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Ehliyeti ortadan kald ıran
veya daraltan sebepler m a nasma
bir fıkıh terimi.

Arız ve arızanın çoğul u olan avarız, SÖZlükte "sonradan olan, sonradan ortaya
çıkan şey" demektir. Fıkıh usulü açısın
dan avarız, ehliyet* i ortadan kaldıran
veya daraltan sebepleri ifade eder. Bu
sebepler normal olarak kişide bulunmayan, ancak sonradan ortaya çıkan birtakım durumla rdır. Bunlara ehliyet arıza
ları (avarız-ı ehliyyet) veya ehliyet afetleri
denir (bk. AFET) . Oruç bozmayı veya tutınarnayı mubah kılan özürlere de avarız-ı
mübiha denilir (bk. ORUÇ).

Ehliyet arızaları esas itibariyle akıl has(cünün), bunama (ateh), uyku, baygınlık, ölümle sonuçlanan hastalık (maraz - ı mevt), sarhoşluk, sefeh, borçluluk,
iflas ve kölelikten ibarettir. Fıkıh usulü
kitaplarında bunlara yolculuk, çocukluk,
hayız ve nifas hali, cehalet, unutma, hata, zor altında bırakılına (ikrah) ve şaka
(hezl) eklenirse de bunlar gerçekte ehliyet arızaları değildir. Çocukluk sadece
bazı kimselerde bulunan veya kişiye sonradan arız olan bir hal değil , herkesin
geçirdiği tabii bir durumdur. Ehliyeti daraltıcı veya ortadan kaldırıcı bir tesiri söz
konusu ise de bir ehliyet arızası değil
dir ; tabii bir ehliyetsizlik veya eksik ehliyet halidir. Unutma, hayız ve nifas, yolculuk, cehalet, hata, ikrah ve hezle gelince, bunlar da esasen bir ehliyet arı 
zası değildir. Sadece belirli hallerde dini-hukuki hükümlerin kişiler veya hukuki tasarruflar üzerine terettüp etmemesi için birer özür teşkil ederler. Bunun
için de her birinin kendisine has şartla
talığı

rı vardı r.

Ehliyet arızaları semavi ve müktesep
olmak üzere iki kısma ayrılır. Semavi
olanlar meydana gelişlerinde kişileri n
rolü bulunmayan arızalardır: akıl hastalığı, bunama, unutma, uyku, bayılma , kö lelik ve ölümle sonuçlanan hastalık gibi. Müktesep arızaların meydana geliş
lerinde ise kişilerin belirli bir rolü vardı r: sa rhoşluk, sefeh, borçluluk ve iflas
gibi.
Ehliyeti daraltan veya ortadan kaldı
ran arızala r, netice itibariyle eda (fiil) ehliyetine ait arızalardır. Çünkü bunlar kişinin ya satım, kira, hibe, vakıf gibi hukuki işlemlerine belirli sınırlamalar ge~08

tirirler veya onu namaz, oruç, hac gibi
dini mükellefiyetierden muaf kılarla r. Fakat kişinin leh ve aleyhinde birtakım hak
ve sorumlulukların dağınasına engel olmazlar. Dolayısıyla bu arızaları sebebiyle ehliyetsiz veya eksik ehliyetli sayılan
lar (akıl hastaları . matuh, sefih vb .) mirasçı
olabilirler, kendilerine vasiyet yapılabi 
lir, lehlerine vakıf kurulabilir, kendileri
için satın alınan malların mülkiyetini kazanırla r. Aynı şekilde aleyhlerinde birtakım borçlar da sabit olur. Kanuni temsilcileri olan veli veya vasilerinin onlar adı
na yapabildikleri satış vb. hukuki muamelelerden doğan borçlar, ayrıca nafaka nevinden olan borçlar haklarında sabit olur. Haksız fiilieriyle bir kimsenin
malına zarar verirlerse tazmin etmek
zo rundadırlar. Zira kölelik bir tarafa bı
rakılacak olursa bu ehliyet arızalarını taşıyanlar tam bir vücüb (hak) ehliyetine
sahiptirler. Şu halde bu arızaların etkisi
sadece eda (fiil) ehliyetiyle ilgilidir.
Ehliyet arızalarının bir kısmı var oluş
larıyla kişiyi kısıtlı (mahcür) kılarlar; ayrıca mahkeme kararına ihtiyaç yoktur.
Akıl hastalığı, bunama (Mecelle, md . 957)
ve ölümle sonuçlanan hastalık böyledir.
Bir kısmı ise kendiliğinden kısıtlamaz ,
bunun için mahkeme kararına ihtiyaç
vardır: sefeh ve borçlu olmak gibi (Me·
celle, md . 958-959) .
Ehliyet arızaları ve dağu rdukla rı hukuki neticeler için (bk. ATEH; BAYGINUK;
CÜNÜN; İFlAS ; KÖLE ; MARAZ - ı MEVf; SARHOŞLUK ;

SEFEH ; UYKU).

BİBLİYOGRAFYA :

U sanü'l-'Arab, "'arz" md.; et-Ta'rr{at, "'arz"
md. ; M. Ebu Zehre. Us ülü 'l-fıkh, Kahire, ts ., s.
268·289; Zerka, el-Fzl::hü 'l-islamf, II, 799-803;
M. Hudari Bey, Uşülü'l-fı~h, Kah ire 1969, s.
94-110 ; Mecelle, md. 957, 958-959 ; Abdülkerim Zeydan. el-Med!J.al, Bağdad 1976, s. 316334 ; Ali Himmet [ Berki], "Arız", "Arıza ", iTA,
ı, 521-528.

Iii

M . AxiF A

YDIN

AVARIZ

( ._;,.) lyll )
Osmanlı

L

maliyesinde
bir vergi terimi.

Sözlükte "sonradan meydana gelen,
asli ve sabit olanın zıddı" gibi manaları
bulunan avarızın Osmanlı maliyesinde,
vergi ve bütçe terimi olarak birbirine
bağlı anlamları va rdır. Osmanlılar' da vergi ve nüfus tesbitleri aile (hane) sayımı
na dayanır , sayımlarda da vergi verebilecek durumda olan nüfus esas kabul

edilirdi. Bu sebeple sadece aile reisieri
ve ailelerin kazanç sağlayabilecek durumda olan erkek fertleri sayılır, bu sonuncular mücerred (bekar) olarak gösterilirdi. Osmanlı tahrir defterlerinde nüfus, "avarız hanesi " ve "hane-i gayr ezavarız" olarak ikiye ayrılırdı. Avarız haneleri, vergilendirilebilir yahut fiilen vergilendirilmiş olan haneleri gösterirdi. Diğeri ise derbend* cilik, tuzculuk, madencilik, celeplik, şahincil i k gibi belirli bir
hizmetle yükümlü olanları ; kadı , na ib,
sipahi, muhassıl, müderris gibi resmi görevlileri : imam, hatip, müezzin, zaviyedar, şeyh, seyyid gibi din adamlarını: körlük, delilik, düşkünlük gibi bedeni sakatlıkları olan kimseleri içine almakta olup
vergilerin tamamından veya bir kısmın
dan muafiyeti ifade ederdi. Muafiyet sebebi olan hizmetlerin çoğu avarız-ı divaniyye ve t ekalif* -i örfiyyeden sayılan
yükümlülüklerdendi. Belirli bir hizmetle
mükellef olana ayrıca başka bir hizmet
yüklenemezdi. Mesela tuzcuya tersanede dülgerlik, devlete ait inşaatlarda ustalı k mecburiyeti konmazdı. Saraya şa
hin, atmaca gibi avcı kuşları yetiştirip
getirenler, bunların yuvala rın ı bekleyenler, öşür, cizye gibi şer'i vergiler yanın 
da ispençe, koyun resmi, gerdek resmi ,
gümrük resmi gibi örfl vergiler , angarya hizmetler. tekalif-i şakka ile devlete
arpa, buğday, kereste vermek gibi avarız mahiyetindeki vergilerden muaf tutulurlardı. Fatih Sultan Mehmed tarafın
dan Balyabadra şehir halkına, şehrin etrafındaki surları yapmak ve onarmak
ka rşılığında muafname verilmişti. Bunlar bu muafname ile avarız-ı divaniyye
vetekalif-i örfiyyeden, oğullarının yeniçeri olarak alınmasından, sürgün edilmekten, subaşı ve muhtesibin müdahalelerinden, beyleri ve sipahileri ağıflamak
tan, kadıların kendilerine başvurmaksı 
zın miraslarını taksim etmesinden, ekinlerine ve bağiarına hayvan salınmasın
dan korunmuşlardı. Ayrıca diğer vergileri de indirilm i şti. Avarız hanelerinden
70 akçe alınırken muaf olanları sadece
30 akçe avarız vergisi vermekteydi. Kazaya tabi köylerin halkı avarız bedelini
300 akçe olarak ödemekte idi.
Vergi terimi olarak ise, yerine ve vergisine göre, sayım birimi olan gerçek avarız hanesinin dört ila elli hanesi bir avarız hanesini oluşturuyordu . Donanma için
kürekçi istendiği zaman elli hane başı
na bir kürekçi çıkarılıyo rdu. Diğer haneler de çıkardıkları kürekçinin harçlığını

