
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 2,?,,2016,, s. 147-181

İSLÂM HUKUKUNDA ALZHEİMER HASTALIĞININ 
EDÂ EHLİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*

Dr. Ömer MENEKŞE*

Özet: Ehliyet, kişinin hak ve yükümlülük sahibi olmasını ifade eden bir terimdir. Kişinin 
hak sahibi olması ve bu haklar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi ehliyetin"vücûb"kısmı- 
nı oluşturur. Bir takım yükümlülüklerinin bulunması ve hukuka aykırı fiillerden sorumlu 
tutulması ise kişi ehliyetinin "edâ" kısmını oluşturur. Vücûb veya edâ ehliyetinde orta
ya çıkarak her ikisini veya sadece birisini yok eden veya daraltan yahut ehliyetlere etki 
etmeden onların bazı hükümlerinde değişiklik meydana getiren durumlara ise "ehliyet 
ârızaları" denmektedir. Bu makalede, İslam hukukunda kişinin hukukî tasarruflarına be
lirli sınırlamalar getiren bir ehliyet ârızası olan ateh kapsamında, bir akıl eksikliği ve za
yıflığı halinden ibaret alzheimeı hastalığı ele alınmış, alzheimer hastasının hangi hukukî 
işlemleri hangi şartlar altında yapabileceği, hangi hallerde bunlardan sorumlu tutulabi
leceği, hukuka aykırı eylemlerinin hukuk karşısındaki değerinin ne olduğu gibi konular 
irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ehliyet, Vücûb Ehliyeti, Edâ Ehliyeti, Ateh, Bunama, Alzheimer.

Impact Of Alzheimer's Disease On Capacity For Execution 
(Ahliyyah Al-Ada) İn Islamic Law

Abstract: Capacity (ahliyyah) is a term that refeıs to an individual's competence to ha ve 
rights and obligations. The capability to have rights and act upon them constitutes the 
"al-wujub" part of said capacity. Bearing certain responsibilities and being held account- 
able for uıılavvful acts constitute the"al-ada" segment of one's capacity. "Capacity defects" 
are situations that occur under the ahliyyah al-ada or al-wujub, eliminating or restricting 
both or one, or causing change in various provisions vvîthout affecting the individual's 
capacity. Within the scope of dementia, a capacity defect whiciı brings certain restric- 
tions to the individual's legal dispositions in Islamic law, this article deals with Alzheimer's 
disease from thephase of a lackof reasoning and vveaknessof themind; it attempts to ex- 
amine issues such as"Which acts can be carried out by an Alzheimer's patient and under 
which conditions", "İn which cases can the patient be held accountable for tiıeir action", 
and "How their unlavvful acts are perceived by the law."
Keyvıords:Capacity, Ahliyyah Al-Ada, Ahliyyah Al-Wujub, Dementia, Senility, Alzheimer's.
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GİRİŞ

EHLİYET ve EHLİYET ÂRIZALARI

I. Ehliyetin Tanımı ve Mahiyeti

Sözlük anlamı itibariyle “yetki, yeterlilik, selahiyet, liyakat ve elverişlilik” gibi 
anlamlar taşıyan1 ehliyet; Fıkıh usûlü terimi olarak en genel anlamıyla kişinin dinî- 
hukukî haklara ve yükümlülüklere konu (muhatap) olmaya elverişliliğini ifade eder.2 3

Ehliyetin, birisi dinî-hukukî hitaba ehil olma, diğeri kişinin söz ve tasarruf
larının onlardan beklenen sonuçları doğuracak şekilde hukuken geçerli biçimde 
gerçekleşmesi olmak üzere iki yönü bulunur. Bu iki hususiyetten hareketle ehliyet, 
“Şâri’in kişide takdir ettiği ve onu dinî-hukukî teklifin muhatabı olmaya elverişli kı
lan özellik”3 şeklinde tarif edilmektedir.

İnsanın şer>î hitaba ehil ve muhatap oluşunun nedenlerinden biri, akıl denen 
anlama, düşünme ve ona göre davranma kabiliyetine sahip bulunmasıdır.4 Kişinin 
muamelelerinin hukukî netice verebilmesi için, hukuk nazarında muhatap kabul 
edilmesi gerekir. İşte bu muhatap kabul edilmenin esası ise "ehliyet” denilen insa
nın liyakati, selahiyeti, kısaca hukukun tanımladığı ölçüde bir vasfın, kabiliyetin 
bulunmasıdır. Kişi bu vasıf ve nitelik sayesinde sözlü ve fiili tüm tasarruflarından 
sorumlu, bütün ibadetlerle yükümlü, cezaya ehil kabul edilir. İnsanın bu anlamdaki 
ehliyet ve sorumluluğuna “ehliyyetül-hitâb= hitaba ehil olma” adı verilir. Bundan 
maksat insanın dinin davetini anlayacak konum/akıl ve emirleri ifa edecek ergen- 
lik/kıvamda olmasıdır. Bu tür dinî sorumluluk için aklın tek başına yeterli olup 
olmadığı veya ne gibi ilave şartlar arandığı gibi hususlar özellikle kelâm ve usûl 
âlimleri arasında geniş tartışmalara konu olmuştur.5

Ehliyet, fıkıh usûlü açısından kişinin şer’î hükümle olan bağını, füru fıkıh açı
sından ise dinî ve hukukî hükmün doğmasının veya geçerliliğinin ön şartını ifade 
eder. Bu yüzden ehliyet bu iki ilim dalını da yakından ilgilendirir. Ehliyet konusu

1 Sadi Ebû Ceyb, el- KamusuÎ-Ftkh Lügat en ve Istılahen. Dârü>l-Fikr, Dımaşk 1988, s. 29; Heyet, el-Mucemul-vasît, 
I-II, ts., I, 32.

2 Ehliyet kavramının ıstılah! tarifi için bkz. Serahsi, Usulus-Serahsi, I-II, (thk. Ebül-Vefâ el-Efganî) Çağrı Yayınları, 
İstanbul 1993, 11,332; el-Buharî, Keşful-esrar ala Usulıl-Pezdevi (nşr: Muhammed el-Mutasım Billah el-Bağdâdî) 
Dârü>l-Kütübi>l-Arabiyye, Beyrut 1997: IV, 335; el-Kari, Şerhu Muhtaşari>l-Menar (Tavzihüd-Mebani ve Tenkihüd- 
Meani). (thk. îlyas Kaplan) Daru Sadır, Beyrut 2006, s. 441; Ceburî, Avârızul-ehliyye inde’l-usûliyyin, Câmiatu 
Ümmi>l~Kurâ, Mekke 1988, s.70-71; Mustafa Uzunpostalcı, “İslâm Hukuku Açısından Ehliyet”, İslam Hukuku 
Araştırmaları Dergisi, 2006, sy.8, ss. 149-182, s. 155-156.

3 Ebû Zehre, İslam Hukuku Metodolojisi: Fıkıh Usulü, (ter. Abdulkadir Şener) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ya
yınları, Ankara 1973, s.283; Zerka, el-Fıkhul-İslâmîfi Sevbihıl-cedid: el-Medhalul-Fıkhiyyul-âm, I-III, Dârül-Kalem, 
Dımaşk 2004, 11,783; Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, I-III, Nesil Yayınları, İstanbul 1986,1 ,178.

4 Hallaf, İslam Hukuk Felsefesi, (ter.Hüseyin Atay) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1985, s.319-320; 
Molla Hüsrev, Miratul-usûl Şerhu Mirkatıl-vusul, Şirket-i Sahafiye-i Osmaniye, Dersaâdet 1321, s. 591; Karaman, 
H., age.,1, 178.

5 Zeki Koçak, “İslâm Hukuk Metodolojisinde Ehliyet ve Kısımları”, Diyanet İlmi Dergi, XXXIX/4, Ankara, 2003, ss. 
31-54, s.54; Ali Bardakoğlu, “Ehliyet”, DİA., X,534.
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fıkıh usûlünde, mütekellimîn metoduyla yazılan eserlerde şer’î hüküm bölümünde 
“mükellef (el-mahkûm aleyh)” başlığı altında, fukaha (Hanefî) metoduyla kaleme 
alınanlarda ise usûlün son bahsi olarak müstakil bir başlık altında ve daha ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmıştır.6

II. Ehliyet Çeşitleri

Kişinin hak ve borçlarının sabit olması, dinî vazifelerle yükümlü tutulması, 
hukukî işlem ve davranışlarının geçerli sayılması, toplumsal ve cezaî sorumluluk 
taşıyabilmesi gibi farklı seviyedeki hak ve yükümlülükler onun şerî hitabın muha
tabı olmasının değişik tezahürleridir. Bunların her bir türü farklı seviyede aklî ve 
bedenî yetişkinliği gerektirir.7 Şahıs, bu gelişimiyle önce lehine sonra aleyhine bir 
takım hakların sabit olmasına, sonra bazı muamele ve tasarruflarının sıhhatine, 
en sonunda da hukukun gereklerini ihlalden sorumluluk, taahhüt ve bağlantıları 
sebebiyle borçlanmaya ehil hale gelir.8

Ehliyet kişinin haklardan faydalanmaya, bu hakları kullanmaya ve borçlanma
ya elverişli olması demektir. Bu yüzden cenin safhasından itibaren aklî ve bedenî 
gelişim seyrine paralel olarak tedricen bu ehliyet kazanılmakta ve rüşd ile tamam 
hâle gelmektedir. Nitekim önce bazı haklardan faydalanma şeklinde başlayan bu 
ehliyeti bütün haklardan faydalanma, ardından da bazı konularda borçlanabilme 
ve malî sorumluluk altına girme takip eder. Daha sonra da kişinin dinen ve huku
ken geçerli söz ve davranışta bulunabilme yetki ve sorumluluğu, yani hakları bizzat 
kullanabilme ehliyeti gelir. Bu sebeple îslâm hukukunda insan hayatı, hukukî kişi
liğin başlamasından itibaren ehliyet açısından çeşitli dönemlere ayrılmış ve her bir 
dönem için kısmen farklı kurallar belirlenmiştir. Buna bağlı olarak ehliyet için bu 
dönemlere uygun ayrım ve adlandırmalar yapılmıştır.

Fıkıh eserlerinde ehliyet “vücûp ehliyeti” ve “edâ ehliyeti” şeklinde iki ana kıs
ma, insan hayatı da cenin, çocukluk, temyiz, bulûğ ve rüşd şeklinde devrelere ay
rılarak İncelenmektedir.9 însan, cenin devresinden başlayarak sağ olarak doğumu
na kadar eksik vücûb ehliyetine, doğumundan ölümüne, hatta ölümünden sonra 
borçları verilip vasiyetleri yerine getirilinceye kadar da tam vücûb ehliyetine sahip
tir. Temyiz çağma ulaşınca eksik edâ ehliyetine sahip olan insan, ergenlik ve rüşt 
çağına varınca da tam edâ ehliyetine kavuşur.10

6 A. Cüneyd Koksal, “Hanefî Fıkıh Düşüncesinde Vücub-Eda Ehliyeti Ayırımı ve Bu Ayrımla İlişkili İki Mesele”, 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sy.25, s. 105-122, s.106-107; Bardakoğlu, “Ehliyet”, DİA., X,534.

7 Buharî, age.,lV, 335; el-Kari, age.,s. 441-442.
8 el-Kari, age.,s. 442; Bardakoğlu,"Ehliyet”, DİA., X,534.
9 Bardakoğlu,"Ehliyet” DİA., X,534.
10 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki îslamiyye ve Istılahâtı Fıkhiyye Kamusu , I-VIII, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1985:1, 

227-228.
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III. Ehliyeti Daraltan Sebepler (Ehliyet Arızalan)

Arıza, aslında bulunmadığı halde sonradan meydana gelen şey demektir. İslam 
hukukunda sonradan meydana gelip kişinin ehliyetini daraltan, eksilten, yok eden 
veya ehliyeti elkilemeksizin ilgili kişiye nispetle bazı hükümlerin değişmesine yol 
açan sebeplere “ehliyet amaları” denir.11 Bu durumlar normal olarak kişide bulun
mayan ancak sonradan orta çıkan bir takım durumlardır.

Ehliyeti daraltan veya ortadan kaldıran ârızalar, netice itibariyle edâ (fiil) eh
liyetine ait ârızalardır. Çünkü bunlar kişinin ya satım, kira, hibe, vakıf gibi hukukî 
işlemlerine belirli sınırlamalar getirirler veya onu namaz, oruç, hac gibi dinî mü
kellefiyetlerden muaf kılarlar.

Bu çerçevede ehliyet ârızaları, oluşumunda bireyin iradesinin rolünün bulunup 
bulunmaması ölçütüne göre semavi ve müktesep ehliyet ârızaları olmak üzere iki 
kısma ayrılır.12

A. İrade Dışı Sebepler (Semavî Arızalar)

Meydana gelmesinde kişinin irade ve seçiminin etkili olmadığı, diğer bir ifa
deyle kazanılmış değil karşılaşılmış fakat ehliyeti olumsuz etkileyen haller, irade 
dışı (semavî) ehliyet ârızalarını oluşturur.

Semavî ehliyet ârızalarının nelerden oluştuğu konusunda tam bir fikir birliği 
yoksa da, çocukluk (küçüklük/sığar), akıl hastalığı (delilik/cünûn), akıl noksanlığı/ 
bunama (ateh), baygınlık (iğmâ), uyku (nevm), unutma (nisyân), ay hah (regl/ 
hayız), loğusalık (nifâs), ölümcül hastalık (maraz-ı mevt), ölüm (mevt) ve kölelik 
(rıkk) bu kapsamda değerlendirilmiştir.13

B. İradeye Bağlı Sebepler (Müktesep Arızalar)

Meydana gelmesinde mükellefin veya üçüncü şahısların irade ve seçiminin etkili 
olduğu sonradan kazanılmış haller, müktesep ârızaları oluşturur. Bilgisizlik (cehl),

11 Zerka, age.,11,832; Abdülkerim Zeydan, Fıkıh Usulü:îslam Hukuku, (trc.Ruhi Özcan) Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Vakfı (İFAV) Yayınları, İstanbul 1982, s. 131; Karaman, H., age.,1,189; Zekiyüddin Şaban, îslam Hukuk 
İlminin Esasları: (UsülüTFıkh), (trc. İbrahim Kafi Dönmez) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1990, s. 281
282; Mehmet Akif Aydın,”Avânz”, DİA., IV, 108.

12 Geniş bilgi için bkz. Buharî, age., IV, 370-371; Habbazi, el-Mugni f i  Usuliîfikh. (thk. Muhammed Mazhar Bela) 
Câmiatu Ümmi’l-Kurâ, Mekke 1983, s. 362; Hudari, Usulüî-fıkh, el-Mektebetü’t-Ticareti’l-Kübra, Mısır 2002, 
s.362; Hallaf, age.,323; Halit Çalış, îslam Hukukunda Ehliyet Teorisi: Ehliyet Arızalan Ekseninde Farklı Bir Bakış, 
Konya, 2004, s. 118; Uzunpostalcı, “İslâm Hukukunda Ehliyeti Daraltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler”, İslâm 
Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.9, 2007, ss. 67-100; Şaban, age.,s. 252; Bardakoğlu, “Ehliyet”, DİA., X/538-539.

13 Zeydan, age., s. 133-144; Ebû Zehre, İslam Hukuk Metodolojisi: Fıkıh Usulü, (trc. Abdulkadir Şener) Fecr Yayınevi, 
Ankara 1986, s. 290-293; Hudari, age., s. 93-97; Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Vakfı (İFAV) Yayınlan, İstanbul 1988, s. 147; Aydın, “Avârız”, DİA., IV, 108; Çalış, age.,s. 119; Uzunpostalcı, "İslâm 
Hukukunda Ehliyeti Daraltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler”, s. 69-83.
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sarhoşluk (sükr), ciddiyetsizlik (hezl), harcamalarda tedbirsizlik (sefeh), yanılmak 
(hata), yolculuk (sefer), borçluluk ve iflas, genel özelliği bakımından kişinin bizzat 
kendisinden kaynaklanan müktesep arızalar iken, zorlama (ikrah), başkasından 
kaynaklanan müktesep ârıza özelliğine sahiptir,14

Literatürde her bir ehliyet ârızası ayrı bir başlık altında ele alınarak ayrıntılı şe
kilde incelenir. Bu durum ve sebeplerin edâ ehliyetine etkileri de hayatın tabii sey
rini teşkil eden temyiz öncesi dönem, temyiz dönemi ve bulûğ-rüşd sonrası dönem 
şeklindeki üçlü ayırım modeline göre ele alınır. Meselâ tam delilik, tam bunaklık, 
baygınlık gibi ehliyeti tamamıyla kaldıran durumlarda kişinin temyiz öncesi ço
cukluk (gayri mümeyyiz sabi) hükmünde, edâ ehliyetini kısmen etkileyen durum
larda ise mümeyyiz çocuk hükmünde olduğu kabul edilir. Her bir ârızî durumun 
kaynağı ve mahiyeti farklı olduğundan bunların her birinin dinî ve hukukî sonuç
ları da Allah hakkı - kul hakkı, ibadetler, hukukî işlemler, sözlü - fiilî tasarruflar gibi 
birtakım ayırımlar yapılarak incelenir.15

Diğer taraftan ehliyete olumsuz tesir eden hallerden akıl hastalığı ve akıl zayıf
lığı gibi bir kısmının salt varlığı, kişiyi kısıtlı (mahcur) yaparken16; harcamalarda 
tedbirsizlik gibi diğer bir kısmı için bu sonuç, mahkeme kararma bağlıdır, sırf se
bebin varlığı yeterli değildir,17

Ehliyeti daraltan sebepler, kişinin leh ve aleyhinde birtakım hak ve sorumlu
lukların doğmasına engel olmaz.1* Dolayısıyla ehliyetsiz veya eksik ehliyetli sayı
lanlar (akıl hastaları, mâtuh, sefih vb.) mirasçı olabilirler, kendilerine vasiyet yapı
labilir, lehlerine vakıf kurulabilir, kendileri için satın alman malların mülkiyetini 
kazanırlar. Aynı şekilde aleyhlerinde birtakım borçlar da sabit olur. Kanunî temsil
cileri olan velî veya vasilerinin onlar adına yapabildikleri satış vb. hukukî muame
lelerden doğan borçlar, ayrıca nafaka nevinden olan borçlar haklarında sabit olur. 
Haksız fiilleriyle bir kimsenin malına zarar verirlerse tazmin etmek zorundadırlar.19

Dikkat edilirse klasik fıkıh ve usul literatüründe bir şekilde hükümde farklılaş
maya sebep olan her durum ehliyet ârızası olarak değerlendirilmiştir. Bu konuda 
hâkim olan ortak temayül, Allah hakları konusunda akıl ve temyiz gücü bulunma
dığı sürece muaf tutmak, kul ve toplum hakları konusunda ise kişiyi farkında ola
rak işlediği söz ve davranışlarından dolayı mümkün olduğunca sorumlu tutmak,

14 Zeydan, age., s. 145-187; Ebû Zehre, İslam Hukuk Metodolojisi: Fıkıh Usulü, s. 293-310; Hudari, age., s. 97-109; Atar, 
age.,s.152; Tuba Yılmaz, îslam Hukukunda Ehliyeti Daraltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler, Atatürk Üniv. Sosyal 
Bilimler Enst. Temel îslam Bilimleri Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 2012, s. 90-141; 
Uzunpostalcı, “İslâm Hukukunda Ehliyeti Daraltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler”, 2007, s. 83-98.

15 Serahsi, Usul, II, 341-353; Bardakoğlu, “Ehliyet”, DİA., X/538-539; H. Yunus Apaydın, “Hacir”, DİA., XIV, 513-517.
16 Mecelle, md. 957.
17 Mecelle, md. 958-959.
18 Mecelle, md. 980.
19 Aydın, “Avârız”, DİA., IV,108
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ehliyetini etkileyen bu durumlar ileri sürülerek başkasının haklarının ihlâl edilme
sine imkân vermemek, üçüncü şahısların haklarının korunması ilkesine öncelik 
tanımak yönündedir,20

I. BİR EHLİYET ÂRIZASI OLARAK ATEH ve ALZHEİMER HASTALIĞI 

A. ATEHİN TANIMI

Sözlükte “aklı zayıflamak, eksilmek, bunamak, bir şeye düşkün olmak”21 an
lamlarına gelen “ateh”, hukuk usulcülerine göre “akıl karışıklığı, kişinin sözünde 
istikrar olmayışı, bazen akıllı bazen de akıl hastası kişilerin söyleyebileceği sözleri 
söylemesidir.22 Başka bir ifade ile akıldaki idrak ve kavrama noksanlığından do
ğan zayıflık, idrak eksikliği, insanın söz ve fiillerinde meydana gelen karışıklıktır.23 
Bu durum akıl ve zekânın yeteri kadar gelişmemiş olmasından kaynaklanabileceği 
gibi yaşlılık sebebiyle sonradan da meydana gelmiş olabilir. Kendisinde bu hal gö
rülen kişiye “ma tüh” denir. Ma tüh aklî melekeleri gelişmemiş, idrak ve anlayışları 
noksan, sözü ve davranışları tutarsız, işlerinde tedbiri eksik kimsedir.24

Elukukçular ma tuhla ilgili çeşitli tanımlar yapmışlardır: “Ma'lıılı, aklı eksik olan 
kimsedir”,25“Ma’tuh, anlayışı az, sözleri karışık ve aklının bozukluğundan dolayı ye
terli tedbiri alamayan kimsedir.”,26 “Ma’tulı bunamış kimsedir”.27

Mecellede ma’tûh, “Ma’tûh, ol muhtelle’ş-şuur olan kimsedir ki, fehmi kalîl ve 
sözü müşevveş ve tedbiri fâsid olur.” ifadesiyle şuuru bulanık, anlayış ve kavrayışı az, 
konuşmaları gayrı muntazam ve işlerini gereği gibi görmekte yetersiz kişi olarak 
tarif edilmiştir.28

İbn Âbidin (1252/1836) ise mâtuhu şöyle tanımlamıştır: “Ma’tuh, mecnun gibi 
rast geldiğine söverek sataşmayan, akıl ve şuuru bozulmuş, anlayışsız ve ifadesi karı
şık kişidir.”29

20 Bardakoğlu, “Ehliyet” DÎA., X/539.
21 İbn Manzur, Ebü’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî, Lisanüî-Arab, I-XV, Dâru Sadır, Beyrut ts. “ateh” 

mad. XIII, 512; Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınlan, İstanbul 2005, s. 91; Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve 
Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s. 36.

22 Buharî, age., IV, 384; Teftazani, Şerhü>t-Telvih ale>t-Tavzih, Dârüd-Kütübfl-İlmiyye, Beyrut 1957: II, 337; Ceburî, 
age., s. 197; Molla Hüsrev, age.,s. 606; er-Racihî, Avanzüî-ehliyyetıs-semâviyye ve Eserühafi BâbiTmuâmelat (Yük
sek Lisans Tezi), Câmiatu Ümmi>l-Kurâ, Mekke 2013, s. 63.

23 Hudari, age.,s. 94; Subhi Receb Mahmesani, en-NazariyyetüTamme UTmucebat veTukud, Dârü’l-İlm lı l-Melayin, 
Beyrut 1983, s.371; Şaban, age.,s. 299; Beşir Gözübenli, “Ateh”, DÎA., IV, 51.

24 Zeylai, Tebyinüî-hakaik f i  Şerhi Kenzıd-dekaik, el-Matbaatüd-Kübra’l-Emiriyye, Bulak 1313, V,191; Mustafa Ak
man, îslâm Hukukunda Aklın Korunması ve Edâ Ehliyeti, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Temel İslâm Bit 
limleri Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2005, s. 130; Uzunpostalcı, “İslâm Hukukunda Ehliyeti 
Daraltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler”, îslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.9, 2007, s. 74.

25 Debusi, Takvimüî-edille f i  UsuliTfıkh, (thk. Halil el-Meys) Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2001, s. 431; Serahsi, 
el-Mebsut, Çağrı Yayınları, İstanbul 1983, XXIV, 156.

26 Bilmen, age.,Vll, 268; Vehbe Zuhayli, el-FıkhüTİslâmî ve Edilletuhu , I-VIII, Dârü’l-fikr, Dımaşk 1985, V, 438.
27 Yılmaz, Ejder, flg ê.,s.454.
28 Mecelle, md. 945.
29 İbn Âbidin, Reddüî-muhtâr ale’d-DürrıTmuhtâr, Beyrut, 2000,VI, 144.
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Kanaatimize göre matuhun değişik şekillerde tanımlanmasının sebebi, kişideki 
atehlik hâlinin değişik oranlarda olmasına göredir. Bundan dolayıdır ki atehi hafif 
olan matuh hukukî yönden mümeyyiz gibi, atehinin şiddetli olması durumunda 
ise gayr-i mümeyyiz gibi kabul edilerek mecnun ile bir tutulmuştur. Ancak her ha
lükarda ateh, kişinin akletme gücüne olumsuz tesir etmektedir.30

B. ATEH KAVRAMI İLE BAĞLANTILI TERİMLER

1. Akıl Hastalığı (Cünûn):

Akıl hastalığı (mental illness), kişilerde sıkıntı duygusu yaratan ve zihinsel iş
levlerin önemli bir bölümünde bozukluğa yol açan psikolojik ya da psikofizik be
lirtiler bütünü olarak tanımlanabilir.31 32

“Akıl hastalığı; hukuk süjesinin medeni hakları kullanma ehliyetinin şartlarından 
birisi olan mümeyyizliği kaldırıcı fizyolojik unsurlardan birisidir.”3,2

Akıl hastalıkları tıp bilimine göre, psikoz manyaklık, şizofreni, paranoya, or
ganik reaksiyon tipleri, sara, histeri ve akli muvazenesizlik şeklinde gruplara ayrı
labilir.33

Akıl hastalığı, îslam hukuk literatüründe cünûn tabiri ile ifade edilmektedir. 
Buna göre cünûn, söz ve fillerin nadir haller dışında normal cereyan etmesini 
engelleyen akıl bozukluğudur. Fıkhî sonuçları bakımından bir zihnî rahatsızlığın 
cünûn kapsamında değerlendirilebilmesi için bu hastalığın kişiyi temyiz gücünden 
yoksun kılıcı özellikte yani makul şekilde hareket edebilme iktidarını, hastanın fiil
lerinin sebep ve sonuçlarını idrak edebilme kabiliyetini ortadan kaldıracak nitelik
te olması gerekir. Dolayısıyla akıl hastalığı denilince daha çok niteliği ya da etkileri 
gereği temyiz kudretini engelleyen aklî bir bozukluk anlaşılmaktadır. Diğer taraf
tan akıl hastası sayılan bazı kişilerde zaman zaman gelen nöbetlerin etkisiyle ve 
nöbet sırasında temyizin ortadan kalktığı, nöbet dışındaki zamanlarda da kişinin 
bir durgunluk dönemine girdiği, yani temyiz kudretine sahip olduğu görülmekte
dir. Sara, histeri, sıtma nöbetleri gibi.

Fıkıh usulünde ateh diğer ehliyet ârızaları gibi cünûndan farklı değerlendiril
miş ve ayrı olarak incelenmişse de fıkıh literatüründe cünûn kapsamına dâhil edil
miş, bu muhtevanın gereği olarak da mecnun “mecnûn-ı mağlûb” ve “mecnûn-ı

30 Çalış, age.,s. 167; Serahsi, el-Mebsut, XXIV, 156.
31 Adnan Öztürel, Adli Tıp, Sevinç Matbaası, Ankara 1983, s. 364; Selvi Yıldız, “Ceza Hukukunda Akıl Hastalığı ve 

Akıl Hastalannın Yargılanması”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştır
malar Dergisi, 2002, sy. 4, s. 141-151, s. 145; Vehbi Umut; Erkan, & İpek Yücer, “Ayırt Etme Gücü”, AÜHFD, LX/3, 
2011, ss. 485-522, s.491.

32 Türk Hukuk Lügati, Maarif Matbaası, Ankara 1944, s. 10.
33 Öztürel, age.,s. 64; Erkan & Yücer, agm.,s. 491.
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gayr-i mağlûb” olarak ikiye ayrılmış, birincisi akıl yokluğunu, İkincisi akıl zayıflı
ğını belirtmiştir.34

Cünûnun ikinci kısmının ateh olarak da ifade edildiği Merginânî’nin şu sözün
de görülmektedir:

“Mecnun, her ne kadar maslahat mefsedeti tercihte sıkıntısı bulunsa da alım sa
tımı akledip kastedebilir ki işte bu başkasına vekil olması câiz görülen ma’tûhtur.”35

İslâm hukukçuları ateh (noksânu 1-akl, akıl zayıflığı, bunaklık), ile cünûnun 
aynı tür hastalığın iki farklı derecesi mi, yoksa ayrı birer hastalık mı olduğu ko
nusunu ele almışlar ve bu hususta farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Nitekim bazı 
İslâm hukukçuları, atehle akıl hastalığının aynı türden olduğunu, diğer bir deyişle, 
bunların aynı türün iki farklı mertebesi olduğunu ileri sürmüşler, akıl yokluğu ve 
akıl zayıflığı / noksanlığı durumlarını cünûn kapsamında ele almışlardır. Nitekim 
Yeni Mısır Medeni Kanunu (mad.14) böyle bir yol izlemiş ve matuha, cünûna ait 
bütün hükümlerin uygulanmasını öngörmüştür.36

Bu arada akıl zayıflığını akıl hastalığı gibi değerlendirenler yanında, akıl bakı
mından kusursuz kişiler gibi değerlendirenler de olmuştur. Fakat doğrusu bu hal
lerin üçünün de birbirinden farklı olmasıdır. Zira âkil, söz ve eylemleri düzgün 
olup nadiren bozukluk görülendir. Mecnun bunun tam zıddıdır. Matuh ise, söz ve 
fiillerinde düzen bulunmayan, bazen düzgün, bazen de bozukluk görülen kişidir.37

Vakıa da akıl zayıflığı ile akıl hastalığının farklı değerlendirilmesini gerektir
mektedir. Çünkü akıl zayıflığına duçar olmuş kişilerin durumları tek tek incelendi
ğinde, bunların hepsinin rahatsızlığının aynı seviyede olmadığı görülür. Kimisinde 
bu hâl, idrak ve temyiz kudretini yok edecek dereceye ulaşmış, kimisinde ise bu 
dereceye varmamıştır. İdrak ve temyiz gücünden tamamen mahrum olmayanlar, 
mümeyyiz küçük hükmünde olup eksik ehliyetlidirler. Şüphesiz böyle durumda 
olanlara ehliyet bakımından tamamen akıl hastası gibi bakılması ve akıl hastala
rına ait hükümlerin uygulanması doğru olmaz. Onun için akıl zayıflığına duçar 
olan kişi hakkında peşinen hüküm verilmeyip durumunun araştırılması yoluna gi
dilmesi ve buna bağlı olarak hangi hüküm uygun düşüyorsa onun tatbik edilmesi 
daha isabetli olur.38

Şu halde akıl zayıflığı, akıl hastalığının bir çeşidi ya da bir derecesi olmayıp, on
dan farklı bir bozukluktur. Bu sebeple İslam hukukçularının çoğunluğu onu cezaî

34 Dönmez, “Cünûn” DÎA.,VIII, 126; Ayşe Etyemez, îslam Hukukunda Akü Hastasının (Mecnun) Tasarruflarının
Hukuki Sonuçları, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yükm
sek Lisans Tezi), Ankara 1994, s.30-31; Çalış, age.,s. 171-175.

35 Merğînâni, el-Hidâye Şerhu Bidâyetıl-mühtedi, Kahraman Yayınları, İstanbul 1986,111,280.
36 Şaban, age.,s. 300.
37 Mahmesani, age., s. 371.
38 Şaban, age., s. 300.



ehliyet bakımından akıl hastasından ayırmazlar ve ehliyetsiz kabul ederler. Ancak 
hukukî işlemler bakımından akıl hastasından farklı kabul edilmiştir.39

Bazı bilginler, bir takım furû-ı fıkıh hükümlerinden hareketle akıl zayıflığını 
iki kısma ayırırlar:

1. İdrak ve temyiz kudretinden mahrum bırakan akıl zayıflığı. Bu durumdaki kişi, 
bütün hükümler bakımından akıl hastaları gibidirler. Bunlar aynen gayri mümeyyiz 
küçükler gibi ehliyetsizler grubunda yer alır ve edâ ehliyetini tamamen kaybederler.

2. İdrak ve temyiz kudretini ortadan kaldırmayan fakat normal reşid kimsele
rin idrak derecesinden aşağı bir dereceye indiren akıl zayıflığı. Bu durumdaki kişi, 
bütün hükümler bakımından tıpkı mümeyyiz küçükler gibi olup eksik ehliyetlidir. 
Hukuk literatüründe de ma’tûh denilince daha çok ikinci grup kastedilmektedir.40

Dolayısıyla aklından özrü bulunan bir kimse, eğer hiç bir şeyi düşünüp kavra
yamayacak bir durumda ise ona “akıl hastası”; eğer bazı olaylara akıl erdirebiliyor- 
sa; bazı sözleri akıl hastasının sözlerini andırmakla birlikte, bazı sözleri de normal 
insanların sözlerine benziyorsa “ma tüh” (gel-git akıllı, bunamış) denilmektedir.41

Diğer yandan, İslâm hukukçularının büyük bir bölümü biraz daha farklı bir yol 
izleyerek, bunamış kimsenin ancak mümeyyiz olabileceğini, temyiz gücünü yitirdi
ğinde ise akıl hastasından hiç bir farkı kalmayacağını ifade etmişlerdir.42

Görüldüğü üzere, bu konuda temyiz gücünün mevcut olup olmadığını esas al
mak, İslâm hukukunun prensiplerine daha uygundur.

Ateh ile cünûn arasındaki temel fark; birincide sükûnet ve durgunluk; cünûnda 
ise heyecan ve taşkınlık hâkimdir.43 Mecnûn saldırgan deliye matuh ise pasif deliye 
karşılık gelmektedir.44

Ateh, anlama/dikkat ve idrak zaafından kaynaklanan akıl zayıflığı iken ciinun, 
dengesiz davranışlara sebep olan akıl bozukluğudur.45

Bazı çağdaş fakihlere göre ateh, cünûn halinin en düşük derecesidir. Çünkü 
ateh, akılda zafiyet olup matuhu reşit derecesine ulaştırmaz.46
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39 Serahsi, Usul, I, 348; Şaban, age., s. 300; Çalış, age.,s. 169.
40 Bkz. Şaban, age.,s. 299; Gözübenli, “Ateh”, DİA., IV, 51; Çalış, age.,s. 169; Akman, age.,s.l 30-131.
41 Aişe Muhammed Sıddık, Eserul-emrâzil-müzmine aleî-hayatı z-zevciyyeti fıl-Fıkhıl-îslamî (Yüksek Lisans Tezi) 

Külliyetüd-Dirasati’l-Ulyâ, Camiatün-Necahi’l-Vataniyye, Nablus, Filistin 2014, s.l 13; Ceburî, age., s. 97; Emir 
Padişah, Teysirut-Tahrir Şerhi ala Kitabı t-Takrir, Beyrut 1996, II, 253; er-Racihî, age.,s. 65.

42 Ebû Zehre, el-Ahvâluş-şahsiyye, Kahire: Dârü’l-Fikril-Arabi, 1957, s. 445-446; Çalış, age.,s. 170.
43 Ebû Zehre, 1986:291; Udeh, et-TeşriüTcinaiyyul-îslâmî: Mukarenen li-kanuni’l-vaz’i, MüessetüY-Risâle, Beyrut 

1992: I, 586.
44 Veysel Aksoy, “Ortaçağ İslam Toplumlarmda Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Toplumsal Statüleri ve Eğitimle

ri”, International Journal ofEarly Childhood Special Education (INT-JECSE), VI (1), 2014, ss. 102-114, s.104.
45 Debusi, age.,433; Dönmez, “Cünun”, DÎA., VIII, 126; Mian, Ali Altaf, “Mental Disability in Medieval Hanafi Lega

lisin”, Islamic Studies, LI/3, 2012, ss. 247-262, s.253.
Udeh, age.,l, 586.46
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Hukuken akıl hastalığı hükümlerinin uygulanabilmesi, bu hastalıkların kişinin 
hukukî değerlendirmeye tâbi tutulan fiili işlediği sırada temyiz kudretini ortadan 
kaldırmış olmasına bağlıdır. Bu yaklaşım ile İslâm hukukundaki cünûn-ı mutbik 
(uzun süreli akıl hastalığı) ve cünûn-ı gayr-i mutbik (kısa süreli akıl hastalığı) ayı
rımının temelindeki düşünce ve cünûna bağlanan fıkhî sonuçlar arasında paralel
lik bulunduğu görülmektedir. Öte yandan İslâm hukukunun, akıl hastalarının iş
lem ehliyeti bakımından tam ehliyetsiz sayılması ve kural olarak bütün işlemlerinin 
geçersiz kabul edilmesi noktasında Kara Avrupası hukuk çevresine dahil hukukların 
çoğunluğu ile birleştiği, akıl hastalarının yaptığı sözleşmeleri hükümsüz değil fes- 
hedilebilir nitelikte sayan ve fesih imkânını da sadece kötü niyetli (akıl hastalığını 
bilen) kişiye karşı tanıyan İngiliz hukukundan ise ayrıldığı tespit edilebilmektedir.47

2. Akıl Zayıflığı:

Akıl; insanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü, düşün
me ve anlama melekesidir.48 Âkil da hukuk bakımından temyiz kudretine sahip 
kimsedir.

Akıl zayıflığı, (mental weakness) akli melekelerin yeterince gelişmemiş bulun
ması sebebiyle, makul surette hareket edebilme iktidarına engel olan bir durumdur. 
Akıl zayıflığı, bir kimsenin akli fonksiyonlarının yavaş yavaş doğal bir şekilde za
yıflaması olarak da tanımlanabilir. Akıl zayıflığı, bir hastalık değil, kişide doğuştan 
var olan ya da sonradan ortaya çıkan akılsal işlevdeki bir yetersizlik, bir azgelişmiş
lik, bir duraklama ya da gerileme durumudur. Aşırı ihtiyarlık sebebiyle akli mele
kelerin (fonksiyonların) zayıflaması ve alzheimer hastalığı bu kategoriye girer.49

Akıl zayıflığında, zekânın ve muhakeme yeteneğinin yeterli derecede gelişme
miş olduğu durumlar söz konusudur. Tıbbi bakımdan çeşitli zeka gerilikleri bu ta
nım kapsamına dâhil olmaktadır. Akıl zayıflığına sahip olan kişilerde idrak etme 
yeteneğinden çok, irade kuvvetinde zafiyet görülür.50

3. Bunama:

İnsanın aklına arız olan “bunama” onun bazen akıllı, bazen de akıl hastası gibi 
hareket etmesine sebep olmaktadır.

47 Dönmez, “Cünûn”, DİA,, VIII, 126.
48 Süleyman Hayri Bolay, “Akıl”, DİA., 11,238; Akman, age.,s. 5.
49 Kemal Oğuzman&,Özer Seliçi, Kişiler Hukuku Dersleri (Gerçek ve Tüzel Kişiler), Filiz Kitabevi, İstanbul 1988, s. 

33; Jale G. Akipek & Turgut Akıntürk, Türk Medeni Kanunu -  Başlangıç Hükümleri -Kişiler Hukuku, Beta Yayınları, 
İstanbul 2002, s. 306-307; Serap Helvacı, Gerçek Kişiler, Legal Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 56; Erkan & Yücer, agm., 
s.492; Ahmed Ukkaşe, et-Tıbbun-nefsi’l-muasır, Mektebetu 1-Enclo’l-Mısriyye, Kahire 1992, s.599-601; Fayiz Mu- 
hammed Ali, el-Emrazüh-nefsiyye, el-Mektebü’l-îslami, Beyrut 1987, II, 299; Hüdâ, Nazariyyetul-ehliyye : Dirâse 
TahliliyyeMukârene BeyneTfıkh ve îlmın-nefs, el-Ma’hedü’l-Alemi liT-Fikril-lslâmî [The International Institute of 
Islamic Thought], Herndon 2011, s. 24.

50 Erkan & Yücer, agm., s.492; Öztürel, age.,s359.
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Latince’deki kullanım biçimiyle “demans-dementia” olarak bilinen ve halk ara
sındaki yaygın kullanımıyla bunama; tıbbi bir terim olarak, beyinde hasardan kay
naklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup yerleşmiş, varolan, edinilmiş olan zekânın, 
zihinsel ve sosyal yeteneklerin kişinin günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek de
recede yitirilmesidir. Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem 
çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyo- 
nunu kaybeder. Alzheimer hastalığı da, yetişkinlerde meydana gelen ve tamamen 
tedavi edilemeyen en sık demans türüdür.

Bunak kavramı da, atehle aynı kökten gelen “matuh” kavramı ile eşdeğer ola
rak kullanılmakta, şuuru karışmış, anlayışı kıt, konuşması karışık, tedbiri bozuk 
olan kimseler için nitelenmektedir.51 52

Arapça’da bunamanın karşılığı olarak ayrıca “haref”, (Dr-)> “habal” (jç^) vb. 
kavramlar kullanılmaktadır.53

4. Erzel-i Ömür;

Erzel’in aslı rezil kelimesidir. Bu da kötü, bozuk, tasvip edilmeyen şey olduğun
dan istenmeyen, kendisinden uzak durulan, terkedilen ve vazgeçilen anlamındadır.

“Erzel-i ömür” ise ‘kendine yeterliliğin kaybedildiği, ömrün aciz, sefil ve en 
düşkün olunan çağı’ anlamına gelmektedir.54

“însarı, bilirken hiçbir şey bilmez olur. Bu, insanın organik gelişme sürecini be
lirten bir ifadedir. İnsan doğar, gelişir, gücünün, zeka ve bilgisinin doruğuna erişir. 
Sonra da giderek geriler, yaşlanır ve bazı hallerde yeni doğan bir çocuk kadar düşkün 
ve çaresiz bir duruma düşer.”55

Kuran - 1  Kerimde; insanoğlunun hayat safhaları belirtildikten sonra, bazı kim
selerin bilgili iken bir şey bilemez hale gelmesi için erzel-i ömre yani “ömrün en 
kötü, en zayıf ve sıkıntılı çağma” iletileceği belirtilmektedir.56

Erzel-i ömür; insanın iyice ihtiyarladığı, düşkün hâle geldiği, başkalarına muh
taç olduğu, bildiklerini unutup tekrar çocukluk günlerine döndüğü ve böylece

51 Engin Eker, “Yaşlıda Demans”, î. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sürekli 
Tıp Sorunları Sempozyumu (12-13 Kasım 1998), İstanbul, 1998, ss. 43-58, s.43; İdil Işıl Gül, Demansın Hukuki Bo
yutları, İstanbul Bilgi Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Hukuk Yüksek Lisans Programı (İnsan Hakları Hukuku), İstanbul 
2012, s. 5; Yahya Karaman, Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar, Lebib Yalkın Matbaası, Kayseri 2002, s. 63.

52 Erdoğan, age.,s.347.
53 İbn Manzur, age.,“haref” mad. IX,62-66; “habal” mad. XI, 197; eTMevsuatuTArabiyyetıl-alemiyye, 1999:X,41; 

Hamdani, el-Cünûn ve Envâuhû fiTmanzûriTîslamı: Dirasetün Asriyyetün, 2012, s. 29-30,51-52; http://www.alma- 
any.com/ar/thes/ar-ar/W , tarih yok (erişim, 15.01.2016.).

54 İbn Manzur, age., “erzel-i ömr” mad. XI, 281; Süleyman Ateş, Kuran Ansiklopedisi, Kur’an Bilimleri Araştırma Vakfı 
(KÜBA), İstanbul trs., V,496.

55 Muhammed Esed, Kuran Mesajı (Meal- Tefsir), (Çev.Cahit Koytak, & Ahmet Ertürk,) İşaret Yayınları, İstanbul 
1997, s. 543.

56 Nahl, 16/70; Hac , 22/5; Ayrıca bkz. Rûm, 30/54; Yâsîn, 36/68.

http://www.alma-any.com/ar/thes/ar-ar/W
http://www.alma-any.com/ar/thes/ar-ar/W
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âcizliğinin, güçsüzlüğünün, bunaklığının, bilgisizliğinin ve anlayışsızlığının iyice 
ortaya çıktığı, insanın organik ve zihinsel yeteneklerinin en zayıf ve verimsiz nok
taya geldiği perişanlık günleridir.57 Nitekim Hz.Peygamber (s.a.s.) sık sık “Allah’ım, 
erzel-i ömre düşmekten sana sığınırım.” duasını tekrarlamıştır.58

Alzheimer, genelde yaşlılıkla ortaya çıkan bir hastalık59 olması sebebiyle ayette 
söz konusu edilen duruma uygun düşmektedir. Yani bu hastalık, bilgisizliği, unut
kanlığı doğuran o devrenin unsurlarından biridir.60

C. ALZHEİMER HASTALIĞI

1. TANIMI, EVRELERİ, NEDENLERİ, KLİNİK BELİRTİLERİ VE TEDÂVİ

a. Tanımı ve Mahiyeti
Alzheimer (AIT) hastalığı ilk kez Alman psikiyatristi ve nöropatoloğu Alois 

Alzheimer tarafından 1906 yılında "Presenil Dementia” olgusu olarak sunulmuş, 
psikiyatrist Emil Krapelein tarafından "Alzheimer hastalığı” olarak tanımlanmış
tır.61

Alzheimer, yaşlılık ve öncesi en çok görülen bunama nedenlerinden biri olup 
genellikle sinsi başlayan, ilerleyici olan ve zihinsel işlevlerde, bellek, yargılama, al
gılama ve soyut düşünmede ağır yetersizliklerin söz konusu olduğu bir beyin has
talığıdır.62 63

Alzheimer hastalığı (AD), bellek bozukluğunun yanı sıra, konuşma, yönelim, 
praksi (anlama, motor beceri, duyu, öğrenilmiş hareketlerin düzgün yapılabilmesi), 
soyut düşünme, problem çözme işlevlerinden en az birinin bozulmasıyla ortaya çı
kan bilişsel işlevlerde bozulma, günlük yaşam aktivitelerinde azalma ve davranışsal 
ve psikolojik bozukluklarla sonuçlanan ilerleyici bir nörodejeneratif65 hastalıktır.64

57 Bkz. Heyet, Kuran Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2003: III, 420, Nahl sure
si, 16/70 tefsiri.

58 Buhari, “Daavât”, 37; Müslim, “Zikir”,52.
59 Hüseyin A. Şahin & Tuba Gül Yazıcı, “Alzheimer Hastalığı”, Klinik Gelişim (1), 2010, ss. 48-52. (http://www.khmk- 

gelisim.org.tr/kg_l0_ l/8 .p d f) s. 48 (erişim, 04.04.2016.).
60 eş-Şirbinî: “Vesailü İlaç merazi Alzheimer”; Dudeh, “Erzel-il Umr” (http://www.islamtoday.net/bohooth/art- 

show-86-8913.htm) (erişim, 16.01.2016.).; ez-Zagla, “Alzheimier: Muanatü Reddil-Cemil li Merza fi Erzeli’l-Umr”, 
(http://www.maghress.com/attajdid/104458); 2013(erişim, 16.01.2016.); Hamdani, age., s. 31.

61 Kaynak Selekler, “Alois Alzheimer ve Alzheimer Hastalığı”, Geriatri Dergisi Demans Özel Sayı, XIII (3), s. 9-14, 
2010, s. 9; Ebû Hamîd, Maraz Alzaymır, en-Nisyan min-nımetin ilâ Nıkmetin, Mektebetü Mümin Kureyş, Dımaşk 
2009, s. 9; Eker, “Yaşlıda Demans”, s. 8.

62 Gül Ünsal Barlas & Nevin Onan, “Alzheimer Hastası ve Aileleri ile İletişim”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yükseko
kulu Dergisi, XI(4), 2008, ss. 105-111, s. 106; Ümide Demir Özkay,Yusuf Öztürk, & Özgür Devrim Can, “Yaşlanan 
Dünyanın Hastalığı: Alzheimer Hastalığı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, XVIII(1), 2011, ss. 
35-42, s. 35; Ukkaşe, age.,s. 680.

63 Nörodejeneratif; sinir hücrelerinin ilerleyici kaybı ile giden ve bu kayba bağlı olarak sinir sistemi fonksiyonlarının 
yitimine neden olan bir grup hastalıktır. Bkz. http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1003-sab-ttip-2015-2. 
pdf. (erişim, 21.03.2016.)

64 Esra Yalçın, Bektaş Murat Yalçın, M. Fevzi Dikici, & Erkan Melih Şahin, “Alzheimer Hastasıyla Yaşamak”, Türk Aile

http://www.klinik-gelisim.org.tr/kg_10_1/8.pdf
http://www.klinik-gelisim.org.tr/kg_10_1/8.pdf
http://www.islamtoday.net/bohooth/art-show-86-8913.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/art-show-86-8913.htm
http://www.maghress.com/attajdid/104458
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1003-sab-ttip-2015-2
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b. Evreler
Alzheimer hastalığı süreci, belirli evrelerden geçer: Alzheimer üç farklı evrede 

görülebilir ve her bir evre bazı belirtilerle karakterizedir. Evrelerin belirli bir süresi 
yoktur, bir evreden diğerine uzun yıllar sonra geçilebilir.

Erken evrede; yakın bellek bozukluğu, yeni bir bilginin öğrenilmesinde belir
gin güçlük gözlenmektedir. Yeni bir bilgi öğrenme kapasitesi çok sınırlıdır. Akıl yü
rütme becerileri etkilenmiştir. En belirgin bulgu unutkanlıktır. Hasta sözcük bulma 
zorluğu çekebilir ve zamanı şaşırabilir. Hobi ve etkinliklere ilgisini yitirmeye başlar.

Orta evrede; hasta giderek daha unutkan olur. Belirginleşen bellek kaybı, yolu
nu kaybetme, hesaplamada zorluklar, iletişim sorunları, eşyaları kaybetme, yerini 
karıştırma, ajilasyon (tutarsız, aşırı davranış; yanlış anlamalar ve bunlara bağlı dav
ranış kusurları ve hezeyan), amaçsız dolaşma, halüsinasyon, agresyon (çevredeki 
kişilere, objelere ve kendine yönelik düşmanca davranışlar) gibi psikiyatrik belir
tiler, öz bakımın azalması, yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardıma ihtiyaç 
duyma vardır.

İleri evrede; hastanın yaşamı tümden başkalarına bağımlı duruma gelir. Zihinsel 
işlevler en alt düzeye iner; bellekte sadece parçacıklar kalmıştır. Hasta daha önce tanı
dığı kişileri tanıyamaz. Konuşmaları anlamsız sözcükler ya da sesler çıkarma biçimin
dedir. İdrar ve dışkı tutmada sorunlar vardır. Beslenme, yıkanma, giyinme tamamen 
bağımlı hale gelmiştir. Bu evrenin sonuna doğru hastalar; balama tam muhtaç, konuş
mayan, anlamayan, genelde sakin, bırakıldığı yerde oturan, yürümesi yavaşlamış ya 
da yardımsız yürüyemeyen, en sonunda ise tümüyle yatağa bağımlı duruma gelirler.65

Görüldüğü üzere, Alzheimer, yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı 
etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır.

c. Nedenleri
Alzheimer hastalığının nedenleri arasında beyinde protein birikimi, beyin hücre

lerinin ölümü, kalıtsal (genetik) faktörler, sinirsel iletimin bozulması, aşırı stres, trav
maya maruz kalma, kötü ve dengesiz beslenme gibi çevresel faktörler yer almaktadır.66

d. Klinik Belirtiler
Alzheimer hastalığının ilk belirtisi genellikle unutkanlıktır. Yakın zamana ait 

bilgileri hatırlama ya da yeni bilgiler öğrenme güçlüğü görülür. Ayrıca konuşma 65 66

Hekimliği Dergisi, IX(4), 2005 s. 167-173, s. 167; Murat Altın, Alzheimer Tipi Demans Hastalarına Bakım Verenlerde 
Tükenmişlik ve Anksiyete (Uzmanlık Tezi),, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, 
İstanbul 2006, s. 4; Ukkaşe, age.,s. 679.

65 Barlas & Onan, age., s. 106-107; Hüseyin A. Şahin & Tuba Gül Yazıcı, agm., s. 49-50; Hüdâ, age.,s. 260; Ebû Hamîd, 
age.,s. 21-22; Eker, “Yaşlıda Demans”, s. 91-92.

66 Hüseyin A. Şahin & Tuba Gül Yazıcı, agm. ,s. 48-49; Demir Özkay,Yusuf Öztürk, & Özgür Devrim Can, agm., s.35.
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bozukluğu, karar verme güçlüğü, kişileri tanıyamama ya da yolunu kaybetme gibi 
başka zihinsel sorunlar da baş gösterir.

Alzheimer hastalarında tabloya çoğu kez davranış ve kişilik bozuklukları da 
eşlik eder. Özellikle hastalık ilerledikçe, birçok hastada depresyon, saldırganlık, hu
zursuzluk, hayaller görme, uyku bozuklukları ya da amaçsızca dolaşma gibi ruhsal 
sorunlar görülebilir.67

e. Tanısı ve Tedavi

Kesin Alzheimer tanısı, biyopsi veya otopside alınan doku incelemesi ile pa
tolojik olarak konabilir. Klinikte konulan tanı olası Alzheimer hastalığı tanısıdır. 
Bununla birlikte, hasta öyküsü, fizik ve nörolojik muayene, nöropsikolojik testler, 
bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) görüntüleme, pozitron emis
yon tomografi (PET) ya da tek foton emisyon tomografi (SPECT) gibi görüntüleme 
yöntemleri, ve laboratuvar incelemeleri ile yüksek oranda (%85-90) doğrulukla kli
nik tanı koymak mümkündür.68

Alzheimer hastalığının klinik tanısı için yayınlanan ve yaygın biçimde kulla
nılan iki tanı ölçütü bulunmaktadır. Bunlardan birisi, Ulusal Nörolojik ve İletişim 
Hastalıkları Enstitüsü ve İnme-Alzheimer Hastalığı ve İlişkili Elastalıklar Derne
ği (NINCDSADRDA) tarafından geliştirilen tanı ölçütü, diğeri ise Tanısal ve Sa
yımsal El Kitabı (DSM) ölçütüdür. Bu ölçütlerden yararlanılarak hastada öğrenme 
ve bellek bozukluğunun olup olmadığı, afazi, apraksi, agnozi, yönetsel işlevlerde 
(planlama, organize etme, sıralama, soyutlama gibi) bozukluğun görülüp görülme
diği ve MSS ile ilişkili başka bir patoloji bulunup bulunmadığı gibi değerlendirme
ler yapılmakta ve ATI tanısı konulabilinekledir.69

Alzheimer hastalığının tamamen tedavisi mümkün değildir. Tedavi mümkün 
olabildiğince uzun süre günlük becerilerin devamını sağlamak ve mağdurlar ile 
yakınlarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamayı amaçlamaktadır. Ancak eken tanı ve 
teşhis ve kullanılan bazı ilaçlar ile zihinsel performans biraz daha uzun süre koru- 
nabilmekte, hastalığın ilerleme hızı yavaşlatılarak semptomlar azaltılabilmektedir.

Hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek, depresyon, huzursuzluk, 
uykusuzluk gibi bilişsel olmayan bozukluklar ile tepkisel davranışları hafifletmek 
için ilaçlar dışındaki yöntemler de faydalı olmakladır. Terapi, ilgi gösterme, aktif 
ve meşgul etme, tepkisel davranışlarla baş ederken makul olma ve hastanın yaşam 
alanını ona göre düzenleme alzheimer hastaları için özel önem taşımaktadır.70

67 Geniş bilgi için bkz. Eker, “Yaşlıda Demans”, s. 91-92.
68 Selekler, agm., s. 12.
69 Özkay,Yusuf Öztürk, & Özgür Devrim Can, agm., s.36.
70 Emine Neşe Tuncer Elmacı, “Alzheimer Hastalığında Güncel Tedaviler”, Türkiye Klinikleri Nöroloji (Özel Sayı)(2),
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II. İSLAM HUKUKU’NDA ALZHEİMER HASTALIĞINA BAKIŞ

A. GENEL OLARAK

Alzheimer; ateh durumunu içeren, beynin, öncelikle hafıza olmak üzere, tüm 
bilişsel fonksiyonlarında ilerleyici kayba neden olan tıbbi bir hastalıktır.71

Günümüzde gelişen tıp, psikoloji ve psikiyatri çalışmaları neticesinde ateh kav
ramı farklı şekilde tanımlanmış ve bu kapsamda ateh ile ilgili şer’i hükmün belir
lenmesinde yeni bir çerçeve çizilmiştir. Ayrıca aklın, idrakin ya da temyizin orta
dan kalkması olan menatın/illetin ortaya çıkmasına göre yeni durumları mukayese 
etmeye ve ilgili şer’î hükmü belirlemeye imkan veren yeni bir takım kıstaslar ortaya 
çıkmıştır.

Nitekim bu bağlamda, klasik fıkıh kitaplarında yer alan, “Ya akıl ve bedenin 
kemâli ile tam (kâmil) veya ikisinden birinin eksikliği ile eksikliktir, (nâkıs) ” şeklinde
ki ehliyet tanımı72 artık günümüzde yetersiz kalmaktadır. Zira aklî olgunluğa sahip 
kimse, bedenen hasta olduğunda ehliyeti aslında tam olup bu durum ehliyetine etki 
etmemekte, ancak bedensel acziyeti sebebiyle yerine getiremediği bazı vecibeler
den muaf olmaktadır.73

Nitekim İbn ITümam’ın bu gerçeği ifade sadedinde “Edâ ehliyeti iki türdür: Aklî 
ve bedenî olgunluğu eksik olan çocuklar ve -bedenen güçlü olsa da- aklında gelgit 
yaşayan (ma’tuh) eksik edâ ehliyetine sahip kimseler ile aklî ve bedenî olgunluğu tam 
olan, ruhen ve bedenen hasta olmayan tam (kâmil) edâ ehliyeti olanlar.”74 şeklindeki 
sözleri de bunu destekler mahiyettedir. Dolayısıyla ona göre ehliyetin oluşumu bi
rinci derecede aklî olgunluk ile ilgilidir.

Ayrıca yine klasik fıkıh kitaplarında deli, bunak ve bunların türleri arasında 
ayrım yapılmadan ehliyeti ortadan kaldıran veya daraltan sebepler (avârız) konu
sunda genellemeye gidilmiştir.75

Ancak şu var ki, akıl hastalıkları farklı belirtiler gösteren çok sayıda ve çok 
çeşitte karşılaşılan hastalıklardır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluştu
rulan ICD-10 (International Classification of Diseases) Hastalıkların ve İlgili Sağlık 
Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflamasına ilişkin listesinin son güncel

2009, s. 57-63; Ebû Hamîd, age.,s. 11, 38-41; Eker, “Alzheimer Hastalığı”, Î.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp 
Eğitimi Etkinlikleri, Türkiye'de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu, İstanbul (6-7Mart 2008) (http:// 
www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/62/6207.pdf) ss. 85-110, s. 94-97. (erişim, 19.03.2016.)

71 Gassan, “Harefü’ş-şeyhuhati “Alzheimer”, Merazu Fikdanız-Zâkireti, Beyrut, 2005, s. 53; Aişe Muhammed Sıddık, 
age.,s. 81.

72 Teftazani, age., 11,164; Habbazi, age., s. 365.
73 Hüdâ, age.,s. 122.
74 Emir Padişah, age., II, 253.
75 Bkz. Kasani, Bedaiü’s-Sanai’f î  Tertibış-şeraı, (thk. Ali Muhammed Muavviz, Adil Ahmed Abdülmevcut) Dârü’l- 

Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997, VI, 175; Habbazi, age., s. 371; Zeylai, 1313: VI, 252; Merginani, age., III, 280.

http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/62/6207.pdf
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leştirilen halinde, “Akıl ve Davranış Bozuklukları” başlığı altında pek çok hastalık 
grupları sayılmıştır: Semptomatik olanlar da dâhil olmak üzere organik akıl hasta
lıkları; madde kullanımına bağlı akıl hastalıkları; şizofreni, şizotipal ve delüzyonel 
akıl hastalıkları; duygulanım (affektif) akıl hastalıkları; nörotik, stresle bağlantılı ve 
somatoform akıl hastalıkları; psikolojik sıkıntılar ve fiziksel faktörlerden kaynak
lanan davranışsal sendromlar; yetişkin kişiliği ve davranışlarına ilişkin hastalıklar; 
mental retardasyon (zihinsel gerilik); psikolojik gelişime ilişkin bozukluklar; genel
likle çocukluk veya gençlik dönemlerindeki saldırılara dayalı davranışsal ve duygu
sal bozukluklar; bu kategorilere dâhil edilemeyen diğer akıl hastalıkları.76

Günümüz hukukunda hâkim olan yaklaşım, tıbbın akıl hastalığı kabul ettiği 
her rahatsızlığın kişinin edâ/fiil ehliyetini (özellikle işlem ehliyetini) mutlaka orta
dan kaldırmış sayılmaması yönündedir. Buna göre akıl hastalığının bu anlamdaki 
ehliyeti etkileyebilmesi için temyiz gücünü, yani mâkul şekilde hareket edebilme 
iktidarını, hastanın fiillerinin sebep ve sonuçlarını idrak edebilme kabiliyetini or
tadan kaldıracak nitelikte olması gerekir. Meselâ sara, şizofreni ve alzheimer tıp 
ilmi yönünden akıl hastalığı olmakla birlikte kişinin sırf bu sebeple fiil ehliyetine 
sahip olmadığı söylenemez; hukuken akıl hastalığı hükümlerinin uygulanabilme
si, bu hastalıkların kişinin hukukî değerlendirmeye tâbi tutulan fiili işlediği sırada 
temyiz kudretini ortadan kaldırmış olmasına bağlıdır.77

Bu itibarla, alzheimer hastasının fiil ehliyetinin belirlenmesinde, psikiyatri bi
liminin verileri çerçevesinde hastalığın hangi derecede olduğu önem taşımaktadır. 
Şüphesiz hafıza, düşünme ve anlamayı içeren birçok üst kortikallarm fonksiyonu
nu yitirdiği alzheimer hastalığına78 dûçâr olma durumunda ehliyet kısıtlılığı söz 
konusudur. Zira alzheimer, kişiyi şer’î teklifi anlama gücünden yoksun bırakmak
ta, kronik bir hal alarak evresi ilerledikçe de hasta kendi hakkında kararlar vere
memekte, yanlış finansal seçimler yapmakta ve fiil ehliyetini kaybetmektedir. Fiil 
ehliyetinin tümüyle yitirilmesi zaman almakta, hastalığın geçirildiği evrelere göre 
değişmektedir. Erken evrede hastalar henüz tüm yetilerini, kendi iradelerini yön
lendirme yeteneğini tam olarak yitirmemektedir. Ancak orta ve ileri evrede hasta 
yanlış kararlar vermekte, kendini ve yakınlarını maddi ve manevi olarak zarara uğ- 
ratabilmektedir.79

76 Bkz. Güner Hande Ulutürk, Türk Ceza Hukukunda Akıl Hastahğt ve Kusur Yeteneğine Etkisi, Bahçeşehir Üniv. Sosyal 
Bilimler Enst. Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009, s. 68-107; http://apps.who.int/ 
classifications/icdl0/browse/2010/en#/V (erişim, 19.03.2016.).;

77 Dönmez, “Cünûn”, DİA., VIII, 126.
78 Ukkaşe, age., s. 679.
79 Geniş bilgi için bkz. Özge Gülmez, Ali Rıza Tümer, Emre Karacaoğlu, Ramazan Akçan, & Aysun Balseven Odabaşı, 

“Alzheimer Hastalığında Fiil Ehliyeti”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, (STED), XXIII(1), 2014, ss. 30-38, s. 31-32; 36-37 
(http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2014/l.pdf) (erişim, 21.03.2016.); Michael N. Kane, “Legal Guar- 
dianship and Other Alternatives in The Çare of Elders With Alzheimer’s Disease”, American Journal o f Alzheimer s 
Disease and Other Dementias, XVI(2), ss. 89-96.

http://apps.who.int/
http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2014/1.pdf
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Bilişsel işlevlerde ilerleyici kayıplarla ve sinsice seyreden bu hastalığın ileri ev
resinde hasta tümüyle başkalarına bağımlı duruma gelebilmektedir. Erken evreler
de hastalar, tam ya da kısmi olarak fiil ehliyetine sahip olmakta iken ileri evrede fiil 
ehliyetlerinin olmadığı kabul edilmektedir. Gene de bu durum tıp ve hukuk çev
relerinde oldukça tartışmalı bir konu olup, mahkemeler gerek ceza gerekse hukuk 
yargılaması sürecinde pskiyatri ve nöroloji uzmanı gibi bilirkişilere hastanın fiil 
ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda görüş sormaktadır.80

Amerikan hukuk sisteminde Alzheimer hastalarının fiil ehliyetinin tam ya da 
hiç olmadığı görüşü benimsenmektedir. Oysa erken evrede hastalar karmaşık fi- 
nansal hesaplar yapamasa da günlük basit finansal hesapları yapabilmektedir. Bu 
hastaların fiil ehliyetinin olmadığı görüşü tıp çevreleri tarafından doğru bulunma
maktadır.

Literatürde hastanın tanısı konulduğu andan itibaren hukukî konuların tartış
malı olduğu görülmektedir. Nitekim tanı konulduğu anda vasi tayini edilmesi ge
rektiğini savunanlar olduğu gibi, hastanın evresine ve klinik durumuna göre daha 
geç dönemlerde vasi tayini edilmesi gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır.81 
Ayrıca bazı nöroloji uzmanları da Alzheimer hastalarında hukukî işlemlerde fiil 
ehliyetinin her işlem için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, hastaların bir du
rum için yeterli iken başka bir durum karşısında yetersiz olabileceğini, hatta Alzhe
imer hastalarının fiil ehliyeti yokken zamanla tedaviyle düzelebileceğini, özellikle 
de ikinci evreden itibaren yeterlilik durumunun, hastaya vasi tayini konusunun 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmektedir.82

Yaşlı istismarının önlenmesini savunan yazarlar ise, hasta eğer kendine ve çev
resine zarar verici davranışlar sergilemiyorsa, vasi tayini yapılmasına gerek olmadı
ğını belirtmektedir. Ayrıca erken evrede vasi tayini yapılan hastalar, otonomilerini 
kaybederek özgüvenlerini yitirmekte, bağımsız davranmaları kısıtlandığından do
layı olumsuz yönde etkilenmektedir.83

îslam hukuku açısından ehliyet kriterini alzheimer hastasına uyguladığımızda; 
hafıza, zaman ve mekanı bilme bozukluğunun gerçekleştiği ilk aşamada hastanın 
ehliyeti, kısmi olarak akıl zayıflığı bulunduğundan ergenlik çağındaki insanın eh
liyeti gibidir ve ibadetlerden muaf tutulmaz. Unuttuğu ibadetlerde unutkanlık hük
mü uygulanır.

80 Bkz. Marson Daniel, “Loss of Competency in Alzheimer’s Disease: Conceptual and Psychometric Approaches”, 
International Journal ofLaw and Psychiatry(24), 2001, ss. 267-283; Yeşim Can, Mustafa Sercan, Ömer Saatçioğlu, 
Hüseyin Soysal, & Niyazi Uygur, “Hukuki Ehliyeti Değerlendirme Formu (Hedef] Geçerlilik, Güvenilirlik ve Du
yarlılığı”, Klinik Psikiyatri Dergisi, IX (1), 2006, ss. 5-16, s. 9; Fatih Selami Mahmutoğlu, “Nöroloji Uzmanlarının 
Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri”, Türk Nöroloji Dergisi, XVIII(2), 2012, ss. 46-53, s. 50.

81 Gülmez, Tümer, Karacaoğlu, Akçan, & Aysun Balseven Odabaşı, agm., s. 37.
82 Marson Daniel, a.g.m. 269-270; Gülmez, Tümer, Karacaoğlu, Akçan, & Aysun Balseven Odabaşı, agm.,s. 37.
83 Bkz. Kane, agm.,s. 89-96.
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Konuşma ve yazma zorluğu ve yürüme değişikliğinin görüldüğü ikinci aşama
da ise hastanın ehliyeti, temyiz dönemi çocuğun (mümeyyiz sabi) ehliyeti gibidir.

Zihinsel ve fiziki çöküntünün görüldüğü üçüncü aşamada ise temyiz öncesi 
döneme (gayrı mümeyyiz çocukluk) girer ve tam vücup ehliyeti devam etmekle 
birlikte eda ehliyeti tamamen ortadan kalkar.84

Alzheimer hastasının fiil ehliyetinin belirlenmesinde önemli olan bu evreler, 
onun hangi hukukî işlemleri yapıp yapamayacağını ve hangi hallerde yaptığı iş
lemlerden sorumlu tutulacağını tespit açısından önem arz etmektedir. Bir sonraki 
bölümde bu konu detaylı bir şekile irdelenmeye çalışılacaktır.

B. Şahıs ve Şahsiyet Kavramları, Şahsiyetin Başlangıcı ve Sona Ermesi 

1. Şahıs Kavramı

Dinin ve hukukun tanıdığı haklara sahip olabilen ve yükümlülük/borç altına 
girebilen varlıklara şahıs denir. Bu varlıkların başında insan gelir.

Ilukuk dilinde “şahıs”, hak sahibi, hak süjesi, öznesi anlamında gelmektedir. 
Bu anlamda haklara ve borçlara sahip olma, ehil olma iktidarı kendilerine hukuk 
düzeni tarafından verilmiş olan varlıklar, birer şahıstır.85 Bu anlamı ile şahıs terimi 
aynı zamanda “hak ehliyeti” terimini de karşılar; keza hak süjesi olması nedeni ile 
her kişi haklara ve borçlara ehil olma iktidarına da sahiptir ki bu da hak ehliyetin
den başka bir şey değildir. Bu nedenle “şahıs” terimi modern hukuklarda “hak ve 
borçlara sahip olabilme ehliyeti” olarak tanımlanan “hak ehliyeti” ile aynı anlamda 
kullanılmaktadır.86

îslam hukuk metodolojisinde kişi ve mükellef kavramları «mahkûmun aleyh” 
terimi ile ifade edilmiştir.87 Yani ilahi emirle muhatap kabul edilen, üzerine bir takım 
borçlar yüklenen ve bir kısım haklara sahip olan kişi anlamında kullanılmaktadır.

İslam hukukunda da bütün insanlar “kişi” olarak kabul edilmekte olduğuna 
göre,88 alzheimer hastası da, bir “insan” olarak “kişi” (gerçek kişi) olarak kabul edil
mektedir ve hak ehliyetine sahiptir.

84 Hüdâ, age., s. 206,301-302.
85 Karaman, age., 1 ,171; Salih Ağcakaya, îslam Hukukunda Hakiki Şahsîn Fiil Ehliyeti, Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler 

Enst. Temel îslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bur
sa 1997, s. 3; Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
İstanbul 1974, s. 9; Turgut Akmtürk, Medeni Hukuk. Ankara: Savaş Yayınları, 1989, s. 79; Hüseyin Hatemi, Kişiler 
Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, s. 15; Mustafa Dural & Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, Kişiler Huku
ku, Filiz Kitapevi, İstanbul 2006, II, 5-6.

86 Akipek & Akmtürk, age.,s. 241-243; Dural & Öğüz, age.,II, 5.
87 Emir Padişah, age., II, 395; Şaban, age., s. 293; Zeydan, age., s. 117; Koçak, age., s. 32-33; Hüseyin Tekin Gökme- 

noğlu, îslam Hukukunda Şahsiyet Hakları, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Tefsir-Hadis Anabilim Dalı (Doktora 
Tezi), Ankara 1991, s. 41.

88 Dönmez, “Şahıs”, DÎA., XXXVII, 270.



İslâm Hukukunda Alzheimer Hastalığının Edâ Ehliyeti Üzerindeki Etkileri | 165

2. Şahsiyet Kavramı

Dar anlamıyla şahsiyet; haklara ve borçlara ehil olmayı ve hak süjesini ifade 
eder yani şahıs kavramını karşılar. Geniş anlamda şahsiyet çok daha kapsamlı bir 
muhtevaya sahip olup kişinin bütün hukukî ehliyetlerini, hukuken değer taşıyan 
maddi ve manevi varlıklarını (şahsiyet hakkı), kişisel durumlarını (ahvâl-i şahsiy- 
ye) içine alır. Buna göre şahsiyet kavramı hak süjesinin:

a) Bir yandan haklara ve borçlara ehil olmasını (hak ehliyeti), diğer yandan 
kendi fiil ve işlemleriyle kendini alacaklı veya borçlu kılabilmesini (fiil ehliyeti);

b) İsmi, maddî ve fizikî bütünlüğü, manevî bütünlüğü ve İktisadî bütünlüğü 
üzerindeki haklarını (kişilik hakkı);

c) Kendini aile ve toplum içerisinde başkalarından ayırmaya yarayan, hukuk 
düzenince birtakım hüküm ve sonuçların bağlandığı niteliklerini (şahsî haller) 
kapsamaktadır.89

Şahsiyet; “gerçek kişilerin doğumlarından ölümlerine kadar, tüzel kişilerin ise 
hak ehliyetini kazandıkları andan sona ermelerine kadar kişi olmaları nedeniyle ay
rılmaz bir biçimde sahip oldukları, hukuken korunan değerlerin bütünüdür. ”90

3. Şahsiyetin Başlangıcı ve Sona Ermesi

îslam hukukunda, hukuki kişilik anne rahminde oluşmayla birlikte başlamakta 
ve bu konuda tam bir görüş birliği bulunmaktadır. Her ne kadar ceninin bağımsız 
bir şahıs varlığı yoksa da, rahimde, bir süre sonra bağımsız kişilik kazanacak olan 
canlı bir insan nüvesi bulunmaktadır. Bu özelliği sebebiyle cenin, geciktirilmesi 
zarara sebep olabilecek ve işlerliği sağ doğmasına bağlı olan nesep, miras lehine 
yapılan vasiyet ve vakıftan yararlanma hakkı gibi bazı haklara sahiptir.91

Şahsiyetin sona ermesi; hukuken şahıs olarak kabul edilen ve bu sayede bir 
takım haklara ve borçlara sahip olan; şahsi halleri ve şahsiyet hakları bulunan kişi
nin bu hak ve tasarruflarla ilişkisinin tamamen kesilmesini ifade etmektedir. Bu da 
şahsiyetin ortadan kalkmasıyla meydana gelir.

îslam Hukukuna göre anne karnında oluşumla başlayan şahsiyet, ölümle sona 
erer. Doğal bir hadise olan ölüm, aynı zamanda kendisine bilhassa miras ve aile hu
kuku bakımından birçok hükmün bağlandığı hukukî bir olay niteliğindedir. Yaşam 
destek üniteleri sayesinde de olsa canlılık devam ettiği süece ölüm kararı veriemez.

89 Dönmez, “Şahıs”, DÎA., XXXVIII, 272.
90 Helvacı, age.,s. 19.
91 Uzunpostalcı, “îslam Hukukunda Şahsiyet ve Hakiki Şahıs”, îslam Hukuku Araştırmaları Dergisi(7),2006, ss. 55-88,

s. 62-66; Dönmez, “Şahıs”, DİA.,XXXVIII, 271; İsmail Bilgili, “İslam Hukukunda Cenin Hakkı ve Onuruyla İlgili
Hükümler”, İHAD , sy. 24, 2014, ss. 219-240, s. 239-40.
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Ölüm, biyolojik hayatın sona ermesi şeklinde olabileceği gibi (gerçek ölüm), nerde 
olduğu bilinmyen, hayatta ya da ölü olduğuna dair bilgi alınamayan kişiler (mefkûd) 
hakkında hukuken ölümüne hükmedilmesi şeklinde de olabilir, (hükmen ölüm)92

4. Vücûb Ehliyeti -  Edâ Ehliyeti

a. Vücûb (Hak) Ehliyeti

îslam hukukçuları vücûb ehliyetini “dinî-hukukî hak ve borçların doğmasına 
kişinin elverişli olması”93, bir başka deyişle kişinin haklara sahip olabilme ve borç 
altına girebilmeye, “ilzam (borçlandırmaya) ve iltizama (borçlanmaya) selahiyetli 
olma hâli” şeklinde tanımlamaktadır.94

Çağdaş hukukta ise vücûb ehliyeti95 “hak ve borç sahibi olabilme, yani hak
ların ve borçların süjesi, hamili olabilme iktidarı” şeklinde tanımlanmakta bu ne
denle de bazen “hak ehliyeti” veya “medeni haklardan istifade ehliyeti” ile “şahıs” 
kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır.96

Vücûb ehliyetinin özünü nesep, hidâne, miras, vasiyet, vakıf ve satın alma yo
luyla mülk edinme gibi haklardan kişinin faydalanması oluşturur. Borç altına gir
meyi ifade eden vergi ödeme, haksız fiilinin yol açtığı zararı tazmin etme gibi yü
kümlülükler ise, daha çok üçüncü şahısların haklarını korumaya yönelik bir önlem 
mahiyetindedir.97 Ancak vücûb ehliyeti îslâm hukukçularınca “zimmet” kavramına 
dayandırılarak açıklanır.98 99

Usulcülerin genelde benimsediği anlayışa göre zimmet, her insanın doğumdan 
itibaren sahip olduğu var sayılan itibarî bir vasıf, vücûb ehliyetinin de dayandırıldı
ğı mahaldir." Bir bakıma kişinin borçlanma ve borçlandırma kapasitesidir. Zim
met de insanın hayatta olması esasına dayandığından neticede vücûb ehliyeti için 
kişinin sırf hayatta bulunuşu yeterli olup bulûğ, akıl, temyiz gibi bedenî veya ruhî 
yetişkinlik aranmaz. Çağdaş modern hukukta buna “hukukî kişilik” adı verilir.100

92 Uzunpostalcı, “îslam Hukukunda Şahsiyet ve Hakiki Şahıs” s. 71; Gökmenoğlu, age.,s. 57-60; Karaman H., age.,1, 
174-176.

93 Serahsi, Usul, 11,332; Molla Hüsrev, age.,s. 591; Teftazani, age.,II,162.
94 Zerka, age., 11,785; Zuhayli, age., 1 ,163.
95 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 6. Maddesinde “Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması 

hakkını haizdir.” ifadesiyle vücûb (hak) ehliyeti kavramına yer verilmiştir. Türk Medeni Kanunun (MK) 8. Madde
sinde de “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borç
lara ehil olmada eşittirler. ” şeklindeki düzenleme ile hak ehliyeti kavramına yer verilmiştir. Bkz. Zevkliler, Medeni 
Hukuk : Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku : Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler, Aile Hukuku, Savaş Yayınları, 
Ankara 1992, s.191.

96 Oğuzman & Seliçi, 1988: s. 22; Akmtürk, age., s. 90; Hatemi, age.,s. 21; Bardakoğlu, Ehliyet”, DÎA.,X, 534; Atar, 
ag'e.,s.l43.

97 Çalış, age., s. 63-64; Bardakoğlu, Ehliyet”, DİA., X/534.
98 Habbazi, age., s. 90; Şaban, age.,s. 296; Ebû Zehre, 1986:283; Bardakoğlu, Ehliyet”, DİA., X/536.
99 Serahsi, Usul, II, 333-334; Buharî, age.,IV, 338; Molla Hüsrev, age.,s. 32; Zuhayli, age.,1, 163; Zeydan, age.,s.123; 

Teftazani, age.,11, 348-349; Koksal, agm.,s.l 10.
100 Şaban, age., s. 250; Bardakoğlu, “Ehliyet”, DİA., X, 534-535.
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Vücûb ehliyeti tam ve nâkıs (eksik) olmak üzere ikiye ayrılır. Anne karnındaki 
ceninin vücûb ehliyeti nâkıstır. Miras, vasiyet, nesebinin sübûtu gibi lehine olan 
haklar sabit olurken; borçlanma, yakınların nafakasını karşılama gibi sorumluluk
ları bulunmamaktadır. İnsan sağ olarak doğduktan sonra ise tam bir vücûb ehliye
tine sahip olur.101

İnsan, tam vücûb ehliyetiyle malî haklardan faydalanmaya ve malî borçlar al
tına girmeye tam ehil olur. Satım, kira, miras, vasiyet, hibe gibi akid ve hukukî 
işlemler sonucu kendisine intikal eden her türlü hakkı kazanabildiği gibi kendisi 
adına yapılan hukukî işlemlerden doğan borçlara, akrabalık nafakası, haksız fiilden 
doğan tazmin, öşür ve haraç gibi kamu düzenini ve sosyal yardımlaşmayı gerçek
leştirmeye yönelik malî borçlara muhatap olur. Bunlar kişinin vücûb ehliyetine sa
hip olmasının tabiî sonuçlarıdır. Vücûb ehliyeti insaniyet vasfı ile sabit olduğu için 
kişi hayatta olduğu sürece ne eksilir ne de yok olur.102 Dolayısıyla vücûb ehliyetinin 
temelini hayatta olma özelliği teşkil eder; bu ehliyetin yaş, akıl, temyiz ve rüşd ile 
alâkası yoktur. Aklî ve bedenî gelişimi ne durumda olursa olsun yaşayan her insa
nın bu tür ehliyete sahip olduğu kabul edilir. Bu itibarla alzheimer hastası da tam 
vücûb ehliyetine sahiptir. Zira kişi doğumdan itibaren tam vücûb ehliyetine sahip 
olur. Bu yüzden malî haklardan faydalanmaya ve malî borçlar altına girmeye tam 
ehil olur. Bu ehliyete sahip olan kişi;

1) Satım, kiralama, miras, vasiyet, hibe gibi akit ve hukukî işlemler sonucu ken
disine intikal eden her türlü hakkı kazanabildiği gibi kendisi adına yapılan hukukî 
işlemlerden doğan borçlara, akrabalık nafakası, haksız fiilden doğan tazmin, öşür 
ve haraç gibi kamu düzenini ve sosyal yardımlaşmayı gerçekleştirmeye yönelik 
malî borçlara muhatap olur.

2) Zekât ve sadaka-i fıtırda malî yönü ağırlıklı gören fakihler bunların gerek
mesi için de vücûb ehliyetini yeterli kabul ederler.

Alzheimer hastalarının hakları bizzat kullanma yetkileri (edâ ehliyeti) bulun
madığı için hak ve borç doğurucu hukukî işlemleri onlar adına kanunî temsilcileri 
tarafından yapılır. Kanunî temsilcileri, temsil ettikleri kişinin sırf zararına olan hibe 
(bağış) ve vakıf gibi hukukî işlemlere yetkili değildir.

3) Vücûb ehliyeti sadece başkası adına yapılması (niyabet) mümkün olan 
hukukî işlemleri kapsadığından, niyabet kabul etmeyip şahsen ifası gereken iman, 
bedenî ibadetler ve malî yönü bulunmayan cezaî sorumluluk gibi ödevler için kişi
nin vücûb ehliyetinin yanı sıra akıl, niyet ve iradesi önem taşıdığından belli derece
de aklî yetkinlik kazanması da esastır.

101 Çalış, age., s. 68-69; Uzunpostalcı, “Cenin”, DÎA., VII, 369.
102 Zerka, age.,II, 785; Şaban, age., s. 278; Bardakoğlu, “Ehliyet”, DÎA., X/535.
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Ancak haksız fiilden doğan malî borçlarda failin kusurundan ziyade mağdurun 
hakkının kor unması esas alındığından kişinin bu tür borçlarla yükümlü tutulması 
için vücûb ehliyetine sahip bulunması yeterli görülmüştür.103

b. Edâ (Fiil) Ehliyeti

Modern hukukta “medeni haklan kullanma ehliyetf’ne tekabül eden edâ ehli
yeti; 104 kişiyi şerî hitabın yönelmesine ve edânın vücûbiyetine, dinen ve hukuken 
meşru ve muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli 
kılan özelliktir.105

Edâ ehliyeti vücûb ehliyetinin daha kapsamlı hale gelmiş ikinci safhası sayı
labilir. Edâ ehliyetiyle birlikte bir yandan inançtan ibadete bütün dinî taleplerle 
mükellef olma, diğer taraftan ise, vücûb ehliyetiyle kazanılan hakları bizzat kullan
ma, kendi fiilleriyle hak edinme ve borç altına girme, söz ve eylemlerinin hukukî 
sorumluluğunu üstlenme söz konusu olmaktadır,

Edâ ehliyetinin temelini akıl ve temyiz gücü (iyiyle kötüyü birbirinden ayırabil
me yeteneği) teşkil eder. Temyiz, kişinin iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ana hat- 
larıyla olsun ayırabilmesi demektir. Kişinin hak ve borçlar doğurabilecek şekilde 
hukukî işlem yapabilmesi, dinî ve hukukî hükme şahsen muhatap olabilmesi için 
belli seviyede anlama ve muhakeme etme gücünün bulunması gerekir.106

Kişi başlangıçta akıl ve temyiz gücünden yoksun iken gerek ruhî gerekse bedenî 
kabiliyetleri itibariyle tedricî bir gelişme seyri izlediğinden ehliyet de kişinin bu ge
lişimini bir gölge gibi takip ederek onunla uyumlu bir kapsam kazanır. Bunun için 
de edâ ehliyeti başlangıçta hiç bulunmazken temyiz döneminde eksik olarak başlar. 
Kişinin, beden ve akıl itibariyle gerekli gelişimini tamamlamasıyla birlikte (büluğ 
ve rüşd) kamil hale gelir. Artık birey, bütün dinî-hukukî tekliflerle yükümlü olur.107

Ayırt etme gücüne (temyiz kudreti, sezginlik) sahip ve kısıtlı (mahcur) olma
yan her ergin (reşit) kişinin fiil ehliyeti olduğu kabul edilir. Ayırt etme gücünün iki 
öğesinden biri irade yani isteme ve istediğini yapabilme, istemediğini yapmama 
diğer bir deyişle davranışlarını yönlendirme yetisi; diğeri idrak yani kişinin eylem
lerinin neden ve sonuçlarını değerlendirebilme yetisidir.

103 Çalış, age.,s. 62-71.
104 Hukuka uygun fiiller yapabilme ve hukuka aykırı fiillerden sorumlu tutulabilme ehliyeti olan edâ (fiil) ehliyeti 

Türk Medeni Kanunu 9. Maddesinde “Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına 
girebilir” şeklinde kanunlaştınlmıştır. Temyiz kudretine sahip, reşit (ergin) olan ve kısıtlı (mahcur) olmayan kişi 
fiil ehliyetine sahip kabul edilmiştir. Edâ ehliyeti, yalnızca hakların kullanılması yeteneği olmayıp, buna ilave olarak 
kişinin hukukî işlem, borç edinme, eylemlerinden sorumlu olma ve dava yeteneğini de içerir. Bkz. Özsunay, age., 
s.25-28; Hatemi, age.,s. 30-31; Zevkliler, age.,s.l97; Türk Hukuk Lügati, s. 61.

105 Serahsi, Usul, II, 340; Zerka, age., II, 783; Şaban, age., s. 250; Atar, age.,s. 144.
106 Şaban, age., s. 250; Bardakoğlu, “Ehliyet”, DÎA., X/536.
107 Hayatın gelişim safhalarına göre insanın ehliyetinin gelişim merhaleleri için bkz. Zerka, age.,II, 790-831; Zeydan, 

age., s. 124-130; Hudari, age., s. 90-93; Bardakoğlu, “Ehliyet”, DİA., X, 536.
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Kişinin durumuna göre edâ ehliyeti tümden ya da kısmen kısıtlanabilir. Bu ki
şilere mahkeme tarafından vasi tayini yapılır ya da yasal danışman atanır.108

Günümüz hukuk doktrini anlayışında, fiil ehliyetinin şartlarının hepsinin bir 
kişide bulunup bulunmamasına göre kişiler fiil ehliyeti yönünden bir ayrıma tabi 
tutulmakta, ehliyetliler (tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler) ve ehliyetsizler (tam 
ehliyetsizler ve sınırlı ehliyetsizler) olarak ikiye ayrılmaktadır.109

Bu ayrım, îslam hukuk doktrininde yukarıda da ifade ettiğimiz nakıs ve tam 
eda ehliyeti kapsamında değerlendirilmekte olup,110 her birinin alzheimer hastalığı 
açısından önemi ve fonksiyonu farklıdır.

Alzheimer hastasının bu kategorilerden hangisine girdiği sorunu; her somut 
olayın özelliğine göre kişinin o olaya konu olan eylem ve davranışı yaparken mü
meyyiz olup olmadığının ayrıca tespit edilmesi sureti ile çözümlenecektir. Bundan 
dolayı her bir ehliyet çeşidinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tam ehliyetliler; mümeyyiz ve reşid olup, aynı zamanda kısıtlı (mahcûr) da ol
mayanlardır. îslam hukuk doktrininde tam edâ ehliyetinin şartı akıllı olarak buluğ 
çağına girmek olarak ifade edilmektedir.111 Tam ehliyetliler, edâ ehliyetinin bütün 
şartlarına sahip bulunan kimselerdir. Dolayısıyla, tam ehliyetliler her türlü hukukî 
muameleyi hiç kimsenin iznine muhtaç olmaksızın bizzat yapabilir ve bu suretle 
de kendi lehlerine haklar ve aleyhlerine borçlar doğurabilir. 112 Bu şahısların aynı 
zaman da dava ehliyetleri de mevcut olduğundan mahkemelerde davacı ve davalı 
sıfatıyla bulunup her türlü usul hukuku muamelelerini de bizzat yapmaları müm
kündür.113

Alzheimer hastası bir kişinin, eğer bu hastalığı daha henüz ilk evrede olup Türk 
Medeni Kanunu (MK) madde 405’te öngörülen şartları114 ihtiva etmiyor ve ayırt 
etme gücünün bulunduğu da söylenebiliyor ise, tam ehliyetli olduğu söylenebile
cektir. Ancak böyle bir olasılıkla çok nadir karşılaşılabileceği de kabul edilmelidir; 
neticede alzheimer hastalığının evreleri arasındaki geçiş sürecinin belirsizliği ve

108 Türk Medeni Kanunumda «fiil ehliyeti» madde 13-9>te, «fiil ehliyetsizliği» madde 16-14>da ve «vesayeti gerektiren 
haller» madde 403, 405 ve 409>da ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

(Bkz. www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/! .5.4721 .doc.)
109 Geniş bilgi için bkz. Oğuzman & Seliçi, 1988:45-58; Akmtürk, age., s. 100-107; Hatemi, age., s. 35-78; Helvacı, age., 

s. 60-81; Zahit İmre, Medenî Hukuka Giriş (Temel Kavramlar, Medenî Kanunu Başlangıç Hükümler ve Hakiki Şahıslar 
Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1980, s.365-419.

110 Ağcakaya, age., s. 55-57.
111 Hudari, age., s. 90; Hallaf, age., s.323; Ağcakaya, age., s. 56.
112 Nuri Kahveci, “Kusur Sorumluluğu Açısından Ehliyetin Önemi”, Dini Araştırmalar, IV(12), 2002, ss. 71-85, s. 80; 

Akmtürk, age., s. 100.
113 Akipek & Akmtürk, age.,s. 319; Gül, age., s. 67.
114 “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli 

yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. Görevlerini yaparlarken vesayet 
altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen İdarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu 
hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.”

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/L5.4721.doc


170 | Dr. Ömer MENEKŞE.

hastalık belirtilerinin ciddileşmesinin her an söz konusu olabileceği düşünüldü
ğünde, bir kişiye alzheimer tanısının konulmasından sonra bu kişinin tam ehliyetli 
olduğunun söylenebilmesi oldukça güçtür.

Unutulmamalıdır ki, tam ehliyetliler, kendi fiilleriyle hak kazanabilmelerinin 
yanında, aynı şekilde borç altına girebilir ve hukuka aykırı (haksız) fiilleriyle neden 
oldukları her türlü zarardan da bizzat sorumludur.115

Sınırlı (mahdut) ehliyetliler, henüz gelişimin ilk safhasında olan mümeyyiz ço
cuklar ile gelişimlerini tamamladıkları halde sonradan arız olan durumlardan do
layı eksik ehliyetli durumuna düşen bunaklar, sefihler vb. kişiler olup116 aslında tam 
ehliyetli oldukları halde, bazı sebeplerden dolayı belli konularda ehliyetleri sınır
landırılmış bulunan şahıslardır. Bu kimselerde ehliyet esas, ehliyetsizlik istisnadır.

Kanun koyucu bunların menfaatini göz önüne alarak fiil ehliyetlerini kısıtla
mıştır. Bu duruma “sınırlı ehliyetlilik” denmektedir.117

Türk Medeni Kanununda da sınırlı ehliyetliler, kendilerine yasal danışman 
atanmış olan kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler kural olarak fiil ehliyetine tam ola
rak sahip olmakla beraber bunların ehliyetleri bazı işlemler açısından sınırlanmış 
olup, sınırlanan bu işlemleri yapabilmeleri için kanunî temsicilere ihtiyaçları bu
lunmaktadır.118

Bu itibarla, evreler halinde ilerleme özelliği gösteren bir hastalık olan alzheime- 
rin ilk evresinde, hastanın henüz ayırt etme gücünü sürekli bir şekilde yitirmediği 
ve vesayet altına alınması için aranan şartların oluşmadığı bir durumda bu kişiye 
yasal danışman atanması söz konusu olabilir.

Tam ehliyetsizler kategorisine giren şahısların fiil ehliyetleri yoktur. Bunlar, fiil 
ehliyetinin en önemli şartı olan temyiz kudretinden yoksun olan (gayr-ı mümey
yiz) şahıslardır.

Tam ehliyetsizlerin yaptıkları hukukî işlemler geçersiz, yani batıldır.119 Tem
yiz kudretinden yoksun bulunan kimse adına (onu temsilen) hukukî işlemi kanunî 
mümessili yani velisi veya vasisi yapar. Tam ehliyetsizlerin cezaî ehliyetleri de bu
lunmadığı için işledikleri fiilerden dolayı malî cezaî sorumlulukları da yoktur.120

Kişinin temyiz gücüne sahip olup olmadığı somut hukukî işlem açısından ve bu 
işlemin yapıldığı an göz önüne alınmak sureti ile belirlenebilir. Bu bağlamda, alz
heimer hastası bir ldşinin temyiz gücünün bulunmadığı tespit olunduğunda, onun 
tam ehliyetsiz olduğu söylenebilir ve hukukî sonuçlar da buna göre değerlendirilir.

115 Gül, age., s. 68; Gülmez, Tümer, Karacaoğlu, Akçan, & Aysun Balseven Odabaşı, agm., s. 33,37.
116 Ağcakaya, age., s.56-57.
117 Kahveci, age., s. 80; Akmtürk, age.,s. 101.
118 Dural & Öğüz, age.,II, 727-728.
119 TMK, md. 14-15.
120 Gül, age., s. 69-71; Akmtürk, age., s. 105-107; Kahveci, age., s. 81.
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Özellikle bu hastalığın ileri evresinde, hastanın içinde bulunduğu dramatik durum 
(konuşma, hatta hareket etme yeteneğini kaybetmesi vb.), onun ayırt etme gücün
den sürekli olarak yoksun olması anlamına gelmektedir.

Sınırlı ehliyetsizler (kısıtlılar), temyiz kudretine sahip olmakla birlikte reşit ol
mayan veya kısıtlı olan kişilerdir. Yani bunlar edâ ehliyetinin mümeyyiz olmak şar
tının dışındaki diğer iki şartından birine sahip, diğerine sahip değildirler.

Sınırlı ehliyetsizler açısından ehliyetsizlik asıl, ehliyet ise istisnadır. Başka bir 
ifade ile sınırlı ehliyetsizler kural olarak ehliyetsiz olsalar da karşılıksız kazanmada 
(ivazsız iktisap), kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada ve haksız fiillerinden 
sorumlu tutulabilmelerinde ehliyetli kabul edilirler.

Sınırlı ehliyetsizler ancak, kanunî temsilcilerinin rızası ile satım, kira, istisna 
sözleşmeleri gibi kendilerini borç altına sokan işlemleri ve tasarruf işlemlerini ge
çerli olarak yapabilirler ya da bu işlemleri kanunî temsilcileri onlar adına yapabilir.m

Görüldüğü üzere modern hukukta kişinin akıl, irade ve şuurunu yok eden 
veya zayıflatan hastalık ve arızî durumların edâ ehliyetine etkisi de bu dörtlü ayrım 
içinde İncelenmektedir. Nitekim günümüz hukukçuları da alzheimer hastalığının 
evreler halinde ilerleme özelliği göstermesi ve ağırlaşan bir sürece sahip olması ne
deniyle, bir süre için temyiz gücü bulunduğundan bahisle sınırlı ehliyetsiz sayılan 
alzheimerlı kişinin hastalığın evresi ve klinik durumuna göre temyiz gücünü kay
betmesi ile tam ehliyetsiz durumuna gelebileceği kanaatindedir. Bu nedenle, sınırlı 
ehliyetsiz sayılan bir alzheimer hastasının bu durumunun geçici olduğu ve önceden 
belirlenemeyen bir süre sonra tam ehliyetsiz hale geleceği dikkate alınarak, kendi
sine bir vasi veya kanunî temsilci atanması ve bununla da yetinilmeyip bu kişinin 
sürekli takip altında tutulması gerektiği görüşündedirler.121 122

(i) Dinî Edâ Ehliyeti

Vücûb ehliyeti zimmete ve hukukî kişiliğe dayanırken edâ ehliyeti şer>î hitabı 
anlamayı sağlayan akıl ve temyiz gücü ile onun gereğini yapabilmeyi sağlayan be
den gücüne dayanır. Kişinin geçerli hukukî işlemler yapabilmesi, dinî ve hukukî 
hükme şahsen muhatap olabilmesi, belli seviyede anlama ve muhakeme etme gü
cüne, dinin davetini anlayacak konum ve kıvama sahip olmasıyla mümkündür.123 
Bu itibarla kişinin, Allah’ın kendisine farz kıldığı ibadetleri, üzerine yüklenen 
ödevleri ve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için ehliyeti bozan, iradeyi sakatla
yan ârızalara sahip olmaması gerekir.

121 Bkz. Oğuzman & Seliçi, age.,s. 51-57; Hatemi, age.,s. 70-78; Akmtürk, age.,s. 102-105; Helvacı, age.,s. 73; İmre, 
age.,s. 403-414.

122 Gül, age.,s. 68,74; Gülmez, Tümer, Karacaoğlu, Akçan, & Aysun Balseven Odabaşı, agm.,s. 33,37.
123 Serahsi, Usul, II, 340; Zerka, age.,11,803.
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Klasik fıkıh ve usûl literatüründe ehliyet ârızaları kapsamında, ehliyetin temel 
unsuru olan idrak ve temyiz kabiliyeti ekseninde ehliyeti daraltıcı özelliğe sahip 
ateh değerlendirilirken; matuhun bazı sözlerinin akıllıya, bazı sözlerinin mecnu
na benzediği, yaptığı diğer işlerde de durumun böyle olduğu ifade edilmiş, “nasıl 
ki mecnunun hâli, aklı olmaması sebebiyle, çocuğun temyiz çağı öncesi dönemine 
benziyorsa, ma’tûhun durumu da aklı noksan olması sebebiyle, çocuğun temyiz çağı 
sonrası dönemine benzer.” denilmiş124 ve bu sebeple ma’tûh için, “Matuh olan kimse 
sağîr-i mümeyyiz hükmündedir!"125 denilerek aklı olmasıyla beraber, ibadetlerde ço
cuk gibidir görüşü serdedilmiştir.

Ayrıca ibadetler konusunda “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır; baliğ olun
caya kadar çocuktan, uyanmcaya kadar uyuyandan, iyileşinceye kadar ma’tûhtan.”126 
hadis-i şerifi gereğince matûhun mümeyyiz küçük hükmünde olup eksik edâ eh
liyetine sahip bulunduğu, dolayısıyla bedenî ibadetlerle yükümlü olmadığı, ancak 
edâ ettiği ibadetlerin sahih olup,127 bundan ötürü de sevap alabileceği görüşü be
nimsenmiştir. Bununla birlikte matûhun bazen akıllı olması nedeni ile ihtiyaten 
ibadetle sorumlu olacağı görüşünde olan hukuk bilginleri de olmuştur.128

Nitekim alzheimer hastalığı da; akıldaki idrak ve anlama noksanlığı ile hafıza 
kaybından oluşan bir hastalıktır. Zihni fonksiyonlarda bozulmaya yol açan beyin
deki hasarın derecesi kişiden kişiye değişmekle birlikte sürekli ilerleyici vasıftadır.

Ancak alzheimer hastasının, hastalığın başlangıcından itibaren hukukî ehliyeti, 
yani attığı imzanın anlamını anlayabilecek vasıfları hemen kaybettiğini söylemek 
mümkün değildir. Gerçi tanı konmuştur, ancak hastalığın kişinin aklî melekelerini 
tamamen yok edip ortadan kaldırdığı söylenemez. Zira bu hastalığa yakalanan kişi 
bazen normal hâlde olur ve etrafında olup biteni anlar, bazen de kendini kaybeder 
ve etrafında neler olup bittiğini anlamaz. Bu nedenle de bu hastalık cünûn gibi 
değildir. Bu kapsamda; alzheimer hastalığının ibadete ilişkin sonuçları, ehliyeti et- 
kileyiş oranına göre değişir.

Ehliyeti ortadan kaldırıcı bir duruma ulaşmadıkça, kişi ibadetlerini aksatma
sından sorumlu olur. Hastalığın uzun müddet sürmesi veya hastalığın ehliyeti or
tadan kaldırıcı bir duruma ulaşması, yani yakınlarını dahi bilemeyecek bir safhaya 
gelmesi halinde namaz ve oruç gibi ibadet mükellefiyeti düşer.

Alzheimer hastalığı akli melekeleri tamamen ortadan kaldırmadığı için, alz-

124 Serahsi, el-Mebsut, XXIV, 137.
125 Mecelle, md. 978.
126 Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 17.
127 Buharî, age., IV, 385; Zeydan, age.,s.135.
128 Debusi, age.,s. 433; Molla Hüsrev, age.,s. 606; Nuray Topdemir, îslâm Fıkhında Ehliyet Arızalarının İbadetlere Etkisi, 

Marmara Üniv., Sosyal Bilimler Enst., İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), İstanT 
bul, 2007, s. 91.
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heimer hastaları tutamadıkları oruçların fidyesini verirler. Ancak rahatsızlığı aklı 
başında olmayacak derecede bulunan kimseler ibadetle mükellef olmadıklarından, 
tutamadıkları oruçlar için fidye vermeleri de gerekmez.

İleri derecede alzheimer hastası olan kişi, artık bilinçli hareket etmekten uzak 
olduğu, hemen hemen her şeyi unuttuğu için zekât vermeleri onlara farz olmaz. 
Çünkü bu durumda onlar, cünûn-ı mutbik (uzun süreli akıl hastalığı) halinde ka
bul edilir ve kendilerinden zekât yükümlülüğü düşmüş olur.

Hanefiler dışındaki mezheplerde ergen ve akıllı olmak, zekâtın farz olması için 
şart olmadığından her halükarda zekâtla mükellef olur.129

Fitre ile mükellef olmada akıl sağlığı aranmadığı için, nisab miktarı mala sahip 
olan herkesin fitre vermesi gerekir. Çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar, 
kendileri veremezlerse velileri veya vasileri, onların malından fitrelerini verir.130

(ii) Hukukî (Medenî) Edâ Ehliyeti

Hukukî edâ ehliyeti; kişinin vücûb ehliyeti sebebiyle faydalanmaya ehil oldu
ğu hakları bizzat kullanmasını, hak ve borçlar doğurabilecek şekilde hukukî işlem 
yapabilmesi, kendi iradî davranışıyla hukukî bir sonuç meydana getirebilmesidir. 
Şüphesiz ki bu haklarda ve borçlarda değişiklik yapabilmeyi, bunları devredebil- 
meyi ya da sona erdirebilmeyi de kapsar.131

Edâ ehliyeti açısından önemli olan, kişinin kendi fiileri ile hak sahibi olabilmesi 
ve borç altına girebilmesidir. Şayet kişi kendi fiilinin sonucu olarak hak sahibi ola
mıyor veya borç altına giremiyorsa, o kişi edâ ehliyetine sahip değildir.132

Edâ ehliyeti,insanın yaptığı fiiilin hukukî sonucun kendisine isnad edilebilme
sini ifade etmektedir. Kendilerine hukukî sonuç bağlanmış insan filleri de hukuka 
uygun ve hukuka aykırı olarak ortaya çıkar.133

1. Hukuka Uygun Fiillerde Bulunabilme Ehliyeti

Idukuka uygun fiilerin içinde en önemli kısmı hukukî işlemler oluşturur. Edâ 
ehliyetinin hukukî işlem yapabilme tarzındaki görünümüne hukukî işlem ehliyeti 
veya kısaca işlem ehliyeti denilmektedir.134

129 Vecdi Akyüz, Mukayeseli İbadetler İlmihali: İslâm Fıkhında İbadetler, I-IV, îz Yayıncılık, İstanbul 1995., III, 136;
130 http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=44056; (erişim, 18.03.2016.); 

Muhammed Refik Mü’min eş-Şubkî, “Hükmü Savmil-ma’tûh ve’l-Muharrif ve’l-Muğma aleyh”, 29.06.2015, http:// 
www.islamiyatonline.net/spotlight/0/88592/1/3EEEB/ (erişim, 18.03.2016.).

131 Niyazi Uygur, “Yeni Türk Medeni Kanunu ve Demanslı Hastalar”, Demans Dergisi (2), 2002, ss. 21-26, s.23; Erkan & 
Yücer, agm.,s.487.

132 Helvacı, age., s. 46; Gül, age.,s. 41.
133 Oğuzman & Seliçi, age.,s. 27-29; Helvacı, age.,s. 46-47.
134 Oğuzman & Seliçi, age.,s. 27.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=44056
http://www.islamiyatonline.net/spotlight/0/88592/1/EK%c2%ae0/


174 | Dr. Ömer MENEKŞE.

Hukukî işlem; hukukî bir sonuç elde etmek üzere irade beyanında bulunmak
tır. Hukukî işlemler, tarafları bakımından “tek taraflı hukukî işlemler”135 ve “çok 
taraflı hukukî işlemler”136 olmak üzere ikiye ayrılır.

Hukukî işlem ehliyeti, borçlandırıcı işlem yapabilme ehliyeti (sözleşme ehli
yeti) gibi tasarruf işlemi yapabilme ehliyetini (tasarruf ehliyetini) de kapsar. Ta
sarruf ehliyeti, kişinin, hakları üzerinde kendi fiilleriyle doğrudan doğruya etkiler 
yapabilme konusunda sahip olduğu iktidardır. Edâ ehliyetine sahip bir kimse, bir 
hakka doğrudan doğruya etkiler yaparak onu nakletme, sınırlama, değiştirme ve 
ortadan kaldırma ehliyetine de sahiptir. Örneğin, mülkiyet hakkını aynî haklarla 
sınırlayabilir, üzerinde rehin kurabilir, mülkiyet hakkını başkalarına devredebilir 
veya terk edebilir.137

İşte hukukî sonuç doğuran ve hukukî sonuçlar dolayısıyla eylemi yapana hak 
kazandıran veya onu yükümlü kılan, borçlandıran eylemleri yapabilmek için, bir 
kimsede “edâ ehliyeti” şartlarının bulunması gerekir.

Edâ ehliyeti için gerekli şartlar yoksa o kişinin -miras veya ölüme bağlı tasarruf 
dışmda-hak kazanması “temsil” yolu ile olur.138

îslam hukuku bağlamında her insan gibi kişi sayılan ve vücûb ehliyetine sahip 
olduğu kabul edilen alzheimer hastasının hukukî edâ ehliyetinin belirlenmesinde- 
de; ateh kavramı çerçevesinde kendisi için hak ve borç doğuran hukukî işlemle
ri yapabilme yetkisinin ve kendilerine vasi tayini gerekip gerekmediği hususunun 
tam olarak tespiti önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, malî sonuçları da olan onun kişisel durumu, ailevi ilişkileri, mal
lar üzerindeki yetkileri, diğer şahıslarla olan borç ilişkileri, ölümlerinden sonra mi
raslarının akıbeti gibi hukukî tasarruflarını mümeyyiz küçüklerin tasarrufları gibi 
geçerlilik açısından üçlü ayırıma tabi tutmak mümkündür. Buna göre;

a. Tamamen menfaatine olan tasarruflar

Vasiyet, sadaka, bağış ve hibe kabulü gibi tamamen lehine olan, sadece fayda 
yönü bulunan, doğrudan onun mal varlığında bir artış meydana getiren tasarrufla
rı kimsenin rızasına bağlı olmaksızın geçerli olur.139

Nitekim îslâm hukukçuları, hibede bulunacak tarafın tam edâ ehliyetine sahip 
olması gerektiğinde görüş birliği içindedir. Mecellede bu husus, “Vâhibin âkil ve

135 Vasiyet ve vakıf kurma gibi sadece bir tarafın iradesini açıklamasıyla meydana gelen hukukî muamelelerdir.(Akın- 
türk, age.,s. 99; îmre, age.,s. 226-228.)

136 Akit, mukavele, alım-saüm, kira gibi birden fazla şahsın karşılıklı irade beyanlarıyla meydana getirilen hukukî 
muamelelerdir. (Akmtürk, age.,s. 99; îmre, age.,s. 226-228.)

137 Gül, age.,s. 45; Oğuzman & Seliçi, age.,s. 28.
138 Hatemi, age.,s. 32.
139 Bilmen, age.,1, 228; Gül, age.,s. 38,294.
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baliğ olması şarttır; binaenaleyh sagir (küçük), mecnun ve ma’tuh (bunak) un hibesi 
sahih değildir; amma bunlara hibe sahihtir.” şeklinde ifade edilir.140

Hibeyi kabul eden açısından hibe sırf kazandırıcı bir hukukî işlem olduğun
dan lehine bağışlama yapılan kimsenin tam vücûb ehliyetinin bulunması, yani 
hakikî veya hükmî şahıs olması ve o sırada hayatta bulunması yeterlidir. Dolayısıy
la ma tüh için, hibe kabulü gibi tamamen lehte olan muameleler kimsenin rızasına 
bağlı olmaksızın geçerlidir.141

b. Tamamen zararına olan tasarruflar

Başkasına yapacağı bağış (hibe), sadaka, vakıf, vasiyette bulunma, borç ikrarı 
veya ibrası, kefalet, boşama gibi tamamen aleyhine olan, mal varlığının azalması
na neden olabilecek türden tasarruflar ise kanunî temsilcilerinin iznine ihtiyaç ol
maksızın geçersizdir.142 Zira hastalık sebebiyle akli melekesi yerinde olmayan ve bu 
nedenle kendi adına tasarrufta bulunma ehliyetine sahip bulunmayan alzheimer 
hastalarının gerçekleştirdikleri tamamen zararlarına olan bu işlemleri geçersizdir.143

Nitekim bu doğrultuda boşama (talak) da tamamen hastanın aleyhine olan bir 
hukukî tasarruftur. Öyle ki talâk tasarrufunda bulunacak kişinin aklî dengesinin 
yerinde, hem akıl hem de idrak bakımından ehliyetinin tam olması gerekir; akıl 
hastasının, bunağın (ma'lûh), hastalık vb. sebeplerle aklî dengesini kaybeden kim
senin talâkı geçerli değildir. Bu konuda mezhepler arasında ihtilâf da söz konusu 
değildir.144

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Bunaklığı aklını galebe çalanın talâkı 
hariç herkesin talâkı geçerlidir!’145

Bu hadiste de bunaklığı sebebiyle aklî melekelerinden istifade edemeyen kim
senin boşamasının sahih olmadığı belirtilmiştir.

Bunaklığı aralıklarla gelip giden mâtûhlarm boşamasına gelince; böyle kim
seler sıhhat bakımından ne söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşırlarsa 
boşamaları muteberdir. Ne söylediğinin farkında olamayacak kadar bunamış akıl 
hastalarının boşaması ise geçersizdir.146

Mecnûnun boşamasında olduğu gibi matûhun boşamasında da ne velîsi ne de 
bir başkası onun yerine boşama hakkını kullanamaz. Bu hususta yetki sahibi olan

140 Mecelle, md. 859.
141 Kasani, age.,VI, 20; Bilmen, age.,VII, 273.
142 Karaman, age.,1,243.
143 TMK., md. 449.
144 Aişe Muhammed Sıddık, age.,s. 112; Ebû Zehre, el-Ahvâluş-şahsiyye, Dârü’l-Fikri’l-Arabi, Kahire 1957, s. 289; Ay

rıca bkz. Muhammed Aktaş, îslam Aile Hukukunda Ehliyet Arızalanmn Talak Üzerine Etkileri, Cumhuriyet Ünv. 
Sosyal Bil. Enst., (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sivas 2012, s. 16-17.

145 Buharî, “Talak”, 11; Tirmizî, “Talak”, 15. İbn Mâce, “Talâk”, 15.
146 Heyet, el-FetavaTHindiyye, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2000,1,387.
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hâkimdir. Konunun hâkime intikal etmesi halinde hâkim uygun görürse eşlerin 
arasını ayırır.147

Medeni Kanunda da alzheimer hastasının mevcut rahatsızlığı diğer taraf için 
iyileşmez niteliği ve “ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk, ara sıra geçirilen buh
ranlar, diğer eşin hayat ve sağlının tehlikeye koyabilecek veya onu sürekli korku 
altında bulunduracak saldırıların yapılması, veya akıl hastalığının sürekli olarak bir 
sağlık kurumunda tedavi ve bakım altında bulunulmasını gerektirmesi” gibi özel
liklerle ortak hayatı çekilmez hale getiriyorsa, somut olayın durumuna göre diğer 
tarafın boşanma davası açma hakkı, MK. 166, madde bağlamında mevcuttur. Hatta 
evlenirken karşı taraf eşin bu rahatsızlığını bilmiyorsa, evliliğin hata veya hileye 
uğrama gerekçeleri ile iptali dahi istenebilir.148

Alzheimer hastasının vasiyette bulunma gibi aleyhine olan hukukî işlemleri de 
geçersizdir. Zira vasiyet düzenleme ve mal bağışlama gibi durumlar, İçişinin ruhsal 
bakımdan sağlıklı olmasını gerektirir. Yaptığı işin ne olduğu ve sonuçları hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmayan bir kimsenin vasiyeti geçerli değildir. Bunamış bir hasta 
ayırt etme gücü yani fiil ehliyeti olmadığından vasiyet düzenleyemez. Mal ve mülk
lerini vasiyet düzenleme veya hibe yolu ile başkalarına veya kuramlara devredemez.149

c. Hem menfaate hem zarara ihtimali olan tasarruflar

îster alıcı ister satıcı taraf olarak satış sözleşmesi, ister kiracı ister kiralayan ta
raf olarak kira sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi ve evlenme sözleşmesi gibi mahiyeti 
itibariyle lehte ve aleyhte olması muhtemel hem kâr hem de zarar yönü bulunan 
tasarruflar ise kanunî temsilcilerinin (velî, vasî veya hâkim) izin ve onayı ile geçer
lidir.

Edâ ehliyeti, kişinin her türlü dinî hitaba ehil olması yanında, sahip bulunduğu 
hakları bizzat kullanmasını da ifade ettiğinden, şahsın ehliyetini olumsuz etkile
yip salahiyetlerinde daralmaya sebep olan ârızî haller, beraberinde kısıtlılığı (hacr) 
getirir. Akıl zayıflığı hali bu açıdan değerlendirildiğinde ma’tûh, kendiliğinden 
mahcurdur; bunun için ayrıca mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. Bu itibarla ma’tûh 
kişiye bir kanunî temsilci tayin edilir.150

Mecellede bu hüküm şöyle düzenlenmiştir: “Sagîr ve mecnûn ve ma’tûh, zaten 
mahcûrlardır!’151

147 Ebû Zehre, el-Ahvâluş-Şahsiyye, s. 292.
148 Bilge Öztan, Aile Hukuku, Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları, 2004, s. 399; Gül, age.,s. 162-171; Mahmutoğlu, “Nö

roloji Uzmanlarının Bilirkişilik Sıfatıyla Adli Bilimler Bağlamındaki Rolleri”, s. 51.
149 Eke, Salih Murat, Taktak, Şafak, & Bakar, Bülent (2013), “Türkiye’de Yaşlılık ve Adli Tıp Yönleri”, Türkiye Klinikleri 

} PM&R-Special Topics, VI(4), ss. 75-82, s.79.
150 Gözübenli, “Ateh”, DÎA., IV, 52.
151 Mecelle, md. 957.
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Edâ ehliyetinin aslı itibariyle mevcut oluşu, izinsiz yaptığı bu tür işlemlerin 
hukukî varlık kazanması, eksik oluşu ise yürür lüğünün askıda (mevkuf, gayri nâfiz) 
olması sonucunu doğurmaktadır. Başlangıçta verilen izin veya sonradan verilen 
onay ise edâ ehliyetindeki eksikliği kaldırıcı bir rol üstlenmektedir.152

Bu itibarla alzheimer hastasının alım-,salım, kira, şirket ve evlenme gibi hukukî 
işlemlerinin işlerlik kazanıp hüküm ve sonuçlarını meydana getirebilmesi, kanunî 
temsilcisinin icazetine bağlıdır.

İzin alınmadan yapılan işlem icazet verilinceye kadar askıda kalır (mevkuf); 
icazet verilince işlem yapıldığı andan itibaren işlerlik kazanır. Dolayısıyla kanunî 
temsilci, icazet verip vermemekte serbest olup, icazet verirse akit muteber olur, 
vermezse batıl olur.153 Bu Hanefî ve Mâlikîler’in görüşü olup Şâfiî ve Elanbelîlere 
göre kural olarak tarafların bulûğu esas olup bu ehliyete sahip olmayanlar veli izni 
bulunsa bile hukukî işlem tesis edemez.154

“Akıl hastalığı, bunama , akıl za’fı ve sefâhet sebebiyle kısıtlı (mahcur) olanlara 
kayyim tayin edilir ki, çocuğun vasisi mesabesindedir”.155

2. Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Tutulabilme Ehliyeti

Bu ehliyet, bir kişinin borca aykırı davranışı ya da haksız fiiliyle bir başka kişiye 
zarar vermesi durumunda bu hareketi nedeni ile sorumlu tutulabilme ehliyetidir; 
bir kişinin bu tarz fiillerinin sonucuna katlanması, o kişinin fiili ile verdiği zararı 
tazmin etme sorumluluğudur.

ITukuken suç sayılan bir fiil sebebiyle bir şahsın cezalandırılabilmesi, onun so
rumluluk taşıyabilmesine dayanmaktadır. Ceza hukuku bakımından sorumluluk 
ise kişinin sorumluluk alabilmeye elverişli, işlediği fiilin mahiyetini, suç teşkil edip 
etmediğini fark edebilecek anlama kabiliyetine sahip olmasına yani ehliyetine ve 
suçun kendisine isnat edilebilmesine dayanmaktadır.156

Suçun teşekkülü için eylemde bulunan İçişinin cezaî ehliyete sahip olması ve 
kişinin iradesinin suça yönelmesi (kusur) gerekmektedir. Cezâî ehliyet, cezaî so
rumluluğa ehil olmayı ve ceza ile yükümlü tutulabilmeyi gösteren bir vasfı ifade 
etmektedir. Bu kişiye cezanın terettüp edebilmesi ve infazı için gerekli bir vasıftır. 
Modern hukukta ise “Cezâî ehliyet”; cezayı gerektiren fiilde bulunan şahsın ceza
landırılabilmesi yeteneği olarak tanımlanmıştır.157

152 Bardakoğlu, “Ehliyet” DÎA., X,537.
153 Bardakoğlu, “Bey”’, DÎA., VI, 13-14; Ayrıca bkz. Mecelle, mad. 967, 978.
154 Bkz. Cezeri, Dört Mezhebe Göre îslam Fıkhı: Kitâbul-fıkh aleî-Mezâhibiî-erbaa, (Çev.Mehmet Keskin) Çağrı YaymY 

lan, İstanbul 1993, II, 366-372.
155 Karaman, age.,II,276.
156 Oğuzman & Seliçi, age.,s. 29, Helvacı, age.,s. 47; Gül, age.,s. 47.
157 Hüseyin Tevfik Rıza, Ehliyyetul-ukube fiş-Şeriatiî-îslâmiyye veî-Kanuniî-mukaren, Matabiu Amun, Kahire 2000, 

s.33, 177; Talip Atmaca, îslam Hukukunda Ceza Ehliyeti, Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. İslam Hukuku Bilim
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îslam hukukçuları, bir fiilin suç olarak değerlendirilebilmesi ve failine cezaî 
müeyyide uygulanabilmesi için bu fiili işleyenin âkil ve baliğ olmasını şart koşmuş
lardır.158

Cezaî ehliyet; kişinin emredilen fiili terk veya yasaklanan fiili işleme sonucun
da gereken cezayı alabilme vasfı, cezanın infazı ve kişinin cezaya muhatap olabil
mesi için şart olan bir vasıftır. Cezanın verilebilmesi de suçun işlenmesi anında 
ehliyetin varlığına bağlıdır.159

Şuur ve irade sahibi olmayan kimsenin işlemiş olduğu yasak bir fiil dolayısıyla 
o kimseye ceza uygulanması mümkün değildir. Günümüz modern hukukçularının 
bu konuya yaklaşımı ise şöyledir: Kanunun suç saydığı bir fiilden dolayı bir şahsın 
cezalandırılabilmesi için onun sorumlu olması lazımdır. Cezaî sorumluluk ise o 
şahsın, ceza hukuku bakımından ehliyeti haiz bulunması ve başkasına (mağdur, 
zarar gören) hukuka aykırı olarak bir zarar vermesi ve bu zarar veren eylemde, 
failin kusurlu olması halidir.160

İşlenen fiilin ceza hukukunda bir netice doğurması için failin işlediği fiili fark 
ve temyiz edebilecek idrak ve kabiliyet hassası, sonra da neticesini arzu ederek fiili 
işlemiş olması yani serbest irade ve şuur ile fiilin sonucunu arzu etmiş olması ara
nır. Ceza hukukunda birinci hâle ehliyet, ikinci hâle de mesuliyet denir. Yaş küçük
lüğü, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı idraki yok etmesi veya azaltması itibari ile ehliye
te; kast, meşru müdafaa ve ızdırar hali gibi hâller ise mesuliyete müessir amillerdir.161

Cezaî sorumluluk için failin serbest iradesiyle fiili gerçekleştirmiş olması, 
Şâri’in hitabını anlama özelliği olan aklının bulunması, aklî olgunluğu ve yaptı
ğı hareketlerin sonucunu kavrayabilmesi itibariyle çocukluk ve bunaklıktan uzak 
olması gerekmektedir. Çocuk ve akıl hastası mükellef olmadıkları hâlde tazminle 
yükümlü olmaları onların fiilleri ile değil mal ve zimmetleri ile ilgilidir.162

Akıl hastalığı kişinin temyiz gücünü yok ettiğinden edâ ehliyetini ortadan kal
dırır, Cezai ehliyet için akıl en önemli şart olduğu için akıl hastası olan kimse
lerin cezai ehliyetleri yok kabul edilir. Aslında insanın en büyük özelliği aklının 
mevcudiyeti ve bunu güzel bir şekilde kullanma yetisine sahip olmasıdır. Bundan 
dolayı akli melekeleri hiç ya da gereği gibi olmayan kişi işlemiş olduğu fiillerden 
doğrudan doğruya sorumlu tutulamaz. Bu fiillerin cezai müeyyideyi gerektirmesi

Dalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2002, s. 33,37, 48-50; Ümit Karslı, Mezheplere Göre Ceza Ehliyeti 
ve Günümüz Hukukuyla Mukayesesi, Kahramanmaraş Sütçü îmam Ünv. Sosyal Bilimler Enst. (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş 2006, s. 42; Mücahit Çolak, “îslâm Hukukunda Ceza Ehliyeti Açısından Yaş 
Küçüklüğü”, Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, sy.35, 2011, ss. 103-124, s. 108-109.

158 Serahsi, el-Mebsut, IX, 39; Hudari, age.,s. 88,91; Zuhayli, age.,1,158.
159 Rıza, age.,s. 3,33, 49,269; Atmaca, age.,s. 19.
160 Hatemi, age.,s. 33.
161 Çolak, agm.,s.l09.
162 Zuhayli, age.,1,159.
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durumunda ona ceza uygulanamaz, ancak tazmini gerektiren fiillerinin sorumlu
luğundan da kurtulmuş kabul edilmez.

Aslında aklı zayıf olan kimse, tam bir akıl hastalığına müptela olan kişi gibi 
yaptıklarının sonucunu hiç idrak edemeyecek durumda değildir. Ancak bu kişinin 
icra ettiği fiillerini bütün yönleri ile idrak ettiği de söylenemez. Bu sebeple İslam 
hukukçularının çoğunluğu onu ceza ehliyeti bakımından akıl hastasından ayırma
yıp ehliyetsiz kabul ederler ve akıl hastası gibi muameleye tabi tutarlar.163

Akıl hastasının gerek had ve kısas gerekse tazîr cezasını icap ettiren fiilleri 
bakımından cezaî sorumluluğu bulunmadığı hususunda İslâm hukukçuları fikir 
birliği içindedir. Nitekim matûha had ve kısas cezası verilmez; kısas yerine diyet 
cezası uygulanır. Yani matûha bedeni ceza uygulanamaz. Malî yönden mükellef 
tutulur.164

Bununla beraber, matûhun fiilî tasarrufları geçerlidir. Buna göre sahipsiz bir 
mala el koyan ma tûh, ihrâz yoluyla bunun mülkiyetini kazanacağı gibi başkaları
nın mallarına gasp ve itlâf gibi haksız fiillerle zarar vermesi durumunda da bunları 
tazmin etmek zorundadır.165

îslam hukukçularına göre ma’tûh olan kişi dinî sorumluluklar açısından mükel
lef olarak kabul edilmediğinden ve Şari’in hitabını anlama kabiliyetinden mahrum 
bulunduğundan dolayı dinden irtidat etmiş olması durumuna da itibar edilmez.166

Atehle ilgili sonuç olarak Allah hakkını ilgilendiren konularda atehliğin özür 
sebebi kabul edildiği, insan haklarını ihlalle ilgili hususlarda ise ceza ehliyetinin 
yokluğundan dolayı dokunulmazlık prensibi esas alınarak hukuken bu fiillerin affı 
mümkün olmadığından matûhun başkasına vermiş olduğu tüm zararları tazmin 
etmekle yükümlü olacağı ilkesi kabul edilmiştir.167

Günümüz ceza hukukunda alzheimerin bir akıl hastalığı olarak ceza sorum
luluğuna olan etkisi, hastalığın ait olduğu kategoriye göre farklı değerlendirmeye 
tabi tutulmuş, genel bir kabulle ceza sorumluluğunu ortadan kaldırdığı ya da kal
dırmadığı gibi bir belirleme yoluna gidilmemiştir. Hastalık durumunda, başlangıç 
evresi ile son evresi arasında ciddi farklılıklar bulunduğu, bu nedenle başlangıç 
aşamasında olan alzheimer hastalığında, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 34/1.fık
rasındaki; “Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde 
etkisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili

163 Zeydan, age.,s.13 5.
164 Buharı, age.,IV, 385; Serahsi, el-Mebsut, XX,16; Ebû Zehre, eî-Cerime: el-Cerime veî-ukube fiî-Fıkhiî-İslâmî, Kahi

re: Dârü’l-Fikri’l-Arabi, 1976, s. 435; Şaban, age.,s. 299-300.
165 Mahmesani, age.,s. 370; Gözübenli, “Ateh”, DÎA., IV, 52.
166 Ceburî, age.,s. 201.
167 İbn Âbidin, age.,II, 258; Karslı, age.,s. 57; er-Racihî, age.,s. 67; Mecelle, md. 945,978.
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olarak davranışlarım yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza 
verilmez.” hükmünün uygulanmasıyla problemin çözülebileceği, başka bir ifadeyle 
bu kişilerin ceza sorumluluğuna gidilemeyeceği fikri hakim olmuş, hastalık son 
aşamaya ulaşmışsa da TCK 32.deki “Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî 
anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlen
dirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.” hükmünün uy
gulanması gerektiği ve failin ceza sorumluluğunun bulunmadığı ancak, güvenlik 
tedbirine başvurulabileceği fikri benimsenmiştir.1®

SONUÇ

Fertlerin hukukî ve kanunî haklara sahip olup borçlanma yükümlülüğünün 
bulunması ehliyet kavramı ile ifade edilmektedir. ITaklara sahip olmak ile hakları 
kullanmaya ehil olmak birbirinden faklı nitelik taşıdığı için hukukî bir ıstılah olan 
ehliyet, vücûb ve edâ ehliyeti olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kişinin dinî-hukukî 
hitaba ehil, lehine ve aleyhine olan meşrû hakların lüzumuna elverişli olması vücûb 
ehliyetini tanımlarken; insanların sahip oldukları hakları bizzat kullanması, söz 
ve eylemlerinin onlardan beklenen sonuçları doğuracak şekilde hukuken geçer
li biçimde gerçekleşmesi edâ ehliyetini ifade etmektedir. Vücûb ehliyetinin temel 
dayanağını zimmet ve insan olma oluştururken, edâ ehliyetininkini akıl ve yaş 
olgunluğu oluşturur.

ITayatın tabii seyrine göre insanların aklî ve bedeni gelişimi bir tekâmül süreci 
izler ve belirli bir sürede kâmil hâle gelir. Bu sebeple doğum ile başlayıp bulûğ ve 
rüşt çağma kadar süren zaman diliminde edâ ehliyeti aşama aşama gelişim gösterir. 
Artık birey bütün dinî-hukukî tekliflerle yükümlü olur, her türlü hakkı tek başına 
kullanabilir.

Edâ ehliyetine sahip olunduktan sonra, kişinin akıl, irade ve şuurunu yok eden 
veya zayıflatan hastalık ve ârızî durumlar ortaya çıkabilmektedir. îslam hukukunda 
ehliyete tesir eden bu arızalar, genellikle ayrı ayrı ele alınarak şahsın hem ibadeti
nin sahip olup olmaması ve hem de tasarruflarının geçerliliği açısından değerlen
dirilmiştir.

İnsanın hür irade, ihtiyar ve rızasıyla tasarrufta bulunmasına engel olan ve eh
liyet ârızaları olarak nitelenen bu ârızalardan biri de “ateh” (akıl noksanlığı/buna- 
ma) tir. Ateh; akıldaki idrak ve anlama zayıflığından doğan zayıflık, akılsal işlevler
de yetersizlik, bir az gelişmişlik, bir duraklama ya da gerileme durumudur.

168 Fatih Selami Mahmutoğlu, “Ceza Hukuku Boyutuyla Epilepsi ve Demans” Klinik Aktüel Tıp, 2010, IV(1), ss. 14-16, 
s. 16.
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Kişinin olayları algılama ve doğru kararlar verebilme yeteneğine önemli ölçüde 
tesir eden, içtimai ve ruhî faaliyetlerini ciddi bir şekilde etkileyen alzheimer has
talığı da îslam hukuk doktrininde ateh kapsamında değerlendirilmiş, literatürde 
cünûn (akıl hastalığı) kapsamında ele alındığı gibi, bunama, akıl zafiyeti, demans 
ve erzel-i ömür tabirleri çerçevesinde bir tahlile tabi tutulmuştur.

Alzheimer hastalığı daha çok yetişkinlerde meydana gelen ve tamamen teda
vi edilemeyen bir hastalıktır. Hastalığın şiddeti hafif, orta ve ağır olabilmektedir. 
Ayrıca hastalığın başlangıç kısmı ile son aşaması arasında büyük fark bulundu
ğu için alzheimer ile ilgili hukukî değerlendirmenin; psikiyatri biliminin verileri 
çerçevesinde hastalığın derecesine ve geçirilen evrelere göre yapılması önem arz 
etmektedir.

Nitekim bilindiği gibi günümüzde psikiyatri ve nörolojiyi ilgilendiren pek 
çok rahatsızlık bulunmaktadır. Eskiden çoğu akıl rahatsızlığı olarak ifade edilen 
bu hastalıklar, bugün farklı isimler altında tanımlanmaktadır. Bu nedenle, îslam 
hukukunun, her hastalığının türüne, insan hayatındaki etkisine, davranışları ger
çekleştirme esnasındaki ehliyetine vb. sebeplere göre yeniden yorumlanması ge
rekmektedir. îslam hukuku açısından alzheimer hastasının hukukî fiil ehliyeti de; 
hastalığın ilk evresinden itibaren zihinsel fonksiyonların seyrine ve kişinin bu ko
numu kadar karşılaşılan hak ve borcun, dinî ve hukukî fiil ve işlemin mahiyetine 
göre belirlenmektedir.

Bu kapsamda; bellek kaybı ve unutkanlığın yaşandığı, zaman ve mekanı bil
me bozukluğunun gerçekleştiği ilk aşamada, alzhemier hastasının ehliyeti, kısmen 
temyiz ve muhakeme gücü bulunduğundan ve akli melekelerini henüz tam olarak 
kaybetmediğinden dolayı ergenlik çağındaki insanın ehliyeti gibidir. Baliğ oldu
ğundan artık dinin bütün hitabına ehil hale gelmiş, yani mükellef olmuştur. Bu 
dönemde iman, ibadet ve içtimai, hukuki bütün vecibelerden sorumludur.

Dil, beceri, oryantasyon gibi işlevlerin bozukluğunun, yazma zorluğu ve yürü
me değişikliğinin görüldüğü ikinci aşamada ise nakıs edâ ehliyeti söz konusu olup, 
hastanın ehliyeti, mümeyyiz sabinin ehliyeti gibidir. Kısmen temyiz ve muhakeme 
gücü bulunmakla birlikte aklî melekeleri tam gelişmemiş olduğundan, üzerindeki 
hukukî velayet devam etmektedir. Bu itibarla eksik edâ ehliyeti söz konusudur.

Zihinsel ve fiziki çöküntünün görüldüğü, hastanın çevresine bağımlı hale geldiği 
üçüncü aşamada ise temyiz öncesi çocukluk dönemine (gayrı mümeyyiz sabi) girer 
ve tam vücup ehliyeti devam etmekle birlikte eda ehliyeti tamamen ortadan kalkar.

Alzheimer hastalığın gelişim sürecini belirleyen bu evreler, onun hangi tür 
hukukî işlemlere ne ölçüde ehil olduğu ve hangi hallerde yaptığı işlemlerden so
rumlu tutulacağını tespit açısından önem arz etmektedir.
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