
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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EHLÜ'I-HAL ve'I-AKD 

Maverdi, s. 6 vd.: Bakıllani, s. 178, 180 : 
Cüveyni, s. 59, 68, 73). 

Sünni İslam alimleri arasında halifeyi 
belirleyen birinci yolun seçim olduğu ko
nusunda hemen hemen görüş birliği var
dır. Mu'tezilf ve Harici alimleri yanında 
seçimin Ehl- i beyt arasında yapılması 
şartıyla Zeydiler de aynı görüşü paylaş
maktadırlar. Ancak halifeyi tayin edecek 
kimselerin sayısı konusunda farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Halifenin bütün 
ümmetin icmaı ile seçilebileceğini söy
leyenler bulunduğu gibi üç, beş, kırk vb. 
sınırlı sayıda kişi tarafından seçilmesi
nin mümkün olduğunu söyleyenler de 
vardır. İslam alimlerinin büyük çoğunlu
ğu ise halifenin ehlü'l-hal ve'l-akdin bi
atı ile seçilebileceği kanaatindedir. An
cak bu seçici heyetin ülkenin tamamın
da veya sadece hilafet merkezindeki eh
lü'l-hal ve'l-akdden oluşacağı tarzında 
iki ayrı görüş mevcuttur. İkinci görüşü 
benimseyenler, Hz. Ali'nin, öteki bölge
lerden biat gelmeden hilafeti kabul et
tiği için kendisini tenkit eden oğlu Ha
san'a bu hakkın Medine'ye ait olduğu
nu söylemesini delil olarak gösterirler. 
Diğer bölgelerin seÇime katılmasının o 
dönemde oldukça güç olması ve birta
kım mahzurlar taşıması bu son görüşün 
gerekçesi sayılmalıdır. 

Ehlü'l-hal ve'l-akd grubuna giren kim
selerde ne gibi özelliklerin aranacağı hu
susu da geniş tartışmalara konu olmuş
tur. Maverdi ile çağdaşı Ebü Ya'la ei-Fer
ra ehlü'l-hal ve'l-akdde ilim, adalet, re'y 
ve tedbir olmak üzere üç niteliğin aran
masını gerekli görürler. Onlara göre bu
radaki ilimden maksat ictihad derece
sindeki bir fıkıh ilmi değil devlet baş
kanlığına layık olanı tesbite yarayan bil
gidir. Ancak alimler arasında bunu icti
had derecesindeki ilim olarak anlayanlar 
da vardır. Nitekim Abdülkahir el-Bağda
di. bu anlayışa bağlı olarak ehlü'l-hal ve'l- . 
akde "ehlü'l -ictihad" adınıverıniştir. Cü
veyni ise bu niteliklerden ziyade ehlü'l
hal ve'l-akdin toplum içinde güç ve say
gınlığı olan, diğer insaniann üzerinde 
otoritesi bulunan kimseler olması şartı 
üzerinde durur ve ilk halitelerin seçim
lerine ümmet içinden ciddi itirazların ol
mayışını da buna bağlar. Bu görüşle İbn 
Haldün'un siyasi iktidarın gücüyle ilgili 
görüşleri arasında paralellik göze çar
par. Çağdaş İslam alimlerinden Rama
zan ei-Bütide ehlü'l-hal ve'l-akdgru
buha girmek iÇin ictihad derecesinde bir 
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ilmin gerektiğini savunur. Bazı alimiere 
göre ehlü'l-hal ve'l-akd, müslümanlar 
üzerinde etkili olan ve onlara söz geçi
ren ulema, kabile reisieri ve ordu ku
mandanlarından oluşur. Muhammed Ab
duh. Mahmud Şeltüt ve Abdürrezzak es
Senhüri gibi çağdaş İslam alimleri eh
lü'l-hal ve'l-akdin kapsamını mümkün 
olduğu ölçüde geniş tutmaya taraftar
dırlar. Abduh'a göre halifeyi seçme hak 
ve yetkisine sahip olanlar idareciler, alim
ler, kumandanlar, çeşitli sosyal birimle
rin başkanları, cemiyet ve şirket müdür
leri, parti !iderleri, yazarlar ve doktorlar 
gibi halkın kendilerine güvendiği, işleri
nin görülmesi için başvurduğu kimse
lerdir. Şeltüt da bilgi, tecrübe ve kamu 
hizmetlerindeki gayret ve titizlikleriyle 
tanınan kimselerin bu grubu meydana 
getirdikleri kanaatindedir. Senhüri'ye gö
re ise ehlü'l-hal ve'l-akdi oluşturacak 
kimselerde bazı özelliklerin aranması 

gerekli olmakla birlikte bunları belli bir 
sayı ile sınırlandırmak veya belli şehir ve 
bölgelere hasretmek doğru değildir. 

Ehlü'l -hal ve'l-akdin gerek sayısı ge
rekse nitelikleri konusunda İslam alim
leri arasında var olan görüş ayrılıkları, 
bu görüşlere mesnet teşkil eden dört 
halife döneminin kısa sürmesi ve bu dö
nem uygulamalarının farklı şekillerde 

yorumlanmasından kaynaklandığı gibi 
bu tür kanaat ve beyanlara, alimierin 
içinde bulunduğu siyasi ve sosyal şart
ların ve mevcut siyasi yapıyı eleştirme 
veya meşru gösterme gayretlerinin de 
etkisi olmuştur. Halifenin, ümmetin ic
maı veya bütün saygın ve bilgin kişile
rin katılımıyla seçilmesi gerektiğini ile
ri sürenler, bu görüşleriyle ilk dönem
lerden itibaren hilafet çekişmesinin üm
met içinde yol açtığı parçalanma ve kar
gaşaya karşı duydukları tepkiyi dile ge
tirmiş, bir başka ihtimal olarak da Hz. 
Ali'den sonra her kesimden biat almış 
bulunan Emevi iktidarını desteklerneyi 
amaçlamış olabilirler. Zira böylece İslam 

. ülkesinin bazı bölgelerinden biat alma
masıyanında Medine'de de kısmi bir mu
tıalefetle karşılaşmış bulunan Hz. Ali'nin 
hilateti geçersiz olmaktadır. Sınırlı sayı

daki ehlü'l-hal ve'l-akdi yeterli görenle
rin .ise hem halife seçiminin bir an önce 
sonuçlanıp siyasi istikrarın sağlanma

sını, hem de ilk dört halifenin iş başı

na geliş usullerinin meşruiyetini vurgu-
. lamayı ·aüşünmüş oldukları söylenebilir. 
· Nitekim bu temayül Bakıllani, Cüveyni 

ve hatta Maverdi'de açıkça görülür. Sı
nırlı sayıda ehlü' 1- hal ve' ı- akdi yeterli 
sayan bu görüş, daha farklı bir yorum
la Emeviler ve bilhassa Abbasiler döne
minde merkezde bulunan vezir, kadı, or
du kumandanı gibi belli sayıdaki görevli
nin yapmış olduğu seçimi geçerli ve böy
le bir yolla iş başına gelen halifeyi meş
ru sayma düşüncesinden de kaynaklan
mış olabilir. Halifenin bütün ümmetin 
katılımıyla seçilebilme şansı o dönemler 
için uygulamada hiçbir zaman mevcut 
olmadığı gibi kendine has şartlar içinde 
oluşan ilk dönem uygulamasının ehlü'l 
hal ve'l -akdin sınırlı sayıda kişiden oluş
turulmasına meşruiyet gerekçesi olma
sı da makul değildir. 

Hz. Ebü Bekir'in Sakifetü Beni Saide'
de mi yoksa ertesi gün mescidde mi ha
life seçildiği tartışmalıdır. Ebü Bekir'in 
ilk gün aday gösterildiği ve seçimin ikin
ci gün mescidde yapıldığı görüşü kabul 
edilirse bu seçime ehlü'l-hal ve'l-akd ola
rak sınırlı sayıda kimsenin değil büyük 
bir cemaatin katıldığı anlaşılır. Öte yan
dan bu biata Medine'de mevcut olan ve 
isteyen herkes iştirak etmiştir. Dolayı

sıyla bu örnek, seçici heyetin ictihad eh
li olmak gibi zor tahakkuk edecek nite
liklerle daraltılmasını haklı gösterme
mektedir. Hz. Ebü Bekir'in Beni Saide 
toplantısında halife seçildiği kabul edil
se bile bu durum seçim için müctehid 
olma şartını gerekli kılmamaktadır. Hu
lefa-yi Raşidin döneminde devlet baş
kanının seçimle belirlenmesinin ikinci ör
neğini oluşturan Hz. Ali'nin halifeliğinde 
de sınırlı sayıda kişinin değil büyük bir 
cemaatin iştiraki söz konusudur ve bun
ların hepsinde de ictihad şartının ger
çekleştiğini söylemek mümkün değildir. 

Ayrıca ilk dört halifenin iş başına gelme 
usullerinin sonraki dönemlerde siyasi ik
tidarın oluşumunu belirlemede ölçü alın

ması, o dönemle ilgili görüş ve uygula
maları sosyal yapı ve telakkilerin çok 
farklılaştığı ileriki dönemlere taşırmak 
da doğru olmaz. Çünkü toplumlarda si
yasi iktidarın oluşumu ve yönetim biçi
miyle mevcut gelenek ve kültür birikim
leri arasında sıkı bir bağ mevcuttur. Hu
lefa-yi Raşidin dönemi şeflik, krallık ve 
saltanattan başka yönetim biçimi tanı
mayan o günkü toplum iÇin katılımcı ve 
çoğulcu yönetime doğru ileri bir adım 
olmuşsa da mevcut toplumun sosyal ya
pı, telakki ve kültüründen fazla bağım
sız değildir. Bu· sebeple ehlü'l-hal ve'l-



akdin oluşumu ve fonksiyonu ile, hatta 
hilafet ve imametle ilgili olarak klasik 
literatürde yer alan bilgileri İslam dini
nin genel ilkelerinden ziyade içinde bu
lunulan sosyal ve siyasi şarttarla irtibat
landırmak daha doğru görünmektedir. 
Öte yandan mutlakiyet ve saltanatta ve
raset usulünün hakim olduğu Emevi ve 
Abbasi dönemlerinde İslam alimlerinin 
halifeyi ehlü'l-hal ve'l-akdin seçmesi 
usulünü de ısrarla gündemde tutma
ları , hakimiyetin kaynağının İslam üm
meti olduğunu vurgulama ve siyasi ikti
darın gücünü sınırlama yönünde önem
li bir adım olarak görülebilir (bk. ANAYA

SA; iMAMET). 

Hz. Peygamber'in, "Ümmetim dalalet
te birleşmez · ( İbn Mace, "Fiten", 8) mea
lindeki hadisine göre ehlü' l-hal ve'l-ak
din sınırlı sayıda seçici yerine çok sayı
da kişiden oluşması İslam dininin genel 
anlayışına daha uygun düşmektedir. An
cak ehlü'l-hal ve'l-akdi oluşturan kim
selerde bazı niteliklerin aranması İslam 
hukukunun genel ilke ve amaçlarıyla da 
uygunluk arzeder. 

Ehlü' l - hal ve'l-akdin, halifeyi seçme 
yetkisinin yanı sıra gerektiğinde aziet
me yetkisi de genelde kabul edilmiştir. 
Hukuka aykırı davranışlarda bulundu
ğunda halifenin aziedilmesi hukuk dev
letinin gerçekleşmesi yolunda önemli 
bir merhaledir (bk. AZiL). Ancak bu ko
nuda işleyen bir usulün bulunmaması 
teorik imkanın uygulamaya yansımasını 
önlemiştir. Gerçi ilk dönemlerde yöneti
me karşı çıkan gruplar kendilerine meş
ruiyet zemini bulmak için halifeyi aziet
tiklerini ileri sürmüşlerse de ehlü' l-hal 
ve'l-akdin azli yoluyla değiştiritmiş her
hangi bir halifeye rastlanmamıştır. 

Ehlü'l-hal ve'l - akdi oluşturacak kim
selerin erkek olması şart değildir: Bu" 
nunla birlikte uygulama bu grubun er
keklerden teşekkül etmesi şeklinde ol
muştur. Bu durum mevcut sosyal yapı
nın kendisini kabul ettirmesinin sonu
cudur. Hz. Peygamber'in gerektiğinde 

kadınlardan biat aldığı ve onlarla da is
tişare ettiği bilinmektedir. Mekke'de ha
lifeliğini ilan eden Abdullah b. Zübeyr 
kadınlardan da biat almıştır. Ancak bu 
uygulamanın izlerine daha sonraki dö
nemlerde rastlanmamaktadır. 
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~ ABDÜLHAMID İSMAİL EL - ENSARI 

EHRİMEN 
. ( ..:r-~1) 

Zerdüşt'e nisbet edilen Gatha'larda, 
iyilik gücü Alıura Mazda'nın (Hürmüz) 
karşıtı olan kötü gücü ifade etmek üzere 

kullanılan Angra Mainyu ile 
eş anlamlı olarak eski İran kutsal metni 

Avesta'da geçen tabir 

L 

L 

(bk. H ÜRMÜZ; ZERDÜŞTİLİK). 

EHVAZ 

(bk. AHVAZ). 

_j 

_j 

L 

EKBER 

EİMME-i ERBAA 
( ~.)~! -..;~\) 

Dört Sünni mezhebin kurucularını 
ifade eden bir ta bir. 

_j 

"Dört imam" anlamına gelen bu t er
kip dört büyük fıkıh mezhebinin kuru
cuları olan Ebu Hanife, Malik b. Enes, 
Muhammed b. İdris eş - Şafii ve Ahmed 
b. Hanbel için kullanılmıştır. Tabirin ilk 
olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinme
mektedir. Ancak mezhepterin kuruluş 

dönemlerini tamamlayıp belli bir yaygın 

lık kazandıktan ve dört Sünni mezhebin 
dışında kalan Sünni mezhepterin men
supları azaldıktan sonra (yaklaşık V /Xl: 
yüzyıl) kullanılmaya başlandığı söylene
bilir. Eimme-i erbaa terkibinin yerleş
mesinden sonra yazılan fıkıh ve usQI-i 
fıkıh kitaplarında adı geçen dört imarnın 
ittifakı ve ihtilafından söz edilirken bu 
tabir kullanılmıştır. Bazı müelliflerin eim
me-i erbaa yerine sadece "erbaa" kelime
sine yer verdiği de görülür. Dört imam
dan biri diğerlerine muhalefet ederse 
muhalefet. edenin adı açıkça verildikten 
sonra geri kalan üç imam için "eimme-i 
selase" terkibi kullanılır. Hanefi fıkıh ki
taplarında ise "eimmetüna es-selase" (üç 
imamımız) tabiriyle Ebu Hanife ve tate
beleri Ebu Yusuf ile Muhammed b. Ha
san kastedilmektedir. 
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ı 
EİMME-i SİTIE 

L 
(bk. KÜTÜB-i SİTIE); 

ı 
EJDERI-iAN. HANUGI 

L · 
(bk. ASTARHAN HANUGI) . . 

ı 

L 

ı 

L 

EKANIM-i SELASE 

(bk. TESLIS). 

EKBER 
( .,;:5~ 1 ) 

Kıyasta sonucun yüklemini oluşturan 
büyük terimi ifade etmek üzere 

klasik mantıkta kullanılan bir terim 
(bk. KIYAS). 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 
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