatlarının, Sa'di ve Hafız gibi 
gazel şairlerinin etkisi altında kalmış, 

aruz. kafiye, muamma. bedi' ve beyan 
sanatiarına olan vukufu ile de şöhret ka
zanmıştır. 

Eserleri. Ehli-i Sirazi'den bahseden kay
naklar. eserlerinin isim ve sayılarını deği
şik şekilde vermektedirler. Külliyyat'ın
da (Tahran 1343 hş ./ 1964) bulunan ve ona 
ait olduğu kesin olan eserler şunlardır: 
1. Divan. 11.405 beyitten ibaret olan bu 
eserde 1400 gazel, yetmiş beş kaside, 
altı terkip ve terci. üç muhammes. bir 
müstezat, 121 kıta. elli adet de tarih 
beyti veya manzumesi bulunmaktadır. 

z. Şem' u Pervane. 1489'da Akkoyunlu 
Hükümdan Sultan Yakub adına nazme
dilmiş 995 beyitlik tasawufi bir mesne
vidir. 3. SiJ:ır- i ljelal. Şah İsmail adına 
kaleme alınan bu mesnevi 512 beyitten 
ibaret olup Şemseddin Katibi'nin Mec
ma 'u'l-bahreyn ve Tecnisat adlı eserle
rindeki b edi' sanatlarından zo ı- bahreyn, 
zOI-kafiyeteyn ve tecnisi ihtiva eder. Men
sur bir mukaddimesi de bulunan mes
nevi çok ilgi görmüştür. 4. Meşnevi- yi 
Müteferri~a der Vaşf-ı ljayme. Otuz 
dört beyitlik küçük bir mesnevidir. s. Ru
bô 'iyyat-ı Sakiname. Şairin mensur bir 
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mukaddimesini de ihtiva eden eser sa
kiye hitaben söylenen 1 O 1 ruhaiden mey
dana gelir. 6. Rubô 'iyyat-ı Gencife. 
Oyun kağıtlarındaki resimleri ve kağıt
ların oyundaki rolünü anlatan bu eser 
191 ruhaiden ibaret olup mensur bir mu
kaddimeyi de ihtiva etmektedir. 7. }(a
sa 'id-i Maşnu 'a. Üç kasideden meyda
na gelmiştir. Birinci kaside Ali Şir Nevai'
yi övmek için yazılmış olup 149 beyitten 
ibarettir. Mensur bir dibacesi bulunan 
kasidenin anlaşılması oldukça güçtür. Ak
koyunlu Hükümdan Sultan Yakub'un 
methi konusunda kaleme alınan ikinci 
kaside 1 54 beyitten ibaret olup mensur 
bir mukaddime ile başlar. Üçüncü kasi
de 160 beyittir ve Şah İsmail· i övmek 
için söylenmiştir. s. Rubô 'iyyat. 636 ru
baiyi ihtiva etmektedir. Ehli-i Sirazi'nin 
ayrıca 100 beyitten ibaret olan muam
ma ve lugazları vardır. Sadece iki kay
nakta adı geçen Risiile-i 'Arui ile şai
rin Külliyyiit'ında bulunmayan Risiile-i 
Mu 'amma'nın ona ait olup olmadığı hu
susunda kesin bir şey söylemek müm
kün değildir. 
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I!Jil!l A. NAci ToKMAK 
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EHLİYET 
( ;;;..ı.t~ı) 

Kişinin dini-hukuki hükümlere 
muhatap olmaya elverişliliği 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Arapça· da ehl kökünden türetilmiş 

yapma bir masdar olan ehliyyet sözlük
te "yetki, elverişlilik, liyakat, yeterlilik" 
gibi anlamlara gelir. İslam hukuk doktri
ninin oluşumuyla birlikte ehliyet kelime
si kişinin dini ve hukuki hükme konu ol
maya elverişli oluşunu ifade eden bir te
rim olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
sebeple Kur'an ve hadiste ehl kelimesi 
değişik aı;ılamlarda kullanıldığı halde 
ehliyet kelimesine rastlanmaz. 

Kur'an'da, yerin ve göğün taşımaktan 
çekindiği emaneti insanın yüklendiği be
lirtilerek (el-Ahzab 33 / 72) diğer bütün 
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varlıklar arasında sadece insanın ehliyet 
ve sorumluluk taşıdığına işaret edilir (el
A'raf 71 172; el-isra 171 13). Hadislerde 
de bu konu çokça işlenir. Bir hadiste hay
van, kuyu, maden gibi canlı ve cansız var
lıklara sorumluluk yüklenmeyeceğinin 

belirtilmesi (Buhar!, "Zekat", 66; Müslim, 
"I:Iudıld", 45-46), ancak insanın sorum
luluk taşımaya elverişli olduğu anlamın
dadır. insanın ise şer'i hitaba ehil ve mu
hatap oluşu, kısaca akıl denilen anlama, 
düşünme ve ona göre davranma kabili
yetine sahip bulunması sebebiyledir. in
sanın bu anlamdaki ehliyet ve sorumlu
luğuna usulcüler ehliyyetü'l- hitab adını 
verirler. Bundan da maksat, insanın di
nin davetini aniayacak konum ve kıvam
da olmasıdır. Bu bağlamda tartışılan di
ni sorumluluk için aklın tek başına ye
terli olup olmadığı veya ne gibi ilave 
şartlar arandığı, gayri müslimlerin şer'i 
hükümlerden hangilerine muhatap ol
duğu gibi hususlar adı geçen ehliyetin 
mahiyet ve kapsamını açıklamayı amaç
lar. Kişinin hak ve borçlarının sabit ol
ması, dini ödevlerle mükellef tutulması, 
hukuki işlem ve davranışlarının geçerli
liği. toplumsal ve cezai sorumluluk taşı
yabilmesi gibi farklı seviyedeki hak ve 
yükümlülükler onun şer'i hitabın konusu 
olmasının değişik görünümleridir. Bunla
rın her bir türünün farklı seviyede akl i ve 
bedeni yetişkinliği gerektirdiği açıktır. 

Bunun için de ehliyet kişinin anlama, dü
şünme ve yapabilme kabiliyetinin inkişaf 
seyrine bağlı olarak tedricen gelişme gös
teren itibari bir sıfat konumundadır. is
lam hukukçuları. kişiyi şer'i hükme konu 
yapan bu özelliğin şari' tarafından takdir 
edildiğini söyleyerek hukuk doktrininin 
temelde İslam'ın genel esaslarına dayan
dığını ve tevhid inancıyla olan bağını vur
gulamaya çalışırlar. Bu anlayış, onların 

hak ve hakkın kaynağıyla ilgili görüşle
riyle de paralellik gösterir (bk. HAK). 

Ehliyet, İslam hukuk usulü açısından 
kişinin şer'i hükümle olan bağını, fürü 
açısından ise dini ve hukuki hükmün 
doğmasının veya geçerliliğinin ön şar

tını ifade ettiğinden fıkhın her iki ilim 
dalını da yakından ilgilendirir. İslam hu
kuk usulünde konunun, mütekellimin 
(ŞafiT) metoduyla yazılan eserlerde şer'i 
hüküm bölümünde ve "mükellef (el-mah
kGmü aleyh)" başlığı altında, fukaha (Ha
neT!) metoduyla kaleme alınanlarda ise 
usulün son bahsi olarak ayrı bir başlık 
altında konu bütünlüğü içinde ve daha 
ayrıntılı bir şekilde ele alındığı görülür. 
Ehliyet konusu, başta ibadetler ve özel 
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borç ilişkileri olmak üzere fürüun he
men hemen bütün alt bölümlerini de 
yakından ilgilendirdiğinden klasik fıkıh 
kitaplarında ele alınan her konu kişi eh- . 
liyetinin tür ve devrelerine, ehliyeti da
raltan veya ortadan kaldıran sebeplere 
göre de ayrıca incelenir. Fürüun alt bö
lümleri arasında ilgisi oranınca serpişti
rilmiş bir şekilde işlenen ehliyet konu
su, bir bakıma usuldeki ehliyetle ilgili 
kuralların ve metodolajik yaklaşımın uy
gulaması mahiyetindedir. 

Ehliyet kiŞinin haklardan faydalanma
ya, bu hakları kullanmaya ve borçlan
maya elverişliliği demek olduğundan. 

cenin safhasından itibaren akli ve be
deni gelişim seyrine paralel olarak par
ça parça bu ehliyeti kazandığı ve rüşd 
ile bunun tamamlandığı görülür. Nite
kim önce bazı haklardan taydalanma 
şeklinde başlayan bu ehliyeti bütün hak
lardan faydalanma. bazı konularda borç
lanabilme ve mali sorumluluk altına gir
me takip eder. Bunun ardından da kişi
nin dinen ve hukuken geçerli söz ve dav
ranışta bulunabilme yetki ve sorumlu
luğu. yani hakları bizzat kullanabilme 
ehliyeti gelir. Bu sebeple İslam huku
kunda insan hayatı. hukuki kişiliğin baş
lamasından itibaren ehliyet açısından 

çeşitli dönemlere ayrılmaya, her bir dö
nem için farklı kura11ar belirlenmeye, 
ehliyet de bu dönemlere uygun adlan
dırma ve ayırırnlara tabi tutulmaya çalı
şılır. Öte yandan ehliyetin belirlenmesin
de kişinin konumu kadar karşılaşılan hak 
ve borcun. dini ve hukuki fiil ve işlemin 
mahiyeti de önem arzeder. Bunun sonucu 
olarak İslam hukuk doktrininde ehliyet 
"vücüb ehliyeti" ve "eda ehliyeti" şeklin
de iki ana safhaya, insan hayatı da ce
nin, çocukluk, temyiz. bulüğ ve rüşd şek
linde beş devreye ayrılır. Kişinin dini ve 
hukuki bir hükme muhatap oluşu, söz ve 
davranışlarının sonuçları, hangi tür dini 
ve hukuki işleme ne ölçüde ehil olduğu 
da bu devreler içinde ayrı ayrı incelenir. 

A) Vücub Ehliyeti. Usulcüler vücüb ehli
yetini "dini- hukuki hak ve borçların dağ
masına kişinin elverişli olması" şeklinde 

tanımlar. Diğer bir ifadeyle kişinin hak
lara sahip olabilme ve borç altına gire
bilme ehliyetidir. Klasik literatürde bu 
"ilzam" ve "iltizam" kelimeleriyle ifade 
edilir. Tariften vücüb ehliyetinin, kişi le
hine hakların sabit olması ile (ilzam) borç
lanmaya ehil oluş (iltizam) şeklinde iki 
unsurunun bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bu hak ve borçlar arasında kişinin mi
ras, vasiyet veya satın alma yoluyla mül-

kiyet sahibi olmaya, uğradığı zararın taz
minine veya yakınlarından nafaka alma
ya hak kazanması. ayrıca nesep, hida
ne*, vakıftan taydalanma hakkı ile ver
gi ödeme. haksız fiilinin yol açtığı zararı 
tazmin etme gibi borçlara muhatap ol
ması sayılabilir. Ancak vücüb ehliyetinin 
özünü kişilerin haklardan faydalanması 
teşkil ettiği, borçlanma yönü ise daha 
çok üçüncü şahısların haklarını koruma
ya yönelik bir önlem olduğu içindir ki vü
cüb ehliyeti pozitif hukukta hak veya tay
dalanma (temettu') ehliyeti olarak ad
landırılır. 

Vücüb ehliyetinin temelini insan olma 
vasfı teşkil eder; akli ve bedeni gelişimi 
ne durumda olursa olsun yaşayan her 
insanın bu tür ehliyete sahip olduğu ka
bul edilir. Ancak vücüb ehliyeti İslam hu
kukçularınca "zimmet" kavramına da
yandırılarak açıklanır. Mesela Gazzali vü
cüb ehliyetini "zimmette ahkamın sabit 
olmasına elverişlilik" olarak tanımlar (el· 
Müstaş{a, ı , 84). Karafi, ehliyet ve zirnıne
tin vaz'i hüküm grubunda yer alan şer'i 
takdirler olduğunu ifade etmekle birlik
te zirnınete daha dar ve özel bir anlam 
yükler (el·Fura~, lll , 231-236). İnsan için 
vücüb ehliyetinden ayrı olarak zimmet 
takdir etmenin gereksiz olduğunu savu
nan usulcüler de vardır. Bu aykırı görüş
ler hariç tutulursa usulcülerin genelde 
benimsediği anlayışa göre zimmet, her 
insanın doğumdan itibaren sahip olduğu 
var sayılan itibari bir vasıf. vücüb ehliye
tinin de dayandınldığı mahaldir. Bir bakı
ma kişinin borçlanma ve borçlandırma 
kapasitesidir (bk. ziMMET). Zimmet de in
sanın hayatta olması esasına dayandığın
dan neticede vücüb ehliyeti için kişinin 
sırf hayatta bulunuşu yeterli olup bulüğ, 
akıl, temyiz gibi bedeni veya ruhi yetiş
kinlik aranmaz. Çağdaş pozitif hukukta 
buna "hukuki kişili k" adı verilir. Yaşayan 
her insanın vücüb ehliyetinin bulunduğu
nun kabul edilmesi, amaç itibariyle hem 
onun haklarını hem de insan olma vasıf 
ve onurunu koruyucu bir rol üstlendiğin
den toplum ve hukuk düzeninin de tabii 
gerekleri arasında yer alır. Sağ doğma

sı şartıyla anne karnındaki ceninin kıs
men de olsa vücüb ehliyetine sahip ol
duğunun benimsenmesi, hatta bazı is
lam hukukçularının, ölümden sonra da 
belli alanlarda bir süre için kişinin vücüb 
ehliyetinin devam edeceği görüşünde 

olması esasen kişinin ve üçüncü şahıs
ların haklarını korumayı amaçlar. 

Vücüb ehliyeti ve zimmet konusunda 
klasik dönem fıkıh kitaplarında yer alan 



tanım ve açıklamalar, ilk bakışta bu iki 
kavramın hakiki şahıslarla ilgili olup hük
ml şahıslar için söz konusu edilmediği 
izlenimini vermekteyse de aynı kaynak
larda devlet. vakıf. beytülmal, şirket. 

mescid, yol, köprü gibi kurum ve kamu 
mallarıyla ilgili olarak yer alan fıkhl hü
kümlerde hükml şahıs telakkisinin doğ
rudan veya dolaylı olarak benimsendiği 

ve onların da bir nevi zimmet ve vücQb 
ehliyetine sahip kılındığı görülür. Hükml 
şahısların bu ehliyeti, küçük ve delide ol
duğu gibi kanuni temsilciler aracılığıyla 
kullanacağı açıktır. Hatta islam hukuk li
teratüründe hayvanların da bazı hakla- · 
ra sahip olduğu , bu hakların sağlanması
nın sadece dinen ve ahlaken (diyaneten) 
değil hukuken de (kazaen) kontrol edilip 
güvence altında tutulacağı ifade edilir. 
Ancak bu tür anlayış ve eğilimlerin te
melde insan hak ve sorumluluğunu pe
kiştirmeyi amaçladığı söylenebilir. 

VücQb ehliyeti açısından insan hayatı 
cenin dönemi-doğum sonrası dönem, 
buna bağlı olarak vücQb ehliyeti de ek
sik ve tam şeklinde ikiye ayrılarak ince
lenir. Anne karnındaki çocuğa (cenin). 
doğum sonrasında müstakil bir kişilik 

kazanacak olması göz önünde bulundu
rularak teşekkül anından itibaren eksik 
bir kişilik ve vücGb ehliyeti tanınmıştır. 
Bu ehliyetin eksik oluşu ceninin sadece 
lehindeki bazı haklara sahip olması, her
hangi bir şekilde borç altına girmeye 
ehil sayılmaması anlamındadır. Cenin, 
müstakil bir varlığa sahip bulunmayıp 
annesinin hayatına bağlı olarak yaşadı
ğı . doğuma kadar yaşamasının da şüp

heli olduğu göz önüne alınarak tam bir 
kişi muamelesine tabi tutulmamış, sa
dece doğuma kadar beklendiğinde za
yi olabilecek lehindeki bazı haklar sak
lı tutulmuş ve sağ olarak doğduğunda 
bunlara kendiliğinden sahip olması be
nimsenmiştir. Klasik literatürde cenin 
için miras, vasiyet, vakıf ve nesep şek
linde dört haktan söz edilir ve ceninin 
bu haklardan faydalanmaya ehil oluşu, 
bu hakların doğması için ilgili tarafın 
kabulünün gerekınediği gerekçesine da
yandırılarak açıklanır. Bunun dışındaki 

haklardan faydalanması ise kural ola
rak kabul edilmez. Usulcüler bunu, ce
ninin zirnınetinin ve tam vücQb ehliyeti
nin bulunmayışıyla açıklamaktadır. Bu 
anlayışın da temelinde, yukarıda sayılan 
dört hak dışındaki haklardan faydalan
manın cenin için ihtiyaç teşkil etmediği 
görüşü yatar. Mesela ceninin hibe gibi 
kabulü gerektiren haklardan faydalan-

ması , İs lam hukukçularının çoğunluğu 
tarafından cenin adına hukuki işlem yap
maya yetkili kanuni bir temsilcinin bu
lunmadığı ileri sürülerek benimsenmez. 
Nazariyede, cenin lehine doğan hakların 
ve malların muhafazası için vasl veya 
yed-i emin tayin edilmesi caiz görülmüş
se de fakihlerin çoğunluğu ona cenin 
adına hukuki işlem yapma yetkisi tanı
maz. Fakat Maliki mezhebinde bu kim
senin cenin lehine hibeyi de kabul ede
bileceği görüşü vardır ve bunun bazı is
lam ülkelerinin son dönem kanunların
da da yer aldığı görülür. Ceninin borç
lanmasına gelince, kişinin borçlanması 

ya kendi hukuki işlem, söz ve davranışı 
veya kanuni temsilcisinin adına yapaca
ğı hukuki işlem sebebiyle mümkün olur. 
Cenin için her iki durum da söz konusu 
olmadığından herhangi bir borçla yü
kümlü tutulmaz. Cenin lehine doğan 

hakların doğuma kadar işlerlik kazan
madığ ı ve askıda (mevkuf) olarak varlık
larını koruduğu görüşü de bu anlayışı 

etkilemiştir. Ancak Ahmed b. Hanbere 
göre cenine bir malın intikali doğum ön
cesinden işlerlik kazandiğı için gerekli 
şartlar oluşmuşsa ceninin yakınlarına 

bu maldan nafaka ödenmesi gerekir. 

Hanefi fakihleri zimmetin ve vücQb 
ehliyetinin kişinin ölümünden sonra da 
belli durumlarda geçici bir süre için de
vam edeceği görüşündedirler. Mesela 
ölenin malından borçlarının ödenmesi
ni, teçhiz, tekfin, vasiyet gibi görevlerin 
yerine getirilmesini, sağlığında iken baş
latıp da ölümü sonrasında sonuçlanan 
bazı fiilierinin kazandırıcı veya borçlan
dırıcı etkisinin doğrudan öleni veya te
rekeyi hedef almasını, kişinin zimmet 
ve vücQb ehliyetinin ölüm sonrasında 

da belli bir süre için bir yönüyle devam 
ettiğinin delili sayarlar. Daha çok miras
çıların ve üçüncü şahısların haklarını ko
rumayı amaçlayan bu önlem, bir nevi 
eksik vücQb ehliyeti olarak nitelendirile
bilirse de fakihlerin çoğunluğu kişinin 

zimmet ve vücQb ehliyetinin ölümle so
na ereceği , mallarının mülkiyetinin mi
rasçılara intikal edeceği, yukarıda sayı

lan hak ve borçların da birinci derecede 
terekeyi elinde bulunduran mirasçıları 

ilgilendirdiği görüşündedir. 

Doğumla tam bir hukuki ve gerçek ki
şilik başlar ve kişi yaşadığı sürece zirn
mete ve tam vücGb ehliyetine sahip olur. 
Kişinin haklardan faydalanabilmesini ve 
borçlanabilmesini ifade eden vücQb eh
liyeti kişi ehliyetinin de özünü ve vazge
çilmez alt sınırını teşkil eder. Temyiz ça-
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ğına ulaşmamış (gayri mümeyyiz) küçük
ler, deli ve bunaklar sadece vücQb ehli
yetine sahip olduklarından bu grubun ti
pik örneğini oluşturur ve klasik litera
türde vücGb ehliyetinin mahiyet ve kap
samı özellikle gayri mümeyyiz çocuk ör
neği üzerinde açıklanır. Özetle belirtmek 
gerekirse kişi doğumdan itibaren mali 
haklardan faydalanmaya ve mali borç
lar altına girmeye tam ehil olur. Satım, 
kira, miras, vasiyet, hibe gibi akid ve hu
kuki işlemler sonucu kendisine intikal 
eden her türlü hakkı kazanabildiği gibi 
kendisi adına yapılan hukuki işlemler
den doğan borçlara, akrabalık nafakası. 

haksız fıilden doğan tazmin, öşür ve ha
raç gibi kamu düzenini ve sosyal yardım
Iaşmayı gerçekleştirmeye yönelik maır 
borçlara muhatap olur. Bunlar kişinin 

vücQb ehliyetine sahip olmasının tabii 
sonuçlarıdır. Zekat ve sadaka-i fıtırda 

mali yönü ağırlıklı gören fakihler bunla
rın gerekınesi için de vücQb ehliyetini 
yeterli kabul ederler. Evlilik akdi de bir 
yönüyle mali ve ivazlı akidler grubunda 
sayıldığından kişilerin akid olarak evlen
dirilebilmesi için vücQb ehliyetine sahip 
olmaları islam hukukçularının çoğunlu
ğu tarafından yeterli görülür. Kişilerin 
hakları bizzat kullanma yetkileri (eda eh
liyeti) bulunmadığı sürece hak ve borç 
doğurucu hukuki işlemlerin onlar adına 
kanuni temsilcileri tarafından yapılaca
ğı açıktır. Kanuni temsilcilerin, temsil et
tikleri kişinin sırf zararına olan bağış ve 
vakıf gibi hukuki işlemlere yetkili kılın
maması da vücQb ehliyetinin özünün hak 
ehliyeti olması, borçlanma yönünün ise 
daha sınırlı bir çerçevede, gerek üçüncü 
şahısların hakkını gerekse kamu düzenini 
koruma ihtiyacına binaen ve ihtiyaç ora
nınca tanınmış bulunmasının tabii sonu
cudur. VücQb ehliyeti, sadece başkası 
adına yapılması (niyabet) mümkün olan 
hukuki işlemleri kapsadığından niyabet 
kabul etmeyip şahsen lfası gereken iman, 
bedeni ibadetler ve mali yönü bulunma
yan cezal sorumluluk gibi ödevler için ki
şinin vücQb ehliyetinin bulunması yeter
li sayılmaz. Ancak haksız fiilden doğan 
mali borçlarda failin kusurundan ziyade 
mağdurun hakkının korunması ölçü alın
dığından kişinin bu tür borçlarla mükel
lef tutulması için vücQb ehliyetine sahip 
bulunması yeterli görülürken failin akıl, 
niyet ve iradesinin önem taşıdığı konu
larda ise kişinin belli derecede akli ye
tişkinlik kazanması aranır. 

B) Eda Ehliyeti. Kişi başlangıçta sade
ce vücQb ehliyetine ve bunun sağladığı 
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birtakım haklara sahipken şari' veya hu
kuk düzeni, akli ve bedeni gelişimine pa
ralel olarak kişiye giderek hakları biz
zat kullanma yahut bizzat kendi işlemiy
le borç altına girme yönünde ilave hak
lar tanır ve ehliyetin kapsamını genişle
tir. Kişinin hayatının hangi devresinde 
ve hangi durumda ne tür hak ve ehliye
te sahip olacağını konu alan bu düzen
lemeler. esasen hem ilgili şahısların hak
larını korumaya hem de hukuki hayatta 
güven ve istikrarı sağlamaya yöneliktir. 
Vücüb ehliyetine ilave olarak kişiye ta
nınmaya başlanan bu ehliyet literatürde 
"eda ehliyeti" başlığı altında incelenir. Bu 
sebeple vücüb ve eda ehliyetlerini ehli
yetin iki ayrı kısmı değil iki safhası şek
linde telakki etmek doğru olur. Eda eh
liyeti vücüb ehliyetinin daha kapsamlı 
hale gelmiş ikinci safhası sayılabilir. 

Usulcüler eda ehliyetini, "kişinin di
nen ve hukuken muteber olacak tarzda 
davranmaya ve hukuki işlem yapmaya 
elverişliliği" olarak tanımlar. Eda ehliye
ti, kişinin vücüb ehliyeti sebebiyle fay
dalanmaya ehil olduğu hakları bizzat kul
lanmasını, hak ve borçlar dağurabilecek 
şekilde hukuki işlem yapabilmesini ifa
de ettiğinden "muamele, mübaşeret. ta
sarruf, fiil ehliyeti" diye de anılır. Bazı 

islam hukukçuları eda ehliyetini, "kişi
nin sözlü hukuki işlem yapmaya ve ay
rıca failin niyet ve iradesinin hukuken 
önem taşıdığı fiil ve tasarruflarda bu
lunmaya ehil oluşu" şeklinde tanımla

yarak kişinin niyet ve iradesine bağlı ol
maksızın işlenebilen veya hukuki sonuç 
doğuran fiilieri kapsam dışında tutma
ya çalışırlar. Eda ehliyetinin "kişinin hu
kuken geçerli tarzda sözlü tasarrufta 
bulunma ehliyeti" şeklinde dar kapsam
lı olarak tanımlanması da eda ehliyeti
nin ölçüsünü ve temel özelliğini belirle
me amacını taşır. Bütün bu tanımlar sa
dece hukuki işlemler (muamelat) alanın
da ve edanın sıhhati açısından yeterli 
görülebilir. Ancak itikad ve ibadetler ala
nında edanın sıhhatinin yanı sıra vacip 
oluşu da (vücilb) söz konusu olduğundan 
her iki açı dikkate alımnca eda ehliye
ti. "kişinin edanın sıhhatine ve vücübu
na ehil oluşu" şeklinde de tanımlanmak
tadır. Edanın vücübuna ehliyet, tabia
tıyla sıhhatine ehliyeti de içerdiğinden 
bu tanımı, "kişinin şer'i hitabın yöneltil
mesine ve edanın vücübiyetine ehil ol
masıdır" şeklinde ifade edenler de mev
cuttur. 

Vücüb ehliyeti zirnınete ve hukuki ki
şiliğe, eda ehliyeti ise akıl ve temyiz gü-
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cüne dayanır. Kişinin geçerli hukuki iş
lem yapabilmesi, dini ve hukuki hükme 
şahsen muhatap olabilmesi için belli se
viyede anlama ve muhakeme etme gü
cünün bulunması gerekir. Hem bu kişiyi 
hem de üçüncü şahısları koruyabilmek 
için böyle bir önleme ihtiyaç vardır. An
cak insan başlangıçta akıl ve temyiz gü
cünden yoksun iken gerek ruhi gerekse 
bedeni kabiliyetleri itibariyle tedrici bir 
gelişme seyri izlediğinden ehliyet de ki
şinin bu gelişimini bir gölge gibi takip 
ederek onunla uyumlu bir kapsam ka
zanır. Bunun için de eda ehliyeti başlan
gıçta hiç bulunmazken insanın iyiyi kö
tüden, faydalıyı zararlıdan ana hatlarıy
la olsun ayırabilmesi demek olan temyiz 
döneminde eksik olarak başlar. Birçok 
alanda bulüğ ile, bazı alanlarda ise rüşd 
ile tamamlanır. Bu sebeple kişilerin eda 
ehliyetini kazanması temyiz, bulüğ ve 
rüşd şeklinde ifade edilen üç kademe
de gerçekleşir. Temyiz- bulüğ arası dö
nemde kişiye akli melekelerini kullan
madaki noksanlığı sebebiyle eksik eda 
ehliyeti, bulüğdan sonra ise bu meleke
lerin yeteri derecede olgunlaşacağı ka
bul edilerek kural olarak tam eda ehli
yeti tanınır. Bununla birlikte bazı alan
larda tam eda ehliyeti için gerçek akli 
yetişkinlik demek olan rüşdün aranma
sı da eda ehliyetinde temel ölçünün be
deni değil akli yetişkinlik olması esasın
dan kaynaklanır. Bazı usulcülerin eda 
ehliyetini, anlama ve yapabilme gücü 
veya akıl ve beden gücü şeklinde iki esa
sa bağlayarak açıklamasında , eda eh
liyetinin bir yönüyle bulüğa yani bede
ni ve biyolojik ergenliğe bağlanmasının 
önemli etkisi vardır. Ancak kişinin ka
rar verdiği yönde davranabilecek maddi 
güce ve bedeni yetişkinliğe sahip bulun
ması eda ehliyetinin esası değil gerçek
leşme şartı olarak görülmelidir. 

Eda ehliyeti açısından insanlar, haya
tın tabii seyrine göre yapılan ayınma 
bağlı olarak gayri mümeyyiz küçük, mü
meyyiz çocuk, baliğ ve reşid şeklinde 

dört gruba ayrılarak incelenir. Kişinin 

akıl, irade ve şuurunu yok eden veya za
yıflatan hastalık ve arızi durumların eda 
ehliyetine etkisi de bu dörtlü ayırım için
de açıklanır. 

a) Temyiz Öncesi Dönem. Temyiz çağı
na gelmemiş çocuğun. delinin ve bu hü
kümde olan kimselerin eda ehliyeti yok
tur. Bunların dinen ve h'ukuken geçerli 
niyet ve iradeleri bulunmadığından iman
la ve ibadetlerle mükellef tutulmadıkla 

rı gibi iman ve ibadetleri nazarı itibara 

alınmaz ve şer'i hükme dayanak teşkil 
etmez. Bu kişiler fiilieri sebebiyle gerçek 
anlamda cezai sorumluluk da taşımazlar. 

Sözleri, işlemleri, kabz ve teslim gibi hu
kuki fiilieri hukuken geçersiz olup yok 
hükmündedir. Hibeyi kabul gibi sırf ya
rarına olan işlemleri de böyledir. Bu iş

lemlerden niyabet kabul edenler onlar 
adına kanuni temsilcileri tarafından ya
pılır. Bu kimselerin haksız fiilierinin yol 
açtığı zararı tazmin etme. nafaka, öşür 
ve haraç tartışmalı olmakla birlikte ze
kat ve sadaka- i fıtır gibi mali mükelle
fiyetiere m uhatap olmaları, niyet ve ira
delerinin geçerliliğine değil üçüncü şa
hısların haklarının korunması ilkesine 
dayandığından bunlar için eda ehliyeti
nin bulunması şartı aranmaz. 

b) Temyiz Dönemi. Henüz bulüğa erme
miş fakat ana hatlarıyla da olsa iyiyi kö
tüden, karı zarardan ayırma gücü bulu
nan çocuk, akli gelişimi henüz tamam
lanmadığı için eksik eda ehliyetliler gru
bunun modelini oluşturur. Kısmen temyiz 
ve muhakeme gücü bulunmakla birlikte 
akli melekeleri tam gelişmemiş (ma'tOh) 
veya harcamalarında aşırı derecede ted
birsizlik gösteren (sefih) kimseler de ba
zı yönlerden bu grupta mütalaa edilir. 
islam hukukunda çocuğun genelde yedi 
yaşında temyiz gücü kazandığı görüşü 
hakimse de bu genel ve objektif bir öl
çü getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım 
olup her olayın mahiyetine göre çocu
ğun temyiz gücünün bulunup bulunma
dığı ayrıca değerlendirilebilir. Kişiler ye
di yaşından bulüğa kadar süren dönem
de kural olarak mümeyyiz sayılır ve ek
sik eda ehliyetine sahip olduğu kabul 
edilir. Burada eda ehliyetinin eksikliği, 

kişinin her tür hukuki işlem karşısinda
ki genel konumunu gösteren bir değer
lendirme olmayıp onun sadece belli tür 
fiil ve hukuki işlemleri yapmaya ehil sa
yılıp bazıları için ehliyetsiz, bazıları için 
de sınırlı ehliyetli sayılması anlamında
dır. Hukuki işlemler açısından her bir iş

lemin, ancak o alanda yeteri derecede 
eda ehliyetine sahip kimseler tarafından 
yapıldığında geçerli olacağı açıktır. 

Mümeyyiz küçüklerin eda ehliyeti, hu
kuki işlemler alanı ile ibadet alanında 
farklı kapsarnlara sahip bulunduğundan 
hukuki (medeni) eda ehliyeti ve dini eda 
ehliyeti şeklinde ikiye ayrılarak incele
nebilir. Hukuki eda ehliyeti kişinin hu
kuki işlem yapabilme ehliyetidir. Mali 
sonucu bulunan hukuki işlemler bu açı
dan üçlü bir ayınma tabi tutulur. 1. Mü
meyyiz küçük, mahiyeti itibariyle sade-



ce fayda yönü bulunan ve mal varlığın
da artışa yol açan hibeyi, vasiyet ve sa
dakayı kabul gibi işlemleri tek başına 
yapabilir. Bu nevi hukuki işlemleri kim
senin izin ve onayına bağlı olmaksızın 
geçerli olur. Başkasına vekil olması da 
kendisi açısından hiçbir risk taşımadığı 
için bu grupta mütalaa edilir. 2. Mahi
yeti itibariyle hem kar hem de zarar yö
nü bulunan alım satım. kira. selem*, şir
ket, evlenme gibi ivazlı akidler (muava
dat) daha yoğun bir dikkat ve özen ge
rektirdiğinden mümeyyiz küçük bu tür 
hukuki işlemleri ancak kanuni temsilci
sinin izin veya onayı ile yapabilir. Eda 
ehliyetinin aslı itibariyle mevcut oluşu, 
izinsiz yaptığı bu tür işlemlerin hukuki 
varlık kazanması, eksik oluşu ise yürür~ 
lüğünün askıda (mevkuf, gayri natiz) ol
ması sonucunu doğurmaktadır. Başlan
gıçta verilen izin veya sonradan verilen 
onay ise eda ehliyetindeki eksikliği kal
dırıcı bir rol üstlenmektedir. Bununla bir
likte bu grupta bulunan işlemleri yap
mak üzere velisinin genel iznini almış 
bulunan mümeyyiz küçüğün aşırı fiyat 
farkıyla (gabn-i fahiş) bir hukuki işlem 
yapması halinde bu işlemin geçerliliği 

tartışmalıdır. EbG Hanife, bu iznin kü
çüğü tam eda ehliyetli konumuna geti
receğini ve işlemin geçerli olacağını söy
ler. EbG Yüsuf ve İmam Muhammed ise 
bu işlemin bir tür teberru sayılacağı, ve
linin ise teberruya izin vermeye yetkili 
bulunmaması sebebiyle işlemin geçer
siz olduğu görüşündedirler. 3. Hibe, borç 
ikrarı veya ibrası. kefalet, vakıf, boşa

ma gibi hukuki işlemler. kişinin mal var
lığında azalma meydana getirdiği için 
mümeyyiz küçüğe de kanuni temsilcisi
ne de bu tür işlemleri yapma veya onay
lama yetkisi verilmez. Vasiyet ve ariyet 
akidlerinin durumu tartışmalıdır. Her 
üç grup hukuki işlemle ilgili bu görüş
ler Hanefi mezhebine aittir. Malikfler, 
her tür hukuki işlernde velinin iznini dev
rede tutmaya çalışsalar da neticede Ha
neffler' e yakın bir görüş ileri sürer! er. 
Hanbeli fakihleri de çok yerde aynı gö
rüşü paylaşınakla birlikte mesela sırf 

faydalı tasarruflarda velinin izninin ge
rekmesi, iki yönlü tasarruflarda sonra
dan verilen onayın yeterli olmaması, bo- · 
şamasının ve bu konuda vekalet verme
sinin caiz oluşu gibi farklı görüşleriyle 
zaman zaman diğerlerinden ayrılırlar. Şa
fii fakihleri ve Zahiriler ise bazı istisnai 
durumlar hariç kural olarak çocuğun bu
IGğ öncesinde hukuki işlem yapmaya 
ehliyetinin bulunmadığı. bu konuda ve-

lisinin izin veya onayının da yeterli olma
yacağı görüşündedirler. 

Sınırlı bir akli yetişkinliğe ve muhake
me gücüne sahip bulunan mümeyyiz kü
çüğe medeni hakları kullanma konusun
da çeşitli derecelerde getirilen sınırla

malar, sonuçta hem onu hem de üçün
cü şahısları korumayı amaçlar. Bunun 
için de bu gruba giren kimselere huku
ki işlemler alanında yararına olan hak
ları sağlayacak ve ihtiyacını giderecek. 
fakat açık zararını da önleyecek ölçüde 
sınırlı bir eda ehliyeti tanınmıştır (ayrıca 
bk. ÇOCUK; TEMYİZ). 

Mümeyyiz çocuğun dini eda ehliyeti, 
edanın vücübu ve edanın sıhhati şeklin
de iki açıdan ele alınabilir. Akıl hem dini 
mükellefiyetİn şartı hem de eda ehliye
tinin temeli olduğundan, temyizin dini 
mükellefiyet için yeterli sayılmayacağı 

ve kişinin akıllı olarak bulüğa ermesinin 
gerekeceği açıktır. Bu sebeple mümey
yiz küçüğün mükellefıyet ehliyeti yok
tur. İman, namaz, oruç, hac, kefilret gi
bi dini ödevlerle ve bedeni ibadetlerle 
mükellef değildir. Kişinin cezal ehliyet 
ve sorumluluğu, hatta cihad, iyiliği em
redip kötülüğü önleme gibi dini ve top
lumsal karakterdeki ödevler karşısında
ki durumu da böyledir. Bu yönüyle tek
lif ehliyetiyle cezal ehliyet ortak özellik
ler taşır. Ancak Mu'tezile, Allah'a ima
nın temyiz çağından itibaren vacip ol
duğu görüşündedir. Ahmed b. Hanbel 
de çocuğun namaz ve oruçla on yaşın
dan itibaren yükümlü olacağını söyler. 
Edanın sahih olmasına gelince, İslam 
hukukçularının çoğunluğu mümeyyiz kü
çüğün iman ve ibadetlerinin sahih oldu
ğu görüşündedir. Ancak bulüğdan önce 
yapılan hac ibadetinin sahih olması, bu
IGğdan sonra gerekli şartlar bulundu
ğunda farz olan hac görevini düşürmez. 
Mümeyyiz küçüğün iman ve ibadetleri
nin sahih görülmesi bunların sırf yarar 
teşkil ettiği, bu mahiyetteki hukuki iş
lemler gibi bunların da izin ve icazeti ge
rektirmediği gerekçesine dayanır. Mü
meyyiz küçüğün inkar ve irtidadı ise sırf 
aleyhte sonuçlar dağuracağı için çoğun
luk tarafından geçersiz sayılmıştır (bk. 
RİDDE). 

c) Buhlğ ve Rüşd Dönemleri. Biyolojik 
ergenlik demek olan bulüğ, kişinin ço
cukluk döneminden çıkıp yetişkin insan
lar grubuna katıldığı hayatının önemli 
bir dönüm noktasıdır. Bulüğ, sübjektif 
bir karakter taşıyan akli yetişkinlik . için 
de objektif bir ölçü oiarak benimsenir 
ve bu dönemden itibaren kişinin yeteri 
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derecede akli ve bedeni yetişkinliğe sa
hip olduğu kabul edilir. Diğer bir ifadey
le, tıpkı illet- hikmet ilişkisinde olduğu 
gibi bedeni gelişme demek olan bulüğ 
aklf yetişkinliğin de kuwetli gösterge
si (mazınne) durumundadır (bk. BULÜG). 

Yoksa buiOğun eda ehliyetini kazanma
da tek başına yeterli hatta etkili olma
yacağı açıktır. Bulüğla birlikte yeteri de
recede akli yetişkinlik kazandığı var sa
yıldığı içindir ki aksini gösteren bir delil 
olmadıkça kişi akıl ve bulüğ ile kural 
olarak tam eda ehliyeti kazanır. Dini ter
minolojide buna "akıl ve baliğ olmak" 
tabir edilir. Bunun anlamı kişinin hakla
rı kullanmaya, sözlü, yazılı ve fiilf huku
ki işlemleri bizzat yapmaya, dini ve iç
timal mükellefiyetiere muhatap olmaya 
ve cezal sorumluluk taşımaya ehil hale 
gelmesidir. Eda ehliyetinin eksikliği di
ni ödev ve lfalar açısından edanın sahih 
oluşu, tamlığı ise vacip oluşu sonucunu 
doğurduğundan tam eda ehliyetine bu 
açıdan "teklif ehliyeti" de denir. Kişinin 
mali konularda normal seviyede tedbirli 
ve basiretli davranması demek olan rüşd 
de çok defa bulüğ ile birlikte gerçekle
şir. Normal olan da budur. Birçok usul
cü ve fakihin, kişinin bulüğ ile tam eda 
ehliyeti kazandığını ifade edip bulüğ ve 
rüşdü tek bir dönem olarak zikretmesi 
bu anlamdadır. Fakat rüşdün bulüğdan 
sonraya kaldığı, kişinin hakikaten veya 
hükmen baliğ olduğu halde rüşd kazan
madığı da olur. Kur 'an'da, yetim çocuk
lara mallarının rüşd kazanmalarından 

sonra verilmesini emreden ayetin (en
Nisa 4/ 6) delaletinden de hareketle is
lam hukukçuları kişinin malf yönü bulu
nan hukuki işlemlerde tam · eda ehliye
tini buluğla değil rüşd ile kazanacağın
da hemfikirdirler. Rüşde kadar kişi bu 
açıdan eksik ehliyetli hükmündedir. An
cak buradaki eksiklik, kişinin dini ve ce
zal sorumluluğunu etkilemeyip sadece 
belli tür hukuki işlemleri yapmaya ehil 
olmamasını · ifade ettiği nden, baliğ ol
duğu halde rüşdünü kazanmamış bu 
kimsenin ehliyetindeki eksiklik mümey
yiz küçüğe göre daha sınırlı kalır. Bu 
sebeple eda ehliyeti açısından insan ha
yatının bulüğdan sonra gelen rüşd dev-. 
resiyle birlikte dört ayrı dönem. olarak 
ele alıim'ıası daha isabetli görünmekte
dir. Kişilerin rüşd yaşı ve reşld oluncaya 
kadar eda ehliyetine uygulanacak kısıt
lamanın şekli konusunda EbG Hanife ile 
fakihlerin çoğunluğu arasında ayrıntılı 

bir görüş farklılığı . mevcuttur (bk. HACİR; 
· RÜŞD). 
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Mali konularda kişinin tam eda ehli
yeti kazanması için bulOğun yeterli ol
mayıp rüşdün aranması onun hak ve öz
gürlükler ini kısıtlamaktan çok öncelikli 
olarak kendisinin, dalaylı olarak da top
lumun haklarını korumayı amaçlar. Di
ğer bazı alanlarda ve akid türlerinde de 
kişinin tam eda ehliyeti için tabii bulüğ 
esas alınınayıp belli bir yaş sınırlaması 

getirilebilir. Nitekim Tanzimat'tan son
ra hazırlanan Emval -i Eytam Nizamna
mesi yetimlerin rüşd yaşı olarak yirmi 
yaşı belirlemiş ve ancak bu yaşa ulaştı
ğında mallarının teslim edileceği esası
nı getirmiştir. Mecelle'de, bulüğ yaşı
nın sonu yani hükmi bulüğ konusunda 
Ebu Yusuf ve imam Muhammed 'in gö
rüşüne uyularak on beş yaş ölçüsü geti
rilmişken (md 986) 1917 tarihli Hukük- ı 

Aile Kararnamesi'nde evlenme ehliyeti 
için Ebü Hanife'nin görüşüne uyularak 
erkeklerin on sekiz, kızların on yedi ya
şını bitirmiş olmaları şartı aranmıştır 

(md . 4) . Kararnamede bu yaşa ulaşma
mış kızlar için velisinin izni aranmış (md. 
6). kızların dokuz, erkeklerin ise on iki 
yaşından önce evlendirilemeyeceği hük
me bağlanarak (md . 7) evlenme ehliyeti 
için bir de alt sınır getirilmiştir. On yedi 
yaşını tamamlamış kızların evlenebilme
si için denklik (kefaet) açısından velisinin 
görüşünün alınması (md. 8), eda ehliye
tini kısıtlamadan çok ailenin sağlıklı te
meller üzerine kurulması ve özellikle ev
lenecek kızın haklarının korunması dü
şüncesine dayanır. İslam hukuk doktri
ninde bilhassa Hanefiler'in dışındaki di
ğer hukuk ekallerinde kadının evlenme 
ehliyeti konusunda yer alan görüşler 

benzeri bir düşüncenin ürünü sayılabi
lir. Gerek haklardan faydalanma ve borç 
altına girme. gerekse bu hakları bizzat 
kullanma konusunda her hukuk siste
minde o toplumun ihtiyaç ve telakkile
riyle bağ lantılı olarak belli düzenleme
ler getirilir. Eski dönemlerde köle sınıfı
nın eda hatta vücüb ehliyetine getirilen 
kısıtlamalar, çağımızda belli siyasi ve 
sosyal haklardan faydalanmak, belli tür 
hukuki işlemleri yapabilmek için söz ko
nusu edilen kayıt ve şartlar da böyle bir 
anlayışın sonucu olup netice itibariyle 
ehliyetin özünü ihlal etmemektedir. 

d) Eda Ehliyeti Açısından Fiiller. İnsa
nın hukuki sonuç doğuran fiilieri eda eh
liyeti açısından iki grupta incelenir. t. Ba
zı fiilierin sadece işlenmiş olması huku
ki sonucun doğması için yeterli olup fai
linde eksik veya tam eda ehliyetinin bu
lunması şartı aranmaz. Mesela deli ve-
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ya küçük çocuğun haksız fiilierinin taz
min sorumluluğunu doğurması ve zara
rın kanuni temsilcileri tarafından bun
ların mallarından karşılanması böyledir. 
Bu uygulama, doğrudan haksız fiilierde 
kusur sorumluluğunun aranmayışı ilke
sine dayanır. Burada fai lin kasıt veya ku
surunun bulunması değil zirnınete yani 
vücüb ehliyetine sahip olması esas alı

nır. Mecelle'de bu, "Mübaşir müteam
mid olmasa da zamin olur" (md . 92) kai
desiyle ifade edilir. Çünkü burada hak
sız olarak zarara uğrayan tarafın mağ
duriyetini giderme amacı hakimdir ve 
bunun için de bulunabilen en uygun çö
züm. haksız fiili doğrudan işleyen şah
sın zirnınetinin tazminle sorumlu tutul
masıdır. 2. Bazı fiilierin hukuki sonuç do
ğurması için failin yaptığı iş in mahiyet 
ve sonuçlarını kavrayacak durumda ol
ması , yani failin eda ehliyetinin bulun
ması şartı aranır. Akidler, kabz, teslim, 
ihraz, ihya gibi hukuki işlemler, suçlar, 
ibadetler bu grupta yer alan fiillerdir. Bu 
bağlamda eda ehliyeti, failin dinen veya 
hukuken geçerli bir kasıt ve iradesinin 
bulunması demektir. Ancak bu grupta 
yer alan fiilierin her birinin mahiyet ve 
amaçları genelde farklı olduğundan her 
tür fiil için aranan eda ehliyeti diğerin
den farklılık gösterebilir. Bu sebeple eda 
ehliyetinin tam veya eksik oluşu, hem 
kişinin konumuna göre hem de karşı
laştığı olaya ve yapacağı fiil ve işleme 
göre yapılan bir nitelemedir. Ancak is
lam hukukunda her fiil ve işlem için ay
rı bir ehliyet kriterinin konması yerine 
bunlar gruplandırılarak ana hatlarıyla 

ve objektif ölçüler geliştirilmeye çalışıl

mıştır. Kişinin sadece menfaatine olan 
hukuki işlemler ve ibadetler için temyiz
le, genelde bulüğ ile, mali sonuçları olan 
işlemleri içinse rüşd ile tam eda ehliyeti 
kazanması kuralı veya özel bazı akid ve 
işlem türleri için getirilen sınırlamalar 
böyle bir gayretin sonucudur. 

C) Ehliyeti Etkileyen Arızi Durumlar. Vü
cüb ehliyeti zirnınete ve insan olma vas
fına dayandığından hayatta olduğu sü
rece her insan kural olarak tam vücüb 
ehliyetine sahiptir. Ancak gerek uygula
mada görülen ihtiyaçlar, gerekse toplu
mun ortak kültür ve geleneği sebebiyle 
zaman zaman belli sınıf, cins ve grup şa

hısların haklardan faydalanma ehliyeti
ne bazı sınırlamalar getirildiği olmuş

tur. Mesela bugün için tarihe mal olmuş 
bulunan kölelerin hak ve ehliyetindeki 
kısıtlamalar, sosyal ve siyasi haklardan 
faydalanmada belli gruplar için getirilen 

kısıntılar veya ayrıcalıklar dini olmaktan 
çok sosyal ve geleneksel telakkiler, top
lumsal şart ve ihtiyaçtarla ilgili bir konu 
görünümündedir. Bu tür istisnai durum
lar hariç vücüb ehliyetinin kısıtlanmak
sızın veya yok olmaksızın hayat boyu de
vam etmesi ve tabi i bir son olan ölümle 
ortadan kalkması genel ilkedir. Bu se
beple ehliyetin etkilenmesi, daralması 

veya yok olması vücüb değil eda ehliye
ti için söz konusudur. Çünkü eda ehli
yeti kişinin akıl ve temyiz kabiliyetine 
dayandığı, muhakeme, irade ve yapabil
me gücünü yakından ilgilendirdiği için 
bunları zayıftatan veya ortadan kaldıran 
her yeni durum tabii olarak eda ehliye
tini de aynı oranda etkileyecektir. insan 
ehliyeti tamamlandıktan sonra onu da
raltan, yok eden veya ehliyeti etkilemek
sizin ilgili kişiye nisbetle bazı hükümte
rin değişmesine yol açan durumlar İs
lam hukukunda "ehliyet arızaları " ola
rak anılır. Burada ehliyet tabiriyle eda 
ehliyeti, arıza ile de insanın tabii ve asli 
özelliği olmayıp eda ehliyetini olumsuz 
yönde etkileyen durumlar kastedilir. 

Usul bilginleri, ehliyet arızalarını "se
mavi" ve "müktesep" olmak üzere iki 
kısma ayırarak incelerler. Ancak bu ayı
rımın önemli hukuki sonuçları yoktur. 
Semavi arızalarla , meydana gelmesinde 
kişinin çaba ve seçiminin bulunmadığı 
durumlar kastedilir. Delilik, bunaklık, 

ölüm böyledir. Müktesep arızalar ise 
meydana gelmesinde mükellefin veya 
üçüncü şahısların irade ve seçiminin et
kili olduğu sonradan kazanılmış durum
ları ifade eder. Sarhoşluk. yanılma, zor 
ve tehdit altında olma bu tür arızalardır. 
Usulcüler semavi arızalar olarak akıl has
talığı. bunama, baygınlık. yaş küçüklü
ğü, ölümle sonuçlanan hastalık, kölelik, 
uyku, unutma, ölüm, ay hali (hayız) ve 
lahusalık gibi durum ve sebepleri sayar
lar. Müktesep arızalar grubunda ise sar
hoşluk. harcamalarda tedbirsizlik, bilgi
sizlik, yanılma , ciddiyetsizlik, yolculuk, 
zorlama, iflas gibi sebepler yer alır. An
cak bu durum ve sebeplerin bir kısmı 
arıza tanırnma tam uymayıp daha çok 
hayatın veya kişinin cinsiyetinin tabii sey
ri içinde yer aldığından bazı usulcüler 
ehliyet arızalarını daha sınırlı tutarlar. 
Literatürde her bir ehliyet arızası ayrı 
bir başlık altında ele alınarak ayrıntılı 
şekilde incelenir. Bu durum ve sebepte
rin eda ehliyetine etkileri de hayatın ta
bii seyrini teşkil eden temyiz öncesi dö
nem, temyiz dönemi ve bulüğ - rüşd son
rası dönem şeklindeki üçlü ayırım mo-



deline göre ele alınır. Mesela tam deli
lik, tam bunaklık. baygınlık gibi ehliyeti 
tamamıyla kaldıran durumlarda kişinin 
gayri mümeyyiz çocuk hükmünde, eda 
ehliyetini kısmen etkileyen durumlarda 
ise mümeyyiz çocuk hükmünde olduğu 
kabul edilir. Her bir arızi durumun kay
nağı ve mahiyeti farklı olduğundan bun
ların her birinin dini ve hukuki sonuçla
rı da Allah hakkı-kul hakkı, ibadetler
hukuki işlemler. sözlü -fiili tasarruflar, 
inşai- ihbari tasarruflar gibi birtakım 

ayırımlar yapılarak incelenir. Bu konuda 
hakim olan ortak temayül, Allah hakları 
konusunda akıl ve temyiz gücü bulun
madığı sürece muaf tutmak, kul ve top
lum hakları konusunda ise kişiyi farkın
da olarak işlediği söz ve davranışların
dan dolayı mümkün olduğunca sorum
lu tutmak, ehliyetini etkileyen bu du
rumları bahane ederek başkasının hak
larını ihlal etmesine imkan vermemek. 
üçüncü şahısların haklarının korunması 

ilkesine öncelik tanımak yönündedir. 
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EHLÜ'I-BÜYÜTAT 
( üGJ:::ll ~~ ) 

Siisani ve Abbasi devletlerinde 
bazı ileri gelen 

aileler hakkında kullanılan 
bir tabir. 

_j 

Sözlükte "ev halkı" manasma gelen 
bu tabir, Sasani devri asilzadeleri ve is
lam' dan sonra onların soyundan gelen
ler için kullanılmıştır. Sasani İmparator
luğu'nda devletin yüksek makamlarını 
ellerinde bulunduran aristokrat sınıflar 
arasında önemli yeri olan bu zümreye, 
Pehlevfce'de "hükümdar soyundan ge
len prensler" veya "önemli ailelerin üye
leri" anlamında vispuhran deniliyordu. 
Ehlü' ı- büyütatın kisranın tacını giydir
mek, diğer aristokratlarla birlikte iste
diklerini tahta çıkarmak veya tahttan 
indirmek, ölüme mahkum etmek, Nev
ruz kutlamalarında kisranın yanında bu
lunmak. vergi ödememek gibi bazı im
tiyazları vardı. Bu zümreye mensup olan
lar, kisranınkinden biraz daha küçük ol
makla birlikte taç giyme hakkına da sa
hiptiler. 

İslam ' ın ilk devirlerinde iran'ın Fars 
gibi bazı bölgelerinde, İranlı asilzadeie
rin soyundan gelenler hala otoriteye sa
hiptiler ve saygı görmeye devam ettiler. 
Müslüman yazariara göre devlet kade
mesindeki önemli mevkiler, eskiden ol
duğu gibi ehlü'l-büyütat adı verilen bir 
grup iranlı'nın elinde bulunuyordu. Bu 
aileler, İslam öncesi iran'a ait önemli ba
zı kitap ve belgeleri özenle korumuşlar
dır. Mes'Odf, 303 (915 -16) yılında Fars 
bölgesindeki İstahr şehrinde asil bir iran
lı ailenin elinde ( üG~I ~~...~=! ~ ). Sa
sanı kisralarına ait portre ve biyografi
ler de dahil olmak üzere bazı önemli 
malzemeleri ihtiva eden çok büyük bir 
kitap gördüğünü nakleder (et-Tenbfh, s. 
106) Devlet kademeleri genellikle asil
lerin elinde bulunduğundan bu tabir za
manla "bürokrat" manasında kullanıl

mıştır. 

Abbasiler'in ilk asrında ise ehlü'l-bü
yütat (erbabü'l-büyOtat) tabiri. nesebi Pey
gamber ailesine veya Kureyş'e ulaşmak
la birlikte Haşimfler'den olmayan ayan 
hakkında kullanılmıştır. Bunlara halife 
tarafından maaş bağlanırdı. Ancak ma
aşları, kendilerine "ehlü'l-halffe" deni
len ve Beni Haşim'e mensup olanların
kinden daha azdı. 

EHLÜ'I-HAL ve'I-AKD 
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EHLÜ'I-HAL ve'I-AKD 
( ..a.JG J,JI ~~ ) 

Devlet başkanını seçmek 
:ve gerektiğinde 

azietmekle yetkili olan 
heyet anlamında 

İslam hukuku terimi. 
_j 

Arapça'da hall "düğümü çözmek", akd 
"bağlamak, düğümlemek" anlamına ge
lir. Ehlü' l-hal ve'l-akd teriminin ne za
man ortaya çıktığı kesin olarak bilinme
mektedir. Hulefa-yi Raşidfn döneminden 
itibaren "ehlü'ş-şüra. ülü'l-emr, ehlü'l
ilm", daha sonraki devirlerde de "ehlü'l
ictihad" gibi birbirine yakın anlamlar ta
şıyan tabirlerin devlet yönetimiyle ilgili 
birer kavram olarak kullanılmaya baş
landığı, ehlü'l-ictihad ve ehlü'l-hal ve'l
akd terkiplerinin ise Şfa ile Ehl-i sünnet 
arasında imarnet halifenin iş başına ge
tiriliş usulü ve meşruiyeti konularının 

tartışılmasıyla birlikte literatüre girdi
ği söylenebilir. isnaaşeriyye Şfa'sı nassa 
dayalı bir imarnet görüşü ileri sürmüş
tür. Buna göre Hz. Peygamber kendisin
den sonra devlet başkanı olarak Hz. Ali'
yi açıkça belirlemiş, ondan sonraki dö
nemlerde de her devlet başkanı bir ön
ceki tarafından tayin edilmiştir. Ehl-i 
sünnet ise halifenin ümmetin hakimi
yetini temsil ettiğini ve ümmetin seçi
miyle iş başına gelmesi gerektiğini kabul 
etmiş, bu arada ilk dört halifenin meş
ruiyetini de koruyan bir esneklikle dev
let başkanını ehlü'l-hal ve'l-akd denilen 
grubun belirlemesi gerektiğini ağırlıklı 

olarak işlemeye başlamıştır. Bu kavra
mın V. (Xl.) yüzyıldan itibaren hem ke
Iam hem de "el-ahkamü's - sultaniyye" 
türünde fıkıh kitaplarında görülmeye 
başlanması bu sebepledir (Eş'ari. s. 459; 
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