
nasında şart. Zina suçunda fallde ihsan 
sıfatının bulunması bu tür şarta örnek ve
rilir (usulcülerin şartla ilgili diğer bazı ayı
rımları için bk. Şemsüleimme es-Serahsl, 
ll, 320-330; Şevkanl, s. 259-261 ). Öte yan
dan fıkıh usulünde bir hükmün şarta bağ
lanmasının o hükmün kendisini mi yoksa 
sebebini mi engelleyeceği tartışılmıştır. 

Şartla ilgili diğer bazı usul meseleleri 
şöylece sıralanabilir: a) Şart ammın tah
sisi konusunda gayri müstakil muhassıs
lar arasında sayılmıştır. Mesela kocanın 
miras payını terekenin yarısı olarak belir
leyen cümlede (en-N isa 4/12) yer alan şart 
sebebiyle bu hüküm çocuğun bulunmama
sı şartıyla sınırlıdır. b) Mefhlım-i muhale
fetin türleri arasında sayılan mefhlım-i 
şartın delaleti tartışılmıştır. Mesela, "Eğer 
hamile iseler doğum yapıncaya kadar na
fakalarını verin" ayetinin (et-Talak 65/6) 
burada belirtilen şartın yani hamileliğin 
varlığı halinde nafaka gerekeceğine dela
Ieti tartışmasız kabul edilirken şartın yok
luğunda nafakanın gerekmeyeceğine de
laleti tartışmalıdır. c) Şarta bağlı emrin 
tekran gerektirip gerektirmeyeceği de 
usulcüler arasında ihtilaflıdır. Aslında dil 
bakımından şart slgasının kendisinden kay
naklanan bir tekrar anlamı bulunmasa da 
konunun özelliklerine ve karlnelere daya
narak bazı hükümlerle alakah şartların 
tekrarlanması halinde emrin gereğinin de 
tekrar edilmesi lazım geldiği usulcülerin 
birçoğu tarafından düşünülmektedir. Me
sela, "Pazara gidersen bir kilo et al" sözün
de tekran gerektiren bir husus yokken, 
"Cünüp olursanız temizlenin" ayetinden 
(el-Maide 5/6) şartın yani cünüp olma ha
linin tekerrür etmesi halinde emredilenin 
(temizlenmenin) tekrar edilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 
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~J 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 incelen
mektedir. 1. Ta'liki Şart. Bir hukuki işle
min hükümlerinin işlemeye başlamasının 
veya işiernekte olan hükümlerine son ve
rilmesinin gelecekte gerçekleşmesi muh
temel bir olaya bağlanmasını ifade eder. 
Günümüz hukuk terminolojisinde teknik 
anlamda şart dendiği zaman fıkıhtaki ta'
liki şart kastedilir; bu da ta'liki şart ve in
f isahl şart diye iki kısma ayrılır. Eğer hu
kuki işlemin hükümlerinin işlemeye baş
laması gelecekte gerçekleşmesi muhte
mel bir olaya bağlanmışsa ta'liki şart, hu
kuki işlemin hükümlerinin sona ermesi 
böyle bir olaya bağlanmışsa infisahl şart 
adını alır. İnsanların bir işlem yapmasını 
etkileyecek her dış olay şart olarak ileri sü
rülebilir. Doğum, bir hastanın !yileşmesi, 
hava durumu, her türlü insan fiili ve mül
kiyetin devri bunlardan bazılarıdır. Şart hu
kuka, örf ve adete, ahlaka uygun bulun
malıdır; ayrıca şartın gerçekleşmesi hu
kuken mümkün olmalıdır. İleride gerekleş
mesi maddeten. fiilen ve hukuken müm
kün görülmeyen olaylar şart diye ileri sü
rülemez. Yine şart olay geleceğe ilişkin ol
malıdır. Halen gerçekleşmekte olan veya 
geçmişte gerçekleşmiş bir olay şart sayı
lamaz. Hukuki işlemin böyle bir olaya bağ
lanması halinde ta'lik değil hükümlerini he
men meydana getiren bir hukuki işlem 
(tenclz) söz konusu olur. Yine şart olayın 
gerçekleşmesi muhtemel bulunmalıdır. Bir 
hukuki işlem gelecekte gerçekleşmesi ke
sinlikle bilinen bir olaya bağlanırsa şart de
ğil izafe söz konusudur. Gelecekte gerçek
leşmesi muhtemel olayın objektif biçimde 
belirsiz olması gerekir. Yani herkes açısın
dan o olayın meydana gelip gelmeyece
ği muhtemel olmalıdır; sadece tarafların 
meydana gelmesini muhtemel görmeleri 
yeterli değildir. Aynı şekilde şarta bağlı bir 
hukuki işlernde şart tarafların iradeleriyle 
tayin edilmiş olmalıdır. Şartın belirlenme
si taraflardan sadece birine bırakılamaz. 
Buna karşılık taraflar şart olayı üçüncü bir 
kişinin belirlemesini kararlaştırabilir. Ay
rıca şart hukuki işlemin yapıldığı esnada 
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belirlenmelidir. Şartın hukuki işlem yapıl
dıktan sonra kararlaştırılması durumun
da, şart olmadan tarafların söz konusu 
hukuki işlemi yapmayacakları anlaşılıyor
sa hukuki işleminşarta bağlı olarak yapıl
dığını, tarafların şart olmadan da hukuki 
işlemi yapacakları anlaşılıyorsa şartsız bir 
hukuki işlem gerçekleştirdiklerini kabul et
mek gerekir. 

İslam hukukçuları şarta bağlanabilme
leri açısından hukuki işlemleri ayınma ta
bi tutmuşlardır. Bir kısım hukuki işlemler 
nitelikleri gereği hiçbir şarta bağlanamaz
ken bir kısım işlemler bazı şartlara , diğer 

bir kısım işlemler ise herhangi bir şarta 
bağlanabilir. Satım gibi mülkiyetin intika
lini sağlayan temlik mahiyetindeki işlem
Ierin şarta bağlanması mümkün değildir; 
zira söz konusu işlemler şarta bağlanırsa 
kumara benzeyen bir durum ortaya çıkar; 
ayrıca şart olay gerçekleştiği anda taraf
ların rızası bulunmayabilir. Bu açıdan söz 
konusu işlemlerin ivazlı veya ivazsız olma
sı önem taşımadığı gibi menfaat veya ra
ka be mülkiyetini devretmesinin de öne
mi 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 hukukçula
rına göre ise vakfın kuruluşu her halükar
da şarta bağlanabilir. Bir kimsenin belirli 
bir malını borcu karşılığında borcunu öde
diği zaman geri alabilmesi şartıyla satma
sı demek olan "bey' bi'l-vefa" Hanefıler'ce 
zaruret ve teamül sebebiyle caiz görül
müştür. Aynı şekilde tek taraflı, varması 
gerekli olmayan, ölüme bağlı bir hukuki 
işlem olup bir alacak veya menfaatin ivaz
sız şekilde başkasına temliki mahiyetinde 
olmasına rağmen insanların iyilik yapma
sını engellemernek için vasiyetin şarta bağ
lanabileceği kabul edilmiştir. Vekilin azli gi
bi yetkiyi geri alan veya kısıtlayan takyld 
mahiyetindeki işlemlerin şarta bağlanma
sı mümkün değildir. Diğer taraftan nikah 
akdi de şarta bağlanamaz; zira şahsi, aile
vi 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 sonucu
nu doğuran ıskat mahiyetindeki tek ta
raflı hukuki işlemlerle vedla, ariyet, rehin 
ve kefalet gibi, taraflardan her ikisinin ve
ya sadece birinin isted iği zaman feshede
bildiği iltizam mahiyetindeki işlemler şar
ta bağlanabilir. Şartın ta'liki veya infisahl 
olmasının bu açıdan önemi yoktur. Ancak 
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ibra, bir yönden ıskat mahiyetinde bir iş
lem olmasına rağmen diğer yönden bor
cun temliki mahiyetinde olduğu için şar
ta bağlanamaz; yalnız alacaklının, borçlu
nun ibrasını kendisinin ölümüne bağlaya
bileceği kabul edilmiştir. Şarta bağlanma
sı mümkün olmayan işlemler şarta bağlı 
olarak yapıldığında batı! sayılır. Söz konu
su işlemler şartlı olarak hüküm ifade et
mediği gibi şartsız olarak da tarafların ira
delerine uygun düşmez. Ayrıca bu tür iş
lemler şarta bağlı olarak yapıldığı takdir
de ifa ile de geçerlilik kazanamaz. Taraflar 
hukuki sonucu istiyorsa onu şartsız ola
rak ve yeniden yapmak zorundadır. 

Hukuki işlemlerin şarta nasıl bağlana
cağı İslam hukukçuları arasında tartışma
lıdır. Bir görüşe göre hukuki işlem şarta 
bağlanırken şart edatlarının kullanılması 

gerekir; çünkü bu edatlar şarta bağlı bir 
hukuki işlemin kurucu unsurudur. Buna 
göre şart edatları zikredilmeden yapılan 
hukuki işlem ya tenciz hükmündedir ya 
da tamamen geçersizdir. Diğer bir görüşe 
göre ise hukuki işlem şarta bağlanırken 
şart edatının açıkça kullanılması gerek
mez. Tarafların iradesine ve işlemin ma
hiyetine göre hukuki sonucun gelecekte 
gerçekleşmesi muhtemel bir olaya bağ
landığı anlaşılıyorsa şarta bağlı bir işlem 
söz konusudur. Bu durumda şartın zım
nen tayin edildiğini kabul etmek gerekir. 
Şarta bağlı işlemlerde işlemlerin kurulu
şunun mu yoksa hükümlerinin işlemeye 
başlamasının mı şarta bağlandığı tartış

malıdır. İslam hukukunda hakim olan fik
re göre hukuki işlemlerin kuruluşu şarta 
bağlanmaktadır. Buna göre ta'lil<i şarta 
bağlanmış bir işlem askıdadır. Şart olay 
gerçekleşirse hukuki işlem kurulur veya 
hükümlerini meydana getirmeye başlar. 
Şart olay gerçekleşmezse hukuki işlem hu
kuk alanında bir varlık kazanamaz. Ayrıca 
ta'lil<i şarta bağlı bir işlernde borçlu borç 
ilişkisiyle bağlı, fakat ifa ile mükellef de
ğildir; dolayısıyla alacaklı ifa talebinde bu
lunamaz. Borçlu borcunu ifa etmişse ya
nıldığını ispat ederek verdiğini geri alabi
lir. İnfisahl şarta bağlı işlemlerde durum 
ta'lil<i şarta bağlı işlemlerdekinin tam ak
sidir. Hukuki işlem şartsız bir işlem gibi 
doğmuş, hükümlerini normal biçimde 
meydana getirmeye başlamıştır. Sadece 
bu hükümlerin sona ermesi ileride ger
çekleşmesi muhtemel bir olaya bağlan
mıştır. İslam hukukçuları, infisahl şartla
ra doğrudan temas etmeseler dahi bazı 
şartların fesih hakkı doğurması üzerinde 
durmuşlardır. Buradaki fesih hakkı infisa
hi şartın değişik bir şekilde ifadesidir. Me-
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sela şart muhayyerliğinde muhayyerlik hak
kına sahip olan taraf veya üçüncü kişi be
lirli bir süre içinde akdi feshetme yetkisi
ne sahiptir. Muhayyerlik hakkına alıcının 
sahip olduğu durumlarda alıcı, öngörülen 
süre içinde hukuki işlemi feshetmediği 
takdirde işleme konu olan şeyin mülkiye
ti alıcıya baştan itibaren geçmiş olacağın
dan hukuki işlem şartsız bir işlem gibi 
hükmünü ve sonuçlarını meydana getirir. 
Öngörülen sürede fesih hakkı kullanılırsa 
şeyin mülkiyeti satıcıya geri döner. Alıcı
nın akdi feshedip etmemekte tamamen 
serbest olması, satılan şeyin mülkiyetinin 
alıcıya geçmesi ve işlemin karşı taraf açı
sından hukuki sonuçlarını normal bir hu
kuki işlem gibi meydana getirmeye baş
laması sebebiyle burada alıcının iradesi
ne bağlanmış bir infisahl şart söz konusu
dur. İnfisahl şartın gerçekleşmesi halinde 
aksi kararlaştırılmamışsa akdin hükümle
ri makable şamil değildir. Bundan dolayı 
infisahl şart o ana kadar işlemiş hüküm 
ve neticelere tesir etmez. Zaman aşıını in
fisahl şartın gerçekleşmesine kadar işle
miş sayılır. Şartın gerçekleşmesiyle şarta 

bağlı işlem hükümsüz hale geldiğinden 
taraflar aldıklarını aynen veya değerini kar
şılıklı olarak iade veya tazmin etmek zo
rundadır. Şart gerçekleşmeden önceki ya
rar ve hasar alıcıya aittir. Şafii hukukçula
rına göre şarta bağlı işlemlerde hukuki 
işlemin kuruluşu değil hükümlerinin işle
meye başlaması şarta bağlanmaktadır. 
Bu açıdan izafe ile (yk. bk.) şarta bağlı iş
lem arasında fark yoktur. İkisinde de hu
kuki işlem önce kurulmakta, hükümleri 
daha sonra meydana gelmektedir. Ancak 
izafede hükümlerin işlemeye başlayacağı 
an belirli, şarta bağlı işlernde belirsizdir. 
Bu durumda İslam hukukunda hakim gö
rüşe göre şarta bağlı işlem yapanların hem 
işlem yaparken hem de şartın gerçekleş- · 
tiği anda ehliyetli olmaları gerekir, Şafii 
hukukçularına göre ise tarafların sadece 
işlem yaparken ehliyetli olmaları yeterli
dir. Şart için belirli bir süre öngörülmüş
se bu sürenin geçmesi, öngörülmemişse 
tarafların iradelerinin yorumu ile şartın 
gerçekleştiği kabul edilir. Karşı taraf dü
rüstlük kurallarına aykırı davranışlarla şar
tın fiilen gerçekleşmesini önlerse şart hük
men gerçekleşmiş sayılır. 

Z. Takyidi Şart. Hukuki işlemin bazı ka
yıtlarla sınırlandırılmasını ifade eder. Bu
na akdi şart da denir. Takyidi şarta bağlı 
işlem yapılırken genellikle "üzere, kaydıy
la, şartıyla" gibi sözler kullanılır; ancak hu
kuki işlemin yorumundan da böyle bir şar
ta bağlı yapıldığı sonucu çıkarılabilir. Hz. 

Musa'nın, kayınpederi tarafından ileri sü
rülen şarta bağlı olarak nikah akdi yaptı
ğını bildiren ayet (el-Kasas 28/27), Cabir 
b. Abdullah'ın Hz. Peygamber' e yolculuk
ta sattığı deveye Medine'ye kadar binme
yi şart koştuğu ve bu şartın onun tarafın
dan kabul edildiği yönündeki rivayet (Bu
har!, "Şürüt", 4), "Haramı helal, helali ha
ram kılmadıkça müslümanlar aralarında
ki şartlara uymak zorundadır" mealinde
ki hadis (Tirmizi, "A.J::ıkam" , 17) akidlerde 
takyidl şart konabileceğini destekleyen 
delillerin başında zikredilir. Buna karşılık 
ResUl-i Ekrem'in Berlre adındaki cariye
nin azat işleminde vela hakkının üçüncü 
kişiye şart koşulması üzerine, "Allah'ın ki
tabında bulunmayan hiçbir şart geçerli 
değildir" demesi (Buhar!, "Büyü"', 73) ve 
"Resı1lullah şartlı satışı yasaklamıştır" şek

lindeki rivayet (Taberanl, IV, 33 5) buna 
olumsuz bakanların delilleri arasında yer 
alır. Şarta bağlı hukuki işlem yapma açı
sından tarafların iradelerini en dar tutan 
Zahirller, en geniş tutanlar ise Hanbelller, 
özellikle de İbn Teymiyye'dir. Zahirller'e 
göre Allah'ın kitabında yer almayan bir şar
ta bağlı işlem yapılamaz (İbn Hazm, Vlll , 

414-416). İbn Şübrüme, Hanbelller, bilhas
sa İbn Teymiyye ve İbn Kayyim'e göre hu
kuki işlem yapılırken asıl olan serbestlik
tir (ibaha). Bu sebeple naslarda yasak ol
duğuna dair hüküm bulunmayan şartlara 
bağlı işlem yapılabilir (İbn Teymiyye, xxıx. 
146-148). Her birinin gerekçesi farklı ol
makla birlikte genelde takyidl şarta bağlı 
işlem yapma konusunda Hanefi ve Şafii
ler'de yasaklama, Malikller'de serbest bı
rakma eğilimi daha baskındır (SenhCırl, lll , 

172-1 73) 

Hanefiler'e göre takyidl şartlar caiz (sa
hih) , fasid ve batı! (lağv) olmak üzere üçe 
ayrılabilir. a) Caiz şartlar. Satıcının serne
ni alıncaya kadar malı alıkoyması ve satı
lanın müşteriye , bedelin de satıcıya tes
lim edilmesi gibi hukuki işlemin gerekle
rinden olan şartlar, rehin vermek ve kefil 
göstermek gibi hukuki işlemin amacına 
uygun olan şartlar, kilidi yerine yerleştir
mek ve ağaçtaki meyveyi tamamen olgun
laşıncaya kadar ağaç üzerinde kalması şar
tıyla satmak gibi örf haline gelmiş şart
larla hıyar-ı şart ve hıyar-ı vasıf gibi mu
hayyerlikler hukuken caiz kabul edilen şart
lardır ve bunlara bağlı olan hukuki işlem
ler geçerlidir. b) Fasid şartlar. Satıcının 

sattığı evde belirli bir süre daha oturması 
şartıyla satırnda olduğu gibi taraflardan 
birine ayrıca yarar sağlayan şartlar, ağa 
takılacak balıkları satmak gibi gerçekleş
mesi şüpheli şartlar ve ayn olan semen-



de vade şartıyla hıyar-ı şartın süresiz ve
ya belirsiz süreli olması gibi şartlar fasid 
şartlardır ve bu nevi şarta bağlı işlemler 
fasiddir. c) Batı! (lağv) şartlar. Alıcının al
dığı malı başkasına satmaması veya me
raya salıvermesi gibi tarafiara yararı ol
mayan şartlar, alıcının aldığı malı üçüncü 
bir kişiye satması veya hibe etmesi gibi 
üçüncü kişilere yararı olan şartlar. giyilme
si şartıyla elbise satımında olduğu gibi an
lamsız şartlarla alıcının aldığı şeyi telef et
mesi gibi zararlı şartlar batı! (lağv) şartlar
dır. Bu nevi şarta bağlı işlemler geçerli, 
fakat şart sayılır. Diğer mezheplere göre 
takyidl şartları sahih ve fasid olmak üze
re ikiye ayırdıktan sonra fasid şartları da 
akdi geçersiz kılan ve kılmayan olmak üze
re ikiye ayırmak mümkündür. 
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Iii ÜSMAN KAŞIKÇI 
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ŞA'ŞAi 
(.,r ı.;...;.JI ) 

Abdülfettah Mahmud eş-Şa'şai 
(1890-1962) 

Mısırlı hafız ve kari. 

_j 

_j 

21 Mart 1890'da Menufiye vilayetinde 
Eşmun (ÜşmOn) şehrine bağlı Şa'şa' köyün
de doğdu . Babası hafız yetiştiren Mah
mud İbrahim eş-Şa'şal'dir. Kur'an-ı Kerlm'i 
ezberleyen Abdülfettah 1900'de ranta'ya 
giderek İsmail eş-Şafii' den tecvid ve tas
hih-i huruf okudu. 1905 yılına kadar el
Mescidü'l-Ahmedl'de bazı hocalardan kıra

at tahsil etti. Daha küçük yaşlarda Kur'an 
tilavetindeki başarısı ile parlak bir gelecek 
vaad eden Şa'şal, Kalyub vilayetindeki öğ
retmen okulundan mezun oldu. Ardından 
babasının açılışını gerçekleştirdiği medre
sede üç yı l öğretmenlik yaptı. 

1916'da Ezher'e giren Şa'şal, Muham
med Beyyuml ve Ali Sübey'den kıraat-i 
seb'a okudu. Güzel sesiyle kısa zamanda 
dikkati çekerek Ahmed Neda, Ali Mah
mud, Muhammed Rif'at, Muhammed es
Sayfi gibi zamanın meşhur karileri arasın
da yer aldı. 1936 yılında Kral Fuad'ın ölü
mü dolayısıyla Kur'an okuması için Abidin 
Sarayı'na davet edildi. Mikrofon önünde 
Kur'an okumayı caiz kabul etmediği için 
radyoda okumayan Şa'şal, Ezher şeyhin
den bunun caiz olduğuna dair getirilen 
fetva üzerine tutumunu değiştirdi ve 1937'
de radyoda Kur'an okumaya başladı. Şeyh 
Muhammed Rif'aftan sonra kurra arasın
da ilk sırada yer alıyordu . 1940'ta Seyyide 
Zeyneb Camii'ne kari olarak tayin edildi ve 
ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. Ha
rem-i şerif'te ve Mescid-i Nebevl'de Kur'an 
tilavet etmeyi çok isteyen Şa'şal'nin bu 
arzusu buralarda mikrofon tesisatının ku
rulduğu 1948 yılı hac mevsiminde gerçek
leşti. Bazı Arap ve İslam ülkelerini de ziya
ret eden Şa'şal 11 Kasım 196Z'de vefat et
ti. Şa'şal'nin yedi çocuğundan yalnız en kü
çük oğlu İbrahim hafız oldu ve Ezher'in li
se bölümünü bitirdi. Kur'an kıraatinde ye
tişmesini sağlayan babasının yerine Seyyi
de Zeyneb Camii 'ne kari olarak tayin edil
di ve 9 Haziran 199Z'de ölümüne kadar 
burada görev yaptı. 

Abdülfettah eş-Şa'şal herhangi bir ho
cayı taklit etmeden kendine has bir oku-

SASf. EbO Ali 

sa·sai 

yuş tarzı geliştirmiş, kendisini taklit ede
bilen de çıkmamıştır. Zayıf yapısına rağ
men sesi dinleyenleri hayrete düşürecek 
kadar güçlü ve etkileyiciydi. Yaşı ilerledik
çe sesi daha da güzelleşmiştir. Tilavet sıra
sında tecvid kaidelerini uygulamadaki di
siplini yanında manaya göre sesini ayar
lama hususunda da son derece mahirdi. 
Büyük kalabalıklar onu yıllarca huşu için
de dinlemiştir. Mahmud es-Sa'denl haya
tının sonuna kadar Şa'şal'nin sesinden bir 
şey kaybetmediğini söylemiş , Kemal en
Necml de kıraatiyle dinleyenleri etkileyen 
örnek bir kari olduğunu belirtmiştir. "Ebü'l
kurra" diye anılan ve 1990 yılında Kadir ge
cesi münasebetiyle düzenlenen ihtifalde 
adına birinci dereceden bilim ve sanat ni
şam verilen Şa'şal'nin 300 kadar tilaveti 
kayda alınmışsa da bunlardan sadece dör
dünün yayımı sürdürülmektedir. 
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Iii SAiD M URAD 

şAşi, Ebu Ali 
( ~ı.;.ıı~}!l ) 

Ebu Ali Ahmed b. Muhammed 
b. İshak eş-Şaşi 
(ö. 344/955) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Maveraünnehir bölgesinde bugün Öz
bekistan sınırları içinde yer alan Şaş (gü
nümüzde Taşkent) şehrinden olup hayatı 
hakkında yeterli bilgi yoktur. Iraklı Hanefi 
fakihi Ebü'l-Hasan el-Kerhl'nin, ömrünün 
sonlarına doğru kendisine felç indiğinde 
ders vermek için öğrencisi Şaşl'yi, fetva 
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