
kıraat dersleri alarak başlayan Şarrl'nin 
en önemli hacası all isnadlara sahip olan 
Hacrl'dir ( İb n Ubeydullah) Hacrl'den kıra
at-i seb'ayı , el-Muvatta'ın Yahya b. Yah
ya rivayetini, Kütüb-i ljamse'yi , Ebu Be
kir el-Bezzar'ın eJ-Müsned'ini ve İbn Hi
şam'ın es-Sire'sini okudu. Endülüs ve Ud
ve (Merakeş) bölgesinde Hacrl'den hadis ve 
kıraat-i seb'a dersleri alan son öğrenci ol
du. Bu sebeple rivayetlerinde çoğunlukla 
onun isnadını kullandı. Ayrıca Sebte'de Ebu 
Bekir Yahya b. Muhammed el-Hevzenl ve 
Muhammed b. Hasan b. Kemad'dan kı
raat. Ebu Abdullah Muhammed b. Gazi es
Sebti, Ebu Zer el-Huşenl, EyyGb b. Ab
dullah el-Fihrl'den hadis okudu. Ardından 
uzunca bir süre kaldığı anlaşılan Fas'a git
ti. Orada İbnü' l- Kettanl el-Fendelavl'den 
kelam ve usGI-i fıkıh , Abdürrahlm b. Mel
cGm ve İbn Rakabe'den hadis dersleri al
dı. Arap edebiyatı alanında Ebü'l-Hasan 
İbn Harlif en-Nahvl, Ebü'l-Hasan b. Aşir 
el-Huzai ve İbn Mada'nın öğrencisi oldu. 
Kendi öğrencileri arasında Ebu Bekir Ah
med b. Humeyd el-Kurtubl, İbnü'z-Zübeyr 
es-Sekafi. Ebu Abdullah et-Tancall. İbn 
Ayyaş ve Ebü'l-Abbas b. Ali el-Maridl sa
yılabilir. 

Şarrl' nin Sebte'deki en önemli faaliyeti 
Babülkaslr yakınlarında bir medrese ve kü
tüphane kurmasıdır. Uzun yıllar boyunca 
meşakkatli yolculuklar sonunda büyük pa
ralar ödeyerek elde ettiği birçok nadir ki
tabı içeren ve o dönemde Mağrib'de bir 
benzeri görülmeyen kütüphanesini bu 
medreseye bağışladı. Kendisinin Doğu İs
lam dünyasına sefer yapıp yapmadığı bi
linmediği halde bu medreseyi ve kütüp
haneyi Doğu İslam dünyasındaki medre
selerin usulüne göre geliştirdiği, giderle
rini karşılamak için birçok malını vakfet
tiği belirtilmektedir. Sebte yöresinin mu
haddisi diye bilinen Şarrl, medresesi ve kü
tüphanesiyle çeşitli konulardaki fihristieri 
(Hüseynl, s. 180) sayesinde bölgedeki ilmi 
faaliyetleri ihya etti. Özel notlarını içeren 
birçok kitabın bulunduğu , ilk umumi kü
tüphaneler arasında zikredilen bu kurum 
IX. (XV.) yüzyılın başlarına kadar varlığını 
sürdürdü. Şarrl. 635 yılı Receb ayından 
(Şubat-Mart 1238) itibaren medresesinde 
hadis rivayet etmeye başladı, fakat 641'
de ( ı 243-44) Vali İbn Halas'ın Sebte'yi İfrl
kıye Meliki Yahya b. Abdülvahid'e bağla
ma arzusu na karşı çıkması yüzünden En
dülüs'e sürülünce faaliyetleri yarıda kal
dı. 

Endülüs'te yedi yıl ikamet ettiği Meri
ye'de (Almeria) sema ve rivayetlerinin fih
ristini hazırladı , birçok kişiye hadis ve kı-

raat dersi verdi. 648'de (ı 250) Maleka'ya 
(Malaga) taşındı. Maleka'ya giderken uğ
radığı Gırnata'da birkaç gün kalarak ha
dis rivayet etti. İbn Hatice olarak bilinen 
Ebu Ca'fer b. Halef'in isteği üzerine o dö
nemde yaşayan herkese icazet verdi (Mu
harrem 6481 Nisan 1250) Aynı yılın Safer 
(Mayıs) ayında gittiği Maleka'da bütün vak
tini eğitim faaliyetlerine ayırdı. İleriemiş 
yaşına rağmen herhangi bir hafıza kaybı 
ve zaafı yaşamayan Şarrl, bu şehirde bu
lunduğu sürece öğrencilerine gündüzleri 
hadis rivayetinde bulunmaya, geceleri de 
kıraat dersleri vermeye devam etti. Şarrl 
29 Ramazan 649'da ( 15 Aralık 125 ı ) Mil
leka'da vefat etti. 
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Mantıkta iki önermeden birini 
diğerine bağlayan edat. 

Mantıkta düşüncenin temel malzeme
sini sağlayan kavramların birbiriyle olan 
ilişkisini konu alan önermelerin analizi bü
yük önem taşımaktadır. Klasik mantıkta 
önermeler yüklemli (hamliyye) ve şartlı (şar
tiyye) olmak üzere ikiye ayrılır. Yüklemli 
önermekonu (mevzu), yüklem (mahmGI) 
ve bağlaçtan ( rab ıta) oluşan, olumlu veya 
olumsuz hüküm bildiren basit önerme tü
rüdür: "Hava yağışlıdır: hava yağışlı değil
dir" gibi. Şartlı önermeler iki önermenin 
"ise, ya, veya, ya da" gibi şart ve seçenek 
bildiren edatlarla birbirine bağlanmasıyla 
meydana gelir: "Güneş dağarsa gündüz 
olur", "Ya gündüz olur veya güneş batmış 
olur" gibi. Arapça'da bitişik şartlı önerme
ler "iza kane, küllema ka.ne, meta ka.ne, 
in kane": ayrık şartlı önermeler "imma 
en yekCıne , ve imma en yekGne" şeklinde 
ifade edilmektedir (İbn Sina. s. 37) Bir 
başka anlatımla bir önermede bağtaç kal
dırıldığında geriye iki kelime (terim) kalı
yorsa yüklemli önermedir: "Hava, yağışlı" . 

Eğer bağtaç kaldırıldığında geriye iki te
rim değil iki cümlecik kalıyorsa şartlı öner-

SART 

medir: "Güneş doğar", "Gündüz olur"; "Gün
düz olur", "Güneş batmış olur." İki cümle
cikten oluşan şartlı önermede birincisine 
"mukaddem", ikincisine "tali" adı verilir. 

Klasik mantıkta şartlı önermeler bitişik 
(mutta s ıl ) ve ayrık (munfas ıl) şeklinde iki 
kısımda değerlendirilir. a) Bitişik şartlı 

önermeler. Şartlı önermelerde mukaddem 
ve talinin olumluda birleşmesine ve olum
suzda birleşmemesine dair yargıda bulu
nuluyorsa bunlara bitişik şartlı önermeler 
denilir: "Ne zaman yağmur yağarsa yer
ler ıslanır." "Ne zaman yağmur yağarsa 
yerler kuru olur değildir. " Bu örneklerden 
ilkinde mukaddem ile tiillnin birlikteliğine 
vurgu yapılmıştır: yani mukaddem olan 
"yağmur yağar" ile tali olan "yerler ısla
nır" önermelerinin ikisi de aynı zamanda 
gerçekleşir. İkinci önermede mukaddem 
olan "yağmur yağar" ile tali olan "yerler 
kuru olur değildir" ifadelerinin birleşme
mesine dair yargıda bulunulmuştur. Buna 
göre birinci önermeye bitişik şartlı olum
lu, ikincisine bitişik şartlı olumsuz adı ve
rilir. b) Ayrık şartlı önermeler. Bu tür öner
melerde mukaddem ile talinin birbirini or
tadan kaldırmasına (nefiy) dair yargıda bu
lunulur. Bu şekildeki önermelerin olumlu
sunda önermeyi meydana getiren iki ta
rafın ayrılmasının gerçekleşmesi, olumsu
zunda ise gerçekleşmemesine hükmedi
lir: "Ya gündüz olur veya güneş batmış bu
lunur." Burada mukaddem ile talinin ay
rılmasına hükmedilmiştir. yani biri varsa 
diğeri yoktur. Şu halde bu olumlu bir ay
nk şartlı önermedir. "Bir şey taş ise ağaç 
değildir" önermesi olumsuz bir ayrık şart

lı önermedir. 

Fıkıhçtiarın ayrık şartlı önermeleri "sebr" 
ve "taksim" diye adlandırdıkları bilinmek
tedir. Klasik dönem Batı mantıkçıları yük
lemli önermelere basit ve kategorik, bir
den fazla konu ve yüklemi bulunanlara bir
leşik önermeler demişlerdir. İslam man
tıkçılarının şartlı dedikleri önermeler Ba
tılılar'ca birleşik önermeler içinde değer
lendirilmektedir. Birçok çeşidi olan birleşik 
önermelerden İslam mantıkçtiarı sadece 
bitişik şartlı ve ayrık şartlı önermeler üze
rinde durmuşlardır (Öner, s. 46-47) . 
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