EHLÜ'I-HAL ve'I-AKD
deline göre ele alınır. Mesela tam delilik, 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 kaynağı ve mahiyeti farklı olduğundan bunların her birinin dini ve hukuki sonuçları da Allah hakkı-kul hakkı, ibadetlerhukuki 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 bulunmadığı sürece muaf tutmak, kul ve toplum hakları konusunda ise kişiyi farkın
da olarak işlediği söz ve davranışların
dan dolayı mümkün olduğunca sorumlu tutmak, ehliyetini etkileyen bu durumları bahane ederek başkasının haklarını ihlal etmesine imkan vermemek.
üçüncü şah ısların haklarının korunması
ilkesine öncelik tanımak yönündedir.
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Siisani ve Abbasi devletlerinde
bazı ileri gelen
aileler hakkında kullanılan
bir tabir.
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Sözlükte "ev halkı" manasma gelen
bu tabir, Sasani devri asilzadeleri ve islam' dan sonra onların soyundan gelenler için kullanılmıştır. Sasani İmparator
luğu'nda devletin yüksek makamlarını
ellerinde bulunduran aristokrat sınıflar
arasında önemli yeri olan bu zümreye,
Pehlevfce'de "hükümdar soyundan gelen prensler" veya "önemli ailelerin üyeleri" anlamında vispuhran deniliyordu.
Ehlü' ı- büyütatın kisranın tacını giydirmek, diğer aristokratlarla birlikte istediklerini tahta çıkarmak veya tahttan
indirmek, ölüme mahkum etmek, Nevruz kutlamalarında kisranın yanında bulunmak. vergi ödememek gibi bazı imtiyazları vardı. Bu zümreye mensup olanlar, kisranınkinden biraz daha küçük olmakla birlikte taç giyme hakkına da sahiptiler.
İslam ' ın ilk devirlerinde iran'ın Fars
gibi bazı bölgelerinde, İranlı asilzadeierin soyundan gelenler hala otoriteye sahiptiler ve saygı görmeye devam ettiler.
Müslüman yazariara göre devlet kademesindeki önemli mevkiler, eskiden olduğu gibi ehlü'l-büyütat adı verilen bir
grup iranlı'nın elinde bulunuyordu. Bu
aileler, İslam öncesi iran'a ait önemli bazı kitap ve belgeleri özenle korumuşlar
dır. Mes'Odf, 303 (915 -16) yılında Fars
bölgesindeki İstahr şehrinde asil bir iranlı ailenin elinde ( üG~I ~~...~=! ~ ). Sasanı kisralarına ait portre ve biyografiler de dahil olmak üzere bazı önemli
malzemeleri ihtiva eden çok büyük bir
kitap gördüğünü nakleder (et-Tenbfh, s.
106) Devlet kademeleri genellikle asillerin elinde bulunduğundan bu tabir zamanla "bürokrat" manasında kullanıl
mıştır.

Abbasiler'in ilk asrında ise ehlü'l-büyütat (erbabü'l-büyOtat) tabiri. nesebi Peygamber ailesine veya Kureyş'e ulaşmak
la birlikte Haşimfler'den olmayan ayan
hakkında kullanılmıştır. Bunlara halife
tarafından maaş bağlanırdı. Ancak maaşları, kendilerine "ehlü'l-halffe" denilen ve Beni Haşim'e mensup olanların
kinden daha azdı.
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Devlet başkanını seçmek
:ve gerektiğinde
azietmekle yetkili olan
heyet anlamında
İslam hukuku terimi.
Arapça'da hall
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çözmek", akd
gelir. Ehlü'l-hal ve'l-akd teriminin ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Hulefa -yi Raşidfn döneminden
itibaren "ehlü'ş-şüra. ülü'l-emr, ehlü'lilm", daha sonraki devirlerde de "ehlü'lictihad" gibi birbirine yakın anlamlar taş ıyan tabirlerin devlet yönetimiyle ilgili
birer kavram olarak kullanılmaya baş
landığı, ehlü'l-ictihad ve ehlü'l-hal ve'lakd terkiplerinin ise Şfa ile Ehl-i sünnet
arasında imarnet halifenin iş başına getiriliş usulü ve meşruiyeti konularının
tartışılmasıyla birlikte literatüre girdiği söylenebilir. isnaaşeriyye Şfa'sı nassa
dayalı bir imarnet görüşü ileri sürmüş
tür. Buna göre Hz. Peygamber kendisinden sonra devlet başkanı olarak Hz. Ali'yi açıkça belirlemiş, ondan sonraki dönemlerde de her devlet başkanı bir önceki tarafından tayin edilmiştir. Ehl-i
sünnet ise halifenin ümmetin hakimiyetini temsil ettiğini ve ümmetin seçimiyle iş başına gelmesi gerektiğini kabul
etmiş, bu arada ilk dört halifenin meş
ruiyetini de koruyan bir esneklikle devlet başkanını ehlü'l-hal ve'l-akd denilen
grubun belirlemesi gerektiğini ağırlıklı
olarak işlemeye başlamıştır. Bu kavramın V. (Xl.) yüzyıldan itibaren hem keIam hem de "el-ahkamü's - sultaniyye"
türünde fıkıh kitaplarında görülmeye
başlanması bu sebepledir (Eş'ari. s. 459;
"düğümü

"bağlamak, düğümlemek" anlamına
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