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Tam adı el-Lüma' fi'r-red 'ala ehli'z
zeyg ve'l-bida'dır. Yazma nüshalarda ve 
İbn Fürek'in Mücerred'inde adı sadece 
el-Lüma' (Kittibü '1-Lüma') şeklinde ge
çer. Öyle anlaşılıyor ki eserin adının deva
mı Ebü'l-Kasım İbn Asakir'den alınmıştır. 
İbn Asakir. Eş'ari'ye aynı konuda farklı 
isimler altında başka eserler de nisbet et
miştir (Tebyinü ke?ibi'l-müfteri, s. 1 30). 
Takıyyüddin İbn Teymiyye kitabın adını el
Lüma' ti'r-red 'ala ehli'l-bida' olarak 
zikreder. Kati b Çelebi ise itikadi esasları 
konu alan el-Lüm'a ti'r-red 'a]{i ehli'z
zeyg ve'l-bid'a adlı eserin Ebü Ma'mer 
Salim b. Abdullah el-Herevi'ye (ö . 433/ 
ı 042) ait olduğunu kaydeder ve Eş' ari'
den hiç söz etmez. 

Eş' ari. kitabının mukaddimesinde bazı 
konularda gerçeği açıklamak ve batı! gö
rüşleri reddetmek amacıyla muhtasar bir 
eser kaleme aldığını belirtir(s. 5). On bö
lümden oluşan kitabın ilk dört bölümü ila
hiyyat, üç bölümü kader. iki bölümü iman 
kavramı, son bölümü de imarnet konula
rına dairdir. Müellif ilahiyyat konuların
dan Allah'ın varlığı. selbi ve sübüti sıfat
ları, özellikle Mu'tezile ile tartışmalı olan 
kelam, irade ve rü'yetullah meselelerini 
ele alır. Kader bahsinde kullara ait fiilie
rin yaratılmışlığı, istitaat, ta'dil ve tecvir 
meseleleri incelenmiştir. İman bahsinde 
imanın tanımı. sınırları ve mürtekib-i ke
birenin durumuna temas edilmiş, ardın
dan Hz. Ebü Bekir ile ömer'in hili:'ıfetinin 
meşruiyeti ve dolayısıyla Şii iddialarının 
yanlış olduğu hususuna yer verilmiştir. 

el-İbdne'nin aksine Eş'ari bu kitabın
da Ahmed b. Hanbel'den hiç söz etmez ve 

Selef telakkisinden uzaklaşarak akılla na
kil arasında denge kurmaya çalışan kelam 
metodunu benimser. Naslarda yer alan 
müteşabih lafızları te'vile yönelir. Eş'ari'
nin el-Lüma'ı hayatının hangi dönemin
de kaleme aldığına ilişkin farklı görüşler 
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bulunmaktadır. McDonald, Arthur Stan
ley Tritton ve lgnaz Goldziher gibi müs
teşriklerle Selefiyye yanlılarına göre mü
ellif bu eseri Mu'tezile'den ayrıldıktan he
men sonra yazmıştır. Çünkü ilk zamanlar 
Mu'tezile'nin etkisinden tam olarak kur
tulamadığından eserinde akli öğelere yer 
vermiştir. Hayatının sonuna doğru ise Se
lefiyye'nin görüşlerini benimsemiş ve el
İbdne'yi kaleme almıştır. A. J. Wensinck. 
Bekir Topaloğlu ve el-Lüma'ın ilmi neş
rini yapan Hammüde Zeki Gurabe'ye gö
re ise Eş' ari el-Lüma'ı el-İbdne'den son
ra telif etmiştir. Bu alimler, fikirlerini des
tekleyen en güçlü delil olarak Eş'ariyye 
ekolünün el-İbdne'ye göre değil el-Lü
ma'daki düşüncelere göre oluşmasını 
göstermektedir. Hammüde Gurabe, hem 
el-Lüma'a yazdığı takdirnde hem The 
Islamic Quarterly'deki makalesinde bu 
iki eseri karşılaştırarak el-Lüma'ın daha 
sonra yazıldığını ispat etmeye çalışmış
tır. 

Eserin iki yazma nüshası bulunmakta
dır: bunlardan biri Beyrut Amerikan Üni
versitesi Kütüphanesi'nde ( MS. nr. 297. 3 A 
8tt • [ s. l -117j).diğeriBritishMuseum'

da (Suppl. ı 72, Or., nr. 3091) kayıtlıdır. Her 
iki nüshada da istinsah tarihi yer atma
makla birlikte Abdülaziz İzzeddin es-Sey
revan'a göre birinci yazma daha eskidir. 
Richard Joseph McCarthy bu nüshanın 
istinsah tarihini VII-VIII. (XIII-XIV.) yüzyıl
lar olarak tahmin etmektedir. el-Lüma' 
değişik kişiler tarafından neşredilmiştir. 

Bunların başında McCarthy gelmektedir. 
Mc Carthy. Beyrut Amerikan Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndeki nüshayı esas almış. 
çalışmasının başına müellif ve eseriyle il
gili bir giriş koymuş ve eseri İngilizce'ye 
tercüme etmiştir. Ayrıca Hatib el-Bağda

di' nin Tdril;u Bagddd ve İbn Asakir'in 
Tebyinü ke?,ibi'l-müfteri adlı eserlerin
de yer alan Eş' ari'ye ait bilgi ve savunma
tarla Eş'ari'nin eserlerine dair listeyi ve 
Mal_{Qldtü'l-İsldmiyyin ile el-İbdne'de
ki görüşlerin karşılaştırmasını içeren ek
leri. Risdle ii istiJ:ısdni'HJ.avz ii 'ilmi'l
keldm'la birlikte The Theology of al
Ash'ari adıyla yayımiarnıştır (Beyrut 1952-
1953). Hammüde Zeki Gurabe tarafından 

gerçekleştirilen neşirde British Museum, 
Beyrut Amerikan Üniversitesi Kütüpha
nesi nüshaları ve McCarthy neşri esas 

alınmıştır (Kahire ı 955). Naşir mukaddi
medebu çalışmasını McCarthy'nin hata
larını ortaya koymak amacıyla yaptığını 
kaydetmektedir (s. 12). Her iki neşri ince
leyen Abdurrahman Bedevi ise Gurabe'

nin McCarth.Y'den daha çokyanlış yaptı-

ğını kaydetmektedir (Me?ahibü'l·İslamiy
yin, s. 528). Eseri ayrıca Abdülaziz İzzed
din es-Seyrevan, Beyrut Amerikan Üni
versitesi Kütüphanesi nüshasını esas ala
rak yayımiarnıştır (Beyrut 1987). 

el-Lüma', mezhebin temel görüşlerini 
büyük oranda ortaya koyduğundan Eş'a

riler için önemli bir eserdir. Matür!dilik'te 
Kitdbü't-TevJ:ıid'in oynadığı rolü Eş'ari
lik'te el-Lüma' üstlenmiştir. Eş'ariler'in 

el-Lüma'a çok önem verdiklerini bildiren 

İbn Teymiyye bu sebeple onu birçok defa 
şerhettiklerini, şerhedenlerin başında da 
Bakınani'nin geldiğini belirtir. Bakınani'
nin ayrıca, Kadi Abdülcebbar'ın el-Lüma'ı 
eleştirrnek amacıyla yazdığı N a]fz u' 1-Lü
ma'ı tenkit etmek için Na]fzu Na]fzı'l
Lüma' adıyla bir eser yazdığım kaydeder 
(Kitabü'n-Nübüvvat, s. 62). el-Lüma' üze
rine muhteva tanıtımı niteliğinde bazı 
çalışmalar da yapılmıştır. Bunlara örnek 
olarak Leonhord Rast, Hellmut Ritter. E. 
Bannerth, Fritz Meier ve Bünyamin Ab
rahamov'un çalışmaları gösterilebilir. 
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Ebu Nasr es-Serrac'ın 
(ö. 378/988) 

tasavvufun temel konularına 
dair eseri. 

_j 

Ebu Nasr Abdullah b. Ali b. Muhammed 
es-Serrac'ın hayatı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. Taba]fiitü'ş-şutiyye'nin birçok 
yerinde Serrac'a dayanarak bilgi veren 



Sütemi eserinde ona yer ayırmamış. diğer 
süfi müellifler Ebü Nuaym. Kuşeyrl ve 
Hücvlrl de Sütemi'yi takip etmişlerdir. Ta
rihçi Zehebl, Sütemi'ye atfen Serrac'ın ba
bası Ali b. Muhammed'in zahid ve dindar 
bir kişi olduğunu ve secde halinde iken 
vefat ettiğini, Serrac'ın Horasan bölgesin
de fütüwet ehli olarak tanındığını, süfili
ği dini ilimler hakkında bilgi sahibi olarak 
anlattığını. Ca'fer el-Huldl ve Ebü Bekir 
ed-Dükki'den faydalandığını kaydeder. 
Zehebl bu bilgileri Sütemi'nin günümüze 
ulaşmayan Tô.ri{J.u'ş-şutiyye adlı eserin
den almış olmalıdır. Hücvlrl onun Bağ
dat'a gittiğini, Şünlziyye Mescidi'nde ken
disine bir hücre verildiğini. burada bir 
ramazan ayı boyunca dervişlere imamlık 
yaptığını söyler. Muhammed b. Münev
ver, Ebü Sald-i Ebü'l-Hayr'ın plri Ebü'l
Fazl Muhammed b. Hasan es-Serahsl'nin 
Serrac'ın müridi olduğunu belirterek onun 
tasawufa dair birtakım eserler yazdığım , 

Tüs'ta ikamet ettiği hankahın daha son
ra dervişterin ziyaret yeri haline geldiğini 
bildirir (Esrarü 't-tev/:ıfd, s. 27. 66 ). 378'de 
(988) Tüs'ta vefat eden Serrik'a süfi ta
bakat müelliflerinden sadece Ferldüddin 
Attar tezkiresinin zeyil kısmında müsta
kil bir yer vermiştir. 

Tasawufun belli başlı konularını düzenli 
biçimde bir araya getiren. inceleyip yo
rumlayan ve eleştiren önemli bir kaynak 
olan el-Lüma', aynı dönemde yazılan Ke
labail'nin et-Ta'arrut adlı eserinden da
ha geniş. Ebü Talib el-Mekkl'nin Kütü'l
~uJ(ib'undan daha özlü ve daha sistem
lidir. İran. Irak. Suriye ve Mısır'ı dolaşan, 
gezdiği yerlerde birçok süfi ile görüşen 
ve tasawufa dair yazılan eserleri topla
yan Serrac kitabını bir dostunun ricası 
üzerine kaleme almıştır. Maksadı Kur'an 
ve Sünnet' e uygun bir tasawuf anlayışı 
ortaya koymak, tasawufa yöneltilen iti
raz ve tenkitleri cevaplandırmak, tanım

ladığı tasawuf anlayışına uymayan aşırı 
mutasawıfları reddetmektir. Serrac, ese
rin başında süfilere ait söz ve menkıbe
leri aktarırken bunların sıhhatli ve güve
nilir olmasına büyük özen gösterdiğini, 
bazan bunları senedieriyle aktardığını, 
bazan da sözü uzatmamak için senedieri 
zikretmediğini kaydeder. Tasawuf anla
yışını eserinde Cü neyd-i Bağdadl ve Sehl 
b. Abdullah et-Tüsterl gibi süfilere da
yandıran Serrac. tasawufun Kur'an ve 
hadis çerçevesinde makul bir açıklama
sını yapmaya çalışmıştır. 

el-Lüma' bir girişle on üç bölümden 
meydana gelir. Giriş kısmında tasawu
fun Kur'an ve Sünnet'teki yeri. Hz. Pey-

gamber ve sahabenin dini yaşayışlarında 
ve tefsir. hadis, fıkıh, ketarn gibi ilimler 
arasında tasawuf, süfilerin Kur'an ve 
Sünnet'ten ilhamla çıkardıkları yeni hü
kümler, tevhid, marifet ve tasawuf iliş
kisi gibi konular üzerinde durulmuştur. 

Eser tasawufi makam ve haller, tasawu
fun kaynağı olarak Kur'an ve hadis, ta
sawufta Resül-i Ekrem'in örnek alınma
sı, Kur'an ve hadisten tasawufi manalar 
çıkarmak, sahabenin, özellikle ilk dört ha
lifenin tasawufi hayatı. tasawuf adabı. 
bazı konularda süfılerin birbirinden fark
lı görüşte olmaları, mektuplaşma, şiir ve 
duanın tasawuftaki önemi. sema. vecd, 
keramet. tasawuf terimleri, şathiyyeler 
ve bazı sapkınların hatalı tasawufi yo
rumları gibi konuları ele almıştır. 

Serrac bir yerde dini ve şer'l ilimleri 
hadis, fıkıh, tasawuf olarak üçe ayırır; di
ğer bir yerde ketarnı da bunlara ekler. 
tefsiri rivayet ilmi olarak görür. Bu ilim
lerden her birinin ayrı uzmanlık alanları 
olduğunu belirten Serrac. bir ilim dalın
da karşılaşılan problemi ve görülen ha
tayı o ilirnde uzman olanlara sormak 
gerektiğini ifade ederek süfi olmayan
ların tasawuf hakkındaki değerlendir
melerinin ihtiyatla karşılanması gerek
tiğini vurgular. Müellif, başka bir bağ
lamda İslami ilimleri herkesi veya sadece 
özel bir zümreyi ilgilendiren ilimler olmak 
üzere ikiye ayırmış. tasawufun herkesi 
ilgilendirmediğini özellikle ifade etmiştir. 

SGfi olmadıkları halde süfi geçinen bazı 
kişi ve zümreterin bulunduğunu. gerçek 
sGfileri bunlardan ayırt etmek için bu ese
ri yazdığım söyleyen Serrac, taklitçi ve 
şekilci süfilerle bu yolun sapkınları hak
kında geniş bilgiler vermiş. eserin son 
kısmını sapkın mutasawıfların içine düş
tüğü hatalara (galatat) ayırmıştır. 

Verdiği bilgilerin bir kısmını İran, Irak 
ve Suriye'de ziyaret ettiğ i dönemin ünlü 
sGfilerinden alan Serrac, bir kısmını da 
Ebü Said ei-Harraz ve Cüneyd-i Bağdadl 
gibi süfilerin eserlerinden derlemiştir. 

Vecd bölümünü geniş ölçüde Ebü Said 
İbnü'I-A'rabl'nin bu konudaki eserinden 
yararlanarak yazmış. Ebü Said ei-Har
raz'ın Kitô.bü's-Sır ve Kitô.bü'ş-Şalô.t'ın

dan, Cüneyd-i Bağdadl'nin kitaplarından, 
Ebü Türab en-Nahşebi'nin, Amr b. Os
man ei-Mekkl'nin eserleriyle Iraklılar'ın 
yazdıkları eserlerden yararlandığını be
lirtmiştir. 

e1-Lüma' Muhammed b. Hüseyin es
Süleml, Abdülkerlm el-Kuşeyrl. Hücvlrl. 
Şehabeddin es-Sühreverdl, Hargüşl. iz-

ei-LÜMA' 

zeddin el-Kaşl gibi mutasawıf müellifle
re kaynak olmuştur. Sütemi'nin Risô.le ti 
ga1atati'ş-şutiyye'si el-Lüma'ın son kıs
mından hemen hemen aynen alınmıştır. 
Kuşeyrl er-Risô.le'de el-Lüma'dan nakil
ler yapmış . eserin sema ve keramet bö
lümlerini geniş ölçüde buradan aktarmış
tır. Hücvlrl'nin Keşfü '1-ma./:ıclib'unda, 
RGzbihan-ı Bakti'nin Şer./:ı-i ŞatJ:ıiyyô.t'ın
da, Sühreverdl'nin 'Avô.rifü '1-ma'ô.rif'in
de, Harglışl'nin Teh~ibü '1-esrô.r'ında 
Serrac'ın tesiri görülmektedir. Gazzall'
nin İ./:ıyô.'ındaki sema ve vecd bahsiyle 
Serrac'ın bu konuda verdiği bilgiler de 
benzerlik gösterir. Tasavvuf tarihi bakı
mından önemli bir kaynak olmasına rağ
men Kuşeyri'nin er-Risô.1e'sinin, Gazza
ll'nin İ./:ıyô.'ının ve Sühreverdl'nin 1\vô.ri
fü'1-ma'ô.rif'inin gördüğü büyük ilgi e1-
Lüma'ın ve yazarının şöhretini gölgele
miş, hatta unutulmalarına sebep olmuş
tur. 

Eser ilk defa Reynold Alleyne Nicholson 
tarafından incelenmiş ve yayımlanmıştır 
(The Ki tab al-/uma fi'l-Tasawwuf of Abü 
Nasr 'Abdallah b. 'All al-Sarraj al-Tüsı, 
Gibb, Memorial series .. Leiden 1914; Lon
don 1963). Nicholson esereyazdığı giriş 
bölümünde (s. 1-154) kitap ve yazarı hak
kında geniş bilgi vermiştir. Ancak el-Lü
ma'ın Nicholson neşrinde Ebü'I-Hüseyin 
en-Nürl. Ebü Hamza, kafir olmakla suç
lanan meşayih, Ebü Bekir Ali b. Hasan ve 
Muhammed b. Musa ei-Ferganl bahisleri 
eksiktir. Arthur John Arberry. Pages 
From the Kitdb al-Luma' ot Abü Nasr 
a1-Sarraj adlı çalışmasında (London 
194 7) el-Lüma'ın Bankipür (nr. 825) yaz
masından istifade ederek Nicholson bası
mındaki eksik kısmı tamamlamış. ayrıca 
yazarı hakkında bilgi vermiştir. e1-Lüma', 
Abdülhallm Mahmüd ve Taha Abdülbaki 
Sürür tarafından 1960'ta Kahire'de ya
yımlanmıştır. Richard Gramlich eseri Al
manca'ya tercüme ederek tenkitli met
niyle birlikte neşretmiştir ( Schlaglichter 
über das Su{itum, Abü Naşr as-Sarrags 
Kitab al-/uma', Stuttgart 1990). el-Lüma' 
Pir Muhammed Hasan tarafından Urdu
ca'ya (Pakistan 1994), Hasan Kamil Yılmaz 
tarafından Türkçe'ye (İstanbul ı 996) çev
rilmiştir. 
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Akdin bağlayıcılığı, 
taraflardan birinin tek taraflı iradesiyle 

feshedilemeyecek nitelikte 
olması anlamında fıkıh terimi. 

L _j 

Sözlükte "sabit olmak, devam etmek. 
ayrılmamak; gerekmek. gerekli olmak" 
gibi anlamlara gelen lüzfım kelimesinin 
lizam ve ilzam biçimindeki türevleri Kur
'an-ı Kerim'de beş yerde geçmekte ve 
sözlük anlamı doğrultusunda kullanıl
maktadır (Hud 11128; el-isra 17/I 3; ra ha 
20/129; ei-Furkan 25/77; ei-Feth 48/26) . 
Fıkıh ilmi yanında mantık ve belagat gibi 
disiplinlerde de terimleşen. mantıkta !ü
züm, lüzfımiyye, lüzfım-i zihni, lüzfım-i 
harici, iltizam ve telazüm* şekillerinde, 
belagatta ise lüzGmu ma layelzem şek
linde kullanımları bulunan kelime, bir fıkıh 
terimi olarak "akdin bağlayıcı olup taraf
ların tek taraflı iradesiyle feshedilmesinin 
mümkün olmaması" demektir. 

Kendisiyle ulaşılmak istenen amacı gü
venli ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşti
rebilmesi için sahih ve nafiz olarak kurul
muş olan akdin bağlayıcı (lazım) olması. 
yani taraflardan birinin tek taraflı irade-
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siyle bozulmaması kuraldır. Ancak hukuk 
düzeni, amacı ve yapısı itibariyle her iki 
tarafın veya taraflardan birinin diğerinin 
rızası olmaksızın vazgeçme hakkına sahip 
olduğu (gayr-i lazım) akidleri tanıdığı gibi 
kural olarak bağlayıcı olan akdin bağlayı
cılığının çeşitli sebeplerle askıya alınıp er
telenmesine de imkan vermektedir. Kla
sik fıkıh doktrininde akdin bağlayıcı olma
ması (adem-i lüzGm) durumu genelde iki 
biçimde söz konusu edilmektedir. Birin
cisi, yapısı itibariyle bağlayıcı olan bir ak
din bir sebeple bu bağlayıcılık niteliğini 
kazanamaması. diğeri akdin amacı ve ya
pısı itibariyle bağlayıcı olmamasıdır. An
cakakdin bağlayıcılığını etkileyen, en azın
dan akdin bağlayıcılığı konusuyla birlikte 
incelenen tartışmalı iki husus daha bu
lunmaktadır. Bunlardan birincisi. haklı se
beplerin (özür. mazeret) varlığı durumun
da ilgili tarafın fesih hakkına sahip olup 
olmaması, ikincisi meclis muhayyerliği 
meselesidir. 

A) Yapısı İtibariyle Bağlayıcı Olan Bir 
Akdin Bu Niteliğini Kazanamaması. Ta
raflara karşılıklı borç yükleyen. karşılıklar 
arası dengenin önemli bir ortak özellik 
olarak ortaya çıktığı satım, icare gibi akid
ler kural olarak bağlayıcıdır. Akdi n bağla
yıcılığı in'ikad, sıhhat ve nefaz merhalele
rinin dışında bir nitelik olup akdin taraf
lardan birinin tek taraflı iradesiyle fes
hedilemezliğini ifade eder ve esas itiba
riyle diğer üç merhaleden farklı şekilde 
akdi n. hukuk düzeninin bu üç aşama için 
öngördüğü şartları taşıyıp taşımamasıyla 

doğrudan ilgili değildir. Akdin nefazının 
askıda olduğu durumların (mevkuf akidler) 
lüzum teorisiyle irtibatlandırılmaması, 
nefazın ayrı bir merhale olarak değerlen
dirilmesinin yanı sıra mevkuf akidlerde 
icazet ve iptal yetkisinin akdin tarafla
rına değil tarafların dışında hakkı ilişen 

üçüncü şahıslara ait olması ve bu sebeple 
bu hakkın bir fesih yetkisi anlamını taşı
mamasıdır. Akdin sıhhat şartlarına ria
yetsizliğin sonucu olan fesad halinin 
lüzum teorisiyle ilişkilendirilmesi ise 
dalaylı bir şekilde olmaktadır. 

Yapısı bakımından bağlayıcı olan bir ak
din bu niteliğini kazanamaması esas iti
bariyle iki durumda ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan biri akidde bazı muhayyerlik
ıerin söz konusu olması , diğeri, hukuk 
düzeninin akdin sıhhati için öngördüğü 
şartlardan birine riayet edilmemesidir. 
Her iki durumda da akid fesih ve iptale 
açık hale gelmekteyse de birinci durum
da akdin feshedilmesi bir hak iken ikinci 
durumda bir görev olmaktadır. 

1. Akdin Muhayyerlik Sebebiyle Bağ
layıcılık Kazanamaması. Bağlayıcılık vas
fına sahip akid kural olarak taraflardan 
herhangi birinin tek taraflı iradesiyle fes
hedilemez. Ancak akidde taraflardan biri 
veya her ikisi için söz konusu olabilen ve 
akdin bağlayıcılık vasfını kazanmasını en
gelleyen bir muhayyerlik hakkının bulun
ması durumunda akdin bağlayıcılık özel
liği belli bir süre için kaldırılır. Esasında 
akdin bağlayıcılığını askıya alıp erteleyen 
yegane meşru sebep budur. Muhayyer
likler genellikle iradenin sağlıklı bir şekil
de gerçekleşmesini sağlamak amacına 
yönelik olup bazısını hukuk düzeni re'sen 
tanımış (rü'yet muhayyerliği), bazıları da 
tarafların karşılıklı rıza ile açıkça karar
ıaştırmaları yoluyla (şart ve tayin muhay
yerlikleri) veya delaleten (ayıp muhayyer
liği) sabit olmuştur. 

icap ve kabulün hukuk düzenince ön
görülen şartlara uygun olarak buluşması 
halinde akid kurulur ve hukuki sonucunu 
(hüküm) kesin biçimde doğurur. Borçlar 
hukukunun model akdi olan satım akdi 
üzerinden söylenecek olursa akdin hük
mü olan mülkiyetin illeti akdin kendisidir. 
Mu hayyer likler akdin hükmünün gerçek
leşmesine çeşitli mertebelerde engel olur. 
Şart muhayyerliği ve tartışmalı olmakla 
birlikte tayin muhayyerliği ilietin gerçek
leşmesinden. yani akdin kurulmasından 
sonra hükmün başlamasına, rü'yet mu
hayyerliği sabit olmuş hükmü n tamam lı
ğına. ayıp muhayyerliği de hükmün bağ
layıcılığına engel olur. Denilebilir ki ayıp 
muhayyerliği akdin zahiren kazandığı 
bağlayıcılık vasfını yitirmesine sebep 
olurken diğerleri akdin başlangıçta 
bağlayıcılık vasfını kazanmasına engel 
olmaktadır. Abdürrezzak Ahmed es
SenhGrl. şart muhayyerliğiyle tayin mu
hayyerliğini Batı hukukundaki durduru
cu şarta. rü'yet ve ayıp muhayyerlikle
rini feshedici şarta benzetmekte, an
cak Şafii'nin şart muhayyerliğini de fes
hedici şart olarak değerlendirdiğini be
lirtmektedir (Mesadirü'L-f:ıa~. IV, 198). Bu 
muhayyerliklerden sadece şart ve ayıp 
muhayyerlikleri bütün fıkıh ekallerince 
kabul edilmiş olup diğerlerinin meşrui
yeti tartışmalıdır. Ayrıca sözü edilen mu
hayyerliklerin hangi akidlerde geçerli, 
hangilerinde geçersiz olduğu konusunda 
da ekaller arasında görüş ayrılıkları bu
lunmaktadır (bk. MUHAYYERLİK). 

Muhayyerliklerin ihtiyar! veya zorunlu 
olarak son bulrnasıyla birlikte akid bağ
layıcılık kazanır. Şart muhayyerliğinin ih-


