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Usul-i fıkıhta vaz'i hükümler den bir i;
füru-i fıkıhta hukuki işlemin başlaması
veya sona ermesinin ilerideki
bir olaya bağlanması
yahut hukuki işlem için
~ayıtlar konması anlamında bir terim:J
Sözlükte "bir sonucun kendisine bağlı olya da varlığı başka durumların gerçekleşmesini mümkün kılan şey, kişinin bir
sonucu kendisi veya başkası üzerine borç
kılması" anlamlarındaki şart kelimesi (çoğ ul u şurut). usGI-i fıkıhta vaz'! hükümlerden biri olup bir hükmün (bir sonucun) varlığı kendi varlığına bağlı olmakla birlikte
kendisinin varlığı onun varlığını zaruri kıl
mayan ve onun yapısından bir parça teş
kil etmeyen durumu (alamet} anlatır. FürG-i fıkıhta ise bir hukuki işlemin hükümlerinin işlemeye başlaması veya işlemek
te olan hükümlerin sona ermesinin gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir olaya
bağlanmasını ya da bir hukuki işlem için
kayıtlar konmasını ifade eder. Türkçe'de
yeni kelime olarak karşılığı koşul olur. Şe
rit a da ( çoğ ulu şerait) bu anlamdadır. Şa
r at ise (çoğ ulu eş rat) "alamet ve işaret"
demektir. Şart kelimesi "bir antlaşmada
belirlenen hükümlerden her biri"; "bir nesne ya da olayın oluşumunu -kolaylaştırma,
güçleştirme, özelliklerini değiştirme vb.
açılardan- etkileyen çevresel durum ve öğe
ler": -Paris şartı örneğinde olduğu gibi- "temel kural belgesi" anlamlarında da kullanılır. Batı dillerinde " antlaşma, sözleşme,
temel kural, kanun ve yazılı hukuki belge"
manalarındaki "charte. charta" vb . kelimelerin Arapça'dan geçmiş olması muhtemeldir. Türkçe'de "şart etmek" yani "şart
olsun" diyerek yemin etmek boşama iradesinin açıklanmasını , " şartlamak" ise dini
bakımdan kirli sayılan bir nesneyi en az
üç defa sudan geçirmeyi ifade eder. Şart
name, sözleşmede tarafların uymayı taahhüt ettikleri hususların kayda geçirildiği belgedir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde eşrat "saat" ( kıyamet) kelimesine izafe
edilerek "kıyamet alametleri" anlamında
geçer (Muh ammed 47/ 18: Buhar'i. "Mena15ıbü'l-enşar ", 5 ı ). Şart ve aynı kökten türeyen kelimeler hadislerde sözlük anlamlarıyla birçok yerde geçmektedir (Wensinck, el-JI1u'cem, " şrt; " md.). Genel anlamda şart dörde ayrılır: 1. Akli şart . ilim sı
fatına sahip olabilmek için hayatta bulunmanın şart olması gibi. 2. Şer'! şart. Abduğu
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destli olmanın namazın sıhhat şartı olması gibi. 3. Tabii (adi) şart . Terasa çıkabil
mek için merdiven vb. aracın gerekli olması gibi. 4. Dille ilgili (lugavi) şart . "Falanca gelirse ona ikramda bulun" denilmesi
gibi.
UsUl-i Fıkıh . Fıkıhta şartlar şer'i 1 hakiki
ve ca'li olmak üzere ikiye ayrılır. Ca'li şart
mükellefin akid vb. tasarruflarda ileri sürdüğü şartlar olup fürG-i fıkıhla ilgilidir
(a ş .bk . ) . Şer'! şart ise fıkıh usulünde vaz'!
hükümler diye anılan ve şari' tarafından
vazedilen hükümlerden birini ifade eder.
Bu anlamıyla şart, "varlığı hükmün varlı
ğını gerektirmemekle birlikte yokluğu hükmü n yokluğunu gerektiren ve onun yapı
sından bir parça oluşturmayan durum" diye tanımlanır. Şart "onun yapısından bir
parça oluşturmayan " kaydıyla rükünden,
"varlığı onun varlığını gerektirmeyen" kaydıyla sebepten ayrılır. Mesela namaz için
abdest şarttır. Abdest olmayınca geçerli
bir namazın varlığından söz edilemez. Fakat abdest namazın rükünlerinden değil
dir. Yine abdest namazın farz olması için
sebep teşkil etmediğinden abdest olunca
namaz kılmak farz olmaz. Aynı şekilde nikah akdinde şahitterin hazır bulunması
şarttır: şahitsiz yapılan bir nikah akdi sahih kabul edilmez. Fakat şahitler nikah akdinin bir rüknü olmadığı gibi sebebi de değildir, yani şahitlik yapacak kimselerin bulunması halinde nikah akdi yapılmayabi
lir. Vaz'! hükümlerden mani' bir anlamda
şartın zıddıdır (bk. MANi') Genellikle şer'i
şartlar, şari' tarafından şart koşuldukları

şeyleri

tamamlayan ve

şariin

gayelerinin
Me-

gerçekleşmesini sağlayan hususlardır.

sela satım akdinin şartlarından sayılan
mebiin tesliminin mümkün olması bu akdin gayesini tamamlayan bir husustur:
çünkü satım akdinin sebep olduğu mülkiyetin gayesi satın alınan şeyden faydalanmaktır ve mebiin teslim alınmasının
mümkün olmaması ondan faydalanma gayesini engeller.
Şart farklı

yönlerden ayırırnlara tabi tubazı usulcüler şer'i şartı ikiye ayırmıştır. 1. Sebebin şartı . Mesela kı
sas cezasının sebebi olan öldürme fiilinde
kasıt ve düşmanlık sebebin şartıdır. Bu
şart yoksa sebep noksan kalacağından kı
sas cezası uygulanamaz. 2. Hükmün şar
tı. Mesela evleome akdinde şahitlik şartı
böyledir: bu şart gerçekleşmeyince evlenme akdi sahih olmaz. Zekatta nisab miktarına malik olduktan sonra bir yılın geçmesi zekatın edasının vacip (farz) olması
tulmuş

olup

hükmünün şartıdı r. Konuyu usul ve fürGu
kapsayacak şekilde ele alan bazı usulcülere göre ise şart beşe ayrılır. 1. Tam şart
(eş-şartu'l-mahz) . Şer'! ve ca'li kısımlarından
oluşur. Şer'! şart şariin koyduğu şartlar
dır

a) VücGb şartı .
üzerine vacip olması için bulüğa ermiş bulunma şartı gibi. b) Sıhhat
şartı . Namazın sahih olması için abdestli
bulunmanın şart oluşu gibi. c) İn'ikad şar
tı. Bir hukuki işlemin kurulmuş (mün'akid)
sayılması için aranan ehliyet şartı gibi. d)
Lüzum şartı. Satım akdinin bağlayıcı (lazım)
olması için muhayyerliğin bulunmaması
nın şart oluşu gibi. e) Nefaz şartı. Bir tasarrufun hemen işlerlik kazanması için
velayetin şart oluşu gibi. Ca'li şartlar ise
mükelleflerce hukuki işlemlerle ilgili olarak belirlenen şartlardır (a ş. bk. ). 2. illet
manasında olan şart. Hükmün sonuca tesir eden iliete bağlanması esas olmakla
birlikte bu tesirin ilietin kendisinden kaynaklanmaması sebebiyle şartın bazı durumlarda ilietin yerine geçmesi kabul edilmektedir. Mesela kuyuya düşen hayvanın
telef olması halinde kuyuyu kazan kişinin,
kandilin ipi kesilip düşmesi sonucu kırıl
ması durumunda ipi kesenin sorumlu tutulması böyledir. Esasen bu örneklerde
düşmenin illeti fizik kanunları olduğu için
tazmin hükmü bu iliete değil kuyuyu kazma ve ipi kesme eylemlerine bağlanmak
tadır. 3. Sebep hükmünde olan şart. İki
ayrı tililin peşpeşe yaptığı iki fiilden sonuncusunun birinci fiile bağlanamadığı durumda bu tür şarttan söz edilir. Mesela
yolda izinsiz kazılan kuyuya kasten at iayan kişinin ölümünden kuyuyu kazan kişi
sorumlu tutulamaz. Burada kuyuyu kazan kişinin fiili sebep hükmünde şart, kasten kuyuya atiayan kişinin fiili ise illet olup
hüküm iliete bağlanmaktadır. 4. Hükmen
değil ismen (mecazen) şart. Bir hükmün iki
şarta bağlı kılınması durumunda birinci
şart hükmen değil ismen şarttır ; çünkü
normalde şartın özelliği varlığın kendisine bağlı kılınmasıdır, halbuki bu durumda hükmün varlığı ikinci şartın gerçekleş
mesine bağlıdır. Mesela, "Şu iki eve girersem cebimdeki para sadaka olsun" diyen
kişinin bu evierden sadece birine girmesi
mecazen şarttır; çünkü burada hüküm bir
eve değil iki eve girmekle gerçekleşmek
tedir. Bazı usulcüler bu kısmın aslında gerçek şart sayılması gerektiğini, mesela niyet ve abctestin namaz için şart olduğu
nu, fakat bunlardan birinin varlığının onu
mecazen şart diye nitelendirmeyi gerektirmediğini belirtmektedir. s. Alarnet mave

çeşitleri şunlardır :

Namazın kişi

ŞART
nasında şart.

İslam Hukuk ilminin Esaslan (tre. İ b rah i m Kafi

sıfatının bulunması

Dönmez). Ankara 1990, s. 229-231; Wael b.
Hallaq. "Shart;", E/ 2 (ing .), IX, 358-359; "Şart;" ,
Mv.F, XXVI, 5-1 O; Fahrettin Atar. "Şart". islam'da inanç, ibadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (ed. İbra him Kafi Dönmez), istanbul 2006,
IV, 1856-1857.
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Zina suçunda fallde ihsan
bu tür şarta örnek verilir (usulcülerin şartla ilgili diğer bazı ayı
rımları için bk. Şemsüleimme es-Serahsl,
ll, 320-330; Şevkanl, s. 259-261 ). Öte yandan fıkıh usulünde bir hükmün şarta bağ
lanmasının o hükmün kendisini mi yoksa
sebebini mi engelleyeceği tartışılmıştır.
Şartla

ilgili

diğer bazı

usul meseleleri
a) Şart ammın tahsisi konusunda gayri müstakil muhassıs
lar arasında sayılmıştır. Mesela kocanın
miras payını terekenin yarısı olarak belirleyen cümlede (en-N isa 4/12) yer alan şart
sebebiyle bu hüküm çocuğun bulunmaması şartıyla sınırlıdır. b) Mefhlım-i muhalefetin türleri arasında sayılan mefhlım-i
şartın delaleti tartışılmıştır. Mesela, " Eğer
hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin" ayetinin (et-Talak 65/6)
burada belirtilen şartın yani hamileliğin
varlığı halinde nafaka gerekeceğine delaIeti tartışmasız kabul edilirken şartın yokluğunda nafakanın gerekmeyeceğine delaleti tartışmalıdır. c) Şarta bağlı emrin
tekran gerektirip gerektirmeyeceği de
usulcüler arasında ihtilaflıdır. Aslında dil
bakımından şart slgasının kendisinden kaynaklanan bir tekrar anlamı bulunmasa da
konunun özelliklerine ve karlnelere dayanarak bazı hükümlerle alakah şartların
tekrarlanması halinde emrin gereğinin de
tekrar edilmesi lazım geldiği usulcülerin
birçoğu tarafından düşünülmektedir. Mesela, "Pazara gidersen bir kilo et al" sözünde tekran gerektiren bir husus yokken,
"Cünüp olursanız temizlenin" ayetinden
(el-Maide 5/6) şartın yani cünüp olma halinin tekerrür etmesi halinde emredilenin
(temizlenmenin) tekrar edilmesi gerektiği
şöylece sıralanabilir:

anlaşılmaktadır.
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MEHMET BOYNUKALIN

Fürfi-i Fıkıh. İslam hukukunda kişilerin
hukuki işlemlerde ileri sürdükleri şartlar
iradi (ca'IT) şart adını alır. Bunlar ta'liki ve
takyidl olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 1. Ta'liki Şart. Bir hukuki işle
min hükümlerinin işlemeye başlamasının
veya işiernekte olan hükümlerine son verilmesinin gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir olaya bağlanmasını ifade eder.
Günümüz hukuk terminolojisinde teknik
anlamda şart dendiği zaman fıkıhtaki ta'liki şart kastedilir; bu da ta'liki şart ve inf isahl şart diye iki kısma ayrılır. Eğer hukuki işlemin hükümlerinin işlemeye baş
laması gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir olaya bağlanmışsa ta'liki şart, hukuki işlemin hükümlerinin sona ermesi
böyle bir olaya bağlanmışsa infisahl şart
adını alır. İnsanların bir işlem yapmasını
etkileyecek her dış olay şart olarak ileri sürülebilir. Doğum, bir hastanın !yileşmesi,
hava durumu, her türlü insan fiili ve mülkiyetin devri bunlardan bazılarıdır. Şart hukuka, örf ve adete, ahlaka uygun bulunmalıdır; ayrıca şartın gerçekleşmesi hukuken mümkün olmalıdır. İleride gerekleş
mesi maddeten. fiilen ve hukuken mümkün görülmeyen olaylar şart diye ileri sürülemez. Yine şart olay geleceğe ilişkin olmalıdır. Halen gerçekleşmekte olan veya
geçmişte gerçekleşmiş bir olay şart sayı
lamaz. Hukuki işlemin böyle bir olaya bağ
lanması halinde ta'lik değil hükümlerini hemen meydana getiren bir hukuki işlem
(tenclz) söz konusu olur. Yine şart olayın
gerçekleşmesi muhtemel bulunmalıdır. Bir
hukuki işlem gelecekte gerçekleşmesi kesinlikle bilinen bir olaya bağlanırsa şart değil izafe söz konusudur. Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olayın objektif biçimde
belirsiz olması gerekir. Yani herkes açısın
dan o olayın meydana gelip gelmeyeceği muhtemel olmalıdır; sadece tarafların
meydana gelmesini muhtemel görmeleri
yeterli değildir. Aynı şekilde şarta bağlı bir
hukuki işlernde şart tarafların iradeleriyle
tayin edilmiş olmalıdır. Şartın belirlenmesi taraflardan sadece birine bırakılamaz.
Buna karşılık taraflar şart olayı üçüncü bir
kişinin belirlemesini kararlaştırabilir. Ayrıca şart hukuki işlemin yapıldığı esnada

belirlenmelidir. Şartın hukuki işlem yapıl
sonra ka rarlaştırılması durumunda, şart olmadan tarafların söz konusu
hukuki işlemi yapmayacakları anlaşılıyo r
sa hukuki işleminşarta bağlı olarak yapıl
dığını, tarafların şart olmadan da hukuki
işlemi yapacakları anlaşılıyorsa şartsız bir
hukuki işlem gerçekleştirdiklerini kabul etmek gerekir.
dıktan

İslam hukukçuları şarta bağlanabilme

leri açısından hukuki işlemleri ayınma tabi tutmuşlardır. Bir kısım hukuki işlemler
nitelikleri gereği hiçbir şarta bağlanamaz
ken bir kısım işlemler bazı şartlara , diğer
bir kısım i şlemler ise herhangi bir şarta
bağlanabilir. Satım gibi mülkiyetin intikalini sağlayan temlik mahiyetindeki işlem
Ierin şarta bağlanması mümkün değildir;
zira söz konusu işlemler şarta bağlanırsa
kumara benzeyen bir durum ortaya çıkar;
ayrıca şa rt olay gerçekleştiği anda tarafların rızası bulunmayabilir. Bu açıdan söz
konusu işlemlerin ivazlı veya ivazsız olması önem taşımadığı gibi menfaat veya r aka be mülkiyetini devretmesinin de önemi yoktur. Çoğunluğa göre vakıf kurma
şarta bağlanamamakla birlikte, "Şu arsa
benim ise vakıf olsun" ifadesinde olduğu
gibi tenclz hükmünde olan irade açıklama
ları ile vakıf kurulabilir. Maliki hukukçularına göre ise vakfın kuruluşu her halükarda şarta bağlanabilir. Bir kimsenin belirli
bir malını borcu karşılığında borcunu ödediği zaman geri alabilmesi şartıyla satması demek olan "bey' bi'l-vefa" Hanefıler'ce
zaruret ve teamül sebebiyle caiz görülmüştür. Aynı şekilde tek taraflı, varması
gerekli olmayan, ölüme bağlı bir hukuki
işlem olup bir alacak veya menfaatin ivazsız şekilde başkasına temliki mahiyetinde
olmasına rağmen insanların iyilik yapmasını engellemernek için vasiyetin şarta bağ
lanabileceği kabul edilmiştir. Vekilin azli gibi yetkiyi geri alan veya kısıtlayan takyld
mahiyetindeki işlemlerin şarta bağlanma
sı mümkün değildir. Diğer taraftan nikah
akdi de şarta bağlanamaz; zira şahsi, ailevi ve içtimal açıdan son derece önemli olan
nikah akdinin bu önemi doğrultusunda
açıklık ve kesinlik taşıması gerekir. Boşa
ma ve köle azat etme gibi hak sahibinin
kendi hakkını ortadan kaldırması sonucunu doğuran ıskat mahiyetindeki tek taraflı hukuki işlemlerle vedla, ariyet, rehin
ve kefalet gibi, taraflardan her ikisinin veya sadece birinin isted i ği zaman feshedebildiği iltizam mahiyetindeki işlemler şar
ta bağlanabilir. Şartın ta'liki veya infisahl
olmasının bu açıdan önemi yoktur. Ancak
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