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ÖNSÖZ 

İnsan için iki türlü ilişki türünden söz etmek mümkündür. Birincisi insanın 

yaratıcısı ile olan, ikincisi ise hemcinsleri ile olan ilişki biçimidir. Genel olarak insanın 

yaratıcısı ile olan ilişkisi fıkıh külliyatında ibadetler başlığı altında ele alınırken 

hemcinsleri ile olan ilişkisi muâmelât ve ukûbât gibi başlıklar altında değerlendirilmekte 

olup hukuki olayları kapsamaktadır. İster ibadet sahasıyla ister hukuki olaylarla ilgili 

olsun insanın fiilleriyle ilgili hükümlerin geçerli ya da anlamlı olabilmesi, fiilin belirli 

vasıflara/durumlara sahip olmasına bağlanmıştır. İlgili vasıf veya durumlardan bir kısmı 

fıkıh disiplininde şart kavramı ile ifade edilmektedir. Hükümlerin geçerli veya anlamlı 

olmasının kendisine bağlandığı vasıf yahut durumları ifade eden şart kavramının teorik 

zemini fıkıh usûlünde ortaya konmuş ve bir nazariye meydana gelmiştir.  

Çalışmamız, hükümlerin meydana gelmesinde önemli role sahip olan şart 

kavramını teorik zeminde ele almayı hedeflemiş ve fıkıh geleneğinde mezheplerin bu 

kavramla ilgili ortaya koydukları yaklaşımları tespit ve tahlil etmeye çalışmıştır. Fıkıh 

usûlü kaynaklarında şart nazariyesi inşa edilirken verilen örnekler çoğunlukla ibadetler, 

yemin, adak ve boşama gibi konuları ihtiva ederken araştırmamız, ilgili kavramın akitler 

hukukunda nasıl tezahür ettiğini konu edinerek şart nazariyesini akitler örneğinde 

değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çünkü insanın gündelik hayatta en çok söz konusu ettiği, 

esasında ihtiyaçlarını gidermek için hemcinsleri ile ilişki kurmada benimsediği işlem 

akittir. Akit olgusunun en önemli unsurunu ise şart kavramı oluşturmaktadır. Nitekim 

akitlerin sonuç doğurabilmesi ilgili şartların durumuna bağlıdır.  

Çalışma konusunun belirlenmesi, şekillenmesi ve son halini alması sürecinde 
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GİRİŞ 

I. KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLARI 

Çalışmanın konusunu oluşturan şart, genel anlamda bir fiilin veya olgunun söz 

konusu olmasında aranan vasıfları veya durumları ifade eden bir mefhumdur. Bu 

kullanım hayatın her sahasında söz konusu olmaktadır. Günlük hayatta herhangi bir fiilin 

veya sonucun elde edilmesi için bazı durumların gerçekleşmesi söz konusu olduğu gibi 

şerʿî/hukukî fiillerin de hüküm doğurması için ilgili vasıf veya durumların varlığı gerekli 

görülmektedir. Bu açıdan bireyin yaratıcısı ile ilişkisini ifade eden ibadetlerle, bireyin 

diğer bireylerle ilişkisini düzenleyen hukuk alanında şart kavramının önemli bir yere 

sahip olduğunu dile getirmek gerekir.  

İbadet ve hukuk alanında fiillerin varlık kazanabilmesi için söz konusu olan şart 

vasfının/durumunun fıkıh usûlünde yer alış biçimi ve hükümlerin ortaya çıkmasındaki 

etkisi oldukça önem arz etmektedir. Nitekim fıkıh usulü eserlerinde bu kavramın hüküm 

kapsamında ele alınarak vazʿî hüküm başlığı altında hükmün bir çeşidi olarak 

konumlandırıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda hükmün ne olduğu, şart kavramının 

hükümle ilişkisi ve hüküm kapsamında yer alması değerlendrilmesi gereken bir konudur. 

Ayrıca şerʿî iradeye dayanan şart ile beşerî iradeye dayanan şartın hüküm kapsamında 

nasıl konumlandırıldığı da ele alınması gereken diğer bir husustur.  

Fıkıh usûlünde şart kavramının hükümle ilişkisi değerlendirilmekle birlikte bu 

kavramın nasıl tanımlandığı, usûlcülerin nasıl bir teori ortaya koyduğu, geliştirilen 

teorinin hukuki vak’alarda nasıl bir etkiye sahip olduğu konuları fıkıh ve fıkıh usulü 

ilimlerinde oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda şart nazariyesinin akit teorisinde 

nasıl ele alındığı, işlevinin ne olduğu ve insanların meydana getirdikleri şartların akitler 

özelinde hükmün doğmasındaki rolünü ortaya koymak fıkıh disiplinindeki beşerî 

fonksiyonu ortaya koyması açısından mühim görünmektedir.  Dolayısıyla akitlerde şerʿî 
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şartların işlevi üzerinde durmak ve bu bağlamda şart kavramı üzerinden şerʿî şartların 

belirlenmesinde içtihadın rolünü ortaya koymak gerekmektedir. Ayrıca beşerî iradenin 

söz konusu ettiği şartlar ele alınarak akdin meydana gelmesinde bu tür şartların işlevini 

değerlendirmek, şartın, hükme etkisini açığa çıkarma açısından önemlidir.  

Bu mülahazalar çerçevesinde, çalışmada fıkıh usûlünde ele alınan şart kavramının 

nasıl bir teoriye sahip olduğu sorusu üzerine yoğunlaşılacaktır. Şart kavramının hükümle 

olan ilişkisine temas edilecek ve hüküm konusu başlıbaşına bir araştırma konusu olma 

niteliğine sahip olduğundan şartla ilişkisi bağlamında sınırlı tutulacak ve genel olarak 

hüküm kavramının tarihi süreçte nasıl şekillendiğine temas edilecektir. Hükmün, teklifî 

ve vazʿî hüküm şeklinde tasnif edilmesi, şart kavramının vazʿî hüküm içerisinde 

değerlendirilme süreci çalışmanın kapsamı dâhiline alınacaktır. Dolayısıyla hüküm 

konusu, şart kavramının şekillenmesi boyutuyla ele alınacak ve konuyla ilgili detaylı 

tartışmalara yer verilmeyip, vazʿî hüküm kavramınının hüküm teorisi içerisinde yer 

alması ve şartın bu teoride nasıl şekillendiği üzerinde durulacaktır. Özellikle beşerî 

iradenin söz konusu ettiği şartların vazʿî hüküm teorisinde nasıl yer bulduğu hususu 

irdelenecektir. Bu açıdan hüküm konusu şart kapsamında sınırlı tutulacaktır. 

Akitlerle ilgili bölüm fıkıh usûlünde şart nazariyesi bağlamında ele alındığından bu 

kısım Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinin görüşleriyle sınırlandırılacaktır. 

Ayrıca şart kavramı akitler bağlamında uygulaması yapılırken genel akit teorisi üzerinden 

değerlendirilecektir. Tek tek tüm akit türevleri ele alınmayacak, şart kavramının 

akitlerdeki yansımalarını ortaya koyma açısından yeri geldiğinde ilgili akit türevleri 

örnek olarak zikredilecektir.   

II. KONUNUN SUNULMASI VE İZLENEN YÖNTEM 

Çalışma giriş, iki bölüm, sonuç ve kaynakçadan meydana gelmektedir. Giriş kısmında 

çalışmanın içeriği hakkında bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede; çalışmanın önemi, 
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sınırlandırılması, çalışmada takip edilen yöntem ve istifade edilen kaynaklar hakkındaki 

bilgiler bu kısımda yer almaktadır.  

Birinci bölümde “Fıkıh Usûlünde Şart Nazariyesi” ele alınacaktır. Bu bölümde şart 

kavramının fıkıh usûlündeki ilişki ağları ortaya konulacaktır. Öncelikle şart kavramının 

hüküm teorisi ile ilişkisi değerlendirilecek, akabinde kavramın tanımı ve ilişki ağları 

belirlenerek mezheplerin şart nazariyeleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Şartın, vazʿî 

hüküm teorisinde ele alınış biçimi ortaya konulduktan sonra kavramın fıkıh usûlündeki 

tanımı, özellikleri, çeşitleri ve benzer vasıflarla/durumlarla olan ilişkisi klasik eserler 

çerçevesinde ele alınacaktır. Bu duruma ek olarak şartın işlevi ile ilgili söz konusu olan 

ihtilaflara yer verilecektir. Şart kavramının birçok konuyla ilişkisi olması sebebiyle 

meydana gelen ihtilaflara yer verilirken ihtilafın sebebini şartın oluşturduğu hususlar 

incelenecektir. Bölüm, Şart Bağlamında Hüküm, Şartın Tanımı, Çeşitleri ve Benzer 

Vasıflarla İlişkisi gibi alt başlıklardan oluşacaktır. 

İkinci bölümde “Şart Nazariyesi Bağlamında Akitler” ele alınacaktır. Öncelikle akit 

olgusu üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bu bağlamda beşerî iradenin akdi 

meydana getirmesi ve bunun hukukî sorumluluğun doğmasındaki fonksiyonu ele 

alınacaktır. Genel olarak akit terosi ortaya konulacak sonrasında akdin şartları fıkıh usûlü 

ekseninde değerlendirilecek ve beşerî iradenin kaynaklık ettiği şartlar ve akdin meydana 

gelme sürecindeki işlevinden bahsedilecektir. İlgili bölüm, Akit Kavramı, Şart Nazariyesi 

Bağlamında Akitlerde İrade Serbestisi ve Akitlerde Şartlar gibi alt başlıklardan 

oluşacaktır. 

Fıkıh usûlünde şart nazariyesi tespit edildikten sonra bu nazariyenin akitler 

hukukunda nasıl tezahür ettiği ele alınacaktır. Akitler konusu ele alınırken genel akit 

teorisi ortaya konulacak ve ayrı ayrı akit çeşitleri spesifik olarak ele alınmayacaktır. 

Şartın işlevine dair örnekler sunulurken akit çeşitlerinden örneklendirmeler yapılacaktır. 
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Bu açıdan çalışmada şart nazariyesi bağlamında akitler konusu genel teori olarak ele 

alınıp, şartın işlevi üzerinde durulacaktır. Ayrıca akitlerin şekillenmesinde önemli payeye 

sahip olan şart kavramı, kaynağı açısından irdelenecek, beşerî iradenin akdin 

şekillenmesindeki etkisi üzerinde durulacaktır. Beşerî iradenin söz konusu ettiği şartlar 

ele alınırken sıhhatinden ziyade iradenin kaynağı ve akdin meydana geliş sürecindeki 

işlevi üzerinde yoğunlaşılacaktır. 

Sonuç bölümünde, çalışma boyunca yapılan tespit ve ulaşılan kanaatlere yer verilip 

öneriler sunulacaktır. Kaynakça bölümünde ise çalışma esnasında kullanılan klasik ve 

modern çalışmalar alfabetik sıraya göre düzenlenecektir. 

Çalışmada fıkıh usûlünde şart nazariyesi incelenirken klasik fıkıh usûlü eserlerine 

başvurulacaktır. Şart kavramının hüküm konusuyla ilişkisi ortaya konulacak ve bu 

kavramın vazʿî hüküm kapsamında değerlendirilmesiyle ilgili tarihi süreç incelenecektir. 

Ayrıca şart konusunun erken dönemlerde hangi başlıklar altında ele alındığı da tespit 

edilecektir. Bu bağlamda kelamcı mesleği, fukaha mesleği ve memzuc metodla ele alınan 

usûl eserleri mümkün mertebe krolonoji esas alınarak taranacaktır. Kavramsal süreçler 

ortaya konurken krolonoji esas alınmakla birlikte tekrara düşmeme adına farklı 

dönemlerde benzer görüşe sahip olan âlimlerin kanaatleri krolonojik olarak erken 

dönemde yaşamış âlimlerin görüşleriyle birlikte aktarılacaktır.  

Şart nazariyesi bağlamında akit teorisi ele alınırken fıkıh usûlü ekseninde usûlcülerin 

yaklaşımlarından hareketle Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîler’in yaklaşımları 

değerlendirilecek, görüşler aktarılırken genellikle krolonojik olarak önce Hanefîler’in, 

sonra Mâlikîler’in daha sonra ise, Şâfiî ve Hanbelîler’in görüşlerine yer verilecektir. Akit 

teorisi ortaya konurken klasik kaynaklardan hareket edilecek, bununla birlikte modern 

çalışmaların yaklaşımlarından da istifade edilecektir. Ayrıca akitlerde şartlar, 
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mezheplerin yaklaşımlarından daha işlevsel bulunanı doğrultusunda kategorize 

edilecektir.  

Konu ele alınırken kavramlar italik olarak zikredilecek, bazı kavramların Arapçaları 

parantez içerisinde yazılacaktır. Bununla birlikte Arapça eserlerin ve müelliflerinin 

isimleri metin içerisinde Türkçeleştiği şekliyle ifade edilecektir. Arapça aslıyla ifade 

edilen kelimeler ise çalışmanın başında yer verilen transliterasyon listesi esas alınarak 

yazılacaktır. Ayrıca metin içerisinde geçen müelliflerin ölüm tarihleri ilk geçtiği yerde 

verilecek daha sonraki yerlerde ise tekrar zikredilmeyecektir. 

Kaynak gösteriminde İsnad Atıf Sisteminin kuralları esas alınacak, buna ek olarak 

Arapça eserlerin yazımında transliterasyon kriterleri uygulanacaktır. Bu minvalde esere 

ilk atıf yapıdığında müellifin ve eserin tam künye bilgileri verilecek, daha sonraki 

atıflarda ise müellifin ve eserin meşhur ismi zikredilecektir. 

III. KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmada klasik usûl ve fürû eserlerinden olabildiğince faydalanılmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda usûl literatürünün teşekkül sürecini tamamladığı H. 5 asırda kaleme alınan 

usûl eserleri öncelikli olarak taranmıştır. Kelamcı mesleği ile telif edilen Ebu Hüseyin el-

Basrî’nin (öl. 436/1044) el-Muʿtemed’i, Cüveynî’nin (öl. 478/1085) el-Burhân’ı, 

Gazzâlî’nin (öl. 505/1111) el-Mustesfâ’sı, fukaha mesleği ile telif edilen Debûsî’nin (öl. 

430/1039) Takvimu’l-edille’si, Pezdevî’nin (öl. 482/1089) Kenzu’l-vusûl’ü ve 

Serahsî’nin (öl. 483/1090) el-Usûl’ü ilgili dönemde başvurulan önemli usûl eserlerinden 

bazılarıdır. 

Usûl eserlerinin daha sistematik hale geldiği H. 7. asırda kelamcı mesleği ile kaleme 

alınan Râzî’nin (öl. 606/1210) el-Mahsûl’ü, Âmidî’nin (öl. 631/1233) el-İhkâm’ı, İbnü’l-

Hâcib’in (öl. 646/1249) el-Muhtasar’ı, Fukaha mesleğinde ise Ahsîkesî’nin (öl. 

644/1246) el-Müntehab’ı, Nesefî’nin (öl. 710/1310) el-Menâr’ı müracaat edilen 
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eserlerden bazılarıdır. Ayrıca memzuc yöntemle kaleme alınan Sadrüşşerîa’nın (öl. 

747/1346) et-Tavzîh’i, Molla Hüsrev’in (öl. 885/1480) el-Mir’ât’ı, İbnü’l-Hümâm’ın et-

Tahrîr’i (öl. 861/1457) ve İbn Abdişşekûr’un (öl. 1119/1707) Müsellemü’s-sübût’u 

başvuru kaynakları arasındadır.  

Hanefî fürû literatüründe Şeybanî’nin (öl. 189/805) el-Asl, Serahsî’nin el-Mebsût, 

Kâsânî’nin (öl. 587/ 1191) Bedâiʿu’s-sanâiʿ, Mergînânî’nin (öl. 593/ 1197) el-Hidâye ve 

Halebî’nin (öl. 956/1549) el-Mültekâ adlı eserleri başvuru kaynakları arasındadır. Malîkî 

mezhebinde Sahnûn’nun (öl. 240/854) el-Müdevvene, İbn Rüşd el-Cedd’in (öl. 520/1126) 

el-Mukaddimâtu’l-mumehhidât, Karâfî’nin (öl. 684/1285) el-Furûk, Seyyid Halîl’in (öl. 

776/1374) el-Muhtasar ve üzerine yazılan şerhler, Derdîr’in (öl. 1201/1786) eş-Şerhu’s-

sagîr ve Desûkî’nin (öl. 1230/1815) el-Haşiye adlı eserleri istifade edilen 

kaynaklardandır. Şâfiî mezhebinde Şâfiî’nin (öl. 204/820) el-Ümm, Şîrâzî’nin (öl. 

476/1083) el-Mühezzeb, Nevevî’nin (öl. 676/1277) el-Mecmû, Şirbinî’nin (öl. 977/1570) 

Mugni’l-muhtâc adlı eserleri kullanılan kaynaklar arasındadır. Hanbelî mezhebinde ise, 

Muvaffakuddîn İbn Kudâme’nin (öl. 620/1223) el-Mugnî, Şemsuddîn İbn Kudâme’nin 

(öl. 682/1283) eş-Şerhu’l-kebîr, İbn Teymiyye’nin (öl.728/1328) el-Fetâvâ ve Buhūtī’nin 

(öl. 1051/1641) Keşşâfu’l-kınâʿ adlı eserleri başvurulan kaynaklardan bazılarıdır. 

Çalışmada klasik kaynakların yanı sıra muasır çalışmalardan da olabildiğince istifade 

edilmiştir. Bu bağlamda usûl literatüründe Büyük Ali Haydar Efendi’nin (öl. 1903) Usûl-

i fıkıh dersleri, Seyyid bey’in (öl. 1925) Usûl-i fıkıh-Medhal, Şakir Hanbelî’nin (öl. 1958) 

Usûlü’l-fıkhi’l-islamî, Ebu Sünne’nin (öl. 2003) Muhâdarât fî usûli’l-fıkh’ı başvurulan 

kaynaklar arasındadır. Fürû literatüründe ise, Küçük Ali Haydar Efendi’nin (öl. 1935) 

Dürerü’l-hükkâm, Ahmed İbrahim Bey’in (öl. 1945) el-ʿUkûd ve’ş-şurût ve’l-hıyârât, 

Abddurezzâk es-Senhûri’nin (öl. 1971) Nazariyyetu’l ʿakd ile Masâdiru’l-hak, Mustafa 

Ahmed ez-Zerkâ’nın (öl. 1999) el-Medhalu’l-fıkhiyyu’l-ʿâmm, Zekiyuddîn Şaʿbân’nın 
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Nazariyyetu’ş-şuruti’l-mukterine bi’l-ʿakd fi’ş-şerîʿa ve’l-kânûn ve Fethî ed-Dirînî’nin 

Buhûs mukârane fi’l-fıkhi’l-islâmî ve usûlih adlı eserler zikredilebilir. 

Son olarak çalışmanın konusu ekseninde yapılan çalışmalardan bahsetmek yerinde 

olacaktır.  Saʿîd Ali Muhammed el-Humeyrî’nin el-Hukmu’l-vazʿî ʿinde’l-usûliyyîn adlı 

çalışması vazʿî hüküm konusunu ele almıştır. Şart kavramı vazʿî hüküm kategorisinde 

olması sebebiyle bu çalışmada ele alanan vasıflar arasındadır. Fakat çalışma vazʿî hüküm 

kavramının gelişimi üzerinde durmamış ve şart gibi vasıfların hüküm kapsamına 

alınmasına değinmemiştir. Çalışma betimleyici bir biçimde usûlcülerin vazʿî hüküm 

tanımını ele almış ve bu kapsamda bulunan vasıfların usûlcüler tarafından nasıl 

tanımlanıp kategorize edildiğini ortaya koymuştur.  

Fıkıh usûlünde şart kavramını konu edinen İshâk Musa Kûnî, eş-Şart ʿ inde’l-usûliyyîn 

ve eseruhû fi’l-ahkâmi’ş-şerʿiyye adlı tez çalışmasında bizim konumuzun bir kısmı ile 

doğrudan ilişkili olan bir araştırma yapmıştır. Araştırmacı, şart kavramını hükümle 

ilişkilendirmiş; öncelikle hüküm konusunu ele almış ve şart gibi vasıfların hüküm 

kapsamında olup olmadığını bahse konu etmiştir. Fakat vazʿî hüküm kavramının 

kullanılması ile ilgili tarihi sürece yer vermemiştir. Ayrıca beşerî iradenin söz konusu 

ettiği şartların vazʿî hüküm ile ilişkisi olup olmadığı hususuna da değinmemiştir. Bu 

bağlamda bizim çalışmamızda mükelleflerin söz konusu ettiği şartların vazʿî hüküm ile 

ilişkisi incelenmiş ve hükmün meydana gelmesindeki işlevi üzerinde durulmuştur. Buna 

ek olarak bahsi geçen çalışma, şartın fürû ahkâma etkisi bağlamında verdiği örnekleri, 

usûl eserlerinde zikredilen örneklerle ortaya koymuştur. Bizim çalışmamızda ise fıkıh 

usûlündeki şart nazariyesinin beşerî iradenin meydana getirdiği akit olgusu bağlamında 

ele alınması ile şartın, akdin sonuçlarının doğmasında ve bunun şerʿî hüküm ifade 

etmesindeki işlevi üzerine yoğunlaşması çalışmaların farklı yönlerini ortaya koymaktadır. 
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Ayrıca fıkıh usûlünde şart kavramı ele alınırken Kūnī’nin çalışmasında yer bulmayan bazı 

tespitlerimiz de söz konusu olmuştur.  

Çalışmanın kapsamında olan ve genel hatlarıyla ele alınan hüküm konusuyla ilgili 

Rahime ALTAŞ’ın Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Aralık 2020 

tarihli, Vazʿî Hüküm Teorisinin Sebep Açısından Tahlili isimli doktora tezi 

bulunmaktadır. Bahsi geçen teze ulaşmadan önce çalışmamızda ilgili kısımlar kaleme 

alınmış vaziyette idi. Bizim vazʿî hüküm ile ilgili ulaştığımız birtakım sonuçlar, Altaş’ın 

tezinde de ulaşılan sonuçlarla benzerlik arz etmektedir. Bu açıdan ilgili çalışma ile sadece 

vazʿî hüküm teorisi açısından bir örtüşme söz konusudur. 

 Çalışmanın usûl boyutuyla ilgili Mehmet BOYNUKALIN’ın Fıkıh Usûlünde Şart 

Kavramı başlıklı bir makalesi mevcuttur. Bu makalede yazar fıkıh usûlünde şarta getirilen 

tanımlar ile şart çeşitlerini ele almış ve şarta dair genel bilgileri ortaya koyma adına bir 

çalışma yapmıştır.  

 Çalışmamızın ikinci bölümünü oluşturan “Şart bağlamında akitler” hakkında da 

birtakım çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan doktora düzeyinde olanlar şunlardır: 

Hasan Ali eş-Şâzelî’nin Nazariyyetu’ş-şart fi’l-fıkhi’l-islâmî, Burhan ERKUŞ’un İslam 

Hukukunda Hukuki İşlemlerin Şarta Bağlılığı (Samsun-2005). Yüksek lisans düzeyinde, 

olanlar ise Abdurrahman HAÇKALI’ın İslam Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar 

(Samsun-1995), Mahmut SAMAR’ın İslam Borçlar Hukukunda Akitlerde Caʿlî Şartlar 

(Konya-2015) adlı çalışmalardır. Ali Bardakoğlu’nun Akdî Münasebetlerde İnsan 

Unsurunun Önemi, Abdulbasıt SALTEKİN’in İslam Hukukunda İvazlı Akı̇tlerde Şart 

Nazarı̇yesı̇ ve İslam Hukukunda Şart Nazariyesine Farklı Yaklaşım: İbn Hazm ve İbn 

Teymiyye Örneği makale düzeyindeki çalışmalardan bir kısmıdır. Bahsi geçen 

çalışmalarda genellikle İslam hukukçularının caʿlî şartlara yaklaşımı ele alınmış; bu 

bağlamda caʿlî şartların yapısı ve sıhhati üzerinde durulmuştur. Erkuş, doktora 
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düzeyindeki çalışmasında şart konusunu İslam hukukunu, Pozitif hukukla mukayeseli 

olarak ele almış ve talikî ile takyidî şartların sıhhatini her bir akit çeşidini ele alarak 

değerlendirmiştir. Bizim çalışmamız bahsi geçen çalışmalardan kısmen de olsa farklı bir 

bakış açısına sahiptir. Çalışmamızda öncelikle fıkıh usûlünde şart nazariyesi ortaya 

konulmuş, şart bağlamında beşerî iradenin hükme etkisi incelenmiş, bu bağlamda 

akitlerde şartlar ele alınmıştır. Bunun yanısıra akitlerde şartlar ele alınırken şartı oraya 

koyan irade dikkate alınmış, caʿlî şartların kaynağı olan beşerî iradenin çeşitleri ve söz 

konusu olan şartların akdin varlık bulmasındaki işlevi üzerinde durulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

FIKIH USÛLÜNDE ŞART NAZARİYESİ 

Şart kavramı fıkıh usûlünde çeşitli konular altında ele alınmakla birlikte hükmün bir 

çeşidi olarak konumlandırılmıştır. Dolayısıyla şart kavramını ele almadan önce hükmün 

tarifi ile kısımlarına temas etmek ve şart kavramı ile ilişkisini ortaya koymak önem arz 

etmektedir.  

I. ŞART BAĞLAMINDA HÜKÜM VE KISIMLARI 

A. Hükmün Tarifi  

Sözlükte hüküm, mastar haliyle kullanıldığında ıslah amaçlı alıkoyma, engelleme ve 

bir hususun kesin bir şekilde sonuçlandırılması anlamlarına gelmektedir.  İsim olarak 

kullanıldığında ise ilim, ince anlayış; siyasî hâkimiyet ve karar anlamlarını 

barındırmaktadır.1 Hüküm kelimesinin barındırdığı alıkoyma ve engelleme manasından 

hareketle hikmet sahibi kimseye, kendisini kötülüklerden alıkoyması ve hevasına 

uymamasından ötürü ḥakīm )میكح(  ismi verilmiştir. Bu açıdan hüküm umum, hikmet ise 

 
1 ʿAlāuddīn Ebū Bekr Muḥammed b Aḥmed es-Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl fī netāici’l-

ʿuḳūl, thk. Muḥammed Zekī ʿAbdulber, 1984, 15; Bedruddīn Muḥammed b. Bahādır b. 

ʿAbdillāh ez-Zerkeşī, el-Baḥru’l-muḥīṭ fī uṣūli’l-fıḳh, thk. ʿAbdulḳādir ʿAbdullāh el-ʿĀnī 

(Kuveyt: Vizāratu’l-Evḳāf ve’ş-Şuūni’l-İslamiyye(h), 1992), 1/117; İlyas Üzüm, 

“Hüküm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 1998), 18/466. 
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husus olmak üzere aralarında umum-husus ilişkisi olduğu ifade edilir. Böylece her hikmet 

bir hüküm iken her hüküm hikmet kapsamına girmemektedir.2  

Hüküm kelimesinin diğer bir anlamı ḳaḍāʾ )ءاضق(  kelimesi ile aynı manaya gelecek 

şekilde kesinleştirmek ve iki kişi arasındaki bir durumu neticeye kavuşturmaktır.3 Bu 

anlam İslam Kamu Hukukunda devlet idaresi ve siyasi otoriteyi ifade ederken muhakeme 

usûlünde ise yargı kararını ifade etmektedir.4  

Mantık ilminde hüküm, iki şey veya iki düşünce arasında olumlu veya olumsuz bir 

bağlantı kurmanın yanı sıra bu iki şey arasındaki bağlantıyı idrak etmeye denir. Kelâm 

ilminde ise İslâm dininin inanç, ibadet, muâmelât ve ahlâka dair temel ilkelerini ifade 

eden bir kavramdır.5 

Fıkıh usûlünde hüküm kavramı hakkında tarihi süreç içerisinde çeşitli tanımlar 

yapılmıştır.  Yerleşik olan tanıma göre, “Allah’ın mükelleflerin fiilleriyle alakalı iktizâ, 

tahyîr ve vazʿ cihetinden hitabı/hitabının neticesidir.”6 Bu tanıma H. 7. asırda telif edilen 

 
2 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 16; Ebu’l-Beḳāʾ Eyyūb b. Mūsā el-Kefevī, el-Kulliyyāt 

Muʿcem fi’l-muṣṭalaḥāt ve’l-furuḳi’l-luġaviyye(h), thk. ʿAdnān Dervīş - Muḥammed el-

Mıṣrī (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 2012), 317. 

3 Kefevī, el-Kulliyyāt, 317. 

4 Muhammad Abu al-Fath Bayanuni, “Hüküm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998), 18/466. 

5 Üzüm, “Hüküm”, 18/464. 

6 Cemāluddīn Ebū ʿ Amr ʿ Us̱mān b. ʿ Amr b. Ebī Bekr İbnu’l-Ḥācib, Munteha’l-vuṣūl ve’l-

emel fī ʿilmeyi’l-uṣūl ve’l-cedel (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1985), 32; 

Muḥammed b. Ferāmurz Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl şerhu mirḳātu’l-vuṣūl, thk. İlyas 
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usûl eserlerinde rastlanılmaktadır. Dolayısıyla erken dönem usûl eserlerinde hükmün 

nasıl tanımlandığı, yerleşik olan kabulün tekâmül seyrinin nasıl gerçekleştiği, kavramın 

anlaşılmasına katkı sunacaktır.  

Hüküm, kelâmcı mesleği ile telif edilen erken dönem usûl eserlerinde sistematik 

olarak ele alınmamış ve hakkında kısmi bilgilerin paylaşıldığı bir konu olarak kalmıştır. 

Bu bağlamda erken dönem usûl müelliflerinden Cüveynî’nin konuyu “şerʿî hükümlerin 

manası” başlığı altında değerlendirdiği görülmektedir. Nitekim Cüveynî hüküm kavramı 

için teknik bir tarife yer vermezken, konuyu vücûb, hürmet ve nedb gibi teklif içeren 

kavramlar üzerinden ele almaktadır.7  

Kelâmî bir yöntem benimsemese de Semʿânî’nin (öl. 489/1096) Kavâtıʿu’l-edille adlı 

eserinde de benzer bir yaklaşım mevcuttur. Semʿânî “Şerʿî hükümler nedir?” sorusuna; 

“Fiilin vacib, mendub, mubah, mahzur ve mekruh olması şeklinde kısımlara ayrılan 

şeydir.” şeklinde bir açıklama getirmiştir. Teknik bir tanım olmayan bu ifadeye göre 

Semʿânî, hükmün mahiyeti ile ilgili bilgiler paylaşmış ve hükmün, fiillerin bizzat kendisi 

olmayıp yalnızca fiillere izafe edilen şey olduğunu vurgulamakla yetinmiştir.8  

 
Kaplan (Beyrūt: Dāru Ṣādır, 2011), 370; ʿAbdulkerīm Zeydān, el-Vecīz fī uṣūli’l-fiḳh 

(Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012), 23. 

7 Ebu’l-Meʿālī ʿAbdulmelik b. ʿAbdillah b. Yūsuf el-Cuveynī, el-Burhān fī usūli’l-fıḳh, 

thk. Ṣalāḥ b. Muḥammed b. ʿArīḍa(h) (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1997), 

1/106. 

8 Ebu’l-Muẓaffer Manṣūr b. Muḥammed b. ʿAbdilcebbār es-Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h) 

fi usūli’l-fıḳh, thk. ʿAbdullah b. Ḫāfıẓ b. Aḥmed el-Ḫakemī (er-Riyāḍ: Mektebetu’t-

Tevbe(h), 1998), 1/19. 
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Gazzâlî usûl eserinde hükmü daha geniş bir biçimde ve müstakil bir bölüm olarak ele 

alır ve “Şâri’in mükelleflerin fiillerine taalluk ettiğindeki hitabıdır.”9 şeklinde tarif eder. 

Şâriʿin hitabının mükelleflerin fiillerine taallukunun; iktizâyı fiil, iktizâyı terk ve tahyîr 

şeklinde olduğunu ifade eden Gazzâlî, hükmün aynlara değil de fiillere taalluk ettiğini 

dile getirerek hükmün fiillerin zatında olan bir vasıf olmadığını önemle vurgular.10 

Gazzâlî, hükme nispeten teknik bir tanım getirmiştir. Ancak onun yapmış olduğu bu 

tanım, vücûb, nedb ve ibâha gibi iktizâ ve tahyîr bildiren hükümlerle sınırlı olup sonraki 

usûlcüler tarafından vazʿî hüküm diye isimlendirilen vasıfları/durumları 

kapsamamaktadır. Ayrıca Gazzâlî, kendisinden sonraki dönemde vazʿî hüküm olarak 

isimlendirilen sebeb vasfını/durumunu “Hükmün kendisiyle ortaya çıktığı unsur” olarak 

ele alır ve sebeble ilişkili olarak sıhhat-fesâd-butlân, azimet-ruhsat ile ibadetlerde edâ-

kazâ-iâde gibi başlıklara yer verir.11 Bu tutumuyla o, hüküm tanımını bahsi geçen 

hususları kapsayacak şekilde inşa etmez. 

Kelâmcı mesleğinin önde gelen temsilcilerinden Râzî hükmü, “Şâriʿin mükelleflerin 

fiillerine iktizâ ve tahyîr açısından taalluk eden hitabıdır.” şeklinde tarif eder. 12 Önceki 

usûlcülerden farklı olarak iktizâ ve tahyîr kayıtlarını tanıma ekleyen Râzî, tarife daha 

teknik bir boyut kazandırmış fakat vazʿî kaydına yer vermemiştir. Yapmış olduğu tarif 

hakkında daha sonraları adına vazʿî hüküm denecek kategorinin yer almadığı yönündeki 

 
9 Ebū Hāmid Muḥammed b. Muḥammed el-Ġazzālī, el-Musteṣfā min ʿilmi’l-uṣūl, thk. 

Muḥammed ʿAbdurraḥmān el-Marʿaşlī (Beyrūt: Dāru’n-Nefāis, 2011), 1/175. 

10 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/105-106, 194. 

11 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/240. 

12 Faḫruddīn Muḥammed b. Ömer b. Huseyn er-Rāzī, el-Maḥṣūl fi ʿilmi usūli’l-fıḳh, thk. 

Şuayb el-Arnavūṭ (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012), 1/13. 
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itirazı13 bizzat kendisi dile getiren Râzî, bu konuya şu şekilde cevap verir: “Güneşin 

batıya kaymasının (zevâl) sebeb kılınmasından maksat, bizim bu olayı gördüğümüzde 

Allah’ın bize namazı emrettiğini öğrenmemizdir. Burada sebebin îcabtan başka bir 

anlamı yoktur.” Râzî esasında vazʿî hüküm diye tabir edilen vasıfların sonuç itibariyle 

teklifî hükmün alâmeti olduğunu vurgulamış; dolayısıyla vazʿî hüküm diye nitelenen 

vasıfların kendilerinin hüküm değil, bu vasıflarla ilgili hitabın hüküm olduğunu, bunun 

da iktizâ kaydının kapsamında olduğunu dile getirmiştir. Aynı zamanda o, sebeb veya şart 

gibi vasıfların/durumların birer alâmet olduğunu vurgulamıştır.14  

Hanbelî usûlcüsü İbn Kudâme usûl eserinde “Hükmün hakikati ve kısımları” diye bir 

başlık açımış ve herhangi bir tanımlama yapmadan “Teklifî hükümlerin kısımları beştir: 

Vâcib, mendûb, mubâh, mekrûh ve mahzûr.” diyerek hüküm konusuna giriş yapmıştır. 

Şâriʿin hitabının iktizâ ve tahyîr cihetiyle bu beş kısmı ifade ettiğini dile getirerek teklifî 

hükmün kısımlarını ele almıştır.15 Sonrasında hükmün ikinci çeşidini “İhbârî ve vazʿî 

hitaptan elde edilen hususlar” diye ifadelendirmiş ve burada sebeb ve şart gibi kavramları 

 
13 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/13: بس ءيشلا نوك وھو .دحلا اذھ نع جراخ ماكحألا ضعب نأ :اھیناثو اعنامو اطرشو اب

ادسافو احبحصو . 

14 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/14. 

15 Ebū Muḥammed ʿAbdullāh b. ʿAḥmed Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), Ravḍatu’n-

nāẓır ve Cunnetu’l-munāẓır fī uṣūli’l-fıḳh ʿalā meẕhebi Aḥmed b. Ḥanbel, thk. 

Muḥammed el-İskenderānī, Aḥmed Zehve(h) (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿArabī, 2017), 

روظحمو هوركمو حابمو بودنمو بجاو :ةسمخ فیلكتلا ماكحأ ماسقأ :26-27 . 
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işlemiştir.16 Görüldüğü üzere İbn Kudâme hüküm kavramını tanımlamasa da çeşitlerini 

teklif ve vazʿ ifadelerini kullanarak kategorize etmiştir.  

Aynı dönemin önemli usûlcülerinden Âmidî ise kendinden önce yapılan hüküm 

tariflerini eleştirerek farklı bir tanımlama yapar. Buna gerekçe olarak da tariflerin kuşatıcı 

olmayışını gösterir. Onun tarifi, “Şâriʿin şerʿî bir fayda ifade eden hitabıdır.” 

şeklindedir.17 Tarifte yer vermemekle birlikte Şâriʿin hitabının iktizâ, tahyîr ve vazʿ 

cihetinden olduğunu ifade eder. O, sebeb, şart ve mâniʿ gibi vasıfları ifade etmek için el-

hükmü’l-vazʿî tabirini açık bir şekilde kullanmakla birlikte hükmü iktizâ/tahyîr ve vazʿ 

cihetinden olmak üzere iki kısımda ele alır.18  Vazʿî hükümleri ele alırken başlık olarak 

İbn Kudâme’nin ifadelerine benzeyen “İhbarî ve vazʿî hitapla sabit olan hükümler” 

tabirini de kullanır.19 Ayrıca o, hüküm konusunda iktizâ ile tahyîr ifade eden hitaba teklifî 

hüküm tabirini kullanmazken eserinin sonunda Tercîhât bölümünde medlûle ait tercihler 

kısmında teklifî ve vazʿî hüküm ifadelerine yer verir.20 Amidî, iktizâ, tahyîr ve vazʿ ifade 

eden hitabı, tanımında yer alan şerʿî fayda sıfatıyla kuşatmayı hedefler. Lakin bu kayıt 

naslarda yer alan haberî bilgileri de kapsar. Çünkü bu bilgiler şerʿî fayda olarak 

 
16 Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), Ravḍatu’n-nāẓır ve Cunnetu’l-munāẓır fī uṣūli’l-fıḳh 

ʿalā meẕhebi Aḥmed b. Ḥanbel, 44: وھو رابخإلاو عضولا باطخ نم ىقلتی ام ماكحألا نم يناثلا برضلا 

ماسقأ . 

17 ʿAlī b. Muḥammed el-Āmidī, el-İḥkām fī uṣūli’l-aḥkām (Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 

2008), 60-61. 

18 Āmidī, el-İḥkām, 61:  اعنام وأ اببس ءيشلا بصنو نالطبلاو ةحصلاك يعضولا مكحلا وھف يناثلا ناك نإو

ةصخرو ةمیزعو ءادأو ءاضقو ةدابع لعفلا نوكو اطرش وأ . 

19 Āmidī, el-İḥkām, 80: رابخإلاو عضولا باطخب ةتباثلا ماكحألا . 

20 Āmidī, el-İḥkām, 749. 
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nitelenebilir. Nitekim Îcî (öl. 756/1355) ve İsfahânî (öl. 749/1349) bu yönde Âmidî’nin 

tanımını eleştirmiştir.21 

Kelâmcı mesleğinin temsilcilerinden el-Müntehâ sahibi İbnü’l-Hâcib ise hükme 

yapılan tarifleri ve itirazları değerlendirerek, “Hüküm, Şâriʿin mükelleflerin fiillerine 

iktizâ, tahyîr ve vazʿ  cihetinden taalluk eden hitabıdır.” şeklinde yapılan tanımın daha 

isabetli ve kuşatıcı olduğunu ifade eder.22 Nitekim onun el-Muhtasar adlı eserini şerh 

eden âlimler, sorumlulukla ilişkilendirilen ilgili vasıfların şerʿî birer hüküm olduğunu, bu 

vasıflarda iktizâ ve tahyîr anlamının olmadığını, bu sebeple vazʿî kaydının tanımda yer 

alması gerektiğini zikrederler.23 

Hicrî 7. asrın önemli simalarından olan Karâfî (öl. 684/1285) el- Maḥṣūl’un şerhi olan 

Nefāisu’l-uṣūl adlı eserinde, Râzî’nin yukarıda naklettiğimiz hüküm tanımına yer 

verdikten sonra “Şâriʿin hitabı, hitab-ı teklîf ve hitab-ı vazʿ olmak üzere iki kısımdır.” 

şeklinde açıklamada bulunmaktadır. Bu açıklamasıyla Karâfî, Râzî’nin hüküm tanımında 

yer alan iktizâ ve tahyîr kaydı ile İbn Kudâme, Âmidî ve İbnu’l-Hâcib’in hüküm 

konusunda yer verdikleri vazʿ kavramını göz önünde bulundurarak hükmü açık bir 

şekilde, teklifî ve vazʿî olmak üzere iki kategoride ele almaktadır. O, teklifî hükümden 

 
21 ʿAḍududdin ʿAbdurraḥmān el-Īcī, Şerḥu’l-ʿAḍud ʿalā Muḫtaṣari’l-Munteha’l-Usūlī 

(Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2004), 2/116; Şemsuddīn Maḥmūd b. 

ʿAbdirraḥmān el-İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar Şerhu muḫtaṣarı İbni’l-Ḥācib fī uṣūli’l-

fıḳh, thk. ʿAlī Cumʿa(h) Muḥammed (el-Ḳāhire(h): Dāru’s-Selām, 2004), 1/206-207. 

22 İbnu’l-Ḥācib, Munteha’l-vuṣūl, 32; Tācuddīn Ebū Naṣr ʿAbdulvehhāb b. ʿAlī b. 

ʿAbdulkāfī es-Subkī, Refʿu’l-ḥācib ʿan Muḫtaṣari İbni’l-Ḥācib, thk. ʿĀdil Aḥmed 

ʿAbdulmevcūd, ʿAlī Muḥammed Muʿavviḍ (Beyrūt: ʿĀlemu’l-Kütub, 1999), 1/483. 

23 Subkī, Refʿu’l-ḥācib, 1/483; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/205-206. 
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kısaca bahsettikten sonra vazʿî hükümleri örneklendirmektedir.24 Yine Karâfî, Mahsûl’un 

ihtisarı olan Tenkîhu’l-fusûl adlı eseri üzerine kaleme almış olduğu şerhinde, Râzî’nin 

yapmış olduğu tanımı yeterli bulmayarak bazı eklemeler yapmaktadır. Şâriʿin hitabının 

kadîm oluşuna vurgu yapan Karâfî, kadîm kaydının tanımlarda yer almamasını bir 

eksiklik olarak görmekte ve yapılan tanımların vazʿî hükmü kapsamadığıyla ilgili 

itirazları haklı bularak yeniden bir hüküm tarifine yer vermektedir. Karâfî’nin yapmış 

olduğu hüküm tanımı şu şekildedir: “Hüküm, mükelleflerin fiillerine iktizâ, tahyîr veya 

hüküm sübûtunu ve intifâsını gerekli kılma şeklinde taalluk eden Allah’ın kadîm 

kelâmıdır. Hükmün sübutunu gerekli kılan sebeb, intifasını gerekli kılan ise şartın 

yokluğu ve mâniʿin varlığıdır.” O, şerʿî hükümlerin hepsini kuşattığını ve tercih ettiği 

tanımın bu olduğunu, kendisinden önce de bu şekilde bir tarif yapanı görmediğini ifade 

etmektedir.25 Bu minvalde Karâfî, sebeb, şart ve mâniʿ gibi vasıfların teklifî hüküm 

kapsamında değil de, teklifî hükümden başka bir kısımda değerlendirilmesi gerektiğini 

el-İhkâm adlı eserinde açık bir şekilde belirtmektedir.26 Görüldüğü üzere Karâfî, Râzî’nin 

sebeb, şart ve mâniʿ gibi vasıflar/durumlar için getirmiş olduğu açıklama ile ikna 

olmamakta ve tarifi yeniden şekillendirmektedir. Burada dikkat çeken husus, kendinden 

önce bu şekilde bir tarif yapanı görmediğini ifade etmesidir.  

 
24 Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān el-Ḳarāfī, Nefāisu’l-uṣūl fī 

şerḥi’l-Maḥṣūl, thk. ʿĀdil Aḥmed ʿAbdulmevcūd, ʿAlī Muḥammed Muʿavviḍ (er-Riyāḍ: 

Mektebetu Nizār Muṣṭafā el-Bāz, 1995), 1/220-226. 

25 Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān el-Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-

fuṣūl fī iḫtiṣāri’l-Maḥṣūl fi’l-uṣūl (Beyrūt: Dāru’l-Fikr, 2004), 61. 

26 Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān el-Ḳarāfī, el-İḥkām fī 

temyīzi’l-fetāvā ʿani’l-aḥkām ve taṣarrufāti’l-ḳāḍī ve’l-imām, thk. ʿAbdulfettāḥ Ebū 

Ġudde(h) (Beyrūt: Dāru’l-Beşāiri’l-İslāmiyye(h), 2009), 191. 
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Aynı kelâmî perspektife sahip olan Beyzâvî (öl. 685/1286) ve Zerkeşî (öl. 794/1392) 

vazʿ kaydı hariç kendilerinden önce yapılan hüküm tarifine yer vermekle birlikte, vazʿî 

hüküm diye kategorize edilen vasıfları hükme yaptıkları tariften ayrı ele almaktadırlar.27 

el-Minhâc’ı şerh eden İsnevî (öl. 772/1370) ve Takıyyudîn Sübkî (öl. 756/1335) vazʿî 

kaydının tanımda yer almaması yönündeki eleştirileri Beyzâvî’nin, bu vasıfların 

hükümlerin alâmeti olduğu yönünde cevapladığını ifade ederler.28 Bununla birlikte ilgili 

vasıfların kendilerinin birer hüküm olmadığı, hükmün sebebinin meydana gelmesiyle 

vücûbun meydana gelmesinin birer alâmeti olduğunu, dolayısıyla iktizâ kaydının da bu 

hususu kapsadığını dile getirirler. Bu tutumuyla Beyzâvî, Râzî’nin kanaatini 

benimsemektedir.  Buna ek olarak Tâceddîn Sübkî (öl. 771/1370) Cemʿu’l-cevâmiʿ adlı 

eserinde tanımı biraz farklılaştırmakta ve o, “Sorumluluk açısından mükellefin fiillerine 

taalluk eden hitap” olarak anlamlandırmaktadır. Mezkûr tanımda hitabın sorumluluk 

yükleme açısından mükelleflerin fiili ile ilişkilendirilmesi söz konusu olup bu kayıt ile 

Tâceddîn Sübkî teklifî hükümleri kuşatmayı amaçlamakta ve sorumluluk hususuna vurgu 

yapmaktadır.29 Ayrıca hitabın bir şeyin sebeb, şart ve mâniʿ kılma şeklinde olabileceğini 

 
27 Nāṣiruddīn ʿAbdullāh b. ʿUmer el-Beyḍāvī, Minhācu’l-vuṣūl ilā ʿilmi’l-uṣūl, thk. 

Şaʿbān Muḥammed İsmāʿīl (Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2008), 53; Zerkeşī, el-Baḥru’l-

muḥīṭ, 1/117. 

28 Cemāluddīn ʿAbdurraḥīm el-İsnevī, Nihāyetu’s-sūl şerhu Minhācu’l-vuṣūl ilā ʿilmi’l-

uṣūl, thk. ʿAbdulḳādir Muḥammed ʿAlī (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1999), 20; 

Ebu’l-Ḥasen Taḳıyyuddīn ʿ Alī b. ʿ Abdilkāfī es-Subkī - Ebū Naṣr Tācuddīn ʿ Abdulvehhāb 

b. ʿAlī b. ʿAbdilkāfī es-Subkī, el-İbhāc fī şerḥi’l-Minhāc (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-

İlmiyye(h), 1984), 1/47. 

29 Celāluddīn Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. Aḥmed el-Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ fī ḥalli 

Cemʿi’l-cevāmiʿ, thk. Ebu’l-Fidāʾ Murtaḍā ʿAlī b. Muḥammed ed-Dāġıstānī (Beyrūt: 
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de ifade ederek vazʿî hükmü ayrı zikretmekte ve sorumluluk yükleme ifadesiyle, bahsi 

geçen vasıfların tanımın kapsamı altında olduğuna işaret etmektedir.30 

Hicrî 7. asır öncesinde kelâmcı mesleği ile telif edilen usûl eserlerinde hüküm, vücûb, 

nedb ve ibaha gibi kavramları kuşatıcı bir şekilde ele alınırken, zikri geçen zaman 

dilimiyle birlikte sebeb, şart ve maniʿ gibi durumları da kapsayacak şekilde ele alınmıştır. 

Bu dönemde teklîf ve vazʿ kavramları İbn Kudâme ve Âmidî ile kullanılmaya başlanırken 

hükmün teklifî ve vazʿî hüküm şeklindeki daha açık taksimi Karâfî ile söz konusu 

olmuştur. 

 Fukaha mesleği ile kaleme alınan Hanefî usûllerinde ise hükme yapılan teknik bir 

tanıma rastlanılmamaktadır. Esasında teklifî hükümle ilgili başlıklar deliller konusu 

içerisinde ele alınmakla birlikte sebeb, illet ve şart gibi hususlar delillerle ilgili bölümler 

bittikten sonra müstakil bir başlık altında ele alınmıştır. Örneğin Serahsî telif ettiği usûl 

eserinde emir ve nehiy konusu içerisinde “şerʿî hükümlerin sebepleri” ile “azimet ve 

ruhsatın beyanı” başlıkları altında teklifî hükümleri ele almış, fâsid istidlâl yöntemleri 

başlığında ise şartla ilgili bilgilere yer vermiştir. Ayrıca Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas 

gibi konuları ele aldıktan sonra “Hükümlerin kısımları, sebebleri, illetleri, şartları ve 

alâmetleri” başlığı altında sonraki süreçte vazʿî hüküm kategorisinde yer alan vasıflara 

 
Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012), 1/85; Ebū Yaḥyā Zeynuddīn Muḥammed b. 

Aḥmed Zekeriyyā el-Enṣārī, Ḥāşiye(h) ʿalā şerḥi’l-Maḥallī ʿalā Cemʿi’l-cevāmīʿ, thk. 

ʿAbdulḥāfiẓ b. Ṭāhir Hilāl el-Cezāirī (er-Riyāḍ: Mektebetu’r-Ruşd Nāşirūn, 2007), 

1/202-203. 

30 Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/98. 
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yer vermiştir.31 Erken dönem Hanefî usûllerinde hüküm taksim edilirken farklı bir bakış 

açısı ortaya konmuştur. Dönemin usûlcüleri hükümleri, sırf Allah hakkı, sırf kul hakkı, 

Allah hakkının baskın olduğu veya kul hakkının baskın olduğu hükümler şeklinde 

kategorize etmişlerdir. Böylece zikri geçen kategorileri açıkladıktan sonra sebeb, şart gibi 

vasıfları “şerʿî fiilelerin kendilerine taalluk ettiği vasıflar” başlığı altında 

açıklamışlardır.32 Söz konusu bu tutum sonraki süreçte fukaha mesleği ile kaleme alınan 

Ahsîkesî, Habbâzî (öl. 691/1292), ve Nesefî gibi müelliflerin usûl eserlerinde de benzer 

şekliyle ele alınmıştır.33  

Kelâmî perspektif ile usûl kaleme alan Semerkandî (öl. 539/1144) süreç içerisinde 

konuyu diğer Hanefî usûlcülerden farklı bir şekilde yorumlamıştır. Öncelikle konuyu 

kelâmî açıdan değerlendiren müellif, hükmün mahiyeti hakkında açıklamalarda 

bulunmuş ve Allah’ın hükmünün ezeli olduğunu, hâdis olan fiilin, vacib, haram diye 

nitelenmesinin Allah’ın hükmüyle sabit olduğunu dile getirerek hükümle ilgili ihtilafların 

arka planına işaret etmiştir.  Bu yönüyle Semerkandî, kelâmî bakış açısıyla ele alınan usûl 

eserlerinde hükmün mahiyetinin farklı değerlendirilmesini, tekvin-mükevven 

tartışmasının bir sonucu kabul ederek fukahanın örfünde fiilin vacib, haram, mendub diye 

 
31 Ebū Bekr Muḥammed b. Aḥmed b. Ebī Sehl es-Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, thk. Ebu’l-

Vefāʾ el-Afġānī (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2015), 1/100, 110, 2/289. 

32 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/289. 

33 Ḥusāmuddīn Muḥammed b. Muḥammed ʿUmer Aḫsīkes̱ī, Munteḫabu’l-Ḥusāmī 

(Pakistan: Mektebetu’l-Buşrā, 2018), 126-139, 256-283; Celāluddīn Ebū Muḥammed 

ʿUmer b. Muḥammed b. ʿUmer el-Ḫabbāzī, el-Muġnī fi uṣūli’l-fıḳh, thk. Muḥammed 

Maẓhar Buḳā (Mekke(h): Merkezu’l-Baḥs̱i’l-ʿİlmī ve İḥyāu’t-Turās̱i’l-İslāmī, 1403), 

335-345; Ebu’l-Berekāt ʿAbdullah b. Aḥmed en-Nesefī, Keşfu’l-esrār şerḥu’l-muṣannif 

ʿale’l-Menār (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), ts.), 2/290-291. 



21 
 

isimlendirilmesini maḥkūma/hükmedilen şeye mecazla olduğunu ifade etmiş ve hükmün 

fiilin vasfı olduğuna işaret etmiştir.34  

Memzûc yöntemle eser telif eden Hanefî usûlcüleri hüküm konusunu müstakil bir 

bölüm olarak ele alırlar.  Bu minvalde Sadrüşşerîa (öl. 747/1346) hükmü iki kısımda 

mütalaa etmekle birlikte teklifî ve vazʿî hüküm kavramlarını kullanmadan ilgili 

vasıfları/durumları ele almaktadır.   Hükmün birinci kısmında diğer usûlcüler tarafından 

teklifî hüküm olarak ifade edilen kavramları, mükellefin fiilinin sıfatı veya sonucu ya da 

mükellefin fiili ile ilişkili olan şey olarak nitelemektedir.  Fiilin sıfatı ifadesiyle farz, vacip 

ve haram gibi hükümleri, sonucu ifadesiyle sıhhat-fesat-butlânı, ilişkili olduğu hususlarla 

da menfaat mülkiyeti, borcun zimmette sabit olması gibi fiilin konusu olan hususları 

kastetmektedir. Hükümle ilgili açıklamasının ikinci kısmında ise bir şeyin başka bir şeyle 

ilişkilendirilmesi olan ve diğer usûlcülerce vazʿî hüküm olarak ifade edilen 

vasıfları/durumları ele almaktadır.35  

Diğer bir Hanefî usûlcüsü Molla Fenârî (öl. 834/1431), Gazzâli’nin hüküm tanımı 

üzerine değerlendirmelerde bulunduktan sonra vücûb ve nedb gibi hususları teklifî 

hüküm, sebeb ve şart gibi durumları ise vazʿî hüküm kavramlarıyla ifade etmektedir.36 

Benzer bir tutum İbnü’l-Hümam’ın konuyu ele alış biçiminde de görülmektedir.37 

 
34 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 17-23. 

35 ʿUbeydullāh b. Mesʿūd el-Maḥbūbī Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, thk. 

Muḥammed ʿAdnān Dervīş (Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, ts.), 2/268-269, 286. 

36 Şemsuddīn Muḥammed b. Ḥamze(h) Molla Fenārī, Fuṣūlu’l-bedāiʿ fī uṣūli’ş-şerāiʿ, 

thk. Muḥammed Ḥasen İsmāʿīl (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2006), 1/201. 

37 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr ʿalā’t-Taḥrīr fī usūli’l-fıḳh (Beyrūt: Dāru’l-

Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1999), 2/98-99. 
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Dolayısıyla memzûc yöntemle telif edilen Hanefi usûllerinde teklifî ve vazʿî hüküm 

kavramlarının kullanılmasının ve bu şekilde tasnife tabi tutulmasının Molla Fenârî ile 

gündeme geldiği anlaşılmaktadır. Bu minvalde Molla Hüsrev (öl. 885/1480) ve Hâdimî 

(öl. 1176/1762) gibi sonraki usûlcüler de hükmü, “Allah’ın, mükelleflerin fiillerine iktizâ, 

tahyîr ve vazʿ açısından taalluk eden hitabının neticesidir.” şeklinde tanımlamakta ve 

teklifî ve vazʿî hüküm kavramlarıyla kategorize etmektedirler.38 Bu tablo karşısında 

Hanefî usûlcüler arasında hükmün başlı başına ele alınıp tanımlanmasının geç döneme 

rastladığını ve memzûc metotla gündeme geldiğini ifade etmek mümkündür.39 

Hükmün geçirmiş olduğu kavramsal seyir genel hatlarıyla aktarıldıktan sonra yapılan 

tanımlar çerçevesinde çalışmanın konusu ile ilgili üç hususa dikkat çekmek gerekir. 

Birinci husus, şartın kendisinden bir cüz olduğu vazʿî hüküm kavramının gelişmesi ve bu 

kaydın yapılan tanımlarda yer alması, ikincisi, hükmün, hitabın kendisi veya hitabın eseri 

olması ve bunun şartla ilişkisi, üçüncüsü de mükellefin hüküm karşısındaki konumudur. 

Vazʿ kavramının kullanımı ve hüküm tanımlarında yer almasıyla ilgili tarihi süreç 

değerlendirildiğinde mezkûr kavramın ve bu kavramın ifade ettiği vasıfların/durumların 

hüküm kapsamına hicrî 6. asrın sonları 7. asrın başlarında İbn Kudâme ve Âmidî ile 

yerleştiği söylenebilir.  Aynı şekilde hükmün teknik bir tanıma bu dönemde kavuştuğunu 

söylemek de yanlış olmayacaktır. Her ne kadar daha önceki süreçte Gazzâlî ’nin hükmü 

tarif ettiği görülse de bu tanım vazʿî hükümleri kapsamına almamış ve hükmü, teklifî 

 
38 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 370; Ebū Saʿīd Muḥammed b. Muṣṭafā el-Ḫādimī, 

Mecāmiʿu’l-ḥaḳāiḳ ve’l-ḳavāʿid ve Cevāmiʿu’r-ravāiḳ ve’l-fevāid, thk. Ḥasen İbrāhīm 

ʿAlī el-Ḥūsenī (er-Riyāḍ: Dāru’ṣ-Ṣumeyʿī, 2017), 358-359. 

39 Benzer değerlendirmeler için bk: Davut İltaş, Fıkıh Usulünde Mütekellimîn Yönteminin 

Delâlet Anlayışı (İstanbul: İSAM Yayınları, 2011), 103-116. 



23 
 

hükümlerden ibaret görmüştür. Nitekim o, hükümle ilişkili olarak sebeb 

vasıfını/durumunu ele almış ve hükmün ortaya çıkmasında etkili bir vasıf/durum olarak 

nitelendirmiştir. Sebeb kavramıyla ilişki olarak da sıhhat-fesâd-butlân ve azîmet-ruhsat 

gibi hususlara hüküm konusunda yer vermiştir. Benzer bir tutum fukaha metodu ile 

kaleme alınan Hanefî usûllerinde de mevcuttur. Bu yöntemle kaleme alınan usûl 

eserlerinde hükmün tarif edilmemesi, vazʿî hüküm kavramının kullanılmaması ve şart 

gibi vasıfların/durumların sadece şerʿî fiillerin kendilerine taalluk ettiği vasıflar/durumlar 

olarak zikredilmesi dikkati çeken bir husustur. Nitekim bu eserlerin telif edildiği ilgili 

zaman diliminde hüküm denilince teklifî hükmü ifade eden kavramlar anlaşılmaktadır. 

Bunun yanı sıra Hanefî usûllerinde hükümle ilgili teknik bir tanımın yapılması ve vazʿî 

hüküm şeklinde bir kavram kullanılmasının memzûc metot ile kaleme alınan eserlerle 

birlikte yer bulduğu ifade edilmelidir.40 

Aktarılan bilgiler neticesinde H. 7. asrın öncesinde vazʿî hüküm diye nitelenen 

vasıfların/durumların hüküm kapsamında değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Bu zaman 

diliminde yaşayan Râzî ve Beyzâvî gibi usûlcüler de bahse konu olan vasıfları/durumları 

aynı şekilde hüküm kapsamında görmemişlerdir. Nitekim Râzî ve onun gibi düşünen 

âlimlerin bu vasıfları/durumları hüküm kapsamında görmemesi, şartın bizatihi kendisinin 

değil, şartın zikredildiği hitabın hüküm kapsamında olması ve bunun da teklif anlamı 

ifade etmesiyle ilişkilidir. Çünkü Râzî ve onun gibi düşünen usûlcüler tanım içerisinde 

vazʿ kavramına yer vermeseler de bu kavramın ifade ettiği vasıflarla ilgili hitabın, iktizâ 

kaydının kapsamı dâhilinde olduğunu dile getirmişler ve bu vasıfların/durumların 

hükümlerin alâmetleri olduğunu, fakat kendilerinin birer hüküm olmadığını 

 
40 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 2/98; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 370; 

Muḥammed b. Niẓāmiddīn Muḥammed es-Sehālevī el-Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt bi 

şerḥi Musellemi’s̱-s̱ubūt (Karâçî: Ḳadīmī Kütübḫane(h), ts.), 1/46. 
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söylemişlerdir. Esasında Râzî’nin sebeb, şart ve benzeri vasıfları/durumları hüküm 

kapsamında görenlerin “Allah’ın hitabı iktizâ ve tahyîr şeklinde olabildiği gibi bir şeyi 

sebeb, şart ve mâniʿ kılma biçiminde de olabilir.” şeklindeki ifadelerine katılmadığı 

anlaşılmaktadır.41 Benzer bir tutum sergileyen Beyzâvî ise bu vasıfların/durumların birer 

alâmet olduğu ve bunların birer hüküm olmadığı şeklinde ifadelere yer verse de ilgili 

eserini şerh eden İsnevî, Beyzâvî’nin bu vasıfların/durumların hüküm sayılması halinde 

iktizâ kaydının kapsamında olacağını ve tanımın bir eksiklik içermediği kanaatinde 

olduğunu söylemiştir. Kendi tercihi ise İbnü’l-Hâcib’in tanımı doğrultusunda vazʿ 

kavramının tanımda yer alması gerektiği yönündedir.42 Bu bilgiler bize ilgili müelliflerin 

şart gibi vasıfların bizatihi kendilerinin hüküm değil, bu vasıfların gerekliliğini ifade eden 

hitabın hüküm olduğunu, bunun da iktizâ kaydının kapsamında bulunduğunu ifade 

etmektedir. Sonuç olarak erken dönem usûl eserlerinde şart gibi vasıfların/durumların 

bizatihi hüküm kapsamında değerlendirilmediği, bu vasıflarla/durumlarla ilgili hitabın 

hüküm olduğu ve vazʿî hüküm kavramsallaştırılmasının bu süreçte kullanılmadığı, hicrî 

6. asrın sonları 7. asrın başlarıyla birlikte bu kavramın ortaya konulduğu söylenebilir. Bu 

açıdan vazʿî hüküm olarak zikredilen vasıfların/durumların erken dönemde doğrudan 

hüküm kapsamında ele alınmamasının sebebinin, Şâriʿ ilgili vasıfları/durumları doğrudan 

kendisi vazʿ edebildiği gibi mükellefin kendisinin de bu vasıfları/durumları vazʿ edebilme 

imkânına sahip olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Nitekim Muʿtezile’nin Eşarî 

 
41 Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b/ el-Ḥuseyn Tācuddīn el-Urmevī, Kitābu’l-Ḥāṣıl mine’l-

Mahṣūl, thk. ʿAbdusselām Maḥmūd Ebū Nācī (Binġāzī: Menşūrātu Cāmiʿatu Ḳāryūnis, 

1994), 1/235; Mahmūd b. Ebī Bekr Sirācuddīn el-Urmevī, et-Taḥsīl mine’l-Maḥṣūl, thk. 

ʿAbdulḥamīd ʿAlī Ebū Zenīd (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 1988), 1/170; İltaş, 

Mütekellimîn Yönteminin Delâlet Anlayışı, 110-111. 

42 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/14, 21; Beyḍāvī, Minhācu’l-vuṣūl, 53; İsnevī, Nihāyetu’s-sūl, 20. 
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usûlcülere hüküm konusunda getirtiği eleştirilerden biri de mükelleflerin vazʿ ettiği 

fiillerin, hükmü şekillendirmesi durumudur. Yani mükellefler sebeb ve şart gibi 

vasıfları/durumları ortaya koyarak hukuki bir fiil meydana getirmekte, bu da kadim 

olarak nitelenen hükmün, hâdis olan fiille ilişkilendirilmesi anlamına gelmektedir. 

Böylelikle Muʿtezile’nin, hükmün kadim olduğunu savunan usulcülere karşı hükmün 

hâdis olan bir duruma bağlanması durumunun meydana getirdiği çelişkiyi eleştiri olarak 

yönelttiği anlaşılmaktadır. 43 

Hükmün mahiyetiyle ilgili olan ikinci husus, usûlcülerin hüküm tanımındaki farklı 

tutumlarıdır. Fukaha hükmü, hitabın neticesi olarak telakki ederken, Eşʿarî usûlcüler 

hitabın kendisini hüküm kabul ederler. Bu noktada diğer bir yaklaşım ise Mutezilî 

kelâmcıların tutumudur. Onlar hükmü, hitabın kulun fiiline taalluku olarak nitelerler. Bu 

üç anlayış neticesinde hükmün hâdis ve kadîm olması şeklinde iki farklı tutum ortaya 

çıkar. Her ne kadar fukaha ile Mutezilî kelâmcıların tutumu sonuç itibariyle benzerlik arz 

etse de özünde farklılaşmaktadır. Fukahaya göre Şâriʿin hitabı zâtî bir kelâm iken 

Muʿtezile’ye göre hitap lafzî bir kelâmdır.44 Eşarî usûlcülerin hitabın kadîm olmasıyla 

ilgili tutumu, onları hükmün fiilin vasfı olamayacağı şeklindeki kanaate götürmüştür. 

Buna karşılık fukaha da hükmü fiilin vasfı olarak kabul eder. Bu ihtilafın temelinde 

kelâmî tartışmalar yer almaktadır. Nitekim Hanefîler’den Semerkandî bu hususa eserinde 

temas etmiş ve meselenin tekvin-mükevven hususuna dayandığını söylemiştir.45 Eşʿarî 

kelâmında tekvin sıfatı ile mükevvenin aynı şey kabul edilmesi, onlara göre hitap ile 

hükmün aynı şey olduğu, Mâtürîdî kelâmında ise tekvin sıfatıyla mükevvenin farklı şeyler 

 
43 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/13. 

44 Aḥmed Fehmī Ebū Sunne(h), el-Muḥāḍarāt fī uṣūli’l-fıḳh (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-

Kutubi’l-Mıṣrıyye(h), 2000), 19. 

45 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 17-18. 
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olarak kabul edilmesi, hitap ile hükmün farklı şeyler olduğu sonucunu doğurur. Bu 

doğrultuda hüküm tanımının şekillenmesinde kelâmî anlayışın büyük bir etkiye sahip 

olduğunu söylemek gerekir. Aynı şekilde Eşʿarî usûlcülerin, hükmün kadîm olduğuna 

vurgu yapmaları ve bundan dolayı mükelleflerin fiillerinin hâdis olması şeklindeki 

itirazlara cevaben hükmün kulların fiillerinin vasfı olmadığını ifade etmeleri yine 

meselenin kelâmî boyutuna işaret eder. Nitekim Bâkıllânî (öl. 403/1013), Gazzâlî ve 

benzeri Eşʿarî usûlcüler hükmün aynların zatına taalluk etmediğini, fiillere taalluk eden 

bir vasıf olmakla birlikte fiilin vasfı olmadığını vurgulayarak yapılan iddia ve itirazları 

cevaplandırırlar.46  

Hükümle ilgili böylesine detaylı tartışmalara yer verilmesinin nedeni, şartı vazʿ etme 

yetkisinin kime ait olduğu sorusuna cevap aramaktır. Şartın hüküm kapsamında 

değerlendirilmesi, dolayısıyla hükmün Eşʿarî usûlcülere göre kadîm olması, şartı 

vazʿetme yetkisinin sadece Şâriʿe ait olduğu anlamına gelmektedir. Hâlbuki kişinin 

boşamasını bir şarta bağlaması veya bir satım akdinde taraflardan birinin irâdî şart öne 

sürmesi gibi hukuki meselelerde bireyin şart koşması söz konusu olabilmektedir. Yani 

Şâriʿ bir hükmü başka bir şeyin var olmasıyla ilişkilendirdiği gibi, mükellefin ortaya 

koyduğu şeyleri de hükümle ilişkilendirmiştir. Bu açıdan kelâmcı usûlcüler vazʿî hüküm 

başlığı altında şartı ele alırken Şâriʿin ortaya koymuş olduğu vasıfları zikrederler ve 

mükellefin ortaya koyduğu şartı kapsam dışında tutarlar. Her ne kadar mükellefin ortaya 

koyduğu şartı, vazʿî hükmün kapsamı dışında değerlendirseler de bu şart hükmün 

doğmasında etkili bir vasıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da kadîm olan bir hükmün 

hâdis olan bir vasfın varlığı ile ilişkilendirilmesi demektir. Ortaya çıkan bu problemi 

 
46 Ebū Bekr Muḥammed b. et-Ṭayyib el-Bākıllānī, et-Taḳrīb ve’l-İrşād, thk. ʿ Abdulḥamīd 

b. ʿAlī Ebū Zenīd (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 1998), 1/271-272; Ġazzālī, el-

Musteṣfā, 1/105-106. 
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çözüm sadedinde Eşʿarî geleneğinden olan Gazzâlî bazı değerlendirmeler yapmaktadır. 

Bu değerlendirmeye göre o, yegâne hüküm sahibinin Allah olduğunu ifade ederken, 

Peygamberin, devlet başkanının, kölenin efendisinin ve kocanın taleplerinin, Allah’ın bu 

hususlar hakkındaki hitabıyla hüküm ifade ettiğini dile getirir.47 Gazzâlî açısından bu 

probleme verilebilecek diğer bir cevap ise, hükmü tarif ederken şart gibi vasıfları içine 

alan bir hüküm tanımı yapmaması ve sebeb gibi unsurları hükmün kendisiyle ortaya 

çıktığı vasıflar olarak nitelemesidir. Bu açıdan şart gibi vasıflar hüküm kapsamında değil 

de hükmün bilinmesinde birer alâmet ise, bunlar hükmün kadîm olmasına bir halel 

getirmez. Hal böyle olunca ilgili vasıfların Şâriʿ veya kul tarafından konulması söz 

konusu olabilmektedir. Benzer bir yaklaşım bu vasıfları birer alâmet alarak gören ve 

hüküm olarak kabul etmeyen Râzî ile Beyzâvî gibi kanaate sahip olanların anlayışları için 

de söylemek mümkündür. 

Şart ve diğer vasıfların birer hüküm olduğunu kabul eden doyasıyla kadîm olduğunu 

tarifte açık bir şekilde vurgulayan Karâfî konuyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunur. 

O, müftînin bir mesele hakkında vermiş olduğu fetvanın bir hüküm olduğunu ve burada 

müftînin Şâriʿin hükmünü haber veren kişi olduğunu söyler. Yani Karâfî müftîyi hüküm 

vazʿ eden değil, Şâriʿin vazʿ etmiş olduğu hükmü ortaya çıkaran, haber veren kişi olarak 

konumlandırır. Bu durum hükme getirdiği tarifle bir çelişki içermez. Lakin hâkimin 

hükmünü fetvadan ayırır ve bu işi bir haber verme olarak değil, bir inşa olarak kabul eder. 

Böylelikle hüküm koyma hususunda Şâriʿin kullarını dünya hayatı için yetkilendirdiğini, 

yoktan bir hüküm vazʿ etme şeklinde olmasa da bu durumun Şâriʿ adına hâkimin hüküm 

verdiğini ve bağlayıcılık ifade eden bir durum olduğunu ifade eder. Ayrıca Karâfî, vacip, 

mendûp, haram, mekrûh ve mubah hükümlerini inşa edenin Allah olduğunu beyan 

etmekle birlikte mükellefin kendisine bir hususu vacip kılma gibi hükmü belirleme yetkisi 

 
47 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/224. 
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verdiğini de ifade eder. Bu açıdan hükmü inşa edenin doğrudan Şâriʿin kendisi olduğu 

gibi aynı zamanda mükellefin kendisinin de olabileceği söz konusu olmaktadır. Örneğin 

beş vakit namazın farz oluşunu Şâriʿin kendisi inşa etmişken, mendub bir fiil olan kurban 

kesmeyi mükellefin kendisi nezir ile vacip hale getirmektedir.48 Aynı durum vazʿî 

hükümler için  de geçerlidir. Şâriʿ bazı vasıfları doğrudan teklifin sebebi veya şartı 

kılarken bazen de mükellef Şâriʿin sebeb veya şart kılmadığı bir vasfı teklifin ortaya 

çıkması için kendisi vazʿ edebilmektedir. Nitekim eve girmeye bağlanmış bir boşama 

fiilinde Şâriʿ bu fiili boşamanın şartı veya sebebi olarak belirlemezken, mükellefin 

kendisi bu vasfı boşamanın sebebi veya şartı olarak belirleyebilmektedir. Karâfî bu ve 

benzeri açıklamalardan sonra Şâriʿin ilmi yetkinliğe sahip olmayan sıradan bir insana bu 

yetkiyi vermişse müçtehitlerde, hâkimlerde ve devlet başkanında bu yetkinin olmasının 

daha öncelikli bir durum olduğunu ifade eder.49  

Karâfî başka bir açıdan konuyu değerlendirirken hâkimin hükmünün Allah adına 

olduğunu ifade etmekle birlikte, bunun teklifî bir hüküm değil, onun sebebi menzilesinde 

bir husus olduğunu ifade eder. Yani kulun teklifî hükmü değil, teklifî hükmün sebeblerini 

ve şartlarını meydana getirebileceğini söylemek ister.  Hâkimin hükmü Allah’ın hükmü 

konumunda olsa da bu durumun teklifî hüküm olarak düşünülemeyeceğini, hâkimin 

hükmünün husumetleri engellemeyi ve zulmü ortadan kaldırmayı hedeflediğini dile 

getirir. Çünkü Allah’ın hâkimlere hüküm yetkisi vermesi, vuku bulabilecek haksızlıklara 

ve anlaşmazlıklara son vermeleri içindir.  Fakat hâkimin hükmü, teklifî hükmün kendisi 

değil, teklifî hükme sebeb olacak bir unsur olarak düşünülür. Örneğin bâin talak ile 

boşamanın gerçekleştiği bir kadına nafaka verilmesine hükmedilmesi doğrudan vücûb 

olarak yerine gelmemekte, bu görüşe sahip olan kimseye göre ilgili hükmün vücûbuna 

 
48 Ḳarāfī, el-İḥkām, 33, 38-42, 69-70, 121-129. 

49 Ḳarāfī, el-İḥkām, 41, 95. 
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sebeb olarak konumlandırılmaktadır.50 Her ne kadar hâkimin veya kulun iradesi teklifî 

hükümlerin sebebi olsa da sebeb de bir hükümdür ve kadîm olma vasfı onun için de 

geçerlidir. Bundan dolayı hükmün kadîm olma meselesini vazʿî hükümlerle uzlaştırma 

çabasının birtakım sorunları barındırdığı düşünülebilir. Benzer bir husus yukarıda 

zikredilen nezir örneği için de geçerlidir. Yani kul mendub veya mubah olan bir fiili 

kendisine nezir yoluyla vacib kılsa, kulun bu iradesi doğrudan vücûb değil, vücûbun 

sebebi olur. Hâkimin veya kulun fiilleriyle ilgili değerlendirmeler, teklifî hüküm alanının 

yalnız Şâriʿe ait olduğunu ortaya koysa da vazʿî hüküm alanında etkin olabildiklerini 

göstermektedir. Her ne kadar Karâfî bu durumu Allah’ın vekili aracılığı ile vazʿ etmiş 

olduğu hükümler olarak ifade etse de hükmün kadîm olma meselesini açıklığa 

kavuşturmamaktadır. İlgili pasajlar doğrultusunda elde edilen netice Eşʿarî usûlcülerin 

hükmün kadîm olması durumuna aykırı görünen hususları Şâriʿin konuyla ilgili hitabının 

kapsamı altına gireceğini ifade ederek açıkladıkları, Peygamberin, devlet başkanının, 

müçtehitlerin ve kulun fiillerinin ilgili hitabın gereğinin ortaya çıkması olarak 

konumlandırdıkları anlaşılmaktadır.  

Fukaha nazarından bu durumu değerlendirdiğimizde ise şart gibi vasıfların vazʿ 

edilmesinde yetkinin Şâriʿe ait olduğu belirtilmekle birlikte, Peygambere, devlet 

başkanına, müçtehitlere ve hatta bireye de bu yetkinin tanındığı anlaşılmaktadır. Zira 

vazʿî hüküm kavramının kullanıldığı Hanefî usûllerinde şart konusu ele alınırken Şâriʿin 

vazʿ ettiği şartlarla birlikte bireyin vazʿ ettiği şartlar da ele alınmıştır.51 Nitekim İbnü’l-

Hümâm şartı değerlendirirken caʿlî şartları şeriatin koymuş olduğu şartlar ve Şâriʿin izni 

çerçevesinde mükellefin koymuş olduğu şartlar diye ikiye ayırır. Bu tutumuyla Şâriʿin 

 
50 Ḳarāfī, el-İḥkām, 69. 

51 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 397-400. 
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izniyle mükelleflerin şart koyabilme yetkilerinin olduğuna işaret eder.52 Teftâzânî (öl. 

792/1390) ise et-Telvîh adlı eserinde hükme yapılan tanımlarda hitabın Allah'a izafe 

edilmesinin, Allah'ın hükmü dışında başka hüküm olmadığı anlamına gelmeyeceğini 

ifade ederken Hz. Peygamber'in ve devlet başkanının (ülü'l-emr) hitabının da hüküm 

kapsamında değerlendirileceğini ifade etmesi bu bağlamda dikkat çekicidir.53 Netice 

itibariyle fukaha nazarında hükmün hâdis olması ve Şâriʿin kullara yetki tanıması hüküm 

konusunda bir çelişki içermemektedir.  

Hüküm ile ilgili temas etmek istediğimiz üçüncü husus ise mükellefin durumu ve 

şartın yükümlülük meydana getirmedeki fonksiyonudur. Hüküm, tarifinden de anlaşıldığı 

üzere, Allah’ın mükelleflerin fiillerine ilişkin hitabını ifade etmektedir. Bu durumda 

kulların fiilleriyle ilgili Allah'ın bir hitabı ve bu hitabın fiillerle ilişkilendirilmesi söz 

konusu olmaktadır. Usûl âlimleri hükmü taksim ederken, sorumluluk sahiplerinin yapıp 

yapmama açısından fiilleriyle ilişkili olan hükme teklifî hüküm, bu sorumluluğun kulun 

fiili ile ilişkilendirilmesinde etkin unsur olan vasıflara da vazʿî hüküm demişlerdir. 

Hüküm ile kulun fiili arasındaki ilişki bazı usûl eserlerinde bir açıdan vücûb ve vücûbu’l-

edâ kavramları ile ele alınmıştır. Vücûb ve vücûbu’l-edâ kavramları, Şâriʿin talep ettiği 

fiilin sebebinin meydana gelmesi ve mükellefin bu hüküm karşısındaki konumunu ifade 

etmektedir.54 Örnek üzerinden kavramları açıklayacak olursak, Şâriʿ mükelleflerden 

nisap miktarına ulaşması halinde mallarından zekât vermelerini talep etmiştir. Nisap 

ölçüsünü zekâtın vücûbuna sebeb kılmıştır. Bir başka ifadeyle zekât fiiline vücûbun 

taalluku Şariʿ tarafından sebebe bağlanmıştır. Lakin sebebin meydana gelmesi bu talebin 

 
52 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 3/273. 

53 Saʿdü’d-dīn Mesʿūd b. ʿUmer b. ʿAbdillāh et-Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-

Tenḳīḥ, thk. Muḥammed ʿAdnān Dervīş (Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, ts.), 1/37. 

54 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 1/261-262. 
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ifası için yeterli görülmemiş, bu sebebin belirli şartı taşıması istenmiştir. Sebeb vucûb ile 

ilgili iken kulun ifasını zorunlu kılan durum ise vucûbu’l-edâ diye ifade edilen, sebebte 

ilgili şartın meydana gelmesiyle söz konusu olmaktadır. Benzer bir durum öğle namazının 

sebebi olan fey-i zevâlin55 yerine gelmesi hususu için de geçerlidir. Fey-i zevâl, tüm 

insanlar için söz konusu olmakla birlikte, öğle namazının yerine getirilmesi ise bireyde 

bulunması gereken ilgili şartların var olmasıyla söz konusu olmaktadır. Yani öğle 

namazının sebebi hem çocuk hem deli hem de akıl sahibi kimseler için de söz konusu 

iken, bu fiilin edasının zorunluluğu akıl sahibi ve buluğa ermiş kimseler için gerekli 

olmaktadır.56 Nitekim hüküm ilgili tanımlarda bu husus mükelleflerin fiilleri şeklinde 

nispeten formüle edilmiştir. Şu hâlde kulların fiilleriyle alakalı teklifin söz konusu 

olabilmesi, ilgili sebebin meydana gelmesiyle birlikte belirli şartları taşıması durumunda 

gündeme gelmektedir. 

Başka bir açıdan şartın fonksiyonunu tasavvur ettiğimizde Şâriʿin teklifi, kulların 

fiilleri belirli vasıfları haiz olduğunda söz konusu olur. Bu vasıflar ile birlikte teklif ilk 

etapta azimet hükmündeyken bazı şartların meydana gelmesiyle ruhsat hükmü 

almaktadır. Örneğin bir mükellefin namaz fiili ile yükümlü tutulması namazın sebebinin 

meydana gelmesi ile ilişkilendirilmiştir. Sebeb meydana geldikten sonra mükellefin 

durumuna göre teklif keyfiyet açısından farklılık arz etmektedir. Öğle namazının sebebi 

olan güneşin tam tepedeyken batıya meyletmesi, mükellefin mukim veya seferi olmasına 

göre teklif açısından farklılık arz etmektedir. Mukim olan bir mükellefin öğle namazının 

sebebinin meydana gelmesi ile dört rekât olarak yerine getirilmesi gereken vücub teklifi 

 
55 Fey-i zevâl: Güneşin doğu ufku ile batı ufku arasındaki göğün tam tepe noktasında 

bulunduğu sıradaki bir şeyin gölgesi. bk.: Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri 

(İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), 143. 

56 Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 1/64-66. 
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doğmaktadır. Bu hüküm azimeti ifade etmektedir. Fakat seferi olan bir mükellefin öğle 

namazının sebebinin meydana gelmesi ile mütekellimîn usûlcülere göre vücûb ifade 

etmekle birlikte dört rekâtlı olan bu namazın iki veya dört rekât olarak kılınması ruhsatı 

ifade ederken, Hanefî usûlcülere göre, iki rekât olarak azimeti ifade etmektedir.57 Şu hâlde 

mükellefin içinde bulunduğu durum yani şartlar teklifin vasfını değiştirmektedir. Bu 

örnek bize teklifî hükmün vazʿî hükme özellikle de şarta göre şekillendiğini ortaya 

koymaktadır. Benzer durumu akitler üzerinde tasavvur ettiğimizde aynı durum söz 

konusu olmaktadır. Alışveriş işleminin bizzat kendisi her bir mükellefin durumuna göre 

farklı bir teklifî hükme medar olurken akde taraf olanların bizzat bu sözleşmenin 

aşamaları ve doğurduğu neticeler açısından karşı karşıya kalacağı teklifî hüküm akdin 

meydana geliş biçimine bağlıdır. Yani bu sözleşmenin, sebebinin, illetinin ve en asgari 

bulundurması gereken şartların varlığı ile sıhhat vasfına bürünmesi ve neticesinde 

sözleşmenin sonucunun taraflar açısından yerine getirilmesi gereken bir vücûbiyet 

meydana getirmesi taraflar için bir teklifi hüküm meydana getirmektedir. Burada 

tarafların karşılıklı olarak yerine getirmeleri gereken yükümlülüğün söz konusu 

olabilmesi için sözleşmenin sahih olarak nitelenmesi, bu sıhhatin oluşması için de 

sözleşmeyi meydana getiren şartların durumu söz konusu olmaktadır. Şart konusu 

özelinde tasavvuru belirgin hale getirmek gerekirse, taraflara yükümlülük doğuran bir 

teklifin olabilmesi, sözleşmenin sahih vasfını haiz olmasıyla, sıhhatin oluşması ise hem 

şerʿî şartların hem de caʿlî şartların yerine getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Konuyla 

ilgili yaptığımız değerlendirmeler teklifî hükmün ortaya çıkması ve şekillenmesinde vazʿî 

 
57 Burhānuddīn Ebu’l-Ḥasen ʿAlī b. Ebī Bekr el-Ferġānī el-Merġīnānī, el-Hidāye(h) 

Şerḥu Bidāyeti’l-mubtedī, thk. Muḥammed ʿAdnān Dervīş (Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, ts.), 

1/96; Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/284. 
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hükmün büyük etkiye sahip olduğunu ve daha özelde ise şart vasfının oldukça önem arz 

ettiğini ortaya koymaktadır. 

B. Hükmün Kısımları 

Tarihi süreç içerisinde hüküm tanımının belirli tekâmül evrelerinden geçtiği 

görülmüştür. Hicrî 7. asra kadar telif edilen usûl eserlerinde hükmün tanımı ve 

kapsamının teklifî hüküm çerçevesinde yer bulduğu ifade edilebilir. Bu sebeple hükmün 

kısımları başlığı altında teklifî ve vazʿî hüküm kavramları değil doğrudan teklifî hükmün 

kısımları olan vücûb, nedb, ibaha, kerahet ve hürmet başlıklarına yer verilmiştir.58 Hicrî 

7. asırla birlikte hüküm için sebeb, şart ve benzeri vasıfları/durumları da kuşatıcı tarifler 

yapılmış, teklifî ve vazʿî hüküm kavramları yerleşmeye başlamıştır. Bu evreler 

neticesinde hüküm tanımı, “Şâriʿin mükelleflerin fiillerine ilişkisinin iktizâ, tahyîr ve vazʿ 

cihetinden hitabı” olarak yerleşmiş, bu minvalde hüküm, teklifî ve vazʿî hüküm olmak 

üzere iki kategoride değerlendirilmiştir.59  

1. Teklifî Hüküm 

Teklifî hüküm, “Şâriʿin mükelleflerin fiillerine iktizâ ve tahyîr cihetinden taalluk 

eden hitabı” şeklinde tanımlanmıştır.60 Hanefîler hükmü, hitabın eseri olarak kabul 

ettiklerinden teklifî hükmü, "mükellefin fiilinin sıfatı veya mükellefin fiilinin sonucu"61  

olarak ifade ederler. Mükelleflerin fiillerinin sıfatına örnek olarak namazın farzı gibi 

 
58 Faḫrulislām ʿAlī b. Muḥammed Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl ilā maʿrifeti’l-uṣūl, thk. Sāid 

Bekdāş (Beyrūt: Dāru’l-Beşāiri’l-İslāmiyye(h), 2016), 327-328; Ġazzālī, el-Musteṣfā, 

1/193-194. 

59 İbnu’l-Ḥācib, Munteha’l-vuṣūl, 32; Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl, 61. 

60 Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/94. 

61 Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 1/38. 
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hususlar zikredilirken, mükelleflerin fiillerinin sonucuna örnek olarak da mülkiyet gibi 

hususlar zikredilir. Bu düşünceden hareketle Hanefîler, hükmü dünyevî ve uhrevî olmak 

üzere iki açıdan değerlendirmeye tabi tutarlar. Dünyevi maksatlarla fiilin sahih bir 

şekilde meydana gelmesini ve mükellefin zimmetinden düşmesini, uhrevi maksatlarla ise 

fiil sonucunda elde edilen sevap veya günahı kastederler.62 

Mütekellimîn usûlcüleri teklifî hükmü beş kısma ayırırlar. Bunlar, īcāb, nedb, 

ibāha(h), kerāhe(h) ve taḥrīm'dir.63 Hanefî usûlcüleri ise teklifî hükmü daha da 

detaylandırmışlar ve azimet başlığı altında farz, vacib, sünnet, mendub, nefl, mubah, 

tenzihen mekruh, tahrimen mekruh ve haramı ele almışlar daha sonra ruhsata yer 

vermişlerdir.64  Hanefîler teklifî hüküm kavramı yerleştikten sonra da azimet ve ruhsatı 

teklifi hüküm kategorsinde değerlendirmişlerdir. Diğer usûlcülerin çoğunluğu ise vazʿî 

hüküm kavramının gelişmesiyle azimet ve ruhsatı bu kategoride ele almışlardır. Bu 

kavram gelişmeden önce Gazzâlî, hükmün kendisiyle ortaya çıktığı husus diye ifade ettiği 

sebeb ile ilişkili olarak azimet ve ruhsat kavramlarına yer vermiştir.65 Râzî ise, azimet ve 

ruhsatı hüküm konusunda ele almakla birlikte66 sonraki süreçte vazʿî hüküm diye ifade 

edilen sebeb ve şart gibi vasıfları hüküm kapsamında görmemekte ve sonuç itibariyle 

iktizânın kapsamında olacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda onun azimet ve ruhsatı da 

iktizâ kapsamında değerlendirdiği söylenebilir.  

 
62 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 371. 

63 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/193-194; Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/94-97. 

64 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 371-376. 

65 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/240,246-247. 

66 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/25. 
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Azimet ve ruhsatı teklifî hüküm kategorisinde değerlendirmenin daha isabetli 

olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü teklifî hüküm mükelleflerin sorumluluğunu 

ifade ederken vazʿî hüküm bu sorumluluğun meydana gelmesindeki etkenlerden 

oluşmaktadır. Şu haliyle azimet ve ruhsat mükellefe yükümlülüğün doğmasında bir etken 

değil, doğrudan yükümlülüğün kendisini ve bağlayıcılık türünü ifade etmektedir. Azimet 

ve ruhsatı diğer teklifî hükümler için şemsiye kavram olarak ifade etmek daha isabetli 

görünmektedir.67 Nitekim bir fiil normal şartlarda azimet kapsamında olup farz hükmü 

alırken bazı durumlarda ise farz olmakla birlikte ruhsat kapsamında olup farziyeti devam 

etmektedir. Örneğin Ramazan ayında oruç tutmak azimet olup mükellef için farz bir 

ibadettir. Sefer esnasında bu ibadetin yerine getirilip getirilmemesi ruhsatı ifade ederken 

yerine getirilmesi durumunda farz yerine gelmektedir. Aynı şekilde dinen haram kabul 

edilen bir fiilden sakınmak azimeti ifade ederken zaruret esnasında bu fiil ruhsat 

hükümlerini alarak farklı bir boyut kazanmaktadır.68 Yani mükellefin konumuna göre 

hüküm keyfiyet ve kemmiyet açısından farklılık arz etmektedir. Söz konusu olan fiil 

duruma göre ya azimet kapsamında ya da ruhsat kapsamında olup mükellefe yükümlülük 

açısından farklılıklar doğurmaktadır. Ancak netice itibariyle teklif içeren unsur olarak 

devam etmektedir.  

Çalışmanın ana temasından uzaklaşmamak adına bu araştırmada teklifî hükmün 

kısımları olan vücûb, nedb ve ibâha gibi kavramlara detaylı olarak yer verilmemiş, ilgili 

kavramların zikredilmesiyle yetinilmiştir. 

 
67 Halit Çalış, İslâm’da Kolaylaştırma İlkesi Azimet-Ruhsat ilişkisi (İstanbul: Ensar 

Neşriyat, 2018), 87. 

68 Aḫsīkes̱ī, Munteḫabu’l-Ḥusāmī, 131-133. 
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2. Vazʿî Hüküm 

Hicrî 7. asırla birlikte usûl literatüründe vazʿ kavramının kullanılmaya başlandığı 

ifade edilmişti. Bu süreçle birlikte vazʿî hüküm şu şekilde tarif edilmiştir: “Şâriʿin bir 

şeyin bir şeye sebeb, şart veya mâniʿ olmasına taalluk eden hitabıdır.”69 Diğer bir tarif 

ise, “Şâriʿin bir şeyi teklifî hüküm ile ilişkilendirmesine ve bu şeyin sıfatının meydana 

gelmesine taalluk eden hitabının eseridir.”70 

Hicrî 5. asır Hanefî usûllerinde “Şerʿî hükümlerin kendilerine bağlı olduğu 

vasıflar” tabiriyle ifade edilen vazʿî hükmün kısımları, illet, sebeb, şart ve alâmet olmak 

üzere dört kategoride ele alınırken,71 Sadrüşşerîa ile Molla Hüsrev gibi H. 8. asır ve 

sonrasındaki usûlcülerin eserlerinde rükün başlığı da eklenerek beş kısımda mütalaa 

edilmiştir.72 İbnü’l-Hümâm, Molla Fenârî ve İbn Abdişşekûr gibi Hanefî usûlcüler ise 

mâniʿ vasfını da vazʿî hüküm içerisinde ele almışlardır.73 Kelâmcı mesleği ile alınan usûl 

eserlerinde ise vazʿî hüküm başlığı altında sebeb, şart, mâniʿ, sıhat-fesâd-butlân, azimet 

ruhsat gibi vasıflar ele alınmıştır.74 Burada dikkati çeken husus, İbnü’l-Hümâm gibi 

usûlcüler dışında diğer Hanefî usûlcülerin mâniʿ vasfını bu kategori altında 

 
69 İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/244. 

70 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 381. 

71 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 671: ةعورشملا ماكحألا ھب قلعتت ام يناثلاو ; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 

تاعورشملا اھب قلعتی امو :2/289 . 

72 Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/286; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 381; 

Büyük Ali Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri (İstanbul: Üç Dal Neşriyat, 1966), 412. 

73 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 2/98; Muḥammed Emīn b. Maḥmūd el-Ḥuseynī 

Emir Padişāh, Teysīru’t-Taḥrīr (Mekketu’l-Mukerreme(h): Dāru’l-Bāz, ts.), 2/128; Molla 

Fenārī, Fuṣūlu’l-bedāiʿ, 1/286-287; Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 1/51. 

74 İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/244-248. 
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işlememeleriyle kelamcı usûlcülerin illet vasfını bu başlık altında 

değerlendirmemeleridir. Azimet ve ruhsatı Hanefîler’in teklifî hüküm kapsamında kabul 

etmeleri ve bizim kanaatimizin de bu yönde olması sebebiyle bu iki kavram çalışmada 

teklifî hüküm altında değerlendirilmiştir. İllet, mâniʿ ve sıhhat-fesâd-butlân 

kavramlarıyla ilgili duruma ise bu vasıfların değerlendirildiği ilgili başlıklar altında 

değinilecektir. Zira vazʿî hüküm kapsamında ele alınan diğer vasıfların şart kavramı ile 

olan sıkı ilişkisi bu vasıfların öncelikle tamınlanmasını gerekli kılmaktadır. 

a. Sebeb 

Sözlükte yol, ip, kendisi vesile edilerek istenilen şeye ulaşılan vasıta ve kapı 

anlamlarına gelen bir isimdir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de Kehf sûresinin 85. ayetinde 

yol, Mümin sûresinin 36 ile 37. ayetlerinde kapı ve Hac sûresinin 15. ayetinde de ip 

manasında kullanılmıştır. 75  

Bir usûl kavramı olarak sebebin tanımında farklı yaklaşımlar sergilenmiştir. İlgili 

yaklaşımlardan biri, ibadetler dâhil tüm hukuki hükümlerin sebebe bağlandığını yani 

hükümlerin doğmasında sebebin müessir olduğunu ifade eden tutumdur. Bu yaklaşımın 

kelâmî kökenleri vardır. Nitekim Muʿtezile’nin tutumu da bu yöndedir. Onlara göre 

hükümlerin sebebe bağlanması ifadesiyle sebebin, hükmün ortaya çıkmasında müessir bir 

vasıf olduğu kastedilmektedir. Bu minvalde Ebü’l-Hüseyin el-Basrî sebebi açıklarken, 

güneşin zevalinin namazın vücubuna sebeb olmasını örnek verir. Verilen örnek, hükmün 

 
75 Ebū Zeyd ʿUbeydullāh b. ʿUmer ed-Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh ve taḥdīdu edilleti’ş-

şerʿ, thk. ʿAbdurraḥīm Yaʿḳūb (er-Riyāḍ: Mektebetu’r-Ruşd Nāşirūn, 1429), 3/305; 

Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h), 4/524; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/301; Muḥammed b. 

Mukrim b. ʿAlī Ebu’l-Faḍl Cemāluddīn İbn Manẓūr, Lisānu’l-ʿarab (Beyrūt: Dāru Ṣādır, 

1414), 1/458. 
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meydana gelmesinde sebebin müessir olduğunu ifade eder. Zikri geçen anlatıma göre 

sebeb, şerʿî bir hükmün sübutunda etkili olan kevnî (hilalin görülmesi, güneşin zevâli) 

yahut fiilî (nisap miktarı mala sahip olmak) bir durumdur. Sebebin müessir oluşu, 

Muʿtezile’nin illet anlayışını akla getirmektedir. Gerçekten de Muʿtezilî usûlcülere göre 

sebeb ile illet arasında ciddi bir benzerlik bulunmaktadır.  Bununla birlikte bu iki kavram 

arasında üç fark bulunduğuna işaret edilir. Bu farklar şunlardır: 

1- İllet tekerrür etmezken sebeb tekerrür eder. Buna örnek olarak “ikrarın had 

cezasının sebebi” olması zikredilir. Bu durumda ikrarın sebeb olması onun tekrar 

edebileceğini gösterir.  

2- İllet ta’lil edilen şeye has bir vasıfken sebeb ta’lil edilene has olmayabilir.  

3- Sebeb tüm şahıslar hakkında söz konusu olabilirken, sebebin hükmü bu 

kimselerin hepsini kapsamayabilir. İllettin meydana geldiği olgu ile ilişkili olan 

kimseler ise illetin doğurduğu hüküm ile sorumlu olurlar. Güneşin zevali hem 

temizlik döneminde olan kadın hem de hayızlı olan kadın için söz konusu 

olmaktadır. Bu durumun neticesinde temizlik döneminde olan kadınlar hükümle 

sorumlu iken hayızlı kadınlar hükümle sorumlu değillerdir.76  

Muʿtezile’nin, sebebi müessir bir vasıf olarak konumlandırması eleştirilmiştir. 

Nitekim sebeb ne fukahaya ne de Eşʿarî usûlcülere göre müessir bir vasıftır. Bu hususta 

 
76 Muḥammed b. ʿAlī b. eṭ-Ṭayyib Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 

thk. Muḥammed Ḥamīdullah (Dımeşḳ: el-Maʿhedu’l-ʿAliyyu’l-Fıransī li’d-Dirāsāti’l-

ʿArabiyye(h), 1964), 2/889; Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h), 4/527-528; İbrahim Kâfi 

Dönmez, “Sebep”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, 2009), 36/245. 
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Râzî’nin sebebin müessir bir vasıf olamayacağıyla ilgili tespitlerini zikretmekle 

yetineceğiz.  O, eleştirilerini üç açıdan yapar: 

1- Hüküm kadîmdir. Kadîm olan hâdis olan bir vasıfla taʿlîl edilemez. 

2- Şeriat had cezasının uygulanmasında zina fiilini müessir bir vasıf kılınca, bu fiile 

bu özelliğin yüklenmesinden sonra iki durum söz konusu olabilir. Ya zina fiili 

kendisine bu özellik yüklendikten sonra önceki hali ile kalır ya da bu özellik 

yüklendikten sonra zina fiili olduğu gibi kalmaz. Zina fiilinin olduğu gibi kalması 

durumunda zina fiili öncesinde müessir değildi. O zaman bu özellik yüklendikten 

sonra da müessire dönüşmemesi gerekir. Bu özellik yüklendikten sonra olduğu 

gibi kalmıyor hakikati değişiyorsa bu da zina fiilinin değişip yok olduğu 

anlamındadır. Hal böyle olunca bir şey yok olduktan sonra başka bir şeyi zorunlu 

kılması imkânsız bir durumdur. 

3- Şeriat zina fiilini illet kıldığında, bu illet kılma esnasında şeriatten kesin bir emir 

sadır olmamışsa, “Şeriat zinayı had cezası için illet kılmıştır.” demek mümkün 

olmaz. Çünkü bu bir yalan olur ve şeriate yalan isnat etmek imkânsızdır. Eğer bir 

emir sadır olmuşsa hüküm emrin kendisidir. Bundan dolayı hükümde müessir 

olan sebeb değil, şeriatin kendisidir.77  

Râzî’nin Muʿtezile’ye yöneltiği bu eleştirinin temelinde hükmün tarifindeki farklı 

yaklaşım etkin olmuştur. Râzî, yapmış olduğu hüküm tarifinin bir uzantısı olarak 

“hükümde müessir olanın Şâriʿin kendisi” olduğunu söylemektedir.78 Bu bakış açısı, 

Eşʿarî mezhebinin hükmün kadîm oluşu ve hüsün-kubuh konusundaki temel 

yaklaşımlarının bir devamı niteliğindedir.  

 
77 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/21-22. 

78 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/22. 
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Sebeble ilgili diğer bir tutum, hükmün doğmasında sebebi müessir olarak 

konumlandırmayan görüştür. Bu minvalde Hanefî usûlcüleri ibadetler de dâhil hükmün 

sebebe bağlanması görüşünde olsalar da sebebi müessir bir vasıf olarak nitelemezler. 

Onlar sebeb kelimesini yol ve kendisiyle istenilen şeye ulaşılan vasıta anlamlarına 

gelmesinden hareketle şu şekilde tarif ederler: "Hükmün vücûbu için konulmayıp ve 

hükmün vücûbunda herhangi bir tesire sahip olmayan; sadece hükme ulaşmada bir yol 

olan vasfa sebeb denir."79 Bununla birlikte bazı Hanefî usûlcüler sebebin, “Sem’in, şerʿî 

bir hükmün varlığını bildirici (muarrif) olduğuna delalet eden her şey için kullanılan 

vasıf” olarak da anlamlandırıldığını ifade ederler.80 Şâfiî usûlcü Semʿânî de zikri geçen 

ifadelere benzer bir tanıma yer vermektedir. O, “Sebeb, kendisini takip eden bir maksudun 

olduğu bir mukaddimedir ki önce bulunur ve bu maksutta veya maksudun tahsilinde 

herhangi bir etkisi yoktur.” tarzında bir açıklama yaptıktan sonra “Müsebbeb ile sebebin 

arasının ayrılmasının caiz olmasıyla birlikte müsebbebe ulaştıran şeye sebeb denir.”81 

şeklinde bir tarif yapmıştır. Örnek üzerinden tarifi açıklayacak olursak, Ankara’ya 

götüren yol sebeb olmakla birlikte yolun kendisi Ankara’ya ulaşmaya yeterli değildir. 

Hedefe ulaşmak için bu yolun bir vasıta ile kat edilmesi gereklidir. Hükme ulaşma bu 

yolla olurken yolun kendisi hükmü ifade etmemektedir.  

Kelâmcı mesleği ile telif edilen usûl eserlerinde aynı şekilde sebeb, müessir bir vasıf 

olarak kabul edilmez. İlgili tanımlar kısmi farklılık içerse de özü itibariyle sebebin, 

hükmü bildirici bir alâmet olduğu yönündedir. Gazzâlî sebebi, “Ahkâmın kendisine izafe 

 
79 Nesefī, Keşfu’l-esrār, 2/411; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 387; Ali Haydar Efendi, 

Usûl-i Fıkıh Dersleri, 430. 

80 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 387. 

81 Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h), 4/524-525. 
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edildiği vasıftır.” diye tanımlar.82 Âmidî ve İbnü’l-Hâcib gibi usûlcüler de sebebi “Semʿî 

bir delilin şerʿî bir hükmü bildirici olarak gösterdiği istikrarlı açık her bir vasıftır.” 

şeklinde ifade ederler.83 Tanımda hükmü bildirici diye ifade ettiğimiz muarrif kavramı 

diğer benzer tanımlarda bâʿisun aleyh ve alâmet kavramlarıyla ifade edilmiştir.84 

Karâfî’nin sebeb tanımı diğerlerinden kısmi farklılık gösterir. Bu tanım şu şekildedir: 

"Varlığı ile varlığı, yokluğu ile zatından dolayı yokluğu gerektiren şeye sebeb denir."85 

İlk bakışta Karâfî’nin bu tanımda sebebi müessir ya da mucib bir vasıf olarak tanımladığı 

izlenimi olsa da Râzî’nin eserine yapmış olduğu şerhte bu minvalde bir açıklama 

getirmemiş onun muarrif bir vasıf olduğu üzerinde durmuştur. Tanımda varlığının 

hükmün varlığını gerektirmesi ifadesini, sebebin hükmün alâmeti olması cihetiyle “Sebeb 

varsa hüküm de vardır.” şeklinde anlamak gerekir. Yoksa “sebeb hükmün meydana 

gelmesinde etki sahibidir” diye anlamak doğru olmaz.86 Hanefî usûlcüleriyle 

mütekellimîn usûlcülerinin sebebe yaklaşımları arasındaki farklılık illet konusuna 

dayandığından bu hususa illet başlığı altında temas edilecektir.  

 
82 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/240. 

83 Āmidī, el-İḥkām, 80; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/244; Zerkeşī, el-Baḥru’l-muḥīṭ, 

1/306. 

84 Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/102. 

85 Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl, 70. 

86 Ḳarāfī, Nefāisu’l-uṣūl, 1/293. 
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Konuyu Şâtıbî’nin (öl. 790/1388) hikmet eksenli tanımı ile sonlandırmak uygun 

olacaktır. “Sebeb, hükmün gerekli kıldığı bir hikmetten dolayı şeriatın bu hükme ulaşmak 

için koymuş olduğu vasıftır.”87 

b. İllet 

İllet, sözlükte hastalık, değiştirici etken, zafiyet ve kişiyi ihtiyacını gidermekten 

alıkoyan durum gibi anlamlara gelmektedir. İllet usûl eserlerinde farklı konular altında 

ele alınan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk dönem Hanefî usûl eserlerinde 

illet kıyas konusu dışında hükmün kendisiyle ortaya çıktığı vasıflar başlığı altında ele 

alınırken, vazʿî hüküm kavramı geliştikten sonra bu başlık altında ele alınmaya devam 

etmiştir. Mütekellimîn usûl eserlerinde illet kıyas konusunda ele alınırken, hüküm konusu 

altında değerlendirilmeye tabi tutulmamıştır. 

Hanefî usûlcülerinden Debûsî ve Serahsî illeti, “Naslarda bulunan bir mana olup 

bulunduğu mahallin hükmünü değiştiren, istinbatla hükmün kendisine bağlı olduğu şey”88  

olarak tanımlarken Pezdevî, Nesefî ve Sadrüşşerîa gibi Hanefî usûlcüler ise “Başlangıçta 

hükmün meydana gelme zorunluluğunun (vücûbunun) kendisine izafe edildiği vasıftır.” 

şeklinde tanımlamaktadırlar.89 Semerkandî, Mâturîdî’nin (öl. 333/944) illet tanımını 

nakletmekte ve kendi nazarında bu tanımın isabetli olduğunu ifade etmektedir. Bu tanım 

 
87 Ebu İsḥāḳ İbrāhīm b. Mūsā eş-Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, thk. Muḥammed Mirābī (Beyrūt: 

Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2013), 1/250. 

88 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 1/140-141; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/301: ماكحأ يفو 

طابنتسالاب ھیلع فقوی لحملاب ھلولحب لاحلا مكح ریغت وھو صوصنلا يف ىنعم ةلعلا عرشلا . 

89 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 680: ءادتبا مكحلا بوجو ھیلإ فاضی امع ةرابع ةعیرشلا يف وھو ; Nesefī, 

Keşfu’l-esrār, 2/422; Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/286; Molla Ḫusrev, 

Mirātu’l-usūl, 382; Ḫādimī, Mecāmiʿu’l-ḥaḳāiḳ, 367. 
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şu şekildedir: “İllet, bir manadır ki kendisi bulunduğunda hükmün de bu manayla birlikte 

bulunması gerekir.”90 Zikri geçen Hanefî usûlcüler, şerʿî illetin mûcib bir vasıf olduğunu 

ifade etmekle birlikte bu özelliğinin bizzat kendi zatından olmayıp Şâriʿin şerʿî illete bu 

özelliği yüklemesiyle olduğunu ve hakiki mûcibin Şâriʿ olduğunu ifade ederler.91 

Muʿtezile illeti zatıyla müessir olarak kabul eder. Ebü’l-Hüseyin el-Basrî bir tanımda 

illeti, “Hükmün kendisinden dolayı sabit olduğu vasıf” olarak tanımlarken diğer bir 

tanımda “Şeriatin talep ettiği maslahatların temini, mefsedetlerin de giderilmesini 

gerekli kılan vasıf” olarak tanımlar.92 

Gazzâlî Şifâu’l-galîl adlı eserinde şerʿî illeti mûcib olarak konumlandırır.  İlletin bu 

özelliğinin şeriatin kendisine yüklediği nitelik vesilesiyle olduğunu ifade eder. 

Gazzâlî’nin bu yaklaşımı Muʿtezile’nin tutumu ile tamamiyle farklılaşmaktadır. Çünkü 

o, illettin mûcib olma özelliğinin Şâriʿin izni ile olduğunu, yoksa illetin zatından 

kaynaklanan bir özellik olmadığını dile getirir.93  Gazzâlî’nin Şifâ adlı eserindeki bu 

yaklaşımı Hanefîler’in görüşü ile örtüşmektedir. Nitekim bu eserinde o, fukahanın 

 
90 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 580: ھعم مكحلا ھب بجی دجو اذإ يذلا ىنعملا يھ ةلعلا . 

91 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 680-681:  هللا وھ بجوملا امنإو اھتاوذب ةبجوم ریغ عرشلا للع نكل نكل ىلاعت

 يفو كلذك اھایإ عرشلا بحاص لعجی دابعلا قح يف ةبجوم تراصف للعلا ىلإ بوجولا بسنف انع ابیغ ناك امل ھباجیإ

ةصلاخ مالعأ يھ عرشلا بحاص قح . Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 581; Nesefī, Keşfu’l-esrār, 

2/423. 

92 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 2/1032. 

93 Ebū Hāmid Muḥammed b. Muḥammed el-Ġazzālī, Şifāʿu’l-ġalīl fī beyāni’ş-şebehi 

ve’l-muḫīl ve mesāliki’t-taʿlīl, thk. Zekeriyyā ʿUmeyrāt (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-

ʿİlmiyye(h), 1999), 14: ىلع ةبجوم ةلع اھایإ عرشلا لعجبف ةیعرشلا امأو اھتاذبف ةیلقعلا امأ ةبجوم ةلعلاو 

اھیلإ بوجولا ةفاضإ ىنعم . 
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tutumundan oldukça fazla bahsetmektedir. Gazzâlî el-Mustesfā isimli eserinde ise illeti, 

hükmün gerekçesi, hükmün kendisine izafe edildiği ve alâmet olarak konulduğu vasıf 

olarak tanımlar.94 

 Râzî ve Beyzâvî illeti hükmü bildiren (muarrif) vasıf olarak tanımlarken95 Âmidî ve 

İbnü’l-Hâcib ise hükümden Şâriʿin kastetmiş olduğu bir hikmete sevk eden (baʿis) vasıf 

olarak tarif ederler. Âmidî illetin hükmü bildiren bir alâmet olduğunu ifade etmekle 

birlikte, kıyasta aslın illetinin sevk edici illet olması gerektiğini ifade eder. Bundan dolayı 

illetin hükme sevk eden vasıf olduğunu belirtir.96 Benzer bir şekilde Haneflerden Kirmastî 

(öl. 900/1494) ve İbn Nüceym (öl. 970/1563) de illeti hikmet eksenli tanmılarlar.97 

Şâtıbî ise illeti tamamıyla hikmet üzerinden tanımlar. “İllet, emredilen, mübah olan 

ve yasaklanan fiillerin kendisiyle ilişki kurulduğu hikmetlerin kendisidir.” Bundan dolayı 

o, illetin doğrudan maslahat ve mefsedetin kendisi olduğunu söyler.98 

 
94 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/725. 

95 Rāzī, el-Maḥṣūl, 2/354; Beyḍāvī, Minhācu’l-vuṣūl, 199. 

96 Āmidī, el-İḥkām, 529; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 2/694; Abdurrahman Candan, 

İslam Hukukunda İllet Tespit Yöntemleri (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora, 2005), 44-45. 

97 Sinānuddīn Yūsuf b. Ḥuseyn el-Kirmastī, el-Vecīz fī uṣūl, thk. Muṣṭafā Maḥmūd el-

Ezherī (er-Riyāḍ: Dāru İbni’l-Ḳayyim, 2008), 90; Zeynuddīn b. İbrāhim b. Muhammed 

İbn Nuceym, Lubbu’l-uṣūl, thk. Muḥammed Fāl Seyyid eş-Şinḳīṭī (İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 2020), 246: اھلیمكت وأ ةحلصم بلج ةمكحلا لوصحل هدنع مكحلا عرش ام ةلعلا 

اھلیلقت وأ ةدسفم عفد وأ . 

98 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/250. 
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Kelamcıların usûl eserlerinde sebeb ve illetin birbiri yerine ve eş anlamlı olarak 

kullanıldığı ifade edilir. Nitekim Semʿânî, Gazzâlî ve Şâtıbî gibi usûlcüler bu hususu 

açıkça dile getirirler. Bununla birlikte her sebebin illet olamayacağı, illetin akılla 

anlaşılabilir, illetin malülünden ayrılmaz bir vasıf olduğu ve illetin malülünü hemen 

doğurduğu  şeklinde daha önce temas edilen bazı farklılıklara işaret edilir.99  

İllet ile ilgili yaklaşımlar genel olarak ele alındığında Hanefîler’in sebeble illeti daha 

belirgin bir şekilde ayırdıkları ve vazʿî hükmün bir çeşidi kabul ettikleri söylenebilir. 

Zikri geçen Hanefî usûl eserlerinde sebeb, müessir bir vasıf olarak görülmezken illet 

müessir olarak konumlandırılmıştır. Muʿtezilî usûlcüler ise sebeb ve illetin her ikisini de 

müessir olarak görmüşler fakat aralarındaki bazı farklara işaret etmişlerdir. Gazzâlî, Râzî 

ve Âmidî gibi Eşʿarî usûlcüleri ise, illeti müessir bir vasıf olarak kabul etmemiş, muarrif, 

alâmet ve bais olarak konumlandırmıştır. Bahsi geçen usûl eserlerinde illetin ayrı bir 

kategori olarak vazʿî hüküm başlığı altında ele alınmamasının nedeni ise sebeble iç içe 

bir kavram olması gerekçesiyle açıklanabilir.  

c. Rükün  

Rükün, bir şeyin varlığı kendisine bağlı ve o şeyden bir cüz olan unsura denir. Rükne 

örnek olarak, namaz ibadetinde kıyam, kıraat, akitlerde ise îcab ve kabul zikredilebilir.100 

Şu durumda rükün ile şart arasında umum husus ilişkisi söz konusudur. Her bir rükün şart 

olma özelliğine sahipken, her şart rükün olma özelliği taşımamaktadır. Nitekim 

 
99 Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h), 4/526; Ġazzālī, Şifāʿu’l-ġalīl, 13; Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 

1/250. 

100 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 381; Ebū Sunne(h), el-Muḥāḍarāt, 74. 
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Hanefîler’e göre îcab ve kabul akdin rükünlerini oluştururken, akde konu olan mal ve 

tarafların ehliyeti ile ilgili hususlar inʿikad şartlarından sayılmıştır.101 

Rükün, aslî ve zâid olmak üzere iki kısımda mütalaa edilir. Var olmadığında o şeyin 

hükmü geçerli olmazsa buna asli rükün, bir özürden dolayı bulunmaz ve hükmünde bir 

değişikliğe sebep olmazsa buna da zaid rükün denilir. Asli ve zaid rükne örnek olarak 

iman zikredilir. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar olmak üzere iki cüzden meydana gelir. 

İmanın gerçekleşmesi için bu iki cüzün bir arada bulunması gerekir. Fakat bu iki cüzün 

derecesi eşit değildir. Tasdik aslî rükün, ikrar ise zâid rükündür. Tasdik bulunmadığında 

iman geçerli olmazken, bir özürden dolayı ikrarın bulunmaması imanın sıhhatine zarar 

vermez. Şu hâlde asli rüknün yokluğu imanı geçersiz kılarken, bir özürden dolayı zâid 

rüknün bulunmaması imanın sıhhatine engel teşkil etmemektedir.102  

d. Şart  

Şart çalışmanın ana konusunu oluşturduğundan, tanımı ve diğer vasıflarla/durumlarla 

ilişkisinin ilgili başlıklar altında ele alınması planlanmıştır. Bundan dolayı şart 

kavramıyla ilgili hususlar ileride yeri geldiğinde zikredilecektir.  

e. Mâniʿ 

Sözlükte, bir şeye engel olan anlamındaki mâniʿ, fıkıh usûlünde, “Varlık sahası 

bulmuş; açık, istikrarlı ve bir hikmetten dolayı hükmü engelleyen vasfa” denir.103 Diğer 

 
101 Kemāluddīn Muḥammed b. Abdilvāḥid İbnu’l-Humām, Şerḥu Fetḥu’l-ḳadīr (Beyrūt: 

Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2009), 6/230. 

102 Ali Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, 413; Mehmet Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh 

Medhal, ed. Selçuk Camcı (İzmir: Işık Akademi Yayınları, 2011), 441. 

103 Āmidī, el-İḥkām, 82; Ebū Nasr Tācuddīn Abdulvehhāb b. Alī b. Abdilkāfī es-Subkī, 

Cemʿu’l-cevāmiʿfî uṣūli’l-fıḳh (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012), 1/103. 
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bir tanıma göre, “Varlığıyla hükmün veya sebebin yokluğunu gerekli kılan açık, istikrarlı 

ve belirleyici olan varlık bulmuş vasfa” denir.104 

Kelâmcı usûlcüler mâniʿi iki kategoride ele almışlardır. Birincisi, hükme engel olan 

mâniʿdir. Bu mâniʿ çeşidi sebebin hikmetinin bekasıyla birlikte sebebin hükmüne engel 

olan vasıftır. Örnek olarak çocuğunu öldüren babaya kısas uygulanmaması zikredilebilir. 

Öldürme fiili sebeb, kısasın uygulanması ise hükümdür. Babanın çocuğunu öldürmesi 

olayında kısasın sebebi meydana gelmiş olup babaya kısas uygulanması gerekirken bir 

hikmetten dolayı bu hüküm uygulanmamıştır. Buradaki hikmet, çocuğun varlığının 

sebebinin babanın kendisi olmasıdır. O halde çocuğun dünyaya gelmesine sebeb olan 

babanın, çocuğun yokluğuna sebeb olması düşünülmemiş ve kısas cezasına mâni olarak 

konumlandırılmıştır.105  

İkincisi ise sebebe engel olan mâniʿdir. Bu tür mâniʿ, sebebin hikmetine engel 

olmaktadır. Örnek olarak nisap miktarı mala sahip olan kimsenin, zimmetinde bulunan 

borç sebebiyle zekâtın kendisine vacip olmaması zikredilebilir. Yani borcun, nisap 

miktarına ulaşmış maldan zekât verilmesine engel olması bu tür mâniʿin örneğidir. Kişiye 

zekâtın farz olmasının sebebi, nisap miktarı mala sahip olmasıdır. Bu sebebin hikmeti ise, 

fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Mâniʿ, yani mükellefin borçlu olması, sebebin 

hikmetine engel olarak konumlandırılmıştır.106 

Hanefî usûlcülerin çoğunluğu, mâniʿ vasfını/durumunu vazʿî hüküm olarak 

zikretmezler ve bu vasfa/duruma ilgili kategoride yer vermezler. Onlarda mâniʿ kavramı 

 
104 Muḥammed b. ʿ Alī eş-Şevkānī, İrşādu’l-fuḥul ilā taḥḳīḳi’l-ḥaḳḳi min ʿ ilmil’l-uṣūl, thk. 

Muḥammed Ṣubḥī b. Ḥasen Ḥallāḳ (Beyrūt: Dāru İbnu Kes̱īr, 2014), 62-63. 

105 İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/245. 

106 İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/245; Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/103-104. 
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daha çok illetin tahsisi bağlamında ele alınmıştır.107 İlletin tahsisini yani illet bulunduğu 

halde hükmün bulunamayabileceğini kabul edenlere göre illetin varlığı ile hükmün 

meydana gelmesi gerekirken, hüküm meydana gelmemesi mâniʿin varlığı ile 

açıklanmıştır. Bu hususta Hanefîler mâniʿyi hissî ve şerʿî olmak üzere iki kategoride 

değerlendirmişlerdir.108 Hissî mâniʿden maksat, gündelik konularda söz konusu 

olabilecek hususlarken şerʿî mâniʿ ise hukuki olaylarda meydana gelen durumlardır. 

Buradan hareketle Hanefîler mâniʿin hem hissî hem de şerʿî meselelerde şu beş şekilde 

söz konusu olabileceğini ifade etmişlerdir: 

1- İlletin inʿikadına engel olan 

2- İlletin tamamlanmasına engel olan  

3- İlletin hükmüne engel olan 

4- Hükmün tamamlanmasına engel olan 

5- Hükmün lüzumuna engel olan109 

Hissî mâniʿ ok atma fiili ile örneklendirilmiştir. Bu fiilde oku atan bir hedefi vurmayı 

ve o hedefi öldürmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı ilk aşamada elindeki yaya oku 

yerleştirir ve yayın ipini çeker. Bu esnada yayın ipinin kopması veya okun kırılması ok 

atma eyleminin gerçekleşmesine bir engel olarak meydana gelmiştir. Buradaki durumu 

Hanefîler illetin inʿikadına mâniʿ olarak ifade ederler.110 Şerʿî mâniʿ çeşidinde ise bu 

 
107 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 2/98; Ferhat Koca, “Mâniʿ”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003), 23/573. 

108 ʿAlāuddīn ʿAbdulʿazīz b. Aḥmed el-Buḫārī, Keşfu’l-esrār ʿan uṣūli Faḫri’l-İslam el-

Bezdevī (Beyrūt: el-Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 2012), 4/48. 

109 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/209. 

110 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/209; Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/48-49. 
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husus hür bir insanın veya meytenin satımı ile örneklendirilmiştir. Satım akdi, ücret ve 

malın mülkiyetinin nakli için illettir. Lakin burada satım akdine konu olan, kendisine 

mahal olamayacak hür insan ve leş olduğundan burada mahallin bulunmayışı illetin 

inʿikadına mâniʿ olarak zikredilir.111  

İkinci aşamada ise, yayı gerdirip oku atan kimsenin, attığı okun hedef ile arasına 

giren bir duvar ve benzeri bir unsur ile illetin meydana gelmesine engelin vuku bulması 

zikredilir. Bu tür mâniʿ çeşidini Hanefîler illetin tamamlanmasına mâniʿ olarak ifade 

etmişlerdir.112 Şerʿî bir mesele hakkında illetin tamamlanmasına mâniʿiçin kendisine ait 

olmayan bir malın satımı örnek olarak verilir. Nitekim burada fuzûlînin tasarrufu söz 

konusudur. Böyle bir işlemde satım sözleşmesi için gerekli olan tarafların teklif ve kabulu 

mevcut olmakla birlikte burada yetki sahibi olmayan birinin teklifinin söz konusu olması, 

sözleşmenin, mal sahibinin icazetine bağlı kalması sonucunu doğurmuştur. Böylelikle 

mülkiyetin nakli için gerekli olan teklif ve kabul gerçekleşmiş yani illet meydana gelmiş 

lakin yetkisiz kimseden sadır olan teklif, yetki sahibinin onayına bağlı kalmıştır. Bu 

durumda illetin tamamlanmasına mâniʿ olan unsur fuzûlîden yani yetkisiz kimse 

tarafından teklifin meydana gelmesidir.113  

Üçüncü aşamada ok atanın oku atmasıyla ok hedefe ulaşmakta fakat hedefte olan 

kimse bu okun kalkan veya bir zırhla kendisine isabet etmesini engellemektedir. Bu tür 

mâniʿ hükmün başlangıcına yani hükme engel olarak ifade edilmiştir.114 Hukuki 

olaylardaki tasavvuruna şart muhayyerliğinin söz konusu olduğu bir satım işlemi 

 
111 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/210; Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/50. 

112 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/49. 

113 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/50. 

114 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/209. 
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zikredilebilir. Şart muhayyerliğinin söz konusu olduğu bir işlemde illet yani teklif ve 

kabul meydana gelmiş, hükmün başlangıcı şart muhayyerliğine sahip olan tarafın bu 

yetkisini sonlandırmasına bağlı kalmıştır. Burada sözleşmenin hükmü olan mülkiyet 

naklinin kesinleşmesi, ilgili tarafın şart muhayyerliği talebiyle engellenmiştir.115  

Dördüncü aşamada, hükmün tamamlanmasına mâniʿ olan durum zikredilir. Bu 

aşamada oku atan hedefe isabet ettirmiştir. Fakat hedefte olan kişi aldığı yarayı tedavi 

ettirerek oku atanın öldürme kastına mâniʿ olmuştur. Hüküm meydana gelmekle birlikte 

hükümden elde edilmek istenen husus bir engel ile tamamlanmamıştır.116 Hukuki vak’a 

açısından zikredilebilecek bir örnek, satım sözleşmesinde söz konusu olan görme 

muhayyerliğidir. Böyle bir sözleşmede satıcı ve alıcı arasında teklif ve kabul vuku bulmuş 

yani illet meydana gelmiş, illetin hükmü olan mülkiyetin nakli gerçekleşmiş ve hükmün 

başlangıcı olmuştur. Bununla birlikte alıcı malı vasıfları üzerinden satın almış, malı 

gördüğünde ise istediği vasıfların bulunmaması sebebiyle başlamış olan hükmün 

tamamlanmasına engel olan görme muhayyerliğini kullanmıştır. Nitekim malı gördükten 

sonra görme muhayyerliğine binaen bu sözleşmeyi feshetme hakkına, dolayısıyla 

başlamış olan bir hükmü sonlandırma yetkisine sahip olmaktadır. Bu durumda görme 

muhayyerliği hükmün tamamlanmasına mâniʿ olarak konumlandırılmıştır.117  

Beşinci ve son aşama olarak, oku atan kimse hedefi vurmakta ve bunun etkisiyle 

hedef yara almaktadır. Fakat bu yara sebebiyle ölüm gerçekleşmemekte ve bu yara kişide 

yatalak kalma gibi kalıcı hastalıklara sebep olmaktadır. Bu durum bir önceki durumdan 

 
115 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/50; Hocaeminzade Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām 

Şerḥu Mecelleti’i-aḥkām (İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016), I/432. 

116 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/209. 

117 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/50-51. 
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farklılık arz etmektedir. Zira önceki durumda tedavi söz konu iken burada başka bir 

duruma sebep olmaktadır. Bununla birlikte oku atanın nihai amacı olan ölüm yine 

gerçekleşmemektedir. Bu durum illetin lüzumuna mâniʿ olarak zikredilmiştir.118 Böyle 

bir mâniʿ çeşidi hukuki vak’alarda ayıp muhayyerliği ile örneklendirilir. Satım 

sözleşmesinde zikri geçen durumlar söz konusu değilken taraflar sözleşmeyi kurmakta ve 

mülkiyet nakli gerçekleşmektedir. Bu aşamadan sonra her bir taraf ücret ve malda dilediği 

tasarrufta bulunabilmekte ve akdin hükmü tamamlanmaktadır. Fakat alıcı tarafından 

sonradan fark edilen bir kusur, hükmün devamlılığına mâniʿ olması söz konusu 

olmaktadır. Çünkü bu durumda alıcının sözleşmeyi feshetme imkânı bulunmamaktadır. 

Bu durumda ayıp muhayyerliği tamamlanan hükmün devamlılığına bir engel 

oluşturabilmektedir.119 Hanefî teorisinde mâniʿ için zikredilen beş aşama illetin 

kuruluşundan hükmün tamamlanıp devamlılığına kadar olan süreci ifade etmekte olup 

mâniʿ bu süreç içerisinde illet ve hükme engel olarak konumlandırılmaktadır. 

Görüldüğü üzere kelâmcı usûlcüler mâniʿ kavramını vazʿî hükmün bir kısmı olarak 

ele almışlar, sebebe ve hükme mâniʿ olarak iki kategoride işlemişlerdir. Hanefîler ise 

farklı bir tutum sergilemişlerdir. Bu değerlendirmelerin daha detaylı olduğu aşikârdır. 

Hanefî usûlcüler kelâmcı usûlcüler gibi mâniʿin hem sebebe/illete hem de hükme engel 

olduğunu ifade etmekle birlikte bunların sebeb ve hükme mâniʿ olma aşamalarını da 

detaylandırmışlardır. Fakat mâniʿ kavramını illetin tahsisi konusunda işlemenin yanında 

vazʿî hüküm konusunda niçin işlemedikleri sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun cevabı, 

 
118 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/49. 

119 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 622-623; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/209-210; Buḫārī, 

Keşfu’l-esrār, 4/48-51. 
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şartla ilişkili olduğu düşünüldüğünden şartın mâniʿ ile ilişkisi başlığı altında 

değerlendirilecektir. 

f. Alâmet 

Sözlükte, işaret, nişan ve emare gibi anlamları ifade eden alâmet terim olarak, bir 

şeyin zorunluluğu veya varlığı açısından ilişkisi bulunmayan, o şeyin bilinmesini 

sağlayan vasfa denir.120 Hanefî usûlcüler alâmeti vazʿî hüküm kapsamında ele almış ve 

dört çeşidinden bahsetmiştir. Bunlar; mahza alâmet, şart manasında alâmet, illet 

manasında alâmet ve mecazî alâmettir. Mahza alâmete örnek olarak ezan, namazlarda 

intikal tekbirleri ve eşine “Ramazan ayından bir ay önce boşsun.” diyen kişinin sözünde 

yer alan ramazan ayı ifadesi zikredilebilir.121 Diğer alâmet çeşitleri ise illet ve şartla 

ilişkilidir. Şartla ilişki olan alâmet çeşidine Hanefîler’in şart taksiminde yer alan ilgili 

başlık altında temas edilecektir.  

Mütekellimîn usûllerinde alâmet vazʿî hüküm kategorisinde yer almamıştır. Bunun 

sebebi vazʿî hüküm kapsamında olan tüm vasıfların hüküm için birer alâmet olmasıdır. 

Bu vasıflar hükmün meydana gelmesinde müessir değillerdir. Bu vasıfların hepsi birer 

alâmet olduğundan alâmet diye bir başlığa yer vermedikleri ifade edilebilir. 

g. Sıhhat-Fesâd-Butlân 

Sıhhat, mükellefin fiilinin hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı açısından istenilen 

amaçları gerçekleştirecek tüm vasıfları barındıracak şekilde meydana gelmesidir. 

Meydana gelen bu fiile de sahih denir. Dünya hayatı kaydı ile hukuki olaylardan 

 
120 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/311; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 400; Hasan Ali eş-Şazelî, 

“Alâmet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 1989), 2/335. 

121 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 400. 
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amaçlanan hedefler kastedilirken, ahiret hayatı ifadesiyle, mükelleflerin ibadetlerinin 

durumu amaçlanır. Sahih diye nitelenen fiil ibadetse kulun zimmetinden düşer ve sevap 

elde etmeye vesile olur. Nitelenen unsur hukuki bir fiilse gereklilikleri ilgili kişiler için 

bağlayıcı olur.122  

Fesâd kavramı fıkıh disiplininde ibadetler ile ilgili bölümlerde butlân ile eş anlamlı 

kullanılır. Fakat Hanefîler hukuk alanında fesâd kavramını butlândan ayırır ve bazı 

hükümler bina eder. Hanefîler dışındaki diğer üç mezhep usûllerinde ise fesâd ve butlân 

kavramlarının tüm fıkıh bölümlerinde mürâdif olarak kullanıldığı ifade edilir.123 Bu 

bağlamda Hanefî mezhebinde fesâd şu şekilde tarif edilmiştir: Mükellefin fiilinin asli 

unsurlarını haiz olup, harici vasıflarında eksiklik taşıması durumuna fesâd, bu fiile de 

fâsid denir.124  Fâsid işleme örnek olarak satım akdinde semendeki meçhuliyet 

zikredilebilir.  

Şâfiî usûl eserlerinde fesâd ve butlân kavramlarının aynı anlama geldiği ifade edilse 

de kimi fürû kitaplarında bazı konularda aralarında farkın olduğu dile getirilmiştir. 

Mezhepte önemli bir yere sahip olan Nevevî ilgili hususu hac, âriyet, hulʿ ve kitâbet 

 
122 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 371; Ebū Sunne(h), el-Muḥāḍarāt, 88. 

123 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/243; Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), Ravḍatu’n-nāẓır ve 

Cunnetu’l-munāẓır fī uṣūli’l-fıḳh ʿalā meẕhebi Aḥmed b. Ḥanbel, 46; İṣfahānī, Beyānu’l-

muḫtaṣar, 1/246. 

124 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 371; Ebū Sunne(h), el-Muḥāḍarāt, 90. 
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başlıklarıyla dört konuda sınırlarken125 Suyûtî (öl. 911/1505), vekâlet şirket ve kırâz 

(mudârebe) konularını da ekleyerek yedi sınıfa çıkarır. 126  

Mükellefin fiilinin hem dünya hayatı hem de ahiret hayatı açısından istenilen 

maksudu gerçekleştirecek asli unsurları barındırmaması haline butlân, bu fiile ise bâtıl 

denir. Doğmamış yavrunun satıma konu olması gibi maʿdûm olan bir şeyin üzerine 

kurulan akit bâtıla örnek olarak zikredilebilir.127 

Sıhhat-fesâd-butlân vasıflarının teklifî hüküm mü yoksa vazʿî hüküm mü olduğu 

hususu usûlcüler arasında tartışma konusu olmuştur. Hanefîler sıhhat-fesâd-butlân 

kavramlarını teklifî hüküm kategorisinde değerlendirmişlerdir. Onlara göre teklifî 

hükümler dünya ve ahiret hayatının maksatları açısından düşünülmüştür. Bu sebeple 

dünya hayatının maksatları için meydana gelen fiillerde sıhhat-fesâd-butlân vasıflarını 

 
125 Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī Nevevī, Deḳāiḳu’l-Minhāc, thk. İyād Aḥmed 

el-Ġavc (Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, ts.), 77; Şemsuddīn Muḥammed b. Muḥammed el-

Ḫaṭīb eş-Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc ilā maʿrifeti maʿānī elfāzi’l-Minhāc, thk. Muḥamded 

Tāmir - Şerīf ʿAbdullāh (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Ḥadīs̱, 2006), 6/537. 

126 Celāluddīn es-Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-Neẓāir fī  ḳavāʿidi ve furūʿi fıḳhi’ş-şāfiʿiyye(h), 

thk. Saʿīd b. Muḥammed es-Sinnārī, Seyyid b.   Muḥammed es-Sinnārī (el-Ḳāhire(h): 

Dāru’l-Ḥadīs̱, 2013), 466. 

127 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 371. 
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kullanmışlardır.128 Diğer usûlcüler ve usûl eseri telif eden muasır âlimler ise sıhhat-fesâd-

butlân vasıflarını vazʿî hüküm kategorisinde değerlendirmişlerdir.129  

Bu kavramların ifade ettiği anlam, bakış açısına göre farklılık arz etse de sorumluluk 

açısından değerlendirdiğimizde vazʿî hüküm kategorisi altında yer alması daha isabetli 

durmaktadır. Çünkü teklifî hüküm, sorumluluğu ifade etmektedir. Sıhhat-fesâd-butlân 

vasıfları ise bizzat sorumluluğun kendisini değil, sorumluluğun meydana gelmesi için 

gerekli olan vasıfların yekûnunu ve bunların mevcudiyetine bağlı olan dünyevî sonucu 

ifade etmektedir. Nitekim teklifin meydana gelmesi için sebeb ve şart gibi vasıfların 

meydana gelmesi gerekmektedir. Örneğin mülkiyet nakli için bir satım akdinin 

kurulmasında, akdi meydana getirenlerin ve akde konu olan malın ilgili şartları taşıması 

istenilir. Aksi halde bir sorumluluktan bahsedilemez. Mülkiyet naklinin sebebi olan akit, 

tarafların bu akdi kurabilmeleri için gerekli olan şartlar mevcut olduktan sonra sıhhat 

vasfına sahip olur. Bu vasıf oluştuktan sonra tekliften yani sorumluluktan söz edilebilir. 

Çünkü sıhhatin kendisi teklif değildir. O halde sıhhat vazʿî hükümlerin bir araya 

gelmesiyle oluşan netice vasfın ismidir. Yani sıhhat-fesâd-butlân, vazʿî hükümlerin 

neticesidir. Bu neticeyle de teklif meydana gelir. Sıhhat vasfı ile sebeb, şart gibi diğer 

vasıfların arasındaki fark; sebeb veya şart tek başına teklifi meydana getirmezken, sıhhat 

vasfı bunların yekûnu olduğundan teklifi meydana getireceğini söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla sıhhat-fesâd-butlân vasıflarının teklifî ve vazʿî hüküm taksimatına göre ikinci 

kısımda yer almasının daha isabetli olduğu söylenebilir. Farklı bir taksimat yapılması 

 
128 Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/269; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 371. 

129 Āmidī, el-İḥkām, 82-83; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/246; Aḥmed İbrāhīm Bey, 

ʿİlmu uṣūli’l-fıḳh (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Enṣār, ts.), 13; Ebū Sunne(h), el-Muḥāḍarāt, 88-

90. 
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düşünülmesi halinde ise bu vasıfların teklifî ve vazʿî hükümlerin bağını kuran ara bir 

kategori olarak konumlandırılması da mümkündür. 

Şartın tanımı ve mahiyeti hakkındaki bilgilerin anlaşılması için gerekli olan bu genel 

hususlar aktarıldıktan sonra çalışmanın ana konusu olan şart başlığına geçilebilir. 

II. ŞARTIN TANIMI 

Şart dilde ifade ettiği anlamın yanında pek çok disiplinde de kavram olarak 

kullanılmıştır.  Bu açıdan şart kelimesinin dilde, fıkıh usûlünde ve farklı disiplinlerde 

ifade ettiği anlamları ele almak konunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır.  

A. Sözlük Anlamı 

Arapça'da ş-r-ṭ ( ط-ر-ش ) kökünden türeyen şarṭ kelimesi sözlükte işaret ve alâmet 

anlamlarına gelir. Aynı kökten türeyen şaraṭ )طرش(  kelimesi de alâmet anlamında 

kullanılır.130 Bazı lügatçılar şarṭ ve şaraṭ kelimelerini anlam bakımından birbirinden 

ayırmışlardır. Şart kelimesinin sözlük anlamı açıklanırken maʿrūfun veya maʿrūfun fi’l 

bey’ şeklinde ifade edilir. İbn Manzûr (öl. 711/1311) bu ifadeyi daha açık bir şekilde 

“Şart, bey akdinde bir şeyi ilzam ve iltizam etmektir.” şeklinde zikreder. Bu kullanımı 

satım akdinde kişinin karşı tarafa bir sorumluluk yüklemesi veya sorumluluğu üstlenmesi 

şeklinde anlamak mümkündür. Şartın Arap dilinde bu anlamda olduğuna “  كیلع كلمأ طرشلا

كل مأ ” (eş-Şarṭu emleku ʿaleyke em leke) atasözü örnek verilir.131 Bu atasözünü, “Aleyhte 

 
130 Ebu’l-Ḥuseyn b. Zekeriyā Aḥmed b. Fāris, Muʿcemu maḳayisi’l-luġa(h), thk. 

ʿAbdusselām Muḥammed Hārūn (Dāru’l-Fikr, 1979), 3/260; Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 

616. 

131 Ebu’l-Faḍl Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed b. İbrāhīm el-Meydānī, Mecmeʿu’l-

ems̱āl, thk. Muḥammed Muḥyiddīn ʿAbdulḥamīd (Beyrūt: Dāru’l-Maʿrife(h), ts.), 1/367; 

Muḥammed Emīn b. ʿUmer b. ʿAbdilazīz el-Ḥuseynī İbn Ābidīn, Reddu’l-muḥtār ʿala’d-
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de olsa lehte de olsa koşulan şart insanı ele geçirir (onu bağlar).” şeklinde Türkçe ifade 

etmek mümkündür. Şarta yüklenen bu anlamı kısa bir örnek ile zihinlerde canlandırmak 

gerekirse beyaz eşya satın alan bir kimsenin bu malı evde kurulum şartıyla alması 

zikredilebilir. Böyle bir şart, şart koşanın kendisi lehine bir hak ifade ederken satın aldığı 

kimse açısından aleyhte bir hakkı ifade etmektedir. Yani bu hak yapılan satım akdinde ek 

bir sorumluluk meydana getirmekte, bu da şart kelimesinin sorumluluk gerektiren bir 

unsur olduğunu ifade etmektedir. Atasözü haline gelmiş olan ifade ve sözlüklerde yer 

alan maʿrūfun fi’l- beyʿ terkipleri zikredilen örnekteki anlamı ifade etmektedir. Bu 

minvalde şart kelimesinin sorumluluk içeren bir anlama sahip olduğu ifade edilirken şaraṭ 

kelimesinin alâmet anlamında olduğu söylenir. Ayrıca aynı kökten olan şerīṭa(h) kelimesi 

de şart kelimesinin ifade ettiği anlam için kullanılır. Şart kelimesinin çoğulu şurūṭ; 

şerīṭa(h) kelimesinin çoğulu şerāiṭ; şaraṭ kelimesinin çoğulu ise eşrāṭ olarak 

kullanılmaktadır.132 Nitekim Kur’an-ı Kerim’de (Muhammed, 47/18) eşrāṭ kelimesi 

kullanılmış ve bununla kıyametin alâmetleri kastedilmiştir. 

 
Durri’l-muḫtār şerḥi Tenvīri’l-ebṣār (Beyrūt: Dāru’l-Maʿrife(h), 2015), 9/124; 

Zekyuddīn Şaʿbān, Naẓariyyetu’ş-şurūṭi’l-muḳterine(h) bi’lʿaḳd fi’ş-şerīʿa(h) ve’l-ḳānūn 

(el-Ḳāhire(h): Dāru’n-Nehḍatu’l-ʿArabiyye(h), 1968), 29. 

132 Aḥmed b. Fāris, Muʿcemu maḳayisi’l-luġa(h), 3/260; Ebū Bekr Zeynuddīn Ebû 

ʿAbdillah Muḥammed b. ʿAbdilḳadīr er-Rāzī, Muḫtāru’s-ṣıhāh, thk. Yūsuf Muḥammed 

(Beyrūt: el-Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 1999), 163; İbn Manẓūr, Lisānu’l-ʿarab, 7/329; 

Mecduddīn Ebū Ṭāhir Mammed b. Yaʿḳūb el-Fīrūzābādī, el-Ḳāmūsu’l-Muḥīṭ, thk. 

Muḥammed Naʿīm el-ʿAraḳsūsī (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) li’ṭ-Ṭibāʿa(h) ve’n-Neşr 

ve’t-Tevzīʿ, 2005), 673; ʿAlī b. Muḥammed eş-Şerīf el-Ḥuseynī el-Curcānī, Kitābu’t-

Taʿrīfāt, thk. Muḥammed ʿ Abdurraḥmān el-Marʿaşlī (Beyrūt: Dāru’n-Nefāis, 2012), 199; 
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Şart kelimesinin diğer bir kullanımı ise hacamat yapan kimsenin yaptığı işleme verilen 

isimdir. Burada şart kelimesi yarıp çıkmak anlamında olup hacamat yapanın atmış olduğu 

çiziği ve bunun neticesinde ortaya çıkan durumu ifade eder. Lügatçılar bu kullanımı 

alâmet anlamı ile ilişkilendirmişlerdir. Yapılan işlemin bir alâmet ya da bir netice ortaya 

koyduğunu söylerler. Benzer bir ilişkilendirme de aynı kökten olan Şurṭiyyūn kelimesi 

için zikredilir. Bu kelime günlük kullanımda güvenlik memurlarını ifade eden bir anlama 

sahip olsa da onların giyimleri ve üstlendikleri görevin ayırt edici bir alâmet olduğu, 

içerisinde bu anlamı barındırdığı dile getirilir.133 Benzer bir şekilde şart kelimesinin 

çoğulu şurūṭ, Türkçede vesika diyebileceğimiz türdeki belgeleri ifade etmek için 

kullanılır. Bu sebeple vesikalarla ilgilenen ilim dalına şurūṭ ilmi ismi verilir.134  

Fıkıh usûlü eserlerinde şartın sözlük anlamı olarak alâmet manası zikredilir. Fakat 

Hanefî usûlcülerin çoğunluğu şartın sözlük anlamının ayrılmaz/zorunlu alâmet (alâmet-i 

lâzime) olduğunu135 naklederken, diğer usûlcüler sadece alâmet olduğunu136 ifade 

etmişlerdir. Hanefî usûlcülerin şartın sözlük anlamını, ayrılmaz kaydıyla ifade etmeleri, 

bu alâmet olmaksızın ilgili şeyin meydana gelemeyeceği hususunu yansıtmaktadır.  

 
Mehmet Boynukalın, “Fıkıh Usûlünde Şart Kavramı”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 36 (2009), 8. 

133 Rāzī, Muḫtāru’s-ṣıhāh, 163. 

134 Kefevī, el-Kulliyyāt, 444. 

135 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/302; Nesefī, Keşfu’l-esrār, 2/437; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-

usūl, 397. 

136 Ġazzālī, Şifāʿu’l-ġalīl, 258; İsnevī, Nihāyetu’s-sūl, 208; Zerkeşī, el-Baḥru’l-muḥīṭ, 

3/327. 
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Türkçede ise şart, Arap dilinde kullanılan benzer bir anlamı ifade eder ve bir şeyin 

varlığının kendisine bağlı olduğu şey olarak yer alır. Bunun yanında bir hususun 

kendisine bağlı olduğu hal, vaziyet, bir sözleşmede yer alan hükümler ve yemin 

manasında kullanılır. Örnek olarak “hava şartları”, “sözleşme şartları” ve “şart olsun” 

gibi ifadeler bu anlamlar için zikredilebilir.137 

B. Terim Anlamı 

1. Fıkıh Usûlünde Anlamı 

Fıkıh usûlünde şart kavramına farklı tanımlar yapılmıştır. Yapılan tanımlardan 

benzerlik arz edenler -tekrara düşmeme adına- tanım sahipleri zikredilerek tek tanımda 

aktarılmaya çalışılacaktır. Bunun yanı sıra benzer tanımlardaki farklılıklara işaret 

edilerek ilgili eleştirilere yer verilecektir. Bu noktada şarta yapılan ilk tanımlamalardan 

başlamak kronolojik seyri gösterme ve süreci anlamlandırma adına faydalı olacaktır. 

Ebü’l-Hüseyin el-Basrî, Kâdî Abdülcebbâr’ın (öl. 415/1025) şartı şu şekilde 

tanımladığını nakleder: “Şart koşulan şeyin kendisine bağlı olduğu ve kendisi 

bulunmadığında ise şart koşulanın kendisine bağlı olmadığı (maʿkūl) aklî şeye şart 

denir.” 138   Kâdî Abdülcebbâr yaptığı bu tanımla şartı illete yakınlaştırmaktadır. Nitekim 

Basrî bu minvalde tanıma eleştiride bulunur. O, eleştirisinde şu ifadeye yer verir: “Bu 

durumda illetin şart olması gerekir.”139 Cüveynî ise muhakkik olmayan kimse tabiriyle 

isim vermeksizin Kâdî Abdüllcebbâr’ı, şerʿî şartın varlığıyla hükmün varlığını 

yokluğunda ise yokluğunu gerektirdiği anlamı barındıran şart tanımıyla, şarta aklî illet 

 
137 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük (İstanbul: Kubbealtı, 2011), 1155. 

138 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 1/114: قلعتی يذلا لوقعملا وھ طرشلا نأ 

طورشملا ھب قلعتی نكی مل اذإو طورشملا ھب ; Boynukalın, “Fıkıh Usûlünde Şart Kavramı”, 10. 

139 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 1/114-115. 
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fonksiyonu yüklediği gerekçesiyle eleştirmiştir.140 Basrî’nin Kâdı Abdülcebbâr’ın şart 

tanımına getirdiği diğer bir eleştiri ise, şartı tanımlarken meşrut kelimesini kullanmasıdır. 

Dolayısıyla o, şart kelimesini bilmeyenin meşrutu da bilmeyeceğini, bunun da devre 

sebep olacağını ifade etmektedir.141 

Yaptığı değerlendirmelerden sonra Ebü’l-Hüseyin el-Basrî şartı şu şekilde tanımlar: 

“Şart, müessirin etkisinin kendisine bağlı olduğu şeydir.”142 Bu tanımda Basrî hükmü 

meydana getiren vasfın işlevselliğinde şartın etki sahibi olduğunu ifade etmektedir. 

Bununla birlikte müessir ifadesiyle neyi kastettiğini de açıklamamaktadır. Basrî’nin, 

sebeb ve illete dair yaptığı tanımlarda bu iki vasfın müessir vasıflar olduğu dile 

getirilmiştir. O halde tanımda müessir ifadesiyle sebeb ve illeti kastettiği söylenebilir.143  

Basrî'nin şarta getirmiş olduğu tanımın benzerine Hanefî usûlcülerden Semerkandî ve 

Üsmendî (öl. 552/1157) yer verirken144 kısmi eklemelerle Râzî ve Beyzâvî de bu tanımı 

benimsemişlerdir.145 Semerkandî, eserinde şartı tanımlarken iki farklı ifadeye yer 

vermiştir. Mezkûr ifadelerden birisi Basrî’nin ibaresiyle benzerlik arz ederken diğeri şu 

 
140 Ebu’l-Meʿālī ʿAbdulmelik b. ʿAbdillah b. Yūsuf el-Cuveynī, et-Telḫīṣ fī usūli’l-fıḳh, 

thk. Muḥammed Ḥasen İsmāʿīl (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2003), 189; 

Boynukalın, “Fıkıh Usûlünde Şart Kavramı”, 11. 

141 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 1/115. 

142 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 1/114: رثؤملا ریثأت فقی ھیلع نأ . 

143 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 2/889, 1032. 

144 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 617; Muḥammed b. ʿAbdulḥamīd el-Usmendī, Beẕlu’n-

naẓar fi’l-uṣūl, thk. Muḥammed Zekī ʿAbdilber, ts., 92. 

145 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/327; Beyḍāvī, Minhācu’l-vuṣūl, 130. 
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şekildedir: “Kendi varlığı ile illetin bulunduğu şeydir.”146  Bu tanım, diğer tanımda yer 

alan müessir ifadesinden kastedilen anlamı adeta açıklamaktadır. Nitekim Hanefî 

usûlünde sebeb müessir bir vasıf olarak kabul görmezken, illet müessir vasıf olarak 

konumlandırılmaktadır. Bu açıdan Basrî’nin tanımı ile Semerkandî gibi Hanefî 

usûlcülerin tanımı lafız itibariyle aynı olsa da mahiyet itibariyle kısmi farklılık 

göstermektedir.  

Râzî ve Beyzâvî işaret edildiği üzere aynı tanıma yer vermekle birlikte, müessirin 

işlevselliğinde şartın etki sahibi olduğunu, müessirin kendisinin varlığında ise herhangi 

bir etkisinin olmadığını vurgulamışlar ve “Şart, müessirin kendi varlığının değil, 

müessirin etkisinin kendisine bağlı olduğu vasıftır.” diye tanımlamışlardır.147 Râzî ve 

Beyzâvî’nin yapmış olduğu tanım Muʿtezile ve Hanefî usûlcülerden bu tarifi 

benimseyenlerin tanımıyla aynı olsa da ilgili tanım kendi kabulleri ile örtüşmemektedir. 

Çünkü onlara göre illet, müessir değildir ve müessir olan Şâriʿin kendisidir. Şâriʿ sebeb 

gibi vasıfları hükmün bilinmesi için alâmet olarak koymuştur.148  Nitekim İsnevî şerhinde 

bu tanımın Râzî ve Beyzâvî’nin kendi kabulleri ile örtüşmediğini, tanımın Muʿtezilî 

usûlcülerin ve Gazzâlî’nin kanaatlerine daha uygun olduğunu söyler.149 Muʿtezilî 

usûlcülere göre müessir olan vasıf, sebeb ve illetin kendisiyken Hanefî usûlcülerin 

çoğunluğuna göre hakiki müessir şeriatin kendisi olmakla birlikte illet vasfına müessir 

olma özelliği şeriat tarafından yüklenmiştir. İllete müessir olma vasfının yüklenmesi 

 
146 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 617: فقی ام وأ هدوجو دنع ةلعلا دجوی ام طرشلا :لاقی نأ حیحصلا امنإو 

مكحلا توبث يف هدوجو ىلع رثؤملا . 

147 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/327: ھتاذ يف ال هریثأت يف رثؤملا ھیلع فقی يذلا وھ طرشلا ; Beyḍāvī, Minhācu’l-

vuṣūl, 30: هدوجو ال رثؤملا ریثأت ھیلع فقتی ام وھ . 

148 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/22; Ḳarāfī, Nefāisu’l-uṣūl, 1/293. 

149 İsnevī, Nihāyetu’s-sūl, 208. 
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açıklanırken kulların dünya hayatındaki ilişkileri ile ilgili olduğu ifade edilmiş ve bu yolla 

Şâriʿin maksadının bilindiği söylenmiştir. Bu minvalde Gazzâlî’nin görüşü de 

Hanefîler’in görüşüyle örtüşmekte ve Muʿtezileden ayrılmaktadır.150 

Eşʿarî usûlcülerin müessir ifadesiyle Şâriʿin kendisini kastetmeleri; dolayısıyla yapılan 

tanımın Allah’ın kadîm ilmini kuşatmaması eleştiri sebebi olmuştur. Vâcibü’l-vücûd olan 

Şâriʿin hayat sıfatı, ilm-i kadîm için şart olsa da ilm-i kadîmin ezeli olması müessirin yani 

hayat sıfatının ilm-i kadîm üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını ifade 

etmektedir. Bundan dolayı müessirin etkisinin her zaman şarta bağlı olmaması, tanımın 

kimi usûlcülere göre tercih edilmemesi sonucunu doğurmuştur.151 Bu eleştiri Şâriʿin 

müessir olarak konumlandırılması açısından isabetli görünmektedir. Fakat Şâriʿin 

müessir olma özelliğini vasıflara yükleme cihetinden düşündüğümüzde bu eleştiri pek de 

isabetli durmamaktadır.  

Debûsî, Pezdevî ve Serahsî farklı bir şart tanımı yapmışlardır. Debûsî şartı şu şekilde 

tanımlar: “Varlığı ile hükmün meydana gelmesine imkân tanıyan, yokluğunda ise hükmün 

meydana gelip gelmemesinde etkisi bulunmayan şeydir.”152 Serahsî de benzer bir tanıma 

yer verir. Bu tanım şu şeklidedir: “Şart, hükmün, kendisiyle birlikte zorunluluğunun değil 

de meydana gelme imkânının izafe edildiği isimdir.” Debûsî’nin yapmış olduğu tanımda 

şartın yokluğunun hükme etkisinin bulunmadığı ifadesi, Şâfiîler’le şartın işlevine dair 

ihtilafın tanıma yansıtılmasının bir ürünüdür. Bu ihtilaf şartın hükme değil, illete mâniʿ 

olması ve şartın yokluğunun bir hüküm ifade edip etmeyeceği hususudur.  Zikri geçen 

 
150 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 681; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/302; Ġazzālī, Şifāʿu’l-ġalīl, 

14. 

151 Subkī, Refʿu’l-ḥācib, 3/294; Molla Fenārī, Fuṣūlu’l-bedāiʿ, 2/135. 

152 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 2/59. 
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ihtilafa dair bilgiler ilgili başlık altında zikredilecek ve bu ihtilafın yansımaları 

örneklendirilecektir.  

 Şart çeşitlerini ilintisel bir tanımlamayla (resm) ele alan Serahsî, alâmet manasında 

olan şart kısmında şart için bir tanım daha zikretmiştir. Bu tanım şu şekildedir: “İlletin 

şeklen var olmasından sonra illetin hakiki illet olmasının mümteni olduğu ve hakiki illetin 

kendisinin varlığına bağlı olduğu vasıftır.”153 Bu minvalde Debûsî de şartın hükme 

doğrudan bir etkisinin olmadığını, şartın illetin işlevselliğinde etki sahibi olduğunu 

konuyu ele alırken yer yer zikreder. Bu pasajlarda yapmış olduğu tanım, “İlletin meydana 

gelmesini engelleyen, illetin varlığı, kendi varlığına bağlı olan, illeti veya hükmü gerekli 

kılmayan şeydir.”154 şeklindedir. Bu doğrultuda konuyu bütüncül ele alırsak Debûsî ve 

Serahsî’nin şart tanımı diye zikrettikleri tarifi, şartın çeşidi olan, belki de şart denince 

daha çok akla gelen mahza şartın tanımı olarak anlamak daha isabetli olacaktır. Aksi 

halde tanım illet, sebeb, alâmet manasında olan şart ve hükmen değil ismen olan şart 

çeşitlerini kapsaması açısından eksiklik barındıracaktır.   

Pezdevî ise şartı şu şekilde tanımlar: “Şart, zorunluluğun  (vücûbun) değil varlık 

kazanmanın (vücudun) kendisine bağlı olduğu şeydir.”155 Bu tanımıyla Pezdevî, Debûsî 

ve Serahsî’ye nazaran daha muhtasar ve kapalı bir tanım yapsa da bu tanım onların 

tanımıyla aynı anlamı ifade etmektedir. Nitekim o, şartın işlevine dair bilgileri şart 

 
153 Aḥmed b. ʿAlī er-Rāzī el-Ceṣṣāṣ, el-Fuṣūl fi’l-uṣūl, thk. ʿUceyl Cāsım en-Neşemī (el-

Ḳuveyt: Vizāratu’l-Evḳāf ve’ş-Şuūni’l-İslamiyye(h), 1994), 4/179; Seraḫsī, Usūlu’s-

Seraḫsî, 2/328. 

154 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 3/306-307. 

155 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 681: بوجولا نود دوجولا ھب قلعتی امل مسا عرشلا يف وھو . 
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edatları bölümünde zikreder.156 Bu bilgiler de diğer iki usûlcünün anlatımıyla 

örtüşmektedir. 

Debûsî, Pezdevî ve Serahsî’nin benimsediği usûl yönteminden farklı bir metot 

benimseyen Semerkandî, şart için birden fazla tanım aktarmış ve yukarıda yer verdiğimiz 

şart tanımını zikretmeden önce yapılan diğer şart tanımlarını zikretmiştir. Naklettiği 

tanımlardan birisi de Pezdevî'nin yapmış olduğu tanımdır. Pezdevî'nin tanımını ve diğer 

naklettiği tanımları yetersiz bulan Semerkandî kendi tercihine göre daha doğru olan ve 

yukarıda aktarmış olduğumuz tanımı benimsemiştir. Tercih ettiği tanım ise illetin 

işlevselliğinin şarta bağlı olduğunu yönündedir.157  Fakat Semerkandî’nin tanımı şart 

çeşitlerini kapsamaması açısından eleştiriye açıktır. Bu açıdan Debûsî, Pezdevî ve 

Serahsî’nin tanımı kendi teorileri içerisinde şart çeşitlerini kuşatıcı olmasıyla daha 

isabetli görünmektedir. Nitekim Buhârî (öl. 730/1330), Pezdevî’nin şart tanımını 

açıklarken tüm çeşitleri örneklendirerek tanımın hepsini kuşattığını ima etmektedir. 158 

Hicrî 5. asrın önemli isimlerinden Ebû İshâk eş-Şîrâzî ise şartı şu şekilde tanımlar: 

“Şart koşulan şeyin kendisiyle tamam olduğu şeydir.”159 Bu tanımda şartın tamamlayıcı 

bir vasıf olduğu vurgulanır. Bu tanımda şarta, hükmün veya herhangi bir vasfın varlığı ya 

da yokluğu ile ilgili bir anlam yüklenmezken, şartın, şart koşulan şeyde eksiklik meydana 

getirdiği yönünde bir özelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Benzer bir şart tanımını 

Şâtıbî (öl. 790/1388) de benimsemektedir. Bu tanım şu şekildedir: “Şart, şart koşulanın 

 
156 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 287. 

157 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 612-613. 

158 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/240-241. 

159 Ebū İsḥāḳ eş-Şīrāzī, Şerḥu’l-Lumaʿ, thk. ʿAbdulmecīd Türkī (Beyrūt: Dāru’l-Ġarbi’l-

İslāmī, 1988), 412. 
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gerektirdiği şey hakkında veya hükmün, şart koşulan şeyde gerekli kıldığı durum 

hakkında, şart koşulan şey için tamamlayıcı olan bir vasıftır.”160 Şâtıbî yaptığı tanımı 

örnekler ile açıklarken zekâtta nisap miktarına ulaşmış malda yıllanma şartını veya malın 

artıcı nitelikte olmasını, mülkiyetin gerekliliğinin veya zenginliğin hikmeti için 

tamamlayıcı bir vasıf olduğunu söyler. Aynı şekilde namaz için abdestin, kıbleye 

yönelmenin, setr-i avretin de bu nitelikte olduğunu belirtir. Sebeb, illet, müsebbeb, 

ma’lul, illetin mahalli gibi hususlarda şartın tamamlayıcı vasfı olacağı yönünde 

açıklamalarda bulunur. Şîrâzî'ye nispeten daha detaylı şart tanımı yapan Şâtıbî'nin 

ifadelerinden şart koşulan şeyin varlığının meydana gelme aşamalarında veya hikmetinin 

meydana gelmesinde şartın tamamlayıcı olduğu vurgusu ön plana çıkar. Böylelikle Şâtıbî 

şartı kendi bakış açısından tanımlamış ve bu bakış açısı, şartın tamamlayıcı vasıf 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Cüveynî ise şartı şu şekilde tanımlarlar: “Kendisi olmaksızın şeriatin öngördüğü 

şekliyle bir şeyden kaçınmanın veya bir şeyi yerine getirmenin meydana gelmediği, var 

olmanın kendisiyle ilişkilendirildiği şeydir.”161 Cüveynî bu tanımla şartı şerʿî bir bakış 

açısıyla ele almış ve şerʿan bir şeyin geçerliliğinde etkili unsur olarak tarif etmiştir. Fakat 

tarifin son cümlesi olan “var olmanın kendisiyle ilişkilendirildiği şey” ifadesi tanımı 

kanaatimizce kusurlu hale getirmektedir. Şart her durumda var olma ile mi ilişkili, yoksa 

var olanın anlamlı olmasıyla mı ilişkilidir sorusuna cevap verilmesi ve bu farkın ayırt 

edilmesi gerekmektedir. 

Ebü’l-Velîd el-Bâcî (öl. 474/1081) ve Semʿânî şarta, lafızları farklı olmakla birlikte 

aynı anlamı ifade eden şöyle bir tanım yapmaktadırlar: “Hükmün, kendisinin yok 

olmasıyla yok, hükmün varlığının kendi varlığına bağlı olduğu, kendisinin var olmasıyla 

 
160 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/247. 

161 Cuveynī, et-Telḫīṣ fī usūli’l-fıḳh, 83. 



66 
 

hükmün var olmadığı şeydir.” 162 Görüldüğü üzere Bâcî ve Semʿânî şartın hükmün 

varlığında etki sahibi olduğunu vurgulayan bir tanım yapmışlardır. Tanımda “kendisinin 

var olmasıyla hükmün var olmadığı şeydir.” ifadesinin sahibi olan Bâcî şartın hükmün 

zorunlu var olması gibi bir etkiye sahip olmadığını ifade etmek istese de bu ibare tanımı 

nispeten kusurlu hale getirmektedir. Çünkü şartın meydana gelmesiyle, hükmün var 

olması imkân dâhilinde olmaktadır. Bu açıdan Bâcî’nin ifadesi durumu tam anlamıyla 

ortaya koyan bir ifade biçimi değildir. Diğer bir açıdan Semʿânî ise şartın varlığında, 

şartın hükümde ne gibi bir etkiye sahip olduğu noktasını eksik bırakarak tanımı eleştiriye 

açık hale getirmektedir. 

Gazzâlî ve İbn Kudâme (öl. 620/1223) şartı, “Kendisi olmaksızın meşrutun 

bulunmayacağı, meydana gelmesiyle de meşrutun bulunmasını gerektirmeyen şeyden 

ibarettir.”163 şeklinde tarif ederler. Bu tanım sonraki usûlcüler tarafından nakledilmekle 

birlikte kimi usûlcüler tarafından eleştiriye tabi tutulmuştur. Yapılan eleştiriler, şart 

kavramının tarifinde yine şart kökünden türeyen meşrut kelimesiyle açıklanmasının devre 

sebep olduğu, yani şartı bilmeyen bir kimsenin meşrutu da bilemeyeceği, bundan dolayı 

tanımlamanın söz konusu olamayacağı şeklinde ifade edilmiştir. Gazzâlî’nin tanımına 

yapılan devr eleştirisi sonraki usûlcüler tarafından cevaplandırılmış, burada meşrut 

lafzından şey kelimesinin kastedildiği ifade edilmiştir. Yani tanım, kendisi olmaksızın 

 
162 Ebu’l-Velīd Suleymān b. Ḫalef el-Bācī, İḥkāmu’l-fuṣūl fī aḥkāmi’l-uṣūl, thk. ʿİmrān 

ʿAlī Aḥmed el-ʿArabī (Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2009), /288; Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-

edille(h), 2/37-38. 

163 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/679; Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), Ravḍatu’n-nāẓır ve 

Cunnetu’l-munāẓır fī uṣūli’l-fıḳh ʿalā meẕhebi Aḥmed b. Ḥanbel, 188. 
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ilgili şeyin bulunamayacağı, meydana gelmesiyle de o şeyin bulunmasını gerektirmeyen 

vasıf şeklinde anlam ifade ettiği söylenmiştir.164 

Gazzâlî'nin yaptığı tanıma diğer bir eleştiri ise tanımın kuşatıcı olmadığı yönündedir. 

Tanımın sebebin cüz'ünü de kapsadığı, bundan dolayı şartı diğer vasıflardan ayırt 

etmediği dile getirilmiştir.  Sebebin cüz'ü olmaksızın müsebbebin de var olamayacağı bu 

ikisi arasındaki farkın tanıma yansıması gerektiği ifade edilmiştir.165 İbn Kudâme ise 

eserinde bu tarife Gazzâlî'nin tanımı olduğunu zikretmeksizin yer vermiştir. Muhtemelen 

bu tanımı Gazzâlî'nin eserinden istifade ederek benimsemiştir.  

Gazzâlî el-Mustesfâ adlı eserinde ve Gazzâlî sonrasındaki usûlcüler de onun şart için 

yaptığı tarifi yukarıda zikredilen şekliyle aktarırlar. Bununla birlikte o, Şifâu’l-galîl adlı 

eserinde şartın sözlük anlamını verdikten sonra kavramsal anlamını ifade ederken 

fukahanın şart için yaptığı tanımı nakleder. Bu tanım, “İlletin gerekliliğini veya hüküm 

gerekliliğini zorunlu kılmayan, illetin işlevselliğini engelleyen, varlığı ile illetin işlevsellik 

kazandığı şeydir.”166 şeklindedir. Konuya illet ve şart kavramlarının arasındaki farkı izah 

ederken yer veren Gazzâlî, şartı illetle olan ilişkisi üzerinden değerlendirmiştir. 

Fukahanın tanımını naklettikten sonra kendisi başka bir tanıma yer vermemiştir. Fakat el-

Mustesfâ adlı eserinde yer verdiği tanımı dikkate aldığımızda kendi benimsediği şart 

tanımının Hanefîler’den farklı olduğunu söylemek gerekmektedir.  

Gazzâlî'nin tanımını sebebin cüz'ünü kapsadığını ifade ederek eleştiren Âmidî, bu 

unsuru belirgin bir şekilde vurgulayan bir tarif yapar. Bu tarif şu şekildedir: “Bir şeyin 

varlığına sebeb olmayan ve sebebine dâhil olmayan, kendisinin bulunmamasıyla o şeyin 

 
164 Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 1/350. 

165 Āmidī, el-İḥkām, 377; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 2/562. 

166 Ġazzālī, Şifāʿu’l-ġalīl, 258. 
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yok olmasını gerektiren şeydir.”167 Benzer eleştirileri yapan İbnü’l-Hâcib de tanımın eksik 

yönünü kapatan bir tarife yer verir. “Sebebiyet ilişkisi olmaksızın kendisinin 

bulunmamasıyla başka bir şeyin yok olmasını gerektiren şeydir.”168 Bu iki usûlcünün 

Gazzâlî’nin tanımına yaptığı eleştiri sebebin cüzünü dışarda bırakmaması ve devre sebep 

olması yönündendir. Kendileri de şartı tanımlarken bu açıyı dikkate alarak 

tanımlamışlardır. Fakat şartı diğer vasıflardan ayırt eden ve şartın özelliklerini kuşatacak 

bir tanımlama yaptıkları söylenemez. Çünkü şartın varlığının nasıl bir etkiye sahip olduğu 

eksik kalmaktadır. Bununla birlikte Âmidî ve İbnü’l-Hâcib şartın yokluğunun hükmün 

yokluğunu gerektirdiğini ifade ederken, Gazzâlî ise şartın böyle bir işlevinin olmadığını 

ifade etmekte ve tanımda böyle bir gereklilikten bahsetmemektedir. Bu açıdan Âmidî ve 

İbnü’l-Hâcib’in tanımları Gazzâlî’nin tanımından hem ifade biçimiyle hem de mahiyet 

itibariyle farklılaşmaktadır. 

İbnü’l-Hâcib ile hoca talebe ilişkisi bulunan ve H. 7. asrın önemli isimlerinden Karâfî 

şart tanımının kuşatıcı olması ve diğer vasıflardan ayrıştığı özellikleri ortaya koymak için 

bazı tanımlar yapmıştır.  Bu doğrultuda Şerhu tenkîhi’l-fusûl adlı eserinde şartı, 

“Müessirin etkisinin kendisine bağlı olduğu, yokluğuyla ademi gerekli kılan, varlığıyla, 

varlığı veya yokluğu gerekli kılmayan şeydir.” şeklinde tanımlamıştır. 169  Bununla birlikte 

el-Furûk adlı eserinde diğer vasıfları dışarıda bırakacak şekilde şartı daha detaylı bir 

tanıma tabi tutmuştur. Bu tanım şu şekildedir: “Şart, kendisinin bulunmamasıyla hükmün 

yokluğunu gerektiren, meydana gelmesiyle hükmün meydana gelmesini ve yokluğunu 

 
167 Āmidī, el-İḥkām, 377. 

168 İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 2/563. 

169 Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl, 204: مزلی الو مدعلا ھمدع نم مزلیو رثؤملا ریثأت ھیلع فقوتی يذلا وھو 

مدع الو دوجو هدوجو نم . 
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gerektirmeyen, kendi varlığında hüküm ile münasebet ilişkisi içermeyen vasıftır.”170 

Karâfî mezkûr usûl eserinde müessirin etkisi ile ilgili kayda yer verirken el-Furûk adlı 

eserinde bu kaydı tanımdan çıkarmıştır. Nitekim müessir ifadesiyle illetin kastedilmesi, 

illeti hükmün meydana gelmesinde etkili bir vasıf olarak konumlandırma anlamına gelir. 

Hâlbuki Eşʿarî usûlcülerine göre illet müessir değil hükmü bildiren ve hükme sevk eden 

vasıf konumundadır. Karâfî’nin yapmış olduğu tanımı açıklamak gerekirse o, “kendisinin 

bulunmamasıyla hükmün yokluğunu gerektiren” ifadesiyle mâniʿ ile, “meydana 

gelmesiyle hükmün meydana gelmesini ve yokluğunu gerektirmeyen” ifadesiyle sebeb ile, 

son ifadeyle de illet ve illetin cüzüyle şartın arasındaki farkı ortaya koyar.  

Şâfiî usûlcülerden Safiyyüddîn el-Hindî de (öl. 715/1315) Karâfî’nin tanımına benzer 

bir tanıma yer verir. Bu tanım şu şekildedir: “Şart, kendi varlığı başka bir şeyin varlığını 

gerektirmeyen, bununla birlikte yokluğu o şeyin yokluğunu gerektiren ve o şeyin sebebine 

dâhil olmayan şeydir. ”171 Bu tanım hem şerʿî şartı hem de aklî şartı kapsamaktadır. 

İbnü’l-Hâcib’in eserini Refʿu’l-Hâcib isimli eseriyle şerh eden Sübkî, bu eserde 

Karâfî’nin yaptığı tanımı daha isabetli bulur ve tercih ettiği tanımın da bu olduğunu ifade 

eder. Nitekim kendi eseri Cemʿu’l-cevâmiʿ’de şartı benzer ifadelerle şu şekilde 

 
170 Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān el-Ḳarāfī, Envāru’l-burūḳ 

fī envāi’l-furūḳ, thk. Muḥammed Aḥmed Serrāc - ʿAlī Cumʿa Muḥammed (el-Ḳāhire(h): 

Dāru’s-Selām, 2010), 1/151. 

171 Muḥammed b. ʿAbdirraḥīm el-ʿUrmevī Ṣafiyyuddīn el-Hindī, Nihāyetu’l-vuṣūl fī 

dirāyeti’l-uṣūl, thk. Ṣāliḥ b. Suleymān el-Yūsuf - Saʿd b. Sālim es-Suveyh (Mekke(h): el-

Mektebetu’t-Ticāriyye(h), ts.), 1583-1584. 
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tanımlamıştır: “Ademiyle ademi gerekli kılan, vücuduyla vücudu ve zatıyla ademi gerekli 

kılmayan şeydir”.172  

Geç dönem Hanefî usûlcülerin şart ile ilgili tanımlarına yer verdikten sonra söz konusu 

tanımları değerlendirmek daha da isabetli olacaktır. Hanefî usûlleri arasında büyük bir 

öneme sahip olan el-Menâr’ın müellifi Nesefî şartı, “Bir şeyin varlığının zorunlu 

olmasının değil, imkânının kendisine bağlı olduğu şeydir.”173 ifadeleriyle tanımlar. Daha 

sonra usûl eseri telif eden Molla Hüsrev, Hadimî ve Büyük Ali Haydar Efendi gibi âlimler 

ise şartı şu şeklide tanımlarılar: “Hükme ulaştırma ve hükme etki etme açısından bir 

fonksiyona sahip olmayan, bir şeyin meydana gelmesinin kendi varlığına bağlı olduğu 

şeydir.”174 Nesefî sonrasındaki usûlcülerin şartı, diğer vasıfları dışarda bırakacak şekilde 

tarif ettikleri görülmektedir. 

Yapılan tanımlar incelendiğinde genel anlamda şartın üç açıdan tarif edildiği 

söylenebilir. Usûlcülerin yaptığı tanımlar farklı bakış açılarını yansıtmakla birlikte öz 

itibariyle aynı görünmekte, mahiyet bakımından ise farklılaşmaktadır. Şarta yapılan 

tanımlarda birinci yaklaşım tarzı müessire olan etkisi açısından, ikinci tanım ise bir şeyin 

varlığı veya yokluğu açısından olmuştur. Üçüncü yaklaşım tarzı, şartın tamamlayıcı 

niteliğe sahip bir vasıf olması yönündendir.  

Müessirin etkisinin kendisine bağlı olduğu yönündeki tanım, Muʿtezile’den Basrî’nin, 

Hanefîler’den Semerkandî gibi âlimlerin ve Eşʿarî usûlcülerden Râzî ve Beyzâvî’nin 

 
172 Subkī, Refʿu’l-ḥācib, 3/294; Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/385. 

173 Nesefī, Keşfu’l-esrār, 2/437. 

174 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 397. ھیلإ ءاضفإو ریثأت الب دوجولا ھیلع فقوتی ام وعف طرشلا امأو ; Ali 

Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, 442. Bilâ te’sir ve ifza’ kendisi üzerine vücud-u 

hüküm tevakkuf eden şeydir. 
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benimsediği tariflerdir. Bu tarif şartı sadece illet ile ilişkilendirmiştir. Bu açıdan 

Hanefîler’in şartı taksim ederken yer verdikleri şart çeşitleri doğrultusunda bahsi geçen 

tanımın, sadece şartın bir çeşidini kapsadığını, diğer çeşitlerini ise dışarda bıraktığını ve 

kuşatıcı olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim Debûsî, Pezdevî ve Serahsî gibi Hanefî 

usûlünde önemli yere sahip olan âlimler bu tanımı benimsememişlerdir.  

Râzî ve Beyzâvî’nin tanımları da kendilerinin illet anlayışıyla örtüşmemektedir. 

Çünkü kendi teorilerinde illet alâmet konumundadır. O halde alâmet olan vasfın müessir 

olarak ifade edilmesi çelişki içermektedir. Bu nedenle diğer Eşʿarî usûlcüleri bu tanımı 

benimsememişlerdir.  

Şart tanımında ikinci yaklaşım tarzı şartın varlığı ve yokluğunun ne ifade ettiği üzerine 

olmuştur. Hanefî usûlcüler şartın varlığının ifade ettiği anlam üzerine tanımı 

şekillendirmişlerdir. Ayrıca Debûsî bu açıdan şartın yokluğunun ne ifade edeceğine de 

yer vermiştir.  Aynı minvalde Mutezilî usûlcü Kâdî Abdulcebbâr, Eşʿarî usûlcülerden 

Gazzâlî, Âmidî, Karâfî, Hindî ve Sübkî de şartın varlığı ve yokluğu üzerinden tanımlama 

yapmışlardır. Şartın varlığının ifade ettiği anlam üzerinde tanımlar benzerlik gösterse de 

mahiyet ve kapsam açısından farklılaşmaktadır. Bu açıdan yapılan tanımlar iki yönden 

değerlendirmeye tabi tutulabilir. Birincisinde şartın varlığı durumunda, ilgili şeyin 

varlığının imkânını söz konusu etmek mümkündür. İlgili şeyin şartın varlığı ile meydana 

gelmesinin zorunlu olmadığı ifade edilmiştir. Bu açıdan tanımlar birbiriyle örtüşmektedir. 

Fakat şartın varlığı durumunda neyin meydana geleceği hususu farklılık göstermektedir. 

Bu husus usûl eserlerinde mefhûmu’l-muhâlefe konusunda yer verilen bilgiler 

doğrultusunda netlik kazanmaktadır. Hanefî usûlcüler şartın varlığını daha çok illetin 

işlevselliği ile ilişkilendirirken, diğer usûlcüler böyle bir ilişkiden bahsetmemişlerdir. Bu 

durumda her iki tanım lafız itibariyle aynı olsa da şartın varlığında veya yokluğunda neyin 

işlevsellik kazandığı farklılaşmaktadır. Nitekim Bâcî ve Semʿânî tanımda hükmün 
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varlığının şartın varlığına bağlı olduğunu ifade ederken şartı hükümle 

ilişkilendirmişlerdir.175  

Şartın varlığı ve yokluğu üzerine yapılan tanımlarla ilgili diğer bir husus ise şartın 

yokluğu halinde bunun hükme olan etkisidir. Nitekim Hanefîler’den Debûsî tanımında 

şartın yokluğu ile ilgili bir pasaja yer vermiştir. Bu pasaj “Yokluğunda ise hükmün 

meydana gelip gelmemesinde etkisi bulunmayan şey” olarak zikredilir. Gazzâlî ve onun 

tanımını benimseyenler ise bu durumu “Şartın bulunmadığında meşrut olan şeyin de 

bulunmadığı” sözleriyle ifade ederken, Karâfî ve Hindî gibi usûlcüler de “Şartın 

yokluğunda ilgili şeyin yokluğunu gerektiren” şeklinde formüle etmişlerdir. Yapılan 

tanımlarda iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi şartın yokluğu hükmün nefyini 

gerektirmezken, ikincisi ise şartın yokluğunun hükmün nefyini gerektirdiği yönündedir. 

Bu durum, şartın yokluğunun hüküm yokluğunda etkili olup olmadığı sorusunu akla 

getirmektedir. Hanefîler’e ve Gazzâlî’nin tanımını benimseyenlere göre şartın yokluğu 

hükümde etkin bir faktör değildir. Bu durum aynı zamanda tartışmaların yer aldığı konu 

olan mefhûmu’l-muhâlefe ile ilişkilidir. Hanefî usûlcüsü Debûsî’nin şart tanımında böyle 

bir kayda yer vermesi, şarta bağlanmış bir hükmün, bu şart meydana gelmediğinde 

hükmün nefyini gerektirip gerektirmeyeceği konusuna açıklık getirme amacıyla olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu açıdan Hanefîler mefhûmu’l-muhâlefeyi naslardan şerʿî hüküm ispatı 

için delil kabul etmezler. Yani şart özelinde söylersek şarta bağlanmış bir hükmün, şartın 

varlığı ile söz konusu olacağını, ilgili şartın olmaması halinde bunun bir hüküm ifade 

etmeyeceğini kabul ederler. Dolayısıyla tanımda şartın yokluğunun hükmün meydana 

gelmesinde herhangi bir etkisinin olmayacağı kaydıyla bu husus ilişkilendirilmiştir.  

Pezdevî ve Serahsî gibi diğer Hanefî usûlcüler şartın bu yönüne tanımda temas 

etmemiştir. Bunun sebebi şartın böyle bir etkisinin olmamasıdır. Aynı şekilde Gazzâlî 

 
175 Bācī, İḥkāmu’l-fuṣūl, 1/288; Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h), 2/37-38. 
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tanımında şartın yokluğunda, şarta bağlanan şeyin bulunmayacağını ifade etse de bunu 

bir gereklilik olarak zikretmemiştir. Bu doğrultuda Gazzâlî, mefhûmu’l-muhâlefenin delil 

olmayacağını ifade etmiş ve Şâfiî’den teorik zeminde farklı düşündüğünü belirtmiştir.  

Çünkü Gazzâlî de Hanefî usûlcüler gibi mefhûmu’l-muhâlefeyi şerʿî hükmün 

belirlenmesinde delil olarak kabul etmemektedir.176 Karâfî ve onun tanımı ile aynı 

doğrultuda şartı tarif edenlere göre ise, şartın yokluğu hükmün nefyini gerektirmektedir. 

Bu ifade şartın yokluğunun hükümde etkili olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Karâfî 

şartın yokluğunun nassın hüküm ifade etmesine delalet edeceğini kabul etmektedir.177  

Şartın tanımına diğer bir yaklaşım tarzı da şartın tamamlayıcı vasıf olması cihetinden 

tarif edilmesidir. Şîrâzî ve Şâtıbî bu yönü itibariyle şartı tanımlamışlardır. Bu tanımda 

şart koşulan şeyin gerektirdiği şeyin şart ile tamamlanacağı ifade edilir. Fakat bu 

yaklaşıma göre şartın meydana gelmemesi durumunda, şartın ilgili olduğu şeyin eksik 

olacağı anlamı çıkar. Bu açıdan ilgili şeyin kısmen de olsa meydana geldiğini söylemek 

gerekmektedir. Fakat abdest örneğinde namaz fiilini oluşturan unsurlar meydana gelse de 

namazın eksik olarak meydana geldiğini söylemek doğru olmaz. Benzer bir şekilde 

akitlerde îcab ve kabulün geçerli olabilmesi için tarafların ehliyet sahibi olmaları şartı 

vardır. Bu şart olmaksızın yapılan akdin eksik olduğundan bahsedilmez. Aksine akdin 

hükümsüzlüğünden bahsedilir. Bu açıdan şartın yokluğunun ilgili şeyde nasıl bir etki 

yaptığı eksik kalmakta olup, tanımın kuşatıcı olduğunu söylemek zor görünmektedir.  

Bu değerlendirmeler neticesinde şartı tanımlamak gerekirse, Hanefî teorisinin şarta 

yüklediği anlamı kendi içerisinde değerlendirip o şekilde tarif etmek, diğer usûlcüleri de 

kendi teorileri içerisinde değerlendirip öyle bir tarif vermek daha isabetli bir tutum 

olacaktır. Erken dönem Hanefî usûlleri ile geç dönem Hanefî usûllerinde şart ifadeler 

 
176 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/688, 700-701. 

177 Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl, 213. 
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farklı olsa da mana açısından aynı şekilde tanımlanmıştır. Geç dönem Hanefî usûllerinde 

şartın sebeb ve illetten ayrıştığı özelliği tanımda belirgin hale getirilmiştir. Fakat şartın 

meydana gelmemesi halinde ne gibi bir durumun ortaya çıkacağı tanımda yer almamıştır. 

Bu açıdan Debûsî’nin şartın yokluğu ile ilgili mefhûmu’l-muhâlefe konusunda yer verdiği 

ve Hanefîler’in görüşünü yansıtan kaydı da göz önüne alarak şartı şu şekilde tarif etmek 

mümkündür:  

“Şart, varlığıyla hükme ulaştırma ve etki etmede bir işlevi bulunmayan, bir şeyin 

zorunlu olarak meydana gelmesinin (vücubunun) değil varlık bulabilmesinin 

(vücudunun) kendisine bağlı olduğu, yokluğu halinde ise şerʿî nassın aksi yönde bir 

hüküm ifade etmesinde işlevinden söz edilmeyen vasıftır.”  

Bu tanım üç dinamik üzerine kurulmuştur. Birinci dinamik, şartın sebeb ve illetten 

ayrıştığı özelliğe aittir. İkincisi, şartın var olmasıyla o şeyin zorunlu bir şekilde değil de 

varlık bulabilmesine imkân tanımasını ifade etmektedir. Üçüncü dinamik ise, şarta 

bağlanmış şerʿî bir nassın, şartın bulunmaması durumunda, şartın yokluğunun hükme 

herhangi bir etkisinin olmaması anlamındadır. Tanımda yer alan üçüncü kaydı örnek 

üzerinden açıklamak gerekirse, hür bir kadınla evlenmeye güç yetiremeyen kimse ile 

ilgili cariye ile evlenebileceğini ifade eden ayetin, kişinin hür kadınla evlenmeye güç 

yetirmesi halinde cariye ile evlenemeyeceği anlamını barındırmaması yani şartın 

yokluğunun aksi bir hüküm ifade etmemesi zikredilebilir.178  

Diğer usûlcüler açısından bir tanım tercih etmek gerekirse, Gazzâlî gibi mefhûmu’l-

muhâlefeyi kabul etmeyenler hariç diğerleri için Karâfî’nin yapmış olduğu tanımın daha 

kuşatıcı olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu tanıma tekrar yer vermek gerekirse, “Şart, 

kendisinin bulunmamasıyla hükmün yokluğunu gerektiren, meydana gelmesiyle hükmün 

 
178 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 1/260. 
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meydana gelmesini ve yokluğunu gerektirmeyen, kendi varlığında hüküm ile münasebet 

ilişkisi içermeyen vasıftır.” Mezkûr tanım, şartın işleviyle ilgili ve diğer vasıflardan 

ayrıldığı hususları barındırması açısından daha kuşatıcı görünmektedir. 

2. Diğer Disiplinlerdeki Anlamı 

Şart, İslam hukukunda önemli bir yere sahip olmakla birlikte, diğer ilim dallarının da 

ilgi alanındadır. Dil bilimcilerin, felsefecilerin, mantıkçıların ve modern hukukun konusu 

olmuştur. Bu sebeple bahsi geçen ilim dallarında şarta yapılan tanımları da zikretmek 

konu açısından faydalı olacaktır. 

Dil bilimciler şartı dil ehlinin kullanımında yer eden şekliyle tanımlamışlardır. 

Yapılan tanım şu şekildedir: "İn edatı ve diğer benzer edatlarla hükmün kendisine 

bağlandığı şeye şart denir."179 Şart edatları dil kitaplarında ve fıkıh usûlü kitaplarının 

ilgili bölümlerinde geniş bir şekilde anlatıldığından bu çalışmada ayrı bir başlık altında 

ele alınmayacaktır. Kısaca Arap dilinde kullanılan bir kısım şart edatları zikredilerek kısa 

bilgiler verilmekle yetinilecektir.   

Arap dilinde kullanılan şart edatları نإ  (in/…se), ول  (lev/…saydı), الول  

(levlā/…masaydı), اذإ  (izā/…dığında) ve ىتم  (metā/her ne zaman) gibi harf ve isimlerdir. 

Şart manası için kullanılan asıl edat in harfidir. Bu edat meydana gelmesi mümkün olan 

bir husus için söz konusu olur. Şart için kullanılan lev edatı ise geçmişte meydana 

gelmemiş bir fiilden dolayı, diğer bir fiilin de gerçekleşmediğini ifade etmek için 

kullanılır. Dilciler bu edatı, هریغ عانتمال عانتما فرح  ifadesiyle tanımlamışlardır. Benzer bir 

kullanımı ifade eden levlā edatı, meydana gelmeyen bir fiil ile meydana gelen bir fiil 

arasındaki sebep sonuç ilişkisini ifade eder. Bu anlamın yanı sıra Hanefîler levla’nın 

istisna gibi amel edeceğini ifade ederler. Diğer bir edat olan izā gerçekleşmesi kesin olan 

 
179 Ṣafiyyuddīn el-Hindī, Nihāyetu’l-vuṣūl, 1584. 
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ya da olmayan fiiller için kullanılır. Dil ashabından Kûfîlere göre izā zarf ve şart edatı 

olması açısından müşterek bir lafızken, Basrîlere göre zarf edatı olup, zarf anlamını 

barındırmakla birlikte şart edatı olarak da kullanılır. Benzer bir şekilde metā edatı da 

zaman zarfı olup şart manasını barındıran bir kelimedir. Şart edatı olarak kullanılsa da 

zaman zarfı olarak işlevi devam eder.180  

Şart edatları dil ashabının kullanımına göre farklılık arz edebilir. Fıkıh usûlü eserleri 

şart edatlarını İslam Hukukunun ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in dili üzerinden 

açıklamışlardır. Bu bağlamda şart edatlarının anlamlarının hükme etkisine örnek olması 

açısından dikkat çekici bir örnek zikretmek yerinde bir tutum olacaktır. Bir kimse eşine 

“Seni boşamadığımda sen boşsun.” ( قلاط تنأف كقلطأ مل اذإ ) veya “Seni boşamadığım 

müddetçe sen boşsun.” ( قلاط تنأف كقلطأ مل ام اذإ ) diye bir ifadede bulunsa, bu sözün 

neticesinde doğacak hüküm kişinin niyetine göre farklılık gösterir. Nitekim izā edatı 

Hanefîler’in görüşüne göre zaman zarfı ve şart edatı olması bakımından müşterek bir 

lafızdır. Bu ifadeleri kullanan kimse اذإ  (izā) edatını zaman anlamıyla kullandığını söylese 

Hanefî teorisinde boşama hemen gerçekleşirken, bu edat ile şart anlamını kasteddiğini 

söylese ölünceye kadar boşama gerçekleşmez.181 

Mantık ilminde şart, iki önermeyi birbirine bağlayan edatlar için kullanılmıştır. 

“Yağmur yağarsa, yerler çamur olur.” örneği bu anlam için zikredilebilir. Burada yerlerin 

 
180 Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/327; Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 1/265-269; Molla 

Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 220/223; Osman Güman, Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi (İstanbul: 

İSAM Yayınları, 2017), 158-164. 

181 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 1/232. 
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çamur olması, yağmurun yağmasına bağlıdır.182 Mantık ilminde şart dilde yer aldığı 

anlamıyla kullanılmakla birlikte özelde iki önermeyi birbirine bağlayan edat olarak 

fonksiyon icra etmektedir. 

Felsefe disiplininde şarta/koşula, “Başka bir şeyin kendisine bağlı olduğu ve bu şeyi 

mümkün kılan vasıf.”, “Belli nedensel bağlantıda etkinin ortaya çıkmasını sağlayan 

etken.”183 ve “Bir başka durumun gerçekleşebilmesi için var olması gereken durum.”184 

şeklinde çeşitli tarifler yapılmıştır. Yapılan felsefi tanımlarda sebeble sıkı bir bağlantısı 

görünen şart, sebebten farklı olup arasında şu şekilde bir fark olduğu ifade edilir: Sebeb 

etkiyi meydana getiren şeydir. Şartın ise etkinin meydana gelmesinde herhangi bir 

fonksiyonu yokken, sebebin etkisini meydana getirmesi açısından fonksiyoneldir. 185 

Felsefe disiplininde şarta yüklenen anlam ve sebeb ile arasında ifade edilen fark, Hanefî 

usûlcülerin şarta yüklediği anlam ile benzerlik göstermektedir. 

Günümüz Türk hukukunda şart kavramı, koşul kelimesiyle ifade edilir.186 Koşul 

sözcüğü günlük kullanımda olduğu gibi hukuk dilinde de birbirinden farklı anlamlara 

gelir. Bu bağlamda koşul, bir vaziyetin taşıdığı özellikleri ifade etmek için kullanılabilir. 

Örnek olarak “…Bu koşullar altında yapılan sözleşme ikrah sebebiyle hükümsüzdür.” 

 
182 Mahmut Kaya, “Şart”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), 38/363. 

183 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1975), 

111. 

184 Afşar Timuçin, Felsefe Sözlüğü (İstanbul: Bulut Yayınları, 2004), 332. 

185 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, 111; Boynukalın, “Fıkıh Usûlünde Şart Kavramı”, 

9-10. 

186 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Ankara: Yetkin Yayınları, 2021), 1312. 
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cümlesindeki koşul bu anlamdadır. 187 İkinci anlamı, bir hukuki sonucun ortaya çıkması 

için yerine getirilmesi kanunda öngörülen hususlara verilen isimdir. “Sınırlı 

ehliyetsizlerin tasarruflarının geçerliliğinde kanuni temsilcilerinin icazet verme koşulu 

aranır.” ifadesi bu tür koşul anlamına örnek verilebilir. Zikri geçen türdeki koşula hukuki 

koşul/kanuni şart ismi de verilir. Üçüncü anlamı, bir hukuki tasarrufun ve özellikle 

sözleşmelerin kapsadığı hükümleri ifade etmek için kullanılır. Örnek olarak, “Taraflar 

ilgili sözleşmenin koşullarına uymakla yükümlüdür.” cümlesi zikredilebilir. Burada 

koşul, sözleşmedeki kayıt anlamındadır.188  Diğer bir koşul anlamı ise, koşula bağlı 

borçlar konusuyla ilgili olup bir hukuki işlemin, hukuki sonucunun kendisine bağlandığı 

ve gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen koşuldur. Bir satım 

sözleşmesinin hükmü, bir koşulun gerçekleşmesine bağlanması örnek olarak ifade 

edilebilir.189 

Şart kavramı günümüz Türk hukukunda bu şekliyle tanımlanmakla birlikte daha 

özelde Borçlar hukukunda koşula bağlı borçlar başlığı altında detaylı bir şekilde ele 

alınmış, vade, önolgu ve mükellefiyet gibi benzer kavramlardan farkı açıklanmış ve 

olumlu-olumsuz, rastlantısal-iradi-karma, geciktirici-bozucu taksimleri ile türleri 

 
187 Komisyon, Türk Hukuk Lûgatı (Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1998), 308-309; Eren, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1315; M. Kemal Oğuzman - M. Turgut Öz, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler (İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2018), 2/506. 

188 Turgut Akıntürk, “Şart ve Mükellefiyet Kavramları Üzerine Bir İnceleme”, Ankara 

Üiversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27/3 (1970), 222; Oğuzman - Öz, Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, 2/506. 

189 Oğuzman - Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2/507. 
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açıklanmıştır.190 Şartın günümüz Türk hukukundaki bu türlerinin benzer bir şekilde İslam 

Borçlar hukukunda da ele alındığı ifade edilebilir.  

Günümüz Türk hukukunda şart kavramı norm bağlamında da ele alınmıştır. Normlar, 

farklı açılardan taksime tabi tutulmuştur. Bu taksimlerden birisi emredici hukuk normları 

ve yedek hukuk normları şeklindedir.191 Şart bu bağlamda hem emredici hem de yedek 

hukuk normları altında değerlendirilmiştir. İslam hukukunda da şartı bir norm olarak ele 

aldığımızda bu tasniften her ikisinin kapsamına girdiğini ifade etmemiz mümkündür. 

Nitekim İslam Borçlar hukukunda akitlerde şart, şerʿî ve caʿlî olarak iki kısımda mütaala 

edilmiştir. Bu taksimde şerʿî şartların bir kısmı emredici hukuk normu özelliğini 

taşımaktadır. Çünkü bu şartların yerine gelmemesi halinde sahih bir akitten söz etmek 

mümkün değildir. Caʿlî şartlar ise tamamlayıcı nitelikte olan yedek hukuk normlarını 

ifade etmektedir. Kişilerin bireysel iradesiyle gündeme gelen caʿlî şartlar akdin asli 

unsurları olmayıp tamamlayıcı niteliktedir. Nitekim şart, bazı usûl eserlerinde bu yönü 

dikkate alınarak “şart koşulan şey için tamamlayıcı olan vasıf”192 şeklinde tarif edilmiştir. 

 
190 Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1315-1318; Oğuzman - Öz, Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, 2/509-514. 

191 Emredici hukuk normu, kişiler tarafından aksinin kararlaştırılması caiz olmayan hukuk 

kurallarıdır. Tamamlayıcı ve düzenleyici kurallar olarak da isimlendirilen yedek hukuk 

normları ise, kişilerin kendi iradeleri doğrultusunda meydana getirdikleri, aksini ortaya 

koyabilme imkanı olan, değiştirmedikleri takdirde uygulanmaları gerekli olan kurallardır. 

bk.: Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2018), 113-114; Oğuzman 

- Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1/82; Ali İhsan Pala, “Emredici-Yedek Hukuk 

Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam Hukuku Açısından İmkanı”, İlahiyat Tetkikleri Dergisi 46 

(Şubat 2016), 17, 30-31. 

192 Şīrāzī, Şerḥu’l-Lumaʿ, 412. 
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Konu ile ilgili makale kaleme alan Pala, pozitif hukukta yer alan bu taksimin İslam 

hukuku açısından da mümkün olduğunu dile getirir.193 Emredici ve yedek hukuk normu 

taksimi şart kavramının anlaşılmasında ve irade serbestisinin alanı hakkında bize bilgi 

vermesi açısından önemlidir. Nitekim İslam Hukukunda da emredici olma özelliğine 

sahip olan şerʿî şartlar asgari unsurları ifade ederken, yedek kural olarak kabul 

edebileceğimiz caʿlî şartlar ise irade serbestisinin olduğunu ortaya koyar.  

Şart kavramına farklı disiplinlerde yüklenen anlamlar incelendiğinde kavramın 

anlaşılma biçimlerinin benzerlik arz ettiği görülmüştür. Her bir disiplin kendi zaviyesi 

açısından şartı anlamlandırdığı ve bu anlamlandırma faaliyetinin sözlük anlamıyla uyum 

içerisinde olduğu ifade edilmelidir. 

III. ŞARTIN ÖZELLİKLERİ 

Kâdı Abdulcebbâr, Bâkıllânî ve diğer bazı usûlcüler şartın geçerliliği için üç özellik 

zikrederler.194 

1. Şartın diğer vasıflardan ayırt edilebilir olması: Mükellefin talep edilen fiili tam 

anlamıyla yerine getirebilmesi için, bu fiile ait şartların yerine gelmesi gerekmektedir. 

İlgili şartların yerine gelebilmesi için de şartın diğer vasıflardan belirgin bir şekilde 

ayrılması gerekir. Çünkü mükellefin bu şartları yerine getirebilmesi, karışıklığa mahal 

 
193 Pala, “Emredici-Yedek Hukuk Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam Hukuku Açısından 

İmkanı”, 40. 

194 Bākıllānī, et-Taḳrīb ve’l-İrşād, 2/136-138, 3/161-164; Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-

Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 1/115; Cuveynī, et-Telḫīṣ fī usūli’l-fıḳh, 85; Ebu’l-Vefā ʿAlī b. 

ʿAḳīl b. Muḥammed İbn ʿAḳīl, el-Vāḍıḥ fī uṣūli’l-fıḳh, thk. ʿAbdullah b. ʿAbdulmuḥsin 

et-Turkī (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 1999), 3/6. 
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olmadan açık bir şekilde bilinmesiyle söz konusu olacaktır. Nitekim bir kısım şart 

tariflerinde bu özellik şartın zahir ve munzabıt olması şeklinde formüle edilmiştir.195 

2. Şartın gelecekte meydana gelmesi: Şartın kendisine bağlı olduğu şey gelecekte 

meydana gelecektir. Bu fiilin meydana gelebilmesinin imkânı için şartın da gelecekte 

meydana gelmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda şartın geçmişte meydana geldiği 

izlenimi olsa bile aslında bu durumlarda da şart gelecekte meydana gelmektedir. Örneğin 

bir kimse arkadaşına, “Ahmet fakülteye dün gitmişse sen de bugün git.” şeklinde bir 

söylemde bulunsa, burada şartın her ne kadar geçmişte meydana geldiği izlenimi olsa da 

burada asıl gaye Ahmet’in fakülteye gidiş bilgisidir. Bu bilgi de gelecekte olacak bir 

durumdur.  

3. Şartın yerine getirilmesi mümkün olan bir şey olması: Mükellefin şarta bağlanmış 

bir fiili yerine getirebilmesi şartın mümkün olması ile gerçekleşebilir. Şartın mükellefin 

gücü dâhilinde olmayan bir durum olması, kendisine bağlanan fiilin de imkânsızlığını 

doğurur. Bu ise imkân dâhilinde olmayan bir şartı öngören kimsenin aslında şarta 

bağladığı fiilin gerçekleşmesini istemediği anlamındadır. Bundan dolayı şartın 

mükellefin yerine getirebileceği bir vasıf olması gereklidir ki aksi halde söz konusu şart 

bir anlam ifade etmez. 

IV. ŞARTIN ÇEŞİTLERİ  

Şartın tarifinde farklılıklar olduğu gibi çeşitlerinde de usûlcülerin bakış açılarına göre 

farklı taksimatlar söz konusu olmuştur. Farklı taksimat yapılmasının sebeplerinden en 

fazla öne çıkanı, şartın hangi zaviyeden ele alındığı ile ilgili kısımdır. Kelâmcı mesleğine 

göre ele alınan usûllerin çoğunda şart hukuk sahasına hasredilmeksizin genel bir bakış 

açısıyla ve kaynağı dikate alınırak değerlendirilirken fukaha mesleğine göre ele alınan 

usûl eserlerinde şartın hukuk sistemi içerisindeki fonksiyonu üzerinden bir değerlendirme 

 
195 Şevkānī, İrşādu’l-fuḥul, 62. 
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ve taksimat yapıldığı söylenebilir. Bununla birlikte fukaha mesleğine göre kaleme alınan 

usûl eserlerinde şart konusunun, doğrudan şerʿî hükümle ilişkilisi olması açısından fürû 

meseleler etrafında temellendirilerek kategorik hale getirildiği gözlenmektedir. Şart bu 

iki yaklaşım tarzının dışında sıhhati ve mükellefin durumu gibi farklı açılardan da 

taksimata tabi tutulmuştur.  

Farklı bakış açılarıyla ele alınan şartın kısımlarını kuşatıcı bir şekilde kaynağı ve 

yapısı, işlevselliği, sıhhati, mükellefin kudretinde olup olmaması ve teklif ile vazʿ anlamı 

içermesi bakımından kategorize ederek işlemek, bütünü görme açısından yararlı 

olacaktır. 

A. Yapısı/Kaynağı Açısından Şartlar 

Kelâmcı mesleği ile ele alınan usûl eserlerinde şart, şerʿî boyutuna hasredilmeksizin 

kaynağı itibariyle ikili, üçlü ve dörtlü taksime tabi tutulmuştur. Kimi usûlcüler, aklî ve 

şerʿî 196, kimi usûlcüler, aklî, şerʿî ve lügavî,197  kimi usûlcüler de aklî, şerʿî lügavî ve âdî 

şart198 şeklinde taksim yapmışlardır. Üçlü taksim kimi eserlerde aklî, şerʿî ve lügavî şart 

iken kimi eserlerde lügavî şart yerine âdî şart çeşidi zikredilmiştir.199 Lügavî şarta, şart 

taksiminde yer vermeyenler, bu şart türünde sebebiyet anlamının daha belirgin olmasını 

 
196 Cuveynī, et-Telḫīṣ fī usūli’l-fıḳh, 188; ayrıca Cüveyni şartı, aklî ve aklî olmayan diye 

ikiye ayırmış, akli olmayan başlığı altında şerʿî şartı sözle ifade edilen ve edilmeyen diye 

iki ayırarak mütala etmiştir.; Rāzī, el-Maḥṣūl, 1/327. 

197 Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h), 4/331-332; Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/679; Subkī, Refʿu’l-

ḥācib, 3/294; Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), Ravḍatu’n-nāẓır ve Cunnetu’l-munāẓır fī 

uṣūli’l-fıḳh ʿalā meẕhebi Aḥmed b. Ḥanbel, 46. 

198 Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/385; Şevkānī, İrşādu’l-fuḥul, 508. 

199 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/251. 
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ve alâmet anlamı taşımasını buna gerekçe olarak zikrederler. Bu usûlcüler, dilde in ve 

benzeri edatların şart olarak isimlendirilmelerinin cevap cümlesinin alâmeti olduğunu 

ifade etmişler ve ilgili gerekçelerden ötürü şartı taksim ederken lügavî şarta yer 

vermemişlerdir.200 

Erken dönemde ele alınan usûl eserlerinde yapısı/kaynağı açısından şart taksimi kısmi 

farklılık arz eder. Bu farklılıklara temas edip sonrasında şart çeşitlerine yer vermek daha 

isabetli olacaktır. Erken dönem usûl müelliflerinden olan Bâkıllânî şartı, yapısı açısından 

manevî ve lafzî olmak üzere iki kısımda mütalaa eder. Yapmış olduğu bu taksimde 

Bâkıllânî manevi şart kısımda aklî ve şerʿî şartı ele alır. Lafzî şart başlığı altında da şart 

edatlarıyla ifade edilen lafza dökülmüş şartları zikreder.201 Daha sonraki usûlcüler 

Bâkıllânî’nin manevî şart başlığı altında yer verdiği aklî ve şerʿî şartı, kaynağını esas 

alarak ayrı ayrı ele almışlardır. Bâkıllânî’nin manevi şartın karşısına koymuş olduğu lafzî 

şartı ise lügavî şart başlığı altında değerlendirmişlerdir. 

Ebü’l-Hüseyin el-Basrî şart konusunda doğrudan bir taksim yapmazken şartı 

tanımlama sadedinde “müessirin etkisinin kendisine bağlı olduğu” ifadesini kullandıktan 

sonra şartın lafızla veya lafız olmadan meydana gelebileceğini ifade eder. Zımnen burada 

şartı lafzî ve lafzî olmayan şeklinde taksime tabi tuttuğu söylenebilir.202 

Şîrâzî şart kavramını tahsis konusunda ele alır. Şartı taksim ederken tahsis eksenli bir 

ayrım yapar. Bu ayrım tahsise uğrayan hitaba muttasıl ve munfasıl olmasına göredir. 

Muttasıl şart, hitapla birlikte zikredilen şarttır. Örnek olarak, “Beyte ulaşma imkânına 

 
200 ʿAbdurraḥmān el-Bennānī, Ḥāşiyetu’l-Bennānī ʿalā Şerhi’l-Mahallī ʿalā Metni 

Cemʿu’l-cevāmiʿ (Dāru’l-Fikr, ts.), 2/21-22; Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 1/354. 

201 Bākıllānī, et-Taḳrīb ve’l-İrşād, 3/157-159. 

202 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 1/114. 
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sahip olanlara haccetmeleri Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.” ayetinde ulaşma 

imkânına sahip olanlar şartı zikredilir. Munfasıl şart ise hitapla birlikte olmayıp hitaptan 

ayrı zikredilen şartlardır. Örnek olarak namaz için abdestin şart olması zikredilir. Buna 

göre namazın şartı olan abdest, namazın dışında ayrıca emredilmiştir.203 Şîrâzî’nin bu 

taksimi, tamamıyla nassın tahsisi eksenlidir. Şart başlı başına ele alınıp taksime tabi 

tutulduğunda Şîrâzî’nin yapmış olduğu taksim şerʿî şart ve lügavî şart başlığı altına dâhil 

edilebilir. Nitekim haccın farziyetinde beyte ulaşma imkânının, namazın sıhhatinde de 

abdestli olmanın şart görülmesi, şeriatin talep ettiği hususlar olup, bu şartların şerʿî şart 

kategorisi altında değerlendirilmesine imkân tanır. Şîrâzî’nin bakış açısıyla, muttasıl veya 

munfasıl olan şart lafzî olması itibariyle lügavî şart kategorisinde de değerlendirilebilir. 

Bu açıdan düşünüldüğünde Şâriʿin talebi dışındaki şartları lügavî şartın altında 

değerlendirmek gerekir.  

Cüveynî ise nispeten farklı bir taksim yapmış ve şartı aklî ve gayri aklî olmak üzere 

ikiye ayırmıştır. Gayri aklî kısmında şerʿî şartı, sözle ifade edilen ve söze dayanmayan 

şart diye iki kategoride ele almıştır.204 

Kelâmcı mesleği ile ele alınan erken dönem usûl eserlerinde şartın taksimine dair 

zikrettiğimiz kısmi farklılıklar olmakla birlikte ifade ettiği anlam örtüşmektedir. 

Kaynağı/yapısı açısından şart başlığı altında kelâmcı mesleği ile telif edilen usûllerde 

aklî, şerʿî, lügavî ve âdî şart taksimi ile İbnü’l-Hümâm gibi bazı usûlcülerin memzûc 

metod ile kaleme aldıkları eserlerde yaptıkları hakiki ve caʿlî şart taksimine yer vereceğiz. 

Kelâmcı usûlcülerin şart taksimi ve İbnü’l-Hümâm gibi diğer usûlcülerin şart taksimi her 

 
203 Şīrāzī, Şerḥu’l-Lumaʿ, 412. 

204 Cuveynī, et-Telḫīṣ fī usūli’l-fıḳh, 84, 188. 
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ne kadar kaynağı açısından yapılmış bir taksim olsa da farklılık arz etmektedir. Bundan 

dolayı bu iki taksimi ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 

1. Aklî Şerʿî Lügavî ve Âdî Şart Taksimi 

Kelâmcı mesleği ile ele alınan usûllerde zikrettiğimiz üzere şart her ne kadar ikili, 

üçlü ve dörtlü bir taksime tabi tutulsa da resmi görmek açısından dörtlü taksimi esas 

almak ve meseleyi bu minvalde açıklamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

a. Aklî Şart 

Aklî şart, kaynaklarda tarif edilmeksizin örnek verilerek açıklanmıştır. Verilen 

örnekler, ilmin olabilmesi için hayatın, iradenin olabilmesi için ilmin, hayatın söz konusu 

olabilmesi için bir mahallin/bedenin olması şeklindedir.205 Şarta yapılan tanımlardan ve 

zikredilen örneklerden hareketle aklî şart şu şekilde tanımlanalabilir: Bir şeyin meydana 

gelebilmesi için aklen zorunlu olan, kendisi olmadığında o şeyin de var olamayacağı şeye 

aklî şart denir. 

 Aklî şart, ilk etapta şerʿî hükümle doğrudan irtibatlı görünmese de şerʿî hükümle sıkı 

bir ilişkisinden söz etmek mümkündür. Nitekim kulun şerʿî hükümle muhatap olabilmesi 

için bu hitabı anlayabilecek ve gereğini yerine getirebilecek vasıfları haiz olması gerekir. 

Bu açıdan teklifle muhatap olan bireyde akıl sıfatı olmalı ve sorumlu tutulduğu hususu 

yerine getirebilecek güce sahip olmalıdır. Bu durumlar birer aklî şarttır. Ayrıca aklî şart 

şerʿî bir olayla ilişkilendirilmişse bu şart aynı zamanda şerʿî bir şarttır. Bir başka ifadeyle 

aklî şart, şerʿî şart konumunda olabilir. 206  

 
205 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/679. 

206 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/251. 
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b. Şerʿî Şart 

Şerʿî şart, usûl eserlerinde doğrudan bir tanımlamaya tabi tutulmamış, diğer şart 

çeşitlerinde olduğu gibi örnek verilerek açıklanmıştır. Şartın genel tanımından hareketle, 

Şeriat tarafından bir şeyin varlığının imkânı için konulan, yokluğunda ise o şeyin 

yokluğunu ifade eden vasıf olarak tarif edilebilir. İlgili taksim kapsamında diğer şart 

türlerinden ayrıştığı nokta, şartı koyan merciin şeriat olmasıdır. Şerʿî şarta örnek olarak, 

namaz için abdest, bu taksimi benimseyenlere göre recm cezasının uygulanması için 

iḥṣān vasfı ve satım akdine konu olan malın mevcut olması gibi hususlar zikredilebilir.  

Şerʿî şart, kelâmcı mesleği ile ele alınan usûl eserlerinde sebebin şartı ve hükmün şartı 

şeklinde iki kısımda mütalaa edilmiştir.207  

Sebebin şartı, “Yokluğuyla sebebin hikmetinin meydana gelmesinde bir kusur 

oluşturan şarttır.”208 Örnek olarak zekâtın farz olması için bir kameri yılın geçmesi, 

akitlerde malın teslim edilebilir olması gibi durumlar zikredilebilir. Zekâtta bir kamerî 

yılın geçmesi (yıllanma) şartını açıklarsak, burada zekâtın sebebi nisap miktarı maldır. 

Yıllanma geçmeksizin sebeb olan nisabın gerektirdiği hikmet meydana gelmemektedir. 

Bu hikmet zenginlik vasfıdır. Nisap miktarı mala sahip olan kimsenin zenginliğinden 

bahsedebilmek için bu malın devamlılığından söz etmek gerekir. Bu açıdan yıllanma şartı 

sebeb olan nisabın hikmetini ifade etmektedir. Yıllanma olmadığında ise sebebin hikmeti 

oluşmaz ve zekâtın farziyetinden söz edilemez. Burada yıllanma şartı, sebebin hikmeti ile 

ilgili olup sebebin şartıdır. Sebebin şartına örnek olarak zikredilen hususlardan akitlerde 

malın teslim edilebilir olması ise, bir satım sözleşmesinde mülkiyetin müşteriye 

nakledilmesi akdin hükmü, sıhhat şartlarını taşıyan bu sözleşme mülkiyet intikalinin 

sebebi, sahih kurulan bu sözleşmeden elde edilen edimden faydalanma ise bu 

 
207 Āmidī, el-İḥkām, 82; Şevkānī, İrşādu’l-fuḥul, 508-509. 

208 Āmidī, el-İḥkām, 82; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/245. 
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sözleşmenin hikmetidir. Akde konu olan malın teslim edilebilir olması da bu sözleşmenin 

sıhhatinin şartıdır. Eğer bu şart gerçekleşmezse, bu sözleşmenin hikmeti olan mülkiyetten 

faydalanma da söz konusu olamayacaktır. Bu durumda şart, sebebten elde edilmek 

istenen hikmetin ortaya çıkması için vardır. O halde malın teslim edilebilir olması sebebin 

şartı konumundadır.209  

Hükmün şartı ise, yokluğu, hükmün engellenmesini ifade eden bir hikmeti zorunlu 

kılar. 210 Bu şart türüne örnek olarak zina filinin cezası olan recmin uygulanmasında iḥṣān 

şartı ve namaz için abdestli bulunma şartı zikredilebilir. Nitekim zina fiili hükmün 

sebebidir. Hüküm ise recm cezasıdır. Lakin recm cezasının uygulanması kişinin muhsan 

olması şartına bağlıdır. Namaz için abdestin şart olması örneğinde ise sevap elde etmek 

ve cezadan kurtulmak hüküm, namaz fiili ise bu hükmün sebebidir. Burada hikmet ise, 

yaratıcıya kulluk için yönelmektir. Bu durumda abdest şartı namazın şartı olup, yokluğu 

sevap elde etme ve cezadan kurtulma hükmüne engel olmaktadır. Her ne kadar yaratıcının 

huzurunda bulunma olan hikmet abdestsiz olarak meydana gelebilse de bu sevabın elde 

edilmesine ve cezanın kalkmasına yeterli değildir. Bunun meydana gelmesi namazın 

abdestli bir şekilde olmasıyladır. Bu bakış açısıyla abdest hükmün şartı olarak 

konumlandırılmıştır.211 

Sebebin ve hükmün şartına verilen örnekler farklı bakış açılarıyla bazı usûl eserlerinde 

birbirleri yerine kullanılmıştır. Yani hükmün şartına zikrettiğimiz abdest şartı, kimi usûl 

eserlerinde sebebin şartı olarak kimi eserlerde ise hükmün şartı olarak 

konumlandırılmıştır. Aynı şekilde akitlerde malın teslim edilebilir olması kimi usûl 

 
209 İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/245; Zeydān, el-Vecīz, 47. 

210 Subkī, Refʿu’l-ḥācib, 2/16-17; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/245. 

211 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/679; Āmidī, el-İḥkām, 82. 
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eserlerinde sebebin şartı iken kimi eserlerde hükmün şartı olarak konumlandırılmıştır. 212 

Bu farklılığın sebebi müelliflerin meseleyi farklı bakış açısıyla temellendirilmelerinden 

kaynaklanmaktadır.  

c. Lügavî Şart 

Lügavî şart, şart edatlarıyla bir şeyin, başka bir şeyin meydana gelmesinde 

ilişkilendirilmesidir. Örnek olarak, kocanın karısına, “Şu eve girersen, sen boşsun.” ve 

bir kimsenin bir başkasına, “Beni ziyaret edersen sana ikramda bulunurum.” ifadesi 

zikredilebilir.213 Zikredilen örnekler gösteriyor ki şart için dilde kullanılan formla, 

sonucun başka bir şeye bağlanması söz konusu olmaktadır. 

Kelâmcı mesleği ile ele alınan usûl eserlerinde lügavî şart da diğer şart türleri gibi şerʿî 

hükümle ilişkilendirilmemiştir. Yani vazʿî hüküm kategorisinde olan şart kavramı lügavî 

şartı kapsamamaktadır. Lakin zikrettiğimiz ilk örnekte olduğu gibi lügavî şart da şerʿî 

hükümle ilişkili olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuki bir olay olan boşama fiili lügavî 

şarta bağlanmıştır. Diğer bir tabirle, şerʿî hüküm, mükellefin dildeki form ile koşmuş 

olduğu şartın gerçekleşmesine bağlanmıştır. Bu açıdan netice hüküm için şartı ortaya 

koyan şeriatin kendisi değil, bizzat mükkellefin kendisidir. Diğer örnekte ise şerʿî 

hükmün kendisine bağlandığı bir durum söz konusu değildir.  

Lügavî şartın vazʿî hüküm olan şarttan yani şerʿî şarttan ayrı değerlendirilmesinin 

sebebi bu taksime yer veren usûlcülerin, hükmü “Şâriʿin hitabı” olarak 

konumlandırmaları, dolayısıyla lügavî şartı Şâriʿin değil de mükellefin öne sürmesinden 

hareketle böyle bir ayrım yaptıkları söylenebilir.  Vazʿî hükümlerden olan şart Şâriʿin 

 
212 Āmidī, el-İḥkām, 82; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/245-246; Subkī, Refʿu’l-ḥācib, 

2/16-17. 

213 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/679. 
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hitabıyla olabildiği gibi, hüküm konusuyla ilgili paylaştığımız bilgiler doğrultusunda 

mükellefin kendi iradesiyle ortaya koyduğu bir durum da olabilmektedir. Bu açıdan ilgili 

müellifler, hüküm tanımıyla bir çelişki meydana getirmemesi için bu tür şartları doğrudan 

Şâriʿin ön görmediği, şerʿî bir hükümle ilişki kurulması halinde Şâriʿin konuyla ilgili 

hitabının kapsamında olacağı yorumuyla problemi gidermeye çalışmışlardır.  

Lügavî şart, şart edatlarıyla bir şeyin başka bir şeyin meydana gelmesinde 

ilişkilendirilen bir şart türü olduğuna göre dilde şart için kullanılan kalıplar bu şart türünü 

ifade etmektedir. Şâriʿin kullarına olan hitabı da dilin kalıpları ile olmuştur. Öyleyse, 

Kur’an’da bir hükmün şarta bağlanması da şart edatlarıyla olmaktadır. Bu durumda şart 

edatlarıyla öne sürülen husus lügavî şart kapsamında mıdır yoksa şerʿî şart kapsamında 

mıdır sorusu akla gelmektedir. Örneğin, abdest ile ilgili ayet şart edatı ile kurulan bir 

cümle olup abdest namaz için bir şerʿî şarttır. Fakat bunun ifade ediliş biçimi şart edatıyla 

olmaktadır. Yani şerʿî şart ile lügavî şartları birbirinden ayıran unsur dilde şart için 

kullanılan kalıp değildir. Burada ayrıştırıcı özellik, şartın kaynağı olan iradedir. Şerʿî 

şartta irade sahibi Şâriʿin kendisi iken, lügavî şartta insanın iradesidir. Aklî şartta şartın 

kaynağı akıl, şerʿî şartta şeriatin kendisi, lügavî şartta ise şartın kaynağı dil değil, insanın 

iradesidir. Dil burada insan iradesinin form haline dökülmesidir. Nitekim şerʿî şartlar da 

dil formunda ifade edilmiştir.  Bu açıdan lügavî şart isimlendirmesi diğer şart çeşitleri ile 

ayrışma noktasında tam bir uyum ifade etmemektedir. 

d. Âdî Şart 

Aklî şart çeşidinde olduğu gibi âdî şart türüne de herhangi bir tanım yapılmamış ve 

örnekler üzerinden açıklanmıştır. Verilen örnekler, çatıya çıkmak için merdiveni 

kullanmak, ateşte yanan şeyin yanma esnasında ateşle bir arada olması, gören kimsenin 

gördüğü şey ile karşı karşıya olması gibi durumlar zikredilmektedir. Zikredilen bu 

örneklerden hareketle âdî şartı şu şekilde tanımlamak mümkündür: Şerʿî bir hükümle 
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ilişkisi bulunmayan veya aklî bir zorunluluk gerektirmeyen, bir fiilin meydana gelmesinde 

âdet gereği söz konusu olan şartlardır. Aklî şarttan ayrıldığı nokta, ilgili şeyin var 

olabilmesi için bu şart zorunlu bir vasıf değil, âdet gereği olmasıdır. Yani bu şart olmadan 

da ilgili şeyin meydana gelmesi mümkünken, genellikle ilgili şey söz konusu olduğunda 

akla gelen ilk husus bu şart türüdür. Mesela, çatıya çıkmak için merdiven şarttır ama bu 

aklın zorunlu kıldığı bir şart değil, âdet üzere kullanılan bir araç olmasıdır. Nitekim başka 

bir yolla da çatıya çıkmak mümkündür. 

 Âdî şart, doğrudan şerʿî hükümle ilişkili olmamakla birlikte, şerʿî bir olayla 

ilişkilendirildiğinde şerʿî şart hüviyetini kazanabilir.214 Bu açıdan âdî şartın şerʿî 

hükümden bağımsız bir şart türü olduğunu ifade etmek doğru olmaz.  

2. Hakikî ve Caʿlî Şart Taksimi 

İbnü’l-Hümâm gibi bazı usûlcüler kaynağını dikkate alarak şartı farklı bir taksime 

tabi tutmuşlardır. Akitlerde şartın durumunu ortaya koyması açısından bu taksim önem 

arz etmektedir. Bu usûlcüler şartı, hakiki ve caʿlî olmak üzere iki ana başlık altında ele 

alırlar.215 Nitekim muasır İslam hukuk usûllerinde de benzer taksime yer verenler 

olmuştur.216 Şartla ilgili taksimi bütüncül olarak görmek ve caʿlî şart altında yer alan ve 

birbirinin kasîmi/paydaşı olan şerʿî şart ile mükellefin koşmuş olduğu şartı daha iyi 

anlamak için aşağıdaki tabloya bakmak yerinde olacaktır.  

 
214 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/251. 

215 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 3/272-273; Emir Padişāh, Teysīru’t-Taḥrīr, 

4/69; İbn Nuceym, Lubbu’l-uṣūl, 260-261; Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 2/358-359. 

216 Ebū Sunne(h), el-Muḥāḍarāt, 82-83; ʿAlī Ḥaseballah, Uṣūlu’t-teşrīʿi’l-islāmī (Mıṣr: 

Dāru’l-Maʿārif, 1976), 393; Zeydān, el-Vecīz, 48. 
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Tablo 1 

 

 

Tabloda da görüldüğü üzere şart, hakiki ve caʿlî olmak üzere ikiye ayrılmış ve caʿlî 

şart da kendi içerisinde şerʿî şart ve mükellefin koşmuş olduğu şart olarak taksim 

edilmiştir. Hakiki şart, “bir şeyin vakıada gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğu şey” 

olarak tarif edilir. Örnek olarak ilim sahibi olmanın gerçekleşmesi için hayatın olması 

şartı zikredilir. Diğer usûllerde hakiki şart, aklî şart isimlendirmesiyle yer bulmuştur. Bu 

açıdan hakiki şart, bir şeyin varlığı için aklın gerekli gördüğü vasfı ifade etmektedir.217  

Şartın ikinci kısmı olan caʿlî şart da kendi içerisinde şerʿî şart ve mükellef tarafından 

konulan şart diye iki kategoride ele alınmıştır. Caʿlî şartı, normalde aklın bir şeyin 

meydana gelmesinde gerekli görmediği, bir irade tarafından o şeyin varlığı için yerine 

getirilmesi istenilen vasıf olarak ifade etmek mümkündür. Şu durumda hakiki şartta, 

şartın kaynağı akıl iken caʿlî şartta irade olmaktadır. Caʿlî şart da kendi içerisinde iradenin 

kaynağı açısından şerʿî şart ve mükellefin koşmuş olduğu şart diye ikiye ayrılmıştır. Şerʿî 

şart, aklın bir şeyin varlığı için gerekli görmediği, şeriatın o şeyin varlığında gerekli 

gördüğü vasıftır. Caʿlî şerʿî şarta örnek olarak kişinin daru’l-harbde ibadetlerle yükümlü 

 
217 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 3/272. 

Şart

Hakiki şart Caʿlî Şart

Şer'î şart Mükellefin 
vazʿettiği şart
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olması için bu ibadetlerin vacib olduğu bilgisine sahip olması, namaz fiilinin sıhhati için 

abdestli olma, nikâh akdinin sahih olması için iki şahidin varlığı gibi şartlar örnek 

verilebilir. Nitekim nikâh akdi, erkek ve kadının hayat birlikteliği kurduğu bir akittir. Bu 

birliktelik için vakıada iki şahidin olması zorunlu değildir. Lakin cumhurun kanaatine 

göre bu akdin geçerliliği için iki şahidin olması şart koşulmuştur. Bu durumda şahitlerin 

nikâh akdi için gerekli görülmesi bir irade tarafından şart koşulmuş olup, bu irade ise şerʿî 

iradenin kendisidir.218   

Caʿlî şartın ikinci kısmı olan mükellefin koymuş olduğu şart ise, şeriatın bir tasarruf 

için gerekli görmediği, kişinin o tasarrufun geçerli olması için koşmuş olduğu şartı ifade 

etmektedir. İbnü’l-Hümâm, mükellefin koşmuş olduğu şartları şeriatin izin verdiği 

çerçevede olmasıyla kayıtlar. Bu, bireyin koşmuş olduğu şartlarda mutlak bir serbestinin 

olmasını değil, ilgili şartların şeriatin izin verdiği alanlarda olmasını ifade eder. Nitekim 

bu hüküm konusunda mutlak yetki sahibinin Şâriʿin kendisi olması, bununla birlikte 

kullarına da yetki vermesi şeklinde formüle edilmiştir. Mükellefin ortaya koyduğu şart 

türüne örnek olarak, boşamada söz konusu olan şartlar ve akitlerde tarafların ortaya 

koymuş olduğu şartlar zikredilebilir.  

B. İşlevselliği Açısından Şartlar 

Şart, şerʿî olayların meydana gelmesindeki işlevi açısından da taksime tabi 

tutulmuştur. Bahsi geçen tutum Hanefîler’in şart taksiminde karşılaşılan bir husustur. Bu 

açıdan Hanefîler’de şart kavramı, emrin tekrarı ve fâsid istidlâl yolları başlıkları altında 

yer almakla birlikte başlı başına hüküm konusu bağlamında da ele alınmıştır.  

Klasik Hanefî usûllerinde şart konusu doğrudan çeşitleri açıklanarak ele alınmış, 

yapılan taksimde her bir şart çeşidi örneklerle resmedilmiştir. Hanefî usûlcülerinden 

 
218 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 3/272-273. 
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Debûsî şartı dört kısma ayırırken, Pezdevî beş, Serahsî de altı kısma ayırmıştır. Debûsî 

şartı, mahza şart, illet hükmünde şart, alâmet hükmünde şart ve şeklen şart şeklinde 

taksime tabi tutarken,219 Pezdevî dörtlü taksime sebeb hükmünde şartı eklemiş,220 Serahsî 

de bu beşine ek olarak illete benzeyen şartı ekleyerek konuyu altı kısımda ele almıştır.221  

Geç dönem Hanefî usûlcülerinden Habbâzî, Nesefî, Mola Hüsrev, Hâdimî ve Büyük 

Ali Haydar Efendi Pezdevî'nin beşli taksimine yer verirken222; Sadrüşşerîa gibi bazı 

usûlcüler de şartı dörde ayırmış, fakat Debûsî’nin taksiminden farklı bir sınıflandırma 

yapmışlardır. Debûsî’nin taksiminde yer alan alâmet manasında olan şart başlığı yerine 

sebeb manasında olan şart başlığını işlemişlerdir. Yani bu usûlcüler alâmet manasında 

şartı kabul etmemişler ve bu türe örnek olarak zikredilen hususları mahza alâmet olarak 

kabul etmişlerdir. 223 

Semerkandî ise şart çeşitlerini ele alırken diğer usûlcülerin yapmış olduğu taksime 

nispeten yer vermekle birlikte, önce illetin ve hükmün meydana gelmesi için bir mahallin 

varlığının şart olmasından hareketle şartı, illete ait şart ve sıhhate ait şart diye ikiye 

ayırmıştır. Bu iki kategoriyi, şart-ı hakiki ve mecazî diye ayrıca bir taksime tabi tutuktan 

sonra illete ait şart ile sıhhate ait şartı hakiki şartın altında ele almıştır. Konuyu sistematik 

 
219 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 3/341. 

220 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 694. 

221 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/320. 

222 Ḫabbāzī, el-Muġnī, 345; Nesefī, Keşfu’l-esrār, 2/437; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 

397-399; Ḫādimī, Mecāmiʿu’l-ḥaḳāiḳ, 372; Ali Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, 

443. 

223 Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/313-319; İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-

Taḥbīr, 3/273-278; Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 2/358-361. 
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bir şekilde ele almayan Semerkandî, daha sonra hakiki ve mecazî şarta ek olarak sebeb 

ve alâmet manasında olan şart çeşitlerini zikretmiştir.224 Şart çeşitlerini açıklarken verdiği 

örnekler diğer usûlcülerin taksimi ile uyuştuğundan sistematik olması açısından detay 

bilgiler ilgili başlıklar altında ele alınacaktır. Hanefîler’in şart için yaptığı taksimi 

bütüncül görme adına aşağıdaki tablo anlamlı olacaktır. 

Tablo 2 

 

1. Mahza Şart  

Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve bunların tanımını benimseyen Hanefi usûlcüleri mahza 

şartı, illetin şeklen bulunup hakiki illet olma özelliğine engel olan, illetin işlevsellik 

kazanabilmesi için meydana gelmesi gereken vasıf olarak tarif ederler. Şartın varlığıyla 

hükmün meydana gelmesi zorunlu olmayıp, meydana gelmesinin imkânı söz 

konusudur.225  

 
224 Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 620-625. 

225 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 3/341-442; Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 694; Seraḫsī, 

Usūlu’s-Seraḫsî, 2/320; Nesefī, Keşfu’l-esrār, 2/437; Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/280. 

Şart

Mahza şart İllet hükmünde 
olan şart

Sebeb hükmünde 
olan şart

Alâmet hükmünde 
olan şart

Hükmen değil 
ismen  şart
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Meseleyi örnekler üzerinden resmetmek daha açıklayıcı olacaktır. Bir satım akdinde 

taraflardan birinin satım teklifi (îcab) mahza sebeb, karşılığı olan kabul ile meydana gelen 

yekûn ise illettir.226 Akdin sonuç doğurabilmesi için teklif ve kabulün aynı mecliste 

olması şarttır. Meclisin hakiki veya hükmi olması sonuca etki etmeyecektir. Lakin irade 

beyanlarının aynı mecliste olmaması yani şartın yokluğu illete mâniʿ olacak ve akdin 

sonuç vermemesine yol açacaktır. Bu durumda şartın yokluğu, mâniʿ çeşitlerinde izah 

ettiğimiz gibi illetin inʿikadına engel olmaktadır.227 Yani illet bu durumda bir anlam ifade 

etmemektedir.  

Mahza şarta verilen diğer bir örnek ise nikâh akdinin şahitler huzurunda olması 

hususudur. Nikâh akdinde aynı şekilde taraflardan birinin teklifi sebeb, diğer tarafın 

kabulü ile oluşan îcab ve kabul birliği de illettir. Bu illetin işlevsellik kazanabilmesi 

meclis birliğine ek olarak şahitlerin varlığına bağlanmıştır. Burada illetin yani kabulün 

şahit olmaksızın gerçekleşmesi hükmün meydana gelmesinde yeterli değildir. İllet, 

şahitsiz gerçekleşen nikâh akdinde işlevini tam yerine getirememektedir. Yani nikâh 

akdinde şahitler olmaksızın kabulün bulunması yeterli olmayıp, şekilsel bir varlığı ifade 

etmektedir. İllete işlevsellik kazandıran ise şartın varlığıdır. Bu örnek bir önceki örnekten 

kısmen farklılık arz etmektedir. İlk örnekte hükümsüzlük söz konusu iken şahitsiz nikâh 

akdi örneğinde ise kısmen hüküm meydana gelmektedir. Nitekim böyle bir akit, fâsid 

vasfını almaktadır. Bu durumda şartın, illetin işlevine mâniʿ olmasının ya tamamen 

hükümsüzlüğü ya da kısmi hükümsüzlüğü ifade ettiği söylenebilir. Verilen iki örneğin 

 
226 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/310. 

227 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/50. 
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yanı sıra şart edatlarıyla kurulan tüm işlemlerin bu şekilde değerlendirildiği, meselenin 

hem ibadetleri hem de hukuki işlemleri kapsadığı kaynaklarda ifade edilmiştir.228 

Sadrüşşerîa ve Molla Hüsrev gibi usulcüler ise mahza şartı, hükmün kendisine izafe 

edilmesinde veya hükme ulaştırmada etkisi bulunmayan, hükmün veya hükmün illetinin 

inʿikadının kendisine bağlı olduğu şey olarak tarif etmişlerdir. Hükmün kedisine bağlı 

olduğu şey ifadesiyle hakiki şart, hükmün illetinin inʿikadının kendisine bağlı olduğu şey 

ifadesiyle de caʿli şart kastedilerek mahza şart iki kısımda mütalaa edilmiştir. Hakiki 

mahza şart, bir vakıada veya Şariʿin hükmüyle bir durumun varlığının kendisine bağlı 

olduğu şeydir. Caʿlî mahza şart ise, mükellefin, hukuki işlemin geçerliliğini bir başka 

şeye bağlamasıdır. Yani şart edatları ile hukuki bir işlemin geçerliliğinin başka bir şeyin 

meydana gelmesine bağlanmasıdır. Birinci türe örnek olarak, yukarıda vermiş olduğumuz 

şahitler olmaksızın nikâh akdinin ve abdest olmaksızın namazın geçerli olmayacağı dile 

getirilmiş, ikinci türe örnek olarak da şart edatlarıyla gerçekleştirilen işlemler 

zikredilmiştir. Mahza şartın hakiki ve caʿlî olarak taksime tabi tutulmasında şartı ortaya 

koyan iradenin dikkate alındığı da vurgulanmalıdır.229   

Debûsî, Pezdevî, Serahsî ve bunların tanımlarını benimseyen usulcüler ile Sadrüşşerîa 

ve Molla Hüsrev gibi geç dönem usulcülerinin mahza şarta yaptıkları tanım kısmi farklılık 

arz etmektedir.  Erken dönem usûllerinde mahza şart, sadece illetin işlevselliğine mâniʿ 

iken geç dönem Hanefî usûllerinde hem illetin işlevselliğine hem de hükme mâniʿ olarak 

konumlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu husus Büyük Ali Haydar Efendi’nin şu 

 
228 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/330-331; Sava Paşa, İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında 

Bir Etüt (İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2016), 2/478. 

229 Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/313-314; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 

397; Ali Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, 443; Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 450. 
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ifadelerinde daha açık görülmektedir: “Şart-ı mahz da iki kısım idi. Birinde hüküm, şarta 

tevakkuf ediyordu. Birinde inʿikad-ı illet şarta mütevakkıf bulunuyordu.”230 Netice 

itibariyle erken dönem Hanefî usûllerinde yer alan şerʿî iradenin talep ettiği hakikî şartla 

beşerî iradenin öne sürdüğü talikî şartın illete mâniʿ olarak konumlandırılması 

kannatimizce daha isabetli görünmektedir. Çünkü şerʿî iradenin talep ettiği hakikî şarta 

verilen örneklerden anlaşılacağı üzere bu şartlar, söz konusu fiilin sıhhati için bulunması 

gereken hususlardır. Yani Şâriʿ bir fiilin geçerliliğini ilgili şarta bağlamıştır. Bu da bir 

nevi talîk gibi addedilmiştir.231 

Klasik Hanefî usûl eserleri mahza şart başlığı altında, şerʿî iradenin talep ettiği şart 

ile beşerî iradenin öne sürdüğü talikî şartı ele almışlardır. Dolayısıyla mahza caʿlî şartın 

bir çeşidi olarak kabul edilebilecek takyidî şartı da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 

Seyyit Bey mahza şartı hakikî ve caʿlî olmak üzere iki kısımda ele eldıktan sonra caʿlî 

şartı kendi içerisinde talikî ve takyidî şart diye kategorize etmiştir.232 Bu açıdan caʿlî 

takyidî şartların illete mi hükme mi mâniʿ olduğu hususuna açıklık getirmek gerekir. Caʿlî 

takyidî şartları hükme mâniʿ olarak konumlandırmak gerekir. Çünkü mâniʿ çeşitlerinde 

hükme mâniʿ olarak zikredilen durumlar takyidi şartın örnekleridir. 233 Netice itibariyle 

şerʿî iradenin talep ettiği/hakikî şartlar ile beşerî iradenin öne sürdüğü taʿlikî şartların 

illete, yine beşerî iradenin öne sürdüğü takyidî şartların da hükme mâniʿ olarak 

konumlandırılıp geç dönem Hanefi usulcülerin mahza şarta yaptıkları tanımın daha 

kuşatıcı olduğunu ifade etmek kanaatimizce daha uygundur.   

 
230 Ali Haydar Efendi, Usûl-i Fıkıh Dersleri, 444. 

231 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 695. 

232 Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 451. 

233 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/209-210. 
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Mahza şartla ilgili bilgiler bize, Hanefîler’in şartı taksime tabi tutarken işlevi 

üzerinden hareket ettiklerini ortaya koymaktadır.  Kaynağı açısından Hanefîler’in şart 

düşüncesini ortaya koymak gerekirse mahza şartta hem şerʿî irade hem de mükellefin 

iradesi etkin bir pozisyondadır. Nitekim verilen örnekler bu şart çeşidinin Şâriʿ tarafından 

konulabildiği gibi birey tarafından konulabileceğini de ifade etmektedir. Bunun yanı sıra 

mahza şart şeriatin veya mükellefin ortaya koymuş olduğu şartı ifade ettiği gibi aklî olan 

şartı da kapsamaktadır. Nitekim bazı usûl eserlerinde mahza şart tanımlanırken vakıada 

olan bir şeyin gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğu şey denilirken aklî şartın 

kastedildiği söylenmelidir.234  

2. İllet Hükmünde Olan Şart 

İllet hükmünde olan şart, hükmün kendisine izafe edilmesine uygun bir illetin 

bulunmadığı, bu durumda hükmün kendisine izafe edildiği şart türüdür. İllet olmaya 

uygun bir vasıf söz konusu olursa bu şart, illet gibi muamele görme özelliğini yitirir ve 

hüküm illete izafe edilir. Nitekim hükümde asıl olan illettir. Hanefî teorisinde illet olmaya 

münasip bir vasıf bulunamazsa, şart illetin yerini alır.235 İllet hükmünde olan şart Hanefî 

usûl eserlerinde sadece kendisine hüküm izafe edilmesine uygun illetin bulunmadığı şart 

olarak tanımlansa da bazı Hanefî usûlcüler, uygun illetin bulunmaması yanında hükmün 

kendisine izafe edileceği uygun bir sebebin de bulunmaması gerektiğini ifade ederler. 

Çünkü sebebe hüküm izafe edilmesi mümkündür. Nitekim bazı Hanefî usûlcüler illet 

 
234 Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ, 2/314; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 

398; İsḥāḳ Mūsā Kūnī, eş-Şarṭ ʿinde’l-uṣūliyyīn ve es̱eruhū fi’l-aḥkāmi’ş-şerʿiyye(h) (el-

Medīnetu’l-Munevvere(h): el-Cāmiʿatu’l-İslāmiyye(h), Doktora, 1406), 250. 

235 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/323-324; Nesefī, Keşfu’l-esrār, 2/438; Buḫārī, Keşfu’l-

esrār, 4/285; Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/314; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-

usūl, 398. 
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hükmünde olan şartı, “hükmün kendisine izafe edilmesine uygun bir illetin ve sebebin 

bulunmadığı, bu durumda hükmün kendisine izafe edildiği şart türüdür” diye 

tanımlamıştır.236 

Bu şart çeşidine tulumda bulunan yağ, tavanda asılı olan kandil ve yola kazılan kuyu 

örnekleri verilir. Tulumda bulunan yağın akmasına engel olan tulumun kendisidir. Bir 

kimse bu tulumu bıçakla yarsa, sonra bu tulumdaki yağ akıp telef olsa, tazmin 

yükümlülüğü tulumu yarana aittir. Çünkü bu yarma işlemi illet manasında olan bir şarttır. 

Bu olayda illet, yağın akıcı olmasıdır. Yağın akması için de tulumun koruyuculuk 

vasfının giderilmesi şarttır. Bu durumda tulumu yarma eylemi yağın akmasının 

dolayısıyla telef olması için şarttır. Tulum yarılıp yağ telef olduğunda ise, tazmin 

yükümlüğünü akıcılık vasfı olan illete bina etmek mümkün değildir. İllet, hükmün 

kendisine izafe edilmesine elverişli olmadığında hüküm şarta yani yarma fiilini 

gerçekleştirene izafe edilir. Aynı tasavvur tavanda asılı olan kandil ve yola kazılan 

kuyuya düşen kimsenin olayı için de geçerlidir. Kandilin düşmesinin illeti, kendi 

ağırlığıdır. Şart ise ipin kesilmesidir. Kuyuya düşme meselesinde de kişinin ağırlığı illet, 

kuyunun kazılması da şarttır. Bu olaylarda illet, hükmün kendisine izafe edilmesine 

uygun olmadığından şart, illetin yerine geçmiştir. Böylece şartı meydana getirenlerin 

tazmin ile sorumlu olmaları söz konusu olmuştur.237 

Serahsî verilen örneklerde diğer müelliflerden farklı bir tutum sergilemiştir. Diğer 

Hanefî usûlcüler sadece illet hükmünde şart çeşidine yer verirken o, illet hükmünde olan 

 
236 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 3/273; Şerafeddīn Yaḥyā er-Ruhāvī, 

Ḥāşiyetu’r-Ruhāvī ʿalā Şerḥi’l-Menār (Dersaʿādet, 1315), 922; Leknevī, Fevātiḥu’r-

raḥamūt, 2/359. 

237 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 3/343; Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/289-291. 
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ve illete benzeyen şart diye iki farklı kategoriye yer vermiştir. İllet hükmünde olan şart 

çeşidine tulumda bulunan yağ ile tavanda asılı olan kandil örneğini zikrederken, illete 

benzeyen şart çeşidine insanların kullandıkları yollara kuyu kazılması olayını 

zikretmiştir.238 Serahsî’nin bu ayrımı yapmasındaki fark, illet hükmünde olan şartta 

ihtiyari olmayan fiille, hükmün doğmasında zorunlu sebep sonuç ilişkisinin bulunması, 

illete benzeyen şartta ise ihtiyari olmayan fiille hükmün doğmasında zorunlu sebep sonuç 

ilişkisinin olmamasıdır. Yani, tulumda bulunan yağın akıcı olması ihtiyari olmayan bir 

fiilken/illetken, şartın meydan gelmesi zorunlu olarak illetin meydana gelmesini 

gerektirmektedir. Fakat kuyuya düşme fiilinde kişinin kendi ağırlığı ihtiyari olmayan bir 

durum/illetken, bu illet kuyunun kazılması şartıyla zorunlu olarak meydana 

gelmemektedir. Yani kuyunun kazılması zorunlu olarak bir kişinin düşmesi sonucunu 

doğurmamaktadır.239 Serahsî bu nokta-i nazarla illet hükmünde olan şart ile illete 

benzeyen şartı birbirinden ayırmıştır. Dolayısıyla kuyuyu kazanın, kendi arazisinde kuyu 

kazması tazminle yükümlü tutulmaması sonucuna götürmektedir. Çünkü burada kuyuya 

düşen kişinin başkasının arazisinde yürümesine yani sebebe hüküm izafe edilebilir.240 

Yani kişinin kendi mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip olması ve 

başkasının bu arazide kendi iradesiyle yürümesi tazmin sorumluluğunun söz konusu 

olmamasına gerekçe olarak sunulmuştur. 

Konuyla ilgili Hanefî ulema arasında ihtilafın meydana geldiği bazı durumlar söz 

konusu olmuştur. Bu meseleler bazı boşama veya köle azat etme olaylarında gündeme 

gelmektedir. Boşamayla ilgili durumun tasavvuru şu şekildedir: Ahmet isimli şahsın 

 
238 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/322-325. 

239 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/234; Ünal Yerlikaya, Hanefî İllet Teorisi (Ankara: Fecr 

Yayınları, 2019), 173-174. 

240 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/290. 
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henüz aralarında zifaf gerçekleşmemiş eşi Fatma’ya, “Falanca kimsenin evine gidersen 

boşsun!” diye bir ifadede bulunduğu iddiası gündeme gelir. Bu iddiadaki söyleme Ali ile 

Bekir’in şahitliği söz konusudur.  Sonra Ahmet’in boşamayla ilgili sözünde yer alan eve 

Fatma’nın gittiğine dair Ziya ile Veysel şahit olduklarını ifade ederler. Durumun 

mahkemeye taşınmasıyla hâkim şahitlerin ifadeleri doğrultusunda nikâh bağının 

sonlanmasına yani boşamanın gerçekleştiğine hükmeder. Boşamanın gerçekleşmesinden 

ötürü Ahmet, Fatma’ya anlaşmış oldukları mehrin yarısını ödemekle yükümlü olur. 

Mahkemenin kararından sonra Ahmet’in Fatma’yı boşamasıyla ilgili sözüne şahitlik eden 

Ali ile Bekir ve Fatma’nın kocasının belirttiği eve girdiğine şahitlik eden Ziya ile 

Veysel’in şahitliklerinden dönmeleri söz konusu olur. Bu durumda mahkemenin kararı 

bozulamayacağından, Ahmet’in Fatma’ya ödediği bedelin tazmini gündeme gelir. Hanefî 

uleması olayın bu şekliyle meydana gelmesi halinde Ahmet’in Fatma’ya ödediği bedelin 

Ali ile Bekir tarafından tazmin edilmesi gerektiğine hükmederler. Gerekçe olarak da illete 

şahitlik edenlere hüküm izafe etmek mümkünken, şarta şahitlik edenlere hüküm bina 

edilmeyeceği söylenir. Zikredilen bu olayda illete şahitlik eden Ali ile Bekir 

şahitliklerinden dönmeseler, sadece şarta şahitlik eden Ziya ile Veysel şahitlikten 

dönseler, tazminin gündeme gelip gelmeyeceği hakkında Hanefî uleması arasında ihtilaf 

meydana gelmiştir. Pezdevî, illete şahitlik edenlere hüküm bina etmek elverişli 

olmadığından tazmin edilmesi söz konusu olan bedeli, şarta şahitlik edenlerin ödemesi 

gerektiğini beyan eder. Çünkü o, illete hüküm bina etmek mümkün olmayınca, şartın illet 

manasında şart olacağını, bundan dolayı ödenmesi gereken bedeli şartın şahitlerinin 

tazmin etmesi gerektiğini düşünmektedir.241 Serahsî ise, şarta şahitlik edenlerin hiçbir 

 
241 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 697; Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 2/359. 
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şekilde tazminle sorumlu olmayacaklarını dile getirmiş, bu bilginin ez-Ziyâdât adlı eserde 

geçtiğini ifade etmiştir.242  

Bu mesele Hanefî fürû metinlerinde meşayihin üzerinde ihtilaf ettiği mesele olarak 

aktarılmıştır.243 Meydana gelen ihtilafta Pezdevî’nin görüşünün daha tutarlı olduğunu 

ifade etmek mümkündür. Çünkü aktarılan olayda kocanın eşine kullanmış olduğu 

“Falanca kimsenin evine gidersen boşsun.” cümlesinde “boşsun” ifadesi illet, bunu 

falancanın evine gitme fiiline bağlaması ise bu illetin meydana gelmesi için koşulan 

mahza şarttır. Mahza şart illetin sonuç doğurabilmesi için meydana gelmesi gereken bir 

unsurdur. Yani illetin işlevselliği şartın varlığına bağlıdır. Bu da ilgili olaya verilen 

hükmün varlık bulmasında bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla şartın 

şahitlerinin yalan beyanı hükmün doğmasında etkili olmuştur. Bu açıdan ilgili kişilerin 

tazminle sorumlu tutulmaları daha isabetli durmaktadır. Bu kanaati destekleyen diğer bir 

unsur ise, alâmet manasında olan şart ile mahza şartın, illetin meydana gelmesinde 

yerine getirdiği fonksiyonla ilgilidir. Alâmet manasında olan şartın illetin meydana 

gelmesinde bir etkiye sahip olmaması, mahza şartla ayrıldığı yöndür. Eğer hüküm 

açısından ikisi de aynı sonuca götürüyorsa bu farkın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Alâmet 

manasında olan şart başlığı altında verilecek olan recm cezasında iḥṣān vasfının şart 

olması örneği ifadelerimizi daha da anlaşılır kılacaktır. Bu açıdan Pezdevî’nin tutumu 

tutarlılık açısından daha isabetli görünmektedir. Ayrıca onun bu temellendirmesi illet 

 
242 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/324; Ebū Bekr Muḥammed b. Aḥmed b. Ebī Sehl es-

Seraḫsī, Kitābu’l-Mebsūṭ fi’l-fıḳhi’l-Ḥanefī (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2009), 

17/13. 

243 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 3/134; ʿ Abdurraḥmān b. Muḥammed b. Suleymān Şeyḫīzāde 

Dāmād, Mecmeʿu’l-enhur fī şerḥi Multeḳa’l-ebḥur, thk. Mehmet Hasan Talu (İstanbul: 

Tereke Yayıncılık, 2015), 3/365. 
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manasında olan şart hakkında şöyle bir sonuç çıkarmamıza da imkân tanımaktadır: 

Mahza şart, illetin kendisine hüküm bina edilemediğinde kendisine hüküm bina edilirse 

illet manasında bir şarta dönüşür. Çünkü mahza şart illetin özelliği olan bir fonksiyonu 

üstlenmiştir. Nitekim bu şart türü, kendisine hüküm izafe etmeye uygun bir illetin 

bulunmadığı durumda kendisine hüküm bina edilen şart olarak tanımlanmıştır. 

İllet hükmünde olan şart türü ile ilgili temas etmek istediğimiz diğer bir durum ise, 

kaynaklarda bu şart türü ile ilgili zikredilen örneklerin tazminle ilgili hususlar olmasıdır. 

Zihinlere bu şart çeşidinin tazminle ilgili bir temellendirme olduğu gelebilir. Lakin bu 

şart çeşidi farklı olaylar için de söz konusu olmuştur. Bunun bir örneği, emir konusunda 

geçmektedir. Hanefî usûllerinde emir konusu işlenirken emredilen şeyin hasen vasfına 

sahip olması gerektiği ifade edilirken, emredilen şeyin kendisi dışında başka bir unsur 

sebebiyle hasen vasfını alması örneğinde kudret şartı zikredilir. Böylelikle emredilen 

şeyin kudret şartı ile hasen li gayrihi olduğu ifade edilir. Hanefîler kudreti tam ve nakıs 

olarak iki kısımda değerlendirirler. Diğer bir isimlendirmeyle kudret-i mümekkine ve 

kudret-i müyessire tabirleriyle ele alırlar. Hanefîler’de kudret-i mümekkine mahza şart 

iken, kudret-i müyessire illet hükmünde olan şart olarak konumlandırılmıştır. Bu 

farklılığın sonucu, kudret-i mümekkine bir kere mümkün olduktan sonra ilgili hüküm 

terettüp eder ve bu kudret daha sonra yok olduğunda terettüp eden hüküm sakıt olmazken, 

kudret-i müyessirede hükmün devam etmesi için bu kudretin devamlılığı şarttır. Bu 

kudret yok olduğunda hüküm de düşer. Sebep olarak da illet hükmünde şart olması 

zikredilir. Bu konuya örnek olarak fıtır sadakası ve zekât örnekleri verilir. Fıtır 

sadakasında, kudret-i mümekkinenin bulunması şart iken zekâtta kudret-i müyessirenin 

varlığı şarttır. Fıtır sadakası kişinin zimmetine terettüp ettikten sonra kişinin malı telef 

olsa, fıtır sadakası zimmetinden düşmezken, zekât farz olduktan sonra mal telef olsa, 
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zekât yükümlülüğü düşer. Söz konusu farklılığın sebebi ise kudret-i mümekkinenin mahza 

şart, kudret-i müyessirenin ise illet hükmünde şart olmasıdır.244  

3.  Sebeb Hükmünde Olan Şart 

 Sebeb hükmünde/manasında olan şart, kendisi meydana geldikten sonra hükümle 

arasına failin tercihe dayalı bir fiilinin girdiği, bundan dolayı hükmün kendisine nispet 

edilmediği şart türüdür.245 Bu şart çeşidinin özelliği, sebebte olduğu gibi hükme ulaşmayı 

sağlayan bir vasıf olma özelliği taşımasıdır. Bununla birlikte sebeb illetten önce bulunan 

bir vasıf olduğu gibi şart da bazı durumlarda illetten önce meydana gelmektedir. Bundan 

dolayı bu şarta sebeb hükmünde şart denilmiştir.246 

Mahza şart ile sebeb manasında olan şart arasında şu şekilde bir fark olduğu ifade 

edilir: Mahza şart, illet meydana geldikten sonra gerçekleşen bir durumken sebeb 

manasında olan şart, illet meydana gelmeden önce söz konusu olmaktadır. Yani sebeb 

manasında olan şart, illetin meydana gelmesine ulaştıran bir özelliğe sahiptir. Esasında 

bu fark, mazha şartın tüm çeşitleri için söz konusu değildir. Çünkü hakikî mahza şartın 

örnekleri olan nikâh akdinde şahitlerin varlığı ve namaz ibadeti için abdestli olma 

 
244 ʿAbdullaṭīf b. ʿAbdilʿazīz b. Firiştā İbn Melek, Şerḥu’l-Menār, thk. Yaḥyā 

Muḥammed Ebū Bekr (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Kitābi’l-İslāmī, 2010), 1/87-93. 

245 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/325; Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 624; Nesefī, Keşfu’l-

esrār, 2/441; Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/317-318; Molla Ḫusrev, 

Mirātu’l-usūl, 398. 

246 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/293. 
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şartlarında bu farktan söz edilemez. Bu fark caʿlî mahza şartlar için geçerlidir. Yani 

mükellefin bir hükmü kendi iradesiyle şarta bağladığı durumlar için söz konusudur.247 

Sebeb manasında olan şartı illet manasında olan şarttan ayırt etmek için, söz konusu 

fiilin tercihe dayalı bir fiil olması ve hükmün kendisine nispet edilmemesi gerekir. İlgili 

olayda tabii olarak gerçekleşen bir fiil meydana gelmişse bu, sebeb manasında olan şart 

kapsamına girmez. Çünkü tabii olarak gerçekleşen bir fiil olursa bu, illet manasında şart 

olur ve hüküm kendisine izafe edilir. Tulumda bulunan yağ örneğinde yağın akması tabii 

bir fiil olduğundan bu meselede gerçekleşen şart illet manasında şart olmuştur.248 

Sebeb manasında olan şart çeşidine bir adamın başkasının derdest edilmiş kölesini 

çözmesi ve bunun üzerine kölenin kaçması zikredilir. Kölenin bağlarını çözmesine 

rağmen bağları çözen kimse kölenin kıymetini tazmin etmekle sorumlu tutulmaz. Çünkü 

bağları çözmek her ne kadar kölenin kaçabilmesi için şart olsa da kölenin kaçma eylemini 

tercih etmesi şartla hüküm arasına girmiş bir fiil olur ve bu, malın telef olmasının illeti 

konumundadır. Bu olayda kölenin kaçabilmesi için gerekli olan bağlarının çözülmesi 

şartı, illet konumunda olan kölenin kaçmayı tercih etmesi durumundan önce meydana 

gelmiştir. Yani kölenin kaçmayı tercih etmesi illet konumundadır. Hüküm ise, illete izafe 

edilmiştir. Böylece sebeb manasındaki şart hem mahza şarttan hem de illet manasında 

olan şarttan ayrılmıştır.249  

Sebeb manasında olan şarta, kafeste bulunan kuş veya ahırda bulunan hayvan 

örnekleri de verilir. Fakat bahsi geçen iki örnekte Hanefî mezheb imamları arasında 

 
247 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/325; Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/293-294; Molla Ḫusrev, 

Mirātu’l-usūl, 399. 

248 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 398-399. 

249 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/325. 
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hüküm açısından ihtilaf vâki olmuştur. Ebû Hanîfe (öl. 150/767) ve Ebû Yûsuf (öl. 

182/798) kafesin ağzını veya ahırın kapısını açan kimsenin, kuşun kaçması sebebiyle 

meydana gelen ve hayvanın dışarda dolaşırken meydana getirdiği zarardan dolayı 

tazminle sorumlu tutulmayacağı kanaatindedirler. Şeybânî ise kafesin veya ahırın 

kapısını açanın, meydana gelen zararı tazmin etmekle sorumlu olduğu görüşündedir. 

Kuşun kafesten kaçması veya hayvanın dışarıda meydana getireceği zarardan söz 

edebilmek için ahırın kapısının açılması şarttır. Şart meydana geldikten sonra kuşun 

kendiliğinden uçması ve hayvanın verdiği zararı kendi fiiliyle meydana getirmesi, failin 

yani kafesi ve kapıyı açanın tercihi olarak konumlandırılmıştır. Bundan dolayı Ebû 

Hanîfe ve Ebû Yûsuf kafesi ve ahırın kapısını açanı tazminle sorumlu tutmamışlardır. Bu 

iki imam, kafesi açanın kuşu ürkütmesi gibi kaçmasına yönelik bir harekette bulunması 

halinde tazminle sorumlu olacağını ifade etmişlerdir. Şeybânî ise, bu iki olayda kuşun 

kendiliğinden uçması ve hayvanın kendiliğinden bir mala zar vermesine hüküm izafe 

etmemiş; hükmü, şartı gerçekleştiren kimseye nispet etmiştir. Bundan dolayı kafesi ve 

ahırın kapısını açanın tazminle sorumlu olduğunu ifade etmiştir.250 Şeybânî’nin bu kanaati 

ile sebeb manasında olan şart tanımda “kendisine hüküm nispet edilmeyen” kaydını 

anlamsız bıraktığı söylenebilir. Çünkü bu iki olayda şarta hüküm nispet etmektedir. Bu 

da bahsi geçen iki örnekte yer alan hususların tercihe dayalı bir fiil olarak 

konumlandırılmamasını gerekli kılar. Çünkü o, bu olaylarda şarta hüküm bina etmiştir. 

Dolayısıyla Şeybânî’nin görüşü, hayvanın fiilinin tercihe dayılı bir durum olmadığı 

anlamını barındırmaktadır. Mecelle heyeti 922. maddede bu konuda Şeybânî’nin 

görüşünü esas alarak kafesi ve ahırın kapısını açana tazmin sorumluluğu yükleneceğini 

ifade etmiştir.251 

 
250 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/295-296. 

251 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, 2/1071. 
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4. Alâmet Hükmünde Olan Şart 

Erken dönem Hanefî usûllerinde alâmet hükmünde olan şart herhangi bir tanıma tabi 

tutulmaksızın örnek üzerinden açıklanmıştır. Zikredilen örnekler çerçevesinde bu şart 

türünün illetin şeklen veya hakikaten varlık bulmasında bir engelin olmadığı, sadece 

hükmün belirlenmesinde alâmet rolü gördüğü ifade edilebilir. Nitekim usûlcüler bu şart 

türünü açıklarken mahza şart üzerinden hareket etmiş ve bu şart türünün meydana 

gelmemesi halinde illetin işlevsel olamayacağını ifade etmişlerdir. Bu açıdan alâmet 

manasında olan şartın, illetin varlığında ve işlevinde herhangi bir etkisinin olmadığı ifade 

edilmiştir.252  Geç dönem usûlcülerinden Molla Hüsrev gibi âlimler alâmet hükmünde 

şartı, “İlletin kapalı olması durumunda, bizatihi illetin gerçekleştiğini açıklayan veya 

illetin vasfının kapalı olduğu durumda bu vasfın gerçekleştiğini açıklayan şeydir.” diye 

tanımlarlar.253  

Alâmet manasında olan şart türüne örnek olarak, nesebin sabit olması için doğumun 

gerçekleşme şartı ve zina suçunun işlenmesi durumunda recm cezasının uygulanabilmesi 

için zina fiilini işleyenin muhsan olma şartı zikredilir. Nesebin sabit olmasında doğumun 

nasıl alâmet manasında şart olduğu ise şu şekilde izah edilir: Nesebin sabit olmasının 

illeti, döllenmiş yumurtanın ana rahmine tutunmasıdır. Ana rahmine yapışan zigotun 

varlığı dış dünya için bilinemeyen bir husustur. Bizlere bu durumu bildiren ise doğumun 

kendisidir. O halde doğum insanlar nazarında döllenmiş yumurtanın yani illetin meydana 

geldiğinin alâmetidir. Bundan dolayı bir nesep davasında erkek, kadının hamileliğini, 

onunla cinsel birliktelik kurduğunu ve çocuğun kendisinden olduğunu ikrar etse, nesep 

bu ikrara dayandırılır. Ortada açık bir hamilelik veya cinsel birliktelik ya da erkeğin, 

 
252 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 3/348; Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 701; Seraḫsī, Usūlu’s-

Seraḫsî, 2/328; Semerḳandī, Mīzānu’l-uṣūl, 625. 

253 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 399; Ḫādimī, Mecāmiʿu’l-ḥaḳāiḳ, 373. 
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hamileliğin olduğunu ifade eden ikrarı bulunmasa da durum yine değişmeyip nesep 

ebenin şahitliği ile sabit olur. Nesebin sabit olmasında iki erkek veya bir erkek ile iki 

kadının şahitliğine gerek yoktur. Çünkü doğum alâmet manasında bir şarttır. Burada 

doğum sebeb veya illetin kendisi olmadığı gibi sebeb veya illet manasında bir şart da 

değildir. Bundan dolayı şahitlerin sayısı ile ilgili hususlar burada tam anlamıyla 

işletilmemiştir. Ayrıca burada doğum, sebeb, illet ve diğer şart türleri gibi hükmün 

meydana gelmesinde bir fonksiyonu bulunan şart konumunda da değildir. Bu görüş Ebû 

Yûsuf ve Şeybânî’ye aittir.254  

Ebû Hanîfe’ye göre nesebin sübutunda doğum mahza şarttır. Mahza şart olduğundan 

nesebin sabit olabilmesi için iki erkek veya bir erkek ve iki kadının şahitliğine ihtiyaç 

vardır. Tek başına ebenin şahitliği yeterli değildir. Ebû Hanîfe’nin doğumu alâmet 

manasında görmeyip mahza şart kabul etmesinin nedeni, döllenmiş yumurtanın ana 

rahmine yapıştığını bilenler için doğumun alâmet manasında olabileceği, fakat dış 

dünyada bunun bilinemediği, bilinemediğinden dolayı yok hükmünde kabul edilmesi 

gerektiği şeklindeki düşüncesidir. Nasıl ki Şâriʿin hitabından haberdar olmayan kimsenin 

bu hitabın gereği ile sorumlu tutulması söz konusu değilse müçtehidin de ana rahminde 

gerçekleşen bir olayı bilmemesi nedeniyle buna hüküm izafe etmesi düşünülemez. O, 

hükmün zahir olana bina edileceğini bundan dolayı nesebin doğuma izafe edileceğini 

söyler.255   

İlletin sıfatı için alâmet manasında olan şarta bir başka örnek olarak iḥṣān vasfı 

zikredilir. Had cezasının uygulanmasının illeti, zina fiilinin kendisidir. İllet olan zinanın 

gerektirdiği had cezasının uygulanması için illetin vasfının bilinmesi gerekir. Burada 

 
254 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/329-330; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 399-400. 

255 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/330; Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/309-310. 



109 
 

iḥṣān şartı illetin vasfını bildirmektedir. İhsanın alâmet manasında şart olmasın nedeni, 

mahza şartın işlevine sahip olmamasıdır. Mahza şart, illetin şeklen var olduktan sonra 

etkisini gösterebilmesi için yerine gelmesi gereken bir vasıftır. Fakat recm cezasının 

uygulanmasında iḥṣān şartı, illetin ne şeklen var olmasında ne de etkisini göstermesinde 

bir fonksiyona sahiptir. İḥṣān vasfı bulunmasa da zina fiili gerçekleşmiş ve had cezası 

terettüp etmiştir. Burada iḥṣān şartı had cezasının belirlenmesinde alâmet konumunda 

olmuştur. Recm cezasında iḥṣānın alâmet manasında şart konumunda olmasından dolayı, 

bir kimsenin muhsan olduğuna şahitlik eden kimseler, o kişinin recm edilmesinden sonra 

şahitliklerinden vazgeçseler, bu kimseler recm edilen kimsenin diyetini tazmin etmekle 

sorumlu olmazlar. Bundan dolayı bir kimsenin muhsan vasfına sahip olduğu hususunda 

kadınların şahitliği geçerlidir. Çünkü bu şahitlik onların aleyhine herhangi bir yükümlük 

meydana getirmemektedir. Serahsî zikrettiğimiz husuta, “bize göre böyle” diyerek 

Züfer’in (öl. 158/775) farklı kanaat benimsediğini aktarmaktadır.  Züfer’e göre iḥṣān 

vasfı, mahza şarttır. Mahza şart olmasından dolayı, zina yapan kimseye recm cezası 

uygulandıktan sonra bu kişinin muhsan olduğuna şahitlik edenler, şahitliklerinden 

dönseler ona göre recmedilen kişinin diyetini ödemekle sorumlu olurlar. Aynı şekilde 

recm edilen kimsenin zina yaptığına şahitlik edenler ile muhsan olduğuna dair şahitlik 

edenler hepsi şahitliklerinden dönerlerse, bu kişinin diyetini ödemekle hepsi sorumlu 

olurlar.256   

İḥṣān vasfının mahza şart mı yoksa alâmet manasında olan şart mı olduğu hususunda 

Hanefî uleması arasında farklı yaklaşımların olduğu ifade edilmektedir. Bu ihtilafı dile 

getiren Abdulaziz Buhârî (öl. 730/1330) şöyle söylemektedir: “Debûsî ve Şeyhayn 

 
256 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/328; Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/303; Zeynuddīn b. İbrāhim 

b. Muhammed İbn Nuceym, el-Baḥru’r-rā’iḳ şerḥu Kenzu’d-daḳāiḳ, thk. Zekeriyyā 

ʿUmeyrāt (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1997), 7/233-234. 



110 
 

(Pezdevî ve Serahsî) iḥṣānı alâmet manasında şart olarak kabul ederler. Mütekaddimun 

âlimlerimiz, müteahhirun âlimlerin çoğunluğu ve bunlar dışında fukaha, iḥṣānı alâmet 

değil, şart olarak isimlendirmişlerdir.”257  Buhârî’nin bu ifadesindeki mütekaddimun 

âlimlerden kimi kastettiği hususunda net bir bilgiye ulaşamadık. Konuyla ilgili olarak 

fürû eserlerini taradığımızda, Şeybânî’nin el-Câmiʿu’s-Sagîr adlı eserinde recm 

uygulanan kimsenin muhsan olduğuna şahitlik yapanların bu şahitlikten dönmeleri 

halinde, recmedilen kişinin diyetini tazmin etmekle sorumlu olmayacakları ifade 

edilmiştir.258  Burada herhangi bir ihtilaftan da bahsedilmez. Dolayısıyla Debûsî, Pezdevî 

ve Serahsî’nin usûllerinde aktardıkları gibi Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve Şeybânî’nin iḥṣānı, 

mahza şart olarak kabul ettiklerini söylemek zor görünmekte olup mütekaddimun 

âlimlerden bu imamların kastedilmediği anlaşılmaktadır. Çünkü muhsan olmayı mahza 

şart kabul etselerdi, illete, yani zina fiiline şahitlik edenler, şahitliklerinden dönmeseler 

ve sadece kişinin muhsan olduğuna şahitlik edenler şahitliklerinden dönselerdi tazminle 

sorumlu tutulmaları gerekirdi. Hâlbuki iḥṣāna şahitlik edenler hiçbir şekilde tazminle 

yükümlü değillerdir.259  Ayrıca iḥṣān vasfının mahza şart olması durumunda da tazmin 

sorumluluğu gündeme gelirdi. Zira illetin şahitlerine hüküm bina edilemediğinde mahza 

şartın şahitlerine hüküm izafe edilir. Mahza şarta hüküm izafe etmek söz konusu olurken, 

iḥṣān vasfına şahitlik yapanlara şahitliklerinden dönmeleri halinde mutlak bir şekilde 

tazminle sorumlu tutulmayacakları ifade edilmiştir. Mutekaddimun âlimler arasında 

sayılabilecek Cessâs (öl. 370/981) ise kişinin muhsan olduğuna şahitlik edenlerin bu 

 
257 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/302. 

258 Muḥammed b. Ḥasen eş-Şeybānī, el-Cāmiʿu’ṣ-Ṣaġīr, thk. Mehmet Boynukalın 

(Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2011), 146. 

259 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/302-303; Şakir Hanbelî, Fıkıh Usûlü, çev. Mustafa Yıldırım 

(İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2010), 340. 
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şahitliklerinden dönmesi halinde tazminle sorumlu tutulmayacağını ifade etmekte ve 

iḥṣān vasfının ne illetin vücûbunda ne de varlık bulmasında bir etkisinin olduğunu 

söylemektedir.260  Bu da onun iḥṣān vasfını mahza şart olarak değil alâmet manasında 

şart olarak gördüğü yorumuna imkân tanımaktadır. 

Buhârî’nin ifadesinde yer alan fukaha kelimesi ile kimleri kastettiğini tespit etmek 

için fürû eserlerini taradığımızda; Serahsî, el-Mebsūt adlı eserinde, usulündeki yaklaşımı 

gibi iḥṣān vasfının hakiki şart olmadığını dile getirmiş ve bu vasfa şahitlik eden 

kimselerin tazminle yükümlü tutulmayacağını belirtmiştir.261 Kâsânî, Mergînânî ve 

Mevsılî (öl.683/1284) gibi âlimler ise eserlerinde iḥṣān vasfını mahza şart ifadesini 

kullanarak ele almışlardır.262 Zikri geçen müellifler eserlerinde, iḥṣān vasfını mahza şart 

olarak açık bir şeklide söyleseler de bu vasfa şahitlik edenlerin, şahitliklerinden 

dönmeleri halinde tazminle sorumlu olmayacaklarını ifade etmişlerdir. Fakat bu görüş 

iḥṣān vasfına şahitlik edenlerin şahitliklerinden dönmeleriyle birlikte zina fiiline şahitlik 

edenlerin şahitliklerinden dönmesi halindedir. Bu duruma gerekçe olarak illetin şahitleri 

varken şartın şahitlerine hüküm izafe edilemeyeceği gösterilmiştir. Bununla birlikte zina 

fiiline şahitlik edenler şahitliklerinden dönmez ve sadece iḥṣān vasfına şahitlik edenler 

 
260 Ceṣṣāṣ, el-Fuṣūl, 4/179-180. 

261 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 9/48, 53. 

262 ʿAlāuddīn Ebū Bekr b. Mesʿūd el-Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ fī tertībi’ş-şerāiʿ, thk. 

Muḥamded Tāmir (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Ḥadīs̱, 2005), 9/61, 68; Merġīnānī, el-Hidāye(h), 

2/397; ʿAbdullah b. Muḥmūd b. Mevdūd el-Mevṣılī, el-İḫtiyār li taʿlīli’l-Muḫtār, thk. 

Ḥālid ʿAbdurraḥmān el-ʿĀk (Beyrūt: Dāru’l-Maʿrife(h), 1998), 2/186; İbn Nuceym, el-

Baḥru’r-rā’iḳ, 7/138-139; Sirācuddīn ʿUmer b. İbrāhīm İbn Nuceym, en-Nehru’l-fāiḳ 

şer◌ٰḥu Kenzu’d-daḳāiḳ, thk. Aḥmed ʿ Azv ʿ İnāye(h) (Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2002), 

3/147; İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 6/55. 
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şahitliklerinden dönerlerse tazminle sorumlu olup olunmayacağı konusunda açık bir 

beyan bulunmamaktadır. Şayet iḥṣān vasfı mahza şart ise sadece bu vasfa şahitlik 

edenlerin şahitliklerinden dönmeleri durumunda tazminle sorumlu olmaları gerekir. 

Çünkü illete şahitlik edenlere hüküm izafe edilemediği durumda, şarta şahitlik edenlere 

hükmün izafesi söz konusu olur. Bu açıdan Kâsânî, Mergînânî ve Mevsılî gibi fukahanın 

ifadeleri, sadece iḥṣān vasfına şahitlik edenlerin şahitlikten dönmeleri halinde tazminle 

sorumlu tutulup tutulmayacakları hususuna açıklık getirmemektedir. Bununla birlikte 

iḥṣān vasfına şahitlik edenlerin şahitliklerinden dönmesi sebebiyle tazminle sorumlu 

tutulmamaları, bu hususun nasıl temellendirildiğine dair bir soru işareti oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla fukahanın iḥṣān vasfını mahza şart olarak görmeleri teorik açıdan problemli 

görünmektedir.  

Alâmet manasında olan şartla ilgili diğer bir husus ise, bazı geç dönem Hanefî 

usûlcülerinin bu çeşide şart taksimi içerisinde yer vermemeleri ve ilgili örnekleri alâmet 

başlığı altında zikretmeleridir. Zina fiilinde iḥṣān vasfı ve nesebin sübutunda doğum olayı 

örneklerini Debûsî, Pezdevî ve Serahsî’nin alâmet manasında gördüklerini ifade eden geç 

dönem Hanefî usûlcüler, mezhepteki diğer ulemanın ise şart olarak gördüklerini 

belirtmişler ve Buhârî’nin eserinde yer vermiş olduğu konuyla ilgili pasajı 

nakletmişlerdir.263  İḥṣān vasfının alâmet manasında olan şart ve mahza alâmet olarak 

konumlandırılması pratikte farklı sonuçlar doğurmayacaktır. Buradaki farklılık lafzi olup 

şart ve alâmet taksiminde şekilsel bir durumu ifade etmektedir.  

Alâmet manasında olan şartla ilgili örnekleri değerlendirdiğimizde, bir vasfın şart gibi 

görünse de şartın işlevini görmüyor ve sadece hükmün bilinmesinde fayda sağlıyor ise bu 

 
263 Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/320-321; İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-

Taḥbīr, 3/278-281; Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 2/361-362. 
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tür şartların alâmet manasında şart olarak konumlandırıldığı söylenmelidir. Yani şart, 

illetin işlevinde herhangi etkiye sahip değilse veya illetle sebebin sahip olduğu fonsiyonu 

icra etmiyorsa alâmet manasında bir şart olarak konumlandırılmalıdır. Bu durumun pratik 

sonucu ise, böyle bir vasfa hüküm izafe edilmemesidir. 

5. Hükmen Değil İsmen Şart 

Hanefî usûlcülerin mecazî şart diye de isimlendirdikleri bu şart türü şu şekilde 

tarif edilir: “İki şarta bağlanmış bir tasarrufun hükmünün meydana gelebilmesinde 

gerçekleşen ilk şarta hükmen değil ismen şart denir.”264 İki şarttan birinin meydana 

gelmesi, hükmün meydana gelmesinde yeterli değildir. Çünkü ilk şartın hükmün varlığa 

çıkmasında bir etkisi yoktur. Daha teknik ifadeyle ilk şartın yerine gelmesi illetin 

işlevselliği için yeterli olmayıp, illetin sonuç doğurabilmesi için ikinci şartın yerine 

gelmesi gerekmektedir. Netice itibariyle meydana gelen ilk şart sadece ismen şart özelliği 

taşımakta olup mecaz yoluyla şart ismi verilmiştir.265   

Bu türün mecaz yoluyla şart ismini almasına katılmayıp, hakiki şart olduğunu dile 

getirenler de olmuştur.266 Dolayısıyla mecazî şart şeklindeki isimlendirmenin iki yönden 

uygun düşmediği ifade edilebilir. Birincisi, mecazî şart diye isimlendirilen vasıf her ne 

kadar varlığı ile hükme imkân tanımasa da yokluğu hüküm açısından bir anlam ifade 

etmektedir. Yani iki şarttan birincisi olan mecazî şart meydana geldiğinde, hükmün aynı 

zamanda meydana gelmesi söz konusu olmamaktadır. Fakat iki şarttan her birine birinci 

veya ikinci şart demek itibaridir. Biri yokken diğeri bir anlam ifade etmemektedir. Bu 

açıdan birinci şart neyse, ikinci şart da odur. İsimlendirme ile ilgili diğer bir husus ise 

 
264 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 399. 

265 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/327. 

266 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 3/276; Leknevī, Fevātiḥu’r-raḥamūt, 2/360. 
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mahza şart dışındaki türlerde de bir nevi mecaz anlamı vardır. Çünkü şartın asıl 

fonksiyonu, ilgili olduğu şeyin varlığına imkân sağlamasıdır. Diğer şart türlerinde ise şart 

farklı bir işlev kazanıp illet ve sebeb anlamı taşır. Bu açıdan hükmen değil ismen şart olan 

vasfa mecazî şart isimlendirmesi isabetli gözükmemektedir. Eğer mecazî şart diye 

isimlendirilirse, mahza şart dışındaki diğer şart türlerinde mecaz anlamının olmadığı 

şeklinde bir anlayış zihinlerde yer edebilir. 

Söz gelimi bir kocanın karısına, “Şu iki eve girersen sen boşsun” şeklinde 

söylediği bir cümle bu şarta örnek olarak incelenebilir.267 Burada kadının, kocasının 

bahsetmiş olduğu evlerden birisine girmesi durumu, iki şarttan birisi olan ismen şartı 

ifade eder. Çünkü bu durumda hükmü gerekli kılan illet meydana gelmemiştir. Boşama, 

kadının iki evin her birine girmesine bağlanmıştır. Bu evlerden birisine girmesi hükmün 

ne zorunlu olmasında ne de meydana gelmesinde bir etkiye sahiptir. Züfer dışındaki diğer 

Hanefî imamları bu tür şartta birinci şartın meydana gelmesinde mülkiyet şartı yani 

kadının erkeğin nikâhı altında olmasını gerekli görmemektedir. Yani az önce zikredilen 

örnekte, koca karısına kullanmış olduğu boşama lafzından sonra boşasa ve aralarında 

beynunet gerçekleştikten sonra kadın evlerden birine girse, aralarında tekrar bir nikâh 

akdi yapıldıktan sonra ikinci eve girse, boşama gerçekleşmiş olur.  Yani, ismen şartın 

meydana gelmesinde mülkiyet şartı aranmamaktadır.268 Çünkü şartın meydana 

 
267 Bu meselede dört farklı durum söz konusudur... Ayrıntılı bilgi için bk.: Seraḫsī, 

Usūlu’s-Seraḫsî, 2/323. 

268 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/327-328; Nesefī, Keşfu’l-esrār, 2/444-445; Buḫārī, 

Keşfu’l-esrār, 4/300-301; Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/319; Molla 

Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 399. 
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gelmesinde mülkiyetin herhangi bir etkisi yoktur. Mülkiyet, şarta ceza/cevap olan 

unsurun meydana gelmesinde etkili olan bir unsurdur. 

Debûsî bu şart türünü diğer usûlcülerden farklı tanımlar ve ismen şartı, “Mana 

itibariyle değil şekil itibariyle şart” diye isimlendirir. Buna göre “Âdete uygun olan bir 

durumun zikredilmesiyle meydana gelen şart” şeklinde bir tanım ortaya koyar. Örnek 

olarak, “İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin 

altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alsın.” ayetini zikreder. Erkeğin normal 

şartlar altında hür kadınla evlenmesi düşünülür. Cariye ile evlenme, hür kadının 

bulunmaması veya hür kadınla evlenmeye güç yetirilememesi durumundadır. Bu durum 

bir kayd-ı ittifakidir. Yani ayetin iniş sürecinde muhatap toplumda zaten mevcut olan bir 

husustur. Ayette cariye ile evlenmenin, güç yetirememe şartına bağlanması, esasında 

uygulamayı yansıtmaktadır. Zira bu açıdan şart, şekil itibariyle olup zaten var olan 

durumu sanki bir koşulmuş gibi yansıtmaktadır. “Allah'ın uygulamada var olan bir şeyi 

şart koşarak hükmü tahsis etmesinin anlamı nedir?” sorusuna cevaben Debûsî, Allah'ın 

bu durumu zikrederek insanlarda farkındalık sağladığını, çünkü âdette yer bulan bu 

durumla insanların imtihan olabileceklerini ve bundan dolayı beyan edilmesinin daha 

faydalı olduğunu ifade eder.269  

C. Sıhhati Açısından Şartlar 

Şatıbî şartı, şart koşulan unsura uygunluğu açısından da taksime tabi tutmuştur. 

Yapılan bu taksim, meşrutun hikmetine uygun olan, uygunluğu açık olmayan ve uygun 

olmayan şeklindedir.270  

 
269 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 3/348-350. 

270 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/265. 



116 
 

1. Meşrûtun Hikmetine Uygun Olan ve Onu Tamamlayan Şartlar 

Meşrûtun meydana gelmesindeki hikmeti tamamlayıcı olan yahut bu hikmetin ortaya 

çıkmasını destekleyen ve meydana gelmesine bir zıtlık barındırmayan şartlar, meşrutun 

hikmetini tamamlayan şartlar olarak kategorize edilmiştir. Meşrutun hikmetine uygun 

olan şartlara akitlerden birkaç örnek zikretmek gerekirse, bir satım sözleşmesinde ücretin 

peşin talep edilmesi veya kefil ya da rehin verme şartıyla sözleşmenin kurulması bu 

kabildendir. Bu şartlar sebebin gereği olan hükmün hikmetini tamamlayıcı nitelikte olup 

sebebin hükmüne herhangi bir zıtlık barındırmamaktadır. Zira bu tür şartların 

sözleşmelerde yer alması, sözleşmenin sıhhatine herhangi bir olumsuz etki doğurmayıp 

aksine hükmünü desteklemektedir.271 

2. Meşrutun Hikmetine Uygunluğu Açık Olmayan Şartlar 

Şart koşulan hususla elde edilmesi beklenen amaca herhangi bir aykırılığı 

görünmeyen, bununla birlikte bu amacı destekleyici bir unsur olduğuna da bir emare 

bulunmayan şartlardır. Bu noktada böyle bir şartın meşruta aykırılık veya uygunluk 

açısından değerlendirilmesi ictihadi bir durum olup müçtehidin değerlendirmesine göre 

cevazı veya adem-i cevâzına hükmedilir. Bahsi geçen şartlar ibadet ve hukuk alanına göre 

farklılık arz eder. İbadetlerin taabudi fiiller olması sebebiyle şartın ibadete zıtlık 

barındırmaması yeterli görülmemiş ilaveten ibadetlerin şerʿî irade tarafından vazʿ 

edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. İbadet alanının içtihada kapalı olması, bu tür şartların 

ibadetler hakkındaki geçerliliğini şerʿî vazʿa bağlı kılmıştır. Hukuk alanı ise içtihada açık 

fiillerden oluşmaktadır. Dolayısıyla şart koşulan hususa aykırılığı veya uygunluğu açık 

olmayan şartlar sıhhati açısından hukukçunun değerlendirmesine tabidir.272 

 
271 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/265. 

272 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/266. 
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3. Meşrutun Hikmetine Uygun Olmayan Şartlar 

Şart koşulan hususla elde edilmek istenen amaca uygun olmayan ve şart koşulan fiilin 

hikmetini tamamlayıcı olma vasfını taşımayan, aksine hikmete ve elde edilmek istenen 

menfaate zıt düşen şart çeşididir. Akitler üzerinden örneklendirmek gerekirse, satım 

sözleşmesinde satıcının, müşteriye satacağı maldan faydalanmamasını veya belirli 

şekillerde faydalanmasını şart koşarak sözleşmeyi kurmak istemesi zikredilebilir.273 

Çünkü satım akdinin hikmeti, mülkiyeti nakledilen maldan faydalanmadır. Bu faydayı 

daraltan veya ortadan kaldıran şart, işlemin ruhuna aykırıdır. Bundan dolayı da 

hükümsüzdür. 

D. Mükellefin Kudreti ve Teklif/Vazʿ Anlamı Açısından Şartlar 

Bakıllânî ve Cüveynî gibi bazı âlimler şartı, mükellefin kudreti dâhilinde olup 

olmaması yönünden değerlendirmişlerdir. Buna ek olarak Şâtıbî şartı ayrıca teklif veya 

vazʿ anlamı içermesi açısından da taksime tabi tutmuştur. 

1. Mükellefin Kudreti Dâhilinde Olup Olmaması Yönünden Şartlar 

Şart, mükellefin yerine getirmeye güç yetirebildiği ve mükellefin gücü dâhilinde 

olmaması açısından taksime tabi tutulmuştur. Mükellefin yerine getirmesi gücü dâhilinde 

olan şarta, namaz fiili için abdest, oruç için niyet ve alışverişe konu olan malın hazır 

edilmesi gibi örnekler zikredilir. Aslında bu şartlar mükellefin sorumlu tutulduğu fiili 

yerine getirebilmesi için gücü dâhilinde olması zorunludur. Aksi halde bu fiilin yerine 

getirilmesi, şartın mükellefin gücü dışında olması durumuyla imkânsız hale gelir. 

Mükellefin gücü dâhilinde olmayan şartlara örnek olarak, hükümle sorumlu olabilmek 

 
273 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/266. 
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için bireyde akıl vasfının bulunması, ibadetlerle sorumlu olmak için bireyin sıhhatli 

olması verilebilir.274 Bahsi geçen şartlar ise bireyin elinde olan hususlar değildir. 

2. Teklif ve Vazʿ Anlamı İçermesi Bakımından Şartlar 

Şâriʿ, mükellefi bir fiil ile yükümlü tutarken bu sorumluluğun meydana gelmesinde 

belirli şartlar öne sürmüştür. Bu minvalde Şâriʿ bir kısım şartların mükellef tarafından 

yerine getirilmesini talep etmekte veya bir fiilin söz konusu olabilmesi için öngörmüş 

olduğu şartın istediği vasıflar dışında meydana gelmesini yasaklamaktadır. Mükellefin 

sorumlu tutulması için gereken diğer bazı şartlar da vardır ki Şâriʿin bu şartların yerine 

gelmesi hususunda mükelleften bir talebi yoktur. Dolayısıyla şart bu bakış açısıyla 

taksime tabi tutulmuş ve Şâriʿin talep ettiği hüküm için öngörmüş olduğu şartı da talep 

etmesine, Şatıbi’nin ifadelerinden hareketle teklif anlamı barındıran şart ifadesi 

kullanılmıştır. Aynı şekilde Şâriʿin, mükellefin bir hükümle sorumlu olması için 

öngörmüş olduğu şartın yerine getirilmesi veya terki hususunda bir talebi olmamasına da 

vazʿ anlamı barındıran şart ifadesi kullanılmıştır.  

Teklif anlamı barındıran şartlara örnek olarak namaz fiili için abdestin mükellef 

tarafından yerine getirilmesi istenilen bir şart olması, namazda mükellefin bedeninde 

örtülmesi gereken yerleri örtmesi, kişinin elbisenin ve namaz kılacağı mekânın temiz 

olması gibi şartlar zikredilebilir. Şâriʿin yerine getirilmesini yasakladığı şart türüne ise, 

muhallilin nikâhı, zekât için bir arada bulunan sürünün ayrılması veya ayrı ayrı bulunan 

sürünün bir araya getirilmesi gibi şartlar zikredilebilir. Eşi ile arasında üç talakın 

gerçekleştiği bir kimse, bu eşiyle tekrar nikâhlanabilmesi için kadının başka bir erkekle 

nikâhlanması şarttır. Fakat bu nikâh, sırf önceki kocaya helal kılmak için şeklen yapılan 

 
274 Bākıllānī, et-Taḳrīb ve’l-İrşād, 2/137-138; Cuveynī, et-Telḫīṣ fī usūli’l-fıḳh, 191; 

Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/181-183. 
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bir akit olarak kalmamalı ve taraflar arasında zifaf gerçekleşmelidir. Bu açıdan muhallilin 

nikâhı yasaklanmış bir şarttır.275 Yasaklama açısından teklif barındıran bu şartta, bizatihi 

kendisinin yerine getirilmesinde Şâriʿin herhangi bir kastı yokken şartın yerine getiriliş 

biçiminden dolayı Şâriʿin yasakladığı bir unsur olmaktadır.276  

Vazʿ anlamı barındıran şart türünde ise Şâriʿin ilgili şart hakkında yapılması veya 

terki hususunda herhangi bir talebi olmayıp, tamamen ilgili şartın normal akış içerisinde 

gerçekleşmesi ile hükmün meydana gelmesi söz konusudur. Bu şart türüne zekâtın farz 

olması için nisap miktarı mal üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve zina fiilinin cezasında 

iḥṣān vasfının recm için gerekli olması gibi şartlar zikredilir. Nisap miktarı malda Şâriʿin 

doğrudan mükelleften bu malı bir yıl tutması yönünde bir talebi olmadığı gibi zekâtın farz 

olma endişesiyle harcaması yönünde de bir talebi yoktur. Yani Şâriʿ, nisap miktarı mal 

meydana geldikten sonra mükelleften bu malı bir kameri yıl elinde tutması gerektiği 

yönünde bir talepte bulunmamaktadır. Burada malın kişinin elinde bir kameri yıl kalması 

halinde zekât vermesini talep etmektedir. Yıllanma zekâtın farz olması için sadece 

konulmuş bir şart olup, mükellefin yıllanmayı yerine getirmesi gibi bir yükümlülük ifade 

etmemektedir. Bu açıdan vazʿ anlamı taşıyan şart, gerçekleşmesi doğrudan Şâriʿin talebi 

 
275 Hanefî mezhebinde önceki kocaya helal kılma şartıyla yapılan nikâhla ilgili farklı 

yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Ebû Hanîfe’ye göre şart batıl, nikâh akdi sahih kabul 

edilirken Ebû Yûsuf’a göre, şartın akdi fasit kılacağı ifade edilmiştir. Şeybânî’nin ise 

nikâh akdi sahih olmakla birlikte böyle bir şartla meydana getirilen nikâhın kadını önceki 

kocaya helal kılmayacağı yönünde kanaata sahip olduğu aktarımıştır. bk.: Merġīnānī, el-

Hidāye(h), 2/298. 

276 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/257. 
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değil, mükellefin içinde bulunduğu duruma göre meydana gelen şarttır. Benzer durum 

recm cezası için iḥṣān şartında da söz konusudur.277  

V. ŞARTIN DİĞER VASIFLARLA/DURUMLARLA İLİŞKİSİ 

Fıkıh usûlünde şarta dair veriler incelendiğinde diğer benzer vasıflarla sıkı bir ilişkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Bu ilişki şartın tanımından fonksiyonuna her bir aşamada 

belirgin bir vaziyettedir. Bundan dolayı diğer şartın benzer vasıflarla olan ilişkisine 

değinmek konunun ulaştığı sınırları ortaya koyma açısından önemlidir.  

A.  Şartın Sebeble İlişkisi 

Sebeble şartın arasındaki ilişkiyi ortaya koymadan önce bunlar arasındaki farkı 

açıklamak gerekir. Eşʿarî usûlcüler, sebeb ve illet arasında umum husus ilişkisi 

bulunduğunu söylerler. Bu açıdan söz konusu iki kavram zaman zaman birbiri yerine 

kullanılabilir. Sebebin varlığı hükmün varlığını gerektirirken, şarttın varlığı hükmün 

varlığını gerektirmeyip, hükmün varlığına imkân tanımaktadır. Bu açıdan sebeb ve şart 

birbirinden ayrılmaktadır. Hanefî teorisinde ise sebeb, illetten ayrı bir vasıf olarak 

değerlendirilmiş ve hükme ulaşmada bir yol olarak görülmüştür. Sebebin varlığının, 

hükmün var olmasını gerektirmediği, hükmün meydana gelebilmesi için illetin var olması 

gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla sebeb ve şartın varlığı, hükmün meydana gelmesi 

sonucunu doğurmamaktadır. Bu durumda sebeb ve şartın varlıklarıyla hükmün meydana 

gelmemesi benzerlik gösterir. Sebeb ve şartı birbirinden ayıran özellik, sebebin, hükme 

ulaşmada gerekli olması ve hükmün kendisine izafe edilebilmesi iken, şart, hükme 

ulaşmayı sağlayan bir vasıf olmamakla birlikte özü itibariyle kendisine hüküm de izafe 

edilmeyen bir vasıftır.278 Her ne kadar Hanefîler’in teorisinde kendisine hüküm izafe 

 
277 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/257-258. 

278 Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 450. 
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edilen şart çeşitleri olsa da bu şartın kendisine ait bir özelliğinden değil benzeştiği vasıf 

olan illet ve sebebten dolayıdır. Hanefî teorisinde sebeb ve illet ayrı vasıflar olarak ele 

alınmış ve geç dönem Hanefî usûllerinde şartı sebebten ayrıştırmak için tanımda bilā 

ifḍāin (hükme ulaşmada etkisi bulunmayan) kaydı getirilmiştir.279  

Benzer bir durum kelâmcı mesleği ile ele alınan usûl eserlerinde de söz konusu 

olmuştur. Söz konusu eserlerin bir kısmında şarta yapılan tarifler, şart koşulan unsurun 

yokluğu ve varlık sahasına çıkması üzerinedir. Bu açıdan sebebin cüz’ü ile şart arasında 

bir benzerlik olması hasebiyle şarta yapılan tanımlar bu benzerliği ayrıştırıcı olmayı 

hedeflemiştir. İkisi arasındaki benzerlik, yokluklarında hükmün meydana gelmemesi, 

varlık sahasına çıkmaları halinde ise hükmü gerektirmemeleridir. Şartın varlık sahası 

bulması hükmü zorunlu kılmazken, sebebin cüz’ü’nün de meydana gelmesi aynı şekilde 

hükmü gerektirmemektedir. Çünkü hüküm için olması gereken sebeb tam değildir. İkisi 

arasındaki benzerlik tanımlarda, hükme ulaştıran sebeb olmaksızın veya sebebiyet ilişkisi 

olmaksızın şeklinde formüle edilmiştir.280  

Şartın sebeble ilişkili olduğu diğer bir husus ise şartın çeşitlerinde ortaya çıkmaktadır. 

Kaynağı dikkate alınarak yapılan şart taksimatında şerʿî şart kategorisi, sebebin ve 

hükmün şartı olarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Şartın işlevinin hükmün 

meydana gelmesinde hangi aşamada etkili olduğu hususu dikkate alınmış, bu aşamaların 

en başat unsurunu ise sebeb oluşturmuştur. Şartın sebeble olan bu ilişkisi, dolaylı olarak 

hükümle olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Hükmün şartı, doğrudan hükmün meydana 

gelebilmesinde etkili unsur iken, sebebin şartı ise sebebin meydana gelmesinde etkili 

husustur. Sebebin şartı konumundaki vasfın yokluğu, dolaylı olarak hükmün yokluğunu 

 
279 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 397. 

280 Āmidī, el-İḥkām, 377; İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 2/563. 
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gerektirmektedir. Çünkü bu anlayışı benimseyen usûlcülere göre hükmü bildiren vasıf, 

sebebtir. Şart ile sebeb arasındaki fark, sebebin, hükmü bildiren vasıf olmasıyken şartın 

böyle bir işleve sahip olmamasıdır. Sebebin cüz’ü ile farkı da bu husus ile tefrik edilir. 

Sebeb ile şart arasında söz konusu olan diğer bir fark ise, sebebi müessir vasıf olarak 

konumlandıranlara göre, sebebin hükmü gerektirme açısından bir etkiye sahip olmasıdır. 

Hâlbuki şartın hükmü gerektirecek bir etkisinden söz edilmez. 

Sebeble şartın ilişkili olduğu diğer bir husus ise, şartın sebeb manasında olmasıdır. 

Hanefîler şartın işlevselliğini dikkate alarak yapmış oldukları taksimde şartın sebeb 

manasında konumlanabileceğini ifade etmişler ve bunun hukuki yansımalarını ortaya 

koymuşlardır. 

B. Şartın İlletle İlişkisi 

İlleti, müessir vasıf olarak kabul edenlere göre hükmü meydana getiren vasıf, illettir. 

Şart ile illet arasındaki fark, bu özellik ile ortaya çıkar. Şart hükmün zorunlu bir şekilde 

meydana gelmesinde (vücûbunda) etkiye sahip değildir. Şartın etki alanı hükmün varlık 

kazanabilmesinde söz konusudur. Bu durum hükmün varlık bulabilmesinin imkânını 

oluşturur. Nitekim şart tanımları hükmün zorunluluğunun değil, varlık bulabilmesinin 

imkânını sağlayan vasıf olarak oluşturulmuştur. İllete vazʿî hüküm kategorisinde yer 

vermeyen usûlcüler, sebeble illeti bir gördüklerinden sadece sebebe yer vermişler ve 

sebeb ile şart arasındaki farkı şu şekilde ifade etmişlerdir: Sebebin varlığı hükmün 

varlığını gerektirirken şartın varlığı, hükmün zorunlu olarak varlığını gerektirmez. Erken 

dönem Hanefî usûllerinde şart tanımlanırken zorunluluğun değil imkânın kendisiyle 

ilişkilendirildiği bir vasıf olarak konumlandırılmıştır. Geç dönem Hanefî usûllerinde şart 

ile illet arasındaki fark daha belirgin hale getirilmiş ve bila tesirin ifadesiyle tanımda 

yerini almıştır.  
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Daha önce ifade edildiği gibi illeti vazʿî hüküm kategorisinde sebebten ayrı olarak ele 

alan Hanefîler şart ile illet arasında sıkı bir ilişki kurmuşlardır. Hanefîler şartı taksim 

ederken illetle ilişkili olan iki tür şart çeşidinden bahsederler. Bunların birincisi mahza 

şart, diğeri ise illet hükmünde olan şarttır. Mahza şart, yapılan tariflerden de anlaşıldığı 

üzere illetin inʿikadına mâniʿ görülmüştür. Yani Hanefîler, mahza şartı illetin işlevsellik 

kazanmasında etkin bir vasıf olarak konumlandırırlar. İlletin şekilsel bir varlığı olsa da 

bunun gerçek illet olabilmesi şartın varlığına bağlanmıştır. İllet, işlevini 

gösteremediğinden hüküm meydana gelmemektedir. Şâfiîler ile Hanefîler arasında fer’î 

meselelerde farklı hükümler verilmesinin nedenlerinden biri, şartın işlevine dair bu 

durumdur. Şâfiîler, şartı hükmün işlevsellik kazanmasında etkin bir faktör olarak 

konumlandırırken Hanefîler, illetin işlevselliğinde etkin bir faktör görmüşlerdir. Bu bakış 

açısının getirdiği farklılıklar şartın işlevine dair ihtilaflar başlığı altında 

örneklendirilecektir.  

Hanefî teorisinde illet ile şart arasındaki diğer bir ilişki türü ise, hükmün kendisine 

izafe edilmesine uygun bir illet bulunamadığında şartın illet yerine konumlandırılması ve 

hükmün şarta izafe edilmesinden bahsedilmesidir. Bu açıdan bazı durumlarda şart, illet 

vazifesi görmektedir. Şartın bu özelliği taşıması, vasfın aslında olan bir unsur olmayıp 

mecazen ona yüklenen bir anlamdır. Bu yönüyle Hanefî teorisinde şart ve illet arasında 

sıkı bir ilişkinin olduğu dile getirilmelidir.  

C. Şartın Mâniʿle İlişkisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mâniʿi vazʿî hüküm kategorisinde değerlendiren usûlcüler şart ile mâniʿ arasındaki 

farkı açıklarken şartın yokluğunun, mâniʿin ise varlığının, hükmün meydana gelip 

gelmemesinde etkili olduğunu belirtirler. Yani şartın yokluğu durumunda hükmün 

meydana gelme imkânı olmazken, varlığı durumunda da hükmün meydana gelme imkânı 

söz konusu olur. Mâniʿ ise varlığı hükmün meydana gelmesine engel teşkil ederken 
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yokluğu hükmün meydana gelmesine imkân tanımaktadır. Bu açıdan bazı usûlcüler şartın 

yokluğunun mâniʿ olduğunu söylemiştir. 281 Fakat Karâfî mâniʿ vasfının şart vasfından 

farklı olduğunu dile getirmiş ve şart ile mâniʿ vasıflarının ayrı kategorilerde ele alınması 

gerektiğini belirtmiştir. O, sebeb ve şart vasıflarının yokluğu ile mâniʿ vasfının farkını şu 

şekilde açıklamıştır: Sebeb ve şart vasıflarında şüphenin olması halinde hüküm terüttüp 

etmezken mâni vasfında söz konu olan şüphe ile hüküm terettüp eder. Bu bağlamda bir 

kocanın, eşine boşama sözlerini kullanıp kullanmadığı yönünde şüphesi varsa bu şüphe, 

sebeb konumunda olan lafızlarda meydana geldiği için hüküm terettüp etmez. Yani 

sebebteki şüpheden dolayı boşama sonucu meydana gelmez. Aynı şekilde namazın şartı 

olan abdestte kişinin abdest alıp almadığı yönünde şüphesi varsa bu haliyle namaz fiilini 

eda edememesi, şartın yokluğu sebebiyledir. Mâniʿ vasfındaki şüphede ise hükmün 

terettüp edeceğinin örneği irtidad hadisesidir. Karâfî, ölmeden önce irtidad edip etmediği 

konusunda şüphe bulunan bir kimse için miras hükümlerinin uygulanacağını dile 

getirerek mâni vasfındaki şüphenin hükmün doğmasına engel olmayacağını söyler. 

Böylelikle o, şartın yokluğundaki şüphe ile mâni vasfındaki şüphenin farklı sonuçlara 

sebeb olmasından dolayı bu iki durumun farklı şeyler olduğunu dile getirir. Bu açıklamayı 

fakihlerin “Mâniʿ vasfının yokluğu şarttır.” şeklindeki ifadelerinin ve bu iki durum 

arasında fark gözetmemelerinin isabetli olmadığını belirtmek için yapar.282 

Aktarılan bilgiler ışığında vazʿî hüküm başlığı altında mâniʿ vasfına yer vermeyen 

Hanefîler’in şartın yokluğunu mâniʿ olarak gördükleri söylenebilir. Molla Fenârî’nin 

“Şartın yokluğu mânidir.” ifadesi de bu hususu destekler niteliktedir.283 Ayrıca Hanefîler 

 
281 Īcī, Şerḥu’l-ʿAḍud ʿalā Muḫtaṣari’l-Munteha’l-Usūlī, 2/225; Molla Fenārī, Fuṣūlu’l-

bedāiʿ, 1/278. 

282 Ḳarāfī, el-Furūḳ, 1/222. 

283 Molla Fenārī, Fuṣūlu’l-bedāiʿ, 1/287: عناملا سفن ھمدع نأ امك عناملا عفر اقلطم طرشلا نأ ققحتف . 
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mâniʿ konusunu illetin tahsisi konusunda ele alırken beş çeşit mâniʿden söz etmişler ve 

her bir çeşidinde şartla ilgili örnekler vermişlerdir. Aynı şekilde mahza şartı tarif ederken 

illetin inʿikadına mâniʿ ifadesini kullanmaları şartın yokluğunu mâniʿ konumunda 

değerlendirdiklerini desteklemektedir. Şartın yokluğunun mâniʿ olarak 

konumlandırılmasını ortaya koyması açısından mâniʿ çeşitlerini ifade eden şu tablo 

konuyu daha da belirgin hale getirecektir.    

Tablo 3 

 

Tabloda görüldüğü üzere mâniʿ çeşitlerinde verilen örnekler şartla alakalı hususlardır. 

İlletin kuruluşuna mâniʿ olarak zikredilen nikâh akdinde şahitlik şartı mahza şartın 

örneğidir. Şartın yokluğu illetin kuruluşuna mâniʿ olarak konumlandırılmıştır. İlletin 

Şart

İlletin kuruluşuna 
mâniʿ 

(akitlerde mahal 
şartı/nikâh akdinde 

şahitlik)

İlletin 
tamamlanmasına 

mâniʿ
(fuzûlînin akdi)

Hükmün 
başlamasına mâniʿ
(şart muhayyerliği)

Hükmün 
tamamlanmasına 

mâniʿ 
(görme 

muhayyerliği)

Hükmün lüzumuna 
mâniʿ
(ayıp 

muhayyerliği)



126 
 

tamamlanmasına mâniʿ olarak zikredilen fuzûlînin tasarrufunda, akdin hukuki hüviyet 

kazanması yetkili kimsenin icazeti şartına bağlıdır. Bu şartın yokluğu akdin askıda 

kalmasına yani illetin tamamlanmasına mâniʿ olarak konumlandırılmıştır. Mâniʿin 

üçüncü, dördüncü ve beşinci versiyonunda ise muhayyerlikler zikredilmiştir. Nitekim şart 

muhayyerliği, taraflardan birinin, belirli süre içinde akdi tamamlamak için öne sürdüğü 

şart konumundadır. Aynı şekilde, görme ve ayıp muhayyerliği de ilgili tarafın şartı 

menzilesindedir. Nitekim görme muhayyerliği “Bahsedilen vasıfları üzerine aldığım malı 

gördüğümde zikredilen bu vasıfları taşımaması halinde akdi feshederim.” anlamını 

taşıyan bir şart konumunda düşünülebilir. Aynı durumu ayıp muhayyerliği için de 

tasavvur etmek mümkündür.  

Bu verilerden hareketle Hanefîler’in vazʿî hüküm kapsamı altında mâniʿ vasfına yer 

vermemelerinin sebebinin şarta yükledikleri anlamdan kaynaklandığı söylenebilir.284 Bu 

ihtimalin yanında mâniʿ vasfının vazʿî hüküm kapsamında zikredilmemesi bu kavrama 

yüklenen anlamla da ilişkili olabilir. Nitekim klasik Hanefî usûllerinde ilgili vasıflar, 

hükmün ortaya çıkmasında etkin veya hükmün kendisiyle ilişkili olduğu vasıflar başlığı 

altında ele alınmıştır. Yani bu vasıflardan maksat, hükmü meydana getiren vasıflar 

olmasıdır. Mâniʿ ise, hükmün meydana gelmesinde değil, aksine hükmün varlık 

bulmamasında etkin bir vasıftır. Hanefîler’in mâniʿi bu kategori altında ele almamalarının 

bir diğer nedeni de bu durum olabilir. 

D. Şartın Alâmetle İlişkisi 

Eşʿarî usûlcüler şart gibi vasıfları hükmün bilinmesinin birer işareti ve alâmeti olarak 

değerlendirmişlerdir. Bundan dolayı vazʿî hüküm kategorisinde alâmet vasfına yer 

vermemişlerdir.  

 
284 Molla Fenārī, Fuṣūlu’l-bedāiʿ, 1/287. 



127 
 

Hanefî usûlcüler ise, şart ve diğer vasıfları hükmün doğmasında, Şâriʿin bu vasıflara 

yüklemiş olduğu anlam ile etkin unsurlar olarak kabul ederler. Bundan dolayı şart ve 

alâmet vasıflarını birbirinden ayrı değerlendirmişler ve alâmet kavramına şarttan hemen 

sonra ayrı bir nitelik olarak yer vermişlerdir. Şart ve alâmet vasıflarını birbirinden ayıran 

Hanefî usûlcüler, şartı illetin etkisinin meydana gelmesi kendisine bağlı bir vasıf olarak 

konumlandırırken alâmeti ise, illetin veya hükmün doğmasında herhangi bir etkisi 

bulunmayan, sadece hükmün bilinmesine fayda sağlayan bir vasıf olarak görürler. 

Dolayısıyla şart ve alâmeti birbirinden ayırırlar. Bununla birlikte Hanefîler, şart 

çeşitlerinde alâmet manasında olan şarta da yer verirler. Bu türü mahza alâmet olarak 

değil de şartın bir çeşidi olarak görmeleri şu şekilde açıklanabilir: Alâmet manasında olan 

şart, hüküm için şart gibi görünse de şartın fonksiyonunu yerine getirmemektedir. Pezdevî 

ve Serahsî gibi usûlcüler iḥṣān vasfını alâmet manasında şarta örnek verirler. Bu vasıf 

görünürde recmin şartı gibi dursa da şartın işlevini görmemektedir. Recm cezası zina 

fiilinin hükmüdür. Zina fiili ise bu hükmün illetidir. Şart ise, illetin işlevine mâniʿdir. 

Burada iḥṣān vasfı illetin işlevine engel olmadığından, şartın fonksiyonunu yerine 

getirmemektedir. Bundan dolayı iḥṣān vasfı mahza şart değil, alâmet manasında şart 

olarak görülmüştür. Nitekim alâmetin işlevini görmekte olup sadece hükmün bilinmesine 

fayda sağlamaktadır. Serahsî bu örneği açıklarken, “İlletin şeklen var olmasından sonra 

hakiki illet olabilmesinin kendisinin varlığına bağlı olduğu vasıftır.”285 diye mahza şart 

tanımına yer vermiş, iḥṣān vasfının bu tanımın kapsamında olmamasından dolayı alâmet 

manasında şart olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bu tür vasfın görünüşte şart, işlevi 

açısından ise alâmet gibi olması alâmet manasında şart diye bir kısmı gerekli kılmıştır. 

Söz konusu durum da iki vasıf arasındaki farkı ve ilişkiyi ortaya koymaktadır. 

 
285 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/328. 
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E. Şartın Rükünle İlişkisi 

Rükün, ilgili şeyin kendisiyle meydana geldiği bir unsurken şart, bu şeyin dışında bir 

vasıftır. Rükün olmaksızın ilgili şeyden söz etmek mümkün değilken, şart meydana 

gelmeden bu şeyden söz etmek mümkün olabilir. Şartın tamamlayıcı yönü varken rükün 

asli bir unsurdur. Bununla birlikte şart ve rükün arasında umum husus ilişkisi vardır. Her 

bir rükün şart olma niteliği taşırken her şart rükün olma özelliği gösteremez. 

Akitler üzerinden rükün ve şart vasıflarının ayrıştığı noktayı örneklendirmek 

gerekirse rüknün olmayışı hiçbir netice meydana getirmezken, şartın bulunmayışı 

doğrudan hükümsüzlük ifade etmez. Yani îcab ve kabul olmaksızın yapılan akit için bir 

sonuçtan bahsetmek mümkün değilken, akdin taraflarından birinin ehliyet sahibi 

olmaması doğrudan sonuçsuzluk değil, akdin yetkili merci tarafından 

sonuçlandırılmasına bağlı olur.  

F. Şartın Hikmetle İlişkisi 

Şartın hikmetle ilişkisini ortaya koyabilme açısından öncelikle hikmetin tanımını 

yapmak gerekir. Hikmet, Arapça'da ḥ-k-m kökünden olup, sözlüklerde, yargıda 

bulunmak anlamına gelen hüküm mastarının ismi olarak zikredilir. Bunun yanı sıra, aynı 

kökten türeyen, engelleme, gem vurma, alıkoyma, sağlam olma manalarına gelen ihkam 

mastarıyla da anlam ilişkisi vardır. İhkam mastarıyla olan anlam ilişkisinden dolayı 

hikmet sahibi yani hakîm olan kimse tarif edilirken “işleri gereği gibi sağlam ve kusursuz 

yapan” ve “âlim” şeklinde ifade edilir.286 Bu minvalde Mâtürîdî hikmeti el-İṣābe(h) 

kelimesi ile tefsir ederken açıklama sadedinde bu kelimenin her şeyi yerli yerine koyma 

 
286 Aḥmed b. Fāris, Muʿcemu maḳayisi’l-luġa(h), 2/91; İlhan Kutluer, “Hikmet”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998), 

17/503. 
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manasına geldiğini dile getirir.287 Cürcânî (öl. 816/1413) ise hikmetin dilde ifade ettiği 

anlamları şöyle aktarır: “Amelle birlikte ilim, insanın gücü nispetinde bir canlı hakkında 

hakkın kendisiyle elde edildiği şey, hakka isabet eden her söz ve boş şeylerden korunmuş 

aklî kelâm.” Bunula birlikte o, İbn Abbsas'ın (öl. 68/687-88) Kur’an’da hikmet 

kelimesine yüklemiş olduğu “Helali ve haramı öğrenmek” şeklindeki tanımı aktarır ve 

hikmet için şöyle bir tanıma da yer verir: “Hikmet, eşyanın hakikatini beşerî gücün imkânı 

ölçüsünce varlık sahasındaki gerçekliğe uygun olarak ele alan ilme denir.”288 İslam 

hukukçuları ise hikmeti daha özel bir anlamda kullanarak, Bununla hükümlerin konuluş 

amacı ve bu hükümlerden elde edilmek istenen maslahatları kastederler. Bu minvalde 

âlimler, fıkıh hükümlerinin temelinde maslahatın celbi mefsedetin defi düşüncesinin 

olduğunu ifade ederler.289 

Şartın hikmetle ilişkisi, hükmün meydana gelmesinde şartın fonksiyonu ve hükmün 

hikmetle ilişkisinden ortaya çıkar. Sonuç itibariyle şart, hükmün varlık bulabilmesi için 

meydana gelmesi gereken bir vasıftır. Bu vasıf, hükümden elde edilmek istenen hikmetin 

meydana gelmesini sağlayabilir. Örneğin; akitler, mülkiyetin naklini sağlamak için 

yapılan bir işlemdir. Mülkiyetin naklinin hikmeti ise insanların ihtiyaçlarını gidermektir. 

Şart bu hikmetin ortaya çıkmasında etkin bir unsur olarak karşımıza çıkar. Nitekim 

mevcut ve teslim edilebilir olmayan mal üzerine yapılan akit hikmetin teminini 

sağlamamaktadır. Dolayısıyla satım akdinde malın mevcut ve teslim edilebilir olması 

şarttır. Bu şart hikmetin meydana gelmesi için gereklidir. Malın mevcudiyeti ve teslim 

 
287 Ebū Manṣūr Muḥammed b. Muḥammed b. Maḥmūd el-Māturīdī, et-Tevḥīd, thk. 

Fetḥullāh Ḫuleyf (el-İskenderiyye(h): Dāru’l-Cāmiʿāti’l-Mıṣriyye(h), ts.), 97. 

288 Curcānī, Taʿrīfāt, 155. 

289 Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-Neẓāir, 51; Ferhat Koca, “Hikmet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998), 17/514. 
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edilebilir olma şartı hikmeti sağlamaktadır. Aksi halde mal mevcut olmadığı durumda 

yapılan satım akdi hüküm açısından mülkiyetin naklini sağlasa da akitlerden elde edilmek 

istenen hikmeti yerine getirmemektedir.290 Hikmetin temini ise şartın yerine gelmesi ile 

ortaya çıkmaktadır. Nitekim şartın bu yönünü dikkate alan Şevkânî şartı şöyle 

tanımlamaktadır: “Şart, kendisinin yokluğunda, bir hikmetten dolayı sebebin veya 

hükmün yokluğunu gerektiren açık ve istikrarlı bir vasıftır.”291 Bu tanım şartın 

yokluğunun sebebin veya hükmün yokluğunu ifade ederken bunun da bir hikmet 

bağlamında olduğunu ortaya koymaktadır. Yani sebeb veya hüküm, şart meydana 

gelmeden önce söz konusu olacak olursa, bu sonucun hikmete uygun olmayacağı sonucu 

gündeme gelebilmektedir. 

Şartın hikmetle olan diğer bir önemli ilişkisi de şartın sıhhati açısındandır: Şâriʿ bir 

şeyin meydana gelmesi için bazı şartlar öngörmüş ve bu şartların hikmete uygunluğu 

bilinsin ya da bilinmesin mükelleflerden talep etmiştir. Dolayısıyla hikmeti anlaşılmasa 

bile ilgili şeyin şarta bağlanmasının bir hikmet gereği olduğu ifade edilmiştir. Çünkü Şâriʿ 

hakîmdir ve taleplerinde bir hikmet vardır. Şâriʿin koymuş olduğu şartların yanı sıra, yine 

Şâriʿin izni doğrultusunda kullar da şart ortaya koyabilmekte ve bu durum hükmün 

meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca kulların şart koşmaları, Şâriʿin yetki 

verdiği alanlarda ve talepleri doğrultusunda olması gerekmektedir. Dolayısıyla kulların 

koşmuş oldukları şart, Şâriʿin yetki verdiği ve taleplerine uygun olduğu ölçüde geçerlidir. 

 
290 İṣfahānī, Beyānu’l-muḫtaṣar, 1/245; Ebu’l-Ḥasen ʿAlāuddīn ʿAlī b. Suleymān b. 

Aḥmed el-Merdāvī, et-Taḥbīr şerhu’t-Taḥrīr fī uṣūli’l-fiḳh (er-Riyāḍ: Mektebetu’r-Ruşd, 

2000), 3/1070. 

291 Şevkānī, İrşādu’l-fuḥul, 62. 
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Bu açıdan bireylerin koşmuş olduğu şartların sıhhatinde hikmet eksenli bir değerlendirme 

yapılır. Dolayısıyla bu husus da mutlak bir şart serbestisinin olmadığını gösterir.  

Hüküm konusunda, hikmetle hüküm arasında sıkı bir irtibat ve aralarında umum 

husus ilişkisi olduğu ifade edilmişti. Bu açıdan ulema arasında hükmün hikmetle taʿlîl 

edilip edilmeyeceği tartışılmıştır. Hikmetle ta’lîlin cevazına dair tartışmalar bizim 

çalışmamızın konusu olmamakla birlikte, hikmetin şartın sıhhatinde etkili olması, 

hikmetle ta'lil konularının şarta etkisi açısından gündeme getirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Hukukun önemli prensiplerinden birisi istikrardır. Hukuki istikrarın temini 

ise hukuki emniyetle sağlanmaktadır. Âlimlerin çoğunluğu hükümleri hikmetlerine bina 

etmeyi hukuk emniyetini riskli hale getireceği gerekçesiyle kabul etmemektedirler. Bu 

açıdan hükümleri vasfa yani illete dayandırmak, hukukun emniyeti ve istikrarı açısından 

daha güvenli bir sonuç verecektir. Bu husus benzer uygulamalardaki yolu benimseyerek 

daha güvenli neticelerin elde edilmesine hizmet etmektedir.292 Gazzâlî bu minvalde 

hikmet ile illet arasında sıkı bir ilişki olduğunu şöyle ifade eder:  

“Biz hikmetle, tahayyül edilen bir illet ve uygun bir maslahattan başka bir şey 

amaçlamıyoruz. Örneğin aşırı açlık ve sıkıntılı bir vaziyette hâkimin yargı görevini yerine 

getirmesinin haram kılınması Hz. Peygamber’in şu hadisinde geçen öfke halindeki hükme 

kıyastır: Hâkim öfke anında yargıda bulunamaz. Zira Hz. Peygamber öfke anında 

hâkimin yargılamada bulunmasını haram hükmüne sebeb kılmıştır. Bunun da hikmeti aklî 

muhakemenin sağlıklı bir şekilde yerine gelmemesidir. Yani öfke aklın selametini 

bozmakta, doğru düşünmeyi dolayısıyla hakkın ve adaletin tecellisini engellemektedir. Bu 

 
292 Salim Öğüt, Dinî Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet (Çorum: Hititkitap 

Yayınevi, 2009), 134. 
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hikmetin bizatihi kendisi, aşırı açlık ve sıkıntı anında yargıdan alıkoymak için gerekçe 

sayılmasını gerektirmektedir.”293 

Gazzâlî bu pasajla illet ile hikmet arasında sıkı bir ilişki olduğunu vurgular. Nitekim 

illet tespit etme yöntemlerinden biri olan ve illetin sıhhatinde aranan kriter münasebet 

ilkesidir. Benzer örneklerden biri Hz. Ömer'in gazaya çıkmış komutanlarına gönderdiği 

talimatnamede de yer alır. Bu talimatnamede askeri personelin yurda dönünceye kadar 

herhangi bir sebepten dolayı cezalandırılmaması ifade edilmiş, gerekçe olarak da 

gururundan dolayı düşman saflarına geçme ihtimalini zikretmiştir.294 Yine Hz. Osman'ın 

hilafeti döneminde hac mevsiminde Mina’da namazların kasr edilmemesi ile ilgili 

açıklaması taabbüdî alanda hikmeti esas aldığı “Ey insanlar! Sünnet, Allah Rasülü’nün 

ve onun iki dostu Ebu Bekir ve Ömer'in sünnetidir. Fakat bu sene aramızda yeni insanlar 

görüyorum. Bu yüzden onların bunu bir sünnet saymalarından korktum.” ifadeleri, 

nasların hikmet ekseninde yorumlanabileceğini göstermektedir.295 Taabbüdî alanda 

hikmeti esas alarak bir hükmün uygulanması söz konusu iken muallel alanda bunun 

olması daha makul karşılanmalıdır. Bu açıdan hikmet ekseninde şartların hükmün 

meydana gelmesinde etkili olduğu ifade edilebilir. Yani şartın sıhhatinde hikmet 

belirleyici olabileceği gibi hükmün belilenmesinde de hikmet ekseninde şartların 

belirleyici olduğu söylenebilir. 

 
293 Ġazzālī, Şifāʿu’l-ġalīl, 286; Öğüt, Dinî Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet, 33-

34. 

294 Öğüt, Dinî Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet, 38. 

295 Öğüt, Dinî Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet, 40. 
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VI. ŞARTIN İŞLEVİNE DAİR İHTİLAFLAR 

Klasik usûl eserlerinde şart kavramı farklı konular altında ele alınmış ve işlevi 

hususunda ihtilaflar meydana gelmiştir. Şartın ele alındığı konular, şarta bağlı emrin 

tekrarı, mefhûmu’l-muhâlefe ve tahsis gibi başlıklardır. Bunun yanı sıra, şart meydana 

gelmeden meşrutun meydana gelmesinin imkânı, şartın illete mi yoksa hükme mi mâniʿ 

olduğu hususları ayrıca tartışma konusu olmuştur. 

A. Şarta Bağlı Emir Tekrarı Gerektirir mi? 

Emrin tekrarı ile ilgili usûlcüler arasında şarta bağlanmış emrin, şartın tekrarı ile 

tekrar edeceği kanaatini benimseyenler olmuştur. Şarta bağlı emrin tekrarı gerektireceği 

görüşünü ifade edenler, mutlak emrin tekrarı gerektirdiğini benimsemişler, mutlak emir 

tekrarı gerektirirse şarta bağlı emrin de şartın tekrarı ile tekrar edeceğinin daha öncelikli 

bir durum olduğunu ifade etmişlerdir.296  Zencânî (öl. 656/1258), Şâfiî’nin de bu görüşte 

olduğunu nakletmiştir.297 Buna karşılık usûlcülerin çoğunluğu şarta bağlı emrin, şartın 

tekrarı ile tekrar etmeyeceği görüşündedir. Hanefî usûlcüler başta olmak üzere Şîrâzî ve 

Gazzâlî gibi Şâfiî usûlcüler de bu görüştedirler. Nitekim bu kanaati benimseyen 

çoğunluk, mutlak emrin de tekrarı gerektirmeyeceğini ifade ederler.298 Şîrâzî ve Gazzâlî 

gibi usûlcüler, Zencani’nin Şâfiî hakkında yer vermiş olduğu görüşü ona nispet 

etmemişler ve bu konuda mezhep içerisinde iki tutumun olduğunu serdetmişlerdir. Bunun 

 
296 Ebū Yaʿlā Muḥammed b. el-Ḥuseyn el-Ferrāʾ, el-ʿUdde(h) fī uṣūli’l-fıḳh, thk. Aḥmed 

b. ʿAlī Seyr el-Mubārekī (er-Riyāḍ, 1990), 1/275; Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl, 106-107. 

297 Şihābuddīn Maḥmūd b. Aḥmed ez-Zencānī, Taḫrīcu’l-furuʿ ʿale’l-uṣūl (Beyrūt: el-

Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 2010), 22. 

298 Ebū İsḥāḳ eş-Şīrāzī, el-Lumaʿ fī uṣūli’l-fiḳh, thk. Muḥyiddīn Dīb Mistū - Yusūf ʿAlī 

Bedīvī (Beyrūt: Dāru İbnu Kes̱īr, 2011), 49; Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/575; Nesefī, Keşfu’l-

esrār, 1/58; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 78. 
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yanı sıra mutlak emrin tekrarı gerektirmeyeceğini ifade etmekle birlikte, şarta bağlı 

emrin, şartın tekrarı ile tekrar etme ihtimalinin olduğu görüşünü savunanlar olmuştur. 

Hanefîler’den bu görüşü benimseyenlerin olduğu ifade edilmekle birlikte, tercih edilen 

görüş, şartın tekrarıyla emrin tekrara ihtimali olmadığı yönündedir.299 Karâfî ise, Mâlikî 

ve Şâfiî âlimlerin çoğunluğunun mutlak emrin tekrarı gerektirmese de şarta bağlı emrin 

şartın tekrarı ile tekrar edeceği görüşünde olduklarını nakletmiştir. Gerekçe olarak lügavî 

şartın sebeb anlamı taşıdığını, sebebin tekrarı ile emredilen şeyin de tekrar edeceğini ileri 

sürmüştür.300 Nitekim bazı Mütekellimîn usûlcüler lügavî şartın sebebiyet anlamının 

belirgin olmasını gerekçe göstererek şart çeşitlerinde bu türe yer vermemişlerdir. 301 

Mutlak emrin, tekrarı gerektirdiğini söyleyen ve şarta bağlı emrin de şartın 

yinelenmesiyle tekrar edeceğini benimseyenler bu kanaatlerini şartın işlevine değil, emir 

kipinin gereklilik ifade etmesine dayandırmaktadırlar. Emir kipinin bu anlamı barındırıp 

barındırmaması ise şart konusu dışında bir husustur. Bu açıdan şarta bağlı emrin tekrarı 

ifade edeceğini söyleyenler, şartın işlevinden değil emir kipinin işlevinden hareketle bu 

kanaati ortaya koymuşlardır. Mutlak emir kipinin tekrarı gerektirmeyip, şarta bağlı emrin, 

şartın tekrarı ile tekrar edeceğini söyleyenlerin ise, emir kipine değil şarta bir anlam 

yükledikleri anlaşılmaktadır. Bu durumda şartın müessir bir vasıf olduğu akla 

gelmektedir. Lakin usûlcüler şartın müessir bir vasıf olmadığı kanaatindedirler. Müessir 

bir vasıf değilse, tekrarı nasıl gerektirdiği hususunu ise, lügavî şartın sebebiyet anlamı 

barındırmasına bağlamışlardır.  

 
299 Bezdevī, Kenzu’l-vuṣūl, 127; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 1/20; Nesefī, Keşfu’l-esrār, 

1/58; Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 77. 

300 Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl, 106-107. 

301 Bennānī, Ḥāşiyetu’l-Bennānī, 2/21-22. 
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Konuyla ilgili görüşleri değerlendirdiğimizde, öncelikle şartın özelliğinin bir hususu 

gerektirmeyip sadece ilgili şeyin varlık bulmasına imkân tanıdığı hatırlanmalıdır. Bu 

bağlamda mutlak emrin tekrarı gerektirmeyip şarta bağlı emrin şartın yinelenmesiyle 

tekrarı ifade edeceği görüşü pek de isabetli görünmemektedir. Çünkü bu durumda şarta 

aslında olmayan bir özellik yani bir şeyi gerektirme anlamı yüklenmektedir. Mutlak 

emrin tekrarı gerektirdiği gibi şarta bağlı emrin de şartın yinelenmesiyle tekrarı 

gerektireceği görüşü ise şartın varlığı ile ilgili olmayıp mutlak emrin tekrarı 

gerektirmesiyle ilişkilidir. Mutlak emrin tekrarı gerektirmediği gibi şarta bağlı emrin 

şartın yinelenmesiyle tekrarı gerektirmeceğini ifade edenler ise hem emrin hem de şartın 

böyle bir özelliği olmadığı kanaatini taşımaktadırlar. Şu halde şartın terkarı 

gerektirmeyeceği görüşü kanaatimizce kavramın özelliğine daha uygun olan bir 

yaklaşımdır. Emrin tekrarı gerektirip gerektimeyeceği ise konumuz dışında bir husustur. 

B. Şartın Meydana Gelmemesi Aksi Yönde Bir Hüküm İfade Eder mi? 

Usûl eserlerinde şartla ilgili olarak ele alınan konulardan birisi de mefhûmu’l-

muhâlefedir. Mefhûmu’l-muhâlefe, doğrudan şartla ilişki bir mesele olmamakla birlikte 

şartı ilgilendiren bazı yönlere sahiptir. Nitekim mefhûmu’l-muhâlefenin çeşitlerinden olan 

mefhûmu’ş-şart, şarta bağlanmış bir nassın, şartın yokluğu halinde ilgili hükmün nefyini 

de gerektirip gerektirmediği hususudur.  Bir başka deyişle hükmün varlığı şarta 

bağlanmışken şartın yokluğunun bir hüküm ifade edip etmediği meselesidir ki bu konu 

bizim çalışmamızın ilgi alanına girmektedir.  

Usûlcüler, şarta bağlanmış hükmün, şartın gerçekleşmesi ile meydana geleceği 

noktasında hemfikirdirler. Fakat ilgili şart meydana gelmediğinde şarta bağlanan hüküm 

gerçekleşmezken, şartın yokluğunun ilgili hükmün yokluğunu gerektirip 

gerektirmeyeceği ihtilaflıdır. Hanefî usûlcüler bu meseleyi fâsid istidlâl yöntemleri 

başlığı altında ele alırlar ve muhalif görüşü çürüterek kendi görüşlerini ispatlamaya 
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çalışırlar. Muhalif olarak Şâfiî’nin görüşlerine yer veren Hanefîler, şartın yokluğunun 

hükmün nefyini gerektirmeyeceğini ifade ederler.302 Diğer bir tabirle, mefhûmu’ş-şartın 

şerʿî naslarda delil olmayacağını ileri sürerler.303 Buna karşılık Şâfiî usûlcülerinden olan 

Semʿânî, Şâfiî’nin görüşlerini ispatlamaya ve Hanefîler’in iddiasını çürütmeye çalışır. 

Konu ile ilgili olarak “Sizden kimin, hür mü'min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse 

sahip olduğunuz mü'min genç cariyelerinizden alsın.” (Nisa, 4/25) ayeti örnek gösterilir. 

Daha öncede temas ettiğimiz üzere bu ayet, hür kadınla evlenmeye güç yetiremeyen 

erkeklerin cariyelerle nikâhlanabileceğini ifade etmektedir. Şartın tahakkuku durumunda 

hüküm belli iken, şartın gerçekleşmemesi halinde hükmün ne olduğu şarta yüklenen 

fonksiyona göre belirmektedir. Şâfiîler, şartın meydana gelmemesinin, cariyelerle 

nikâhın caiz olmadığı hükmüne delalet ettiğini söylerken Hanefîler şartın yokluğunun 

hüküm ifade etmeyeceğini, ilgili nas gelmeden önce cariyelerle nikâhın hükmü ne ise o 

minvalde hüküm alacağını ifade ederler.304 Yani Hanefîler şartın yokluğunun hükmün 

nefyini gerektirmediğini ve hükmün, nas gelmeden önceki hali üzere kalacağını veya 

başka bir delil ile şekilleneceğini ifade ederler. Ayrıca bazı Hanefî usûlcüler bu tür 

şartların âdeti bildiren hususlar olduğunu dile getirirler. Yani bu tür şartları kayd-ı ittifaki 

 
302 Bazı mütekellimin usûllerinde Hanefilerden Kerhi’nin de şartın yokluğunun hükmün 

nefyini gerektirdiği şeklinde görüşe sahip olduğu nakledilmiştir. Fakat Hanefi usûllerinde 

böyle bir bilgiye biz rastlayamadık. Bu sebeple, şartın yokluğunun hükmü nefyetmesi ile 

ilgili pasajlarda Hanefilerin görüşlerini mezhep içerisinde bir ihtilaf yokmuş gibi mutlak 

zikretmeyi tercih ettik. bk.: Āmidī, el-İḥkām, 451. 

303 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 2/59. 

304 Muḥammed b. İdrīs eş-Şāfiʿī, el-Umm, thk. Rifʿat FevzīʿAbdulmuṭṭalib (Beyrūt: Dāru 

İbnu Ḥazm, 2011), 6/23-24; Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 2/71; Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-

edille(h), 2/47-48. 
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olarak görürler. Zikri geçen anlıyşa göre şart sigasının bazen şart anlamında olmayıp 

toplumda var olan âdeti yansıttığı ifade edilir. Nitekim Debûsî, şart çeşitlerinde yer 

verdiği mecazî şart türüyle bu şartları kastetmiştir. Serahsî ise “müteahhir meşâyihten 

bazısı” ifadesiyle bu görüşü dile getirenlerin olduğunu söylemiş, fakat bu kanaatin 

isabetli olmadığını belitrmiştir.305 Hem Serahsî’nin döneminde hem de sonraki 

dönemlerde şart çeşitlerinde böyle bir anlamı ifade eden şart türüne yer verilmemiştir. 

Şâfiî’nin görüşünde ise şartın yokluğu hükmün nefyini gerektirmekte ve bu yokluk bir 

başka hüküm ifade etmektedir. Muʿtezile’den Ebu’l-Hüseyn el-Basrî yanında Şâfiî ve 

Mâlikî usûlcülerin çoğunluğu Şâfiî’nin görüşünü benimsemişlerdir.306 Buna karşılık 

Hanefî usûlcüler, mütekellim usûlcülerinden Bâkıllânî, Kâdı Abdulcebbar, Gazzâlî ve 

Âmidî gibi usûlcüler ise şartın yokluğunun hükmün nefyini gerektirmeyeceğini 

benimsemişlerdir.307  Daha önce de değindiğimiz üzere Gazzâlî ilgili örnekte sonuç 

itibariyle benimsediği görüşün Şâfiî’nin görüşüyle aynı olduğunu belirtse de Şâfiî’nin, 

şartın yokluğuna yüklemiş olduğu anlamı benimsememekte ve mefhum bi’ş-şart 

konusunda Şâfiî’nin görüşünden ayrıldığını ifade etmektedir.308 Nitekim şartın işlevine 

dair bu tartışma, şart tanımlarının şekillenmesinde de etkili olmuştur. Şartın yokluğunun 

hükümde herhangi bir etkiye sahip olmadığı kanaatinde olanlar, tanımda şartın 

 
305 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/321. 

306 Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh, 1/152-153; Ḥuseyn Aḥmed Ebü 

ʿAcve(h), “Mefhūmu’ş-şarṭ keeḥadi ṭuruḳi’d-delāle(h) ʿale’-ḥukmi’ş-şerʿī ve es̱eruhū fī 

iḫtilāfi’l-fuḳahāʾ” (en-Naṣṣu beyne’t-taḥkīl ve’t-teʾvīl ve’t-telaḳḳī, Ġazze(h): Cāmiʿatu’l-

Aḳṣā, 2006), 337. 

307 Bākıllānī, et-Taḳrīb ve’l-İrşād, 3/363; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 1/258-259; Ġazzālī, 

el-Musteṣfā, 2/701; Āmidī, el-İḥkām, 451; Ebü ʿAcve(h), “Mefhūmu’ş-şarṭ”, 318. 

308 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/701. 
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yokluğunun hükmü nefyetmeyeceğini ifade etmişler veya böyle bir kayda yer 

vermişlerdir. Buna karşılık şartın yokluğunun hükmün nefyine delalet ettiğini kabul 

edenler ise, şart tanımında yokluğu hükmün yokluğunu gerektirir şeklinde bir kayıt 

eklemişlerdir. 

Şartın yokluğunun hükmün nefyini gerektirip gerektirmediği hususunda farklı 

kanaati benimseyen mezkûr taraflar birtakım deliller zikretmişlerdir. Şart konusundan 

uzaklaşmamak adına şartın, hükmü nefyedip etmemesi ile ilgili gündeme gelen 

delillerden birini taraflar açısından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak adına 

zikretmekle yetineceğiz.  Şartın, hükmün nefyini gerektiğini düşünen usûlcüler Hz. Ömer 

ile Yaʿlâ b. Ümeyye’nin namazın kısaltılması ile ilgili ayete yükledikleri anlamı 

zikrederler. İlgili ayetin, sefer esnasında korku olması halinde namazın kısaltılacağına 

delalet ettiği açıkken korkunun olmadığı durumda namazların kısaltıp kısaltılmayacağı 

hususuna delaleti ise zihinlerde soru işareti olmuştur. Ömer ve Yaʿlâ ayetin ifadesinden 

hareketle namazın kısaltılmayacağı şeklinde bir anlam çıkarmışlar ve şaşkınlıklarını dile 

getirmişlerdir. Aktarılan durum üzerine korku olmasa da namazın kısaltılacağını ifade 

eden Hz. Peygamber, namazları korku olmadan da kısaltmanın Allah’ın kullarına bir 

ihsanı olduğunu ifade etmiştir. Bu olaydan hareketle Şâfiî ve onun gibi düşünen âlimler, 

şartın yokluğunun hüküm ifade edeceğini kabul ederler ve dilde şartın yokluğunun böyle 

bir anlamı olmasaydı Ömer’le Yaʿlâ’nın bu ayet ile ilgili zihinlerine böyle bir düşüncenin 

gelmeyeceğini dile getirirler. Şartın yokluğunun bir hüküm ifade etmeyeceğini kabul 

edenler ise bu olayı izah ederken korkunun olmadığı durumda namazın aslı üzere 

kalacağını bundan dolayı böyle düşündüklerini söylerler. 309 Mefhumu’ş-şartı kabul 

edenler hükmün yokluğunun şartın yokluğundan kaynaklandığını kabul ederken, kabul 

 
309 Cuveynī, el-Burhān fī usūli’l-fıḳh, 1/169-170; İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 

1/164-165; Ebü ʿAcve(h), “Mefhūmu’ş-şarṭ”, 318-319. 
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etmeyenler ise, hükmün yokluğunu şartın yokluğuyla değil, nas gelmeden önceki 

durumla ilişkilendirmişlerdir. 

Şartın yokluğunun hükmü nefyetmeyi gerektirmeyeceğini savunanlar ise delil olarak 

bir hükmün birden fazla şarta veya illete bağlı olabileceğini, bunlardan birisi yerine 

gelmese de diğerinin yerine gelmesiyle ilgili hükmün söz konusu olacağını ifade ederler. 

Bu açıdan şartın yokluğunun hükmün nefyini gerektirmeyeceği söylenmiştir.310 

Konuyla ilgili görüşleri değerlendirdiğimizde, şartın yokluğunun hükmün nefyini 

gerektirmeyeceği görüşü kanaatimizce daha tutarlıdır. Çünkü şartın varlığının, hükmü 

gerektirmediği gibi yokluğunun da hükmün yokluğunu gerektirmeyeceği düşünülebilir. 

Ayrıca “Beyyinesi varsa iddia sahibinin lehine hükmet.” şeklinde bir nassın varlığı 

düşünülse, bunun yanında ikrar ve yemin gibi hususlarla da iddia sahibinin lehine 

hükmedileceğini gösteren naslar bulunsa, bu durumda ilk ifadedeki şartın yokluğuna 

bakılarak iddia sahibinin lehine hükmedilmeyeceği anlamı çıkmaz. Zira ikrar ve yemin 

gibi hususlarla iddia sahibinin lehine hükmedilebilir. Bu da şartın yokluğunun doğrudan 

bir hükmün nefyini gerektimeyeceğini, başka hususlar dikkate alınarak sonuca 

bağlanacağını ifade eder.  

C. Şartın Yokluğu Hükme mi Yoksa İllete mi Mânidir? 

Şartın fonksiyonuna dair diğer bir tartışma ise, şartın sadece hükme mi engel yoksa 

hükümle birlikte hükmün illetine de mi engel olduğu meselesidir. Bu konu erken dönem 

Hanefî usûllerinde ele alınmış, Şâfiî’nin konu ile ilgili görüşleri değerlendirilmiştir. Aynı 

şekilde bazı Şâfiî usûllerinde de bu konuya yer verilmiştir. Konu ile ilgili olarak Şâfiî, 

şartın hükme engel olduğu kanaatini savunurken Hanefîler mahza şartın illete engel 

olduğunu ifade etmişlerdir. Şâfiî, şartın yokluğunu, akitlerde şart muhayyerliğine ve 

 
310 Debūsī, Taḳvīmu usūli’l-fıḳh, 2/59; Ġazzālī, el-Musteṣfā, 2/701. 
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vadeye benzetmiştir. O, müşterinin satın almış olduğu malda muhayyer olmayı şart 

koşması durumunda, bu şart illete değil hükmün ertelenmesine yani hükmün 

kesinleşmesine engel olduğu gibi, taʿlikî şartın da bu şekilde hükmün kesinleşmesine 

engel olduğunu ifade eder. Hanefîler ise, mahza şartın, şart muhayyerliğinden ve vadeden 

farklı olduğunu dile getirirler ve zikri geçen bu iki durumun hükmün kesinleşmesine, 

hakiki ve taʿlikî şartın (mahza şart) ise illetin işlevsel olmasına mâniʿ olduğunu 

benimserler. Bu tartışma ile ilgili zikredilen örneklerden birisi yemin kefaretidir. Şâfiî’ye 

göre bir kimse “Filancanın evine gitmeyeceğim.” diye yemin etse bu sözü yemin kefareti 

için sebeb konumundadır. Yeminini bozması ise, kefaretin şartıdır. O halde bu kimsenin 

kefaret ödemesi, yeminini bozma şartına bağlıdır. Bu kimsenin kefaret için şart olan 

bozma eylemini gerçekleştirmeden kefaret ödemesi ise Şâfiî’ye göre geçerlidir.311 Çünkü 

hükümler sebeblerine bina edilirler. Zikri geçen olayda sebeb konumunda olan yemin 

ifadesi meydana geldiğinden kefaretin şartı olan bozma eyleminin meydana gelmesi 

gerekli değildir. Dolayısıyla şart meydana gelmese de sebeb meydana gelmiştir ve şartın 

yokluğu sebebe engel değildir. Zira şartın yokluğu Şâfiî’nin teorisine göre hükme 

engeldir.  Yoksa sebebe herhangi bir etkisi yoktur. Bundan dolayı sebeb varsa hüküm 

sebebe bina edilebilir. Şart burada sadece hükmün ertelenmesine yani bozma eyleminin 

gerçekleşmesine ertelenmiştir. Başka bir açıdan Şâfiî, yemin kefaretinin peşinen yerine 

getirilmesini vücûb - vücûbu’l-edâ ayrımı ile de destekler. Ona göre bedeni olan 

ibadetlerde vücûb - vücûbu’l-edâ ayrımı söz konusu değilken mali yönü olan ibadetlerde 

bu ayrım söz konusudur. Yemin kefaretinin sebebi olan yemin lafızlarının söylenmesi 

vücûbu meydana getirirken yemini bozma eylemi ise vücûbu’l-edâyı meydana 

 
311 Şāfiʿī, el-Umm, 3/53. 
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getirmektedir.312 Sebeb ile vücûb meydana geldiğinden eda yükümlüğü olmadan da bu 

kefaretin ödenebileceğini ifade eder. Dolayısıyla şart burada sebebin yani vücûbun 

meydana gelmesine engel değildir. Ayrıca Şâfiî, bedeni ibadetlerde bu ayrımı kabul 

etmediğinden söz gelimi oruç kefaretinin peşinen tutulmasını da kabul etmez.313 Şâfiînin 

teorisini ifade etmesi açısından aşağıdaki tablo anlamlı olacaktır. 

Tablo 4 

 

Hanefîler, mahza şartın illetin işlevselliğine engel olduğu kanaatindedir. Şart 

meydana gelmeden illetin bir hüküm doğurmayacağını ve şeklen var olduğunu kabul 

ederler. Bundan dolayı yemin kefaretinin şart meydana gelmeden yerine getirilmesini 

geçerli görmezler. “Filancanın evine girmeyeceğim.” diye yemin eden kimsenin kefaret 

ödemesinin sebebi, eve girme olayının gerçekleşmesidir. Hâlbuki bu ifadelerin 

 
312 Semʿānī, Ḳavāṭiʿul-edille(h), 2/48-54; Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 1/260-261; Zencānī, 

Taḫrīcu’l-furuʿ ʿale’l-uṣūl, 32-33; Subkī, Refʿu’l-ḥācib, 3/541. 

313 Ebū İsḥāḳ eş-Şīrāzī, el-Muheẕẕeb fī fıḳhi’l-İmāmi’ş-Şāfiʿī, thk. Muḥammed ez-Zuḥaylī 

(Dımeşḳ: Dāru’l-Ḳalem, 2017), 4/527. 
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söylenmesi ise bu olayın gerçekleşmesi değildir. Olayın gerçekleşmesi şartın, yani 

yeminin bozulmasına bağlıdır. Şart yerine geldikten sonra sebeb gerçekleşmiş olur. Şart 

gerçekleşmeden önce kişinin yemin ifadesi hakiki sebeb değil mecazî sebebtir.314 Yemin 

lafızlarını keffaret için mecazî sebeb olarak konumlandıran Hanefîler, bu hususu şu 

şekilde açıklarlar: Sebeb hükme ulaştıran yoldur. Bu açıdan yemin lafızları ilgili hususa 

sadık kalmak için kullanılır. Yani yemin eden kişi yemin ettiği hususu yerine getirmek 

için böyle bir söylemde bulunmuştur. Yoksa yeminle ilgili hususa riayet etmemek için 

kullanmamıştır. Dolayısıyla yemin lafızları doğrudan kefaretin hakiki sebebi olamaz. 

Ancak mecazî sebebi olabilir. Şart meydana geldikten sonra mecazî sebeb hakiki sebebe 

dönüşür. Yani yemin lafızları, yeminin bozulmasıyla kefaretin hakiki sebebi olabilir.315 

Bundan dolayı yemin bozulmadan kefaret ödemek sahih değildir.  Bununla birlikte 

Hanefîler, Şâfiî’nin meseleyi vücûb-vücûbu’l-edâ ayrımı ile açıklamasını da isabetli 

bulmazlar. Nitekim Hanefîler’e göre hem bedeni hem de mali yönü olan ibadetlerde bu 

ayrım söz konusudur. Fakat vücûbun meydana gelmesi için sebebin tam yani hakiki sebeb 

olması gerektiğini söylerler. Yemin meselesinde, yemin sözleri mecazî sebeb olduğundan 

vücûb meydana gelmemiştir ve kefaretin ödenmesi geçerli olmaz.316 Hanefîler’in teorisini 

ifade etme açısından aşağıdaki tablo anlamlı olacaktır. 

 
314 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 2/304. 

315 Buḫārī, Keşfu’l-esrār, 4/254. 

316 Seraḫsī, Usūlu’s-Seraḫsî, 1/262. 
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Tablo 5 

 

Diğer mezhep usûllerinde konuya geniş yer verilmezken kısmi bilgiler paylaşılmıştır.  

Bu açıdan bir hükmün sebebi meydana geldiğinde müsebbebin meydana gelmesi şarta 

bağlıysa, şart olmaksızın müsebbebin meydana gelmesinde Mâlikîler’de iki görüş 

zikredilmiştir. Sebebi merkeze alarak şarta bakmaksızın sebebin gereğini yerine 

getirmeyi öngörenler olmakla birlikte, şartı merkeze alarak sebebin şarta bağlı 

olmasından müsebbebin şart olmaksızın meydana gelmeyeceğini savunanlar olmuştur. 

Şart meydana gelmeden şarta bağlı olan şeyin yerine getirilebileceği kanaatini taşıyanlar 

örnek olarak zekât ibadetini zikrederler. Zekâtın sebebi nisap miktarı mal, şartı ise 

yıllanmadır. Nisap miktarı mal meydana gelip yıllanma meydana gelmediği halde zekâtın 

ödenebileceğinden hareketle şart gerçekleşmeden sebebe hüküm bina edileceği ifade 

edilmiştir. Bundan dolayı şartın bulunmadığı durumda sebebin hükmü meydana getirme 

fonksiyonuna sahip olma özelliğini kaybetmeyeceği belirtilmiştir. 317 Aynı şekilde iki 

görüşten birine göre yemini bozmadan kefaret ödenmesi de zekât gibi kabul edilmiştir.318 

 
317 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/262. 

318 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/254. 
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el-Mudevvene isimli eserde Malik’e bu husus hakkındaki görüşü sorulduğunda kefaretin 

geçerli olduğu kanaati aktarılmışsa da yemini bozduktan sonra kefaretin ödenmesinin 

kendisine daha hoş geldiği nakledilmiştir.319 Hanbelîler’de ise yemini bozmadan önce 

kefâretin caiz olduğu kabul edilmiştir. Onlar yeminin sebeb olduğunu ve buna hüküm 

bina edileceğini ifade etmişlerdir.320 Bu bilgiler doğrultusunda Mâlikî ve Hanbelîler’in 

Şâfiîler’le aynı kanaati benimsediği söylenebilir. Yani şart sebebe değil hükme engel olan 

bir vasıftır.  

Konuyla ilgili görüşleri değerlendirdiğimizde, normal durumda şartın meşruttan önce 

meydana gelmesi gerekir. Meşruttan sonra şart meydana gelirse, bu durum şartı şart 

olmaktan çıkarır. Yani hükmün meydana gelmesi için bir şart varsa şart gerçekleşmeden 

hükmün meydana gelmesi, şartın bir anlam ifade etmeyeceği düşüncesini doğrur. 

Böylelikle hüküm meydana geldikten sonra ilgili şey şart olmaktan çıkar. Hanefîler’in 

şartın illete mâniʿ olması yönündeki görüşü daha tutarlı görünmektedir. Eğer hüküm 

meydana gelmiş ve şartla engellenmişse meşrut olan şey, yani hüküm şarttan önce 

meydana gelmiş olur. Bu da Hanefî teorisi karşısında pek kuvvetli durmamaktadır. 

 
319 İbn Saʿīd et-Tenūḫī Saḥnūn, el-Mudevvene(h) ve’l-Muḫteliṭa(h) fī furūʿi’l-

mālikiyye(h), thk. Ḥassān ʿAbdulmennān (Lubnān: Beytu’l-Efkāri’d-Devliyye(h), 2010), 

342. 

320 Ebū Muḥammed ʿAbdullāh b. ʿAḥmed Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), el-Muġnī 

(Beyrūt: Dāru’l-Fikr, 2011), 11/223-225. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞART NAZARİYESİ BAĞLAMINDA AKİTLER  

I. AKİT KAVRAMI  

A. Mahiyeti  

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren beşerin zihninde akit olgusu mevcut olagelmiştir. 

Fakat bu olgunun nasıl oluştuğu ve ne şekilde gereçekleştiği kesin bilinmemekle birlikte 

ilgili husus hakkında tahminler ve yorumlar yapılmıştır. Bu tahmin ve yorumlardan biri, 

cinayet durumlarında aileler arasında meydana gelen kan davalarını sonlandırma 

amacıyla diyet müessesesinin oluşturulması veya diyet bedeli bulamayan kimsenin karşı 

tarafa belirli süreye kadar rehin bırakmasıdır. Akit olgusunun kökenlerine dair diğer bir 

yaklaşım ise, dinlerin bu bağlamdaki rolüne değinir ve karşılıklı sorumlulukların ortaya 

çıkmasındaki etkisi üzerinde durur.321 Adam Smith Hukuk Üzerine adlı eserinde, insanın 

dünya serüveninin ilk zamanlarında ve sonraki dönemlerde geçirdiği toplumsal 

durumlara temas etmiş, bu durumdan hareketle hukuk kurallarının şekillendiğini ifade 

etmiştir. İnsanın ilk dönemlerde avcı, sonraki süreçte çoban, daha sonra da sanayi 

çalışanı olarak pozisyon aldığını söyleyerek ilk başta insanın her şeyi kendi başına 

düzenleyen bir varlıkken git gide kalabalık gruplar halini alıp hukuk kurallarını hayatın 

akışına göre şekillendirdiğini dile getirmiştir. Yani insan ilk olarak kendi avladıkları ile 

yetinirken bir süre sonra bu ona yetersiz gelmiş ve başka şeylere ihtiyaç duymuştur. Bu 

durum da insanın hem cinsleri ile değiş tokuş işlemi yapması gibi bazı işlemlerin 

 
321 ʿAbdurrezzāḳ Aḥmed es-Senhūrī, Naẓariyyetu’l-ʿaḳd (Beyrūt: Menşūrātu’l-Ḥalebī el-

Huḳuḳiyye(h), 1998), 1/87-89; Bedrān Ebu’l-ʿAyneyn Bedrān, Tārīḫu’l-fıḳhi’l-islāmī ve 

Naẓariyyetu’l-milkiyye(h) ve’l-ʿuḳūd (Beyrūt: Dāru’n-Nehḍatu’l-ʿArabiyye(h), ts.), 361. 
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gündeme gelmesine sebep olmuştur. İlerleyen süreçte değiş tokuş işleminde değeri 

sabitleme amaçlı para üretimi meydana gelmiştir. Süreç içerisinde bireysel bir savunma 

varken daha sonraları toplumsal savunmalar meydana gelmiştir. Özetle insanın 

bulunduğu hal onun kuralları belirlemede temel payeye sahip olduğu fikrini gündeme 

getirmiştir.322 Bundan dolayı insanın toplumsal varlık olması, ihtiyaçlarını giderebilmek 

için hem cinsleri ile ilişki içerisinde olma ihtiyacı hissetmesi trampa/takas usûlünde de 

olsa bir şekilde akit olgusunu doğal olarak gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda insan 

kendi menfaatleri ekseninde diğer insanlarla ilişki kurmuş ve bu ilişki biçimlerinden 

birini de akit olgusu oluşturmuştur. Dolayısıyla akitler hukukunun temelinde insanın 

ihtiyaçları yatmaktadır.323 Şeriatin akitleri meşru ölçü olarak kabul etmesinde de 

insanların maslahatları ve mala olan ihtiyaçları gerekçe olarak zikredilir.324  

Bireyin zikredilen gereksinimlerinden hareketle içinde bulunduğu toplumun örf ve 

geleneklerinden oluşan hukuk kurallarını da bahse konu etmek gerekir. Aile ile ilgili 

meseleler, alım satım gibi muameleler bu gelenekler ile yürütülmüş ve toplumun 

asayişini bozan durumlar örfler vasıtası ile önlenmeye çalışılmıştır. İslam gelmeden 

 
322 Ayrıntılı bilgi için bk.: Adam Smıth, Hukuk Üzerine: Adalet, Kamu Düzeni, Devletin 

Gelirleri ve Silahlı Güçler, çev. Ahmet Celiloğlu (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2018), 

146-175. 

323 Ebū Muḥammed İzzuddīn ʿAbdulazīz İbn ʿAbdisselām, Ḳavāʿidu’l-aḥkām fī iṣlāḥi’l-

enām, thk. Nezīr Kemāl Ḥammād - ʿUs̱mān Cumʿa(h) Ḍamīriyye(h) (Dımeşḳ: Dāru’l-

Ḳalem, 2015), 2/131-132; Ali Bardakoğlu, “İslam Hukukunda Akit Hürriyeti ve Akdî 

Şartlar Açısından Bu Hürriyetin Sınırı”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 

(1983), 9; Halit Çalış, “İslam Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak 

Sınırlamaları”, Dini Araştırmalar 7/19 (ts.), 270. 

324 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/512. 
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önce vahyin nüzulüne şahitlik eden Arap toplumunun sosyal yaşantısında kendi 

belirledikleri kurallar geçerli olmuş, İslam’ın gelişiyle birlikte toplumda var olan 

uygulamaların bazısı yeniden ele alınmış, bazısı olduğu gibi bırakılmış, bazısı da 

tamamen ilga edilmiştir. Buradan hareketle fıkıh literatüründe bulunan hükümlerin bir 

kısmının vahiyle muhatap olan Arap toplumunun kanuni teamül niteliği kazanan 

birtakım kurallarından ibaret olduğunu söylemek mümkündür.325 

Umumî anlamıyla akit, kişinin kendisi ya da malları üzerinde sahip olduğu tasarruf 

hakkını kullanmasından ibarettir. Dolayısıyla akit olgusundaki temel düşünce, mâlikin 

sahibi olduğu eşyayı dilediği şekilde kullanabilme ve başkasına devredebilme işleminde 

bulunabilmesidir.326 Bu açıdan akit, insanın kendisini bağlayıcı kıldığı, tercihe dayalı 

bir sorumluluk yüklenme işlemi olarak ifade edilmiştir.327 Nitekim insan fiilleriyle 

hükümlerin sabit olmasından yani akit ile mülkiyet naklinin gerçekleşmesinden maksat 

hükmün sebebini meydana getirenin insanın kendisi olduğu, Şâriʿin de insan tarafından 

meydana getirilen sebebe hükmü sabit kılması şeklinde gerçekleştiği ifade edilmiştir.328 

 
325 Muhammed Yusuf Musa, Fıkh-î İslam Tarihi, çev. Ahmet Meylanî (İstanbul: Arslan 

Yayınları, 1983), 9-10. 

326 Eugen Ehrlich, Hukuk Sosyolojisinin Temel İlkeleri, çev. Artun Mimar (İstanbul: 

Pinhan Yayıncılık, 2019), 222-223. 

327 Aḥmed İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, Mecelletu’l-Ḳānūn ve’l-

İḳtiṣād Cāmiʿatu’l-Ḳāhire(h) 1 (1934), 644. 

328 Ebu’l-ʿAbbās Takiyyuddīn Aḥmed b. ʿAbdilḥalīm el-Ḥarrānī İbn Teymiyye(h), 

Mecmūʿu’l-fetāvā, thk. ʿĀmir el-Cezzār - Enver el-Bāz (Dāru’l-Vefā, 2005), 29/83; 

ʿAbdulkerīm Zeydān, el-Medḫal li dirāseti’ş-şerīʿati’l-islāmiyye(h) (Beyrūt: 

Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012), 374; Fetḥī ed-Dirīnī, “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h) 
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Kanun koyucu (Şâriʿ) insanın kendisini sorumlu tuttuğu hususları yerine getirmesini 

talep ederek onu yükümlü tutmuş, ortaya koymuş olduğu genel ilkelere aykırı olması 

durumunda ise ilgili işlemi geçersiz kılmıştır. Bu bağlamda Kur’ân’ın borç ilişkilerine 

ayrıntılı hükümler koymak yerine beşerî ilişkileri kuşatıcı genel ilkeler vaz etmeyi ve 

özel borç münasebetlerini de bu çerçevede ele almayı benimsediği rahatlıkla 

söylenebilir.329  

Aktarılan bilgiler çerçevesinde normal şartlarda akdin, doğrudan şeriatin/hukukun 

bireyleri zorunlu tuttuğu bir husus değil, hukukun belirlediği genel ilkeler 

doğrultusunda tarafların belirlediği çerçevede kendilerini yükümlü tuttuğu bir işlem 

olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu husus “el-ʿAḳdu şerīʿatu’l-āḳideyn” formuyla kaide 

haline dönüşmüştür. “Akit, akdi meydana getirenler için kanun niteliğindedir.” şeklinde 

çevirebileceğimiz bu kaideye göre, kanun koyucunun mükellefleri sorumlu tuttuğu 

kanunlar gibi akit de, akdi meydana getiren taraflar açısından benzer nitelikte 

sorumluluk doğuran bir kanundur.330 Daha geniş bir perspektifle bu kaideyi “Akit, 

tarafların kendileri için vaz etmiş oldukları kanundur.” şeklinde anlamlandırmak da 

mümkündür. Nitekim akdi meydana getirenler bireylerin kendileridir. Dolayısıyla kendi 

iradeleri ile meydana getirdikleri husus, kendileri için kanun niteliği taşımaktadır. 

 
bi’l-ʿaḳdi taḳyīden fi’l-fıḳhi’l-islāmi’l-muḳāran”, Buḥūs̱ Muḳārane(h) fi’l-fıḳhi’l-islāmī 

ve uṣūlih (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 2013), 2/370. 

329 Ali Bardakoğlu, “Akdî Münasebetlerde İnsan Unusurunun Önemi”, Erciyes 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (ts.), 65. 

330 ʿAbdurrezzāḳ Aḥmed es-Senhūrī, Maṣādiru’l-ḥaḳ fi’l-fıḳhi’l-islāmī (Beyrūt: 

Menşūrātu’l-Ḥalebī el-Huḳuḳiyye(h), 1998), 6/16-17; Hadi Ensar Ceylan, İslâm Borçlar 

Hukukunda Akdin Bağlayıcılığı (Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora, 2017), 31. 
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Netice itibariyle örneğin satım akdi, mülkiyetin nakli için bir sebeb iken sebebi de vazʿ 

eden bireyin bizatihi kendisidir. Şart bağlamında düşündüğümüzde şerʿî hüküm, bireyin 

vazʿ etmiş olduğu sebeb ile meydana gelmekte, sebebin teşekkülü ise şartların varlığı 

ile mümkün olmaktadır. Şart nazariyesinde mütekellimîn usûlcülerinin şartı ele alırken 

bu kavramı sebebin ve hükmün şartı şeklinde değerlendirmeye tabi tuttukları 

hatırlanmalıdır. Bundan dolayı akit olgusunun bireylerin vazʿ ettikleri şartlardan ibaret 

olduğu şeklinde bir yargıda bulunulabilir. 

B. Tanımı 

Arap dilinde ʿa-ḳ-d kökünden olan kelime sözlükte bağlama anlamına gelmektedir. 

Bu anlam iki şeyin ucunu bir araya getirme şeklinde maddi olabildiği gibi, söz ile bir 

şeyi yerine getirme ve güvence verme manasını da taşımaktadır. Bu açıdan iki ipin 

ucunu bağlamaya akit denildiği gibi bir husus hakkında söz vermeye ve yerine 

getirileceğine dair yemin etmeye de akit denilmiştir. Kök anlamından hareketle alış-

veriş gibi mübadele içeren işlemlere akit ismi verilmiştir. Nitekim akit olgusunda 

taraflar birbirlerine karşı yerine getirecekleri bir sorumluluk yüklenmektedirler.331  

Kavram olarak akit, Mecelle tarafından İslam hukuku kaynaklarında bey ve icare gibi 

isimli akitlere yapılan tariflerin ortak paydalarından hareketle şu şekilde tanımlanmıştır: 

 
331 Aḥmed b. Fāris, Muʿcemu maḳayisi’l-luġa(h), 4/86; Ali Haydar Efendi, Dureru’l-

ḥukkām, 1/199; Muṣṭafā Aḥmed ez-Zerḳā, el-Medḫalu’l-fıḳhiyyu’l-ām (Dımeşḳ: Dāru’l-

Ḳalem, 2012), 1/381. 
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“Tarafeynin bir hususu iltizam ve taahhüd etmeleridir ki, îcab ve kabülün irtibatından 

ibarettir.”332 

Kadri paşa (öl. 1306/1888) ise akdi daha teknik bir ifadeyle şu şekilde tanımlamıştır: 

“Akit, makudun aleyh üzerinde bir sonuç meydana getirmek üzere taraflardan birinden 

sadır olan îcab ile diğer taraftan sadır olan kabülün bağlanmasına denir.”333 

Mecelle ve Kadri Paşa’nın yapmış olduğu akit tanımını veciz bir şekilde “iki şahsın 

bir mahal üzerindeki karşılıklı ittifakı” şeklinde ifade etmek mümkündür. Akit 

neticesinde meydana gelen ittifak tarafların birbirlerine karşı bir borcu iltizâm ve 

taahhüt etmelerinden ibarettir.334 Bu bağlamda akit, taşınır veya taşınmaz bir aynın 

bedel karşılığında olup olmamasına bakılmaksızın temliki için yapıldığı gibi, aynın 

korunması ve menfaatinin tüketilmesi için de yapılabilir. Bununla birlikte bir aynın 

menfaatinin bedelli bir şekilde temlik edilmesi ve bedelsiz kullandırılması da akit 

kapsamındadır. Ayrıca bir işin yapılması yönündeki hizmet anlaşmaları da akit 

kapsamındadır.335 

 
332 Ekmeluddīn Muḥammed b. Maḥmūd b. Aḥmed el-Bābertī, el-ʿİnāye(h) şerḥu’l-

Hidāye(h), thk. ʿAbdurrezzāḳ Ġālib el-Mehdī (Beyrut: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 

2009), 6/231. 

333 Muḥammed Ḳadri Paşa, Murşidu’l-ḥayrān ilā maʿrifeti aḥvāli’l-insān (Būlāḳ: el-

Matbaʿatu’l-Kubrā el-Emīriyye(h), 1891), 37 (md. 168). 

334 Ömer Bilmen, Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu (İstanbul: Enes 

Sarmaşık Yayınları, ts.), 1/34; Senhūrī, Maṣādiru’l-ḥaḳ, 1/40; Aḥmed İbrāhīm Bey - 

Vāṣıl ʿAlāuddīn Aḥmed İbrāhīm, el-İltizāmāt fi’ş-şerʿi’l-islāmī (el-Ḳāhire(h): el-

Mektebetu’l-Ezheriyye(h) li’t-Turās̱, 2013), 41. 

335 Ḳadri Paşa, Murşidu’l-ḥayrān, 37 (md. 169-172). 
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Akit kavramına yapılan bu veciz tanımın unsurları daha belirgin hale getirilerek şu 

şekilde ifade edilir: Akit, en az iki kişiden oluşan tarafların hukuki sonuç meydana 

getirecek şekilde karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekleşen hukuki 

işlemdir.336 Bu tanımlara ek olarak konusu ve amacı doğrultusunda muasır hukukçular 

akdi, borç ilişkisi meydana getirmek veya mevcut olan borcu sonlandırmak ya da 

nakletmek üzere tarafların iradesinin ittifakı olarak da tanımlarlar.337 

Zikredilen tanımlar doğrultusunda akdin, bir husus hakkında en az iki kişi arasında 

sorumluluk ifade eden işlem olarak tanımlandığı söylenmelidir. Şu durumda tek taraflı 

olan ve sorumluluk ifade eden işlemler kapsam dâhilinde değildir. Bununla birlikte 

İslam hukukçuları, akit kelimesini tek taraflı sorumluluk ifade eden sözlü tasarruflar için 

de kullanmışlardır. Bundan dolayı muasır İslam hukukçuları akdi tanımlarken umumi 

ve hususi anlamı karşılamak üzere iki şekilde tarif etmişlerdir. Akit kelimesi 

umumi/geniş anlamıyla tarif edildiğinde şahıstan sadır olan her türlü tasarrufu ifade 

ederken hususi/dar anlamıyla en az iki kişi tarafından bir husus hakkında sorumluluk 

meydana getiren bir işlem olarak ifade edilmiştir.338 Bu açıdan akit ile tasarruf 

kavramları arasında umum-husus ilişkisi söz konusudur.  

Tasarruf, şahsın iradesiyle sadır olan ve şeriatin hukuki sonuçlar bağladığı her şeydir. 

Tasarruf kavramı tasnife tabi tutulduğunda fiilî ve kavlî olmak üzere iki kısımda ele 

 
336 Ṣubḥī Maḥmaṣānī, en-Naẓariyyetu’l-āmme(h) li’l-mūcebāt ve’l-ʿuḳūd fi’ş-şerīʿati’l-

islāmiyye(h) (Beyrūt: Dāru’l-ʿİlm li’l-Melāyīn, 1972), 364; Oğuzman - Öz, Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, 1/42. 

337 Senhūrī, Naẓariyyetu’l-ʿaḳd, 1/81; Zerḳā, el-Medḫal, 1/382. 

338 Muḥammed Ebū Zehre(h), el-Milkiyye(h) ve Naẓariyyetu’l-ʿaḳd fī şerīʿati’l-

islāmiyye(h) (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Fikri’l-ʿArabī, 1996), 173-174. 
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alınır. Fiilî tasarruf, sözlü olmayıp fiille meydana gelen işlemlerdir. Tasarrufun bu 

çeşidine örnek olarak mübah olan bir malı ihraz etmek, başkasının malını gasb etmek 

veya alışverişe konu olan mebii teslim almak gibi hususlar zikredilebilir. Kavlî tasarruf 

ise içerisinde akit olan ve akit olmayan şeklinde ele alınmıştır. Akit olan kavlî 

tasarruflar, en az iki iradenin bir husus hakkında ittifak etmesi olarak ifade edilebilir. 

Bey, icare, şirket gibi akitler bu çeşide örnek olarak zikredilir. Akit olmayan kavlî 

tasarruf ise, irade-i münferide tarafından bir hususu yerine getirme, bir haktan vazgeçme 

gibi anlamlar barındıran sözlerdir. Bu çeşide örnek olarak vakıf, talak, köle azat etme, 

borçlunun borcunu iskat etme gibi hususlar zikredilebilir.339 Çağdaş İslam hukukçuları 

akit kavramının umumî/geniş anlamını ifade etmek üzere hem bireysel iradenin 

tasarruflarını hem de karşılıklı iradeye dayanan sözleşmeleri iltizam kavramıyla 

karşılarken340 modern hukukta hukukî muamele kullanımı341 bu anlama karşılık 

gelmektedir. 

Şart nazariyesi bağlamında akitlerin ele alındığı bu bölümde akit kavramının 

hususi/dar anlamı kapsamında olan hukuki işlemler değerlendirileceği gibi yer yer 

umumi/geniş anlamı kapsamında olan hukuki işlemler de ele alınacaktır. Çünkü şart 

akdin dar anlamı kapsamında ifade edilen hukuki işlemlerin önemli bir unsuru olduğu 

gibi geniş anlamı kapsamında olan hukuki işlemlerin de temel unsurudur. Bu bağlamda 

şart nazariyesini akitler örneğinde ele alırken kavramın hem hususi hem de umumi ifade 

ettiği işlemlere yer vermek şartın fonksiyonunu ortaya koyma açısından önem arz 

etmektedir. 

 
339 Zerḳā, el-Medḫal, 1/379-380. 

340 İbrāhīm Bey - Aḥmed İbrāhīm, el-İltizāmāt, 21-22; Senhūrī, Maṣādiru’l-ḥaḳ, 1/14. 

341 Komisyon, Türk Hukuk Lûgatı, 132. 



153 
 

II. ŞART NAZARİYESİ BAĞLAMINDA AKİTLERDE İRADE 

SERBESTİSİ 

İnsanın dinî, ahlakî ve hukukî alanlardaki sorumluluğu, onun irade sahibi bir varlık 

olmasına dayanmaktadır. Bu açıdan insanın temel hak ve hürriyetlerinden birini de akit 

hürriyeti, diğer bir tabirle akitlerde irade serbestisi oluşturur. Nitekim insan, toplumsal 

bir varlık olup varlığını devam ettirmede diğer insanlarla ilişki içerisinde olma 

gereksinimi duymaktadır. İlgili gereksinimler bireyi akit yapıp yapmama noktasında 

yönlendirmektedir. Sonuç itibariyle insan ihtiyaçları doğrultusunda akit yapıp yapmama 

yönünde hür iradeye sahip olup kendisini şartlara göre konumlandırmaktadır.342  

Akitlerde irade serbestisi, insanın irade sahibi bir varlık olması ve tercihlerini dilediği 

yönde belirlemesi anlayışından hareketle, bireyin akit yapıp yamama, akdin tarafını, 

muhtevasını, vasıflarını ve şartlarını belirleme gibi hürriyetini ifade eder. Bu açıdan 

akitlerde irade serbestisi ifadesi farklı anlamları kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Bu 

anlamları şu şekilde maddeleştirmek mümkündür:343  

 
342 Senhūrī, Naẓariyyetu’l-ʿaḳd, 1/85-86; Recep Özdirek, İslam Hukukunda Akit 

Hürriyetini Sınırlayan Durumlar (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Doktora, 2004), 18-21; Hüseyin Karakaya, İslam Borçlar Hukukunda Akit 

Hürriyeti (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2019), 45. 

343 İbrahim Kâfi Dönmez, “İslâm Hukukunda Alışverişte Kâr Haddi Araştırmasına Dair 

Tenkidî Bir görüş”, Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri, ed. Tuncay Başoğlu (Ankara: 

İSAM Yayınları, 2018), 364; Abdurrahman Haçkalı, “İslam Hukuku AçısındanAkit 

Serbestisi Prensibi”, Dini Araştırmalar V/XIII (Ağustos 2002), 122-123; Hasan Erman, 

“Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 38/1-4 (1973), 603-604. 
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a. Akitlerde irade serbestisinin anlamlarından biri, bireylerin akit yapıp yapmama 

hürriyetidir. Bu anlam bireylerin herhangi bir hukuki muameleyi yapıp yapmamakta ve 

akdin diğer tarafını seçmedeki serbestisini ifade eder. 

b.  İkinci anlamı ise şekil serbestisi olarak ifade edilir. Akitlerde irade serbestisi 

denildiğinde bireylerin iradelerini belirli tarzda ve vasıflarda beyan ederek diledikleri 

hukuki muameleleri herhangi bir şekle tabi tutmadan gerçekleştirmeleridir. Nitekim 

akitler bu perspektiften taksime tabi tutulmuş, rızâî ve şeklî akitler olarak ele alınmıştır. 

Bu bağlamda akitlerin geneli rızâî akitler kategorisindedir. Çünkü ilgili husus akitlerde 

şekil serbestisinin bir tezahürüdür. Bu durum ise akitlerde irade serbestisi olarak ifade 

edilir. 

c. Akit serbestisinin ifade ettiği anlamlardan üçüncüsü, bireylerin dilediği akit 

formlarını gerçekleştirme hürriyetidir. Yani bireyin ister isimli ister isimsiz akit olsun 

hukukun genel ilkelerine uygun olmak kaydıyla dilediği formda hukuki muameleleri 

gerçekleştirme serbestisidir. Buna tip serbestisi de denir. 

d. Akit serbestisinin ifade ettiği diğer bir anlam şart serbestisidir. Tanzim serbestisi 

olarak da ifade edilen bu husus, bireylerin akdin konusunu, muhtevasını ve sonuçlarını 

tayin için ortaya koyduğu şartları ifade eder. Nitekim çalışmanın konusu da şart 

serbestisinin bir sonucudur.  

İslam hukukçuları akitlerin, ilgili naslar doğrultusunda rıza esasına dayandığını ifade 

ederler. Dolayısıyla akit serbestisinin ifade ettiği anlamlardan bireyin akit yapıp 

yapmama hususunda hür olması ve rızâi akitlerde herhangi bir şeklî kayda bağlı 

kalmadan hukuki muamelede bulunabileceği kabul edilir. Bununla birlikte genel hukuki 

kaidelere aykırı olmamak kaydıyla isimli-isimsiz akit çeşitlerini meydana getirmekte 

veya tanzim serbestisi olarak ifade edilen ve akdin vasıfları ile şartlarını belirleme 

açısından bireysel iradenin etkisi noktasında temelde iki yaklaşım bulunmaktadır. 

Birinci yaklaşım Zahiri hukukçuların benimsediği görüş olup, bireysel iradeye yetki 
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tanımayan sadece naslarda yer alan akit tipleri ve muhteva tayini ile akitleri sınırlı tutan 

yaklaşımdır. Bu anlayışta taraflar Kur’an ve sünnetin belirlemiş olduğu akit tiplerini 

yerine getirebilirler ve akdi inşada sadece nasların zikrettiği şartları söz konusu 

edebilirler.344 Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî hukukçuların da içerisinde yer aldığı 

İslam hukukçularının çoğunluğu ikinci yaklaşımı benimserler. Bu yaklaşıma göre 

hukukun genel ilkelerine uygun bir şekilde tarafların dilediği tipte akit yapabilecekleri 

ve yine genel kullara aykırı olmamak kaydıyla akdi tanzim edebilecekleri kabul edilir.345 

Tanzim serbestisini genel olarak kabul eden İslam hukukçuları ise hürriyetin sınırları 

noktasında ayrışmaktadırlar. Bu noktada bazı mezhepler şart hürriyetine dar çerçeve 

belirlerken, diğer mezhepler geniş bir alan tanımışlardır. İlgili konu geçerliliği 

açısından caʿlî şartlar başlığı altında ele alınacak ve mezheplerin şart hürriyeti 

konusundaki sınırları belirlenmeye çalışılacaktır. 

Pozitif hukukta akit serbestisi prensibi, felsefi bir görüş olan irade muhtariyetinin 

borçlar hukukuna yansıması olarak ifade edilir. Bu açıdan insanın hür olduğu dile 

getirilir ve kendi hürriyetini kanunlarla veya kendi hukuki iradesi ile bağlı kılabileceği 

söylenir.  Kanunların da insan ürünü olduğu esasından hareketle insanın sadece kendi 

iradesine bağlı olduğu vurgulanır.346 İslam hukuku açısından kanunların tamamıyla 

insan ürünü olduğunu söylemek doğru olmamakla birlikte, akitler hukukunun şeriatin 

öngördüğü genel ilkeler doğrultusunda insanın kendi iradesinin ürünü olduğunu 

 
344 Ebū Muḥammed ʿAlī b. Aḥmed b. Saʿīd İbn  Ḥazm, el-İḥkām fī uṣūli’l-aḥkām, thk. 

Maḥmūd Ḥāmid ʿUs̱mān (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Ḥadīs̱, 2005), 5/637. 

345 Zekyuddīn Şaʿbān, Naẓariyyetu’ş-şurūṭi’l-muḳterine(h), 60-61; ʿAlī Muḥyiddīn ʿAlī 

el-Ḳaradāġī, Mebdeu’r-riḍā fi’l-ʿuḳūd (Beyrūt: Dāru’l-Beşāiri’l-İslāmiyye(h), 2008), 

2/1148-1150. 

346 Erman, “Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları”, 602. 
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söylemek mümkün olabilir. Nitekim “Akit, akdi meydana getirenler için kanun 

niteliğindedir.” kaidesi bireysel iradenin kanun meydana getirmedeki rolünü gösteren 

bir ifadedir. Bu açıdan bireysel iradenin şeriatin öngördüğü genel ilkeler çerçevesinde 

kanun vazʿ ettiğini ve bireyin iradesiyle kendisini sorumlu tutuğunu söylemek gerekir. 

İnsanın ortaya koymuş olduğu bu kanunlar neticesinde Şâriʿ bu tasarruflara hükümler 

bağlamış ve bireyleri sorumlu tutmuştur. Sonuç itibariyle akit serbestisi prensibi İslam 

hukukçuları tarafından da benimsenmiş, Şâriʿ bu serbesti doğrultusunda meydana gelen 

sebeblerle insanları yükümlü kılmıştır. Bu durum müsebbeblerin Şâriʿin hitabı ile 

meydana geldiği yani akitlerin muktezası olan hukuki neticenin Şâriʿin hitabıyla 

doğduğu ve onun izni ve hükmüyle gerçekleştiği şeklinde ifade edilmiştir.347 

Akdin mahiyetine, kavram olarak ifade ettiği sınırlara ve bu olgunun meydana 

gelmesinde iradenin rolüne değindikten sonra akdi meydana getiren unusurlara yani 

akdin rükünlerine ve şartlarına geçilebilir. 

III. AKDİN RÜKÜNLERİ VE BUNLARI İFADE BİÇİMLERİ 

Kavram olarak rüknün, bir şeyin kendisi ile kaim olduğu ve o şeyin kendisinden bir 

cüzü teşkil ettiği daha önce ifade edilmişti. Bu açıdan rükû ve secdenin namazın asli 

unsuru olup kendisinden bir cüzü meydana getirmesi gibi akit işleminde de akdi 

meydana getiren ve akit mefhumunun kendisinden bir cüz olduğu unsurlar da akdin 

rükünlerini oluşturur. Mezhepler akdin rükünlerini değerlendirirken farklı yaklaşımlar 

sergilemişlerdir. Bu yaklaşımlarda Hanefîler farklı bir tutum sergilerken Mâlikî, Şâfiî 

 
347 Dirīnī, “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h)”, 2/370. 
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ve Hanbelîler ise birbirine oldukça yakın sayılabilecek bir bakış açısı ortaya 

koymuşlardır.348  

Hanefî mezhebinde akdin rükünleri, îcab ve kabulden ibarettir. Bununla birlikte îcab 

ve kabulün icra şekli değişkenlik gösterse de farklı biçimlerin hepsi rükün 

kapsamındadır. İcab ve kabul denilince doğrudan akla söz gelse de bunun yanı sıra fiil, 

kitabet ve işaret gibi hususlar söz konusu olabilmektedir.349   

Mâlikî mezhebinde ise akdin rükünleri, akdin tarafları, akdin konusu ve rızâya delalet 

eden unsurlardan oluşmaktadır. Mâlikîler’de akdin rükünleri icmâlî olarak üç başlık 

altında ele alınmakla birlikte detayda beş unsur yer almaktadır. Bu beş başlık akdin 

tarafları olan satıcı ve müşteri, satıma konu olan mal ile bedel ve rızâyı ifade eden siga 

veya siganın yerini alabilecek unsurlardır. Siga dışında rızâya delalet eden işaret, kitabet 

ve teâtiyi de rükün kapsamına dâhil ederler.350 

Şâfiî mezhebinde akdin rükünleri icmâlî olarak üç, tafsîlî olarak altı unsurdan 

ibarettir. İcmali olarak rükünler taraflar, akdin konusu ve sigadır. Tafsîlî olarak ise, 

satıcı, müşteri, satıma konu olan mal ile bedel, îcab ve kabuldür. Şâfiîler teâtiyi rızânın 

 
348 Vehbe(h) ez-Zuḥaylī, el-Fıḳhu’l-islāmī ve edilletuhū (Dımeşḳ: Dāru’l-Fikr, 1985), 

4/347. 

349 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 6/230. 

350 Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. ʿAbdirraḥmān Ḫaṭṭāb, Mevāhibu’l-celīl li şerḥi 

Muḫtaṣari Ḫalīl, thk. Zekeriyyā ʿUmeyrāt (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 1995), 

6/12; Ebu’l-Berakāt Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed ed-Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr ʿalā 

Aḳrabi’l-mesāil ilā meẕhebi’l-İmām Mālik, thk. ʿAbdulbāḳī b. Muḥammed b. İbrāhīm 

(Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2013), 5/1965. 
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meydana gelmesinde yeterli görmediklerinden îcab ve kabul menzilesinde kabul 

etmezler. 351 

Hanbelî mezhebinde akdin rükünleri Mâlikî ve Şâfiî mezheplerinde olduğu gibi 

icmâlî olarak; akdin tarafları, konusu ve sigası olmak üzere üç madde iken tafsîlî olarak 

satıcı, müşteri, mal, bedel ve îcab ile kabul olmak üzere altı maddeden ibarettir. Bununla 

birlikte Hanbelîler teâtinin îcab ve kabul konumunda olacağını kabul ederler.352  

Akdin rükünleri ile ilgili yaklaşımlar değerlendirildiğinde, Hanefîler sigayı yani îcab 

ve kabulü veya bu ikisinin yerini alabilecek unsurları rükün görürken, diğer mezhepler 

îcab ve kabulün sadır olacağı fail ile îcab ve kabulün üzerine sadır olduğu mahallin de 

rükün olduğunu ifade etmişlerdir. Muasır İslam hukukçularından Zerkâ (öl. 1907), 

rüknün bir fiil veya fiil mahiyetinde olan şeyin zatından bir cüz olduğunu vurgulamış 

ve akdin taraflarının yani fiilin failinin bu şeyin zatından bir cüz olmadığını işaret 

etmiştir. Bununla birlikte fail olmaksızın fiilin meydana gelmeyeceğini ifade ederek 

akdin taraflarının ve konusunun rükün kapsamında değerlendirilmesinin teknik olarak 

uygun düşmediğini söylemiştir. Örnek kabilinden namaz fiilini zikreden Zerkâ, bu 

ibadetin rükünleri arasında namazı eda eden failin yer almaması gibi akdi meydana 

getiren tarafların da rükün kapsamında olmaması gerektiğini ifade etmiştir. O, akdin 

taraflarının ve konusunun ilgili mezheplerce rükün diye isimlendirilmesini kavram 

kullanımındaki esneklik olarak değerlendirirken siga ile akdin taraflarını ve konusunu 

 
351 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/10; Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/409; ʿUsmān b. Muḥammed 

Şatâ el-Bekrî ed-Dimyāṭī Seyyidi’l-Bekrī, Ḥāşiyetu İʿānetu’t-tālibīn ʿalā ḥalli elfāẓi 

Fetḥi’l-muʿīn, thk. ʿAbdurrezāḳ Şeḥḥur el-Necm (Dımeşḳ: Dāru’l-Fayḥāʾ, 2014), 3/6-7. 

352 Manṣūr b. Yūnus el-Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ ʿan metni’l-İḳnāʿ, thk. Muḥamed Emīn 

eḍ-Ḍimnāvī (Beyrūt: ʿAlemu’l-Kutub, 1997), 2/459-461. 
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ḳıvāmu’l-ʿaḳd/muḳavvimātu’l-aḳd kavramı ile ifade etmiştir. Muḳavvimātu’l-aḳd 

kavramı ile akdin meydana gelmesi için zorunlu olan unsurları kastetmiş fakat bu 

kavram dâhilinde olan her bir unsurun rükün kapsamında olmayacağını ifade etmiştir. 

Yani ḳıvāmu’l-aḳd isimlendirmesini rükünden daha kapsamlı bir kavram olarak 

konumlandırmıştır.353  

Mezheplerin akdin rükünleri ile ilgili ihtilafları şart bağlamında değerlendirildiğinde 

şunları ifade etmek mümkündür: Çalışmanın birinci bölümünde şartın rükünle ilişkisi 

başlığında temas edildiği üzere aralarında umum-husus ilişkisi olduğu, bu bağlamda her 

rüknün birer şart olduğu fakat her şartın bir rükün olmayacağı ifade edilmiştir. Bu 

doğrultuda Hanefî doktrinin akdin rükünlerini sadece îcab ve kabulden ibaret görmeleri, 

cumhurun rükün kapsamında zikrettiği akdin taraflarını ve konusunu in’ikad şartları 

altında değerlendirmeleri teknik açıdan daha isabetlidir. Dolayısıyla rükünler başlığı 

altında îcab ile kabulü veya bu ikisi yerine kaim olacak unsurları ele alıp, akdin 

taraflarını ve konusunu akdin şartları altında değerlendirmenin daha isabetli olacağını 

söylemek gerekir. 

A. Akdin Rükünleri: İcab ve Kabul 

Akitlerin temelinde tarafların iradesinin ittifakı olan karşılıklı rızâ yer alır.  Rızâ ise 

kişinin iç dünyasında var olan sübjektif bir durum olup dışa yansıtılmadan bilinemez. 

Böyle bir durumda dışa yansıtılmayan rızâ üzerine hukuki bir sonuç yüklenmesi söz 

konusu değildir. Hukuki bir sonucun ortaya çıkması rızâya delalet eden iradenin dışa 

vurumu ile mümkündür. Bu açıdan irade, klasik literatürde rızâ ve ihtiyar kavramlarına 

karşılık gelecek şekilde irade-i batıne, bunun dışavurumu da irade-i zahire olarak ifade 

edilmiştir. İslam hukukçularının çoğunluğu irade-i batıneyi ifade eden rızâ ve ihtiyar 

 
353 Zerḳā, el-Medḫal, 1/390. 
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kavramları arasında bir fark gözetmezken, Hanefîler rızâ ve ihtiyar kavramlarını irade-

i batınenin iki farklı evresi olarak kabul etmişlerdir. 354   

Akitler, insanın hür iradesinin gerçekleştirdiği, bundan dolayı kendisini sorumlu 

kıldığı işlemlerdendir. Bu açıdan insanın hür bir şekilde tasarrufta bulunması önem arz 

eder. İnsan hürriyetinin temelinde iki unsur vardır: Birincisi seçme, ikincisi de eylemdir.  

Sadece irade ve düşüncenin hür olması yeterli değildir. Önemli olan bu irade ve 

düşüncenin hür bir şekilde eyleme dönüşmesidir.355 Bu açıdan insanın tasarrufları felsefi 

açıdan ele alındığında iradi eylemler ve özgür eylemler şeklinde tasnif edilmektedir. Bu 

iki durumu örneklendirerek ifade etmek gerekirse bir kişi ihtiyaçlarını ve sefaletini 

önüne seren bir yoksula sadaka verse bu hem iradi hem de özgür bir eylemdir. Fakat 

yalnız başına gezerken hırsızların her şeyini istediği, aksi takdirde ölümle tehdit edildiği 

durumda neyi var neyi yok vermesi iradi bir eylem olup özgür bir eylem değildir.356 Bu 

doğrultuda Hanefî hukukçuların irade-i batınede rızâ ve ihtiyar evrelerini farklı 

kategoriler şeklinde değerlendirmeleri daha teknik bir yaklaşıma karşılık gelmektedir. 

Nitekim bir fiilin meydana gelmesinde hem rızâ hem de ihtiyar söz konusu iken bazı 

fiillerin oluşumunda sadece ihtiyar söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda akitlerde 

 
354 Vaḥīduddīn Sevvār, et-Taʿbīr ʿani’l-irāde(h) fi’l-fiḳhi’l-islāmī (el-Cezāir: eş-

Şeriketu’l-Vaṭaniyye(h) li’n-Neşr ve’t-Tevzīʿ, 1979), 453; Yunus Apaydın, “İrade 

Beyanı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 

2000), 22/387. 

355 Yener Özen, “Değerler Felsefesi Açısından İrade ve Bileşenleri (Özgür Bir İrademiz 

Var mı?)”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 5/9 (2013). 

356 Jean Jacques Burlamaqui, Doğal Hukukun İlkeleri, çev. Barkın Asal (İstanbul: Pinhan 

Yayıncılık, 2019), 42-43. 
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irade-i batınenin sözle dışavurumunu ifade etmek için îcab ve kabul kavramları 

kullanılır. 

İcab sözlükte bir şeyi ilzam ve isbat etme manalarını ifade etmektedir. Kavram olarak 

Hanefîler îcabı, akdin taraflarının birinden sadır olan ilk teklif olarak tanımlarlar. 

Burada îcabın belirlenmesinde teklifin kimden sadır olduğu değil, ilk teklifte bulunma 

belirleyici kabul edilmiştir.357 

Kabul sözlükte bir şeyi tasdik etmek ve onaylamak manasında olup, kavram olarak 

akdin diğer tarafının teklifinde ifade etmiş olduğu hususu tasdik ve onaylamaya denir.358 

Buna karşılık diğer üç mezhepte temlikte bulunacak olanın teklifine îcab temellükte 

bulunacak olanın sözüne kabul denir. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîler’de îcabın 

belirlenmesinde taraflardan ilk sadır olma değil, tarafların vasıfları belirleyici 

olmaktadır. Mezkûr mezhepler kabulün îcabtan önce olmasını problem olarak 

görmemişler ve akdin bu şekliyle de münʿakit olacağını ifade etmişlerdir. Bu açıdan 

îcab kavramının belirlenmesinde teknik de olsa mezhepler arasında iki faklı yaklaşım 

söz konusu olmuştur.359 

B. İcab ve Kabulün İfade Biçimleri 

Akdi meydana getiren, teknik ifadeyle rükün diye tabir edilen îcab ve kabulün, 

taraflardan sadır olan, temlik ve temellükü ifade eden hususlar olduğu ifade edilmiştir. 

Fakat îcab ve kabulün ifade ediliş biçimleri farklılık arz edebilmektedir. İcab ve kabulün 

ifade ediliş biçiminde doğal olan ve ilk akla gelen sözdür. Bununla birlikte fiil, yazı ve 

işaret de kişinin irade-i batınesini açıklama şekli olarak karşılaşılabilen hususlardır. 

 
357 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 6/230. 

358 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 6/230-231. 

359 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 649. 
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1. Söz  

İrade-i batınenin tabi yollarla dışavurumunda ilk akla gelen sözdür.  Akitlerde 

tarafların rızâlarının dışa vurumunu ifade eden îcab ve kabul lafızlarla meydana geldiği 

gibi başka yollarla da meydana gelir. Hem kolaylığı hem de insanların irade-i 

batınelerini dışa yansıtmada genellikle benimsediği yol sözle ifade biçimidir. Bundan 

dolayı kaynaklarda îcab ve kabul ele alınırken doğrudan söz varsayımı vardır.360 Tabiat 

gereği olması gereken de budur.  

İnsanın tabiatı gereği irade-i batınesini dışa vuruş biçimi olan sözün, rızâ unsuru 

taşıyıp taşımadığı noktasında mezheplerin îcab ve kabulde aradıkları bazı şartlar söz 

konusudur. Bu şartlar dil kullanımı ile ilgili olup tarafların rızâsı temelli olan akdin 

kuruluşunda önem arz eder. İcab ve kabulün söz ile meydana geldiği durumlarda lafızda 

aranan şartlara, in’ikad şartları altında irade beyanı ile ilgili şartlar başlığında temas 

edilecektir. 

2. Fiil (Teâti) 

Akit, tarafların rızâsı ile meydana gelen bir işlemdir. Dolayısıyla rızâ sözle ifade 

edildiği gibi, fiille de ifade edilebilir. Kaynaklarda teâti kavramı ile ifade edilen fiil, 

akdin taraflarının akdin konusu olan mal ve semeni söz olmaksızın karşılıklı olarak 

vermeleri durumudur.361 Bu durum insanların örfünde olan bir husustur.  

Akitlerde teâtinin geçerli olup olmadığı yönünde farklı yaklaşımlar söz konusu 

olmuştur. Kaynaklarda teâti, akde konu olan malın değerine göre değerlendirmeye tabi 

 
360 Mevṣılī, el-İḫtiyār, 2/4; Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī Nevevī, Minhācuṭ-

ṭālibīn, thk. ʿAbdurrezāḳ Şeḥḥur el-Necm (Dımeşḳ: Dāru’l-Fayḥāʾ, 2013), 283. 

361 Muḥammed Revvās Ḳalʿacī, Muʿcemu luġati’l-fuḳahāʾ (Beyrūt: Dāru’n-Nefāis, 

2013), 114. 
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tutulmuştur. Akdin konusunun değerli bir mal ya da değeri düşük, gündelik eşya olması 

durumuna göre teâtiye dair farklı hükümler söz konusu olmuştur. Hanefî mezhebinde 

akit, kabul edilen görüşe göre hem değerli hem de değeri düşük basit eşyalarda teâti ile 

münʿakit olur. Bununla birlikte kaynaklarda Kerhî’ye nispet edilen, sadece değeri düşük 

basit eşyalarda teâtinin geçerli olup değerli eşyalarda geçersiz olduğu yönünde bir görüş 

de nakledilir.362 

Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde teâti, akdin meydana gelmesinde temel unsur olan 

rızânın ifade biçimi olarak kabul edilir. Akdin konusu olan eşyanın değerli veya değeri 

düşük basit bir şey olması teâtinin akitler için bir ifade biçimi olmasına engel teşkil 

etmez.363 

Şâfiî mezhebinde nakledilen genel görüş, teâti ile akdin sahih olmayacağı 

yönündedir. Akde konu olan malın değerli ya da değeri düşük basit bir şey olması 

önemli değildir. Bu kabulün temelinde rızâyı ortaya koyacak unsurun söz olması ve 

fiilin rızâya delalet etmeyeceği anlayışı yatmaktadır. Bunula birlikte mezhep içerisinde 

teâti ile akdin kurulabileceği yönünde kanaate sahip olanların varlığı da söz konusudur. 

İbn Süreyc’den (öl. 306/918) bu yönde nakiller aktarılır. Bu nakillerin bir kısmında 

teâtinin geçerliliğinin mutlak olduğu ifade edilirken bazı nakillerde sadece değeri düşük 

olan basit eşyalarda geçerli olacağı ifade edilmiştir. Nitekim Şâfiî ulemasından bir grup, 

 
362 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 3/23; Mevṣılī, el-İḫtiyār, 2/4; Şeyḫīzāde Dāmād, Mecmeʿu’l-

enhur, 3/6-7; Kāsānī eserinde Ḳudūrī’nin değeri düşük eşyalarda teāṭinin geçerli olup 

değerli eşyalarda caiz olmadığı yönünde bir görüş zikrettiğini ifade etse de Ḳudūrī’nin 

eserlerinde ve diğer Hanefi kaynaklarda böyle bir bilgi tespit edilememiştir. bk.: Kāsānī, 

Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/470. 

363 Ḫaṭṭāb, Mevāhibu’l-celīl, 6/13; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/461. 



164 
 

toplum içerisinde teâti ile gerçekleşip, bey olarak isimlendirilen akitlerin sahih kabul 

edileceği yönünde bir tutum benimsemiştir.364 

3. Yazı/Kitabet 

Tarafların irade beyanlarını söz yerine yazı ile ifade etmeleridir. Kaynaklarda yazı 

ile akdin kuruluşu hakkındaki görüşler dönemin şartlarına göre şekillenmiştir.  İlgili 

dönemlerde irade beyanında sözün yazıdan daha güvenli olması yazı ile ilgili 

değerlendirmeleri farklılaştırmıştır. Akdin yazı ile meydana gelmesinde iki durum söz 

konusu olabilir. Birincisi akdin taraflarının aynı mekânda bulunmamalarıdır. Teknik 

tabirle ifade edilirse akitte fiziki meclis birliğinin bulunmamasıdır. Diğer bir seçenek 

ise tarafların aynı mekânda bulunup akdi meydana getirecek olan irade beyanını sözle 

değil, yazıyla icra etmeleridir.  

Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde kitabet ister aynı mekânda bulunan taraflar için söz 

konusu olsun ister fiziki meclisin olmadığı durumlarda olsun geçerli görülmüştür.365 

Hanefî kaynaklarda bu husus “Yazı, söz ile ifade etme gibidir.” şeklinde ifadesini 

bulmuştur. Mezkûr ifade Mecelle’de “Mukatebe, muhataba gibidir.” cümlesiyle 

maddeleştirilmiştir.  

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde ise akdin taraflarının aynı mekânda bulunmadığı 

durumlarda kitabetin sahih olacağı yönünde bir kanaat vardır. Bununla birlikte Şâfiî 

mezhebinde teâtide gündeme gelen tartışmalar kitabette de söz konusu olmuş, hiçbir 

şekilde kitabetin geçerli olmayacağı yönünde görüşler dile getirilmiş, sebep olarak 

tarafların rızâlarını sözle ifade edebilmeleri zikredilmiştir. Diğer görüşe göre tarafların 

 
364 Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī Nevevī, el-Mecmūʿ Şerḥu’l-Muheẕẕeb, thk. 

Muḥammed Necīb el-Muṭīʿī (er-Riyāḍ: Dâru ʿAlemi’l-Kutub, 2006), 9/116. 

365 Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 5/1965. 
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aynı mekânda bulunmamaları bir zaruret olarak kabul edilmiş, bu sebeple irade 

beyanının kitabetle olabileceği kabul edilmiştir. 366 

Tarafların kitabet yoluyla akdi meydana getirmelerinde yazının taşıması gereken 

şartlar, irade beyanı ilgili şartlar başlığı altında ele alınacaktır. 

4. İşaret 

Akdin taraflarının edimin temlik ve temellükünü ifade etmek için söz yerine belirli 

hareketlerle akdi meydana getirmeleri anlamında olan işaretin, ilk etapta konuşmaya 

güç yetiremeyen kimseler için söz konusu olacağı akla gelmektedir. Akitlerde asıl olan 

tarafların irade beyanlarını sözlü olarak yapmaları yani îcab ve kabulde bulunmalarıdır. 

Bu bağlamda işaretle ilgili iki durum söz konusudur. Birincisi tarafların konuşmaya güç 

yetirememeleri iken ikincisi ise irade beyanını söz ile ifade etme imkânına sahip 

olmaları halidir.  

Hanefî mezhebinde işaret ile akdin kurulması ele alınırken tarafların irade 

beyanlarını söz veya yazı ile ifade edip edemedikleri dikkate alınır. Söz ile irade 

beyanında bulunabilen yani konuşabilen tarafların, akdi işaretle kurmaları geçerli 

görülmemiştir. Aynı şekilde yazı ile ifade etme gücüne sahip olan tarafalar için de aynı 

durum söz konusudur. Nitekim yazı konuşma gibi kabul edilmiştir. Dilsiz olan kimseler 

akdi meydana getirirken irade beyanlarını yazı ile ifade edemiyorlar yani yazı yazmayı 

 
366 Nevevī, el-Mecmūʿ, 9/119-120; Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī Nevevī, 

Ravḍatu’ṭ-ṭalibīn, thk. ʿĀdil Aḥmed ʿAbdulmevcūd, ʿAlī Muḥammed Muʿavviḍ - ʿAlī 

Muḥammed Muʿavvaḍ (Dāru ʿĀlemi’l-Kutub, 2003), 3/6-7; Zeynuddīn Merʿī b. Yūsuf 

b. Ebī Bekr b. Aḥmed b. Ebī Bekr el-Kermī, Ġāyetu’l-muntehā fī cemʿi’l-İḳnaʿ ve’l-

Muntehā, thk. Yasir b. İbrāhim el-Mezrūʿī - Rāid Yūsuf er-Rūmī (el-Kuveyt: Muessesetu 

Ġırās li’n-Neşr ve’t-Tevzīʿ, 2007), 1/496; Zuḥaylī, el-Fıḳhu’l-islāmī ve edilletuhū, 4/104. 
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bilmiyor ya da yazıları okunaklı olmuyor ise bu durumda işaret ile iradelerini ortaya 

koyabilirler. Burada önemli olan rızâ unsurunu anlaşılır bir şekilde işaretle ifade 

etmeleridir. Sonuç olarak işaret söz ve yazı ile irade beyanını ortaya koyamayan 

kimseler için kabul edilmiştir.367 

Mâlikî mezhebinde işaretle akdin kurulması nikâh akdi368 hariç mutlak olarak kabul 

edilmiştir. Tarafların konuşmaya güç yetirmesi önemli değilken, işaretin îcab ve kabulü 

ifade edecek biçimde anlaşılır olması dikkate alınmıştır.369   

Şâfiî mezhebinde ise, söz ile irade beyanında bulunabilen taraflar için işaretle akdin 

kurulması geçerli görülmezken, konuşamayan kimselerin zaruretten dolayı anlaşılır 

olan işaretleri ile akdin kurulacağı kabul edilmiştir. Konuşamayan kimsenin yazı ile 

iradesini ortaya koyması dikkate alınmamıştır. Çünkü yazı irade beyanında zaruretten 

dolayı kabul edilmiştir. Bu açıdan Şâfiîler yazı ile işareti eş değer görmüşlerdir.370  

 Hanbelî mezhebinde ise konuşamayan kimselerin anlaşılır olan işaretleri ile akdin 

kurulabileceği ifade edilmiştir. İşaretin sadece dilsiz olan kimseler için söz konusu 

olduğu, konuşabilenlerin işaretleriyle akdin münʿakit olmayacağı ifade edilmiştir.371 

 
367 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/474; Mevṣılī, el-İḫtiyār, 2/12. 

368 Nikâh akdinde sadece dilsiz olan tarafların anlaşılır işaretleri geçerli kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte icabın sözlü olarak ifade edilip kabulün işaretle olması da geçerli 

görülmüştür. bk.: Aḥmed b. Ġanim b. Sālim en-Nefrāvī, el-Fevākihu’d-devānī ʿalā 

Risālati İbn Ebī Zeyd el-Ḳayravānī, thk. ʿAbdulvāris̱ Muḥammed ʿAlī (Beyrūt: Dāru’l-

Kutubi’l-İlmiyye(h), 1997), 2/5-6. 

369 Ḫaṭṭāb, Mevāhibu’l-celīl, 6/14. 

370 Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/416. 

371 Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), el-Muġnī, 6/560; Bedrān, Tārīḫu’l-fıḳhi’l-islāmī, 384. 
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Mecelle’nin 70. maddesinde bu husus “Dilsizin işâret-i maʿhûdesi lisan ile beyan 

gibidir.” şeklinde ifadesini bulmuştur. 

IV. AKDİN ŞARTLARI 

İslam hukukçuları akitler hukukunda şartları değerlendirirken kaynağını dikkate 

alarak tasnife tabi tutarlar. Kaynağı şeriat tarafından belirlenen ya da şeriat tarafından 

şart koşulduğu müçtehitler tarafından beyan edilen şartları şerʿî/kanuni şartlar 

kapsamında değerlendirirken, kaynağı şeriat dışında beşerî kaynaklı olan şartları da 

caʿlî/iradi şartlar kapsamında ele almışlardır. Yapılan bu taksimi fıkıh usûlünde ele 

alınan biçiminde değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda kelamcı mesleği ile telif edilen 

eserlerde şerʿî şart çeşidiyle akitlerdeki şerʿî şartlar birbiri ile örtüşmektedir. Lügavî şart 

çeşidi ile de akitlerde caʿlî şartların kastedildiği anlaşılmaktadır. Fukaha mesleği ile ele 

alınan Hanefî usûllerinde hem şerʿî şartlar hem de caʿlî şartlar mahza şart altında ele 

alınmıştır. Geç dönemde memzûc yöntemle kaleme alınan Hanefî usûllerinde ise mahza 

şart kendi içinde hakikî ve caʿlî şart diye ikiye taksim edilmiş, hakiki mahza şart ile şerʿî 

iradenin ön gördüğü şartlar değerlendirilmiş, caʿlî mahza şartlarla da beşerî iradenin ön 

sürdüğü şartlar ele alınmıştır.  

Kelamcı mesleği ile kaleme alınan usûl eserlerinde sadece şerʿî şartın vazʿî hüküm 

kapsamında görülmesi, akdin şartlarının değerledirilmesinde de etkili olmuş, netice 

itibariyle akirlerdeki şerʿî şartların vazʿî hüküm kapsamında olduğu ifade edilmiştir.372 

Vazʿî hüküm teorisinin işlendiği, memzûc yöntemle kaleme alınan Hanefi usûllerinde 

 
372 Abdurrahman Haçkalı, İslam Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar (Samsun: 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1995), 11-12; 

Mahmut Samar, Akitlerde Şart Hürriyeti (Kahramanmaraş: SAMER Yayınları, 2020), 

26; Karakaya, İslam Borçlar Hukukunda Akit Hürriyeti, 142. 
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ise böyle bir ayrım gözetilmemiş, hem hakiki mahza şart hem de caʿlî mahza şart vazʿî 

hüküm kapsamında ele alınmıştır.373 Ayrıca hüküm konusu değerlendirilirken erken 

dönem usûl eserlerinde şart ve diğer vasıfların hükmün kendisiyle ortaya çıktığı vasıflar 

olarak konumlandırıldığı ve bu vasıfların hüküm kapsamında değerlendirilmediği tespit 

edilmiştir. Hicrî 6. asrın sonlarına doğru şart gibi vasıfların hüküm kapsamında olduğu 

ve bunun hüküm tanımına yansıtılması için vazʿ kavramının bazı mütekellimîn 

usûlcüler tarafından kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Fakat Râzî ve Beyzâvî gibi 

usûlcüler, bu vasıfların bizatihi kendilerinin hüküm olmadığını, vasıflarla ilgili hitabın 

hüküm olduğunu ve bunun da iktizâ ile tahyîr kapsamında bulunduğunu dile 

getirmişlerdir.  

Bu noktada Şâriʿin bir hususu şart kılmasında, ilgili hitabın hüküm olduğu ifade 

edilmiştir. Ayrıca Şâriʿin, bireylerin bir hususu şart kılmasına yetki alanı tanıdığı, bunun 

da Şariʿin konularla ilgili genel hitabının kapsamı altında olduğu ifade edilmiştir.374 

Akitler bağlamında beşerî iradeye dayanan şartların naslarda yer alan “verilen 

taahhüdün sorumluluk ifade ettiği” (İsra 17/34) ve “karşılıklı söz vermenin Allah’a 

verilen sözle ilişkili olduğu” (Nahl 16/91) yönündeki hitapların kapsamı altında olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla vazʿî hükümler teklifî hükmün ortaya çıkmasında etkili olup 

bu vasıfların Şâriʿ tarafından vazʿ edilmesi ile mükellef tarafından vazʿ edilmesinin 

teklifî hükmün ortaya çıkmasında benzer işleve sahip olduğu ifade edilmelidir. Bununla 

birlikte Şâriʿin vazʿ ettiği şart, tüm mükellefler için bağlayıcı niteliğe sahipken, bireyin 

vazʿ etmiş olduğu şart, kendisini ve hukuki ilişki kurduğu kimseleri bağlayıcı 

olmaktadır. Bu hususu destekler nitelikte şart taksimine yer veren İbnü’l-Hümâm şartı 

 
373 Molla Ḫusrev, Mirātu’l-usūl, 381, 398; Ḫādimī, Mecāmiʿu’l-ḥaḳāiḳ, 367, 372. 

374 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/224; Ḳarāfī, el-İḥkām, 38-42; İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-

Taḥbīr, 3/273. 
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hakiki ve caʿlî olarak zikretmiş ve burada kaynağını dikkate almakla birlikte işlevini 

ortaya koyacak nitelikte taksim yapmıştır. Kaynağı bakımından yapılan bu taksimde 

aklın gerekli kıldığı şartlar hakiki şart, iradenin gerekli kıldığı şartlar da caʿlî şart olarak 

konumlandırılmıştır. 

 İrade kaynaklı olan caʿlî şart, kendi içerisinde şerʿî irade ve mükellefin iradesi 

şeklinde taksime tabi tutulmuş, mükellefin koştuğu şart, şeriatin yetki verdiği alanla 

kayıtlı tutulmuştur. Söz konusu taksim, Şâriʿin teklifinin ortaya çıkmasında mükellefe 

sınırlı da olsa yetki alanı tanıdığını ortaya koymaktadır. İslam hukukçuları akitlerde 

şartları tasnife tabi tutarken kaynağını esas alsalar da bu kaynaklığın iradenin çeşitliliği 

açısından olduğunu ifade etmek gerekir. Şerʿî şart kategorisinde olan bir şart, varlık 

bulmaksızın akdin hükmü ile ilgili sağlıklı bir sonuç ortaya çıkmazken şerʿî ölçüler 

çerçevesinde kabul edilen iradi şartlar da meydana gelmeksizin aynı sonuç söz konusu 

olacaktır. Yani akdin sonucunun ortaya çıkması açısından şerʿî şartlardan olan sıhhat, 

nefâz ve lüzum şartları neyi ifade ediyorsa, sahih olan caʿlî şartlar da sıhhat, luzüm ve 

nefâz şartı gibi işlev görebilir. Bu açıdan şerʿî şartları vazʿî hüküm kategorisinde görüp, 

sahih olan caʿlî şartları bu kategoriden çıkarmak hüküm koyma yetkisinin sadece Şâriʿe 

ait olması anlayışına karşı geliştirilen bir hassasiyet olarak ifade edilebilir. Fakat Şariʿin 

hitabıyla bireylerin ortaya koyduğu şart, hükmün doğmasında etkili oluyorsa dolaylı 

olarak bireylerin vazʿ etmiş oldukları şartlar da vazʿî hüküm kapsamında olmalıdır. 

Buradan hareketle teklifî hüküm alanının sadece Şâriʿin yetkisinde olduğunu ifade 

etmekle birlikte vazʿî hüküm alanında Şâriʿin kullarına da yetki tanıdığını söylemek; 

bundan dolayı teklifin ortaya çıkmasında Şâriʿin şart kılması ile Şariʿin hitabı 

kapsamında bireyin şart kılmasının benzer bir işleve sahip olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Burada vurgulanması gereken husus şerʿî irade ile bireysel iradenin vazʿ 

etmiş olduğu şart arasında kapsam farkının bulunduğu ve bireyin öne sürmüş olduğu 

şartın Şariʿin hitabıyla hüküm kapsamında olduğudur. Bu doğrultuda iradenin kaynağı 
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esas alınarak yapılan şart taksiminin hükmün meydana gelmesindeki işlevi dikkatte 

alınarak akitlerde şartlar ele alınacaktır. 

A. Şerʿî/Kanuni Şartlar 

Şerʿî şartlar, kaynağı itibariyle şerʿî iradenin ön gördüğü şartları ifade etmektedir. 

Şerʿî şart kategorisi Hanefî mezhebinde akdin meydana geliş süreci, şartın işlevi ve 

önem derecesi dikkate alınarak tasnife tabi tutulmuş, inʿikad, sıhhat, nefâz ve luzüm 

şartı olarak dört kısımda mütalaa edilmiştir.375 Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde 

bu dörtlü tasnif belirgin bir şekilde yer bulmamış, şart bir bütün olarak ele alınmış ve 

akdin sonuçlarının meydana gelmesinde aynı önem derecesine sahip olduğu kanaati 

benimsenmiştir. Bu bağlamda bazı şartlar da rükün kapsamında değerlendirilmiştir. 

İlgili mezheplere göre rükün kapsamında görülen hususlar Hanefî mezhebinde inkiad 

ve sıhhat şartı kapsamında değerlendirilmiştir. Hukukçuların bu yaklaşımı fesat butlân 

ayrımı noktasında da etkili olmuştur.376 Şerʿî şartların tasnifinde Hanefî hukukçuların 

değerlendirmesi diğer hukukçulara nazaran daha teknik ve şartın işlevi açısından daha 

belirgin olması sebebiyle çalışmada konu bu taksim bağlamında ele alınacaktır.  

Şerʿî şartlar başlığı altında, işlevi bağlamında şartın kısımları, şerʿî şartın 

belirlenmesinde içtihat ve mezhep faktörünün ve otorite kaynaklı iradenin rolü 

tartışılacaktır. 

1. İşlevi Bağlamında Şerʿî Şartlar 

Akitlerde şerʿî şartların, inʿikad, sıhhat, nefâz ve lüzum şartı sınıflandırmasıyla ele 

alındığı ifade edilmişti. Bu sınıflandırmayı benimseyen Hanefîler, usûl eserlerinde şartı 

 
375 İbn Nuceym, el-Baḥru’r-rā’iḳ, 5/432. 

376 Yunus Apaydın, “İnʿikad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000), 22/314. 
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işlevi bağlamında değerlendirmişler ve bu doğrultuda şart çeşitlerini ele alınmışlardır. 

Benzer bir yaklaşım tarzını akitler için de benimsendiklerini söylemek mümkündür. Bu 

sınıflandırma, şartın akdin meydana geliş sürecindeki işlevi ile ilgilidir. Dolayısıyla şerʿî 

şartların çeşitleri olarak zikredilen inʿikad, sıhhat, nefâz ve lüzum şartları akdin 

meydana geliş sürecinde şartın işlevselliği üzerine yapılmış bir taksimattan ibarettir. 

a. İniʿkad/Kuruluş Şartları 

Akdin kuruluşu için zorunlu olarak bulunması gereken, bulunmadığı takdirde akitten 

söz etmenin mümkün olmadığı, bununla birlikte akdin kendisinden bir cüz olmayan 

unsurları inʿikad şartları olarak ifade etmek mümkündür.377 Akdin rükünlerinde ifade 

edildiği üzere mezhepler arasında rükün ve şartların değerlendirilmesinde farklı bakış 

açılarının olduğu ve Hanefî teorisinde akdi meydana getiren failin rükün değil inʿikad 

şartı olarak konumlandırıldığı dile getirilmişti. Mezheplerin konuyla ilgili farklı 

tutumları sebebiyle şart ile ilgili taksimler farklılık arz etmektedir. Hanefî kaynaklarda 

inʿikad şartları, akdin tarafları, irade beyanı, akdin mekânı ve akdin konusu olmak üzere 

dört başlıkta ele alınırken çalışmada akdin mekânı ile ilgili olan şartlar irade beyanı 

başlığı altında değerlendirilerek üç başlıkta ele alınacaktır.378 Diğer mezheplerin 

konuyla ilgili tutumlarına ayrıca işaret edilecektir. 

aa. Akdin Tarafları ile İlgili Şartlar  

Akit olgusunun meydana gelmesi için bir failin bulunması zorunludur. Bu açıdan 

failin varlığı şart olup bu şart çeşidi usûl eserlerinde kaynağı açısından ele alınan aklî 

şart kapsamındadır. Taraflar, her ne kadar aklî şart olsa da şerʿî meselelerde söz konusu 

 
377 Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 432-433; Zerḳā, el-Medḫal, 1/425. 

378 İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 7/13. 
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olmasından dolayı aynı zamanda şerʿî şart konumundadır.379 Bununla birlikte akde taraf 

olanda bulunması gereken şartlar ve tek bir failin diğer bir tabirle tek bir tarafın 

bulunmasının akdin meydan gelmesi için yeterli olup olmadığı değerlendirilmesi 

gereken unsurlardır. 

Hanefî mezhebinde akdin taraflarının aklî melekeye sahip olması inʿikad şartıdır. 

Buluğ çağına erme şartı Hanefîler’e göre inʿikad şartı olarak değerlendirilmez. Çünkü 

aklî melekeye sahip olan mümeyyiz çocuk, buluğ çağına ermemekle birlikte örneğin 

kendine ait bir malı satmasıyla akit münʿakit olmakla birlikte mevkuf bir işlem olarak 

konumlandırılır. Teknik tabirle akdi meydana getirenlerin nakıs ya da tam eda ehliyetine 

sahip kimseler olması gerekir. Bu açıdan nakıs veya tam eda ehliyetine sahip olmayan 

tarafların yapmış oldukları işlem münʿakit olarak kabul görmez.380  

Mâlikî mezhebinde akdin münʿakit olması için tarafların temyiz vasfına sahip 

olmaları zikredilmiştir. Temyiz vasfına sahip olan çocuğun akdi münʿakit kabul 

edilirken bu vasfa sahip olmayan çocuğun tasarrufu münʿakit kabul edilmemiştir.381 

Şâfiî mezhebinde akdin taraflarının reşit olması şart olarak kabul edilmiştir. Bundan 

dolayı çocuğun yapmış olduğu akit münʿakit olmaz.382 Hanbelî mezhebinde ise akdin 

taraflarının buluğ çağına ermesi ve rüşd vasfına sahip olması şartken mümeyyiz 

çocuğun velisinin izniyle tasarrufta bulunabileceği kabul edilir. Velinin izni olmakla 

 
379 Şāṭıbī, el-Muvāfaḳāt, 1/251. 

380 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/472. 

381 Ḫaṭṭāb, Mevāhibu’l-celīl, 6/31. 

382 Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/417. 
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birlikte yapılan işlemin mali değerinin yüksek olmasının da tasarrufun sıhhatine zarar 

vermeyeceği ifade edilir.383 

Akdin tarafları ile ilgili diğer bir şart ise, akdin farklı taraflarca meydana gelmesidir. 

Yani akdi meydana getireninin tek kişi değil en az iki kişiden meydana gelmesi şarttır. 

Akdin tarafları bizzat kendileri bu işlemi yapabileceği gibi vekâlet ve vesâyet gibi 

hukuki temsil yoluyla da yapabilirler. Burada önemli olan tarafların farklı şahıslar 

olmasıdır. Hanefîler mali muamelelerde akdin farklı taraflarca kurulması şartına bazı 

istisnalar getirmişlerdir. Bu istisnaların başında çocuğun babasının çocuğun malını 

kıymeti veya toplum nazarında fahiş aldanma olarak kabul edilmeyen bir bedel ile 

kendisine satması durumunda akdin her iki tarafını da temsil edebileceği gelmektedir.  

Hanefî teorisinde kıyas anlayışına göre akdin hukukunun akdi yapana dönmesi, 

böylelikle aynı anda iki zıt durumun yani teslim ve tesellüm fiilinin aynı kişinin 

uhdesinde olması bir şahıs ile akdin kurulamayacağı görüşüne götürmektedir. Bununla 

birlikte akit hukukuna riayet etmede sıkıntıların meydana gelme ihtimali akdin farklı 

taraflarca kurulmasını gerektirmiştir. Kıyas işlemi gereği çocuğun malının baba 

tarafından satın alınması durumunda ise istihsana başvurulmuş, babanın çocuğuna 

şefkatinden dolayı akdin hukukuna riayet edeceği varsayılmış, bununla birlikte çocuk 

hükmen taraf olarak konumlandırılarak bu işleme cevaz verilmiştir. Babanın yanı sıra 

tek bir elçi veya hâkim tarafından meydana getirilen akit de sahih kabul edilmiş, gerekçe 

olarak, kıyasa uygunluğu yani akdin hukukunun elçi veya hâkim adına değil; adına 

işlem yaptığı taraflara dönmesiyle aynı anda iki zıt durum olan teslim tesellüm gibi 

yükümlüklerin bir kişide birleşmediği ifade edilmiştir. Benzer bir durum çocuğun vasîsi 

için de söz konusu olmuş, Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre yapılan işlemde çocuk lehine 

 
383 Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/463. 
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açık bir fayda mevcutsa vasînin çocuğun malını kendisine satın alabileceği kabul 

edilmiştir. Şeybânî ise bunun kıyasa aykırı olduğunu, babanın işleminde çocuğuna olan 

şefkatten dolayı cevaz verildiğini dile getirerek vasînin işlemine cevaz vermemiştir. Ebû 

Hanîfe ve Ebû Yûsuf ise vasînin bir taraftan babaya bir taraftan ise vekile benzediğini 

kabul edip, açık bir fayda yönü olması şartı ile çocuğa olan şefkatten babaya benzeme 

yönünü esas alarak bu işleme cevaz vermişlerdir.384 Bu bağlamda nikâh akdi mali 

muamelelerden farklı değerlendirilmiş ve tek kişinin akdin taraflarını oluşturmasıyla 

ilgili görüşler farklılaşmıştır.385 

Mâlikî mezhebinde akdin farklı şahıslar tarafından kurulması mutlak olarak şart 

değilken vekâlet aracılığı ile tek kişinin akdi meydana getirmesi caiz görülmemiştir. Bir 

eşyanın, satımına vekil tayin edilen kişi tarafından satın alınması caiz değildir. Bunun 

istisnası olarak müvekkilin bu duruma izin vermesi veya satıma sunulan malın rağbet 

görmemesi sonucunda vekilin tesmiye edilen rakamdan kendisine bu malı satın alması 

zikredilmiştir.386  

Şâfiî mezhebinde ise çocuğun babası ve dedesinin, çocuğun malını kendilerine satın 

alabilecekleri ve akdin tek şahıs tarafından bu haliyle kurulabileceği ifade edilmekle 

birlikte bunun dışında ister vasî ister hâkimin yetkilendirdiği kimse olsun akdi tek başına 

inşa edemeyeceği görüşü hâkimdir. Buna ek olarak Suyûtî, müvekkilin vekile malı 

kendisine alabileceğine dair izin vermesi ve fiyatı belirlemesi durumunda îcab ve 

kabulde bulunanın tek kişi olabileceğini dile getirmiştir.387 

 
384 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/474-475. 

385 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 3/341; Zuḥaylī, el-Fıḳhu’l-islāmī ve edilletuhū, 4/349. 

386 Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 6/2561. 

387 Nevevī, el-Mecmūʿ, 13/357; Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-Neẓāir, 458. 



175 
 

Hanbelî mezhebinde de durum aynı olup babanın çocuğunun malını satın alması caiz 

kabul edilirken, vekâlet yoluyla meydana gelen akitlerde kişinin akdin tarafını 

oluşturması caiz görülmemiştir. Bunun istisnası olarak müvekkilin akde konu olan 

malın bedelini belirlemesi durumunda vekilin bu malı belirlenenden fazla bir rakamla 

alması veya müvekkilin vekile izin vermesi zikredilir. Bu durumda tek şahsın akdi 

meydana getirebileceği kabul edilir. Hâkimin tayin neticesinde hukuki temsilcilerin de 

durumu vekâletle aynıdır.388 

Farklı şahıslar tarafından akdin meydana getirilmesiyle ilgi şartın temelinde söz 

konusu olabilecek töhmetin ve neticesinde ortaya çıkacak nizanın bertaraf edilmesi 

yatmaktadır. Bununla birlikte Hanefîler’in aklî gerekçelerden hareketle kıyasen bu 

durumu uygun görmemeleri ise diğer bir faktördür. Bu durumda taraflarla ilgili akdin 

inʿikad şartları arasında yer alan akde taraf olanların birden fazla olması şartı, içtihadın 

bir ürünü olup doğrudan nassa dayalı bir durum değildir. Her ne kadar İslam hukukçuları 

bunun şerʿî bir şart olduğunu, vasînin yetimin malını kendisine satın alamayacağı ile 

ilgili rivayeti dikkate alarak ifade etmiş olsalar da bunun taʿlîlî bir mesele olup temelinde 

haksızlıkların ve husumetlerin sonlandırılmasının yer aldığı söylenebilir. 

ab. İrade Beyanı ile İlgili Şartlar  

 Akdin rükünleri olan îcab ve kabul, taraflardan sadır olan irade beyanlarını ifade 

etmektedir. Fakat bu rükünlerin akdi meydana getirebilmeleri için yani akdin münʿakit 

olması için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Akitlerde asıl olan tarafların rızâlarıdır. 

Bu husus ayette (Nisâ, 4/29) açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bundan dolayı irade 

 
388 Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), el-Muġnī, 5/237; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 3/170-171. 
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beyanında bulunması gereken şartlar rızâ eksenlidir. İrade beyanı ile ilgili şartları beş 

başlık altında zikredebiliriz:389 

1- Tarafların irade beyanları olan îcab ve kabul için kullandıkları ifade biçimlerinin 

ne anlama geldiğini bilmeleri. 

 Zikredilen şart, tarafların rızâlarını ifade eden bir ifade formunun olması ve 

tarafların bu formun ne anlama geldiğini bilmeleridir. Bundan dolayı akdin rükünleri 

başlığı altında temas edildiği üzere söz veya diğer biçimlerde ifade edilen beyanların 

taraflarca anlamlarının bilinmesi inʿikad şartlarındandır. Anlamı bilinmeyen sözün veya 

diğer ifade biçimlerinin taraflarca kullanılmasıyla akit münʿakit olmuş olmaz.  

2- İcab ve kabulün meydana geldiği ifade biçiminin şüpheye mahal vermeyecek 

şekilde tarafların rızâsını ifade etmesi.  

İnʿikad şartlarının ikincisi olarak zikredilen bu husus, irade beyanının ifade ediliş 

biçimiyle ilgilidir. İnsanların normal şartlarda söz ile ilişki kurmalarından îcab ve 

kabulü ifade eden siganın rızâyı kesin bir şekilde yansıtması şarttır. Bundan dolayı İslam 

hukukçuları siganın tarafların akde rızâları olduğunu şüpheye mahal bırakmayacak 

şekilde göstermesi gerektiği üzerinde dururlar.  

3- İrade beyanı ile ilgili üçüncü şart îcab ve kabulün birbiri ile uyumlu olmasıdır.  

Îcab ve kabul birbiri ile uyumlu olmadığı takdirde rızâ yerine gelmemiş demektir. 

Bir örnek ile ifade etmek gerekirse bir araba üzerine yapılacak olan satım akdinde 

satıcının “Bu arabayı 100.000 TL karşılığında sana sattım.” demesi üzerine müşterinin 

“Bu arabayı 90.000 TL’ye satın aldım demesi îcab ve kabülün birbirine uyumlu 

 
389 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/472-477; Mevṣılī, el-İḫtiyār, 2/4-5; Şirbīnī, Muġni’l-

muḥtāc, 2/409. 
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olmadığını ve tarafların rızâsının meydana gelmediğini ifade eder. Bundan dolayı böyle 

bir îcab ve kabülle akit münʿakit olmaz.  

4- İrade beyanıyla ilgili dördüncü şart îcab ve kabulün aynı mecliste olmasıdır.  

Bu meclis ister hakiki meclis olsun ister hükmi meclis olsun fark etmez. Önemli olan 

meclis birliğinin ve meclis sona ermeden îcab ve kabulün meydana gelmesidir. Ivazlı 

akitlerde meclis birliği şartken vasiyet vekâlet gibi bazı akit türlerinde bu şart 

aranmamaktadır. Meclis birliğinin olması îcabta bulunanın zarar görmemesi içindir. 

İcabtan sonra taraflar ayrılsa ve îcabta bulunanın teklifi devam etse diğer tarafın ne 

zaman kabul edeceği belli olmadığından îcabta bulunan kimseye yönelik bir zararın 

gündeme gelmesi söz konusu olmaktadır.390  

5- İcab ve kabulün aynı mahal üzerine olması. 

İcab ve kabulün diğer şartları taşımakla birlikte anlamlı olabilmesi ve akdin 

kurulabilmesi için aynı mahal üzerine gerçekleşmeleri şarttır. Aksi halde bir akitten söz 

edilemez.  

ac. Akdin Konusu ile İlgili Şartlar 

İnʿikad şartlarından biri de akdin bir konusunun yani bir mahallin bulunması 

zorunluluğudur.  Akdin mahalli olmadan akitten söz etmek mümkün değildir. Buna ek 

olarak akde konu olan eşyanın niteliği ile ilgili hususlar da akdin meydana gelmesi için 

bulunması gereken şartlardır. Hanefî teorisine göre akdin rükünleri olan îcab ve kabul 

meydana gelse de akdin inʿikadı için rükünlerin varlığı yeterli olmayıp akdin mahalli de 

önem arz eder. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheblerinde ise akdin konusu rükünlerdendir. 

 
390 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 654. 
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İster rükün olsun ister inʿikad şartı olsun akdin konusuyla ilgili eksiklikler akdin 

kuruluşuna mâni olacaktır. Akdin konusu ile ilgili şartlar şu şekildedir: 

1- Akdin konusunun mevcut olması  

Akde konu olan şeyin akit esnasında mevcut olması şarttır. Maʿdûm olan yani varlığı 

bulunmayan ve varlığa gelme durumu gelecekte ihtimalli olan mallar üzerine kurulan 

akit, bâtıl kabul edilmiştir. Örneğin bir kimse hayvanın yavrusunu satıma konu etse, bu 

yavru akit esnasında mevcut yani hayvan yavruyu dünyaya getirmiş ise bu durumda akit 

kurulabilir. Aksi halde henüz dünyaya gelmemiş ana karnındaki yavrunun satıma konu 

edilmesi caiz değildir. Yavrunun dünya gelmesi gelecekte ihtimalli olan bir durumdur. 

Bundan dolayı böyle akitler bâtıl kabul edilmiştir. İslam hukukçuları arasında bu durum 

“maʿdûmun satımı bâtıldır” şeklinde ilke halini almıştır. Bu kaidenin temelinde Hz. 

Peygamber’in, garar barındıran alışverişi nehyettiği rivayet yer almaktadır.391 

2- Akdin konusunun mütekavvim mal olma vasfını taşıması  

Akdin kurulabilmesi için akde konu olan şeyin mütekavvim mal statüsünde olması 

şarttır. Mal kabul edilmeyen şeyler üzerine akit kurulamaz. Hanefî mezhebinde bu malın 

mütekavvim mal olması şarttır. Mütekavvim mal dinen ve hukuken mal kabul edilip 

kendisinden fayda hâsıl olan şeylerdir. Bu sebeple Müslüman için domuz veya içki akde 

konu olmadığı gibi mükerrem bir varlık olması sebebiyle insanın kendisi veya bir 

uzvunun satımı üzerine de akit kurulamaz. 392 

 
391 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/30; Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/481-482. 

392 İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 7/13; Orhan Çeker, İslâm Hukukunda Akidler 

(Konya: Tekin Kitabevi, 2014), 57. 
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Mâlikîler’de akdin konusunun mal olarak kabul edilmesi için temiz olması, 

kendisinden faydalanılan bir şey olması ve hakkında yasaklamanın bulunmaması 

şartları zikredilir. Aslı itibariyle necis eşya akde konu olamadığı gibi kendisine necis 

bulaşmış ve bu necasetten arındırmanın mümkün olmadığı eşya da akde konu olamaz.393 

Şâfiî mezhebinde ise akde konu olan şeyin dinen temiz kabul edilmesi ve kendisinden 

faydalanılabilir olması şarttır. Bu hususu açıklarken eşyanın necis ve temiz olması 

yönünü esas alırlar. Domuz, köpek ve içki gibi aslı itibariyle necis olan şeyler akde konu 

olmazlar. Bununla birlikte aslı temiz olup kendisine necaset bulaşmış şeyler, elbise gibi 

sıvı olmayan bir maddeyse bunlar satıma konu olurken, sirke, meyve suyu gibi sıvı olup 

içine necis karışmış şeyler satıma konu olmamaktadır. Ayrıca dinen temiz olan şeylerin 

akde konu olabilmesi için kendisinden faydalanılabilir olması şarttı da öne sürülür. 

Bundan dolayı Şâfiîler haşeratın ve eti yenmeyen kuşların satıma konu olmayacağını 

ifade ederler.394 

Hanbelîlerde ise bir şeyin mal olabilmesi için kendisinden faydalanılabilen bir eşya 

olması ve hakkında yasaklamanın bulunmaması gerektiği kabul edilir.395   

3- Akdin konusunun teslim edilebilir olması 

Akdin konusu ile ilgili şartlardan biri de edimin akit esnasında teslim edilebilir 

olmasıdır. Bu şart, akde konu olan malın mevcut ve mülkiyet altında olmasının yanında 

bir de teslim edilebilir olması anlamındadır. Malın mevcut ve mülkiyet altında olması 

onun her zaman teslim edilebilir olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin kişinin 

mülkiyetinde olan kaçak kölenin, hayvanın memesinde ve sırtında bulunan süt ile 

 
393 Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 5/1975; Ḫaṭṭāb, Mevāhibu’l-celīl, 6/59-70. 

394 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/23-26. 

395 Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/463-466. 
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yünün, akit esnasında teslimi mümkün olmadığından satımı caiz değildir. Kaçak kölenin 

bulunup teslim edilmesi, sütün ve yünün akit esnasında mevcut haliyle akit sonrasındaki 

durumu sebebiyle teslim edilebilirliği ihtimalli görülmüş ve akdin kuruluşuna mâni 

olarak değerlendirilmiştir.396  

4- Akdin konusunun mülkiyet altında olması 

İslam hukukçuları mülkiyet altında bulunmayan malın akde konu edilmeyeceğini, 

böyle bir mal üzerine kurulan akdin bâtıl olacağını ifade etmişlerdir. Örneğin mubâh bir 

mal olan dağdaki otun satıma konu edilmesi bu kabildendir. Akdin konusunun mülkiyet 

altında olması dört mezhep hukukçuları tarafından ittifakla kabul edilirken akde taraf 

olan kimsenin mülkiyetinde olup olmaması hakkında ihtilaf söz konusu olmuştur. 

Hanefî ve Mâlikî hukukçular akdin mahallinin mülkiyet altında olmasını yeterli 

görmüşler ve akde taraf olanın mülkiyetinde olmasını şart olarak 

değerlendirmemişlerdir. Yani teknik ifadeyle fuzûlînin akdi münʿakit olmakla birlikte 

mülkiyete sahip olan kimsenin icazetine mevkuf kabul edilmiştir. Bundan dolayı Hanefî 

ve Mâlikîler’de malın mutlak olarak mülkiyet altında olması inʿikad şartı olarak kabul 

edilmiştir. Dolaysıyla akde taraf olan şahsın malda mülkiyet sahibi olması inʿikad 

şartları arasında yer almaz.  

Şâfiî ve Hanbelîler’de ise akde konu olan malın mutlak mülkiyet altında olması 

yeterli olmayıp akde taraf olan kimsenin mülkiyetinde olması da şarttır. Bu konuda 

Hakîm b. Hızam’ın, Allah Rasulü’ne: “Bir adam bana gelir ve benden bir mal satın 

almak ister. Elimde o mal mevcut değilken satsam sonra da ona çarşıdan alıp teslim 

 
396 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/11; Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/505; Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 

5/1976; Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/33; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/472-473. 
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etsem nasıl olur?” sorusuna Hz. Peygamber’in: “Yanında olmayan malı satma.”397 

rivayetini esas alan Şâfiî ve Hanbelî hukukçular, akde konu olan malın kişinin mülkünde 

olmasını, akdin inʿikadı için şart olarak yorumlamışlar ve fuzûlînin akdini mevkuf değil 

bâtıl kabul etmişlerdir. Şâfiî’nin kadim görüşünde ise fuzûlînin akdi mevkuf olup, akde 

taraf olanın mülkiyeti değil mutlak mülkiyetin şart olduğu anlaşılmaktadır.398 

b. Sıhhat/Geçerlilik Şartları 

Hukuki işlemin geçerli olabilmesi için gerekli hususlar sıhhat şartları olarak 

isimlendirilir. Teknik tabirle bir fiilin asılları ve vasıfları ile şeriate/kanuna uygun bir 

şekilde varlık bulabilmesi için gerekli olan şartlardır.399 Sıhhat şartlarından 

bahsedebilmek için öncelikle bir akitten yani inʿikad şartlarının yerine gelmesinden söz 

etmek gerekir. İniʿkad şartları yerine gelmemiş bir işlem akit olarak hukuki nitelik 

kazanmamaktadır. Bununla birlikte Hanefî hukukçusu Kâsânî bir akdin sahih olabilmesi 

için inʿikad şartları gibi nefâz şartlarının da yerine gelmesi gerektiği yönünde bir ifadede 

bulunmaktadır.400 Bu anlayış mezhep içerindeki uygulamayla tam anlamıyla 

örtüşmemektedir. Çünkü uygulamada kimi akitler sahih kabul edilmekle birlikte gayr-i 

 
397 Suleymān b. el-Eşʿas̱ es-Sicistānī Ebū Dāvud, es-Sunen, thk. Heys̱em b. Nizār Temīm 

(Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, 1999), “Buyūʿ”, 70 (No. 3503). 

398 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/31; Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/432; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 

2/468-469. 

399 Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 432; Yunus Apaydın, “Sıhhat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009), 37/111. 

400 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/529: ذفنی الو دقعنی ال ام نأل ذافنلاو داقعنالا طئارش نم انركذ ام اھنمف 

 ناك ذافنلاو داقعنالا طرش ناك ام لكف ذافنلاو داقعنالا ىلع دئاز رمأ ةحصلا ذإ ةرورض ھنودب حصی ال ھنودب عیبلا

 ذفنیو دقعنی دسافلا عیبلا نإف اندنع داقعنالاو ذافنلا طرش نوكی ةحصلا طرش نوكی ام لك سیلو ةرورض ةحصلا طرش

احیحص نكی مل نإو اندنع ھب ضبقلا لصتا دنع . 
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nâfiz yani mevkuf olarak konumlandırılmaktadır. Bunun en bariz örneği fuzûlînin 

akdidir. Mezkûr vasfa sahip kimse tarafından meydana getirilen bir akit Hanefi hukuk 

teorisinde sahih/mevkuf olarak zikredilmektedir.401 Dolayısıyla Kâsânî’nin ifadesini, 

nefâz şartlarının bir akdin sıhhati için bulunması gereken şartlar olduğu yönünde 

anlamak yerine, nâfiz olmayan akdin sahih olsa da bir hüküm ifade etmeyeceği şeklinde 

yorumlamak mümkündür. Diğer bir deyişle yürürlülük kazanmayan bir akit sahih olsa 

da bir hüküm ifade etmeyecektir. 

İnʿikad şartlarının tam olmasıyla birlikte akdin sahih olarak nitelenebilmesi için 

gerekli olan diğer şartları şu şekilde sıralayabiliriz.  

1- Akdin konusunun malum olması. 

Akde konu olan malın bilinmesi şart kabul edilmiştir. Bu şartın temelinde garar ve 

cehaletin akitte nizaya sebep olması yatmaktadır.402  Taraflar ne üzerine akit yaptıklarını 

bilmezlerse bu durum akdin temelinde yatan rızâ unsurunun meydana gelmemesine 

sebep olmaktadır.  

Akdin konusunun malum olması ile ilgili cehalet ve garar kavramlarının üzerinde 

durmak gerekir. Gararla ilgili çalışması olan N. Güney, İslam hukukçularının garar ve 

cehalet kavramlarını konumlandırmada üç farklı tutumunun olduğunu dile 

getirmektedir. Bu bağlamda garar ve cehaletin eş anlamlı, aralarında umum husus 

mutlak ve umum husus min veçhin olduğu ifade edilmiştir. Bu iki kavram arasında 

umum husus mutlak olduğunu ifade eden Darîr (öl. 2015), gararın daha umumi bir 

kavram olup cehaleti içine aldığı görüşünü savunmuştur. Yani her cehalet garar iken her 

 
401 İbn Nuceym, el-Baḥru’r-rā’iḳ, 6/245; İbn Nuceym, en-Nehru’l-fāiḳ, 3/490. 

402 Muḥammed b. Ḥasen eş-Şeybānī, el-Aṣl, thk. Mehmet Boynukalın (Beyrūt: Dāru İbnu 

Ḥazm, 2012), 2/442. 
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garar cehalet kapsamında değildir. Umum husus min veçhin olduğunu savunan Karâfî, 

İbn Teymiyye (öl. 728/1328) ve bir kısım muasır İslam hukukçusu, bir akitte yalnız 

garar veya yalnız cehalet bulunabileceği gibi her iki durumun da söz konusu 

olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu hukukçulara göre mahaldeki belirsizlik garar iken 

mahallin vasfı ile ilgili bilinmezlik cehalettir. Vasıfları bilinen kaçak kölenin satıma 

konu edilmesi garara örnek olarak zikredilirken, elmas mı cam mı olduğu bilinmeyen 

bir taşın satıma konu edilmesi cehalete örnek olarak zikredilmiştir. N. Güney, sonuç 

olarak umum husus min veçh görüşünü dile getirenlerin, akdin konusunun varlığı, 

teslimi ve akdin husûlü ile ilgili belirsizlikleri garar, mahallin vasfı ile ilgili 

bilinmezlikleri ise cehalet olarak ifade ettiklerini belirtmektedir. Bununla birlikte garar 

sebebiyle akdin butlânının söz konusu olacağını, cehaletle ise derecesine göre fesâdı 

ifade edeceği şeklinde hukuki sonucun farklılaşacağı dile getirilmiştir. Kavramlar 

arasındaki üçüncü yaklaşım ise eş anlamı kullanımlar olduğu yönündedir. N. Güney 

kavramlarla ilgili yaklaşımlardan umum husus min veçhin görüşünün hukuki 

sonucundaki farklılığı dikkate alarak daha isabetli olduğu yönünde kanaat belirtirken, 

garar ve cehalet kavramlarının dar-geniş anlamlarına göre sebep sonuç ilişkisi içerisinde 

olduğunu dile getirmiştir.403 

Akdin konusunun malum olmasıyla ilgili şart, akdin garar ve cehalet barındırmaması 

anlamını ifade etmektedir. O halde akde konu olan malda ve semende belirsizlik 

olmasını garar, vasıflarında bilinmezlik olmasını ise cehalet kavramıyla ifade etmek 

mümkündür. Bununla birlikte garar ve cehaletin sadece akdin konusu olan malda ve 

 
403 Necmeddin Güney, Satım Akdi Özelinde İslam Borçlar Hukukunda Garar (Konya: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2013), 80-85. 
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semende değil, bunun yanında akdin husulünde ve akdin konusunun tesliminde 

bulunabileceğini de vurgulamak gerekir.   

2- Ribâ veya ribâ şüphesinin bulunmaması. 

Akdin sıhhat şartlarından birisi de akitte ribâ veya ribâ şüphesinin bulunmamasıdır. 

Ribâ, naslarda açık bir şekilde haram kılındığından ribânın söz konusu olduğu veya ribâ 

şüphesi barındıran akitler, sahih kabul edilmemiştir. Bu şartla ilgili hususlar 

mezheplerin faiz teorisine göre şekillenmiştir.  

3- Fâsid şarttan âri olması. 

Akdin kurulumu esnasında akit çeşidine göre farklılık arz eden şerʿî şartların yanı 

sıra tarafların iradelerince ortaya koymuş oldukları ilave şartlar da akdin sıhhatinde 

önem arz etmektedir. Akit serbestisi olarak ifade edilen, diğer bir deyişle tarafların kendi 

isteklerine göre akdi şekillendirmeleri, şeriatin belirlediği alanlarla sınırlanmış, bu 

sınırlar içerinde yer almayan şartlar akdin sıhhatine engel kabul edilmiştir. Nitekim şart 

hususunda Şâriʿin, kullarına da alan açtığı teorik zeminde ifade edilmiştir. Bu alanın 

sınırları sıhhati açısından iradi şartlar başlığı altında değerlendirilecektir.  

Zikredilen hususlara ek olarak irade beyanını kusurlu hale getiren hata, hile ve ikrah 

gibi durumlar da akdin fesadına sebep olmaktadır. Akdin sahih olabilmesi için bu tür 

durumlara riayet etmek gerekir. Konudan uzaklaşmama adına bu tür hususlara geniş yer 

verilmemiştir.  

c. Nefâz/Yürürlük Şartları 

Münkait olan bir akdin işlerlik kazanabilmesi için gerekli olan şartlardır. Başkasının 

hakkının söz konusu olduğu veya akdi yapanın yetki eksikliği sebebiyle 

velisinin/vasîsinin onaylaması gerektiği durumlarda aranan kriterler nefâz şartlarını 
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oluşturur. Bu şartları taşıyan akitlere nâfiz akitler denir.404 İnʿikad şartlarında ifade 

edildiği üzere akdin meydana gelebilmesi için akde taraf olanların tam eda ehliyetine 

sahip olması ve akdin konusunun mutlak mülkiyet altında olması gerekmektedir. Nefâz 

şartları ise, nakıs eda ehliyetine sahip olan bireyin durumu, akdin konusunun tarafların 

mülkiyetinde olması ve üçüncü kişilerin haklarının bulunmaması ile ilgilidir. 

Hanefî mezhebinde nakıs eda ehliyetine sahip olan kimsenin akdi mevkuf kabul 

edilmiş, bu akdin nefâzı için ilgili tarafın hukuki temsilcisinin icazeti aranmıştır. Bu 

açıdan tam eda ehliyetine sahip olma akdin nefâz şartlarındandır.  

Akde konu olan malın mülkiyet altında olması inʿikad şartlarından iken bu malın 

akde taraf olanın mülkünde olması ise nefâz şartlarından kabul edilmiştir. Kendi 

mülkünde olmayan bir malı akde konu eden kişinin yani fuzûlînin yaptığı akdin 

münʿakit olmakla birlikte gayri nâfiz olduğu kabul edilmiştir. Böyle bir akdin nâfiz 

olabilmesi için akde konu olan malın kişinin kendi mülkünde olması veya başkasının 

mülkünde ise mülkiyet sahibinin icazet vermesi şarttır.405 Hanefî mezhebine göre nefâz 

şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1- Akdin taraflarının tam eda ehliyetine sahip olması, 

2- Akdin konusunun asaleten akde taraf olanın mülkiyetinde olması,  

3- Nakıs eda ehliyetine sahip olan tarafın hukuki temsilcisinin akde icazet vermesi, 

4- Akde taraf olanın mülkiyetinde olmayan malı satıma konu etmesi halinde 

mülkiyet sahibinin akde icazet vermesi. 

 Mâlikî mezhebinde ilgili hususlar lüzum şartı olarak kabul edilmiş olup ilgili başlık 

altında değerlendirilecektir. Şâfiî ve Hanbelîler’de ise nakıs eda ehliyetine sahip olanın 

 
404 Maḥmaṣānī, en-Naẓariyyetu’l-āmme(h), 2/268; Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 433. 

405 İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 7/14. 
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akdi, akdin konusunun akde taraf olanın mülkiyetinde olması sıhhat şartı olduğundan 

fuzûlînin akdi bâtıl kabul edilmiştir. Şâfiî’nin kadim görüşüne göre fuzûlînin akdi 

mevkuf olup, mülkiyet sahibinin icazeti, nefâz şartı olarak görülmüştür.406 

Akdin nefâz şartları olarak zikredilen unsurlar incelendiğinde iki husus ortaya 

çıkmaktadır. Birincisi akdin konusu olan malda tarafların yetkisiz temsilci olmaları, 

ikicisi ise tarafların hukuki işlem yapabilme salahiyetine sahip olmamalarıdır. Bu 

durumda nefâz şartlarının hukuki temsil ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. Hukuki 

temsil yetkisi olmayan fuzûlînin akdi mevkuf olduğu gibi, hukuki ehliyete sahip 

olmayanın işlemi de mevkuftur. Bu açıdan birinci durum yetkisiz temsil ile ilgili iken 

ikinci durum velayet ile ilişkilendirilmiştir. 

d. Lüzum/Bağlayıcılık Şartları 

Lüzum şartları, bir hukuki işlemin akdin tarafları açısından vücub ifade etmesi için 

gerekli olan vasıflarıdır. Bu durum akdin tek taraflı olarak feshedilememesini ifade eder. 

İslam hukukçuları lüzum şartlarını akdin inʿikad, sıhhat ve nefâz şartlarını taşıyıp 

tarafların muhayyerlikten beri olması şeklinde ifade ederler. 407 Taraflardan birinin veya 

her ikisinin akdi feshetmeye yetkisinin olması yani muhayyerlik hakkının olması akdin 

gayri lazım olmasını gerektirir.408 Bu tür şartlar borç yükü doğuran ivazlı akitler için 

söz konusudur. Bedelli/İvazlı olmayan akitler aslı itibariyle gayr-i lazım olup lüzumu 

için herhangi bir şart aranmamaktadır. Ivazlı akitlerde akdin taraflar açısından lazım 

 
406 Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/432; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/468-469. 

407 İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 7/15; Hadi Ensar Ceylan, “İslâm Borçlar Hukukunda 

Akdin Bağlayıcılığının (Lüzûm) Mahiyeti”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi IX/19 (2018), 204-206. 

408 Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 433. 
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olması muhayyerlik hakkının sonlanması ile meydana gelir. Buna ek olarak Mâlikîler, 

Hanefîler’in nefâz şartı olarak kabul ettiği bazı hususları lüzum şartı olarak 

değerlendirmişlerdir. 

Mâlikî mezhebinde muhayyerlik haklarının dışında lüzum şartları beş madde olarak 

zikredilir: 

1- Akdin taraflarının mükellef olması.  

2- Mahcur olmaması.  

3- İkrah altında bulunmaması.  

4- Akde icbar edilmemesi. 

5- Akdin konusunun tarafların mülkünde olup başkasının hakkının bulunmaması. 

Mükellef olmakla ilgili şart, nakıs eda ehliyetine sahip mümeyyiz çocuğun akdini 

ifade ederken bu akit sahih olsa da gayri lazım görülmüş ve akdin bağlayıcığı hukuki 

temsilcisinin icazetine bağlanmıştır. Aynı şekilde mahcurun da taraf olduğu akdin 

hukuki temsilcinin icazeti ile lazım hale geleceği ifade edilmiştir. Bir şahsın akde taraf 

olmaya icbar edilmesi de akdi gayri lazım yaparken burada icbarın vasfı önem 

taşımaktadır. Bu icbarın kamu menfaati sebebiyle olması durumunda akdin lazım 

olacağı kabul edilmiştir. Arsa sahibinin mescit, yol ve mezarlık gibi kamu menfaati için 

satıma zorlanması bu duruma örnek olarak zikredilir.409 Mâlikîler’in lüzum şartı olarak 

gördüğü hususlar Hanefîler nazarında nefâz şartı olarak değerlendirilmiştir. 

2. Şerʿî Şartların Belirlenmesinde İçtihadın ve Mezhep Mensubiyetinin 

Etkisi 

Akitlerde şerʿî şartların belirlenmesinde mezhebî iradenin etkisi önemli rol 

oynamaktadır. Diğer bir tabirle neyin şart olup olmadığında içtihadın belirleyici unsur 

 
409 Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 5/1970-1971. 
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olduğu, içtihattan söz edildiğinde ise farklı görüşlerin ortaya konulmasının kaçınılmaz 

hale geldiği aşikârdır. Bunun sebeplerinden en önde geleni müçtehitlerin içtihat 

metodunda benimsedikleri yöntemdir. Müçtehitler için iki farklı tipolojiden söz 

edilebilir. Biri dinin özünü korumak amacıyla meselelere idealist yaklaşan tutum, diğeri 

de sosyal hayattaki problemleri dikkate alarak meselelere realist yaklaşım sergileyen 

tutumdur.410  Pozitif hukuk uzmanları, hukukun kaynağının toplum olduğunu, dilediği 

zaman mer’î hukuku değiştirebileceğini dilediği zaman da ilga edebileceğini kabul 

etmektedirler. 411 İslam hukuku açısından bunu ifade etmek mümkün olmasa da 

toplumun hukuk sisteminin şekillenmesinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bir 

kısım müçtehitlerin meselelere realist yaklaşım sergilemelerinin arka planında da bu 

faktörün etkili olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda bir içtihada göre şart görülen 

unsurdan dolayı akit bâtıl kabul edilebilirken, diğer bir içtihada göre ilgili unsurun şart 

görülmemesi akdin sahih hükmünü almasına imkân tanımaktadır. 

Hukukun şekillenmesi noktasında etkili olan unsurları saik kelimesi ile ifade etmek 

mümkündür. Saik kelimesi şu şekilde anlamlandırılabilir: Herhangi bir vesileyle kişinin 

gönüllü olarak ortaya koyacağı bir fiilden alıkoyan ve onun iradesini etkilemesi 

sebebiyle farklı bir eyleme sevk eden husustur.412 Saikler kişiyi eyleme zorlayan ve 

zorlamayan şeklinde iki kısımda kategorize edilebilir. Dolayısıyla müçtehitlerin 

içtihatlarının şekillenmesinde saiklerin etkisinin olduğu söylenmelidir. Devlet 

otoritesinin emri, toplumda örf halini almış unsurlar, kaçınılması mümkün olmayan 

 
410 Vejdi Bilgin, Fakih ve Toplum -Osmanlı’da Sosyal Yapı ve Fıkıh- (İstanbul: İz 

Yayıncılık, 2003), 80. 

411 Nihat Dalgın, “Sosyal Değişim ve İslam Hukuku”, Marife Dergisi 2 (2003), 63. 

412 Jeremy Bentham, Ahlak ve Yasama İlkeleri, çev. Ömer Saruhanoğlu - Uğur Kâşif 

Boyacı (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017), 98. 
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şeylerin varlığı, dinin özüne zarar verme ihtimali olan durumlara karşı oluşan 

hassasiyet, müçtehidin kendi teorisine aykırı düşmeme gibi durumlar, müçtehidin 

içtihadını zorunlu bir şekilde etkileyen saiklere örnek olarak zikredilebilir. Bu bilgiler 

doğrultusunda akitlerde şartların tespitinde içtihadın belirleyici unsur olduğu örneklerle 

ortaya konulabilir.  

Akdin konusunun hukuken mal kabul edilen bir şey olması sonuç itibariyle farklılık 

arz etmemekle birlikte Hanefî mezhebi tarafından inʿikad şartı, Cumhur tarafından ise 

rükün olarak kabul edilmiştir. Bu durumda mesela köpeğin satıma mahal olup 

olmayacağı yönünde mezhep anlayışına göre farklı hükümler gündeme gelmiştir. 

Hanefî mezhebinde tüm köpek çeşitleri akde mahal kabul edilirken Mâlikî mezhebinde 

satıma konu olmayacağı yönünde görüşler olmakla birlikte cevazı yönünde görüşler de 

söz konusu olmuş;413 Şâfiî ve Hanbelîler’e göre ister eğitilmiş ister eğitilmemiş olsun 

köpek akde mahal olarak kabul görmemiştir. Bundan dolayı Şâfiî ve Hanbelîler 

eğitilmiş bir köpeği öldüren kimsenin günâhkar olacağını kabul etmekle birlikte 

sahibine köpeğin bedelinin tazmin edilmesini gerekli görmezler.414 Sonuç itibariyle 

köpek satışı üzerine kurulan bir akit Hanefî mezhebine göre köpeğin mütekavvim bir 

mal olmasıyla inʿikad şartları yerine gelmiş bir işlem olarak kabul edilmiştir. Keza 

Mâlikî mezhebinde de köpeğin mal olacağı yönündeki görüşler dikkate alındığında 

rüknün varlığı ile sahih bir işlem olarak görülmüştür. Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine 

göre ise mal kategorisinde olmadığından rüknün yokluğu sebebiyle bâtıl kabul edilip 

 
413 Mevṣılī, el-İḫtiyār, 2/11; Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 5/1977. 

414 Şāfiʿī, el-Umm, 4/24-25; Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/23; Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), 

el-Muġnī, 4/324-325. 
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yok hükmünde sayılmıştır. Bu durumda mezhep teorisi, şartların/rükünlerin kriterlerini 

şekillendirmiş ve iki zıt hükmün doğmasına sebep olmuştur.  

Mezhep teorisinin şerʿî şartları belirlemesindeki rolü göstermesi açısından selem 

akdi bir diğer örnek olarak zikredilebilir. Selem akdi kitap, sünnet ve icmâ ile meşruiyet 

kazanmış, Hz. Peygamber’in “Kim bir şeyde selem yaparsa belirli ölçüde, belirli tartıda 

ve belirli zamana kadar yapsın.”415 rivayeti gibi hadislerle çerçevesi belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda selem akdinin sıhhat şartları olarak, hukuken mal kabul edilen bir şey 

üzerine akdin kurulması, semenin peşin olarak verilmesi, akde konu olan malın 

vasıflarının, miktarının, teslim zamanının, teslim mekânının bilinmesi ve müslemun fîh 

ile semenin/re’sü malin faiz cereyan edecek mallar olmaması gerektiği üzerinde 

durulmuştur. 

Hanefî mezhebinde selem akdinde faizin cereyan etmemesi için şart olarak 

müslemün fih ve re’sü malin keyli-keyli veya vezni-vezni olmaması şart koşulmuştur.416 

Bu şartın temelinde faizin illeti ile ilgili yaklaşımlar bulunmaktadır. Söz konusu 

yaklaşıma göre faizin illeti cins birlikteliği ile ölçülebilir ve tartılabilirliktir. Bahsi geçen 

iki illetten sadece biri bulunursa bu durumda nesîe faizi söz konusu olmaktadır. Netice 

itibariyle selem akdine konu olan mal ve bedelin her ikisinin de ölçülebilir veya her 

ikisinin de tartılabilir olması nesîe faizine yol açmaktadır.417 Dolayısıyla gümüş 

karşılığında altının veya arpa karşılığında buğdayın seleme konu edilmesi caiz 

görülmemiştir. Burada mezhebin faiz teorisi, zorunlu saik olarak seleme konu olan mal 

ve bedelin her ikisinin ölçülebilir veya tartılabilir maddeler olmamasını şart koşmuştur. 

 
415 Ebū Dāvud, es-Sunen, “Buyūʿ”, 57 (No. 3463). 

416 Şeybānī, el-Aṣl, 2/408. 

417 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 2/61-63. 
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Örneğin, 1 kilo bakır hurdası karşılığında 1 ton demir hurdasının veya 100 ölçek buğday 

karşılığında 1000 ölçek kirecin seleme konu edilmesi Hanefîler’in faiz teorisi saikinden 

dolayı caiz bir işlem olarak kabul görmeyecektir. Fakat böyle bir selem akdi, Şâfiî faiz 

teorisine göre caiz bir uygulama olacaktır. Çünkü Şâfiî mezhebinde faizin illeti semen 

ve gıda maddesi olmasıdır.418 İlk örnekte selemin bedeli olan bakır hurdası ve sipariş 

edilen demir hurdası semeniyet vasfı taşımamaktadır. İkinci örnekte ise, buğday gıda 

maddesi olma illetini taşırken kireç bu illeti taşımamaktadır. Şu durumda Hanefî 

mezhebinde selemin sıhhat şartlarının belirlenmesinde mal ve bedelin her ikisinin 

ölçülebilir veya tartılabilir olmaması zorunlu saik olan faiz teorisinin bir ürünüdür. 

Bununla birlikte Hanefî teorisinde altın veya gümüş karşılığında diğer ürünlerin selem 

akdine konu edilmesi caiz görülmüştür. Yani 100 gr. altın ücreti mukabilinde 1 ton 

demirin sipariş edilmesi caizdir. Her nekadar bu işlemde altın ve demir, vezni olma 

vasfına sahip olsalar da Hanefî hukukçular altın ve gümüşün vezniliğini diğer ürünlerin 

vezniliğinden ayrırmışlardır. Hanefîler’in faiz teorisine göre caiz olmaması gereken bu 

işlem, hayatın akışında tıkanıklığa sebep olacağından cevazına hamledilmiş, bu cevazın 

temellendirilmesi de altın ve gümüşün vezniliği ile diğer ürünlerin vezniliğinin farklı 

olduğu şeklinde ifade edilmiştir.419 Ayrıca bu durumla ilintili olarak malların ölçülebilir 

veya tartılabilir vasfını neye göre kazandığı da selem akdinin sıhhati için belirleyici 

niteliğe sahiptir. Ebû Hanîfe ve Şeybânî’nin nasta bir mal ölçülebilir olarak yer almışsa 

tüm zaman dilimlerinde ölçülebilir vasfına sahip olacağı, Ebû Yûsuf’un ise dönemin 

örfüne göre değişkenlik gösterebileceği görüşü kaynaklarda yer almaktadır.420 Bu 

durumda ölçü ile miktarı belirlenen buğdayın tartı ile belirlenmeye başlanması ve 

 
418 Nevevī, Minhācuṭ-ṭālibīn, 286-287. 

419 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 7/13-14. 

420 Mevṣılī, el-İḫtiyār, 2/37. 
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buğdayın tartılabilir bir madde haline dönüşmesi, Ebû Yûsuf’a göre buğday karşılığında 

demir siparişi üzerine yapılan selem akdinin caiz bir işlem olmayacağı sonucuna 

götürecektir. Tüm bu seçenekler şerʿî şartların belirlenmesinde mezhep teorisinin daha 

özelde müçtehidin bakış açısının etkisini göstermesi açısından anlamlıdır. 

Konuyla ilgili bir diğer çarpıcı örnek ise nikâh akdinde şahitlerin ve velinin sıhhat 

şartı ya da rükün olarak kabul edilmesi hususudur. Hanefî mezhebinde nikâh akdi 

esnasında şahitlerin varlığı sıhhat şartı olarak konumlandırılmıştır. Şâfiî ve Hanbelî 

mezheplerinde ise şahitler rükün olarak konumlandırılmıştır. Tarafların îcab ve kabulde 

bulunurken şahitlerin hazır bulunmaları ve her iki tarafın irade beyanını aynı mecliste 

duymaları şarttır.421 Aksi halde nikâh akdi sahih olmamaktadır. Mâlikî mezhebinde ise 

şahitler sıhhat şartı olarak görülmekle birlikte akit esnasında şahitlerin varlığı mendub 

olarak nitelendirilmiş, taraflar arasında cinsel birliktelik gerçekleşmeden nikâh akdinin 

varlığına şahit tutulması yeterli görülmüştür.422 Benzer bir şekilde Mâlikî, Şâfiî ve 

 
421 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 1/224; Nevevī, Minhācuṭ-ṭālibīn, 442; Buhūtī, Keşşāfu’l-

ḳınāʿ, 4/60. 

422 Ḳarāfī, el-İḥkām, 193; Aḥmed b. Muḥammed eṣ-Ṣāvī, Bulġatu’s-sālik ilā Aḳrabi’l-

mesālik (Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2013), 4/1455; Muḥammed Beşīr eş-Şaḳfe(h), el-

Fıḳhu’l-Mālikī fī s̱evbihi’l-cedīd (Dımeşḳ: Dâru’l-Ḳalem, 2011), 3/155-156; Caferi 

mezhebinde de nikah akdinde şahitlik sıhhat şartı olarak görülmemiştir. bk.: Cemāluddīn 

el-Ḥasen b. Yūsuf el-Ḥillī, Tebṣiratu’l-muteʿallimīn fī aḥkāmi’d-dīn, thk. Aḥmed el-

Ḥuseynī - Hādī el-Yūsufī (Beyrūt: Muessesetu’l-Aʿlemī li’l-Maṭbūʿāt, 1984), 171. 
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Hanbelî mezheplerinde veli rükün iken Hanefî mezhebinde zâhiru’r-rivâye olan görüşe 

göre sıhhat şartı bile değildir.423 

Mezhep teorisinin şerʿî şartları şekillendirmesine verilebilecek diğer örnekler, teâti 

ile akdin kurulup kurulamayacağı, tam eda ehliyetine sahip olmayanın ve fuzûlînin 

tasarruflarının yürürlülük kazanıp kazanmayacağı gibi ihtilafın meydana geldiği tüm 

hususlar zikredilebilir. Bir içtihada göre sahih veya sahih olması imkân dâhilinde olan 

durumlar hükme medar olabilirken bir içtihada göre ise bâtıl kabul edilmiştir.  

Mezhebî iradenin diğer bir tabirle içtihadın, şerʿî şartların belirlenmesinde ve 

kademelendirilmesinde etkin rol üstlendiği, örnekler ışığında rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Tabiidir ki içtihat söz konusu olunca beşerî iradeden söz etmek gerekir. Lakin şerʿî 

şartların belirlenmesinde içtihadın rolü şartın vazʿ edilmesinde değil, Şâriʿ tarafından 

vazʿ edilmiş olan şartın ortaya çıkarılmasındadır. Yani beşerî irade burada şart kılan 

konumunda değil, şart kılınmış olan vasfı keşfetme faaliyetini göstermektedir. Teknik 

tabirle “Beşerî irade müsbit değil, muzhirdir.” şeklinde ifade edilebilir. Bu açıdan 

mezheplerin şart olarak öne sürdükleri unsurlar kaynağı itibariyle şerʿî olmaktadır. 

Ayrıca ilgili husus şeriat ve fıkıh kavramlarının tanımlanmasına da yansımıştır. 

Kur’an’ın ve sünnetin açık bir şekilde ortaya koyduğu ve dinen zorunlu olan hükümler, 

şeriat kavramı ile ifade edilirken bu delillerden içtihat ve istinbat yoluyla elde edilen 

hükümler ise fıkıh kavramı ile ifade edilmektedir.424 

 
423 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 1/231; Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 4/1453; Nevevī, Minhācuṭ-

ṭālibīn, 443; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 4/45. 

424 Hayreddin Karaman, “Fıkıh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996), 13/1. 
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3.  Şerʿî Şartların Belirlenmesinde Siyasi Otoritenin Etkisi 

Şerʿî şartlar, Kur’an ve sünnet nasları ile icmânın açık bir şekilde ortaya koyduğu 

şartları ifade etmekle birlikte, naslarda açık bir şekilde yer almayan içtihad ürünü olan 

unsurları da kapsamaktadır. Bu bağlamda içtihat ürünü olan şerʿî şartların toplum 

nazarında uygulama bulmasında otorite kaynaklı iradeden söz etmek mümkündür. 

Siyasi otoritenin etkisinden devlet yönetiminin ortaya koyduğu irade kastedilmektedir. 

Devlet, İslam’ın koyduğu hükümlerin uygulanmasını sağlayan, kontrol eden, toplum 

üzerinde yaptırım gücü olan ve yetkilerle donatılan bir örgüt olarak ifade edilebilir.425 

Bu bağlamda devlet, insan topluluklarının bir arada yaşama mecburiyetinden hareketle 

toplumsal düzenin ve adaletin sağlanması görevini icra etmektedir.  

Şerʿî şartların belirlenmesinde otorite kaynaklı iradenin etkisini örneklendirmeden 

önce devlet başkanının yetki sahibi olması ile ilgili delillere ve yetkilerine işaret etmek 

gerekir. Devlet başkanı tasarrufları Nisa sûresinin 59. ayetinde yer alan “Ülü’l-emre itaat 

edin”, Hz. Peygamber’in “Devlet başkanına itaat eden, bana itaat etmiş, devlet başkanına 

karşı gelen bana karşı gelmiş olur.”426 ve “Bir Müslümanın günah işlemesi emredilmediği 

sürece, hoşuna gitsin ya da gitmesin devleti yönetene itaat etmesi vaciptir.”427 gibi naslara 

dayanmaktadır. Osman b. Afvan'ın sözü olarak rivayet edilen şu ifade de devlet 

başkanının yetki alanını ifade etmesi açısından dikkat çekicidir. “Devlet başkanının alı 

koyması Kur’an’ın alıkoymasından daha çoktur”.428 Zikredilen delillere ek olarak devlet 

 
425 Ahmet Yaman - Halit Çalış, İslam Hukuku (Ankara: BİLAY, 2020), 54-55. 

426 Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. İsmāīl Buḫārī, el-Cāmiʿu’s-saḥīh, thk. Muḥammed 

Zuheyr b. Nāṣır (Dāru Ṭavḳi’n-Necā(h), 1422), “Ahkām”, 1 (No. 7137). 

427 Buḫārī, el-Cāmiʿu’s-saḥīh, “Aḥkām”, 4 (No. 7144). 

428 Ebū ʿUmer Yūsuf b. ʿAbdillāh b. Muḥammed İbn ʿAbdilber, et-Temhīd limā fi’l-

Muvaṭṭai mine’l-meānī ve’l-esānīd, thk. Muṣṭafā b. Aḥmed el-ʿAlevī - Muḥammed 
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başkanının yetkisinin toplumun maslahatına dayandığı ve bu yönde tasarrufların 

şekilleneceği ifade edilir.429  

Devletin yetkileri yasama, yürütme ve yargı şeklinde üç kısımda ele alınır.430 Akitlerde 

şart konusu yasama yetkisi ile ilgili olduğundan bu yetki alanından bahsetmek gerekir. 

İslam hukukunda devletin yasama yetkisinin üç şekilde fonksiyon icra ettiği ifade 

edilmektedir. Bunların ilki, devletin naslarda yer alan açık hükümler ve hakkında icmâa 

meydana gelen hususlar ekseninde yasamada bulunmasıdır. İkincisi, hakkında açık nas 

ve icmâ bulunmayan, içtihada açık olan alanlarda hükümlerin tespit edilip hukuk kuralına 

dönüştürülmesidir. İslam hukuku tarihinde devlet başkanları bu tür yasama yetkisini 

genellikle belirli bir mezhebi tercih etme ve bu mezhebe ait görüşlerin uygulanmasını 

emretmekle icra etmişlerdir. Üçüncü yasama türü ise, siyaset-i şeriyye bağlamında sosyal 

değişimin söz konusu olduğu ve toplumsal menfaatin gerekli kıldığı hususlarla ilgilidir. 

Son yasama şeklinin içtihada dayalı yasama biçiminden farklı kılan, bahse konu olan 

şeyle ilgili özel bir şerʿî delilin bulunmayıp toplumun maslahatı ekseninde ilgili hükmün 

konulmuş olmasıdır.431 Bu açıdan Şâriʿin insanların maslahatlarını gözeterek muamelatla 

 
ʿAbdulkebīr el-Bekrī (el-Maġrib: Vizāratu ʿUmumi’l-Evḳāf ve’ş-Şuʿūni’l-İslāmiyye(h), 

1387), 1/118. 

429 Ḳarāfī, el-İḥkām, 56. 

430 Yaman - Çalış, İslam Hukuku, 59-60. 

431 Ahmet Yaman, İslam Kamu Hukuku (Ankara: BİLAY, 2020), 59; Talip Türcan, 

“Anayasa Hukuku”, İslam Hukuku El Kitabı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2018), 495-

496. 
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ilgili hususlarda genel ilkeler vaz etme yolunu tutuğu, tatbikini ise insanlara ve ülü'l-emre 

bıraktığı ifade edilebilir.432 

Devletin yasama şekillerinden ikincisi, hakkında açık nas bulunmayan hususları 

içtihat metoduyla hüküm haline dönüştürmesi iken genelde bu faaliyet bir mezhebin 

görüşlerinin tercih edilmesi ve yargıda uygulanması şeklinde olmuştur. Birey bazında 

düşündüğümüzde kişinin benimsemiş olduğu mezhep veya görüş o kişinin nazarında 

bağlayıcı addedilmekte ve akitler özelinde şerʿî şartların şekillenmesinde kişinin 

benimsediği mezhep belirleyici olmaktadır.  Nitekim devlet de, toplumsal düzeni ve 

adaleti sağlama açısından yargıda belirli bir mezhebin görüşünü dikkate alabilmektedir. 

Böylelikle yargı nazarında şerʿî şartların belirlenmesinde ilgili mezhebin görüşleri esas 

alınmaktadır. Devletin bu tür yasama şeklinde bir mezhebin görüşlerinin tercih edilmesi 

söz konusu iken bazen mezhep içerinde zayıf olan bir görüşün tercih edilmesi veya 

başka bir mezhebin görüşünün benimsenmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin 

mezhep içerisinde kuvvetli ve fetvaya layık olan görüş varken devlet otoritesi bu 

görüşün terk edilerek daha zayıf olan bir görüşle amel edilmesini zorunlu 

tutabilmektedir. Benzer bir şekilde ülkede farklı mezhep müntesipleri varken devlet 

otoritesinin benimsemiş olduğu mezhebin mahkemelerde cari olmasını emredip diğer 

mezheplerin görüşleri ile amel etmeyi yasaklaması gibi durumlar söz konusu 

olabilmektedir.  

Belirli bir mezhebin görüşlerinin benimsenip mahkemelerde bu mezhep görüşleri 

doğrultusunda hüküm verildiğine örnek olarak Osmanlı devletindeki uygulamalar 

zikredilebilir. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde çıkarılan bir ferman ile Hanefî 

mezhebinin en sahih görüşleri tespit edilip, müftü ve kadıların bu görüşlerin dışına 

 
432 Mehmet Şener, İslam Hukukunda Örf (İzmir: Öğrenci Basımevi, 1987), 14. 
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çıkmaması talep edilerek Hanefî mezhebi resmi mezhep olarak kabul edilmiştir.433  Bu 

durumda yargı nazarında akitlerde şerʿî şartlar Hanefî mezhebinin görüşleri esas 

alınarak düzenlenmiştir.  

Mezhep içerisindeki zayıf bir görüşün devletin talimatıyla norm haline dönüştüğüne 

örnek olarak nikâh akdi zikredilebilir. Hanefî mezhebinde zâhirur-rivâye olan görüşe 

göre buluğ çağına ermiş bir kızın kendisini evlendirmesi sahih ve nâfiz kabul edilmiş, 

velinin izni aranmamıştır. Bununla birlikte erkeğin kadına denk olmadığı durumda 

velinin itiraz hakkının bulunduğu benimsenmiştir. Ebû Hanîfe ve Ebû Yusuf’un 

zâhirur-rivâye olarak aktarılan görüşünden önce farklı görüşlere sahip oldukları da 

kaynaklarda aktarılmaktadır. Ebû Hanîfe’den nakledilen ilk görüş şu şekildedir: Nikâh 

akdinde erkeğin, nikâhladığı kadına denk olmaması halinde velinin izni olmadan nikâh 

sahih değildir. Ebû Yûsuf’un konuyla ilgili ilk kanaatinin ise şu şekilde olduğu aktarılır: 

Nikâh akdinde taraflar arasında ister denklik olsun ister olmasın velinin izni şarttır. 

Onun ilk görüşü bu yönde iken sonrasında Ebû Hanîfe’nin ilk görüşünü, daha sonra da 

zâhirur-rivâye olan görüşü benimsediği aktarılmıştır. Yani Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf 

zâhirur-rivâye olan görüşten önce erkeğin kadına denk olmadığı durumda velinin iznini 

sıhhat şartı olarak kabul etmişlerdir. Şeybânî ise bu konuda zâhirur-rivâye olan görüşün 

dışında bir kanaat benimsemiştir. O, Ebû Yusûf’un görüşlerinden biri olan ister denklik 

olsun ister olmasın velisiz nikâhın mevkuf olacağı, akdin nefâzı için velinin onayının 

olması gerektiği görüşündedir. Bu ihtilaflara ek olarak Ebû Yûsuf’un mutlak olarak 

velinin izninin şart kabul edildiği ve taraflar arasında denkliğin bulunmaması halinde 

 
433 Muḥammed b. Muḥyiddīn Muḥammed b. Muṣṭafā Ebussuʿūd Efendi, Maʿrūzāt, ed. 

Pehlul Düzenli (İstanbul: Klasik Yayınları, 2013), 33, 78-79; Ahmet Akgündüz, Osmanlı 

Kanunnâmeleri ve Hukûkî Tahlilleri (İstanbul: Fey Vakfı Yayınları, 1993), 6/368; Bilgin, 

Fakih ve Toplum, 113. 
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hâkimin veliden nikâh akdine onay vermesini talep edeceğini, onay vermemesi halinde 

ise akdin münfesih olmadığını, hâkimin onayıyla geçerli olacağı şeklinde kanaate sahip 

olduğu da nakledilmiştir.434 Şeybânî ise denkliğin bulunması halinde veli onay 

vermezse akdin bâtıl olacağını ifade etmekle birlikte hâkimin veli kabul etmese de nikâh 

akdini yeniden kıyarak bu akdin sahih olabileceğini ifade etmiştir.435 

Nikâh akdinde velinin durumu hakkında farklı görüşler aktarılmakla birlikte son 

tahlilde mezhepte zâhirur-rivâye olan görüş, taraflar arasında denkliğin olmadığı 

durumda velinin izninin lüzum şartı olduğu yönündedir. Fakat dönemsel şartlar 

ekseninde Hanefî hukukçularından Kâdîhan (öl. 592/1196), Ebû Hanîfe’den gelen ilk 

görüşün, içinde bulunduğu zamanın şartlarına daha uygun olduğunu ifade etmekte ve 

fetvanın, denklik bulunmayan taraflar arasında akdedilen nikâhın, velinin izni 

olmaksızın sahih olmayacağını söylemektedir.436 Osmanlı döneminde mahkemelerde 

başvuru kaynağı olan Mülteka adlı eserde de zâhirur-rivâye olan görüşün yanında Ebû 

Hanîfe’nin ilk görüşüne yer verilmekte ve Kâdîhan’ın, dönemin şartları doğrultusunda 

bahsi geçen görüşün fetvaya daha uygun olduğu yönündeki tercihine atıfta 

bulunulmaktadır.437  Bu görüşe istinaden üç talak ile boşanmış bir kadın kendisine denk 

olmayan bir kişi ile velisinin izni olmadan nikâhlanıp taraflar arasında cinsel ilişki 

meydana gelse de bu nikâh sahih kabul edilmemesinden dolayı kadının önceki kocasına 

 
434 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 5/10-11; Merġīnānī, el-Hidāye(h), 1/231. 

435 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 5/11. 

436 Ebu’l-Meḥāsin Faḫruddīn Ḥasen b. Manṣūr b. Maḥmūd el-Uzcendī el-Ferġānī 

Ḳāḍīḫān, Fetāvā Ḳāḍīḫān fī meẕhebi’l-İmāmi’l-Aʿzam Ebī Ḥanīfe(h) en-Nuʾmān, thk. 

Sālim Muṣṭafā el-Bedrī (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 2009), 1/296. 

437 İbrāhīm b. Muḥammed el-Ḥalebī, Multeḳa’l-ebḥur (İstanbul: Salâh Bilici Kitabevi, 

ts.), 107. 
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helal hale gelmeyeceği yönünde fetvalar verildiği beyan edilmiştir.438 Hanefî 

mezhebinde zâhiru’r-rivâye olan görüşün tercih edilmeyip diğer görüşün tercih 

edilmesine gerekçe olarak velilerin mahkemeye başvurma hususunu yerine 

getirememeleri ve bunun ihlallere sebep olması zikredilmektedir. Buna ek olarak 

Osmanlı döneminde denklik bulunmadığı durumda veli onayının sıhhat şartı olarak 

görülmesinde devletin emrinin bulunduğu, devlet tarafından böyle bir emrin bulunması 

durumunda bahsi geçen şartın sıhhat şartı olmasının daha evleviyetli bir husus olduğu 

zikredilmektedir.439  

Aktarılan bilgiler çerçevesinde nikâh akdinin şartları arasında yer alan veli şartının 

taʿlîli bir mesele olup arka planında kadına karşı hak ihlallerinin önüne geçilmesi, 

kızların duygusal ve fiziksel saiklerle kendilerini bir maceraya atmalarının engellenmesi 

ve aile şerefinin korunması gibi maslahatların olduğu söylenebilir.440 Ayrıca toplumsal 

şartlar dikkate alınarak devlet yönetiminin mezhep içerinde tercih edilmeyen bir 

görüşün benimsenmesini emrederek şartların belirlenmesinde etkili olduğu 

anlaşılmaktadır.  Bu da şerʿî şartların belirlenmesinde otorite kaynaklı iradenin etkisini 

oraya koymaktadır.  

 
438 İbn Nuceym, el-Baḥru’r-rā’iḳ, 3/194; Şeyḫīzāde Dāmād, Mecmeʿu’l-enhur, 2/33. 

439 İbn Nuceym, el-Baḥru’r-rā’iḳ, 3/194; Şeyḫīzāde Dāmād, Mecmeʿu’l-enhur, 2/32-33; 

Osmanlı uygulaması sadedinde bu parağrafın içeriği için bk: Mehmet Akif Aydın, 

Osmanlı Aile Hukuku (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 53-57; Ayrıca Hukuk-ı Aile 

Kararnamesi md. 4-8. 

440 Ġazzālī, el-Musteṣfā, 1/479-480. 
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B. Caʿlî/İradî Şartlar 

Caʿlî şartlar, akde taraf olanların kendi iradelerine bağlı olarak ortaya sürdüğü şartlar 

şeklinde ifade edilir.441 Şerʿî şart ile caʿlî şart ayrımının temelinde ise iradenin kaynağı 

hususu belirleyicidir. Caʿlî şartlarda kaynak beşerî iradedir. Dolayısıyla bu tür şartları 

sadece akde taraf olanların öne sürmüş olduğu şartla sınırlandırmak isabetli olmayabilir. 

Bireyin öne sürmüş olduğu şart gibi kollektif iradenin ürünü olan örfün ve otorite 

kaynaklı iradenin getirdiği şartlar da caʿlî şart kapsamına dâhil edilebilir. Bu durumda 

caʿlî şartları, akitlerde beşerî irade tarafından öne sürülen şartlar olarak ifade etmek daha 

isabetli olmaktadır. Bu şart çeşidi için önem arz eden husus Şâriʿin yetki tanıdığı alanla 

sınırlı olmasıdır. Şerʿî şartlar teklifî hükmün ortaya çıkması için gerekli unsurlar olduğu 

gibi caʿlî şartlar da teklifî hükmün meydana gelmesinde etki sahibidir. Bu durumda 

akdin hükmünün meydana gelmesinde veya hükmün bağlayıcı hale gelmesinde her iki 

şart türünün de etkisi söz konusudur.442  

Caʿlî şartları farklı bakış açıları ile tasnife tabi tutmak mümkündür. Kaynaklar 

genellikle caʿlî şartları yapısı ve sıhhati açısından tasnife tabi tutmuşlardır. Bununla 

birlikte caʿlî şartlar beşerî iradenin ürünü olduğundan beşerî iradenin çeşitliliği 

açısından da tasnife tabi tutulabilir. Ayrıca caʿlî şartlar, şerʿî şartlarda olduğu gibi 

işlevselliği açısından da değerlendirilmelidir. Bunun bir neticesi olarak caʿlî şartların 

akdin meydana geliş sürecinde ne gibi etkiye sahip olduğu sorusunun cevaplandırılması 

gerekmektedir. Bu hususa ilgili başlıklar altında temas edilecektir.  

 
441 Zeydān, el-Vecīz, 48. 

442 Muḥammed Ebū Zehre(h), İslam Hukuku Metodolojisi, çev. Abdulkadir Şener 

(Ankara: Fecr Yayınları, 2017), 63. 
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1. Yapısı ve İşlevi Açısından Caʿlî Şartlar 

Caʿlî şartlar kendi içerisinde yapısı ve işlevi açısından taksime tabi tutulmuştur. 

Genellikle caʿlî şartlar, taʿlikî ve takyidî şartlar olmak üzere iki kısımda mütalaa 

edilir.443 Fakat taʿlikî şartlar, akdin bağlandığı hususun gerçekleşmesi kesin veya ihtimal 

dairesinde olması yönüyle kısmen farklı değerlendirilmiştir. Taʿlikî şartlar içerisinde bir 

zamana izafe edilenler, gerçekleşmesi kesin olan hususlar şeklinde ele alınmıştır. 

Bundan dolayı bazı klasik kaynaklarda ve modern çalışmalarda bir olayın gerçekleşmesi 

için zikredilen şart taʿlikî, zamana izafe edilenler ise izâfî şart olarak ele alınmıştır. 444  

Bu sebeple caʿlî şartlar, akdin varlığının bir olaya bağlanması, bir zamanda yürürlüğe 

sokulması ve ek yükümlülük doğurması açısından taʿlikî, izâfî ve takyidî şartlar olmak 

üzere üç kısımda ele alınmalıdır.   

a. Taʿlikî Şartlar 

Taʿlik kelimesi sözlükte bir şeyi başka bir şeye bağlama anlamında olup bir hususun 

meydana gelebilmesinin başka bir hususun meydana gelmesine bağlanmasıdır.445 Bu 

anlamdan hareketle ıstılahta taʿlikî şartlar şu şekilde tarif edilir: 

 
443 Osman Kaşıkçı, “Şart”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), 38/365; Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 451. 

444 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/406; Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn (Yargılama 

Usûlüne Dair), ed. Yunus Apaydin, çev. Saffet Köse, v.dğr. (Ankara: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, 2012), 613; Zerḳā, el-Medḫal, 1/573-577; Dirīnī, “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h)”, 

2/372-373. 

445 Fīrūzābādī, el-Ḳāmūsu’l-Muḥīṭ, 1/911; Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ, 

1/265. 
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 Hukuki işlemin varlık kazanmasının gelecekte meydana gelmesi muhtemel olan bir 

olaya bağlandığı ve tasarrufun muktezasına ilave bir yükümlülük doğurmadığı şartlara 

taʿlikî şartlar denir. Böyle bir şartın bulunduğu akde muallak akit denir. 446 

Taʿlikî şarta yapılan tanım akdin varlık kazanması ile ilgili olup, akdin 

sonlandırılması bir şarta bağlanmışsa buna da infisahi şart denir.447 

Taʿlikî şartlar, Arapçada in, iza ve benzeri, Türkçede ise eğer, şayet, ne zaman ki gibi 

şart edatları ile kurulan ve akdin meydana gelmesinin kendisine bağlandığı şartlardır.448 

Bazı durumlarda şart edatları kullanılmasa da akit, cümlenin mefhumunda bir şartın 

gerçekleşmesine bağlanmışsa bunlar da taʿlikî şart kapsamındadır. “Eğer ehliyet 

sınavını kazanırsam, bu aracı senden satın almış olayım.” veya “Araç satışından elde 

edeceğim kâr senin olsun.” cümlelerinde birinci ifade şart edatıyla meydana gelen taʿlikî 

şarta örnek, ikinci ifade ise edat bulunmaksızın mefhumunda bulunan taʿlikî şarta 

örnektir. İkinci ifade de zımnen “eğer kâr elde edersem” mefhumu bulunduğundan 

taʿlikî şart kapsamındadır.449 Hanefî usûllerinde taʿlikî şart işlevi esas alınarak mahza 

şartın bir kısmı olarak mütalaa edilmiş450, mütekellimîn usûllerinde ise kaynağı dikkate 

alınarak lügavî şart başlığı ile değerlendirilmiştir.451  

 
446 Zerḳā, el-Medḫal, 2/574-575; Dirīnī, “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h)”, 2/372-373. 

447 Kaşıkçı, “Şart”, 38/365. 

448 Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ, 2/314; Mehmet Birsin, İslâm Eşya ve 

Borçlar Hukuku (İstanbul: Çıra Akademi Yayınları, 2019), 218-219. 

449 Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ, 2/314. 

450 Ṣadruşşerīʿa(h), et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ, 2/313-314. 

451 Maḥallī, el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ, 1/385. 
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Taʿlikî şartın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:452 

1- Taʿlikî şartın akdin muktezası dışında bir olay olması ve ilave bir yükümlülük 

getirmemesi. 

Taʿlikî şartta öne sürülen şey, akdin muktezası dışında bir olay olup akde ilave bir 

yükümlülük getirmemektedir. Örneğin, “Eğer şehir dışına seyahate gidersem aracımın 

satımına seni vekil tayin ettim.” ifadesi vekâlet akdinin şehir dışına çıkma fiiline 

bağlandığını göstermektedir. Şehir dışına çıkma şartı vekâlet akdinin muktezasından 

olmayıp ayrıca akdin muktezasına ilave bir yükümlülük de meydana getirmemektedir. 

Bu şart sadece vekâlet akdinin varlık bulması için gerekli olup, ortaya çıkan yükümlülük 

şartın değil vekâlet akdinin bir sonucudur.  

2- Taʿlikî şartın gelecekte meydana gelmesi. 

Şartın genel karakteristiği gelecekte meydana gelme ihtimali olan bir husus 

olmasıdır. Bu açıdan akit esnasında meydana gelmiş olan bir şeyin şart olarak öne 

sürülmesi akdin meydana gelmesine etki etmemektedir. Böyle bir şartın olduğu akit 

muallak değil müneccez bir akittir.453 Böylece akit esnasında meydana gelmiş bir 

durum, şekilsel şart olarak kalmaktadır. Örneğin bir baba oğluna, “Sınavda başarılı 

olursan sana şu evi verdim.” dese, sınav gerçekleşmiş fakat sonuçlar açıklanmamış olsa, 

açıklandıktan sonra da çocuk başarılı olmuşsa bu akit yani hibe geçerlidir.454 İslam 

hukukçuları böyle bir şartın akde zarar vermeyeceğini ve akitlerde itibarın lafza değil 

 
452 Hasen ʿAlī Şāẕelī, Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī (el-Ḳāhire(h): Dāru’l-

İttiḥādi’l-Arabī, ts.), 50-51. 

453 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 663. 

454 Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 613; İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-

ḫıyārāt”, 663. 
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manaya olduğunu ifade etmişlerdir.455 Yukarıda zikredilen vekâlet akdi, şartın gelecekte 

meydana gelmesi imkân dâhilinde olan bir şarta bağlandığının bir örneğidir. Bu açıdan 

şehir dışına çıkma fiiline bağlanan akit, bu olayın gerçekleşmesine bağlıdır.  

3- Taʿlikî şartın meydana gelmesinin ihtimal dâhilinde olması. 

Taʿlikî şartın bir diğer özelliği ise şartın meydana gelmesinin imkân dâhilinde 

olmasıdır. Şayet akit, gerçekleşmesi aklen mümkün olmayan bir olaya bağlanmışsa bu 

şart akdi bâtıl hale getirir. Çünkü gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şeyin şart 

koşulması akde taraf olanın rızâsının yokluğuna delalet eder.456 

4- Taʿlikî şartın yokluğunun illete/hükme mâni olması. 

Taʿlikî şartın özelliklerinden birisi de yokluğu durumunda ne gibi bir işleve sahip 

olduğu ile ilgilidir. Bu konu ihtilaflı olup Hanefî teorisinde taʿlikî şart illetin işlevine 

mâni olma özelliğine sahipken Şâfiî teorisinde hükmün işlevine engel olma özelliği 

taşımaktadır.457 Nitekim taʿlikî şartın akdin hukuki varlık kazanmasındaki etkisi 

Mecelle’de şu şekilde kaide haline dönüştürülmüştür: “Şartın sübutu indinde ona 

muallak olan şeyin sübutu lazım olur.”458 

Taʿlikî şartların özelliklerini dikkate aldığımızda üç durum söz konusu olabilir. 

Birincisi akdin bağlandığı olay akit esnasında veya öncesinde gerçekleşmiş olur ve akit 

müneccez bir şekilde varlık kazanır. İkincisi akdin bağlandığı olayın gerçekleşmesi 

 
455 Ḳarāfī, el-Furūḳ, 1/177; Muḥammed Saʿīd Ramaḍān el-Būṭī, Muḥāḍarāt fi’l-fıḳhi’l-

muḳāran (Dımeşḳ: Dāru’l-Fikr, 1993), 88. 

456 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 663. 

457 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 665. 

458 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, 1/164, (md. 82). 
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aklen mümkün olmayan bir olay olması ki bu durumda akit bâtıldır. Üçüncüsü ise akdin 

bağlandığı olayın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan bir olay olmasıdır. Taʿlikî 

şartlar denilince kastedilen de bu durumdur. Böyle bir şartın gündeme gelmesi halinde 

akdin taʿlikî şarta müsait bir işlem olup olmadığına göre akit varlık kazanır. Şayet akit 

taʿlike müsait değilse o akdin varlığından söz edilemez. Müsait ise, akdin varlık 

kazanması şartın gerçekleşmesine bağlıdır. 

b. İzâfî Şartlar (Zamana İzâfe Açısından Şartlar) 

İzâfe kelimesi sözlükte, meylettirmek, yönlendirmek manalarını ifade etmektedir.459 

Bu anlamdan hareketle kavram olarak izâfî şart, vücuda gelmiş hukuki bir işlemin 

muktezasına ilave bir yükümlülük getirmeyip sonuçlarını gelecek zaman diliminde 

belirli bir vakte yönlendiren şartlara denir.460 Böyle bir şart üzere meydana gelen akde 

de muzaaf akit denir.461  

İzâfî şartın özellikleri şu şekilde ifade edilebilir: 

1- İzâfî şart hukuki işleme ilave bir yükümlülük getirmez. 

2- İzâfî şartta hukuki işlemin yürürlüğü gelecekte belirli bir vakte ertelenmiştir. 

3- İzâfî şart hukuki işlemde illete değil hükme mânidir. 

İzâfî şartların özellikleri dikkate alındığında taʿlikî şartlar ile arasında benzerlikler ve 

farklılıklar şu şekildedir: 

1- Hukuki işleme ilave yük getirmeme açısından her iki şart da aynı özelliğe sahiptir. 

 
459 İbn Manẓūr, Lisānu’l-ʿarab, 9/209. 

460 Dirīnī, “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h)”, 2/373. 

461 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 663. 
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2- İzâfî şartta hukuki işlem meydana gelmiş olup sadece sonuçları gelecekte belirli 

bir vakte ertelenmiştir. Taʿlikî şartta ise hukuki işlem henüz varlık kazanmamıştır ve 

varlık kazanması gelecekte meydana gelmesi ihtimalli olan bir olaya bağlanmıştır. İzâfî 

şart gelecek zamanı ifade ederken taʿlikî şart gelecek zamanda bir olayın 

gerçekleşmesini ifade etmektedir. 

3-  Hanefî teorisine göre izâfî şartlar, hükmün işlevselliğine mâni iken, taʿlikî şartlar 

hükmün değil illetin işlevselliğine mânidir. Şâfiî teorisine göre ise her iki şart türü de 

hükmün işlevselliğine mânidir. Bu açıdan izâfî şarta bağlanmış hukuki bir işlem varlık 

kazanmışken, hükümlerinin işlevsel olması şartın tahakkukuna bağlanmıştır.462 

İzâfî şart çeşidini örnek üzerinden ifade etmek gerekirse, bir dairenin kiraya verilmesi 

işleminde mülk sahibi müşteriye “Bu daireyi sana gelecek ayın başından itibaren 

kiraladım.” dese, o da kabul etse, bu kira sözleşmesi münʿakit olup hükümleri ilgili ayın 

başından itibaren işlevsel hale gelir. Şayet taraflar arasında kira sözleşmesi “Filanca ay 

geldiğinde sana bu evi kiraladım.” şeklinde kurulursa bu şart izâfî değil taʿlikî bir şart 

olur ve akit varlık kazanmış olmaz.463  

c. Takyidî Şartlar 

Takyit kelimesi sözlükte sınırlama, belirleme ve kayıt koyma gibi anlamları ifade 

etmektedir. Bu anlamdan hareketle kavram olarak takyidî şartlar, sözlü bir tasarrufun 

meydana geliş esnasında, o tasarrufun mutlak olarak aslında bulunmayan ilave bir 

yükümlülüğü getiren veya muktezasında bulunanı daraltan şartlardır. Diğer bir tabirle 

hukuki bir işlemin meydana geliş sürecinde işlemin gereklilikleri arasında bulunmayan 

 
462 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 664; Zekyuddīn Şaʿbān, 

Naẓariyyetu’ş-şurūṭi’l-muḳterine(h), 34. 

463 Zerḳā, el-Medḫal, 1/577; Dirīnī, “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h)”, 2/373. 
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bir unsuru öne sürerek işlemin hüküm ve sonuçlarını belirleme veya değiştirmeye 

yönelik şartlara takyidî şartlar denir.   İslam hukuku kaynaklarında fâsid şartlar 

ifadesiyle genellikle takyidî şartlar kastedilir. Bununla birlikte akde mukarin şartlar 

veya akdî şartlar olarak da isimlendirilir. 

Takyidî şartlar Arapça’da ʿalā en, ʿalā şarṭı en ve bi şarṭı en gibi, Türkçe’de ise 

üzere, şartıyla ve kaydıyla formlarıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte akit esnasında 

taraflarca öne sürülmeyip örf tarafından benimsenen şartlar da takyidî şart 

konumundadır. Takyidî şartlara örnek olarak mobilyacıdan eve teslim ve kurulum 

şartıyla yapılan akit ve belirli süreliğine oturmak şartıyla satılan mesken zikredilebilir.  

Takyidî şartların özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

1- Hukuki işlemin aslı itibariyle muktezasından olmayıp ilave bir yükümlülüğü ifade 

eden veya muktezayı daraltan bir durumdur.  

2- Şartın genel karakteristiği olması sebebiyle gelecekte meydana gelecek bir 

husustur. 

3- Hükme mâni olma işlevine sahiptir.  

Takyidî şartın taʿlikî ve izâfî şartta benzeştiği ve ayrıştığı özellikleri şunlardır: 

1- Her üç şart çeşidi bireylerin iradesi sonucunda akitle ilişkilendirilmektedir. 

2- Her üç şart çeşidi, hukuki işlemin asli muktezasından olmamakla birlikte takyidî 

şart akdin muktezasına ilave bir yükümlülük getirmekte veya muktezayı daraltmakta, 

taʿlikî ve izâfî şartlar ise akdin muktezasına ek bir sorumluluk getirmemektedir. 

3- Şartın genel karakteristiği olması sebebiyle her üç şart çeşidi de gelecek zaman 

diliminde meydana gelmektedir. 
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4- Hanefî hukuk teorisinde takyidî ve izâfî şartlar hükme mâni olarak, taʿlikî şart ise 

illete mâni olarak konumlandırılmıştır. Şâfiî hukuk teorisinde ise her üç şart çeşidi de 

hükme mâni olarak konumlandırılmıştır.  

Hanefî teorisine göre şartın hükme mâni olması iki farklı kategoride 

değerlendirilmiştir. Bazı şartlar hükmün tamamlanmasına mâni iken bazı şartlar 

hükmün lüzumuna/devamlılığına mânidir. Bu açıdan izâfî şartları hükmün 

tamamlanmasına, takyidî şartı ise hükmün lüzumuna mâni olarak konumlandırmak 

mümkündür. Böylelikle takyidî şart ile akit meydana gelmiş, sonuçları doğmuş ancak 

devamlılığı şartın yerine gelmesine bağlanmıştır. Taʿlikî şartta akit henüz meydana 

gelmemiş ve hükümden bahsetmek mümkün değildir. İzâfî şartta ise akit meydana gelse 

de hükmü ileri bir zamanda yürürlük kazanacaktır. Şâfiî teorisinde şart, mutlak bir 

şekilde hükme mâni olarak konumlandırılmış, detaylı bir kategorize işlemi 

yapılmamıştır. Bu açıdan taʿlikî şartın söz konusu olduğu bir akit, hükmü ertelenmiş bir 

akit olarak konumlandırılmıştır. Söz konusu yaklaşım ise en azından akitler açısından 

tutarlı görünmemektedir. 

2. İradenin Çeşitliliği Açısından Caʿlî Şartlar 

Caʿlî şartlar, tarafların akit esnasında öne sürmüş oldukları şartları ifade 

etmektedir.464 Fakat bazı durumlarda taraflar akit esnasında herhangi bir şart öne 

sürmezken kollektif iradenin yani örfün benimsediği şartlar söz konusu olmuş ve bu 

hususlar tarafların öne sürmüş olduğu şartlar gibi kabul edilmiştir.465 Bu durum 

kaynaklarda “el-Maʿrūfu ʿurfen ke’l-meşrūṭi şarṭan” ifadesiyle kaide halini almıştır. 

Ayrıca şerʿî irade tarafından talep edilmeyen veya hakkında herhangi bir nas bulunmayan 

 
464 Kaşıkçı, “Şart”, 38/365. 

465 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, 1/107 (md. 43). 
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ve tarafların da akit esnasında öne sürmediği şartlar da söz konusu olabilmektedir. 

Nitekim oterite kaynaklı iradenin akitlerde yerine getirilmesini talep ettiği birtakım şartlar 

bu kabildendir. Bahsi geçen durumlarda öne sürülen şartların beşerî iradeye dayanması, 

bu tür unsurların caʿlî şartlar altında ele alınmasına imkân tanımaktadır. Dolayısıyla 

beşerî iradeye dayanan caʿlî şartların iradenin çeşitliliği açısından tasnife tabi 

tutulabileceği söylenebilir.  

a. Bireysel İradenin Öne Sürdüğü Şartlar 

Caʿlî şartlar deyince akla ilk gelen husus akde taraf olan şahısların kendi iradeleri 

doğrultusunda akdi şekillendirmeleridir. Bu doğrultuda akit için söz konusu olmayan 

bir unsur akde taraf olanların öne sürmesiyle bağlayıcılık ifade edebilmektedir. 

Bağlayıcılıktan söz edebilmemiz için bu şartların şerʿî sınırlar içerisinde diğer bir tabirle 

sahih şart olması gerekir. Dolayısıyla bireysel iradenin akde etkisini ifade etmesi 

açısından şerʿî iradenin meşruiyet alanı tanıdığı muhayyerlikleri ele almak gerekir. Şart, 

vasıf, ayıp ve benzeri muhayyerlikler caʿlî şartların akdi meydana getirmesindeki işlevi 

ortaya koyma açısından önem arz eder. Nitekim şart ve benzeri muhayyerlikler, 

tarafların akit esnasında açıktan veya zımnen öne sürdükleri şarttan ibarettir.466 

Şart muhayyerliği, kişinin akit esnasında belirli bir süreliğine akdi kesinleştirip 

kesinleştirmeme hususunda tercih sahibi olma hakkını ifade eden bir şarttır. Şart 

muhayyerliğinin süresi ile ilgili ihtilaflar bir yana bırakılırsa, bu muhayyerlik akde taraf 

olanlar açısından ilgili süre zarfında akdi feshedebilme imkânı tanımaktadır.467 Örneğin 

araba satımında taraflar 100.000 TL üzerinde anlaşsalar ve müşteri üç gün muhayyer 

 
466 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, I/455-459. 

467 Mevṣılī, el-İḫtiyār, 2/15; Nevevī, Minhācuṭ-ṭālibīn, 295; Ali Haydar Efendi, Dureru’l-

ḥukkām, I/432. 
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olma şartını öne sürse bu şart bağlayıcı olup, üç gün içerisinde akdi feshetme hakkına 

sahip olur. Burada muhayyer olma şartı, tarafların öne sürmüş olukları ilave bir şarttır 

ve kaynağı beşerî iradeye dayanmaktadır. Her ne kadar muhayyerliklerin meşruiyeti 

şerʿî irade tarafından beyan edilmiş olsa da bu şartı akde vazʿ eden tarafların kendisidir. 

Bu durum şerʿî iradenin beşerî iradeye yetki alanı açtığının bir tezahürüdür. 

Vasıf ve ayıp muhayyerliklerinde de benzer bir durumu söz konusudur. Vasıf 

muhayyerliği, belirli bir vasfa sahip olmak üzere bir malın akde konu edilmesi ve ilgili 

vasfın malda bulunmamasının fesih sebebi sayılmasıdır. Yani sütlü inek almak isteyen 

kimse bu vasfa binaen ineği satın almak isterken, ineğin süt veren cinsten olmaması 

halinde akdi feshetme yetkisinin olması, vasıf muhayyerliğini ifade eder.468 Bu akitte 

müşteri zımnen satıma konu olan ineğin süt veren cinsten olmasını şart koşarak aksi bir 

durumda akdi feshedeceğini ifade etmektedir.  Ayıp muhayyerliği de satıma konu olan 

malın zımnen selamet sahibi olma şartını içermektedir. Şart muhayyerliğinde belirlenen 

süre zarfında, vasıf ve ayıp muhayyerliğinde ise malın ilgili vasfı taşıması ve selamet 

sahibi olması durumunda akit lazım olmaktadır. Yani akdin bağlayıcı olması bu şartların 

yerine gelmesiyle söz konusudur.  

Muhayyerliklerde olduğu gibi bireyin öne sürmüş olduğu diğer şartların da akdin 

lüzum ve hatta sıhhat şartı gibi işleve sahip olduğu söylenebilir. Takyidî şarta uygun 

olan satım akdinde, kişinin öne sürmüş olduğu sahih şartın luzüm şartı işlevini 

gördüğünü ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte taʿlikî şartı kabul eden akitlerden 

kefâlet akdinin de ilgili şartın yerine gelmesiyle işlevsel olması, öne sürülen şartın sıhhat 

şartı gibi işlev gördüğünü ifade eder. Caʿlî şartların akdin meydana geliş sürecinde etki 

sahibi olduğunu gösteren hususları örnek üzerinden ifade etmek gerekirse, taraflar 

 
468 Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, 6/60, 70-71. 
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arasında meydana gelen hukuki işlemlerde satıcının müşteriden kefil veya rehin 

talebiyle ilgili öne sürdüğü şartlar zikredilebilir. Nitekim akit esnasında satıcının 

müşteriden akde konu olan malın bedeli için kefil veya rehin talep etmesi caʿlî şartın 

örneklerindendir. Hal böyleyken müşteri, kefil veya rehin talebiyle ilgili şartı yerine 

getirmezse, satıcı akdi feshetme hususunda muhayyer görülmüştür.469 Bu durumda 

bireysel iradenin öne sürmüş olduğu şart akdin lüzum şartı olarak işlev görmektedir. 

Kefalet ve rehin talebiyle ilgili şartlar gibi beyaz eşya mağazasından alınan bir 

buzdolabının eve getirilme şartıyla satın alınması halinde, bu şartın gerçekleşmesi ile 

akdin bağlayıcı olduğunu ifade etmek gerekirken mağaza eve getirme işini 

gerçekleştirmiyorsa müşterinin akdi feshetme hakkından bahsetmek mümkündür. Keza 

kefalet akdinde kefil olan taraf, kefilliği bir durumun gerçekleşmesine bağlamışsa, bu 

durumda Hanefî teorisinde ilgili şart geçekleşmeden kefalet akdinin varlığından söz 

edilemez. Nitekim taʿlikî şart Hanefî teorisinde illetin işlevselliğine mâni olarak 

konumlandırılmış, şart geçekleşmeden illetin işlevinden söz edilmemiştir. Satılan malda 

üçüncü bir şahsın hakkı çıkarsa, malın bedeline kefil olma, kefalet akdinin taʿlikî şarta 

bağlanmasına örnek olarak zikredilebilir ve bu şart gerçekleşmeden kefalet akdinin 

işlevselliğinden söz edilemez. Nitekim nikâh akdinde şahitlik sıhhat şartı 

konumundayken taʿlikî şartın öne sürüldüğü akitlerde de bahsi geçen şart, meydana 

gelen irade beyanları için benzer bir işleve sahiptir.470 

Görüldüğü üzere caʿlî şartlar, işlevi bakımından değerlendirmeye tabi tutulduğunda 

şerʿi şartların işlevine benzer bir fonksiyon icra etmektedir. Bu açıdan akdin sıhhat, 

nefâz ve lüzum şartlarını sadece şerʿi şart bağlamında düşünmek doğru bir yaklaşım 

olmayacaktır. Bu sınıflandırmanın şartın işlevi ile ilgili olduğu dolayısıyla şartın şerʿî 

 
469 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, 1/269. 

470 Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ, 2/314. 
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iradenin veya beşerî iradenin ürünü olmasının bu noktada tek belirleyici kriter olmadığı 

anlaşılmaktadır. Bundan dolayı şerʿî iradenin yetki tanıdığı alanda bulunan caʿlî 

şartların da şerʿî şartlar gibi akdin meydana geliş aşamalarında belirleyici özelliğe sahip 

olduğu kabul edilebilir. Nitekim mükellefin, gücü dâhilinde olan her şartı şerʿ-i şerife 

uygun olduğu sürece yerine getirmekle yükümlü olduğu ve bu hususda “Bi-kadri’l-

imkân şarta müraat olunmak lazım gelir.” şeklinde kaideleştiği görülmektedir.471 Söz 

konusu durum da caʿlî şartın yapısı doğrultusunda akdin meydana geliş sürecinde bir 

etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir.  

b. Örfün Öne Sürdüğü Şartlar 

Akitlerde caʿlî şartların varlık kazanmasında ve akdin şekillenmesinde etkili olan 

unsurlardan biri de kolektif iradeye dayanan örftür. İnsanla birlikte var olan hukuk, 

şahısların ve toplumun hayatını düzenleyen bir sistem olup bu sistemin teşekkülünde rol 

üstlenen örfün, akitlerin teşekkülünde -daha özelde- şartların şekillenmesinde belirleyici 

niteliğe sahip olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Özelikle bireysel iradenin öne sürmüş 

olduğu şartın sahih kabul edilmesinde belirleyici niteliğe sahip olan örf, bireylerin bahse 

konu etmedikleri hususların akitlerde şart olarak öne sürülmesine kaynaklık eder. 

Akitlerde örfün diğer bir tabirle kollektif iradenin öne sürmüş olduğu şartları ele 

almadan önce örfün ne olduğuna, örfle ilişkili olan âdet gibi kavramların ne anlam ifade 

ettiğine ve kaynak olma değerine değinmek gerekir. Bu hususları ele aldıktan sonra 

kollektif iradenin getirmiş olduğu şartlar örneklendirilecektir. 

Sözlükte temel iki anlamı ifade eden örf kelimesi ʿa-r-f kökünden türetilmiştir.  ʿA-

r-f kelimesin ifade ettiği iki temel anlam, bir şeyin birbirine bitişik bir şekilde peş peşe 

 
471 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, 1/168. 



213 
 

gelmesi veya sükûnet ve gönül huzurudur.472 Peş peşe olma anlamından hareketle Arap 

dilinde atın lülelerine, deniz dalgasına, horozun ibiğine, kumluğun yüksek olan sırtına 

örf ismi verilmiştir. Bu anlamların yanı sıra iyilik, ihsan, cömertlik ve hediye olarak 

verilen şeyler için de bu kelime kullanılır.473 Örf kelimesini diğer bir kullanımı da ikrar 

ve itiraf anlamındadır. Nitekim Arap dilde “ افرع فلأ يلع ” ifadesi borç ikrarı 

anlamındadır. Ayrıca nekr kelimesinin zıddı olarak da kullanılır. Yani tanıma, tanınma 

ve bilme gibi anlamlara gelir. Çoğulu فارعأ  ve ةفرارع  olarak gelir. Kur’an Kerim’de de 

aʿrâf çoğulu kullanılmakta (Aʿrâf, 7/46,48) ve bir sûrenin ismi olarak yer almaktadır. 

Örf kelimesi bu haliyle Kur'ân-ı Kerim’de iki yerde geçer. Bunlar, Aʿrāf sûresi 199. 

ayet ve Mürselat sûresi 1. ayettir. Mürselat sûresinde yer alan örf ifadesi ardı adına 

gelme anlamını ifade etmektedir. Araf sûresindeki ifade ise genellikle iyiliği ve güzel 

olanı emretme tarzında anlamlandırılmıştır. Bu bağlamda Mâtürîdî ayette yer alan örf 

kelimesini “insanın yaratılışının kendisine gösterdiği ve yapmasını talep ettiği şey” 

şeklinde tefsir etmiş, yaratılışın insandan talep ettiği şeyin üç şekilde tezahür edeceğini 

beyan etmiştir. Bunlardan ikisinin kulun rabbi ile arasında, diğerinin ise kendisi ve diğer 

insanlar arasında olduğunu belirtmiştir. Mâtürîdî örfün, kulun Rabbi ile olan ilişkinin 

ilkinde yaratılışın insana Allah’ın birliğini gösterip bu doğrultuda hayat sürmesini 

emrettiğini, ikincisinde ise yaratılışın insana Allah'ın nimetlerini gösterip ona karşılık 

şükretmeyi talep ettiğini söyler.  Yaratılışın insana gösterdiği üçüncü husus ise diğer 

insanlarla olan ilişkisinde kişiyi bütün güzelliklere ve arzu edilen şeylere teşvik etmesi 

ve her türlü kötülükten alıkoymasıdır.474 Örf kelimesi ayet ve hadislerde daha yaygın 

 
472 Aḥmed b. Fāris, Muʿcemu maḳayisi’l-luġa(h), 4/281. 

473 Şener, İslam Hukukunda Örf, 100. 

474 Ebū Manṣūr Muḥammed b. Muḥammed b. Maḥmūd el-Māturīdī, Teʾvīlātu ehli’s-

sunne(h), thk. Mecdī Bāsellūm (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2005), 5/120-121. 
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olarak maʿrūf türevi ile kullanılır. Mâtürîdî maʿrûf kelimesini “her türlü iyiliğe verilen 

isim” şeklinde açıklar.475 

Cessâs Ahkâmu'l-kur'an adlı eserinde “örfü emret” ifadesini maʿrûf olarak tefsir eder 

ve maʿrûfu da aklıselim sahiplerinin münker kabul etmediği, yapılması akıl cihetinden 

güzel bulunan şeyler olarak açıklar.476  

Kavram olarak örfe yapılan ilk tarife Nesefī'nin el-Musṭaṣfā'sında rastlanmaktadır. 

Bu tanım şu şekildedir: “Akıl cihetinden nefislerde istikrar bulan, selamet sahibi 

tabiatların kabulle karşıladığı her şeye örf denir.”477 Mezkûr tanımda yer alan “akıl 

cihetinden” ifadesi aklî verilerin süzgecinden geçirilme olarak ifade edilirken bunun 

yanında akıl ve ruh sağlığı yerinde olan kimseler olarak da anlamlandırılmıştır. 478   

 
475 Māturīdī, Teʾvīlāt, 5/120. 

476 Aḥmed b. ʿAlī Ebū Bekr er-Rāzī el-Ceṣṣāṣ, Aḥkāmu’l-ḳurʾān, thk. Muḥammed Ṣādık 

el-Ḳamḥāvī (Beyrūt: Dāru İḥyāi’t-Turās̱i’l-ʿArabī, 1405), 4/214. 

477 Ebu’l-Berekāt ʿ Abdullah b. Aḥmed en-Nesefī, el-Mustaṣfā fī şerḥi’n-Nāfiʿ, thk. Hasan 

Özer - Mehmet Çaba (İstanbul: Mektebetu’l-İrşād, 2017), 1/304; Muḥammed Emīn b. 

ʿUmer b. ʿAbdilazīz el-Ḥuseynī İbn Ābidīn, “Neşru’l-ʿarf fī bināi baʿḍi’l-ahkām ʿale’l-

ʿurf”, Mecmūʿatu resāili İbn ʿĀbidīn, thk. Muḥammed el-ʿAzāzī (Beyrūt: Dāru’l-

Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2014), 2/154; Aḥmed Fehmī Ebū Sunne(h), ʿUrf ve’l-ʿAde(h) fi 

raʾyi’l-fuḳahā (Maṭbaʿatu’l-Ezher, 1947), 8. 

478 Hayreddin Karaman, “Âdet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988), 1/370; İbrahim Kâfi Dönmez, “Örf”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007), 

34/88. 
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Bilmen (öl. 1971) ise Nesefi’nin yapmış olduğu tanım paralelinde örfü şu şekilde 

tarif eder: “Örf, akıl sahiplerinin şehadetiyle iştihar edip tab’an kabul edilen herhangi 

müstahsen şeydir. Her tarafta câri, vazıı gayri muayyen olursa örfü amm, bir mahalle 

mahsus bir taifeyi muayyeneye ait bulunursa örfü hass adını alır.”479 

Örf, zikredilen tarifler dışında, “herkesin bildiği ve çoğu zaman kendisine uya 

geldiği, söz ve fiiller” veya “toplumun benimsediği, alışa geldiği ve hayatında uymak 

mecburiyetinde olduğu söz veya fiiller” şeklinde de tanımlanmıştır.480 İlgili tarifleri 

değerlendirmeden önce âdet ve teamül kavramlarının ne ifade ettiğine yer vermek 

isabetli olacaktır. 

Âdet kelimesi, sözlükte iki asli anlamı barındıran ʿa-v-d kökünden türetilmiştir. Bu iki 

anlam, bir şeyin ikinci kez yapılması ve bir odun cinsine verilen isimdir. Yine aynı kökten 

olan avdet mastarı ise Türkçe’de kullanıldığı gibi geri dönmek, tekrar aynı işe başlamak 

anlamlarında kullanılmaktadır. Âdet kelimesi Allah'a izafe edildiğinde sünnetullah 

anlamına gelir. Sünnetullahtan kasıt Allah’ın değişmez kanunlarıdır. Kur'an-ı Kerim’de 

âdet kelimesi geçmez. Bununla birlikte âdet kelimesinin sözlüklerde anlamı verilirken 

kullanılan d-e-b ( بأد ) sözcüğü yer alır ve insanların alışkanlık haline getirdikleri şeyleri 

ifade etmek için kullanılır. Bu minvalde âdet kelimesi bir şeyin alışkanlık haline 

gelmesinden ve sürekli yapılmasından kişide karakter halini alması şeklinde 

anlamlandırılmıştır.481 

 
479 Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, 1/17. 

480 Şener, İslam Hukukunda Örf, 104. 

481 Aḥmed b. Fāris, Muʿcemu maḳayisi’l-luġa(h), 4/181-182. 
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Kavram olarak âdet, “manalardan bir mananın (durumlardan bir durumun) tüm 

beldelerde veya bir kısmında galip gelmesi”482 ve “aklî bir ilişki olmaksızın tekrar 

edegelen durum”483 şeklinde tanımlanmıştır. Teamül kavramı ise âdet manasında 

kullanılmaktadır.484  

Pozitif hukukta örf, âdet ve teamül kavramları normların teşekkülüne kaynaklık eden 

unsurlar olarak zikredilmektedir. Örf, aklıselimin iyi görüp bildiği şey olarak 

tanımlanırken örf olarak zikredilen unsurların akla uygunluğu tanımda belirleyici kriter 

olarak yer almaktadır. Tanımdan hareketle örf ile âdet ve teamül arasında şöyle bir fark 

olduğu ifade edilmiştir: Örf iyi olan şey anlamına gelirken, âdet ve teamül iyi ve kötüyü 

kapsayabilmektedir.485 

Örf ile âdet arasında ifade edilen farklar genelde âdetin fiillerde örfün ise kavillerde 

olduğu şeklindedir.486 Bununla birlikte örf ve âdet kavramlarının farkları zikredilen 

tanımlar çerçevesinde ele alındığında, örfün aklî verilerin süzgecinden geçtiği, âdet ve 

teamülde ise böyle bir durumun olmadığı anlaşılmaktadır. Bu açıdan aklıselim 

tarafından kabul görme şartının, halkın tümünün anlaştığı, alışkanlık haline getirdiği 

 
482 Ḳarāfī, Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl, 352; Ebu’l-Ḥasen ʿAlāuddīn ʿAlī b. Ḫalīl eṭ-Ṭırāblusī, 

Muʿīnu’l-ḥukkām fīmā yeteraddedu beyne’l-ḫaṣmeyni mine’l-aḥkām (Dāru’l-Fikr, ts.), 

128. 

483 İbn Emīru’l-Ḥāc, et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr, 1/340. 

484 Bilmen, Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, 1/17; Komisyon, Türk Hukuk Lûgatı, 326. 

485 Yasemin Işıktaç, Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Âdet Hukuku (İstanbul: Filiz 

Kitabevi, 2009), 29. 

486 Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ, 1/207. 
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âdet ve teamülü dışarda bırakan bir kayıt olduğunu söylemek mümkündür.487 Bununla 

birlikte âdetin bireysel tutumları da kapsadığı, örfün ise bireye has olmayan, herkesin 

kabulle karşılayacağı hususlar olduğu ifade edilebilir.488 Bir diğer önemli fark ise örf 

sadece güzel ve iyi şeyleri kapsarken, âdet ve teamül güzel ve iyi olmayan şeyleri de 

kapsayabilmektedir. Cumhuriyet öncesi gündeme gelen ictimaî usûl-i fıkıh anlayışında 

örf, bu açıdan ele alınmış ve örfün aklî veriler ışığında selim tabiatlarca kabul edilen 

hususlar olması sebebiyle naslara aykırı olmayacağı dile getirilmiştir. Âdet ve teamülün 

ise, naslara muvafık olabileceği gibi aykırı olacağı da dile getirilmiştir. Örf ve âdet 

arasında zikredilen farklardan dolayı bu iki kavram arasında mutlak bir umum-husus 

ilişkisi olduğu ifade edildiği gibi sadece belirli açılardan (min vechin) umum-husus 

ilişkisi olduğu da söylenmiştir. İki kavram arasında mutlak umum-husus ilişkisi 

olduğunu dile getiren hukukçuların kimisi her örfün âdet fakat her âdetin örf 

olmayacağını, dolayısıyla âdetin örfü kuşatıcı bir kavram olduğunu dile getirmişlerdir. 

Kimi hukukçular ise, örfün âdeti kuşatacak şekilde daha umumi olduğunu 

benimsemişlerdir.489 İctimaî usûl-i fıkıh anlayışını gündeme getiren Gökalp (öl. 1924) 

ve arkadaşları ise, örfün sadece güzel şeyleri ifade etmesi ve naslara aykırı olamayacağı 

şeklindeki yargılarından hareketle, örf ile âdet arasında umum husus min vech olacağını 

 
487 Ömer Faruk Ocakoğlu, Hanefi Mezhebinin Mezhep İçi İşleyişinde Örfün Konumu: İbn 

Âbidîn’in “Örf Risalesi” Örneği (Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2004), 60. 

488 Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-Neẓāir, 192. 

489 Ebū Sunne(h), ʿUrf ve’l-ʿAde(h), 13. 
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ifade etmişler, bazı örflerin âdet, bazı âdetlerin ise örf olabileceğini dile 

getirmişlerdir.490  

Örf ve âdet kavramları arasında teorik alanda farklılıklar olduğu dile getirilse de 

hukukun pratik alanında bu iki olgunun aynı şeyler olduğu görülmektedir. Hatta Nesefi 

eserinde örf ve âdet kelimelerini birbirine atfederek tanımlamada bulunur.491 Fürû 

literatüründe ise bu minvalde örf ve âdetin eş anlamlı kelimeler olduğunu gösteren 

kullanımlarla karşılaşılmaktadır.492 Bu hususu destekleyen durumlardan bazıları İslam 

hukukunda örfün delil olabilmesi için şerʿî naslara aykırı olmaması şartı, Mecelle’de 

“Âdet muhakkemdir.” kaidesi açıklanırken örf ve âdet kelimelerinin birbiri yerine 

kullanılması zikredilebilir.493  

Nesefi’nin örfe yaptığı tanım değerlendirildiğinde Mâtürîdî’nin ve Cessas’ın ayette 

geçen örf ifadesine yükledikleri anlamı barındırdığı söylenmelidir. Akıl cihetinden 

tabiatı selimenin güzel bulduğu şeyler ifadesini Mâtürîdî’nin ayette geçen örf 

kelimesine yüklediği “insanın yaratılışının kendisine gösterdiği şeyler” olarak anlamak 

mümkündür. Bu açıdan yaratışın insana gösterdiği hususların naslara aykırı olmayacağı 

 
490 Ziya Gökalp, “Örf Nedir? -İçtimai Usûl-i Fıkıh Meselesi Münasebetiyle-”, İslam 

Mecmuası 1914-1918 (Sayı:10) (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 

2019), 378-379. 

491 Nesefī, el-Mustaṣfā, 1/304. 

 نأ طرشب اكارشو العن ىرتشا امك اضیأ زئاج كلذف رھاظ فرع ھیف سیلو دقعلا ھیضتقی ال اطرش ناك نإو 492

انیب اجرح ةرھاظلا ةداعلا نع عوزنلا سف نألو يعرش لیلدب تباث فرعلاب تباثلا نأل عئابلا هوذحی  .bk.: Seraḫsī, 

el-Mebsūṭ, 7/18; Ebu’l-Ferec ʿAbdurraḥmān b. Muḥammed b. Aḥmed Şemsuddīn İbn 

Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr ʿalā metni’l-Muḳniʿ (Beyrūt: Dāru’l-Fikr, 2011), 4/89. 

493 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, 1/94; Dönmez, “Örf”, 34/90. 
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düşünülebilir. Dolayısıyla örf ile âdet arasında naslara uygunluk açısından bir fark 

olduğu söylenebilir. Bu da pratik alanda örf ile âdet kelimelerinin eş anlamlı 

kullanılması sebebiyle naslara aykırı olmaması gerektiği şeklindeki kriterin âdet için 

geçerli olacağını ifade eder. Lakin pratik alanda böyle bir ayrım yapılmamıştır. Bu 

açıdan örf ile âdet arasında kavram olarak böyle bir ayrım yapılması halinde hangi 

hususların örf, hangi hususların âdet kapsamında olduğu ve pratik sahadaki tezahürleri 

müstakil çalışmaları gerekli kılmaktadır. 

İslam hukukunda örf, hükme kaynak olması açısından dikkate alınan bir husus 

olmakla birlikte asli kaynaklar arasında yer almamıştır.  Kur’an, sünnet, icmâ gibi asli 

kaynaklara nazaran tali bir kaynak niteliğine sahiptir. Bu açıdan örf asli kaynakların 

genel hatlarıyla ele aldıkları konuların detaylarının şekillenmesinde belirleyici niteliğe 

sahip bir delildir. Dolayısıyla kanun koyucu bir konuda beyanatta bulunmuş ve ilgili 

hususun keyfiyetini açıklamamışsa bu durumda örf belirleyici olmaktadır.494  

Örfün, teşrî kaynağı olmasına delil olarak literatürde Abdullah b. Mesud’a nispet 

edilen şu rivayet zikedilir: “Müslümanların güzel gördükleri, Allah katında da 

güzeldir.”495 Bu rivayetin yanında “Helaller Allah'ın kitabında helal kıldığı, haramlarsa 

yine Allah’ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Hakkında bir hüküm olmayan şeyler ise 

 
494 Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), el-Muġnī, 4/5, 9. 

495 Ebû ʿAbdillah Aḥmed b. Muḥammed Aḥmed b. Ḥanbel, el-Musned, thk. Şuʿayb el-

Arnavūṭ, v.dğr. (Muessesetu’r-Risāle(h), 2001), 6/84 (No. 3600); Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-

Neẓāir, 49, 191. 
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Allah'ın affına mazhar olduğu şeylerdir.”496 rivayeti de kaynaklarda aktarılır ve 

hakkında hüküm beyan edilmeyen hususların örfle belirleneceği dile getirilir. Bu 

rivayetlerin yanı sıra Hz. Peygamber’in kendi zamanında toplumda yer alan 

uygulamaları dikkate alarak hükümler koyması da örfün hukukun kaynağı olduğuna dair 

zikredilen hususlardandır. Nitekim İslam Hukuku literatüründe el-Eşbah ve’n-Nezair ve 

el-Kavaid türü eserlerde örfle ilgili kaide ve kurallara yer verilmiştir. Bu minvalde 

Mecelle’de de örfle ilgili kaidelere 36. ve 45. maddeler arasında yer verilmiştir. İlgili 

maddeler şunlardır: 

1. Âdet muhakkemdir. (madde 36) 

2. Nâsın istimali hüccettir ki onunla amel vacip olur. 

3. Âdeten mümtenî olan şey hakikaten mümtenî gibidir. 

4. Ezmanın tegayyürü ile ahkâmın tegayyürü inkâr olunamaz. 

5. Âdetin delaletiyle manayı hakikî terk olunur. 

6. Âdet ancak muttarid yahut galip oldukta muteber olur. 

7. İtibar galib-i şayie olup nadire değildir. 

8. Örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir. 

9. Beynet’-tüccar maruf olan şey beynlerinde meşrut gibidir. 

10. Örf ile tayin nas ile tayin gibidir. 

Zikri geçen kaideler örfün delil değeri, hukuka kaynaklığı, işlevi ve daha özelde şarta 

kaynaklığı gibi hususları kapsamaktadır. Bu açıdan ilk yedi kaidenin genellikle örfle 

hükmün sabit olmasıyla, sabit olan hükümle amel etmeyle, kazai durumlarda meselelerin 

çözüm yollarıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Kollektif iradenin şarta kaynaklığı 

 
496 Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. Yezīd Māce el-Ḳazvīnī İbn Māce, es-Sunen, thk. 

Muḥammed Fuād ʿAbdulbāḳī (Dāru İḥyāi’l-Kutubi’l-ʿArabiyye(h), ts.), “Eṭʿime(h)”, 60 

(No. 3367); Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-Neẓāir, 148. 
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açısından bu kaideler dikkate alındığında son üç maddenin bu hususla doğrudan ilgili 

olduğunu söylemek gerekir. Her ne kadar örfün diğer bir tabirle kollektif iradenin diğer 

kaidelerle ilişkisini kurmak mümkün olsa da ilgili üç kaide diğer kaideleri de bu açıdan 

kuşatıcı niteliğe sahiptir.  

“Örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir.” kaidesi toplum arasında örf halini almış 

hususların aksi beyan edilmediği sürece bireylerin tasarruflarının şekillenmesinde örfün 

belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Zikredilen kaide, insanlar arasında meydana gelen 

her türlü işlemde örfün şarta kaynaklık ettiğini ifade edecek şekilde kuşatıcıdır. Bu 

kaidenin uzantısı olmakla birlikte özelde tüccar arasındaki örfün şartın kaynağı olduğunu 

ifade eden “Beynet’-tüccar maruf olan şey beynlerinde meşrut gibidir.” kaidesi tüccar 

arasında örf halini alan şeylerin de kendi aralarında şart koşulmuş olduğunu ve tüccar 

arasında örf olanların bağlayıcı niteliğe sahip olduğunu ifade etmektedir. “Örfle sabit 

olan nasla sabit olmuştur.” kaidesi ise örfün kaynaklık ettiği şartların işlevi bağlamında 

nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yani insanların meydana getirdiği 

hukuki işlemlerde örf, bir hususun şart olmasını gerekli kılıyorsa, bu şart şeriat/kanun 

tarafından ön görülmüş bir şart gibi işleve sahip olup taraflar açısından bağlayıcı bir husus 

olmaktadır. Kaidenin ifade ettiği nas kelimesi kaynaklarda şerʿî delil olarak ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte ilgili ifadenin taraflarca akit esnasında açıkça beyan edilen 

hususlar anlamında kullanıldığını da ifade edenler olmuştur.497 Lakin sonuç itibariyle 

kaynaklarda örfün şerʿî delil gibi olacağı şeklindeki beyanatlar buradaki nas ifadesinden 

 
497 Ahmed b. Muhammed ez-Zerḳā, Şerḥu’l-ḳavāʿidi’l-fıḳhiyye(h) (Dımeşḳ: Dāru’l-

Ḳalem, 2012), 237. 
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şerʿî nassın kastedildiği ihtimalini kuvvetli kılmakta ve bu anlam içerisinde tarafların açık 

beyanlarını da kapsamaktadır.498  

Aktarılan bilgiler doğrultusunda örfün diğer bir tabirle kollektif iradenin akitlerde caʿlî 

şartlara kaynaklık ettiğine dair örnekler zikretmek ilgili hususu somutlaştırmak için 

gereklidir.  Örf olan hususun akit esnasında taraflarca şart koşulmuş gibi olmasına, bir 

kimsenin fırına pişirilmesi üzere sebze vermesi zikredilebilir. Fırıncı ve sebzeyi veren 

müşteri arasında fiyat üzerine herhangi bir konuşma olmasa da o toplumda fırına verilen 

ürünlerin pişirilmesi üzerine ücret verilmesi söz konusu ise, fırıncı ürünü pişirme 

karşılığında örfen sabit olan fiyatı müşteriden talep eder. Müşterinin “Herhangi bir fiyat 

konuşmadık.” veya “Ben ücretsiz diye verdim.” gibi itirazları dikkate alınmaz. Benzer bir 

şekilde terziye, boyacıya, yıkamacı veya kuru temizlemeciye verilen eşyalarla ilgili 

ücretle veya başka bir hususla ilgili açık bir ifade yoksa burada örfen sabit olan hususlar 

sözleşmede şart koşulmuş kabul edilir.499  

Aktarılan örnekler doğrultusunda içinde bulunduğumuz zaman diliminde ve toplumda 

mobilya ile beyaz eşya gibi ürünlerin satımında satıcının ürünleri müşterinin evine teslim 

etmesi ve ürünlerin montajını yapması gibi hususlar kollektif iradenin akitlerde öne 

sürdüğü şartlar arasında zikredilebilir. Nitekim çoğu zaman satıcı ve müşteri arasında 

ürünün teslimi ve montajı ile ilgili herhangi bir şart gündeme gelmemekte, örfen bu 

durumun sabit olmasından satıcı teslim ve montaj işlemi ile sorumlu olmaktadır.  

Konuyla ilgili diğer bir örnek ise, esnaf arasında meydana gelen alışverişlerde ödeme 

planının kendi aralarında cari olan örfe göre belirlenmesi zikredilebilir. Taraflar arasında 

 
498 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/18; Ocakoğlu, Hanefi Mezhebinin Mezhep İçi İşleyişinde Örfün 

Konumu: İbn Âbidîn’in “Örf Risalesi” Örneği, 65. 

499 Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 4/284; Ali Haydar Efendi, Dureru’l-

ḥukkām, 1/108. 
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meydana gelen akitlerde çoğu zaman ödeme planı zikredilmemekte, ürünün peşin veya 

vadeli olduğu açıkça beyan edilmemektedir. Bu durumda esnafın kendi arasında yapmış 

oldukları akitlerin peşin mi vadeli mi olduğu açıkça zikredilmese de çarşı içerisinde söz 

konusu olan örfle, ilgili husus belirlenebilmektedir. Bu durumda akit esnasında ürünün 

ödeme şekli ile ilgili herhangi bir şart yer almazken örf, bu şartlara kaynaklık etmektedir.  

Zikredilen örnekler çerçevesinde bireysel irade akitle ilgili herhangi bir şarta yer 

vermezken kollektif iradenin akit için birtakım şartlar belirlediği ifade edilmelidir. 

Dolayısıyla bireysel iradenin öne sürdüğü şartların akdin meydana gelme sürecindeki 

etkisi gibi kollektif iradenin de aynı etkiye sahip olduğu ifade edilmelidir.  

c. Siyasi Otoritenin Öne Sürdüğü Şartlar  

Caʿlî şartların beşerî iradenin akdi tanzim ettiği hususlar olduğu ifade edilmişti. Beşerî 

irade denince ilk akla gelen bireysel irade iken buna ek olarak kollektif iradeyi ve otorite 

kaynaklı iradeyi de içine almaktadır.  

Otorite kaynaklı iradenin toplumsal düzenin ve adaletin sağlanması amacıyla devlet 

yönetiminin iradesini ifade ettiği daha önce açıklanmıştı. Bu bağlamda akitlerde şartların 

devlet otoritesinin yetki alanlarından yasamanın ilgi alanına girdiği ifade edilmiş, 

yasamanın ise üç şekilde tezahür ettiği dile getirilmişti. Yasama şekillerinden 

üçüncüsünün, bir konu hakkında açık ve özel bir nassın bulunmadığı, siyaset-i şer’iyye 

doğrultusunda sosyal değişimler ve toplumsal menfaatler dikkate alınarak öne sürülen 

hükümleri ihtiva ettiği söylenmişti. Zira otorite kaynaklı irade bazı durumlarda naslarda 

açık bir şeklide yer almayan veya naslardan içtihat yöntemiyle elde edilmeyen unsurları 

toplumsal menfaat gereği şart olarak belirleyebilmektedir. Dolayısıyla devlet Şâriʿin açık 

bir şekilde şart görmediği veya hakkında şerʿî nassa dayalı içtihadın söz konusu olmadığı 

unsurları akitlerde şart olarak öne sürebilmektedir. Bu tür şartların kaynağı itibariyle 
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beşerî iradeye dayanması sebebiyle caʿlî şartlar kategorisinde değerlendirmek daha 

isabetli bir tutumdur. 

Otorite kaynaklı iradenin öne sürdüğü şartlara tarih içerisinde devlet başkanlarının 

bu yöndeki uygulamaları örnek olarak zikredilebilir. Hz. Ömer’in hilafeti zamanında 

gündeme gelen uygulamaların bir kısmı bu kabildendir. Bu uygulamalardan birisi Hz. 

Ömer’in ehl-i kitaba mensup kadınlarla evlenebilme cevazını bir süreliğine askıya 

almasıdır.500 Yani o, devlet başkanı sıfatıyla, Müslüman bir erkeğin nikâh akdinde 

kendisine mahal olabilecek kimselerin Müslüman kadınlar olması şartını getirmiştir. Bu 

şart ile ilgili herhangi bir hüküm beyan eden açık nas yokken Hz. Ömer’in içinde 

bulunduğu Müslüman toplumun menfaatleri gereği böyle bir şart öne sürme ihtiyacı 

duyduğu anlaşılmaktadır. Hatta Hz. Ömer’in kadınların dengi olmayan erkeklerle 

evlenmelerini yasaklayacağı yönünde ifadelerinin olduğu nakledilmiştir. Hz. Ömer’in 

nikâhla ilgili bir şartı öne sürmeyi kendisine izafe etmesi, kimi âlimler tarafından bu 

hususun devlet başkanının toplum üzerindeki velayet yetkisine dayandığı şeklinde 

yorumlanmıştır. 501 Hal böyle olunca bu şartı otorite kaynaklı iradenin öne sürüdüğü bir 

caʿlî şart olarak değerlendirmek gerekir. 

Otorite kaynaklı iradenin akde konu olacak mal ile ilgili öne sürdüğü şartlar da bu 

durumun örnekleri arasında zikredilebilir. Şerʿî iradenin mal olarak kabul ettiği hususlar 

üzerine akit kurulabilirken bazı durumlarda devlet otoritesi, tarafların durumuna göre 

akde konu olacak mallara bazı şartlar getirerek sınırlama yoluna gitmiştir. İslam 

hukukuna göre kölenin satıma konu olması mümkün olup sahih bir akit hüviyeti 

 
500 İbrahim Yılmaz, İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Mubahı Sınırlandırması 

(Ankara: Fecr Yayınları, 2020), 173-175. 

501 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 4/218; Yılmaz, Kamu Otoritesinin Mubahı Sınırlandırması, 73. 
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kazanabilmektedir. Bununla birlikte Osmanlı devletinde zimmilerin köle alım satımı 

yapmasının yasaklandığı aktarılmaktadır. Hâlbuki İslam hukuku gayr-i müslim 

vatandaşlara da mülkiyet hakkı tanımıştır. Zimmiler, menkul veya gayr-i menkul bir 

eşyayı satıma konu edebildikleri gibi köleleri de satıma konu edebilmektedirler. Fakat 

Osmanlı devletinin 1538 yılında yayımladığı ferman ile zimmilerin köle alım satımı 

yasaklanmış, zimmiler hakkında akde konu olacak malın köle olmaması şartı öne 

sürülmüştür.502  

Otorite kaynaklı iradenin öne sürdüğü şartlara nikâh akdinin tescil edilmesi diğer bir 

örnek olarak zikredilebilir. Şerʿî iradenin nikâhın tescil edilmesine dair özelde herhangi 

bir talebi mevcut değilken, akitlerin kayıt altına alınması yönünde genel bir tavsiyesi 

bulunmaktadır. (Bakara, 2/282) Bu bağlamda şerʿî irade tarafından nikâhın kayıt altına 

alınması ile ilgili bir zorunluluk bulunmazken devlet otoritesi toplumsal menfaatler 

gereği bu hususun şart olmasını öngörebilmektedir. Bu da nikâh akdinin tescilinin devlet 

iradesinin öngördüğü şart olması sebebiyle kaynağı itibariyle caʿlî şart olarak 

değerlendirmeye imkân tanımaktadır. 

Nikâh akdinin tescil altına alınması hususunda tarihi süreç içerisinde devletlerin bazı 

uygulamaları ile karşılaşılmaktadır. Bu yönde Selçuklu, Memlükî ve Osmanlı 

devletlerinde hâkimin görevleri arasında nikâh akdinin kıyılması şeklinde birtakım 

bilgiler söz konusudur. Hatta Osmanlı devletinde din görevlilerinin nikâh akdi kıyarken 

hâkimden veya naibinden izinnameler talep ettiği zikredilmektedir. Bu izinnamelerin 

talep edilmesinde evlenme engelinin olup olmadığını tespit etme amacının yer aldığı 

ifade edilse de aynı zamanda nikâhın resmi makamın bilgisi dâhilinde gerçekleştiğini 

 
502 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi (İstanbul: Tekin Yayınevi, 

1979), 2/67; Bilgin, Fakih ve Toplum, 140-141. 
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göstermektedir.503 Ayrıca Osmalı devletinde nikâh akdinin kayıt altına alınmaması 

durumunda bu hususun akdin sıhhatini etkileyeceği yönünde bazı görüşler gündeme 

gelmiştir. İbn Kemal (öl. 940/1534) Muhimmat-ı müfti adlı eserinde Şerhu’l-Muhit 

eserini kaynak göstererek hâkimin (kâdînin) izni ve onayı olmaksızın yapılan nikâh 

akdinin caiz olmayacağı yönünde şöyle bir beyanda bulunmaktadır:504 

.اھدلوب بسنلا تبثی الو حاكنلا زوجی ال هرمأ ریغبو    يضاقلا نذإ ریغب حكن نم

“Hâkimin (Kâdînîn) izni ve onayı olmaksızın kıyılan nikâh caiz olmayıp, bu 

nikâhta doğan çocuğun nesebi sabit olmaz.” 

İbn Kemal ilgili eserinde böyle bir görüşe yer verirken Fetvalar isimli eserinde ise 

şöyle bir görüş beyan etmektedir: 

“Hind-i bâliğa nefsini Amr'a tezevvüç ettikde, kâdî izni bulunmasa, akd-i mezbûr 

sahih olur mu? Olur.”505  

İbn Kemal’in nikâhın tescil edilmesi ile ilgili iki farklı görüşe sahip olduğu görülse 

de tescil şartının akdin meydana geliş sürecinde geçerlilik açısından doğrudan etkili 

olabileceği şeklinde bir tartışmanın olduğu aşikârdır. 

Aynı minvalde Ebusuûd Efendi (öl. 982/1574) de el-Muhit adlı eserde geçen bu 

görüşle amel olunup olunmayacağı yönündeki soruya Ma’rûzât ve Fetâvâ isimli 

eserlerinde yer vermiş ve cevap olarak amel olunmayacağını fakat taraflar arasında niza 

 
503 Bilgin, Fakih ve Toplum, 120-121. 

504 Paşazāde İbn Kemāl, Muhimmāt-ı Muftī (İstanbul: Millet Kütüphanesi, Feyzullah 

Efendi, 1072), 21a. 

505 M. Esad Kılıçer, “Kemal Paşazade’nin Aile Hukuku İle İlgili Bazı Fetvaları”, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XIX/I (1971), 89. 
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meydana gelirse mahkeme tarafından dinlenmeyeceğini ifade etmiştir. Buna ek olarak 

da bölge kadısının izni olmadan kıyılan nikâhları kadıların dinlememesi yönünde emir 

bulunduğunu dile getirmiştir.506  

Süreç içerisinde Osmanlı devletinde tescil ile ilgili gelinen son aşama, 1917 tarihli 

Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin 37. maddesi ile şekillenmiştir. Bu madde şu 

şekildedir: 

“Esna-yı akidde hâtıp ve mahtûbeden birinin ikâmetgâhı bulunan kazâ hâkimi veya 

bunun izinnâme-i mahsus ile me’zun kıldığı nâib hazır bulunup akidnâmeyi tanzim ve 

tescil eder.” 

Ayrıca nikâh akdinin tecsil edilmesiyle ilgili T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 

Yüksek Kururlunun 2015 yılında 12 numaralı bir mütalaası bulunmaktadır. Bu 

mütalaada konuyla ilgili tarihi süreç değerlendirilmiş, Selçuklular, Memlûklar ve 

Osmanlılardaki uygulamalara yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlı Hukuk-ı Aile 

Kararnamesi’nin 37. maddesine atıfta bulunulmuştur. İlgili mütaalada sonuç itibariyle 

gizli yapılan nikâh akdinin hukuki sonuç doğurmadığı ifade edilmiş, tescille ilgili ise şu 

minvalde bir kanaat serdedilmiştir:507 

 Dînî kurallara uygun şekilde yapılan nikâh akdi sahihtir. Nikâh akdinin kayıt altına 

alınmasıyla ilgili doğrudan bir nas olmamakla birlikte vadeli borç ile hakların kayıt 

altına alınmasını ifade eden ayetin (Bakara, 2/282) delaleti ve nikâh işleminin bir akit 

 
506 Ebussuʿūd Efendi, Maʿrūzāt, 75-76; Muḥammed b. Muḥyiddīn Muḥammed b. 

Muṣṭafā Ebussuʿūd Efendi, Fetâvâ, Vahitpaşa İl halk Kütüphanesi, 43 Va 3071, 74a. 

507 https://kurul.diyanet.gov.tr/Karar-Mutalaa-Cevap/38091/nikah-akdinin-mahiyeti-

tescili-ve-gizli-nikah, ts. 
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olması tescilin uygun olacağını göstermektedir. Bu da kadının haklarının korunması 

açısından önemlidir. 

Otorite kaynaklı iradenin caʿlî şartlara kaynaklık ettiğine dair zikredilebilecek 

diğer bir örnek ise devletin bazı piyasa mallarına narh/tes’ir uygulaması getirmesidir. 

Piyasa ürünlerine fiyat sınırlaması uygulanabileceğine dair herhangi bir nas mevcut 

olmayıp aksine böyle bir sınırlamanın yapılamayacağı yönünde Hz. Peygamber’in 

beyanatları bulunmaktadır.508 Aktarılan rivayetler doğrultusunda müçtehitlerin 

çoğunluğu devletin fiyatlara narh koymasını uygun bulmamışlar ve normal zamanlarda 

narh uygulamasının tahrimen mekruh veya haram olacağı yönünde görüşler beyan 

etmişlerdir.509  

Bununla birlikte Hz. Peygamber’in fiyat tahdidiyle ilgili hadislerinin tahdid 

uygulanmasının yasak olduğuna delil teşkil etmeyeceği, dönemin arz talep ilişkisinden 

yani piyasadaki normal fiyat artışından dolayı böyle bir beyanda bulunduğu ifade 

edilmiştir.  Bu yönde tabiinden Said b. Müseyyeb, Rebia b. Abdurrahman ve Yahya b. 

Said el-Ensarî gibi müçtehitler fiyatlara tahdid konabileceği görüşündedirler.510 Benzer 

 
508 Ebū Dāvud, es-Sunen, “Buyūʿ”, 51 (No. 3450, 3451). 

509 Ebu’l-Ḥasen Alī b. Muḥammed b. Ḥabīb el-Māverdī, el-Ḥāvi’l-kebīr fī fıḳhi 

meẕhebi’l-İmāmi’ş-Şāfiʿī, thk. ʿ Alī Muḥammed Muʿavvaḍ - ʿ Ādil Aḥmed ʿ Abdulmevcūd 

(Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 1994), 5/408; Ebū Muḥammed Bedruddīn Maḥmūd 

b. Aḥmed el-ʿAynī, el-Bināye(h) fī şerḥi’l-Hidāye(h), thk. Feyḍ Aḥmed el-Multānī 

(Pakistan: el-Mektebetu’l-Ḥaḳḳāniyye(h), 1423), 14/558-559; Cengiz Kallek, “Narh”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

2006), 32/388. 

510 Māverdī, el-Ḥāvi’l-kebīr, 5/408-409; Yusuf Musa, Fıkh-î İslam Tarihi, 165; Dönmez, 

“İslâm Hukukunda Alışverişte Kâr Haddi”, 369-370. 
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bir tutum benimseyen İbn Teymiyye kâr haddini iki kısımda mütalaa etmiş; konuyu 

zulme yol açan ve adaleti sağlayan kâr etrafında değerlendirerek fiyat tahdidinin 

toplumsal maslahat gereği uygulanacağını ifade etmiştir.511 İslam hukukunda kaide 

halini almış “Zarâr-ı âmmı def‘ için zarâr-ı hâs ihtiyar olunur.” kuralı 

örneklendirilirken devlet iradesinin, toplumsal menfaatler gereği satıma konu olan 

mallara fiyat tahdidi uygulayabileceği zikredilmektedir.512 Tarih içerisinde Osmanlı 

devletinde narh uygulaması sistemli bir şekilde benimsemiş, fiyat belirlemesi kadılar 

tarafından yapılmış ve kadı ile esnaf temsilcileri bir araya gelerek üst limiti 

belirlemişlerdir.513 

Otorite kaynaklı iradenin toplumun maslahatı gereği piyasa ürünlerine fiyat 

tahdidi uygulaması için şu şartların meydana gelmesi öngörülmüştür: 

1- Mal veya hizmetlerin kamuya zarar verecek şekilde aşırı derece pahalandırılması. 

2- Bu mal ve hizmetlerin umumi ihtiyaç olması. 

3- Yönetimin kamu maslahatı için bundan başka çözüm bulamaması. 

4- Fiyat artışının üretici ve satıcıların uygulamalarından kaynaklanmaması. 

5- Bilirkişilerin görüşlerine başvurulması. 

 
511 Ebü’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn Abdisselâm el-Harrânî 

İbn Teymiyye(h), el-Ḥisbe(h) fi’l-islām ev Vaẓīfetu’l-ḥukūmeti’l-islāmiyye(h) (Dāru’l-

Kutubi’l-İlmiyye(h), ts.), 22. 

512 Maḥmūd b. Aḥmed b. ʿAbdilazīz Burhānuddīn el-Buḫārī, el-Muḥīṭu’l-Burhānī fi’l-

fıḳhi’n-Nuʿmānī, thk. ʿAbdulkerīm Sāmī el-Cundī (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 

2004), 7/146; Zerḳā, Şerḥu’l-ḳavāʿidi’l-fıḳhiyye(h), 198. 

513 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (İstanbul: MEB 

Yayınları, 1993), 2/655; Dönmez, “İslâm Hukukunda Alışverişte Kâr Haddi”, 370; 

Bilgin, Fakih ve Toplum, 146. 
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6- Ürünlerin kalitesinin dikkate alınması. 

7- Hem satıcı hem de alıcının menfaatinin gözetilmesi. 

8- Fiyat sınırlandırmanın arzın kısıtlanmasına yol açmaması.514 

Zikri geçen kriterlerin meydana gelmesi durumunda devlet iradesinin, ilgili malların 

akde konu olması halinde belirlenen fiyat doğrultusunda tarafların sözleşme meydana 

getirmelerini, dolayısıyla malın bedelinin belirlenen fiyatın üstünde olmamasını şart 

koştuğu ifade edilebilir. Bu açıdan otorite kaynaklı irade toplumsal menfaatler gereği 

akde ilave şartlar öne sürebilmektedir. Nihai anlamda kaynağı açısından öne sürülen 

şartın caʿlî şart olarak konumlandırılması mümkündür.  

Örneklerden de anlaşıldığı üzere otorite kaynaklı irade, hakkında açık nas 

bulunmayan hususlarda toplumun menfaati gereği akitler için birtakım şartlar öne 

sürebilmektedir. Toplumsal düzenin sağlanması adına öne sürülen bu şartlar, kaynağı 

itibariyle caʿlî şartlar kategorisinde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte otorite kaynaklı 

iradenin öne sürmüş olduğu şartların bağlayıclık ve işlevsellik açısından ne gibi bir etkiye 

sahip olduğu temas edilmesi gereken diğer bir husustur. Şart nazariyesi ortaya konulurken 

bireysel iradenin vaz etmiş olduğu şartın, hükmün meydana gelmesinde etki sahibi 

olduğu dile getirilmişti. Bu bağlamda bireysel irade hükmün meydana gelmesinde etkili 

ise otorite kaynaklı iradenin de etkisi olması gerekir. Bireysel iradenin öne sürmüş olduğu 

şart, hükmün meydana gelmesinde kapsamı itibariyle sadece akde taraf olanlar açından 

söz konusu iken otorite kaynaklı iradenin öne sürmüş olduğu şart, kapsamı itibariyle 

devletin tebası altındakileri bağlayıcıdır. Bu bağlayıcılık naslarda yer alan ülü’l-emre itaat 

ve toplumsal maslahat ekseninde temellendirilebilir. Ayrıca Teftâzânî’nin hüküm 

tanımında hitabullah ifadesinin kapsamında hitabu üli’l-emr’in de yer aldığı şeklindeki 

 
514 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 2/377; Kallek, “Narh”, 32/388. 
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değerlendirmesi otorite kaynaklı iradenin öne sürmüş olduğu şartların devletin 

hâkimiyetinde olan tüm bireyler için bağlayıcı olduğunu desteklemektedir. 515 

Otorite kaynaklı iradenin öne sürmüş olduğu şart, işlevi bağlamında ele alındığında, 

bu şartın akdin nefâzı için gerekli olan bir vasıf olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Nitekim şerʿî şartların inʿikad, sıhhat, nefâz ve lüzum şartı şeklinde kategorize edilmesi 

şartın kaynağının yanısıra yapısı, önem derecesi ve işlevine göre yapılan bir taksim 

olduğu ve caʿlî şartların da yapısı doğrultusunda böyle bir işleve sahip olması gerektiği 

ifade edilmişti. Otorite kaynaklı şartın nefâz şartı olarak konumlandırlabiceğine gerekçe 

olarak nefâz şartlarının velayet ile ilgili hususlar olması zikredilebilir. Zira şerʿî şartlar 

altında nefâz şartları ele alınırken bu şartların bir kısmının tam eda ehliyetine sahip 

olmayan tarafın yapmış olduğu işlemin velisinin icazetine mevkuf olması, bu hususun 

velayet ile ilgili olduğunu göstermektedir. Benzer bir şekilde devlet başkanının tebası 

üzerindeki yetkisi de velayet yetkisidir.  

Otorite kaynaklı iradenin öne sürmüş olduğu şartlara örnek olarak zikrettiğimiz 

piyasa mallarına narh konulması ve nikâh akdinin kayıt altına alınması hususlarının 

akdin meydana geliş sürecinde nasıl bir etkiye sahip olduğu, ilgili hususların gündeme 

geldiği zamanlarda tartışma konusu olmuştur. İslam hukukçuları genellikle devlet 

iradesinin öne sürmüş olduğu şartların akdin meydana geliş sürecinde bir etkiye sahip 

olmadığı yönünde kanaat benimsemişler ve bu şarta riayet etmeyenlerin ta’zir cesıyla 

cezalandırılacağını ifade etmişlerdir.516 Bu minvalde piyasa mallarına fiyat tahdidi 

 
515 Teftāzānī, et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ, 1/37. 

516 İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 9/660; Saffet Köse, “Toplumsal Meşrûiyet Açısından 

Nikâhta Aleniyet ve Türkiye’de İmam Nikâhı Uygulaması”, Dinlerde Nikâh (İstanbul, 

2012), 496-497. 



232 
 

hususunda devletin belirlemiş olduğu rakamın üzerinde satış yapan kimselerin 

yaptıkları işlemin sahih ve nâfiz bir akit olacağı yönünde görüş beyan etmişlerdir. 

Bununla birlikte Ebussuûd Efendi devletin belirlediği fiyat üzerinde satış yapan 

kimselerin işlemlerinin nâfiz olmayacağını ve hâkimin (kâdînin) icazetine mevkuf 

olduğunu dile getirmiştir.517 Benzer bir şekilde İbn Kemal’in tescil ettirilmeyen nikâhın 

sahih olmayacağı yönündeki nakli de bu kabildendir. 

Otorite kaynaklı iradenin şart olarak belirlediği hususların sonuç olarak akdin nefâz 

şartı olabileceği hususu, maddeler halinde şu şekilde temellendirilebilir. 

1-  Bireyin öne sürmüş olduğu şart, akdin meydana geliş sürecinde lüzum şartı işlevi 

görüyorsa otorite kaynaklı iradenin öne sürdüğü şartın da bu süreçte etkili olması 

gerekir. Bu açıdan devlet otoritesinin vatandaşları üzerindeki velayet yetkisinden 

dolayı bu etkinin akdin nefâz şartı olabileceği söylenebilir.  

2- Nikâh akdinin kayıt altına alınması özelinde otorite kaynaklı iradenin toplumsal 

hayatın değişkenliklerini dikkate alarak birtakım tasarrufları söz konusu 

olmaktadır. Bu bağlamda belirli dönemlerde işlevini tam anlamıyla icra eden 

şahitlik ve velayet müesseseleri şehirleşmenin ve hukuki ilişkilerin kayıt altına 

alındığı dönemlerde işlevsel olamamakta, bunun için akdin tescili gerekli 

görülmektedir. Dolayısıyla şahitlik ve velayet müesseselerinin işlevselliği tescil 

şartıyla fonksiyonel hale geldiğinden bu şartın nefâz şartı olarak 

değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.518 Zira velayet yetkisine sahip olan 

velinin, nikâh akdi ile ilgili mahkemeye başvurma hakkının nikâh akdinin tesciline 

bağlı olması, tescilin de aynı nitelikte bir özelliğe sahip olmasını gerekli kılar. 

 
517 İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 9/660. 

518 Yaman - Çalış, İslam Hukuku, 230. 
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Ayrıca devletin velayet yetkisi kapsamında nikâh akdinin kayıt altına alınmasını 

talep etmesi, ilgili hususun akdin nefâz şartı olarak konumlandırılmasını destekler 

niteliktedir.  

3. Geçerliliği Açısından Caʿlî Şartlar 

İslam hukukunda akit serbestisi prensip olarak kabul edilmiş ve bu serbestinin geniş 

bir yekûnunu şart serbestisi oluşturmuştur. Lakin bu serbesti mutlak bir durum olmayıp 

belirli çerçevesi olan bir serbestidir. Dolayısıyla caʿlî şartların geçerliliği açısından 

taksime tabi tutulması mutlak bir serbestinin olmadığını da ortaya koymaktadır. Beşerî 

iradeye dayanan caʿlî şartların akitlerde bağlayıcılığı ve hangi çerçevede geçerli olduğu 

hususu genel hatlarıyla naslarla belirlenmiştir. İslam hukukçuları bu naslar çerçevesinde 

caʿlî şartların sıhhatini belirlemeye çalışmışlardır.519 Bu çerçevenin belirlenmesine 

temel teşkil eden nasları zikredip peşinde mezheplerin değerlendirmelerine yer vermek 

daha isabetli bir tutum olacaktır.  

Kur’an-ı Kerim’de akitlerin rızâ esasına dayandığı (Nisa, 4/29), akitlerde taahhüt 

edilen hususlara riayet edilmesi gerektiği (Maide 5/1), verilen taahhüdün sorumluluk 

ifade ettiği (İsra 17/34) ve karşılıklı söz vermenin Allah’a verilen sözle ilişkili olduğu 

(Nahl 16/91) belirtilmiştir. Bu ayetler, akitlerin doğurduğu yükümlülüğün yerine 

getirilmesini ifade ettiği gibi akdin kuruluş esnasında öne sürülen şartların da 

sorumluluk ifade edeceğini bildirmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’e isnad edilen 

“Helali haram, haramı da helal kılmadığı müddetçe Müslümanlar öne sürmüş oldukları 

 
519 İbrāhīm Bey, “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”, 710-712. 
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şartlara riayet ederler.”520 rivayeti şartların bağlayıcılığını ifade eden ve sınırları 

noktasında kriter getiren bir diğer temel nastır.  

Hz. Ömer’in şu sözü de caʿlî şartların bağlayıcılığını ifade etmesi açısından 

önemlidir: “ طورشلا دنع قوقحلا عطاقم /hakların yerine gelmesi, şartların yerine 

gelmesiyledir.”521 

Şartların sıhhatini belirlemede Berîre rivayeti, Câbir rivayeti ve benzeri rivayetler de 

önemli role sahiptir. Berîre rivayeti diye anılan olayda, Berîre isminde bir cariye Hz. 

Aişe’ye, efendilerinin kendisiyle yılda bir ukiyye ödeyerek dokuz ukiyye karşılığında 

mukatebe anlaşması yaptığını anlatır ve kendisine bu hususta yardımcı olmasını ister. 

Hz. Aişe de ona “Eğer efendilerin kabul ederse ben onlara bu bedelin hepsini peşin 

olarak ödeyeyim ve senin vela hakkın benim olsun.” şeklinde bir öneride bulunur. Berîre 

bu öneriyi efendilerine bildirir ve onlar da vela hakkının kendilerinde olması şartıyla 

kabul edeceklerini ifade ederler. Berîre Hz. Peygamberin de bulunduğu bir mecliste Hz. 

Aişe’ye bu durumu bildirir. Hz. Aişe olayı Hz. Peygamber’e aktarır. Hz. Peygamber de 

vela hakkının azat edene ait olduğunu ifade eder. Bunun üzerine Hz. Peygamber 

insanların toplandığı bir zamanda Allah’ın kitabına uygun olmayan şartların bâtıl 

olduğunu ifade eden bir hitapta bulunur.522  

 
520 Buḫārī, el-Cāmiʿu’s-saḥīh, “İcāre(h)”, 14; Ebu’l-Ḥasen ʿAlī b. ʿUmer b. Aḥmed 

Dāraḳuṭnī, es-Sunen, thk. Şuʿayb el-Arnavūṭ, vd. (Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 2004), 

3/426, (No: 2892). 

521 İbn Teymiyye(h), Mecmūʿu’l-fetāvā, 29/82; Zekyuddīn Şaʿbān, Naẓariyyetu’ş-

şurūṭi’l-muḳterine(h), 65-66. 

522 Buḫārī, el-Cāmiʿu’s-saḥīh, “Mukāteb”, 2 (No. 2561); Ebū Dāvud, es-Sunen, “ʿİtḳ”, 2 

(No. 3929). 
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Câbir rivayeti ise şu şekildedir: Hz. Peygamber ve ashabı bir seferden Medine’ye 

dönerken Câbir’in devesinin yorgun ve zayıf düştüğünü, onun da hayvanı yürütmek için 

zorladığını görünce ona, devesini kendisine satmasını ister. Bunun üzerine Câbir de 

Medine’ye ulaşıncaya kadar binme şartıyla bu teklifi kabul eder. Medine’ye 

ulaştıklarında Câbir deveyi Hz. Peygamber’e teslim eder ve ücretini alır. Fakat Hz. 

Peygamber ona deveyi satın alıp mülkü edinmek için böyle yapmadığını ifade ederek 

geri verir.523 

Şartla ilgili nakledilen rivayetlerden bir diğeri de şu şekildedir: 

“Kişiye, borç verme şartıyla satım akdi yapması, bir akitte iki şart öne sürmesi, 

sorumluluk üstlenilmeden elde edilen kazanç ve hazırda bulunmayan malın satımı helal 

olmaz.”524  

Aktarılan naslar çerçevesinde İslam hukukuçuları şartın sıhhati noktasında farklı 

yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu bağlamda şartların sıhhati, hukukçuların yaklaşımına 

göre ele alınacaktır. 

a. Geçerliliği Açısından Taʿlikî Şartlar 

Taʿlikî şartlar, akdin varlık bulmasında etkili olan şartlardır. Akdin varlık 

bulabilmesi için öncelikle şartın geçerliliğinden söz edebilmek gerekir. Dolayısıyla 

taʿlikî şartın özelliklerinden gelecekte meydana gelme ihtimali barındıran bir husus 

olması, şartın geçerliliği için bir kriterdir. Aklen meydana gelmesi mümkün olmayan 

veya gerçekleşip gerçekleşmediği bilinemeyen bir hususa bağlanan akit bu kriter 

 
523 Buḫārī, el-Cāmiʿu’s-saḥīh, “Şurūṭ”, 4 (No. 2718); Ebu’l-Ḥuseyn Muslim b. el-Ḥaccāc 

Muslim, el-Cāmiʿu’s-saḥīh, thk. Muḥammed Fuād ʿAbdulbāḳī (Dāru İḥyāi’t-Turās̱i’l-

ʿArabī, ts.), “Musāḳāt”, 109. 

524 Ebū Dāvud, es-Sunen, “Buyūʿ”, 70 (No. 3504). 
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sebebiyle bâtıldır.525 Çünkü gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyin şart olarak öne 

sürülmesi akdin temelini oluşturan rızânın yokluğu anlamındadır. Örneğin, “Aylar otuz 

iki gün olursa veya Melekler razı olursa sana bu evimi kiraya veririm.” gibi formlarla 

kurulan akitler bâtıldır. Gelecekte meydana gelmesi imkân dâhilinde olan taʿlikî şartın 

geçerli olup olmadığı hususundaki yaklaşımlar ise akdin maksudu dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. 

aa. Taʿlikî Şartı Kabul Etmeyen Akitler  

İslam hukukçuları taʿlikî şartın geçerliliğini belirlerken akitlerin kuruluş gayesini 

esas almışlardır. İslam hukukçularının çoğunluğu genel hatlarıyla temlik ifade eden 

akitlerin talike uygun olmadığı kanaatini benimsemişlerdir.  

Hanefîler temlikat akitlerinden mübadele ifade eden ve mal karşılığında mal, mal 

karşılığında menfaat ile mal karşılığında malın veya menfaatin bulunmadığı temlik 

akitlerinin talike uygun olmadığını kabul ederler. Bundan dolayı satım, kiralama, 

müsakat, müzaraa, mal karşılığında sulh ve nikâh gibi akitlerin taʿlikî şarta uygun 

olmadığını ve böyle bir akdin hukuki varlık kazanmayacağını kabul ederler. Benzer bir 

şekilde akdi umumi anlamıyla düşündüğümüzde temlikat akitlerinden olan ve mübadele 

içermeyen vasiyet hariç hibe ve vakıf gibi teburru akitlerinin de taʿlikî kabul 

etmeyeceğini benimserler.526  

 
525 Mevṣılī, el-İḫtiyār, 3/175-176; Zeynulābidīn b. İbrāhim İbn Nuceym, el-Eşbāh ve’n-

Neẓāir ʿalā meẕhebi Ebī Ḥanīfe(h) en-Nuʿmān, thk. ʿAbdulkerīm el-Fuyḍaylī (Beyrūt: el-

Mektebetu’l-ʿAsriyye, 2011), 404. 

526 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 8/109; İbn Nuceym, el-Baḥru’r-rā’iḳ, 5/282; Şeyḫ 

Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 613. 
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Hanefîler üçüncü bir şahsın onayına taʿlik edilmiş işlemlerin muhayyerlik süresinde 

kesinleştirilmesi halinde sahih olacağını dile getirirler.  Dolayısıyla “Babam razı olursa 

bu daireyi satın aldım.” formunda gerçekleşmiş satım akdinin üç gün içerisinde ilgili 

şahsın rızâsıyla geçerli olacağını kabul etmişlerdir. Şart muhayyerliğinde üçüncü şahsın 

rızâsını öne sürmek caiz olduğundan böyle bir taʿlik, şart muhayyerliği kapsamında 

değerlendirilmiştir. Aynı şekilde “Evini gasp eden kimseye evimi boşalt, şayet 

boşaltmazsan şu kadar fiyata sana evi kiraladım.” formunda talike bağlanmış kiralama 

akdini de caiz görürler. Burada gasp eden kimsenin evi boşaltmamasını kiralama akdini 

kabul ettiğine yorumlarlar. 527 Hanefîler, zikredilen akitlerin taʿlike elverişli 

olmamasına, akdin hukuki varlık kazanmamasını gerekçe göstermişler ve varlığının 

ileride meydana gelip gelmeyeceği belli olmayan bir olaya bağlanmasını risk 

bağlamında kumara benzeterek açıklamışlardır. Böyle bir riskin varlığı garara neden 

olduğu için bu durumun temlikat türü akitlerin gayesine uygun olmadığı dile 

getirilmiştir. 

Mâlikî mezhebinde temlikat akitlerinden olan ve mübadele içeren ıvazlı akitler 

taʿlike uygun bir işlem kabul edilmemiştir. Satım, kiralama ve nikâh akitleri bu açıdan 

şart konusunda taʿlike uygun akitler değildir.528 Zikredilen akitlerin talike uygun 

olmamasına akdin temel esası olan rızâ unsurunun zedelenmesi gerekçe olarak 

gösterilmiştir. Nitekim akitlerde rızânın kesin bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği, taʿlikî 

şarta bağlanmış bir akitte ise rızânın kesin bir şekilde meydana gelmediği ifade 

edilmiştir. Çünkü akdi meydana getiren rızâ, şartın gerçekleşmesine bağlanmış, şartın 

 
527 İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 7/529-530. 

528 Ḳarāfī, el-Furūḳ, 1/383-384. 
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ise meydana gelip gelmeyeceği ihtimalli bir durum olup rızâda kesinlik söz konusu 

olmamıştır.529 

Şâfiî mezhebinde temlik ifade eden ivazlı akitler ve vasiyet hariç teberru akitleri şart 

için taʿlike uygun akitler olarak görülmemiştir. Bu açıdan satım, kiralama, nikâh, hibe, 

vakıf gibi işlemlerin şarta taʿlikî uygun değildir. Şâfiî hukukçular temlik ifade eden 

akitlerde herhangi bir ihtiyaca dayanmaksızın taʿlikî şartın söz konusu olmasının, garara 

yol açtığı yorumunda bulunmuşlar; dolayısıyla bu tür akitlerde şarta taʿlikin caiz 

olmayacağını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte taʿlikî şartın bulunduğu bir satım 

akdinin Hz. Peygamber tarafından yasaklanan münâbeze ve mülâmese türü akitlere 

benzediğini ifade etmişlerdir. Nitekim münâbeze, “Üzerine malı attığımda şu fiyata 

senin olacak.”, mülâmese ise “Eğer mala dokunursan satım gerçekleşmiş olacak.” 

şeklinde meydana gelen akitler olduğundan birincisinde üzerine atmasıyla ikincisinde 

ise müşterinin dokunmasıyla akit bağlayıcı hale gelmektedir. Taʿlikî şartta ise bu iki akit 

türünde olduğu gibi akdin gelecekte meydana gelme ihtimali olan bir şarta bağlanması 

ve şartın gerçekleşmesiyle akit bağlayıcı olacağından caiz görülmemiştir. Yani 

münâbeze ve mülâmese akitlerinde zımnen akdin bir şarta bağlandığı ifade edilmiştir.530  

Ayrıca Şâfiî hukukçular temsil akitlerinden olan vekâlet işlemini de tercih edilen 

görüşe göre talike uygun bir akit olarak kabul etmezler. Taʿlikî şartın, dar anlamıyla 

tarafların îcab ve kabulünden teşekkül eden akitlerde sahih olmadığı fakat geniş 

anlamıyla tasarrufu ifade eden işlemlerde sahih olacağı kanaati hâkimken, vekâlet akdi 

bir tasarruf işlemi olsa da şartın meydana gelip gelmemesi durumunun vekâlet akdinin 

 
529 Ḳarāfī, el-Furūḳ, 1/384. 

530 Māverdī, el-Ḥāvi’l-kebīr, 5/342; Nevevī, el-Mecmūʿ, 9/249; Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-

Neẓāir, 573. 
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sıhhatine engel olacağı ifade edilmiştir. Mezhep içerisinde vasiyet gibi vekâlet akdinin 

de tasarrufa izin verme işlemi olması dikkate alınarak talike uygun olduğunu 

benimseyenler olsa da mezhepte tercih edilen görüş vekâlet akdinin talike uygun 

olmadığı yönündedir. Vasiyet akdinin şarta taʿlikinde söz konusu olan garar ile vekâlet 

akdinin şarta taʿlikindeki garar eşit görülmemiş, vasiyet akdindeki belirsizliğin akde 

zarar vermediği, vekâlet akdinde ise böyle bir belirsizliğin akdi etkilediği ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte taʿlikî şarta bağlanmış bir vekâlet akdinde, şart meydana 

geldikten sonra vekilin tasarrufta bulunması, akdin fâsid olmasıyla birlikte sahih kabul 

edilmiştir. Bu durum vekilin yaptığı işlemin müvekkilin iznine binaen sahih olacağı 

düşüncesiyle dile getirilmiştir.531  

Ayrıca Şâfiî mezhebinde sahih olan görüşe göre teminat akitlerinden kefalet 

işleminin de taʿlikî şarta uygun olmadığı kanaati benimsenmiştir. Bununla birlikte akde 

uygun olan taʿlikî şartın kefalet işleminde geçerli olacağı görüşü bulunsa da bu, 

benimsenen görüş olmamıştır. Kefalet işleminde taʿlikî şartın kabul edilmemesine 

gerekçe olarak satım akdinin taʿlikî şartlara elverişli olmamasındaki kriterler dikkate 

alınırken, cevaz verenler ise talak işlemini esas alarak bu görüşü benimsemişlerdir.532 

Hanbelî mezhebinde ise temlik ifade eden ıvazlı akitleri ve teberru akitlerinin şarta 

taʿliki hususunda iki zıt görüş nakledilmektedir. Tercih edilen görüşe göre bu tür akitler 

talike elverişli olarak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla ıvazlı akitlerden satım, kiralama 

ve nikâh akdi, teberru akitlerinden hibe ve vakıf işlemleri talike elverişli akitler değildir. 

İbn Teymiyye ise Ahmet b. Hanbel’den gelen iki kavilden, nikâh akdi hariç diğer 

 
531 Muḥammed Necīb el-Muṭīʿī, el-Mecmūʿ Şerḥu’l-Muheẕẕeb (er-Riyāḍ: Dāru ʿĀlemi’l-

Kutub, 2006), 14/138; Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 3/202. 

532 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/315; Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 3/174-175. 
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temlikat akitlerinin talike elverişli olduğu görüşünün sahih olduğunu belirtmiş; Ahmed 

b. Hanbel başta olmak üzere erken dönem âlimlerin taʿlikin geçerli olmadığına dair 

görüşe sahip olduklarına muttali olmadığını dile getirmiştir.533 Hanbelî mezhebinde 

temlikat türü akitlerin talike uygun görülmemesine gerekçe olarak bu tür akitlerin gayesi 

gereği sonuçlarını hemen meydana getirmesi zikredilmekle birlikte akdin şarta taʿlikî 

durumunda ise ilgili olayın ne zaman söz konusu olacağının bilinmemesi garar olarak 

değerlendirilmiştir.  

İbn Teymiyye ve İbn Kayyim (öl. 751/1350), Hanbelî mezhebi içerisinde akitlerde 

şartların geçerliliği hususunda farklı bir tutum sergilemişlerdir. Genel tutum olarak 

Kitap ve sünnette yasaklanan ve şeriatin hükümlerine aykırı olan şartların geçerli 

olmayacağını, bunun dışındaki şartların ise geçerli olacağını ifade ederler. İbn 

Teymiyye, akitlerin taʿlikî şarta bağlanmasını değerlendirirken Hanefîler’in taʿlikî 

şartın akitlerde garara sebep olduğu yönündeki yaklaşımlarını ve Şâfiîler’in bu tür 

akitleri yasaklanan münâbeze ve mülâmese akitlerine benzetmelerini isabetli bulmaz.  

Ayrıca akitlerde gararın, akde konu olan maldaki belirsizlik olduğunu, bunun da haksız 

kazanca sebep olmasını, yasaklamanın gerekçesi olarak ifade eder. Dolayısıyla taʿlikî 

şarta bağlanmış akitte, akde konu olan malda bir belirsizliğin bulunmadığını ve şartın 

gerçekleşmesi ile akdin hukuki varlık kazanacağını dile getirir. Netice itibariyle 

 
533 Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 4/65, 6/220; Ebu’l-ʿAbbās Takiyyuddīn 

Aḥmed b. ʿAbdilḥalīm el-Ḥarrānī İbn Teymiyye(h), el-ʿUḳūd, thk. Muḥammed Ḥāmid 

el-Fiḳī (el-Ḳāhire(h): Mektebetu İbn Teymiyye(h), ts.), 227. 
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akitlerin şarta bağlanmasında kumar anlamının veya gararın bulunduğu gerekçesini 

kabul etmez.534  

Ayrıca İbn Teymiyye taʿlikî şarta bağlanmış akdin münâbeze ve mülâmese akitlerine 

benzetilmesini rızâ unsurunu dikkate alarak isabetli bulmaz. Bahsi geçen iki akit türünde 

müşterinin rızâsı olmaksızın bir akdin inşa edildiğini ve bu akitlerde kumar ve riskin 

olduğunu ifade eder. Taʿlikî şarta bağlanmış akitte ise, akde konu olan mal mevcut olup 

tarafların rızâsının bu mal üzerinde gerçekleştiğini, şartın sadece akdinin hukuki varlık 

kazanmasında etkili olduğunu dile getirir.535  

Konuyla ilgili çalışmaları olan Şazeli ve A. Haçkalı gibi araştırmacılar, mezheplerin 

bedelli akitlerin şarta bağlanması ile ilgili gerekçelerini İbn Teymiyye ve İbn Kayyim’in 

yaklaşım tarzına paralel bir şekilde ele almışlar ve bu tür akitlerde rızâ ilkesinin ihlal 

edildiği, garar ve kumar anlamının bulunduğu yönündeki yaklaşımları isabetli 

bulmamışlardır. Taʿlikî şarta bağlanan akitte tarafların rızâlarının bulunduğunu, şartın 

gerçekleşmesi ile akdin hukuki varlık kazanacağını dile getirmişlerdir. Nitekim 

akitlerde gararın, akde konu olan malın varlığında, elde edilip edilemeyeceğinde, 

cinsinde, çeşidinde, miktarında, tayininde ve bekasında söz konusu olacağı, şarta 

bağlanmış bedelli akitlerde ise zikredilen hususlarda bir belirsizliğin meydana 

gelmediği, akdin hukuki varlık kazanmasındaki belirsizliğin garar kapsamında olmadığı 

 
534 İbn Teymiyye(h), el-ʿUḳūd, 227; Şemsuddīn Muḥammed b. Ebī Bekr İbn Ḳayyim el-

Cevziyye(h), İʿlāmu’l-muvaḳḳiʿīn ʿan rabbi’l-ʿālemīn, thk. Muḥammed Muḥyiddīn 

ʿAbdulḥamīd (Beyrūt: el-Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 2011), 3/287. 

535 İbn Teymiyye(h), el-ʿUḳūd, 228. 
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ifade edilmiştir. Bundan dolayı konuyla ilgili çalışması olan araştırmacılar ıvazlı/bedelli 

akitlerin uygun şarta taʿlikînin geçerli olabileceği yönünde kanaat serdetmişlerdir.536  

Muasır araştırmacıların bedelli akitlerin uygun taʿlikî şarta bağlanabileceği 

yönündeki kanaatleri tartışmaya açıktır. Çünkü bu araştırmacılar, taʿlikî şarta bağlanmış 

bir akdin hukuki varlık kazanmasındaki belirsizliği garar kapsamında görmemişler ve 

akde konu olan maldaki belirsizliğin garar olduğunu ifade etmişlerdir. Taʿlikî şarta 

bağlanmış bir bedelli akitte, malda herhangi bir belirsizliğin olmadığı ifade edilmiş olsa 

da malın bekasıyla ilgili belirsizliğin varlığından söz etmek mümkündür. Örneğin, X 

marka, elli bin km’de olan bir otomobili satın almak isteyen bir müşteri, satıcıyla 

150.000 TL üzerine anlaşarak, “Babam yurt dışından döndüğünde bu aracı senden satın 

alırım.” dese satıcı da bunu kabul etse, bu satım akdinin hukuki varlık kazanması 

müşterinin babasının yurt dışından dönmesiyle söz konusu olacaktır. Bu örnekte satıma 

konu olan otomobilin markası ve diğer vasıfları belli olsa da şartın gerçekleşeceği 

zamana kadar aynı şekilde varlığını devam ettireceği, araç piyasasının sabit kalıp 

kalmayacağı hususları net değildir. Tarafların irade beyanlarının gerçekleştiği esnada 

mevcut olan mal ile şartın gerçekleştiği andaki malın aynı şekliyle kalacağını söylemek 

bu açıdan zordur.  Dolayısıyla akde konu olan malın bekasında bir belirsizliğin 

olmadığını söylemek güçtür. Hatta garar hakkında çalışması bulunan Darîr ve N. Güney, 

akdin varlık kazanmasıyla ilgili belirsizliğin garar kapsamında olduğunu, İbn Teymiye 

ve İbn Kayyyim’in değerlendirmelerinin isabetli bir yaklaşım olmadığını dile 

getirmişlerdir. Bu iki araştırmacı, gararın akde konu olan malda olabileceği gibi akdin 

 
536 Şāẕelī, Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī, 122-123, 132.; Haçkalı, İslam Hukukunda 

Satım Akdiyle İlgili Şartlar, 51-55; Burhan Erkuş, İslam Hukukunda Hukuki İşlemlerin 

Şarta Bağlılığı (Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Doktora, 2005), 130-139; Samar, Akitlerde Şart Hürriyeti, 67-69. 
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sigasında da olabileceğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla taʿlikî şarta bağlı akdin siga 

açısından garar ifade ettiğini ve akit esnasında belirli vasıfları taşıyan malın, şartın 

gerçekleşeceği zamanda aynı niteliklere sahip olup olmayacağı ile malın bedelinin sabit 

kalıp kalmayacağı hususundaki belirsizliklerin de garar kapsamında olduğunu 

benimsemişlerdir.537 

ab. Taʿlikî Şartı Kabul Eden Akitler  

Hanefîler teberru akitlerinden vasiyetin, temsil akitlerinden vesâyet ve vekâlet 

akdinin taʿlikî şartı kabul edeceğini benimserler. Örneğin, “Filanca onaylarsa malımın 

üçte birini sana vasiyet ettim.”, “Yurt dışına çıkarsam seni vekilim tayin ettim.” ve “Ben 

ölürsem çocuklarımın vesâyeti sendedir.” gibi tasarrufların şarta taʿlikî geçerli olup, 

şartın gerçekleşmesi durumunda tasarruf da geçerli olmaktadır. Her ne kadar vasiyet 

akdi, temlik ifade eden akit olsa da yapısı gereği vasiyette bulunan kimsenin ölümü ile 

gerçekleşecek bir akittir. Dolayısıyla akdin hükümleri kişinin ölümüne bağlanmıştır. Bu 

açıdan vasiyet akdinin yapısı gereği şarta taʿlikî geçerli kabul edilmiştir. Vesâyet ve 

vekâlet gibi temsil akitlerinde ise temlik anlamının bulunmaması, tarafların zararının ya 

da haksız bir kazancın söz konusu olmaması ve sadece yetkilendirme işlemi olması 

sebebiyle talike uygun görülmüştür.538 

Mâlikî mezhebinde, temlik ifade eden teberru akitlerinden hibenin, sadakanın, 

vakfın, vasiyetin ve temsil akdi olan vesâyetin şarta taʿlikî kabul edilmektedir. Temlik 

 
537 eṣ-Ṣıddīk Muḥammed eḍ- el-Emīn Ḍarīr, el-Ġarar ve es̱eruh fi’l-ʿuḳūd fi’l-fıḳhi’l-

İslāmī, 1995, 164-165; Güney, Satım Akdi Özelinde İslam Borçlar Hukukunda Garar, 

141-142. 

538 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/406; Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 618; Şāẕelī, 

Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī, 62-63. 
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ifade eden hibe ve sadakada taʿlikî şartın geçerli görülmesinde bu işlemlerin hayır ve 

sevap ciheti dikkate alınmış ve tarafların zararı veya haksız kazanca yol açmaması 

gerekçe olarak zikredilmiştir. 539 

ac. Uygun Taʿlikî Şartı Kabul Eden Akitler 

Hanefî mezhebinde, teminat akitlerinden olan kefalet ve havalenin, ıtlakat türü 

akitlerden mümeyyiz çocuğun ticarete izninin şarta taʿlikînde, şart, akdin yapısına 

uygun ve akdi destekler bir niteliğe sahipse geçerli kabul edilmiştir.540 Örneğin “Ali yurt 

dışından bu yıl dönmezse ondaki alacağına kefilim.” veya “On beş yaşına ulaşırsan 

senin ticari faaliyette bulunmana izin verdim.” gibi tasarruflarda şart geçerli olup, şartın 

gerçekleşmesi halinde tasarruf da geçerli hale gelir.  

Mâlikî mezhebinde kefalet işleminin, akde uygun şarta talik edilebileceği kabul 

edilmiştir.541 Şâfiî mezhebinde tercih edilen görüş olmamakla birlikte kefaletin, teberru 

akitlerinden vasiyetin, temsil akitlerinden vesâyetin, uygun taʿlikî şarta elverişli olduğu 

kabul edilmiştir.542 Hanbelî mezhebinde ise İbn Teymiyye’nin kanaati ayrı 

 
539 Ebu’l-Ḥasen Alī b. Aḥmed b. Mukramillāh ʿ Alī es-Saʿīdī el-ʿAdevī, Ḥāşiyetu’l-ʿAdevī 

ʿāla’l-Ḫaraşī (Būlāḳ: Maṭbaʿatu’l-Kubrā el-Emīriyye(h), 1317), 7/91; Ebū ʿAbdillāh 

Muḥammed b. Aḥmed b. Muḥammed ʿİlīş, Fetḥu’l-ʿaliyyi’l-mālik fi’l-fetvā ʿalā 

meẕhebi’l-İmām Mālik (Mıṣr: Maṭbaʿatu Muṣṭafā Muḥammed, ts.), 1/259-260; Şāẕelī, 

Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī, 76. 

540 Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 616; Şāẕelī, Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī, 

64; Erkuş, İslam Hukukunda Hukuki İşlemlerin Şarta Bağlılığı, 127. 

541 Saḥnūn, el-Mudevvene(h), 1186; Ḫaṭṭāb, Mevāhibu’l-celīl, 7/39; Şāẕelī, 

Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī, 79-80. 

542 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/716. 
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değerlendirilirse vasiyet, vekâlet ve mudarebe akitleri uygun taʿlikî şarta elverişli kabul 

edilmektedir.543  

b. Geçerliliği Açısından İzâfî Şartlar 

İzâfî şartlar, hukuki varlık kazanmış bir akdin hükümlerinin gelecek zamanda belirli 

bir vakitte yürürlük kazanmasını ifade eden şartlardır.544 Bu şartı taʿlikî şarttan ayıran 

iki temel faktör vardır. Birincisi, akdin hukuki varlık kazanması, ikincisi de gelecekte 

belirli bir zaman diliminde yürürlük kazanmasıdır. Bu açıdan zamanın tayin edilmiş 

olması akdin yürürlük zamanıyla ilgili bir belirsizlik meydana getirmemektedir. Akdin 

yapısı gereği böyle bir şartın öne sürülmesinin uygun olup olmaması açısından akitler 

tasnif edilmiştir. 

ba. Şarta Uygun Akitler 

Vasiyet ve vesâyet işlemleri yapısı gereği izafe bildiren akitlerdir. Bu akitler doğal 

olarak izâfî şarta uygun akitlerdir. Her iki akit türü dışındaki diğer işlemler hususunda 

İslam hukukçuları genel olarak taʿlikî şarta elverişli olmayan akitlerin izâfî şarta da 

elverişli olmayacağı kanaatindedirler. Fakat taʿlikî şarta elverişli olmayan bir kısım 

akitler yapısı gereği izâfî şarta elverişli görülmüştür.  

Hanefî mezhebine göre vekâlet, kefalet, havale ve ticarete izin verme gibi işlemler 

taʿlikî şarta elverişli olduğu gibi izâfî şarta da elverişli kabul edilmiştir. Bununla birlikte 

taʿlike elverişli olmayan icare, müsakât ve müzaraʿa gibi akitler ise izafeye uygun 

bulunmuştur. İcare akdinin talike elverişli görülmeyip izafeye elverişli kabul 

edilmesindeki gerekçe, bu akit türünde aynın değil menfaatin temlikinin söz konusu 

 
543 Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 6/490; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 3/90, 

202. 

544 Zerḳā, el-Medḫal, 1/573. 
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olması ve menfaatin de akit esnasında değil, zamanla elde edilebilir bir niteliğe sahip 

olmasıdır. Taʿlikî şartta öne sürülen şeyin meydana gelip gelmemesi belli bir durum 

değilken izâfî şartta akdin yürürlüğünde ileri bir zaman dilimine erteleme söz 

konusudur. Bu açıdan taʿlikî şarttaki belirsizlik ile izâfî şattaki belirsizlik eşit değildir. 

İcare gibi akitlerde ise akde konu olan menfaat zamanla meydana geleceğinden izâfî 

şartın akde aykırı olmayacağı düşünülmüştür. Örneğin, “Filanca yerdeki dairemi aylık 

1.500 TL mukabilinde bir yıllığına Eylül ayından itibaren sana kiraladım.” şeklinde 

kurulan bir icare akdi, sahih kabul edilmiştir.545 

Mâlikî mezhebinde taʿlikî şarta elverişli olan vakıf, hibe, sadaka ve kefalet akitlerinin 

izâfî şarta uygun olduğu ifade edilmelidir. Bu işlemlere ek olarak icare akdi ve benzeri 

menfaatin temlikini ifade eden işlemlerin izâfî şartı kabul edeceği söylenebilir. 546  

Şâfiî mezhebinde taʿlikî şarta elverişli olan vasiyet, vesâyet ve kefalet türü akitler 

izâfî şarta da elverişlidir. Bu işlemlere ek olarak icare akdinin bir zaman dilimine izafe 

edilmesi hususunda kısmi cevaz söz konusudur. Hizmet almak üzere bir şahısla 

sözleşmeyi ifade eden icâretu’l-ebdan izâfî şarta uygun görülmüştür. Örneğin, bir 

yerden başka bir yere bir malın taşınması üzerine kurulacak olan hizmet sözleşmesinde, 

gelecek ayın başında ilgili fiilin gerçekleştirilmesi üzerine anlaşma meydana gelse bu 

sözleşme sahih kabul edilir. Fakat bir aynın menfaati üzerine kurulan icare akdinin 

ileriki bir zamana bağlanması caiz görülmemiştir. Mesela, müşteri ile bir yıllığına belirli 

 
545 Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 618; İbn Ābidīn, Ḥaşiyetu İbn Ābidīn, 7/530. 

546 Ebū ʿ Abdillāh Muḥammed b. ʿ Abdillāh b. ʿ Alī el-Ḥaraşī, eş-Şerḥ ʿ alā Muḫtaṣari Ḫalīl 

(Būlāḳ: Maṭbaʿatu’l-Kubrā el-Emīriyye(h), 1317), 7/91. 
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bedel üzerine dairesini gelecek ayın başı itibariyle icare akdi yapan kimsenin işlemi 

sahih kabul edilmemiştir.547  

Hanbelî mezhebinde ise taʿliki kabul eden vasiyet, kefalet, vekâlet ve mudarebe 

akitleri izâfî şarta da elverişlidir. Bu akitlere ek olarak belirli süreliğine menfaatin 

temlikini ifade eden icare türü akitlerin izâfî şarta elverişli olduğu kabul edilmiştir.548 

bb. Şarta Uygun Olmayan Akitler 

Mülkiyetin naklinde sürekliliği ifade eden, akdin hukuki varlık kazanmasıyla 

hükümlerini hemen doğuran ve aynın temliki üzerine bina edilen akitler yapısı gereği 

izafeye elverişli kabul edilmemiştir. Bu tür işlemlerin başında satım akdi gelir. Satım 

akdi, hukuki varlık kazanmasıyla birlikte ayn olan bir malın mülkiyetini süresiz bir 

şekilde gerçekleştiren işlemdir. İzâfî şartın söz konusu olduğu akit, hukuki varlık 

kazanmakla birlikte sonuçlarını gelecek zaman diliminde doğuracaktır. Ayrıca satım 

akdi yapısı gereği sonuçlarını hemen doğuran bir işlemdir. İzâfî şartta ise akdin hükmü 

ileri bir tarihe ertelenmektedir. Bu durum akdin meydana gelmesinde garar riski 

taşımaktadır. Her ne kadar izâfî şartta taʿlike nazaran garar riski daha hafif olsa da akdin 

hükümlerinin yürürlüğe gireceği vakte kadar malın bekası hususunda belirsizlikten söz 

etmek mümkündür. Bu açıdan İslam hukukçuları izâfî şartları değerlendirirken akdin 

yapısı paralelinde taʿlikî şartların kriterlerini esas alırlar.549  

Hanefî mezhebinde yapısı gereği izâfî şarta uygun olmayan akitler alım-satım, nikâh, 

hibe, şirket, mal karşılığında sulh ve benzeri işlemlerdir.550 Bu minvalde Mâlikî, Şâfiî 

 
547 Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 3/388-389. 

548 Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 3/240. 

549 Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 618. 

550 Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 618. 
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ve Hanbelî mezheplerinde de yapısı gereği izâfî şarta elverişli olmayan akitlerin, izâfî 

şarta elverişli olmadığı söylenmelidir. 

c. Geçerliliği Açısından Takyidî Şartlar 

İslam hukukunda genellikle akdî veya akde bitişik şartlar ifadesiyle karşılığını bulan 

takyidî şartlar, akdin hukuki varlık kazanmasıyla ilişkili olmayıp kuruluşu esnasında 

akdi şekillendiren ve düzenleyen, akdin muktezasını daraltan veya muktezaya ek 

yükümlülük getiren şartlardır. Diğer bir tabirle bu şartlar akit serbestisinin bir tezahürü 

olup akdin işleyişinin ve sonuçlarının taraflarca belirlenmesini ifade eder. 

ca. Sahih Şartlar   

Akdin kuruluşu esnasında taraflarca öne sürülen, akdin sıhhatine engel teşkil 

etmeyen ve taraflar açısından bağlayıcı olan şartlar, sahih şartlar olarak nitelendirilir. 

İslam hukukçuları sahih şartları değerlendirirken akdin muktezası, şeriatın onayı ve örf 

halini alma gibi hususları dikkate alırlar. Bu bağlamda sahih şartları ilgili kıritelere göre 

kategorize etmek faydalı olacaktır.  

i. Akdin muktezasından olan şartlar 

İslam hukukçuları ittifakla akdin muktezasından olan şartları sahih şartlar olarak 

değerlendirirler.  Hakikati itibariyle akdin gereği olan bir şeyin şart olarak öne sürülmesi 

mecazî bir anlam ifade eder. Her ne kadar taraflar bunu ilave bir şart gibi öne sürseler 

de bu şart akdin doğası gereği meydana gelecek bir husustur. Örneğin satıma konu olan 

mal ile bedelin teslimi, malın ayıplı çıkması halinde geri iadesi ve satıcının malın 

bedelini teslim alana kadar malı hapsetmek istemesi gibi şartlar, akdin muktezasının 
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gereği olup, sahih şartlar kategorisindedir. Bu şartlar akdin muktezasını açıkça dile 

getirme ve vurgulama anlamı taşırlar.551  

ii. Akdin muktezasına/maslahatına uygun olan şartlar 

İslam hukukçularının sahih kategorisinde zikrettikleri şartlardan biri de akdin 

sonuçlarını destekler nitelikte olanlardır. Öne sürülen şart, akdin muktezasından 

olmamakla birlikte muktezaya uygun veya muktezanın maslahatına uygun ise bu tür 

şartlar da sahih kategorisinde olup bağlayıcılık ifade eder. Hanefî mezhebinde bu şart 

akdin muktezasından olmayıp muktezaya uygun olan şartlar olarak zikredilirken Mâlikî, 

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde ise akdin muktezasından olmamakla birlikte 

maslahatına uygun olan şartlar şeklinde ele alınmıştır. Bu bağlamda ele alınan şartlar, 

müşterinin akde konu olan malın bedelini ödemede vade talep etmesi, satıcının bedelin 

ödenmesi için kefil veya rehin talep etmesi ile muhayyerlik talebi gibi hususlardır. 

Örneğin satım akdinin muktezası akdin hukuki varlık kazanmasıyla birlikte satıcının 

malı, müşterinin de malın bedelini teslim etmesidir. Fakat satıcı malının bedelini 

alabilmek için kefil veya rehin talebinde bulunursa, bu şart, akdin muktezası olmamakla 

birlikte bedelin teslim edilmesi hususunu güvence altına alma amacı gütmektedir. Bu 

açıdan akdin gerekliliklerini güvence altına alan veya destekleyen şartlar sahih şartlar 

olarak kabul görmüştür.552  

 
551 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 8/17; Ḥaraşī, eş-Şerḥ ʿalā Muḫtaṣari Ḫalīl, 5/80; Ṣāvī, Bulġatu’s-

sālik, 5/2071; Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/50; Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 

4/54. 

552 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 6/13; Ḥaraşī, eş-Şerḥ ʿalā Muḫtaṣari Ḫalīl, 5/80; Şīrāzī, el-

Muheẕẕeb, 3/51; Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 4/54. 
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Hanefî hukukçular, akit esnasında kefil veya rehin talebinin sahih olabilmesi için 

bazı ilave kayıtlar öne sürerler. Örneğin satım akdinde kefil veya rehin şartının öne 

sürülmesi durumunda kefilin hazır bulunması ve kabul etmesi, rehin verilecek malın 

malum olması gibi şartlar aranır.553 Akitlerde kefil ve rehin talebinin yanı sıra havale 

şartının öne sürülebileceği hususunda farklı değerlendirmeler mevcuttur. Serahsî, akit 

esnasında öne sürülen havale şartını herhangi bir kayda bağlamaksızın akdin 

muktezasına uygun olduğunu dile getirmiştir. Yani müşterinin akit esnasında satıcıya 

malın bedelini, alacaklısı olduğu kimseden tedarik edeceği yönünde bir şart koşması 

akde uygun bir şart olarak kabul edilmiştir.  Ayrıca Serahsî, havale şartının kefalet şartı 

gibi olduğunu dile getirmiş, müşterinin zimmetinde malın bedelinin sabit olduğunu, 

havale ile bu borcun müşterinin zimmetinden diğer kimsenin zimmetine geçtiğini ve bu 

durumun da akdin muktezasına aykırı olmadığını belirtmiştir.554 Kâsânî ise havale 

şartının akde uygun olmadığını ve bu şartın sahih bir şart olmayacağını dile getirir. O 

gerekçe olarak havale şartının akdin muktezasından olmadığını, bununla birlikte akdin 

muktezasını desteklemediğini ve havalenin, borcu müşterinin zimmetinden düşürme 

olduğunu ifade ederek kefalet ve rehinden farklı olduğunu zikreder.555 Havale bir açıdan 

alacağı müşterinin zimmetinden düşürmeyi ifade etse de diğer açıdan borçlu olan 

kimsenin zimmetine yüklemeyi ifade etmektedir. Burada müşterinin öne sürmüş olduğu 

havale şartında malın bedeli olan miktarı tamamıyla ıskat anlamı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla havale şartının akdin muktezasına uygun olacağı ifade edilebilir.556  

 
553 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/16. 

554 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/22-23. 

555 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/15. 

556 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 6/407; Senhūrī, Maṣādiru’l-ḥaḳ, 3/116. 
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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde ise kefilin ve rehnin muayyen olması yeterli 

görülmüştür. Kefil olan kimsenin akit esnasında hazır bulunması gibi bir şart gerekli 

görülmemiştir. Şayet kefil veya rehin tayin edilmemiş ise satıcının muhayyer olacağı 

dile getirilmiştir.557 Bu açıdan Hanefîler’e nazaran daha esnek bir tutum 

sergilemişlerdir. Mâlikîler ise diğer mezheplere nazaran kefaletin ve rehnin şart 

koşulmasına daha geniş bir alan bırakmışlardır. Çünkü Mâlikîler’de akit esnasında öne 

sürülen kefil ve rehin şartında, kefil olan kişi veya rehin olan eşya muayyen olmasa da 

şartın sahih olacağı kanaati benimsenmiştir.558  

Akdin muktezasına uygun ve maslahatına olan şartlar arasında kabul edilen diğer bir 

husus da akde konu olan malın belirli vasıflara sahip olmasının talep edilmesidir. 

Müşterinin talep etmiş olduğu malda bir vasfı araması garara sebep olmamak kaydıyla 

caiz kabul edilmiştir. Örneğin, satıma konu olan kölenin okuma yazma bilmesi, 

hayvanın eğitimli olması, ineğin sütlü olması gibi mala ait vasıfları şart koşmak caizdir. 

Nitekim müşterinin mala rağbet etmesinde ve rızânın teşekkülünde bu vasfın olduğu 

inkar edilemez bir husustur. Burada önemli olan talep edilen vasfın şeriat tarafından 

yasaklanan bir duruma sebep olmamasıdır. Yani hamile olması ya da belirli miktarda 

süt vermesi şartıyla bir hayvanın satıma konu edilmesi caiz kabul edilmemiştir. Çünkü 

öne sürülen şartlar garara sebep olmaktadır.559 

Şâfiî mezhebinde akdin maslahatına uygun olan şartlar, akdin muktezasını destekler 

nitelikte olan vade, rehin ve kefil talebi gibi şartlarla sınırlı tutulmuştur.  Bununla 

 
557 Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/465-466; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/495. 

558 Ḫaṭṭāb, Mevāhibu’l-celīl, 6/246-247; Senhūrī, Maṣādiru’l-ḥaḳ, 3/114. 

559 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/16; Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 5/2075; Nevevī, el-Mecmūʿ, 

9/269; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/495. 
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birlikte Şâfiîler, akdin taraflarından birinin süre tayin etmeksizin mebiden faydalanma 

şartı öne sürmesini bu kapsamda değerlendirmemişlerdir. Zira akdin taraflarından 

birinin menfaatine olan şart, Hz. Peygamber’den gelen satımla birlikte şart koşmanın 

yasaklandığına dair nakledilen rivayet kapsamında görüldüğünden sahih kabul 

edilmemiştir. Örneğin bir evin satımında satıcının süre tayin etmeden oturma şartı öne 

sürmesi akdi bâtıl kılmaktadır. Bununla birlikte süre belirlenirse tercih edilen görüş 

sahih olmayacağı yönünde iken Câbir rivayeti esas alınarak sahih olacağı kanaatini de 

benimseyenler olmuştur. 560 

Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, akdin maslahatına olan şartlar daha geniş bir 

çerçevede değerlendirilmiş, akde taraf olanların maslahatına olan şartları da kapsamış 

ve belirli süreliğine tarafların mebiden faydalanma üzerine öne sürmüş oldukları şartlar 

sahih ve bağlayıcı görülmüştür. Örneğin bir evin satımında belirli süreliğine satıcının 

evde oturma şartını öne sürmesi sahih ve bağlayıcı kabul edilmiştir. Ahmed b. Hanbel 

Hz. Peygamber’den satımla birlikte şart öne sürmenin yasaklandığına dair zikredilen 

rivayetin aslının olmadığını ifade etmiş ve Câbir rivayetini esas alarak tarafların 

menfaatine olan bu tür şartların sahih olacağını ifade etmiştir.561 Bu açıdan İbn 

Teymiyye, şart hürriyetinde asıl olanın sıhhat ve ibahalık olduğunu dile getirmiş, 

 
560 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/52; Nevevī, el-Mecmūʿ, 9/274. 

561 Ebu’l-Velīd Muḥammed b. Aḥmed b. Aḥmed el-Ḳurṭubī İbn Ruşd el-Ḥafīd, 

Bidāyetu’l-muctehid ve nihāyetu’l-muḳteṣid, thk. Mācid el-Ḥamevī (Beyrūt: Dāru İbnu 

Ḥazm, 2012), 3/1105; Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 4/56; Şemsuddīn 

Ebū ʿ Abdillāh Muḥammed b. Aḥmed b. ʿ Arafe(h) ed-Desūḳī, el-Ḥāşiye(h) ʿ alā’ş-Şerḥi’l-

kebīr (Dāru İḥyāi’l-Kutubi’l-ʿArabiyye(h), ts.), 4/13; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/496. 
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Allah’ın helal kıldığı bir husus haram, haram kıldığı bir husus da helal kılınmadıkça 

şartların sahih ve bağlayıcı olduğunu ifade etmiştir.562  

iii. Örf haline gelen şartlar 

İslam hukukunda örf, şartın kaynağı olarak gündeme geldiği gibi şartın sıhhati 

noktasında da belirleyici bir role sahiptir. Akdin muktezasından olmayan, akdin 

muktezasını desteklemeyen ve daha çok tarafların menfaatleri doğrultusunda tek tarafa 

fayda sağlayan şartların sıhhatinde örf belirleyici bir özellik taşımaktadır. Bu yaklaşım 

tarzı genellikle Hanefîler’in benimsediği bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hanefî teorisinde akdin taraflarından birine menfaat sağlayan şartlar sahih kabul 

edilmemiş ve akdin fesâdına sebep olduğu ifade edilmiştir. Fakat bireylerin âdetlerinin 

toplum nezdinde karşılık bulup örf halini alması durumunda bu tür fiillerin taraflara 

menfaat sağlasa da sahih kabul edileceği benimsenmiştir. Hanefî teorisinde bu durum 

şu şekilde kaide haline getirilmiştir: “Örfle sabit olan şerʿî delile sabit olmuş gibidir.”563 

Hanefî mezhebinde şart hürriyetinde asıl kabul edilen yasaklığın olmasıdır.564 Hz. 

Peygamber’in şartla birlikte yapılan satımı men etmesi bu ilkenin temelinde yer alan 

nastır. Bundan dolayı Hanefîler’in şart hürriyetini dar bir alanla sınırlı tuttukları görülse 

de örf ile bu alanın genişletildiği söylenmelidir. Örfün fâsid olan şartı, sahih hale 

getirmesinde esas delil ise istisna uygulamasına verilen cevazdır. Maʿdûmun satışı 

yasak olmasından dolayı kıyas gereği caiz olmayan istisna işlemi insanların uygulaması 

 
562 İbn Teymiyye(h), Mecmūʿu’l-fetāvā, 29/80-83. 

563 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/18. 

564 Dirīnī, “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h)”, 2/378. 
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ile istihsanen caiz görülmüştür.565 Böylelikle akdi fâsid kılan tarafların menfaatine olan 

şartların sıhhatinde örf belirleyici bir niteliğe sahip görülmüştür. 

Örf sebebiyle sahih olan şartlara örnek olarak beyaz eşyalarda belirli süreliğine malın 

garanti kapsamında tutulması, mobilyacıdan alınan eşyanın eve teslim edilmesi, montaj 

edilmesi şartıyla klima alınması gibi hususlar zikredilebilir. Bu örneklerde akdin bir 

tarafına menfaat söz konusu olmakta ve bu menfaat Hanefî teorisinde kıyas gereği akdi 

fâsid kılarken örf sebebiyle istihsanen caiz kabul edilmektedir.  

Şâfiî mezhebinde şart hürriyetinde esas olan Hanefîler’in yaklaşımı gibi yasaklıktır. 

Bununla birlikte akit esnasında koşulan şartın sıhhatine Hanefîler gibi örfü 

işletmemektedirler. Şâfiî mezhebinde örf şartın sıhhati için değil, şartın varlığı için esas 

alınmıştır. Yani akit esnasında söz konu olmayan bir şartın örfte sabit olması akit 

esnasında zikredilmiş gibi kabul edilmiştir.566 Fakat akdin maslahatı gereği taraflara 

menfaat sağlayan şartlar, nasların belirlediği çerçeve ile sınırlı tutulmuştur. Akdin 

muktezasından olmayıp akdin maslahatı gereği olan şartlara, muhayyerlikler ve vade 

hususu zikredilmiştir. Bu açıdan Şâfiî mezhebinde şart hürriyeti daha dar bir alanla 

sınırlı tutulmuştur.  

Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise şart hürriyetinin çerçevesi diğer iki mezhebe 

göre daha geniş tutulmuştur.567 Akdin muktezasından olmamakla birlikte akdin 

maslahatına olan, taraflardan birine menfaat sağlayan şartlar, belirli ölçülerle sahih 

kabul edilmiştir. Bu şartların sıhhatinde örften ziyade genel yasaklamalar olan faiz, 

garar ve cehalet gibi unsurların durumu dikkate alınmıştır. Yukarıda örneği zikredildiği 

 
565 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/18; Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/16. 

566 Māverdī, el-Ḥāvi’l-kebīr, 5/186; Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-Neẓāir, 196. 

567 İbn Teymiyye(h), Mecmūʿu’l-fetāvā, 29/72. 
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üzere tarafların menfaatine olan şartlar da sahih kabul edilmiştir. Fakat burada 

Hanefîler’de olduğu gibi bu şartın sıhhatinde örf değil, Câbir ve Berîre rivayetleri gibi 

ilgili naslar esas alınmıştır. Örf genellikle şartın kaynağı olması yönüyle işlev 

görmüştür. Örneğin kiralama akdinde ücretin menfaat elde edilmeden peşin verilmesi 

ya tarafların böyle bir şart öne sürmeleriyle ya da örfün kaynaklığı ile söz konusu 

olmaktadır.568   

cb. Müfsid Şartlar 

İslam hukukçuları akdin kuruluşu esnasında taraflarca öne sürülen ve akdin sıhhatine 

engel teşkil eden şartları fâsid şartlar olarak nitelendirirler. Hanefî teorisinde fâsid 

şartlar akdin sıhhatine engel teşkil edip fâsid hükmü almasına neden olurken diğer üç 

mezhepte bu tür şartlar akdin butlânını gerektirmektedir. Yani Hanefî mezhebinde fâsid 

şartlar sebebiyle akit tam hükümsüzlük ifade etmezken, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî 

mezheplerinde tam hükümsüzlüğü ifade etmektedir.  Bundan dolayı bu tür şartları ele 

alırken akdi etkilemeleri sebebiyle müfsit/mubtil şartlar başlığı ile ifade etmek daha 

isabetli görünmektedir. Nitekim Mecelle şerhinde ve bazı eserlerde şartlar taksim 

edilirken akdin fesâdına sebep olan şartlar müfsid şartlar olarak isimlendirilmiştir.569 

Çünkü Hanefî teorisine göre şartın kendisi fâsid olduğu gibi akdi de fâsid hale 

getirmekte, diğer mezheplere göre ise akdi fâsid/bâtıl hale getirmektedir. İlgili üç 

mezhepte fesat ve butlân kavramları birbirinin müradifi olarak kullanıldığından akdin 

fâsid olması bâtıl yani hükümsüz olduğu anlamına gelir. 

İslam hukukçularının şartların geçerliliği ile ilgili yaklaşımları farklılaşmakla birlikte 

genelde ortak zeminde buluşmaktadır. Bu açıdan akdi fâsid kılan şartlar kapsamında 

 
568 Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 6/2828. 

569 Ali Haydar Efendi, Dureru’l-ḥukkām, 1/267; Seyyit Bey, Usûl-i Fıkıh, 452. 
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akdin muktezasına aykırı olan, riba, garar ve cehalete sebep olan şartlar ile bir akit 

içerisinde iki akdin varlığı anlamında olan safkateyni barındıran şartlar yer almaktadır. 

Buna ek olarak mezhepler arasında farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte akdin 

taraflarına ek menfaat sağlayan şartlar da müfsit şartlar altında değerlendirilmiştir. 

i. Akdin muktezasına aykırı olan şartlar 

Hanefî hukukçular, akdin muktezasına aykırı olan ve örf halini almamış şartları fâsid 

olarak görürler. Satıma konu olan malın belirli süreliğine teslim edilmemesi gibi şartlar 

ise müfsid şartlardandır. Örneğin satıma konu olan bir eşyanın bedeli peşin ödenmesine 

rağmen satıcının malı ayın ilk haftasında teslim etmeyi şart koşması fâsid bir şart olarak 

görülür. Çünkü akdin muktezası bedelin ödenmesi halinde alıkoyma hakkı olmaksızın 

hemen teslim etmeyi gerekli kılar. Bundan dolayı malın teslim edilmemesi akdin 

muktezasına aykırı düşmekte ve akdi fâsid kılmaktadır.570 Bununla birlikte ehli 

istihkaktan571 olan malın (kölenin) satılmaması veya hibe edilememesi üzerine bir satım 

akdinin de fâsid olacağını benimserler. Şayet mal ehli istihkaktan değilse yani köle 

değilse bu tür şartların bâtıl (hükümsüz) olduğunu ve akdin sıhhatine engel teşkil 

etmeyeceğini kabul ederler.572 

Mâlikî ve Şâfiî hukukçuları akdin gereği olan hususları engelleyen veya ortadan 

kaldıran şartların fâsid olduğunu ve akdi fâsid kılacağını ifade ederler. Bir satım akdinin 

muktezası, akde konu olan malın müşterinin mülkiyetine, bedelin ise satıcının 

mülkiyetine geçmesini ifade eder. Akdin neticesi olarak taraflar mülkiyetinde bulunan 

 
570 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 3/49. 

571 Ehl-i istihkak, başkasında hakkı bulunan kimsedir ki bu da insandır. bk.: ʿAynī, el-

Bināye(h), 10/281. 

572 Merġīnānī, el-Hidāye(h), 3/48. 
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malda dilediği tasarrufta bulunabilirler. Bu durumda akdin muktezası olan mülkiyet 

naklinde bazı sınırlandırmalarda bulunmak satım akdinin muktezasına aykırı düşecektir. 

Örneğin satıma konu olan malın başkasına satılmaması veya hibe edilmemesine dair 

şartların öne sürülmesi akdin muktezasına aykırıdır. Çünkü satım akdi mülkiyetin 

naklini gerektirir ve mülkiyet sahibi dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Bu tür şartlar 

akdin gayesine ters düşmekte ve akdin fesâdına/butlânına sebep olmaktadır.573 

ii. Riba, garar ve cehalet barındıran şartlar 

İslam hukukçuları haksız kazanca yol açan riba, garar ve anlaşmazlığa sebep olacak 

derecede cehalet barındıran şartların öne sürüldüğü akitleri fâsid/bâtıl olarak 

değerlendirirler. Genel hatlarıyla garar, akde konu olan mal ve semenin varlığındaki 

belirsizliği ifade ederken vasıflardaki belirsizliğin ise cehalet kapsamında ele alındığı 

ifade edilmişti. Bu açıdan tarafların akit esnasında öne sürmüş oldukları ve garara veya 

anlaşmazlığa düşürecek derecede cehalete sevk eden şartlar akdi fâsid/bâtıl kılmaktadır. 

 İslam hukukçuları mezkûr türdeki şartların akdi fâsid kılacağına, riba ile ilgili nasları 

ve Hz. Peygamber’in belirsizlik barındıran satımı yasaklaması ile ilgili rivayetleri esas 

alarak görüş belirtmişlerdir. Kaynaklarda, hamile olması şartıyla sığır ve benzeri 

hayvanlar, günlük belirli miktar süt vermesi şartıyla sağımlık koyun ve benzeri 

hayvanlar, belirli miktarda yağ içermesi kaydıyla zeytin ve susam gibi malların satılması 

bu tür şartlara örnek olarak zikredilir. Nitekim ilgili örneklerde akdin konusu olan malda 

veya öne sürülen şartın meydana gelip gelmemesinde belirsizlik söz konusudur.574  

 
573 Şīrāzī, el-Muheẕẕeb, 3/52; Ṣāvī, Bulġatu’s-sālik, 5/2071. 

574 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/23-25; Ebu’l-Velīd Muḥammed b. Aḥmed b. Aḥmed el-Ḳurṭubī 

İbn Ruşd el-Cedd, el-Muḳaddimātu’l-mumehhidāt, thk. Muḥammed Ḥucī (Beyrūt: 
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iii. Akit içerisinde başka bir akdi gerektiren şartlar 

Genellikle safkateyn yasağı olarak ifade edilen ve Hz. Peygamberin bir satım 

içerisinde iki satımı barındıran veya bir safka içerisinde iki safkayı barındıran işlemleri 

yasakladığına dair beyanı,575 şartın sıhhatinde belirleyici kriterlerdendir. Safkateyn 

ifadesi İslam hukukçuları tarafından birkaç anlamda kullanılmaktadır. Bu anlamlar 

içerisinde yaygın kullanım, bir akit içerisinde iki akdi barındıran işlem anlamında iken, 

birden fazla fiyat sunulup akit meclisinde fiyat belirlemenin yapılmaması, akit anlamına 

gelecek bir menfaatin şart koşulması gibi durumlar da safkateyn kavramı kapsamında 

değerlendirilmiştir.576 İslam hukukçularının kullanımından hareketle safkateyn kavramı 

şu minvalde tanımlanmaktadır: Tek irade beyanıyla bir akit meclisinde birden çok akdin 

kurulması ve hükümlerini tek bir akdin neticesi gibi meydana getirecek şekilde 

birleştirilmesidir.577  

Mezkûr tanım ve rivayetlere yüklenilen anlamlar doğrultusunda İslam hukukçuları, 

tarafların akit esnasında başka bir akdi veya başka bir akit anlamı barındıran menfaati 

şart koşmalarını akdi müsfid/mubtil eden şartlar arasında kabul etmişlerdir. Mesela 

satıcının, “Bana arabanı satman şartıyla sana evimi sattım.” veya “Bana borç vermen 

şartıyla sana bahçemi sattım.” gibi şartlar öne sürmesiyle kurulan akitler fâsid/bâtıl 

 
Dāru’l-Ġarbi’l-İslāmī, 1988), 2/67; Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/470; Şemsuddīn İbn 

Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 4/55. 

575 Ebū Dāvud, es-Sunen, “Buyūʿ”, 57 (No. 3463). 

576 Mahmut Samar, İslam Hukukunda Akitlerin Birleştirilmesi (Safkateyn) Yasağı ve 

Günümüz Finans Uygulamalarına Etkisi (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2018), 88-106. 

577 Samar, İslam Hukukunda Akitlerin Birleştirilmesi (Safkateyn) Yasağı, 116. 
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akitlerdendir. Bu bağlamda bir satım akdi esnasında karz, selem ve icare gibi başka 

akitlerin yapılmasını şart koşmak akdi fâsid/bâtıl kılmaktadır.578 

Mâlikî mezhebinde satım akdiyle birlikte satıma konu olan malın menfaatini belirli 

süreliğine satıcının kullanmayı şart koşması caiz görülmüştür. Mâlikî hukukçular bu 

meseleyi açıklarken bey akdi ile birlikte icare akdinin kurulduğunu ve bunun semenden 

karşılığı olduğunu ifade ederek caiz kabul etmişlerdir. Örneğin satıcının ev satımında 

bir yıllığına, arazi satımında on yıllığına akde konu olan malın menfaatini şart koşması 

caiz kabul edilmiş ve bu şartın icare hükmünde olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla 

Mâlikî mezhebinin safkateyn yasağına yaklaşımında diğer mezheplerden farklılaştığı 

söylenmelidir. Mezhepte safkateyn yasağına verilen örnekler, satımla birlikte selem 

akdinin yapılması şeklinde aktarılmıştır. Bu durum gerekçelendirilirken öne sürülen 

şartın semenden karşılığının olmaması zikredilmiş bunun da semende eksikliğe veya 

fazlalığa sebep olacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla semende karşılığı olmayan bir 

hususun şart koşulması akdin fesâdına sebep görülmüştür.579 

iv. Akdin taraflarına menfaat sağlayan şartlar 

Akdin muktezasından olmayıp tarafların kendilerine menfaat sağlayacak bir hususu 

şart koşmaları Hanefî ve Şâfiî hukukçulara göre akdi fâsid/batıl kılmaktadır. Satıcının 

akde konu olan evde belirli süreliğine oturmayı, aracı belirli süreliğine kullanmayı veya 

müşteriden kendisine borç vermesini, bir şeyi hibe etmesini şart koşması Hanefîler’e 

göre akdi fâsid kılarken Şâfiîler’e göre akdi bâtıl kılmaktadır. Benzer bir şekilde 

 
578 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/20; İbn Ruşd el-Cedd, el-Muḳaddimātu’l-mumehhidāt, 2/66; 

Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/463; Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 4/60. 

579 İbn Ruşd el-Cedd, el-Muḳaddimātu’l-mumehhidāt, 2/66-67; Derdīr, eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr, 

5/2073, 6/2848-2849; Desūḳī, el-Ḥāşiye(h), 4/13. 
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müşterinin menfaatine olan şartlar da müfsid/mubtil şartlar olarak değerlendirilmiştir. 

Müşterinin, satıcının gömlek dikmesi şartıyla kumaş satın alması, kendisine ödünç 

vermesi veya hibede bulunması gibi şartlar da bu kabildendir.580  

Akdin konusuna menfaat sağlayan şartlar da bu bağlamda değerlendirilmiş ve akdin 

fesâdında etkili görülmüştür. Hanefî mezhebinde ehl-i istihkaktan olan mebîe menfaat 

sağlayan şartlar müfsid şart kategorisinde ele alınmıştır. Bu durumun örneği köle 

satımında satıcının müşteriye köleyi azat etme şartını koşmasıdır. Söz konusu şart, 

Hanefî teorisine göre müfsid şartlardandır. Ehl-i istihkak dışındaki mallar hakkındaki 

şartlar ise müfsid görülmemiş bâtıl şart olarak ele alınmıştır. Şâfiî mezhebinde ise Berîre 

rivayetinden dolayı kölenin azat edilmesi şartıyla satımı, meşhur olan görüşe göre sahih 

kabul edilmiştir.581 

Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde akdin taraflarına menfaat sağlayan şartlar 

doğrudan mubtil şartlar olarak değerlendirilmemiş ve menfaatten faydalanmanın süresi 

belirlenmesi kaydıyla sahih addedilmiştir. Bu süre yesîr olarak nitelendirilmiş ve bu 

sürenin tarafların mebîin menfaatinden bir ay veya bir aydan daha fazla daha bir süre 

faydalanmayı şart koşması şeklinde açıklanmıştır. Mâlikî kaynaklarında bu sürenin bir 

yıl olabileceği şeklinde görüşler de nakledilmiştir. Bu görüşün temelinde Câbir rivayeti 

delil alınmış ve belirli süreliğine taraflara menfaat sağlayan şartların akdi hükümsüz 

kılmayacağı benimsenmiştir.582 

 
580 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/18; Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/464. 

581 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 6/404; Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 2/466. 

582 İbn Ruşd el-Ḥafīd, Bidāyetu’l-muctehid, 3/1105; Desūḳī, el-Ḥāşiye(h), 4/13; Buhūtī, 

Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/496. 
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cc. Bâtıl Şartlar 

İslam hukukçuları akit esnasında öne sürülen şartların bir kısmını hükümsüz kabul 

edip akdi sahih görürler. Bu şartlar boş söz (lağv) kabilinden sayılır ve akde herhangi 

bir etkisinden söz edilmez. Bu sebeple ilgili şartlar bâtıl (hükümsüz) şartlar başlığı ile 

ele alınmıştır. 

Hanefî mezhebinde ehl-i istihkaktan olmayan mebiin satılmaması, hibe edilmemesi 

gibi akdin konusuna dönük şartların bâtıl, akdin ise sahih olduğu kabul edilir. Örneğin, 

araç satımında satıcının müşteriye aracı herhangi birisine veya belirli kimselere 

satmaması veya hibe etmemesi yönünde öne sürmüş olduğu şart bâtıl olup akit sahihtir. 

Akit neticesinde aracın mülkiyetini elde eden müşteri bu malda dilediği gibi tasarrufta 

bulunabilir ve istediğine satıp istediğine hibe edebilir. Akit esnasında satıcının öne 

sürmüş olduğu satmama veya hibe etmeme şartı bâtıldır.583 

Akit esnasında taraflarca öne sürülen şartın bâtıl, akdin sahih olduğu durumlardan 

biri de şartın zarar içeren bir unsur olmasıdır. Mesela bir evin yıkılması, bir elbisenin 

yakılması şartıyla satımı bu şekildedir. Bu şekilde yapılan bir akit sahihtir; ileri sürülen 

şart ise bâtıldır. Müşteri akit neticesinde malın mülkiyetini elde etmiş olur. Öne sürülen 

şartlar ise hiçbir anlam ifade etmez. Bununla birlikte Ebû Yûsuf’un bu tür şartların akde 

etki edeceği ve fâsid kılacağı yönünde bir görüşü mevcuttur.584 

Akdin tarafları dışında üçüncü bir şahsın menfaati için öne sürülen şartlar ile akde 

herhangi bir faydası ve zararı dokunmayan şartlar da Hanefî mezhebinde bâtıl 

kategorisinde kabul edilmiştir. Örneğin bir evin akde taraf olamayan üçüncü bir şahsın 

oturması üzerine satıma konu edilmesi, üçüncü şahsın menfaatine olan bir şarttır. Bu 

 
583 Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/11-12. 

584 Seraḫsī, el-Mebsūṭ, 13/18; Kāsānī, Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ, 7/12. 
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şart üzerine inşa edilen akit sahih, şart ise bâtıldır. Benzer bir şekilde giyilmesi üzerine 

bir elbisenin, tüketilmesi üzerine gıda maddesinin satımında da herhangi bir fayda ve 

zarar olmadığından öne sürülen şart bâtıl, akitse sahihtir.585 

Zikredilen hususlar dışında Hanefî mezhebinde taʿlikî şarta elverişli olan kefalet, 

havale, rehin ve talak gibi işlemlerde fâsid şartın öne sürülmesi tasarrufun sıhhatine 

engel görülmemiş, bu şartlar bâtıl, akitse sahih kabul edilmiştir. Ayrıca taʿlikî şarta 

elverişli olmayan nikâh akdinde de fâsid şartın öne sürülmesi halinde akdin sahih, şartın 

ise bâtıl olduğu benimsenmiştir.586 

Mâlikî mezhebinde semenden hissesi bulunmayan bir durumun şart olarak öne 

sürülmesinde şart bâtıl, akit ise sahih kabul edilmiştir. Örneğin satıcının müşteriye üç 

güne kadar malın bedelini getirmemesi halinde aralarında alışverişin olmayacağı 

yönünde ileri sürülen şart bâtıl, akit ise sahih görülmüştür. Benzer bir şekilde bahçe 

satımında müşterinin tabiî afet (Cāiḥa) gibi olağandışı hallerde selamette olma şartı 

koşması bâtıl olarak kabul edilmiştir. Tabiî afetler, normal şartlarda söz konusu 

olmayan, nadir olarak karşılaşılan bir durum olarak değerlendirilmiş, bundan dolayı 

bedelden hissesi olmayan bir şart olarak kabul edilmiş, akdin sıhhatin engel 

düşünülmemiş ve sadece bu şart hükümsüz sayılmıştır. Bâtıl şartlar arasında zikredilen 

bir diğer husus da akdin hukukunu düşüren şartlardır. Taraflardan birisinin akdin gereği 

olarak elde ettiği hakkı karşı tarafın şart koşarak düşürmesi bâtıl şart olarak 

 
585 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 6/411. 

586 İbnu’l-Humām, Fetḥu’l-ḳadīr, 6/411; Şeyḫ Bedreddīn, Cāmiʿu’l-fuṣūleyn, 617. 
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değerlendirilmiştir. Örneğin satıma konu olan malda çıkabilecek hak ve kusurlara karşı 

sorumlu olmama şartı bu tür bâtıl şartlardandır.587 

Şâfiî mezhebinde herhangi bir maksada matuf olmayan şartlar bâtıl olarak 

değerlendirilmiştir. Böyle bir şartın varlığı halinde akdin sahih olarak meydana geleceği 

benimsenmiştir. Satıma konu olan kölenin sadece belirli yiyecekler yemesi üzerine akit 

kurulması halinde öne sürülen husus bâtıl şarta örnek olarak zikredilir. İlgili örnekten 

hareketle araç satımında belirli firmanın istasyonlarından akaryakıt alma şartının öne 

sürülmesi de bâtıl şart kapsamında değerlendirilebilir. Sonuç olarak akit sahih ve 

müşteri dilediği istasyondan akaryakıt alabilir. Çünkü bu şart akdin muktezası açısından 

herhangi bir amaca matuf değildir.588 Bununla birlikte karz akdinde değerini koruyan 

bir parayı borç verenin borçludan geri öderken değeri düşük olanından vermesini şart 

koşmasında da şart bâtıl kabul edilmiştir. Burada bu şart akdin fesâdında etkili 

görülmemiştir. Çünkü öne sürülen şart, borç verenin menfaatine değil, borç alanın 

menfaatinedir. Nitekim ilgili durumda bir iyilik söz konusu olup bu da akdin fesâdına 

sebep görülmemiştir.589 

Hanbelî mezhebinde akdin muktezasından olmayan ve herhangi bir tasarruftan veya 

kısmi tasarruftan men etmeyi içeren şartlar bâtıl kategorisinde ele alınmıştır. Satım 

akdinde satıcının müşteriye mebii başkasına satmaması ve hibe etmemesi gibi hususlar 

hükümsüz sayılmış, akit sahih görülmüştür. Aynı minvalde satıma konu olan malın 

 
587 İbn Ruşd el-Cedd, el-Muḳaddimātu’l-mumehhidāt, 2/67; Ebu’l-Ḥasen ʿAlī b. 

ʿAbdisselām et-Tusūlī, el-Behce(h) fī şerḥi’t-tuḥfe(h), thk. Muḥammed ʿAbdulḳādir 

Şāhīn (Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 1998), 2/13. 

588 Suyūṭī, el-Eşbāh ve’n-Neẓāir, 666; Şāẕelī, Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī, 270. 

589 Şirbīnī, Muġni’l-muḥtāc, 3/35. 
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başkasına satılması veya hibe edilmesi gibi karşı tarafa belirli bir tasarrufta bulunmasını 

içeren şartlar da bâtıl olup akit sahih addedilmiştir. Bir diğer husus olarak şerʿî 

hükümlerin gereklilikleri olan veya naslara aykırı olan şartlar da bu kategoride 

değerlendirilmiştir. Örneğin azat edilmek üzere satılan kölenin vela hakkınının satıcıya 

ait olması şartıyla gerçekleşen akitte vela ile ilgili şart naslara aykırı olmasından 

hükümsüz görülmüştür.590 

  

 
590 Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), eş-Şerḥu’l-Kebīr, 4/61; Buhūtī, Keşşāfu’l-ḳınāʿ, 2/498. 
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SONUÇ 

Fıkıh usûlü eserlerinde şart, farklı konularla bağlantılı olarak ele alınmakla birlikte 

genellikle hüküm teorisi altında incelenmiştir. Bu bağlamda erken dönem usûl eserlerinde 

şart, emir, istidlâl yöntemleri ve mefhûmu’l-muhâlefe gibi başlıkların altında ele alınmış, 

buna ek olarak Hanefî usûllerinde şerʿî fiillerin kendilerine taalluk ettiği vasıflar başlığı 

altında hükümle ilişkilendirilmiştir. Kelamcı mesleği ile ele alınan erken dönem usûl 

eserlerinde ise hüküm konusu, şart gibi vasıfları içine almayan ve sadece teklif içeren 

hükümlerle sınırlı tutulmuştur.  

Hüküm konusunun usûl eserlerinde müstakil olarak ele alınıp teorisinin ortaya 

konulmasının Gazzâlî ile somutlaştığı ifade edilmelidir. O, hükmü tanımlamış ve sonraki 

süreçte teklifî hüküm olarak sınıfladırılan unsurları hükmün çeşitleri olarak zikretmiştir. 

Vazʿî hüküm tabirine yer vermeyen Gazzâlî, bu sınıf altında bulunan vasıfları da hüküm 

kapsamında görmemiştir. Bu noktada sadece sebebi ele almış ve hükmün kendisiyle 

ortaya çıktığı vasıf olarak kategorize etmiştir. Ayrıca sebeble ilişkili olarak azîmet-ruhsat, 

sıhhat-fesat-butlân kavramlarını değerlendirmiş, şarta hüküm konusunda yer 

vermemiştir. Vazʿ kavramının H. 7. asra doğru hüküm tanımında yer aldığı tespit edilmiş, 

Hanefi usûllerinde şart gibi vasıflar hüküm ile ilişkili olarak ele alınsa da vazʿî hüküm 

şeklinde kategorize edilmesi bu süreçte kelamcı usûlcüler ile gündeme gelmiştir. Hanefî 

usûllerinde hükmün tanımlanması ile teklifî ve vazʿî hüküm şeklinde sınıflandırılması ise 

memzûc metodla kaleme alınan usûl eserlerinde söz konusu olmuştur. 

Vazʿî hüküm teorisinin ortaya konulmasıyla birlikte hüküm konusunda ele 

alınmaya başlayan şart kavramı, kelamcı usûlcülere göre kaynağı dikkate alınarak 

taksime tabi tutulmuş ve sadece Şâriʿin vazʿ etmiş olduğu şerʿî şartın hüküm kapsamında 

olduğu benimsenmiştir.  Buna ek olarak kelamcı usûlcüler bireylerin şart koştukları 

hususları doğrudan vazʿî hüküm kapsamında görmeseler de hükmün meydana 
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çıkmasındaki etkisinden dolayı Şâriʿin konu ile ilgili genel hitabı kapsamında 

değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla bireylerin öne sürdükleri şartın Şâriʿin hitabı 

doğrultusunda dolaylı da olsa vazʿî hüküm kapsamında olacağı ima edilmiştir. Karma 

yöntemle ele alınan Hanefî usûllerinde ise vazʿî hüküm teorisi hem Şâriʿin hem de bireyin 

ortaya koymuş olduğu şartı kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Bu durum bireylerin vaz 

ettiği şartın da hükmün meydana gelmesinde etki sahibi olduğu sonucunu göstermektedir. 

Vaz’i hüküm kategorisinde kelamcı usûlcüler, sebeb, şart, mâniʿ ve sıhhat-fesâd-

butlân gibi vasıflara yer verirken fukaha, rükün, illet, sebeb, şart ve alâmet vasıflarına yer 

vermişlerdir. Bu manada İbnü’l-Hümâm gibi karma yöntemle usûl kaleme alan birkaç 

usûlcü dışında Hanefîler’in vazʿî hüküm kategorisinde mâniʿ vasfına yer vermedikleri 

tespit edilmiştir. Çalışma esnasında bu hususun iki gerekçeye binaen olabileceği 

zikredilmiştir. Birinci gerekçe, mâniʿ dışındaki diğer vasıfların hükmün meydana 

gelmesinde etkili hususlar olmasıdır. Yani mâniʿ vasfının hükmün meydana gelmesinde 

etkin olmayıp, aksine hükmün ortaya çıkmasına engel teşkil eden bir durum olmasıdır. 

İkinci ve daha muhtemel olan gerekçe ise, Hanefîler nazarında şartın yokluğunun mâniʿ 

olarak konumlandırılmasıdır. Nitekim mâniʿ vasfı ele alınırken verilen örneklerin hepsi 

şartın yokluğu üzerinedir. Ayrıca mahza şartın tanımlanmasında şartın yokluğunun mâniʿ 

olarak ifade edilmesi de bu hususu destekleyici niteliktedir.  

Şart kavramı, farklı ifadelerle tanımlanmakla birlikte, hükümle ilişkisi bağlamında 

temelde iki şekilde konumlandırılmıştır. Bunlardan birincisi, şartın yokluğunun hüküm 

açısından bir anlam ifade edip etmemesidir. Bu açıdan Hanefî ve bazı kelamcı usûlcüler, 

şartın yokluğunun aksi bir hükmü gerektirme açısından bir anlam ifade etmediği 

görüşündeyken diğer bazı kelamcı usûlcüler ise şartın yokluğunun aksi bir hükmü 

gerektirdiği yönünde kanaat belirtmişlerdir. Nitekim bu husus tanımların şekillenmesinde 

de etkili olmuştur. İkinci husus ise şartın yokluğunun hükmün meydana gelmesinde nasıl 
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bir anlam ifade ettiği üzerinedir. Hanefilere göre şartın yokluğu, hükme mâni olmanın 

yanı sıra illletin işlevselliğine de mâni olurken, diğer usûlcülere göre ise sadece hükme 

mâni olarak konumlandırılmıştır. Şartın bu yöndeki işlevi ise, fürû ahkâmın 

şekillenmesinde farklı sonuçların çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Hanefilerde 

şart, yokluğunda hükme ve illetin işlevselliğine engel olarak konumlandırılmakla birlikte 

bu yokluk aksi yönde bir hükmün ortaya çıkmasında etkili değildir. Kelamcı usûlcüler ise 

şartın yokluğunu sadece hükme mâni olarak konumlandırmışlar ve bahsi geçen 

usûlcülerden çoğunluğu bu yokluğun aksi yönde bir hükmü gerektireceği görüşünü 

benimsemişlerdir. Bu bağlamda temelde iki farklı şart tanımı söz konusu olmaktadır. 

Hanefilerin yaklaşımı ortaya koyması açısından çalışmada şart şu şekilde tanımlanmıştır:  

“Şart, varlığıyla hükme ulaştırma ve etki etmede bir işleve sahip olmayan, bir şeyin 

zorunlu olarak meydana gelmesinin (vücubunun) değil varlık bulabilmesinin 

(vücudunun) kendisine bağlı olduğu, yokluğu halinde ise şerʿî nassın aksi yönde bir 

hüküm ifade etmesinde işlevinden söz edilmeyen vasıftır.”  

Kelamcı usûlcülerin çoğunluğunun şart tanımı ise şu şekilde ifade edilebilir: 

“Şart, kendisinin bulunmamasıyla hükmün yokluğunu gerektiren, meydana gelmesiyle 

hükmün meydana gelmesini ve yokluğunu gerektirmeyen, kendi varlığında hüküm ile 

münasebet ilişkisi içermeyen vasıftır.” 

Fıkıh usûlü eserlerinde şartın çeşitleri ele alınırken temelde iki yaklaşım sergilendiği 

görülmektedir. Kelamcı usûlcüler şartı, kaynağını dikkate alarak taksime tabi 

tutmuşlardır. Bu taksimin şekillenmesinde hüküm teorisi ile ilgili yaklaşımların etkili 

olduğu söylenebilir. Gerekçe olarak da vazʿî hüküm kategorisinde yer alan şerʿî şart ile 

diğer şart türlerini tefrik etmek için böyle bir yaklaşım sergilendiği ifade edilebilir. 

Kaynağı esas alınarak yapılan taksimin altında kısmen de olsa şartın işlevine yer 

verilmiştir. Ama şartın işlevi bağlamındaki yaklaşım yüzeysel kalmıştır. Bu noktada 
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Hanefiler ise şartı hukuk pratiğindeki işlevini esas alarak taksime tabi tutmuşlardır. Bahsi 

geçen taksim şartın işlevi açısından oldukça detaylıdır. Bununla birlikte merkezde şartın 

işlevi olsa da değerlendirmelerde kaynağının da dikkate alındığı ifade edilmelidir. Ayrıca 

çalışmada ifade edildiği üzere memzûc yöntemle usûl kaleme alan bazı müelliflerin şart 

kavramını kaynağını dikkate alarak taksim ettitkleri görülmekle birlikte işlevine dair 

hususları kaynağı açısından yapmış oldukları taksim altında değerlendirmişlerdir.  

Şart nazariyesinin anlaşılması ve hükmün meydana gelmesindeki fonksiyonu ifade 

etmesi açısından şart vasfının sebeb, illet, mâniʿ, alâmet ve hikmet vasıflarıyla önemli 

ölçüde ilişkisi gözlenmiştir. Özellikle Hanefî usûlcüler şartı işlevi üzerinden ele alırken 

sebeb, illet ve alâmet kavramlarıyla ilişkilendirmişler ve şartın bazı durumlarda zikri 

geçen vasıfların/durumların özelliklerini taşıyabileceğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda 

illetle sıkı bağ kuran Hanefîler şartın hükme mâni olma yanında illete de mâni olacağını 

kabul etmişlerdir. Şartın illete mâni olma hususu ise hukukun pratik sahasında farklı 

sonuçların çıkmasında etkili olmuştur. Ayrıca bir hususun şart olması hikmet ile 

ilişkilendirilmiş, beşerî iradenin öne sürdüğü şartların sıhhatinde hikmet belirleyici bir 

kriter olarak yer almıştır. Yani hukuki fiilin meydana gelmesindeki amaca uygun olan ve 

uygun olduğu düşünülen şartlar sahih görülürken amacı ortadan kaldıran veya amaca 

aykırı olanlar ise makbul görülmemiştir. Bu husus akitlerde caʿlî şartların sıhhatinde 

belirleyici olmaktadır. 

Hanefîler’de şerʿî ve taʿlikî şartlar illete mâni olarak konumlandırılırken izâfî ve 

takyidî şartlar ise hükme mâni olarak konumlandırılmıştır. Diğer mezheplerde ise şerʿî 

şartlar iki kategoride değerlendirilmiş, bunların bir kısmı sebebin şartı diğer bir kısmı ise 

hükmün şartı olarak ele alınmıştır. Buradan hareketle bir kısım şerʿî şartlar sebebe mâni 

iken bir kısmı ise hükme mâni olarak konumlandırılmıştır. Ayrıca taʿlikî, izâfî ve takyidî 

şartlar ise hükme mâni olarak konumlandırılmıştır. Bu bağlamda teorik zeminde Hanefî 
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mezhebi ile diğer mezheplerin şartın işlevine dair yaklaşımlarının farklılık arz ettiği tespit 

edilmiştir.  

Şart nazariyesi bağlamında akitler ele alındığında öncelikle akit olgusunun ne olduğu 

üzerinde durulmuş ve akdin bireylerin kendi iradeleriyle kendilerini sorumlu tuttukları 

bir hukuki işlem olduğu gözlenmiştir. Akitler, bireylerin kendilerini sorumlu tuttukları 

kanun olmakta, şeriat ise bu noktada hukukî işlemlerde bulunması gereken genel ilkeleri 

belirlemektedir. Kaynaklarda akdin, hukukî sorumluluğu meydana getiren sebeb olduğu 

ve sebebi meydana getirenin de bireylerin kendileri olduğu, Şâriʿin ise bireylerin 

meydana getirdikleri sebebe hüküm bağladığı belirtilmiştir. Hukukî fiillerin sebebi olan 

akitler, bireyler tarafından vazʿ edilmekte ve bireylerin kendileri için kanun mesabesini 

almaktadır. Şart ise hukukî sorumlulukların doğmasına sebeb olan akdin en önemli 

unsurunu oluşturmaktadır. Nitekim akdin inʿikâdı, sıhhati ve butlânı önemli ölçüde 

şartlarla ilişkilidir. 

İslam hukukunda akdi meydana getiren şartlar, kaynağı esas alınarak taksime tabi 

tutulmuştur. Akit olgusunun meydana gelmesinde aklen gerekli olan şartlar akli şart 

olmanın yanında şerʿî şart olarak konumlandırılmıştır. Buna ek olarak İslam’ın genel 

ilkeleri çerçevesinde aklen zorunlu olmayan hususlar şeriat tarafından vazʿ edilmiştir. 

Şerʿî şart olarak görülen hususların bir kısmı şeriat tarafından açık bir şekilde ifade 

edilirken bir kısmı ise naslar çerçevesinde içtihadın ürünü olarak bu kategoride yer 

almıştır. Dolayısıyla akitlerde şerʿî şartların belirlenmesinde içtihadın önemli ölçüde 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. İçtihada ek olarak otorite kaynaklı iradenin tasarrufları da 

şerʿî şartların belirlenmesinde paye sahibi olmuştur. Her nekadar içtihat ürünü olan 

şartlarda beşerî iradeden söz edilse de bu irade şerʿî iradenin ortaya çıkarılmasını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla içtihadın söz konusu olduğu şartlar da şerʿî şartlar kategorisinde 

yer almıştır.  



270 
 

Fıkıh usûlünde şartın ele alınış biçimi akdin şartlarının kategorize edilmesinde de 

kendisini göstemiştir. Kelamcı usûlcüler şartı işlevinden ziyade kaynağını esas alarak 

kategorize ederken Hanefî usûlcüler daha çok işlevini dikkate almışlardır. Bu minvalde 

akitlerde şerʿî şartlar değerlendirilirken Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî hukukçular şerʿî şartı 

genel anlamda bir bütün olarak ele alırken işlevini dikkate alan Hanefîler önem derecesine 

göre şerʿî şartları inʿikad, sıhhat, nefâz ve lüzum şartı diye dört kategoride ele almışlardır. 

Bu durum fıkıh usûlündeki şarta yaklaşımın akitlerde de paralellik gösterdiğini ortaya 

koymaktadır.  

Akitlerde beşerî iradenin ürünü olan caʿlî şartlar kaynaklarda bireysel iradenin öne 

sürdüğü şartlar olarak konumlandırılmıştır. Bununla birlikte akitlerde kollektif iradenin 

ürünü olan örf de caʿlî şartların kaynağı olarak yer almaktadır. Örfün öne sürmüş olduğu 

şart, akde taraf olanların öne sürdüğü şart gibi kabul edilmiştir. Sonuç itibariyle örfün 

kaynaklık ettiği şart, bireysel iradenin öne sürmüş olduğu şart gibi kabul görse de kaynağı 

itibariyle kollektif iradenin bir ürünüdür. Bu sebeple ayrı bir kategori olarak 

değerlendirilimiştir. Ayrıca bireylerin akdi tanzim etmede öne sürdükleri şartlara ek 

olarak şeriatin hakkında herhangi bir beyanatı bulunmayan hususlarda siyaset-i şeriyye 

ve toplumun maslahatı gereği otorite kaynaklı iradenin öne sürdüğü şartlar da söz konusu 

olmuştur. Otorite kaynaklı iradenin söz konusu ettiği şartlar, haklarında içtihada açık 

herhangi bir nassın bulunmaması ve devlet yetkililerinin toplumun maslahatını 

gözetmeleri sebebiyle bu tür şartların kaynağı itibariyle beşerî iradenin söz konusu ettiği 

caʿlî şartlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde bizde bir kanaat 

oluşturmuştur. Bu bağlamda çalışmada caʿlî şartlar, iradenin çeşitliliği açısından tasnife 

tabi tutularak farklı bir bakış açısı ortaya konmuştur.  

Caʿlî şartlar yapısı itibariyle taʿlikî, izâfî ve takyidî olmak üzere taksime tabi 

tulmuştur. Yapısı gereği yapılan caʿlî şart taksimi işlevi bağlamında ele alındığında şerʿî 

şartların sahip olduğu işleve benzer bir fonksiyon icra etmektedir. Bu açıdan taʿlikî şartlar 
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işlevi bağlamında sıhhat şartlarının gösterdiği işlevi yerine getirmektedir. Yani, sıhhat 

şartları yerine gelmemiş bir akit tam anlamıyla hukukî varlık kazanmazken/kısmi hüküm 

bildirirken talikî şarta bağlanmış bir akit de ilgili şart meydana gelmeden hukuki varlık 

kazanmamaktadır. Nitekim Hanefî usûllerinde sıhhat şartları ile talikî şartlar mahza şartın 

bir çeşidi olarak konumlandırılarak illete mâni olma özelilliğine sahiptir. Benzer bir 

şekilde bireysel ve kollektif iradenin söz konusu ettiği şartlar da lüzum şartları gibi işlev 

görmektedir. Tarafların öne sürdükleri ya da kollektif iradenin ortaya koyduğu şartlar 

yerine gelmeden akdin bağlayıcığından söz edilememektedir.  Otorite kaynaklı iradenin 

söz konusu ettiği şartlar genellikle akdin hukuki varlık kazanmasında etkili görülmemiş, 

ilgili hususun yerine getirilmemesi nedeniyle genellikle tazir cezasının gündeme 

getirildiği bir husus olarak ele alınmıştır. Fakat çalışmada bu tür şartların devletin toplum 

üzerindeki velayet yetkisine binaen nefâz şartları gibi işlev gördüğü kanaati hasıl 

olmuştur. Çünkü nefâz şartları, akdin yürürlülük kazanmasında velayet yetkisine sahip 

olanların icazetlerinden oluşmaktadır. Her ne kadar caʿlî şartlar beşerî iradenin ürünü olsa 

da Şâriʿin hitabıyla dolaylı olarak vazʿî hüküm kapsamında görülmesi akdin meydana 

gelmesinde bu tür şartların etkili olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bireysel ve 

kollektif iradenin söz konusu ettiği şartların lüzum, oterite kaynaklı iradenin söz konusu 

ettiği şartların ise nefâz şartı hükmünde olduğu kanaatine ulaşılmıştır. 

Şâriʿin bireylere akdi tanzim etme yetkisi tanıdığı hususu, İslam hukukçularının 

çoğunluğuna göre benimsenmiş; bu bağlamda kimi şart taksimlerinde de bu husus şeriatin 

yetki verdiği sınırlar çerçevesinde mükelleflerin vazʿ etmiş olduğu şartlar olarak 

kategorize edilmiştir. Dolayısıyla caʿlî şartların sıhhati açısından taksimi kimi usûl 

eserlerinde yer bulurken hukuk sahasında da bu husus akitler konusunun önemli bir 

boyutunu oluşturmuştur. Bu bağlamda mezhepler konuyla ilgili nasları değerlendirerek 

caʿlî şartların sıhhati hakkında hükümler vermişlerdir. Hanefîler ilgili nasları 

değerlendirirken akitler hukuku ile ilgili genel ilkeleri temel alarak nasları yorumlamışlar 
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ve örf ile bu alanın sınırlarını genişletmişlerdir. Şâfiîler ise nasların ekseninde kalarak 

diğer mezheplere nazaran daha sınırlı bir çerçeve sunmuşlardır. Mâlikî ve Hanbelîler’in 

ise caʿlî şartların sıhhatinde konuyla ilgili naslardan hareketle daha geniş bir tutum 

benimsedikleri gözlenmiştir.  

Çalışma esnasında hüküm konusunun, şart bağlamında genel olarak ele alınsa da başlı 

başına araştırmayı gerektiren bir konu olduğu söylenmelidir. Mükellefin hükümle ilişkisi, 

vazʿî hüküm teorisinin sebeb, şart ve mâniʿ gibi tüm unsurlarını kapsayacak şekilde 

bütüncül ele alınması ve hüküm teorisinde nasıl bir konuma sahip olduğu müstakil 

araştırmaların konusu olabilecek niteliktedir. Ayrıca şart konusu ele alınırken 

Hanefîler’in şart tasnifinde yer verdikleri illet manasında ve sebeb manasındaki şart 

çeşitlerinin söz konusu olduğu meselelerin tüm fıkıh alanlarında tespit edilmesi ile 

uygulama alanının ortaya konulması başlı başına bir araştırma gerektirmektedir. Benzer 

bir şekilde şarta kaynaklık eden ve sıhhatinde belirleyici olan örfün pratik sahada âdetle 

aynı anlamda kullanıldığı fakat teorik zeminde farklı yaklaşımların söz konusu olduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda örf ile adet arasında teorik zeminde söz konusu olabilecek 

farklılıkların hukuk sahasında uygulama alanının olup olmadığı hususu da müstakil 

çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. 

 

 

 

  



273 
 

KAYNAKÇA 

Aḥmed b. Fāris, Ebu’l-Ḥuseyn b. Zekeriyā. Muʿcemu maḳayisi’l-luġa(h). thk. 

ʿAbdusselām Muḥammed Hārūn. Dāru’l-Fikr, 1979. 

Aḥmed b. Ḥanbel, Ebû ʿAbdillah Aḥmed b. Muḥammed. el-Musned. thk. Şuʿayb el-

Arnavūṭ, v.dğr. Muessesetu’r-Risāle(h), 2001. 

Aḫsīkes̱ī, Ḥusāmuddīn Muḥammed b. Muḥammed ʿUmer. Munteḫabu’l-Ḥusāmī. 

Pakistan: Mektebetu’l-Buşrā, 2018. 

Akarsu, Bedia. Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1975. 

Akdağ, Mustafa. Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi. İstanbul: Tekin Yayınevi, 1979. 

Akgündüz, Ahmet. Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukûkî Tahlilleri. İstanbul: Fey Vakfı 

Yayınları, 1993. 

Akıntürk, Turgut. “Şart ve Mükellefiyet Kavramları Üzerine Bir İnceleme”. Ankara 

Üiversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27/3 (1970). 

Ali Haydar Efendi, Büyük. Usûl-i Fıkıh Dersleri. İstanbul: Üç Dal Neşriyat, 1966. 

Ali Haydar Efendi, Hocaeminzade. Dureru’l-ḥukkām Şerḥu Mecelleti’i-aḥkām. İstanbul: 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2016. 

Āmidī, ʿAlī b. Muḥammed. el-İḥkām fī uṣūli’l-aḥkām. Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2008. 

Apaydın, Yunus. “İnʿikad”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 22. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000. 

Apaydın, Yunus. “İrade Beyanı”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 22/387-391. 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000. 

Apaydın, Yunus. “Sıhhat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 37. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009. 

Aydın, Mehmet Akif. Osmanlı Aile Hukuku. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017. 

Ayverdi, İlhan. Misalli Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı, 2011. 



274 
 

Bābertī, Ekmeluddīn Muḥammed b. Maḥmūd b. Aḥmed. el-ʿİnāye(h) şerḥu’l-Hidāye(h). 

thk. ʿAbdurrezzāḳ Ġālib el-Mehdī. Beyrut: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 2009. 

Bācī, Ebu’l-Velīd Suleymān b. Ḫalef. İḥkāmu’l-fuṣūl fī aḥkāmi’l-uṣūl. thk. ʿİmrān ʿAlī 

Aḥmed el-ʿArabī. Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2009. 

Bākıllānī, Ebū Bekr Muḥammed b. et-Ṭayyib. et-Taḳrīb ve’l-İrşād. thk. ʿAbdulḥamīd b. 

ʿAlī Ebū Zenīd. Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 1998. 

Bardakoğlu, Ali. “Akdî Münasebetlerde İnsan Unusurunun Önemi”. Erciyes Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (ts.), 59-70. 

Bardakoğlu, Ali. “İslam Hukukunda Akit Hürriyeti ve Akdî Şartlar Açısından Bu 

Hürriyetin Sınırı”. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1983), 9-29. 

Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. “Hüküm”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi. C. 18. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 

Bedrān, Bedrān Ebu’l-ʿAyneyn. Tārīḫu’l-fıḳhi’l-islāmī ve Naẓariyyetu’l-milkiyye(h) ve’l-

ʿuḳūd. Beyrūt: Dāru’n-Nehḍatu’l-ʿArabiyye(h), ts. 

Bennānī, ʿAbdurraḥmān. Ḥāşiyetu’l-Bennānī ʿalā Şerhi’l-Mahallī ʿalā Metni Cemʿu’l-

cevāmiʿ. Dāru’l-Fikr, ts. 

Bentham, Jeremy. Ahlak ve Yasama İlkeleri. çev. Ömer Saruhanoğlu - Uğur Kâşif Boyacı. 

İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017. 

Beyḍāvī, Nāṣiruddīn ʿAbdullāh b. ʿUmer. Minhācu’l-vuṣūl ilā ʿilmi’l-uṣūl. thk. Şaʿbān 

Muḥammed İsmāʿīl. Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2008. 

Bezdevī, Faḫrulislām ʿAlī b. Muḥammed. Kenzu’l-vuṣūl ilā maʿrifeti’l-uṣūl. thk. Sāid 

Bekdāş. Beyrūt: Dāru’l-Beşāiri’l-İslāmiyye(h), 2016. 

Bilgin, Vejdi. Fakih ve Toplum -Osmanlı’da Sosyal Yapı ve Fıkıh-. İstanbul: İz 

Yayıncılık, 2003. 

Bilmen, Ömer. Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu. İstanbul: Enes 

Sarmaşık Yayınları, ts. 



275 
 

Birsin, Mehmet. İslâm Eşya ve Borçlar Hukuku. İstanbul: Çıra Akademi Yayınları, 2019. 

Boynukalın, Mehmet. “Fıkıh Usûlünde Şart Kavramı”. Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 36 (2009), 7-46. 

Buḫārī, Ebū ʿ Abdillāh Muḥammed b. İsmāīl. el-Cāmiʿu’s-saḥīh. thk. Muḥammed Zuheyr 

b. Nāṣır. Dāru Ṭavḳi’n-Necā(h), 1422. 

Buḫārī, ʿAlāuddīn ʿAbdulʿazīz b. Aḥmed. Keşfu’l-esrār ʿan uṣūli Faḫri’l-İslam el-

Bezdevī. Beyrūt: el-Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 2012. 

Buhūtī, Manṣūr b. Yūnus. Keşşāfu’l-ḳınāʿ ʿan metni’l-İḳnāʿ. thk. Muḥamed Emīn eḍ-

Ḍimnāvī. Beyrūt: ʿAlemu’l-Kutub, 1997. 

Burhānuddīn el-Buḫārī, Maḥmūd b. Aḥmed b. ʿAbdilazīz. el-Muḥīṭu’l-Burhānī fi’l-

fıḳhi’n-Nuʿmānī. thk. ʿAbdulkerīm Sāmī el-Cundī. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-

İlmiyye(h), 2004. 

Burlamaqui, Jean Jacques. Doğal Hukukun İlkeleri. çev. Barkın Asal. İstanbul: Pinhan 

Yayıncılık, 2019. 

Būṭī, Muḥammed Saʿīd Ramaḍān. Muḥāḍarāt fi’l-fıḳhi’l-muḳāran. Dımeşḳ: Dāru’l-Fikr, 

1993. 

Candan, Abdurrahman. İslam Hukukunda İllet Tespit Yöntemleri. Konya: Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2005. 

Ceṣṣāṣ, Aḥmed b. ʿAlī Ebū Bekr er-Rāzī. Aḥkāmu’l-ḳurʾān. thk. Muḥammed Ṣādık el-

Ḳamḥāvī. Beyrūt: Dāru İḥyāi’t-Turās̱i’l-ʿArabī, 1405. 

Ceṣṣāṣ, Aḥmed b. ʿAlī er-Rāzī. el-Fuṣūl fi’l-uṣūl. thk. ʿUceyl Cāsım en-Neşemī. el-

Ḳuveyt: Vizāratu’l-Evḳāf ve’ş-Şuūni’l-İslamiyye(h), 1994. 

Ceylan, Hadi Ensar. İslâm Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığı. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2017. 

Ceylan, Hadi Ensar. “İslâm Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığının (Lüzûm) 

Mahiyeti”. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi IX/19 (2018). 



276 
 

Curcānī, ʿAlī b. Muḥammed eş-Şerīf el-Ḥuseynī. Kitābu’t-Taʿrīfāt. thk. Muḥammed 

ʿAbdurraḥmān el-Marʿaşlī. Beyrūt: Dāru’n-Nefāis, 2012. 

Cuveynī, Ebu’l-Meʿālī ʿAbdulmelik b. ʿAbdillah b. Yūsuf. el-Burhān fī usūli’l-fıḳh. thk. 

Ṣalāḥ b. Muḥammed b. ʿArīḍa(h). Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1997. 

Cuveynī, Ebu’l-Meʿālī ʿAbdulmelik b. ʿAbdillah b. Yūsuf. et-Telḫīṣ fī usūli’l-fıḳh. thk. 

Muḥammed Ḥasen İsmāʿīl. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2003. 

Çalış, Halit. “İslam Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları”. 

Dini Araştırmalar 7/19 (ts.), 269-295. 

Çalış, Halit. İslâm’da Kolaylaştırma İlkesi Azimet-Ruhsat ilişkisi. İstanbul: Ensar 

Neşriyat, 2018. 

Çeker, Orhan. İslâm Hukukunda Akidler. Konya: Tekin Kitabevi, 2014. 

Dalgın, Nihat. “Sosyal Değişim ve İslam Hukuku”. Marife Dergisi 2 (2003). 

Dāraḳuṭnī, Ebu’l-Ḥasen ʿAlī b. ʿUmer b. Aḥmed. es-Sunen. thk. Şuʿayb el-Arnavūṭ, vd. 

Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 2004. 

Ḍarīr, eṣ-Ṣıddīk Muḥammed el-Emīn. el-Ġarar ve es̱eruh fi’l-ʿuḳūd fi’l-fıḳhi’l-İslāmī, 

1995. 

Debūsī, Ebū Zeyd ʿUbeydullāh b. ʿUmer. Taḳvīmu usūli’l-fıḳh ve taḥdīdu edilleti’ş-şerʿ. 

thk. ʿAbdurraḥīm Yaʿḳūb. er-Riyāḍ: Mektebetu’r-Ruşd Nāşirūn, 1429. 

Derdīr, Ebu’l-Berakāt Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed. eş-Şeḥu’ṣ-ṣaġīr ʿalā Aḳrabi’l-

mesāil ilā meẕhebi’l-İmām Mālik. thk. ʿAbdulbāḳī b. Muḥammed b. İbrāhīm. 

Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, 2013. 

Desūḳī, Şemsuddīn Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. Aḥmed b. ʿArafe(h). el-Ḥāşiye(h) 

ʿalā’ş-Şerḥi’l-kebīr. Dāru İḥyāi’l-Kutubi’l-ʿArabiyye(h), ts. 

Dirīnī, Fetḥī. “eş-Şurūṭu’l-muḳterine(h) bi’l-ʿaḳdi taḳyīden fi’l-fıḳhi’l-islāmi’l-

muḳāran”. Buḥūs̱ Muḳārane(h) fi’l-fıḳhi’l-islāmī ve uṣūlih. Beyrūt: Muessesetu’r-

Risāle(h), 2013. 



277 
 

Dönmez, İbrahim Kâfi. “İslâm Hukukunda Alışverişte Kâr Haddi Araştırmasına Dair 

Tenkidî Bir görüş”. Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri. ed. Tuncay Başoğlu. 

Ankara: İSAM Yayınları, 2018. 

Dönmez, İbrahim Kâfi. “Örf”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 34. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007. 

Dönmez, İbrahim Kâfi. “Sebep”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 36. 

İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2009. 

Ebū Dāvud, Suleymān b. el-Eşʿas̱ es-Sicistānī. es-Sunen. thk. Heys̱em b. Nizār Temīm. 

Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, 1999. 

Ebū Sunne(h), Aḥmed Fehmī. el-Muḥāḍarāt fī uṣūli’l-fıḳh. el-Ḳāhire(h): Dāru’l-

Kutubi’l-Mıṣrıyye(h), 2000. 

Ebū Sunne(h), Aḥmed Fehmī. ʿUrf ve’l-ʿAde(h) fi raʾyi’l-fuḳahā. Maṭbaʿatu’l-Ezher, 

1947. 

Ebū Zehre(h), Muḥammed. el-Milkiyye(h) ve Naẓariyyetu’l-ʿaḳd fī şerīʿati’l-

islāmiyye(h). el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Fikri’l-ʿArabī, 1996. 

Ebū Zehre(h), Muḥammed. İslam Hukuku Metodolojisi. çev. Abdulkadir Şener. Ankara: 

Fecr Yayınları, 2017. 

Ebu’l-Ḥuseyn el-Baṣrī, Muḥammed b. ʿAlī b. eṭ-Ṭayyib. el-Muʿtemed fī usūli’l-fıḳh. thk. 

Muḥammed Ḥamīdullah. Dımeşḳ: el-Maʿhedu’l-ʿAliyyu’l-Fıransī li’d-Dirāsāti’l-

ʿArabiyye(h), 1964. 

Ebussuʿūd Efendi, Muḥammed b. Muḥyiddīn Muḥammed b. Muṣṭafā. Fetâvâ. Kütahya: 

Vahitpaşa İl halk Kütüphanesi, 43 Va 3071. 

Ebussuʿūd Efendi, Muḥammed b. Muḥyiddīn Muḥammed b. Muṣṭafā. Maʿrūzāt. ed. 

Pehlul Düzenli. İstanbul: Klasik Yayınları, 2013. 

Ebü ʿAcve(h), Ḥuseyn Aḥmed. “Mefhūmu’ş-şarṭ keeḥadi ṭuruḳi’d-delāle(h) ʿale’-

ḥukmi’ş-şerʿī ve es̱eruhū fī iḫtilāfi’l-fuḳahāʾ”. Ġazze(h): Cāmiʿatu’l-Aḳṣā, 2006. 



278 
 

Ehrlich, Eugen. Hukuk Sosyolojisinin Temel İlkeleri. çev. Artun Mimar. İstanbul: Pinhan 

Yayıncılık, 2019. 

Emir Padişāh, Muḥammed Emīn b. Maḥmūd el-Ḥuseynī. Teysīru’t-Taḥrīr. Mekketu’l-

Mukerreme(h): Dāru’l-Bāz, ts. 

Erdoğan, Mehmet. Fıkıh ve Hukuk Terimleri. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010. 

Eren, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021. 

Erkuş, Burhan. İslam Hukukunda Hukuki İşlemlerin Şarta Bağlılığı. Samsun: Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2005. 

Erman, Hasan. “Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak Sınırlamaları”. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 38/1-4 (1973). 

Ferrāʾ, Ebū Yaʿlā Muḥammed b. el-Ḥuseyn. el-ʿUdde(h) fī uṣūli’l-fıḳh. thk. Aḥmed b. 

ʿAlī Seyr el-Mubārekī. er-Riyāḍ, 1990. 

Fīrūzābādī, Mecduddīn Ebū Ṭāhir Mammed b. Yaʿḳūb. el-Ḳāmūsu’l-Muḥīṭ. thk. 

Muḥammed Naʿīm el-ʿAraḳsūsī. Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) li’ṭ-Ṭibāʿa(h) 

ve’n-Neşr ve’t-Tevzīʿ, 2005. 

Ġazzālī, Ebū Hāmid Muḥammed b. Muḥammed. el-Musteṣfā min ʿilmi’l-uṣūl. thk. 

Muḥammed ʿAbdurraḥmān el-Marʿaşlī. Beyrūt: Dāru’n-Nefāis, 2011. 

Ġazzālī, Ebū Hāmid Muḥammed b. Muḥammed. Şifāʿu’l-ġalīl fī beyāni’ş-şebehi ve’l-

muḫīl ve mesāliki’t-taʿlīl. thk. Zekeriyyā ʿUmeyrāt. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-

ʿİlmiyye(h), 1999. 

Gökalp, Ziya. “Örf Nedir? -İçtimai Usûl-i Fıkıh Meselesi Münasebetiyle-”. İslam 

Mecmuası 1914-1918 (Sayı:10). İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür 

Yayınları, 2019. 

Güman, Osman. Nahiv ve Fıkıh Usulü İlişkisi. İstanbul: İSAM Yayınları, 2017. 

Güney, Necmeddin. Satım Akdi Özelinde İslam Borçlar Hukukunda Garar. Konya: 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2013. 



279 
 

Güriz, Adnan. Hukuk Felsefesi. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2018. 

Ḫabbāzī, Celāluddīn Ebū Muḥammed ʿ Umer b. Muḥammed b. ʿ Umer. el-Muġnī fi uṣūli’l-

fıḳh. thk. Muḥammed Maẓhar Buḳā. Mekke(h): Merkezu’l-Baḥs̱i’l-ʿİlmī ve 

İḥyāu’t-Turās̱i’l-İslāmī, 1403. 

Haçkalı, Abdurrahman. “İslam Hukuku AçısındanAkit Serbestisi Prensibi”. Dini 

Araştırmalar V/XIII (Ağustos 2002). 

Haçkalı, Abdurrahman. İslam Hukukunda Satım Akdiyle İlgili Şartlar. Samsun: Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1995. 

Ḫādimī, Ebū Saʿīd Muḥammed b. Muṣṭafā. Mecāmiʿu’l-ḥaḳāiḳ ve’l-ḳavāʿid ve 

Cevāmiʿu’r-ravāiḳ ve’l-fevāid. thk. Ḥasen İbrāhīm ʿAlī el-Ḥūsenī. er-Riyāḍ: 

Dāru’ṣ-Ṣumeyʿī, 2017. 

Ḥalebī, İbrāhīm b. Muḥammed. Multeḳa’l-ebḥur. İstanbul: Salâh Bilici Kitabevi, ts. 

Ḥaraşī, Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. ʿAbdillāh b. ʿAlī. eş-Şerḥ ʿalā Muḫtaṣari Ḫalīl. 

Būlāḳ: Maṭbaʿatu’l-Kubrā el-Emīriyye(h), 1317. 

Ḥaseballah, ʿAlī. Uṣūlu’t-teşrīʿi’l-islāmī. Mıṣr: Dāru’l-Maʿārif, 1976. 

Ḫaṭṭāb, Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. ʿAbdirraḥmān. Mevāhibu’l-celīl li şerḥi Muḫtaṣari 

Ḫalīl. thk. Zekeriyyā ʿUmeyrāt. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 1995. 

Ḥillī, Cemāluddīn el-Ḥasen b. Yūsuf. Tebṣiratu’l-muteʿallimīn fī aḥkāmi’d-dīn. thk. 

Aḥmed el-Ḥuseynī - Hādī el-Yūsufī. Beyrūt: Muessesetu’l-Aʿlemī li’l-Maṭbūʿāt, 

1984. 

Işıktaç, Yasemin. Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Âdet Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 

2009. 

İbn  Ḥazm, Ebū Muḥammed ʿAlī b. Aḥmed b. Saʿīd. el-İḥkām fī uṣūli’l-aḥkām. thk. 

Maḥmūd Ḥāmid ʿUs̱mān. el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Ḥadīs̱, 2005. 



280 
 

İbn Ābidīn, Muḥammed Emīn b. ʿUmer b. ʿAbdilazīz el-Ḥuseynī. “Neşru’l-ʿarf fī bināi 

baʿḍi’l-ahkām ʿale’l-ʿurf”. Mecmūʿatu resāili İbn ʿĀbidīn. thk. Muḥammed el-

ʿAzāzī. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2014. 

İbn Ābidīn, Muḥammed Emīn b. ʿ Umer b. ʿ Abdilazīz el-Ḥuseynī. Reddu’l-muḥtār ʿ ala’d-

Durri’l-muḫtār şerḥi Tenvīri’l-ebṣār. Beyrūt: Dāru’l-Maʿrife(h), 2015. 

İbn Emīru’l-Ḥāc. et-Taḳrīr ve’t-Taḥbīr ʿalā’t-Taḥrīr fī usūli’l-fıḳh. Beyrūt: Dāru’l-

Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1999. 

İbn Ḳayyim el-Cevziyye(h), Şemsuddīn Muḥammed b. Ebī Bekr. İʿlāmu’l-muvaḳḳiʿīn 

ʿan rabbi’l-ʿālemīn. thk. Muḥammed Muḥyiddīn ʿAbdulḥamīd. Beyrūt: el-

Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 2011. 

İbn Kemāl, Paşazāde. Muhimmāt-ı Muftī. İstanbul: Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi, 

1072. 

İbn Māce, Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. Yezīd Māce el-Ḳazvīnī. es-Sunen. thk. 

Muḥammed Fuād ʿAbdulbāḳī. Dāru İḥyāi’l-Kutubi’l-ʿArabiyye(h), ts. 

İbn Manẓūr, Muḥammed b. Mukrim b. ʿAlī Ebu’l-Faḍl Cemāluddīn. Lisānu’l-ʿarab. 

Beyrūt: Dāru Ṣādır, 1414. 

İbn Melek, ʿAbdullaṭīf b. ʿAbdilʿazīz b. Firiştā. Şerḥu’l-Menār. thk. Yaḥyā Muḥammed 

Ebū Bekr. el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Kitābi’l-İslāmī, 2010. 

İbn Nuceym, Sirācuddīn ʿUmer b. İbrāhīm. en-Nehru’l-fāiḳ şer◌ٰḥu Kenzu’d-daḳāiḳ. thk. 

Aḥmed ʿAzv ʿİnāye(h). Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2002. 

İbn Nuceym, Zeynuddīn b. İbrāhim b. Muhammed. el-Baḥru’r-rā’iḳ şerḥu Kenzu’d-

daḳāiḳ. thk. Zekeriyyā ʿUmeyrāt. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1997. 

İbn Nuceym, Zeynuddīn b. İbrāhim b. Muhammed. Lubbu’l-uṣūl. thk. Muḥammed Fāl 

Seyyid eş-Şinḳīṭī. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2020. 



281 
 

İbn Nuceym, Zeynulābidīn b. İbrāhim. el-Eşbāh ve’n-Neẓāir ʿalā meẕhebi Ebī Ḥanīfe(h) 

en-Nuʿmān. thk. ʿAbdulkerīm el-Fuyḍaylī. Beyrūt: el-Mektebetu’l-ʿAsriyye, 

2011. 

İbn Ruşd el-Cedd, Ebu’l-Velīd Muḥammed b. Aḥmed b. Aḥmed el-Ḳurṭubī. el-

Muḳaddimātu’l-mumehhidāt. thk. Muḥammed Ḥucī. Beyrūt: Dāru’l-Ġarbi’l-

İslāmī, 1988. 

İbn Ruşd el-Ḥafīd, Ebu’l-Velīd Muḥammed b. Aḥmed b. Aḥmed el-Ḳurṭubī. Bidāyetu’l-

muctehid ve nihāyetu’l-muḳteṣid. thk. Mācid el-Ḥamevī. Beyrūt: Dāru İbnu 

Ḥazm, 2012. 

İbn Teymiyye(h), Ebu’l-ʿAbbās Takiyyuddīn Aḥmed b. ʿAbdilḥalīm el-Ḥarrānī. el-

ʿUḳūd. thk. Muḥammed Ḥāmid el-Fiḳī. el-Ḳāhire(h): Mektebetu İbn 

Teymiyye(h), ts. 

İbn Teymiyye(h), Ebu’l-ʿAbbās Takiyyuddīn Aḥmed b. ʿAbdilḥalīm el-Ḥarrānī. 

Mecmūʿu’l-fetāvā. thk. ʿĀmir el-Cezzār - Enver el-Bāz. Dāru’l-Vefā, 2005. 

İbn Teymiyye(h), Ebü’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn 

Abdisselâm el-Harrânî. el-Ḥisbe(h) fi’l-islām ev Vaẓīfetu’l-ḥukūmeti’l-

islāmiyye(h). Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), ts. 

İbn ʿAbdilber, Ebū ʿUmer Yūsuf b. ʿAbdillāh b. Muḥammed. et-Temhīd limā fi’l-

Muvaṭṭai mine’l-meānī ve’l-esānīd. thk. Muṣṭafā b. Aḥmed el-ʿAlevī - 

Muḥammed ʿAbdulkebīr el-Bekrī. el-Maġrib: Vizāratu ʿUmumi’l-Evḳāf ve’ş-

Şuʿūni’l-İslāmiyye(h), 1387. 

İbn ʿAbdisselām, Ebū Muḥammed İzzuddīn ʿAbdulazīz. Ḳavāʿidu’l-aḥkām fī iṣlāḥi’l-

enām. thk. Nezīr Kemāl Ḥammād - ʿUs̱mān Cumʿa(h) Ḍamīriyye(h). Dımeşḳ: 

Dāru’l-Ḳalem, 2015. 

İbn ʿAḳīl, Ebu’l-Vefā ʿAlī b. ʿAḳīl b. Muḥammed. el-Vāḍıḥ fī uṣūli’l-fıḳh. thk. ʿAbdullah 

b. ʿAbdulmuḥsin et-Turkī. Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 1999. 



282 
 

İbnu’l-Ḥācib, Cemāluddīn Ebū ʿAmr ʿUs̱mān b. ʿAmr b. Ebī Bekr. Munteha’l-vuṣūl ve’l-

emel fī ʿilmeyi’l-uṣūl ve’l-cedel. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1985. 

İbnu’l-Humām, Kemāluddīn Muḥammed b. Abdilvāḥid. Şerḥu Fetḥu’l-ḳadīr. Beyrūt: 

Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2009. 

İbrāhīm Bey, Aḥmed. “el-ʿUḳūd ve’ş-şurūṭ ve’l-ḫıyārāt”. Mecelletu’l-Ḳānūn ve’l-İḳtiṣād 

Cāmiʿatu’l-Ḳāhire(h) 1 (1934). 

İbrāhīm Bey, Aḥmed. ʿİlmu uṣūli’l-fıḳh. el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Enṣār, ts. 

İbrāhīm Bey, Aḥmed - Aḥmed İbrāhīm, Vāṣıl ʿAlāuddīn. el-İltizāmāt fi’ş-şerʿi’l-islāmī. 

el-Ḳāhire(h): el-Mektebetu’l-Ezheriyye(h) li’t-Turās̱, 2013. 

Īcī, ʿAḍududdin ʿAbdurraḥmān el-. Şerḥu’l-ʿAḍud ʿalā Muḫtaṣari’l-Munteha’l-Usūlī. 

Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2004. 

İltaş, Davut. Fıkıh Usulünde Mütekellimîn Yönteminin Delâlet Anlayışı. İstanbul: İSAM 

Yayınları, 2011. 

İṣfahānī, Şemsuddīn Maḥmūd b. ʿAbdirraḥmān. Beyānu’l-muḫtaṣar Şerhu muḫtaṣarı 

İbni’l-Ḥācib fī uṣūli’l-fıḳh. thk. ʿAlī Cumʿa(h) Muḥammed. el-Ḳāhire(h): Dāru’s-

Selām, 2004. 

İsnevī, Cemāluddīn ʿAbdurraḥīm. Nihāyetu’s-sūl şerhu Minhācu’l-vuṣūl ilā ʿilmi’l-uṣūl. 

thk. ʿAbdulḳādir Muḥammed ʿAlī. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 1999. 

Ḳāḍīḫān, Ebu’l-Meḥāsin Faḫruddīn Ḥasen b. Manṣūr b. Maḥmūd el-Uzcendī el-Ferġānī. 

Fetāvā Ḳāḍīḫān fī meẕhebi’l-İmāmi’l-Aʿzam Ebī Ḥanīfe(h) en-Nuʾmān. thk. 

Sālim Muṣṭafā el-Bedrī. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 2009. 

Ḳadri Paşa, Muḥammed. Murşidu’l-ḥayrān ilā maʿrifeti aḥvāli’l-insān. Būlāḳ: el-

Matbaʿatu’l-Kubrā el-Emīriyye(h), 1891. 

Kallek, Cengiz. “Narh”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 32. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2006. 

Ḳalʿacī, Muḥammed Revvās. Muʿcemu luġati’l-fuḳahāʾ. Beyrūt: Dāru’n-Nefāis, 2013. 



283 
 

Ḳaradāġī, ʿAlī Muḥyiddīn ʿAlī. Mebdeu’r-riḍā fi’l-ʿuḳūd. Beyrūt: Dāru’l-Beşāiri’l-

İslāmiyye(h), 2008. 

Ḳarāfī, Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān. el-İḥkām fī temyīzi’l-

fetāvā ʿani’l-aḥkām ve taṣarrufāti’l-ḳāḍī ve’l-imām. thk. ʿAbdulfettāḥ Ebū 

Ġudde(h). Beyrūt: Dāru’l-Beşāiri’l-İslāmiyye(h), 2009. 

Ḳarāfī, Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān. Envāru’l-burūḳ fī 

envāi’l-furūḳ. thk. Muḥammed Aḥmed Serrāc - ʿAlī Cumʿa Muḥammed. el-

Ḳāhire(h): Dāru’s-Selām, 2010. 

Ḳarāfī, Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān. Nefāisu’l-uṣūl fī 

şerḥi’l-Maḥṣūl. thk. ʿ Ādil Aḥmed ʿ Abdulmevcūd, ʿ Alī Muḥammed Muʿavviḍ. er-

Riyāḍ: Mektebetu Nizār Muṣṭafā el-Bāz, 1995. 

Ḳarāfī, Şihābuddīn Ebu’l-Abbās Ahmed b. İdrīs b. ʿAbdirraḥmān. Şerḥu Tenḳīḥi’l-fuṣūl 

fī iḫtiṣāri’l-Maḥṣūl fi’l-uṣūl. Beyrūt: Dāru’l-Fikr, 2004. 

Karakaya, Hüseyin. İslam Borçlar Hukukunda Akit Hürriyeti. Erzurum: Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2019. 

Karaman, Hayreddin. “Âdet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1988. 

Karaman, Hayreddin. “Fıkıh”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 13. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996. 

Kāsānī, ʿAlāuddīn Ebū Bekr b. Mesʿūd. Bedāiʿu’s-ṣanāiʿ fī tertībi’ş-şerāiʿ. thk. 

Muḥamded Tāmir. el-Ḳāhire(h): Dāru’l-Ḥadīs̱, 2005. 

Kaşıkçı, Osman. “Şart”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 38. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010. 

Kaya, Mahmut. “Şart”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 38. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010. 



284 
 

Kefevī, Ebu’l-Beḳāʾ Eyyūb b. Mūsā. el-Kulliyyāt Muʿcem fi’l-muṣṭalaḥāt ve’l-furuḳi’l-

luġaviyye(h). thk. ʿAdnān Dervīş - Muḥammed el-Mıṣrī. Beyrūt: Muessesetu’r-

Risāle(h), 2012. 

Kermī, Zeynuddīn Merʿī b. Yūsuf b. Ebī Bekr b. Aḥmed b. Ebī Bekr. Ġāyetu’l-muntehā 

fī cemʿi’l-İḳnaʿ ve’l-Muntehā. thk. Yasir b. İbrāhim el-Mezrūʿī - Rāid Yūsuf er-

Rūmī. el-Kuveyt: Muessesetu Ġırās li’n-Neşr ve’t-Tevzīʿ, 2007. 

Kılıçer, M. Esad. “Kemal Paşazade’nin Aile Hukuku İle İlgili Bazı Fetvaları”. Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XIX/I (1971). 

Kirmastī, Sinānuddīn Yūsuf b. Ḥuseyn. el-Vecīz fī uṣūl. thk. Muṣṭafā Maḥmūd el-Ezherī. 

er-Riyāḍ: Dāru İbni’l-Ḳayyim, 2008. 

Koca, Ferhat. “Hikmet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 17. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 

Koca, Ferhat. “Mâniʿ”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 23. Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003. 

Komisyon. Türk Hukuk Lûgatı. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1998. 

Köse, Saffet. “Toplumsal Meşrûiyet Açısından Nikâhta Aleniyet ve Türkiye’de İmam 

Nikâhı Uygulaması”. Dinlerde Nikâh. İstanbul, 2012. 

Kūnī, İsḥāḳ Mūsā. eş-Şarṭ ʿinde’l-uṣūliyyīn ve es̱eruhū fi’l-aḥkāmi’ş-şerʿiyye(h). el-

Medīnetu’l-Munevvere(h): el-Cāmiʿatu’l-İslāmiyye(h), Doktora, 1406. 

Kutluer, İlhan. “Hikmet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 17. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 

Leknevī, Muḥammed b. Niẓāmiddīn Muḥammed es-Sehālevī. Fevātiḥu’r-raḥamūt bi 

şerḥi Musellemi’s̱-s̱ubūt. Karâçî: Ḳadīmī Kütübḫane(h), ts. 

Maḥallī, Celāluddīn Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. Aḥmed. el-Bedru’ṭ-Ṭāliʿ fī ḥalli 

Cemʿi’l-cevāmiʿ. thk. Ebu’l-Fidāʾ Murtaḍā ʿAlī b. Muḥammed ed-Dāġıstānī. 

Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012. 



285 
 

Maḥmaṣānī, Ṣubḥī. en-Naẓariyyetu’l-āmme(h) li’l-mūcebāt ve’l-ʿuḳūd fi’ş-şerīʿati’l-

islāmiyye(h). Beyrūt: Dāru’l-ʿİlm li’l-Melāyīn, 1972. 

Māturīdī, Ebū Manṣūr Muḥammed b. Muḥammed b. Maḥmūd. et-Tevḥīd. thk. Fetḥullāh 

Ḫuleyf. el-İskenderiyye(h): Dāru’l-Cāmiʿāti’l-Mıṣriyye(h), ts. 

Māturīdī, Ebū Manṣūr Muḥammed b. Muḥammed b. Maḥmūd. Teʾvīlātu ehli’s-sunne(h). 

thk. Mecdī Bāsellūm. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2005. 

Māverdī, Ebu’l-Ḥasen Alī b. Muḥammed b. Ḥabīb. el-Ḥāvi’l-kebīr fī fıḳhi meẕhebi’l-

İmāmi’ş-Şāfiʿī. thk. ʿAlī Muḥammed Muʿavvaḍ - ʿĀdil Aḥmed ʿAbdulmevcūd. 

Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 1994. 

Mehmet Zeki Pakalın. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: MEB 

Yayınları, 1993. 

Merdāvī, Ebu’l-Ḥasen ʿAlāuddīn ʿAlī b. Suleymān b. Aḥmed. et-Taḥbīr şerhu’t-Taḥrīr fī 

uṣūli’l-fiḳh. er-Riyāḍ: Mektebetu’r-Ruşd, 2000. 

Merġīnānī, Burhānuddīn Ebu’l-Ḥasen ʿAlī b. Ebī Bekr el-Ferġānī. el-Hidāye(h) Şerḥu 

Bidāyeti’l-mubtedī. thk. Muḥammed ʿAdnān Dervīş. Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, ts. 

Mevṣılī, ʿAbdullah b. Muḥmūd b. Mevdūd. el-İḫtiyār li taʿlīli’l-Muḫtār. thk. Ḥālid 

ʿAbdurraḥmān el-ʿĀk. Beyrūt: Dāru’l-Maʿrife(h), 1998. 

Meydānī, Ebu’l-Faḍl Aḥmed b. Muḥammed b. Aḥmed b. İbrāhīm. Mecmeʿu’l-ems̱āl. thk. 

Muḥammed Muḥyiddīn ʿAbdulḥamīd. Beyrūt: Dāru’l-Maʿrife(h), ts. 

Molla Fenārī, Şemsuddīn Muḥammed b. Ḥamze(h). Fuṣūlu’l-bedāiʿ fī uṣūli’ş-şerāiʿ. thk. 

Muḥammed Ḥasen İsmāʿīl. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2006. 

Molla Ḫusrev, Muḥammed b. Ferāmurz. Mirātu’l-usūl şerhu mirḳātu’l-vuṣūl. thk. İlyas 

Kaplan. Beyrūt: Dāru Ṣādır, 2011. 

Muslim, Ebu’l-Ḥuseyn Muslim b. el-Ḥaccāc. el-Cāmiʿu’s-saḥīh. thk. Muḥammed Fuād 

ʿAbdulbāḳī. Dāru İḥyāi’t-Turās̱i’l-ʿArabī, ts. 



286 
 

Muṭīʿī, Muḥammed Necīb. el-Mecmūʿ Şerḥu’l-Muheẕẕeb. er-Riyāḍ: Dāru ʿĀlemi’l-

Kutub, 2006. 

Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), Ebū Muḥammed ʿAbdullāh b. ʿAḥmed. el-Muġnī. 

Beyrūt: Dāru’l-Fikr, 2011. 

Muvaffaḳuddīn İbn Ḳudāme(h), Ebū Muḥammed ʿAbdullāh b. ʿAḥmed. Ravḍatu’n-nāẓır 

ve Cunnetu’l-munāẓır fī uṣūli’l-fıḳh ʿalā meẕhebi Aḥmed b. Ḥanbel. thk. 

Muḥammed el-İskenderānī, Aḥmed Zehve(h). Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿArabī, 

2017. 

Nefrāvī, Aḥmed b. Ġanim b. Sālim. el-Fevākihu’d-devānī ʿalā Risālati İbn Ebī Zeyd el-

Ḳayravānī. thk. ʿAbdulvāris̱ Muḥammed ʿAlī. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-

İlmiyye(h), 1997. 

Nesefī, Ebu’l-Berekāt ʿAbdullah b. Aḥmed. el-Mustaṣfā fī şerḥi’n-Nāfiʿ. thk. Hasan Özer 

- Mehmet Çaba. İstanbul: Mektebetu’l-İrşād, 2017. 

Nesefī, Ebu’l-Berekāt ʿAbdullah b. Aḥmed. Keşfu’l-esrār şerḥu’l-muṣannif ʿale’l-

Menār. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), ts. 

Nevevī, Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī. Deḳāiḳu’l-Minhāc. thk. İyād Aḥmed el-

Ġavc. Beyrūt: Dāru İbnu Ḥazm, ts. 

Nevevī, Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī. el-Mecmūʿ Şerḥu’l-Muheẕẕeb. thk. 

Muḥammed Necīb el-Muṭīʿī. er-Riyāḍ: Dâru ʿAlemi’l-Kutub, 2006. 

Nevevī, Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī. Minhācuṭ-ṭālibīn. thk. ʿAbdurrezāḳ 

Şeḥḥur el-Necm. Dımeşḳ: Dāru’l-Fayḥāʾ, 2013. 

Nevevī, Ebū Zekeriyyā Yaḥyā b. Şeref b. Murī. Ravḍatu’ṭ-ṭalibīn. thk. ʿĀdil Aḥmed 

ʿAbdulmevcūd, ʿAlī Muḥammed Muʿavviḍ - ʿAlī Muḥammed Muʿavvaḍ. Dāru 

ʿĀlemi’l-Kutub, 2003. 



287 
 

Ocakoğlu, Ömer Faruk. Hanefi Mezhebinin Mezhep İçi İşleyişinde Örfün Konumu: İbn 

Âbidîn’in “Örf Risalesi” Örneği. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2004. 

Oğuzman, M. Kemal - Öz, M. Turgut. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. İstanbul: Vedat 

Kitapçılık, 2018. 

Öğüt, Salim. Dinî Hükümlerin Temellendirilmesinde Hikmet. Çorum: Hititkitap 

Yayınevi, 2009. 

Özdirek, Recep. İslam Hukukunda Akit Hürriyetini Sınırlayan Durumlar. İstanbul: 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2004. 

Özen, Yener. “Değerler Felsefesi Açısından İrade ve Bileşenleri (Özgür Bir İrademiz Var 

mı?)”. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 5/9 (2013). 

Pala, Ali İhsan. “Emredici-Yedek Hukuk Kuralı Ayrımı ve Bunun İslam Hukuku 

Açısından İmkanı”. İlahiyat Tetkikleri Dergisi 46 (Şubat 2016). 

Rāzī, Ebū Bekr Zeynuddīn Ebû ʿAbdillah Muḥammed b. ʿAbdilḳadīr. Muḫtāru’s-ṣıhāh. 

thk. Yūsuf Muḥammed. Beyrūt: el-Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 1999. 

Rāzī, Faḫruddīn Muḥammed b. Ömer b. Huseyn. el-Maḥṣūl fi ʿilmi usūli’l-fıḳh. thk. 

Şuayb el-Arnavūṭ. Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012. 

Ruhāvī, Şerafeddīn Yaḥyā. Ḥāşiyetu’r-Ruhāvī ʿalā Şerḥi’l-Menār. Dersaʿādet, 1315. 

Ṣadruşşerīʿa(h), ʿUbeydullāh b. Mesʿūd el-Maḥbūbī. et-Tavḍīḥ şerhu’t-Tenḳīḥ. thk. 

Muḥammed ʿAdnān Dervīş. Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, ts. 

Ṣafiyyuddīn el-Hindī, Muḥammed b. ʿAbdirraḥīm el-ʿUrmevī. Nihāyetu’l-vuṣūl fī 

dirāyeti’l-uṣūl. thk. Ṣāliḥ b. Suleymān el-Yūsuf - Saʿd b. Sālim es-Suveyh. 

Mekke(h): el-Mektebetu’t-Ticāriyye(h), ts. 

Saḥnūn, İbn Saʿīd et-Tenūḫī. el-Mudevvene(h) ve’l-Muḫteliṭa(h) fī furūʿi’l-mālikiyye(h). 

thk. Ḥassān ʿAbdulmennān. Lubnān: Beytu’l-Efkāri’d-Devliyye(h), 2010. 

Samar, Mahmut. Akitlerde Şart Hürriyeti. Kahramanmaraş: SAMER Yayınları, 2020. 



288 
 

Samar, Mahmut. İslam Hukukunda Akitlerin Birleştirilmesi (Safkateyn) Yasağı ve 

Günümüz Finans Uygulamalarına Etkisi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2018. 

Sava Paşa. İslam Hukuku Nazariyatı Hakkında Bir Etüt. İstanbul: Diyanet İşleri 

Başkanlığı Yayınları, 2016. 

Ṣāvī, Aḥmed b. Muḥammed. Bulġatu’s-sālik ilā Aḳrabi’l-mesālik. Beyrūt: Dāru İbnu 

Ḥazm, 2013. 

Semerḳandī, ʿAlāuddīn Ebū Bekr Muḥammed b Aḥmed. Mīzānu’l-uṣūl fī netāici’l-ʿuḳūl. 

thk. Muḥammed Zekī ʿAbdulber, 1984. 

Semʿānī, Ebu’l-Muẓaffer Manṣūr b. Muḥammed b. ʿAbdilcebbār. Ḳavāṭiʿul-edille(h) fi 

usūli’l-fıḳh. thk. ʿAbdullah b. Ḫāfıẓ b. Aḥmed el-Ḫakemī. er-Riyāḍ: Mektebetu’t-

Tevbe(h), 1998. 

Senhūrī, ʿAbdurrezzāḳ Aḥmed. Maṣādiru’l-ḥaḳ fi’l-fıḳhi’l-islāmī. Beyrūt: Menşūrātu’l-

Ḥalebī el-Huḳuḳiyye(h), 1998. 

Senhūrī, ʿAbdurrezzāḳ Aḥmed. Naẓariyyetu’l-ʿaḳd. Beyrūt: Menşūrātu’l-Ḥalebī el-

Huḳuḳiyye(h), 1998. 

Seraḫsī, Ebū Bekr Muḥammed b. Aḥmed b. Ebī Sehl. Kitābu’l-Mebsūṭ fi’l-fıḳhi’l-Ḥanefī. 

Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2009. 

Seraḫsī, Ebū Bekr Muḥammed b. Aḥmed b. Ebī Sehl. Usūlu’s-Seraḫsî. thk. Ebu’l-Vefāʾ 

el-Afġānī. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye(h), 2015. 

Sevvār, Vaḥīduddīn. et-Taʿbīr ʿani’l-irāde(h) fi’l-fiḳhi’l-islāmī. el-Cezāir: eş-Şeriketu’l-

Vaṭaniyye(h) li’n-Neşr ve’t-Tevzīʿ, 1979. 

Seyyidi’l-Bekrī, ʿUsmān b. Muḥammed Şatâ el-Bekrî ed-Dimyāṭī. Ḥāşiyetu İʿānetu’t-

tālibīn ʿalā ḥalli elfāẓi Fetḥi’l-muʿīn. thk. ʿAbdurrezāḳ Şeḥḥur el-Necm. Dımeşḳ: 

Dāru’l-Fayḥāʾ, 2014. 



289 
 

Seyyit Bey, Mehmet. Usûl-i Fıkıh Medhal. ed. Selçuk Camcı. İzmir: Işık Akademi 

Yayınları, 2011. 

Sirācuddīn el-Urmevī, Mahmūd b. Ebī Bekr. et-Taḥsīl mine’l-Maḥṣūl. thk. ʿAbdulḥamīd 

ʿAlī Ebū Zenīd. Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h), 1988. 

Smıth, Adam. Hukuk Üzerine: Adalet, Kamu Düzeni, Devletin Gelirleri ve Silahlı Güçler. 

çev. Ahmet Celiloğlu. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2018. 

Subkī, Ebū Nasr Tācuddīn Abdulvehhāb b. Alī b. Abdilkāfī. Cemʿu’l-cevāmiʿfî uṣūli’l-

fıḳh. Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012. 

Subkī, Ebu’l-Ḥasen Taḳıyyuddīn ʿAlī b. ʿAbdilkāfī - Subkī, Ebū Naṣr Tācuddīn 

ʿAbdulvehhāb b. ʿAlī b. ʿAbdilkāfī. el-İbhāc fī şerḥi’l-Minhāc. Beyrūt: Dāru’l-

Kutubi’l-İlmiyye(h), 1984. 

Subkī, Tācuddīn Ebū Naṣr ʿAbdulvehhāb b. ʿAlī b. ʿAbdulkāfī. Refʿu’l-ḥācib ʿan 

Muḫtaṣari İbni’l-Ḥācib. thk. ʿĀdil Aḥmed ʿAbdulmevcūd, ʿAlī Muḥammed 

Muʿavviḍ. Beyrūt: ʿĀlemu’l-Kütub, 1999. 

Suyūṭī, Celāluddīn. el-Eşbāh ve’n-Neẓāir fī  ḳavāʿidi ve furūʿi fıḳhi’ş-şāfiʿiyye(h). thk. 

Saʿīd b. Muḥammed es-Sinnārī, Seyyid b.   Muḥammed es-Sinnārī. el-Ḳāhire(h): 

Dāru’l-Ḥadīs̱, 2013. 

Şāfiʿī, Muḥammed b. İdrīs. el-Umm. thk. Rifʿat FevzīʿAbdulmuṭṭalib. Beyrūt: Dāru İbnu 

Ḥazm, 2011. 

Şaḳfe(h), Muḥammed Beşīr. el-Fıḳhu’l-Mālikī fī s̱evbihi’l-cedīd. Dımeşḳ: Dâru’l-Ḳalem, 

2011. 

Şakir Hanbelî. Fıkıh Usûlü. çev. Mustafa Yıldırım. İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı 

Yayınları, 2010. 

Şāṭıbī, Ebu İsḥāḳ İbrāhīm b. Mūsā. el-Muvāfaḳāt. thk. Muḥammed Mirābī. Beyrūt: 

Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2013. 



290 
 

Şazelî, Hasan Ali. “Alâmet”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1989. 

Şāẕelī, Hasen ʿAlī. Naẓariyyetu’ş-şarṭ fi’l-fıḳhi’l-islāmī. el-Ḳāhire(h): Dāru’l-İttiḥādi’l-

Arabī, ts. 

Şemsuddīn İbn Ḳudāme(h), Ebu’l-Ferec ʿAbdurraḥmān b. Muḥammed b. Aḥmed. eş-

Şerḥu’l-Kebīr ʿalā metni’l-Muḳniʿ. Beyrūt: Dāru’l-Fikr, 2011. 

Şener, Mehmet. İslam Hukukunda Örf. İzmir: Öğrenci Basımevi, 1987. 

Şevkānī, Muḥammed b. ʿAlī. İrşādu’l-fuḥul ilā taḥḳīḳi’l-ḥaḳḳi min ʿilmil’l-uṣūl. thk. 

Muḥammed Ṣubḥī b. Ḥasen Ḥallāḳ. Beyrūt: Dāru İbnu Kes̱īr, 2014. 

Şeybānī, Muḥammed b. Ḥasen. el-Aṣl. thk. Mehmet Boynukalın. Beyrūt: Dāru İbnu 

Ḥazm, 2012. 

Şeybānī, Muḥammed b. Ḥasen. el-Cāmiʿu’ṣ-Ṣaġīr. thk. Mehmet Boynukalın. Beyrūt: 

Dāru İbnu Ḥazm, 2011. 

Şeyḫ Bedreddīn. Cāmiʿu’l-fuṣūleyn (Yargılama Usûlüne Dair). ed. Yunus Apaydin. çev. 

Saffet Köse, v.dğr. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012. 

Şeyḫīzāde Dāmād, ʿAbdurraḥmān b. Muḥammed b. Suleymān. Mecmeʿu’l-enhur fī şerḥi 

Multeḳa’l-ebḥur. thk. Mehmet Hasan Talu. İstanbul: Tereke Yayıncılık, 2015. 

Şīrāzī, Ebū İsḥāḳ. el-Lumaʿ fī uṣūli’l-fiḳh. thk. Muḥyiddīn Dīb Mistū - Yusūf ʿAlī Bedīvī. 

Beyrūt: Dāru İbnu Kes̱īr, 2011. 

Şīrāzī, Ebū İsḥāḳ. el-Muheẕẕeb fī fıḳhi’l-İmāmi’ş-Şāfiʿī. thk. Muḥammed ez-Zuḥaylī. 

Dımeşḳ: Dāru’l-Ḳalem, 2017. 

Şīrāzī, Ebū İsḥāḳ. Şerḥu’l-Lumaʿ. thk. ʿAbdulmecīd Türkī. Beyrūt: Dāru’l-Ġarbi’l-

İslāmī, 1988. 

Şirbīnī, Şemsuddīn Muḥammed b. Muḥammed el-Ḫaṭīb. Muġni’l-muḥtāc ilā maʿrifeti 

maʿānī elfāzi’l-Minhāc. thk. Muḥamded Tāmir - Şerīf ʿAbdullāh. el-Ḳāhire(h): 

Dāru’l-Ḥadīs̱, 2006. 



291 
 

Tācuddīn el-Urmevī, Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. el-Ḥuseyn. Kitābu’l-Ḥāṣıl mine’l-

Mahṣūl. thk. ʿAbdusselām Maḥmūd Ebū Nācī. Binġāzī: Menşūrātu Cāmiʿatu 

Ḳāryūnis, 1994. 

Teftāzānī, Saʿdü’d-dīn Mesʿūd b. ʿ Umer b. ʿ Abdillāh. et-Telvīḥ ilā keşfi ḥaḳāiḳi’t-Tenḳīḥ. 

thk. Muḥammed ʿAdnān Dervīş. Beyrūt: Dāru’l-Erḳam, ts. 

Ṭırāblusī, Ebu’l-Ḥasen ʿAlāuddīn ʿAlī b. Ḫalīl. Muʿīnu’l-ḥukkām fīmā yeteraddedu 

beyne’l-ḫaṣmeyni mine’l-aḥkām. Dāru’l-Fikr, ts. 

Timuçin, Afşar. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Bulut Yayınları, 2004. 

Tusūlī, Ebu’l-Ḥasen ʿAlī b. ʿAbdisselām. el-Behce(h) fī şerḥi’t-tuḥfe(h). thk. Muḥammed 

ʿAbdulḳādir Şāhīn. Beyrūt: Dāru’l-Kutubi’l-İlmiyye(h), 1998. 

Türcan, Talip. “Anayasa Hukuku”. İslam Hukuku El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları, 

2018. 

Usmendī, Muḥammed b. ʿAbdulḥamīd. Beẕlu’n-naẓar fi’l-uṣūl. thk. Muḥammed Zekī 

ʿAbdilber, ts. 

Üzüm, İlyas. “Hüküm”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 18. İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998. 

Yaman, Ahmet. İslam Kamu Hukuku. Ankara: BİLAY, 2020. 

Yaman, Ahmet - Çalış, Halit. İslam Hukuku. Ankara: BİLAY, 2020. 

Yerlikaya, Ünal. Hanefî İllet Teorisi. Ankara: Fecr Yayınları, 2019. 

Yılmaz, İbrahim. İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Mubahı Sınırlandırması. Ankara: 

Fecr Yayınları, 2020. 

Yusuf Musa, Muhammed. Fıkh-î İslam Tarihi. çev. Ahmet Meylanî. İstanbul: Arslan 

Yayınları, 1983. 

Zekeriyyā el-Enṣārī, Ebū Yaḥyā Zeynuddīn Muḥammed b. Aḥmed. Ḥāşiye(h) ʿalā 

şerḥi’l-Maḥallī ʿalā Cemʿi’l-cevāmīʿ. thk. ʿAbdulḥāfiẓ b. Ṭāhir Hilāl el-Cezāirī. 

er-Riyāḍ: Mektebetu’r-Ruşd Nāşirūn, 2007. 



292 
 

Zekyuddīn Şaʿbān. Naẓariyyetu’ş-şurūṭi’l-muḳterine(h) bi’lʿaḳd fi’ş-şerīʿa(h) ve’l-

ḳānūn. el-Ḳāhire(h): Dāru’n-Nehḍatu’l-ʿArabiyye(h), 1968. 

Zencānī, Şihābuddīn Maḥmūd b. Aḥmed. Taḫrīcu’l-furuʿ ʿale’l-uṣūl. Beyrūt: el-

Mektebetu’l-ʿAṣriyye(h), 2010. 

Zerḳā, Ahmed b. Muhammed. Şerḥu’l-ḳavāʿidi’l-fıḳhiyye(h). Dımeşḳ: Dāru’l-Ḳalem, 

2012. 

Zerḳā, Muṣṭafā Aḥmed. el-Medḫalu’l-fıḳhiyyu’l-ām. Dımeşḳ: Dāru’l-Ḳalem, 2012. 

Zerkeşī, Bedruddīn Muḥammed b. Bahādır b. ʿAbdillāh. el-Baḥru’l-muḥīṭ fī uṣūli’l-fıḳh. 

thk. ʿAbdulḳādir ʿAbdullāh el-ʿĀnī. Kuveyt: Vizāratu’l-Evḳāf ve’ş-Şuūni’l-

İslamiyye(h), 1992. 

Zeydān, ʿAbdulkerīm. el-Medḫal li dirāseti’ş-şerīʿati’l-islāmiyye(h). Beyrūt: 

Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 2012. 

Zeydān, ʿAbdulkerīm. el-Vecīz fī uṣūli’l-fiḳh. Beyrūt: Muessesetu’r-Risāle(h) Nāşirūn, 

2012. 

Zuḥaylī, Vehbe(h). el-Fıḳhu’l-islāmī ve edilletuhū. Dımeşḳ: Dāru’l-Fikr, 1985. 

ʿAdevī, Ebu’l-Ḥasen Alī b. Aḥmed b. Mukramillāh ʿAlī es-Saʿīdī. Ḥāşiyetu’l-ʿAdevī 

ʿāla’l-Ḫaraşī. Būlāḳ: Maṭbaʿatu’l-Kubrā el-Emīriyye(h), 1317. 

ʿAynī, Ebū Muḥammed Bedruddīn Maḥmūd b. Aḥmed. el-Bināye(h) fī şerḥi’l-Hidāye(h). 

thk. Feyḍ Aḥmed el-Multānī. Pakistan: el-Mektebetu’l-Ḥaḳḳāniyye(h), 1423. 

ʿİlīş, Ebū ʿAbdillāh Muḥammed b. Aḥmed b. Muḥammed. Fetḥu’l-ʿaliyyi’l-mālik fi’l-

fetvā ʿalā meẕhebi’l-İmām Mālik. Mıṣr: Maṭbaʿatu Muṣṭafā Muḥammed, ts. 

https://kurul.diyanet.gov.tr/Karar-Mutalaa-Cevap/38091/nikah-akdinin-mahiyeti-

tescili-ve-gizli-nikah, ts. 



293 
 

ÖZET 

ŞAHİN, Süleyman, Fıkıh Usûlünde Şart Nazariyesi (Akitler Örneği), Doktora 

Tezi (Danışman: Doç. Dr. Oğuzhan TAN), Ankara Üniversitesi, 2022, VIII+276 

sayfa. 

 İbadetler ve hukuki olaylarda önemli role sahip olan şart, fıkıh usûlünde ele alınan 

kavramlardan biridir. Tezde öncelikle vazʿî hüküm kapsamında değerlendirilen şart 

kavramının fıkıh usûlünün teşekkül sürecinde hüküm kapsamı altında ele alınması 

değerlendirilmiş, sonrasında ise kavramın tanımı ve işlevi üzerinde tespit ve tahliller 

yapılmıştır. Şartın işlevi ile ilgili farklı yaklaşımların doğurduğu sonuçlar ele alınmış ve 

bu yaklaşımların değerlendirilmesi ve hukuki olaylar üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

Fıkıh usûlünde yer bulan şart nazariyesi tespit edilip tahlil edildikten sonra insanların 

gündelik hayatta en çok başvurdukları akit olgusu bu nazariye etrafında ele alınmıştır. 

Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinin akitler hukuku ile ilgili ortaya koydukları 

teori, fıkıh usulündeki nazariye çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

Tez, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında tezin içerik ve yöntemi 

ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Birinci bölümde fıkıh usulünde şart nazariyesi şerʿî hüküm 

ile bağlantılı olarak ele alınmış ve şart kavramına dair yaklaşımlar ortaya konulmuştur. 

İkinci bölümde ise şart kavramının fıkıh usulünde ele alınış biçiminden hareketle akitler 

değerlendirilmiştir.   
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ABSTRACT 

ŞAHİN, Süleyman, The Theory of Sharṭ in Uṣūl al-Fiqh (The Example of 

Contract), Doctorate (Supervisor: Doç. Dr. Oğuzhan Tan), Ankara University, 2022. 

VIII+276 pages. 

 Sharṭ, which has an important role in worship and legal events, is one of the 

concepts discussed in uṣūl al-fiqh. In the thesis, first of all, considering the concept of 

sharṭ which is evaluated within the scope of al-ḫukm al-waḍ‘ī, under the scope of al-

ḫukm in the formation process of uṣūl al-fiqh is evaluated, later on the definition and 

function of the concept were determined and analyzed. The results of different approaches 

related to the function of sharṭ are discussed and the evaluation of these approaches and 

their effects on legal events are examined. After determining and analyzing the theory of 

sharṭ, which takes place in uṣūl al-fiqh, the contract phenomenon that people use most in 

daily life is discussed around this theory. The theory put forward by the schools of Ḥanafī, 

Shafi‘ī, Mālikī and Ḥanbalī, regarding the law of contracts has been evaluated within the 

framework of sharṭ theory in uṣūl al-fiqh  

The thesis consists of an introduction and two parts. The introduction part gives 

information about the content and method of the thesis. In the first chapter, the theory of 

sharṭ in uṣūl al-fiqh is discussed in connection with al-ḥukm al-shar‘ī and approaches to 

the concept of sharṭ are presented. In the second part, contracts are evaluated based on 

the way the concept of sharṭ is handled in uṣūl al-fiqh. 

 


