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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).
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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
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verirlerdi. Kürekçi ihtiyacı karşılandık
tan sonra kürekçi yerine bedel olarak
para istenebilirdi. Avarız adı altında toplanan vergide ise dört beş gerçek hane
bir avarız hanesi sayılırdı. Bunlar avarız
hanelerine dağıtılan vergiyi kendi aralarında paytaşırlar ve öderlerdi. Ayrıca bedel-i mükarf. bedel-i timar. nüzül. sürsat asıl avarız yahut avarız tipi vergi çeşitlerindendi.

Osmanlı bütçelerinde ise avarız düzenli olmayan gelirlerin (va ridat - ı gayr - ı mukarrere) başlıcalarını teşkil etmekteydi.
Bu tip vergilerin çoğu "avarız " adı altın
da tahsil edilir ve bazı tahsil fermanlarında "bedel-i avarız" olarak da geçerdi.
Avarız nakit olarak alınır, nüzül ve sürsat ise buğday, un, yağ şeklinde ayni
olarak tahsil edilirdi. Avarız vergisi fevkalade vergilerdendi ve genellikle savaş
zamanlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde toplanırdı. Fakat ardarda yapılan savaşlar bu vergiyi de normal vergiler haline getirmiştir. 828 milyon akçelik 1692
yılı bütçesinde avarız vergisinin payı 188
milyon akçe idi. Milyarı aşan 171 S bütçesinde ise bunun payı 134 milyona kadar düştü. Bu sırada tahsil edilen "imdad-ı seferiyye" vergisi bu payın düşme
sinde rol oynamış olmalıdır. Avarız vergisi Tanzimat'la birlikte kaldırılmıştır .

Bazı hayır

sahipleri ta rafından kendi
mahalleleri halkını bu vergi yükünden
kurtarmak için avarız vakıfları kurulmuş 
tur. Vakıf gelirleri avarıza tahsis edilir,
gelir yetmediği zaman verginin geri kalan kısmını mahalle halkı kendi araların 
da payiaşarak öderlerdi. Vergi konmadığı zamanlar ise vakfın geliri kamu yararına kullanılırdı. Avarız vergisinin kaldırılması ile vakfın geliri mahalle ihtiyaçları için kullanılmaya devam etmiş ,
nihayet 1930'da bu da belediyelere devredilm i ştir (daha ge n iş bi lgi için bk. AVARIZ VAKFI).
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Bir köy veya mahalle halkının
ödemekte güçlük çektikleri avilrız,
kürekçi bedeli ve diğer ihtiyaçlarına
sarfedilmek üzere kurulmuş olan
akar ve para vakfı .

bir cami
yetkililer,
yarım kalan caminin ve semtin imarını
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa 'ya arzetmiş , Köprülü, teklifi Valide Sultan'a
bildirince Turhan Sultan razı olmuştu .
Şehrin en işlek ticaret merkezindeki evlerinin istimtak edileceğini öğrenen yahudiler, kendi avarız vakıflarından külliyetti bir miktar parayı Köprülü 'ye takdim edip onu bu fikirden vazgeçirmeye
çalışmışlardı. Sadrazam bu teklifi şiddet
le reddederek tekran halinde ön ayak
olanları idam etti receğini bildirmişti.
XIX ve XX. yüzyıllarda , bu tür vakıfla
rın bünyesinde birikmiş olan paratarla
bunların idaresinin, devlet tarafından
alınan bir kararla kamu hizmeti gören
kurumlara tahsis edildiği görülmektedir. Nitekim 1292 ' de (1875) Maarif Nezareti ' nin çıkardığı talimatnarnede bu
paraların sıbyan ve ibtidai mekteplerinin ihtiyaçlarına sarfedilmesine karar
verilmişti. Aynı şekilde değişik tarihlerde bu vakıflardan Hilaliahmer gibi resmi
hayır kurumlarına da para tahsis edildiği görülmektedir. Cumhuriyet döneminde ise 1930 t arihli belediye kanununun 11 O. maddesi gereğince avarız vakıfları belediyelere intikal ettirilmişti r .
Sultan ' ın

yaptırmak istediğini öğrenen
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Osmanlılar ' da örfi vergiler (tekitlif* -i
örfiyye) , başlangıçta nadiren ve çok cüzi
miktarlarda toplanırken giderek ihtiyaçların artması ve devlet hazinesinin bunları karşılayamaz hale gelmesi üzerine
daha sık aralıklarla ve artan miktarlarda
toptanır olmuştu . Bu vergileri ödemekte
güçlük çeken fakir halka akar veya para
olarak tahsis edilen vakıflardan yardım
edilirdi. Akarların yıllık gelirinden. paraların ise işletilmesiyle elde edilen karın 
dan yardım yapılır, böylece ana kaynağa dokunulmamış olurdu.
Bu nevi vakıflar başlangıçta doğrudan
doğruya avarız* vergisi ve örfi tekalifin
karşıtanmasına tahsis edilmekteydi. Ancak adı geçen vergilerin halktan toplanması uygulamasının eski önemini kaybetmesi üzerine. bu maksatla kurulmuş
olan vakıfların gelirlerinin de köy veya
mahalle heyetleri kararıyla uygun yerlere sarfedilmesi usulü getirilmiştir . Nitekim bu şekilde elde edilen gelir halkın
karşılaştığı yangın , deprem, su baskını,
salgın hastalık gibi afetlerle fakir, dul ve
yetimlerin ihtiyaçlarına , kimsesiz kızla
rın evlendirilmesine. sahipsiz cenazeterin
masraflarının karşıtanmasına ve iş hayatına atılanların sermaye ihtiyacına sarfedildiği gibi ayrıca su yolu, kaldırım, sıb
yan mektebi tamiri gibi amme hizmetleri
için de kullanılmaktaydı. Böylece zamanla değişik bir mahiyet kazanan avarız
vakfı daha sonra "avarız akçesi " ve "avarız sandığı " olarak da adlandı rı lmıştır.

Müslim ve gayri müslimlerin karışık
olarak oturdukları mahalle veya köylerde ava rız va kfı her iki zümrenin de iht iya çl arına sarfedilir, vakfı ya p a nı n müslüman veya gayri müslim olması buna
tesir etmezdi (Ö. Hilmi Efendi, md. 181).
Avarız vakfı şeklinde bazı müesseseler gayri müslimler arasında da kurulmuş ve ortak ihtiyaçları için kullanılmış
tır. Nitekim bu konuda dikkate değer
bir örneğe XVII. yüzyılda rastlanmaktadır. lll. Mehmed'in annesi Safiye Sultan
tarafından XVI. yüzyılın sonlarında inşa
sına başlanan Eminönü Yenicami'nin inşaatı lll. Mehmed'in ölümü üzerine yarım yüzyıldan fazla bir süre öylece kalmış, daha sonra 1660 yangını bu semti
harabeye çevirmişti. lV. Mehmed'in an-

BİB LİYOGRAFYA :

Düstur, Üçüncü tertib, istan bul 1931, V, 336;
Ömer Hilmi Efendi. itha.fü 'l ·ahlaf f i a hka mi'leuk a{, istanbul 1307, s. 10, 84 (md . 36, 18 1):
Osman Nuri Ergin, Tü rkiye 'de Şehirei liğin Tarihi inkişafı, istanbul 1936, s. 27, 28, 108 ; Türk iye Maarif Tarih i, lll, 896 ·897; Bilmen, Kamus, IV, 294 ; Hüseyin Hatemi, Meden i Huk u k
Tüze lkiş ile ri, istanbul 1979, 1, 384, 740-741 ;
Nazif Öztürk. Menşe f ve Tarih i Ge liş imi A çı 
s ından Vak ıfla r, Ankara 1983, s. 85·87; Ahmet Akgündüz, islam Hu kuk unda ve Osma nlı
Ta tb ikatında Vak ıf Müessesesi, Ankara 1988,
s. 215· 218; Osman Turan, "Selçuk D evri V aktiy eleri I: Şemse d din Altun -Aba, V akfiyyesi
ve Hay atı ", TTK Belleten, Xl / 42 (1947), s. 208209 ; ömer Lütfi Bar kan, "Avarız" , iA, ll, 1819; R. Ekrem Koçu, "Avarız Sandıkları" , ist.A,
lll, 1343 ·1 344.

~

ME HMET

İPŞİRLİ

AVARİFÜ'l- MAARiF

( J)....JI u.; ~)
Sünni sufiliğin

tanınmış

Şehitbeddin

temsilcilerinden
es -Sühreverdi'nin

(ö. 632 / 1234)

L

tasawufa dair eseri.
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Eserinin önsözünde Allah ' ın zihnine ihsan ettiği her şeyi O'nun armağanı olarak gördüğünü söyleyen Sühreverdi, en
büyük ilahi lutfun "avarifü'l-maarif" ya ~09

