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Eda ehliyeti kısıtlı kişi anlamında 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "kısa ve eksik olmak. sona ula
şamamak; kısaltmak. hapsetmek" anla
mındaki kasr kökünden ism-i fail olan 
kasır İslam hukukunda tam eda (fiil) eh
liyeti bulunmayan kişiyi ifade eder. Kur
'an'da kasır kelimesi yer almazsa da kasr 
kökünün çeşitli türevleri "kısaltmak" ma
nasıyla iki (en-N isa 4/1 O ı; ei-Feth 48/27). 
"tahsis etmek ve hapsetmek" anlamıyla 
beş yerde ( ei-A'raf 7/202; es-Saffat 37 /48; 
Sad 38/52; er-Ra h man 55/56, 72) geçer. 
Hadislerde de kasr kökü ve fiil türevleri 
bu çerçevede sıkça kullanılmış olup bun
lardan "dört rek'atlı namazların iki rek'at 
kılınması" manasındaki kullanım (kasr-ı 

salat) daha belirgindir. Fıkıh usulünde ka
sır genelde llletin bir vasfı olarak zikredi
lir ve bununla ilietin benzer olaylara da 
taşabilen (müteaddl) bir vasıf olmayıp sa
dece asla mahsus oluşu kastedilir. Klasik 
dönem fıkıh literatüründe ise kasır keli
mesi namaz. ikrah. hak, kabz. eda, milk 
gibi bir ibadet. hukuki işlem ve ilişkinin 
vasfı olarak kullan ıldığında sahih ve ka
milin zıddı olarak onun gerekli şartları ta
şımaması. eksik olması; şahıs hakkında 
kullanıldığında ise rüşd ve bu!Qğun zıddı 
olarak o şahsın tam eda ehliyetinin bu
lunmaması anlamındadır. 

Kasır kelimesiyle, zimmete ve hukuki 
kişiliğe dayalı vücüb ehliyetinden ziyade 
akıl ve temyiz gücüne dayalı eda ehliye
tindeki eksikliğin ifade edilmesi Arap di
linde noksan kelimesinin daha çok kişile
rin fiziki/ bedeni eksikliği, kusur kelime
sinin de zihnl 1 akli eksikliği ifade etme
siyle de açıklanabilir. Kasırın fıkıhta ka
zandığı terim anlamı da bu çerçevede 
olup yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve akıl 
zayıfl ığı, bunaklık. uyku. yaşlılık, ölümcül 
hastalık. sarhoşluk. iflas. sefeh gibi ki
şinin akli melekelerini tam kullanmasını 
olumsuz yönde etkileyen durumlar sebe
biyle eda ehliyeti kısıtlana n kişi demek
tir. Bunlardan çocuk. deli ve ölüm hasta
lığındaki kişi gibi bir kısmının ehliyeti yar
gı kararına gerek olmaksızın kendiliğin
den. yani hukuk düzeni gereği kısıtlı sa
yılırken sefih. müflis. borçlu gibi bir kıs
mının ehliyeti ancakyargı kararıyla kısıt
lanabilir (bk HACİR) 

Eda ehliyeti. muamelat alanında kişi
nin vücı1b ehliyeti sebebiyle faydalan ma-

ya ehil olduğu hakları bizzat kullanabi l
mesini, hak ve borçlar doğuracak şekilde 
hukuki işlem yapabilmesini ifade ettiği 
gibi ceza hukuku. itikad ve ibadetler açı
sından kişinin şer'! hitaba ve edanın vü
cı1buna ehliyetini de içerdiğinden fıkıhta 
üzerinde ayrıntılı biçimde d urulan bir h u
sustur. Eksik eda ehliyetlileri n söz ve fi
illerinin ne gibi dini ve hukuki sonuçlar 
dağuracağı konusu ise hayatın tabii sey
rini teşkil eden temyiz öncesi dönem. 
temyiz dönemiyle b uluğ -rüşd sonrası 
dönem şeklindeki üçlü ayırım esas alına
rak incelenir; diğer ehliyet arızaları da eda 
ehiyetine etkisi oranınca bu ayırım içine 
yerleştirilir. Bu bağlamda kasır terimiyle 
daha çok mümeyyiz olan . fakat baliğ ve 
reşid olmayan kimsenin kastedilmesi. fık
hl sonuçları itibariyle eda ehliyeti hiç bu
lunmayanlardan ziyade kısmen bulunan 
mümeyyiz küçüğün ve bu hükümde gö
rülen ve çoğunluğu teşkil eden diğer ek
sik ehliyetlilerin tasarruflarının önem ta
şımakta oluşuyla alakah bir husustur. 

Eda ehliyeti hiç bulunmayan gayri mü
meyyiz küçük ve tam deli ile bu hüküm
de olanların dinen ve hukuken geçerli ni
yet ve iradeleri bulunmadığından söz ve 
tasarrufları geçerlilik taşımaz . Mümeyyiz 
çocuğun mali sonucu bulunan hukuki iş
lemlerinden hibeyi kabul gibi sırf yarar 
taşıyanları kimsenin izin ve onayına bağlı 
olmaksızın sahih, teberruda bulunmak 
gibi sırf zarar içerenleri ise velisi izin verse 
bile gayri sahihtir. Alım satım, icare gibi 
kar ve zarar yönü bulunan tasarrufları 
ise velisinin izin veya icazetine bağlı ola
rak geçerli olur. Bu gruptakilerin teklif 
ve ceza! ehliyeti de bulunmamakla bir
likte dini ödevleri yerine getirmeleri belli 
sebeplerle sahih görülmüştür (bk EHLİ 

YET) 
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İradenin dini 
ve hukuki sonuç doğuran 

bir fiile yönelmesi anlamında 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "yönelmek, azmetmek; orta 
ve doğru yolu tutmak" gibi anlamlara ge
len kasıt (kasd). teri m olarak bir kimse
nin istek ve iradesinin bir fiile ait sonuca 
yönelmesini ifade eder ve çok defa niyet, 
azim, irade, ihtiyar. amd (taammüd). rıza 
gibi insanın iç dünyasına ait sübjektif du
rumu tanımlamaya yönelik kavramlarla 
belli bir mana ilişkisi taşır. Niyet ve kasıt 
ekseriya eş anlamlı olarak kullanılıp bir
biriyle açıklanmakla birlikte kastın mü
cerret yöneliş. niyeti n ise bu yönelişin ar
kasında olan. ona manevi ve olumlu nite
lik kazandıran saik (bais) olduğunu söyle
yerek kastı niyetten daha kapsamlı gö
renler de vardır (Ali Muhyiddin el-Karada
ği, ı. 199-20 ı). İrade, kişinin muayyen bir 
hususta karar verme şeklinde gerçekle
şen sübjektif eylemini. bir fiili yapmaya 
yönelmesini, kasıt ise bu fiilin sonucuna 
yönelişi ifade ettiğinden kasıt iradeye 
göre daha özel bir anlam taşır. İhtiyar iki 
şeyden birini diğerine tercih etmeyi ve 
hukuki işlemin sebebine yönelik iradeyi 
ifade etmesi yönüyle kasta göre daha 
şekil durur ve kasıttan ayrılır. "Bir fiili bi
lerek ve sonuçlarını isteyerek i cra etmek" 
manasını taşıyan am d (taammüd) kelime
si kasta göre daha fazla kararlılık taşıyan 
bir irade ve icrayı ifade eder. Bu gruba 
giren kelimeler arasında bu tür farklar
dan söz edilebilirse de (Ka raf!. s. 7-13) fı

kıh literatüründe özellikle niyet. kasıt ve 
amd kelimelerinin eş anlamlı olarak kul
lanıldığı, niyetin ibadetler. amdın ceza 
hukuku alanında yaygınlık kazanmasına 
karşılık kastın bunları da kapsayacak şe
kilde daha geniş bir kullanımının bulun
duğu söylenebilir. 

Kur'an-ı Kerim'de kasd kökünün türev
Ieri sözlük anlamıyla altı yerde ( ei-Maide 
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