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Bir ibadetin veya hukuki işlemin, 

vasıf ve şartlarındaki 
eksiklik ve bozukluk sebebiyle 
hükümsüz olması anlamında 

fıkıh terimi. 
L ~ 

Fesad "bir şeyin önce düzgün, düzenli 
ve yararlı iken sonradan bu vasıflarını 

kaybederek değişmesi ve bozulması" an
lamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli fiil 
kalıpları ile isim şeklinde elli yerde geçen 
fesad kavramının " istikrarın bozulması 

ve istikametten sapma" olarak özetle
nebilecek manaları muhtelif hadislerde 
de yer almaktadır. Hadislerde bu anlam
ların yanında "ibadetin bozulması, ge
çersiz olması" (BuharT, "E~an", 58, "Vu
dıl,", 69, "Şalat", 15 ; el·Muuatta,, "I:Iac", 
152) manasında da kullanılmıştır. 

Hukuk doktrinlerinin doğması ve ter
minolojinin teşekkül etmeye başlama
sından sonra fesad kelimesi, butlan ile 
birlikte yeni bir fıkhi muhteva kazana
rak gerek ibadetlerde gerekse akid ve 
hukuki işlemlerdeki bozukluk ve hüküm
süzlük durumunu ifade eden bir terim 
haline gelmiş, bu durumdaki fiil ve iş

lemlere de fasid denilmiştir. Ancak is
lam hukukçularının çoğunluğu butlanla 
fesadı ve tatıl ile fasidi eş anlamlı ola
rak kullanırken Hanefiler'in bu iki teri
me özellikle akid ve hukuki işlemler ala
nında farklı manalar ve sonuçlar yükle
diği görülür (bk. BUTlAN) 

Uygulamada farklı bir sonuç doğurma
makla birlikte fesad teriminin ibadetler 
açısından tanımı. sıhhat* tanımlarının 
farklılığına paralel olarak fukaha ve mü
tekellimin ekolüne mensup hukukçular 
arasında değişiklik gösterir. Fukaha eko
lüne mensup usulcülere göre ibadetin 
fesadı yapılan işin veya ibadetin kaza 
borcunu düşürmemesi , mütekellimin 
grubuna göre ise kaza gereksin gerek
mesin yapılan işin şari'in emrine uygun 
olmaması dır. ibadetlerde butlan- fesad 
ayrımı olmadığı için bu tanım aynı za
manda butlanın da tanımıdır. ibadet ya 
sahihtir veya değildir. İbadetin sahih ol
maması durumu fesad kelimesiyle ifa
de edilebildiği gibi butlanla da belirtile
bilir. 

Muamelat alanında fesad genel ola
rak, "akidlerin kendileriyle ulaşılmak is
tenen sonuçları doğurmaması", başka 

bir ifadeyle "akdin hükme sebep olmak-

tan çıkması" şeklinde tanımlanır. Bu ta
nım muamelat alanında fesadla butlan 
arasında fark gözetmeyen ve çoğunlu

ğu oluşturan usulcülerin anlayışına gö
redir. 

İslam hukukçularının çoğunluğu , akid 
ve hukuki işlemlerin kuruluşunda pren
sip olarak " asıl-vasıf" ayrımı yapmayıp 

akdi bir bütün kabul ettiklerinden, ak
din hüküm ve sonuçlarını dağurabilecek 
son şekle gelmesini temin eden bütün 
şartları aynı önem derecesinde tutma 
eğilimi göstermişler ve bu şartlardan 

herhangi birinin eksikliğine de tek de
receli bir müeyyide getirmişlerdir. Ço
ğunluk bu tek dereceli hükümsüzlük mü
eyyidesini -aynı anlamda olmak üzere
butlan veya fesad olarak adlandırmış, 

d iğer bir ifadeyle hukuken muteber olup 
olmamasına göre akdi biri sahih (mün'a
kid), diğeri fasid veya batı! (gayri mün 'a
kid) olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. 
Ancak bu hukukçuların, her ne kadar tek 
dereceli bir hükümsüzlük anlayışı be
nimsemiş olsalar da bazı meselelerde 
batıl-fasid ayrımı yapmak durumunda 
kaldıkları görülmektedir (mesela bk. İbn 
Kudame, s. 3 ı ; isnevT, s. 59-60) 

Hanefi hukukçuları ise fasid akdi, "asıl 
itibariyle meşru , vasıf itibariyle gayri 
meşru akid" şeklinde tanımiayarak ço
ğunluğun aksine akidde asıl- vasıf ayrı
mı yapmışlardır. Akdin aslı onun temel 
unsurları ve kuruluş şartları demektir. 
Buna göre taraflar, irade beyanı, akdin 
konusu ve bunlara ilişkin kuruluş şart
ları (ehliyet, karşılıklı iradelerin birbirine 
uygunluğu, meclis birliği, akid konusunun 
teamüle uygun olması vb.) akdin aslını 

teşkil eder. Akdin vasfı ise daha ziyade 
akdin konusuna ilişkindir. Akid konusu
nun tesliminde taraflardan biri için za
rar varsa. akid bir garar ihtiva ediyorsa, 
f asid şart veya rita söz konusu ise bu 
durumlarda akdin butlanından değil fe
sadından söz edilir. Yine rızanın ikrah
tan hali olması da Züfer dışındaki üç 
imama göre akdin vasfı olarak değer

lendirilmiştir. Hanefi hukukçuları , akdin 
aslında olan eksiklik ve aykırılıkla vas
tındaki eksiklik ve aykırılığa farklı so
nuçlar bağlamışlardır. Onlara göre hu
kuki düzenlemeye aykırılık şekillerinin 

aynı derecede tutulması doğru olmadı

ğı gibi farklı aykırılık derecelerinin aynı 
hükme tabi tutulması da doğru değil
dir. Dolayısıyla akid sistemine sadece 
vasıf yönünden aykırı olan, fakat ası l yö
nünden sisteme uygun olup rükün ve 
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şartlarını bulunduran akdin butlan ve 
sıhhat arasında bir mertebede yer al
ması gerekir. Böyle bir akid asli nokta
lar (kurucu unsurlar) bakımından sağlam 
olduğu için batı! sayılamayacağı gibi bün
yesinde fer'i noktalarda bir aykırılık bu
lunduğu için sahih de sayılamaz. Şu hal
de fasid akid, hukuki varlığı olmayan ba
tı! akidle hukuki varlık kazanmış ve mu
teber sonuç doğuran sahih akid arasın

da yer almaktadır. Esasen bu özellik ke
limenin sözlük anlamında da mevcut
tur. Yukarıda da belirtildiği gibi fesadın 
sözlük anlamı "yok olma, ortadan kalk
ma" değil "mevcut olan bir şeydeki de
ğişme ve bozulma"dır. 

Hanefiler akdin kurulup sonuçlarını 

meydana getirmesini, her biri için ayrı 
ayrı şartlar belirledikleri "in'ikad". " sıh

hat" ve "nefaz" olmak üzere üç ayrı mer
tebede değerlendirmişler ve her bir mer
tebedeki eksikliği farklı hükümsüzlük 
müeyyidesine tabi tutmuşlardır. Çünkü 
uygulanacak müeyyidenin hukuki düzen
lemeye aykırılığın derecesiyle mütenasip 
olması gerekir. Buna göre in'ikad mer
halesindeki bir şart eksikliğinin müey
yidesi butlan. sıhhat merhalesindeki ek
sikliğin müeyyidesi fesad. nefaz merha
lesindeki eksikliğin müeyyidesi de tevak
kuftur (askı hali). Akid mün'akid olmak
la birlikte eğer sıhhat şartlarından biri
ni taşımıyorsa fasid olur. Hanefiler , fu
kaha çoğunluğundan farklı olarak in'i
kad ve sıhhati iki ayrı mertebe olarak 
düşündüklerinden doktrinlerinde fesad 
in'ikadın değil sıhhatin karşıtı olmakta
dır. Hanefi literatüründe fesad terimi, 
belirtilen bu özel teknik anlamı yanında 
butlan. fesad ve kerahet durumlarını içi
ne alan ve genel anlamdaki hükümsüz
lüğü ifade eden bir üst kavram olarak 
da kullanılmaktadı r. 

Hanefiler'in, hukuken yok sayılan batı! 

akidle hukuki varlık kazandığı halde bo
zuk (kusurlu) olan fasid akdi farklı hü
kümlere tabi tutmasını Maliki hukukçu
larından Karafi "güzel bir hukuk anlayı
şı". çağdaş İslam hukukçularından Zer
ka da "faydalı bir ayrım" olarak nitele
mişlerdir. 

Fesad mertebesi konusunda Hanefi
ler 'le çoğunluk arasındaki ihtilaf temel
de, kanun koyucunun akidler gibi, itibari 
varlığı bulunan tasarruflar hakkındaki 
yasağının ne ifade ettiği konusundaki 
ihtilafla rına dayanır. Diğer bir ifadeyle 
ihtilaf, kanun koyucunun yasağının yo-
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rumianınasındaki görüş ayrılığından kay
naklanmaktadır. Bundan dolayı özellik
le Hanefiler'in fesad anlayışının kavra
nabilmesi için nehiy- kubuh ilişkisi. ne
hiy- fesad ilişkisi ve nehiy- nefıy ayrımı

nın iyi tesbit edilmesine gerek vardır. 

Hanefi ekolünde nehiy genelde mad
di (hissi) fıilden nehiy, şer'i fiilden nehiy 
şeklinde iki kısımda ele alınır. Maddi fiil 
denince şer'i varlığı olmayıp sadece mad
di varlığı bulunan, yani hukuk düzeni 
olmadan da meydana gelmesi mümkün 
olan zina, gasp, içki içme gibi fiiller an
laşılır. Şer'i fiil ise maddi varlığının yanı 
sıra şer'i varlığı da bulunan fiiller olup 
mesela namaz, alım satım , nikah böyle
dir. Maddi fiilierin batı! veya sahih şek

linde nitelendirilmesi mümkün olmaz
ken şer'i fiiller için bu mümkündür. Bu 
ayrıma bağlı olarak Hanefiler' e göre 
maddi fıiller hakkındaki mutlak yasak
lama, aksine bir delil bulunmadığı süre
ce o fiilin özü itibariyle çirkinliğini ge
rektirir. Alım satım gibi şer'i fiiller hak
kındaki mutlak yasaklamanın hükmü 
ise yasaklanan şeyin özü itibariyle gü
zel, özü dışındaki bir sebep yüzünden 
çirkin olması ve bu fiili yapan kişinin ha
ram işlemiş bulunmasıdır. Hanefiler bu
nu şöyle ifade ederler: Şer'i fiiller hak
kındaki mutlak nehiy o fıilin asıl itibariy
le sıhhatini ve meşruiyetini , vasıf itiba
riyle ise harici bir sebepten dolayı çir
kinliğini gerektirir. Buradaki sıhhat "as
len meşruiyet" anlamındadır. Yasakla
nan fiil vasıf itibariyle olmasa bile asıl 

itibariyle meşru olduğu için yasağa rağ
men yapıldığında şer'i veya hukuki var
lık kazanır. Yasaklama, yasaklanan şe

yin hukuki varlık kazanmasına engel teş

kil etmez. Nehyin sonucu o işlemi yap
manın günahlığı, feshinin imkanı ve on
dan kurtulmanın vacipliği olduğuna gö
re bu hükümlerden bahsedebilmek için 
yasaklanmış tasarrufun hukuken varlı
ğının kabul edilmesi gerekir. Hanefiler, 
diğer ekollerin yoğun tenkidine hedef 

. teşkil eden, ancak oldukça orijinal sayı
labilecek bu görüşleriyle faizli akidler, 
malın şarap karşılığında veya belirsiz va
de ile satımı gibi fasid akidlerin hem 
kabz ile hüküm ifade etmesine, hem de 
fesad unsuru giderildiğinde akdin sıh
hat ve meşruiyet kazanmasına hukuk 
doktrini açısından bir açıklama getirmiş 
olmaktadırlar. Hanefiler bu açıklamala
rının yanında şer'i fiilden yasağın, o fı
ilin hüküm doğurmadığı değil işlenme

sinin masiyet olduğu anlamına geldiğini 
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de ileri sürerler. Onların. şer'i fiiller hak
kındaki yasağın bunların aslen sıhhat ve 
meşruiyetini gerektirdiği şeklindeki gö
rüşlerine faizli akid, bayram gününde 
oruç tutma, gasbedilmiş evde namaz 
kılma, cuma ezanı vakti alım satım gibi 
aslen değil de harici veya mücavir vasıf 
sebebiyle yasaklanan fiiller örnek gös
terilebilir. Şafii hukukçuları ise nehyin, 
yasaklanan şeyin aslına ve ayrılmaz vas
fına ilişkin olması arasında bir ayrım 
gözetmeksizin onun haram olduğunu , 

haram olan bir şeyin ise şer'i bir hük
me sebep olamayacağını ileri sürmek
tedir (bk. NEHİY) . 

Butlan -fesad ayrımı bütün tasarruf 
çeşitlerinde söz konusu değildir. Bazı 

özel hükümler dışında ibadetlerde fesad 
ve butlan terimleri birbirinin eş anlam
Iısı olarak kullanılır. ibadetler ya sahih
tir ve mükellefin zirnınetini borçtan kur
tarmıştır ya da sahih değildir ve borç 
düşmemiştir. Rükün veya şartlarında bir 
eksiklik bulunan ibadete fasid ya da ba
tı! denir ki her ikisi aynı anlamdadır. Bu 
konuda İslam hukuk ekolleri görüş bir
liği içindedir. 

Medeni hukuk alanında fesad- butlan 
ayrımı sadece, karşılıklı borç doğuran 
(muavaza akidleri) ya da mül~yeti nakle
den mali akidlerde caridir. Bu kural alım 
satım, kira, rehin, havale, kısmet, şir

ket, müzaraa vb. akidleri içine alır. Aynı 
şekilde mülkiyetin nakli sonucunu do
ğuran karz ve hibe akdi de bu çerçeve
dedir. Bu akidlerin hepsinde fesad but
landan ayrılır ve bunlar fesada rağmen 
hukuki varlık kazanmış sayılır. Bu ay
rım mutlak fiili tasarruflarda akid ka
bilinden olmayıp talak, vakıf, ibra. ke
falet, ikrar gibi tek taraflı hukuki iş

lemlerde; vekalet, vesayet, tahkim gi
bi mali olmayan akidlerde (tefvlz akid
leri): vedia ve ariyet gibi karşılıklı borç 
yükleyen, fakat mülkiyeti nakletmeyen 
mali akidlerde cari değildir. Ancak tek 
taraflı hukuki işlemlerden olan dava bu 
gruptan istisna edilerek onda fesad -
butlan ayrımının geçerli olacağı öne sü
rülmüştür. 

Evlenme akdinde fesad-butlan ayrımı
nın yapılıp yapılmayacağı Hanefi doktri
ninde tartışmalı olmakla birlikte ağırlıklı 
görüş batı! nikahla fasid nikah arasında 
fark bulunmadığı yönündedir (Kasanf, 
III, 1553 ; Merginanl, ll, 382; M. Ebü Zeh
re, s. 208-21 O, 371; Senhürl, IV, 150). Ni
kah akdinde batıl-fasid ayrımı yapma-

yanların gerekçesi özetle şöyledir : Ka
dınla cinsel ilişki hususunda asıl hüküm 
haramlıktır. Haramlığın kalkması ve iliş
kinin helal hale gelebilmesi için bu iliş

kinin sahih bir nikaha dayanması gere
kir. Gerek batı! gerekse fasid nikah bu 
ilişkiyi helal hale getirme özelliğine sa
hip olmadığından hüküm yönünden ara
larında fark gözetmek gereksizdir (İz

mlrf, 1, 327-328). Bu gerekçe esasta, ni
kah akdinin mali mübadeleyi konu alan 
akidlerden mahiyet itibariyle farklı olu
şuna indirgenebilir. Hanefi ekolünde ni
kah akdinde butlan- fesad ayrımı konu
sundaki tartışmanın temelinde, bu ak
din -ibadete benzetilmesinin yanı sıra
mahiyet itibariyle mali mübadeleli akid
lerden farklı oluşu yatmaktadır. Diğer 

akidlerde temel unsurlar ve in'ikad 
şartları, özellikle taraflar ve irade beya
nına ilişkin olanları nikah akdi için de 
söz konusudur. İn'ikad şartlarından biri 
eksik olan nikah akdinin batı! olacağın
da ve hiçbir sonuç doğurmayacağında 
görüş birliği mevcuttur. Ancak nikah ak
dinin in'ikad ve sıhhat şartlarını ayırma
da belli oranda güçlük vardır. Batı! ni
kahta fasid nikah arasında fark bulu
nup bulunmadığı meselesi daha ziyade 
nikah akdinin sıhhat şartlarından sayı
lan iki şahidin hazır bulunması ve nikah
lanacak kadının evlenilmesi haram ol
mayan kimselerden olması gibi şartlar
da bir eksikliğin bulunması halinde or
taya çıkan durumun tesbitiyle ilgili gö
rünmektedir. 

Evleome akdinde iki şahidin hazır bu
lunması şartının in'ikad şartı mı yoksa 
sıhhat şartı mı olduğu doktrinde fazla 
net değildir. Hanefiler'in nefiy anlayışı
na göre şahitsiz nikahın caiz olmayacağı

na dair hadis (Buharf, "Şeh&dat", 8), şa
hit bulundurulmayan nikahın hukuki var
lık kazanamayacağını ifade eder. Bu yak
laşıma göre şahit bulundurmanın in'i
kad şartı olması gerekir. Meseleye ak
din temel unsurları ve kuruluş şartları 
açısından bakıldığında şahitterin varlığı, 

genel akid mantığına göre akdin temel 
unsurlarından olmadığı gibi bu unsurla
ra ilişkin kuruluş şartlarından da değil
dir. Şu halde bunun in'ikad şartı değil 
sıhhat şartı olması gerekecektir. Şahit 
bulundurmayı sıhhat şartı sayınayıp ila
nı yeterli gören ekollerin mevcut olma
sı da konunun başka bir boyutunu teş

kil edip şahit bulundurma şartının ak
din in'ikad şartı olarak görülmesini bir 
hayli güçleştirmektedir. Evlenilmesi ya-



sak olan kadınlarla evlenmenin hükmü
nün ve sonucunun tesbit edilmesi me
selesindeki güçlük de nikah akdinin ko
nusunun ne olduğunun belirlenmemiş 
olmasından doğmaktadır. Mahremle ev
lenme, üç talakla boşadığı karısıyla ve
ya iddet beklemekte olan kadınla ev
lenme, müslüman kadının gayri müslim
le evlenmesi vb. evliliklerin, nesebin sü
bütu ve had cezasının uygulanması gibi 
sonuçlar açısından genellerneye tabi tu
tulması pek doğru olmayıp bunların her 
birinin sonucunun ayrı ayrı incelenmesi 
daha isabetli görünmektedir. 

Fasid nikah hiçbir hukuki sonuç do
ğurmamakla birlikte eğer zifaf gerçek
leşmişse bu takdirde akdin değil bu fiili 
durumun sonucu olarak bazı hükümler 
söz konusu olur. Bu sebeple fasid akid, 
sahih akdin aksine hiçbir surette -ne 
mücerred akid sebebiyle ne de zifaf son
rası iddet esnasında- nafaka mükellefi
yeti gerektirmez. Aynı şekilde fasid akid
de hısımlık mahremiyeti, sahih akidden 
farklı olarak sırf akidle değil zifaftan 
sonra sabit olur. Fasid akde zifaftan 
sonra terettüp eden haddin sakıt olma
sı, nesebin sübütu veya mehrin gerek
mesi gibi hükümler bizzat akde değil 

akidden sonra gerçekleşen fiili duruma 
bağlı sonuçlardır. Mesela haddin uygu
lanmaması akid şüphesinin bulunmasıy
la, mehrin sübütu ise. "Cinsel ilişki ya 
had (akr) veya mehir (ukr) gerektirir" ku
ralıyla açıklanır. Şüphe sebebiyle had 
düştüğü için kurala göre mehre hükmet
mek gerekli görülmüştür. Ancak akdin 
fasid olmasından dolayı tarafların akid 
esnasında belirledikleri mehir de fasid 
olacağından mehr-i misil ve mehr-i mü
semmadan hangisi daha az ise o gerekli 
olur. Neset:ıin sabit olması ise masiahat 
düşüncesine, yani çocuğun zayi olmaktan 
korunması f ikrine dayanır. Ancak bura
da belirtilen hususlar Hanefi doktrinin
deki hakim anlayışa göredir. Neseb ve 
buna bağlı olarak iddet konusu ile had 
ve buna bağlı olarak mehir konusunda 
Hanefi hukukçuları arasında yer yer gö
rüş ayrılığı mevcuttur. Fasid nikaha da
yalı cinsel ilişkinin , üç talakla boşanmış 
kadını önceki kocasına helal kılıp kılma

yacağı hususu da yine Hanefi doktrinin
de tartışmalıdır. 

Fesad Sebepleri. Akid, sıhhat şartların

dan birinin eksikliği yüzünden fasid ol
duğuna göre fesad sebeplerini genel ve 
özel olmak üzere ikiye ayırmak müm-

kündür. Özel fesad sebeplerini bilmek 
için her akdin özel sıhhat şartlarına va
kıf olmak gerekir. Her akdin özel s ıhhat 

şartları farklı olduğuna göre bir akid 
için fesad sebebi olan bir husus başka 
bir akdi fasid kılmayabilir. Mesela şüyü' 
satım akdini fasid kılmaz, fakat rehin 
akdini fasid kılar. Süre tayini satım ak
dini, sürenin tayin edilmemesi de kira 
akdini fasid kılar . Bu sebeple her ak
din özel sıhhat şartları ve fesadı o ak
din hukuki yapısı. kuruluş ve işleyişi açı

sından ayrı ayrı ele alınması gereken 
bir husustur. Akidlerin genel fesad se
beplerini ise şu şekilde sıralamak müm
kündür: 

1. Garar ve Cehalet. Garar ile cehalet 
kavramları literatürde genellikle birlikte 
kullanılır ve anlamları arasında kısmen 
de olsa fark gözetilir ; yerine göre biri 
diğerinden daha genel veya daha özel 
bir anlam taşıyabilir. "Garar satımı" da
ha ziyade gerçekleşip gerçekleşmeyece
ğ i bilinmeyen şeyin, "meçhulün satımı" 
ise gerçekleştiği bilinip de sıfatı bilinme
yen şeyin satımı hakkında kullanılmak

tadır. Şüphesiz ki akdin bütünüyle ga
rar ve cehaletten uzak olmasının şart 
olduğu söylenemez. Böyle bir şart nere
deyse akidleşme kapısının kapanması 

anlamına gelir. Garar ve cehalet ölçüleri 
akidden akide değişebildiği gibi çevre
den çevreye, zamandan zamana da de
ğişebilir ve bunların tek tek akidler hak
kında yeniden belirlenmesi mümkündür 
(garar ve cehalet hak. bk. Karafı. Furak, I, 
150-151 ; III, 265-266) . 

a) Garar. Gararın fesad veya butlan se
bebi olarak değerlendirilmesi, temelde 
Hz. Peygamber'in garar satımına ilişkin 
yasağına dayanır. Sözlükte "bir şeyin ris
ke veya büsbütün yok olmaya maruz bı
rakılması " anlamına gelen gararın t e
rim anlamı konusunda hukukçular ara
sında ihtilaf vardır. Nitekim garar keli
mesine " akıbeti bilinmeyen şey" , "ger
çekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen 
risk", "mevcut olmadığı vehmini veren 
şey" ve "akıbeti kapalı şey" gibi farklı 
manaların verilmesi de bunu göstermek
tedir. 

Garar, akid ilişkisinin güvensiz ve mev
hum bir duruma dayanması ve sonu be
lirsiz olacak biçimde kurulmasıdır. Ha
nefi doktrini, satıma konu teşkil eden 
şeyin (ma'küdün aleyh) aslında olan garar 
ile vasıf ve miktarlarındaki gararı birbi
rinden ayırmıştır. Mesela anasının kar-
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nındaki yavru hayvanı satma veya me
medeki sütü satma örneğinde olduğu 
gibi ma'küdün aleyhin aslında (özünde) 
olan garar akdin butlanını gerektirir (Se
rahsi , el-Mebsa~ XII, 194). Vasıf ve mik
tarlardaki garar ise akdin butlanını değil 
fesadını icap ettirir. Akdin fesad sebep
leri arasında sayılan garar daha ziyade 
bu anlamdaki garardır. Mesela bir kim
se, şu kadar litre süt veriyor olması şar

tıyla bir inek satarsa bu satım garar yü
zünden fasid olur. Çünkü inekten o ka
dar süt alınamaması mümkündür. An
cak ineği bol sütlü diye satarsa bu bir 
vasıftır ve bunda garar yoktur. Eğer ör
fe göre inek sütlü denecek kadar süt 
vermiyorsa müşteri , şart koşulan vasfın 

bulunmayışı muhayyerliğiyle akdi fes
hetme hakkına sahiptir. 

b) Cehalet (bilinmezlik) . Akdin sahih ola
bilmesi için bedelierin anlaşmazlığa yol 
açmayacak ölçüde malum olması şart
tır. Akidde taraflar arasında çözümlen
mesi güç anlaşmazlığa yol açan aşırı bi
linmezlik varsa bu akid fasid olur. An
laşmazlığın çözümsüzlüğü tarafların ay
nı gerekçeye dayanmaları yüzündendir. 
Mesela belirleme yapmaksızın bir sürü 
içerisinden bir koyunun satılması duru
munda müşteri belirleme yapılmadığı 
gerekçesiyle sürüden en iyi koyunu al
mak, satıcı da aynı gerekçeyle cılız bir 
koyunu vermek isteyecektir. Her ikisi 
de aynı gerekçeye dayandığı için bu an
laşmazlık çözümsüzlüğü getirir. Bu tür
den çözümsüz anlaşmazlığa yol açma
yan bilinmezlik ise akde zarar vermez. 
Bu sebeple taraflardan her ikisini de kar
şılıklı edim yükümü altına sokan iki ta
raflı (ivazlı) akidlerde, akdin konusu ola
rak ifa edilmesi gereken belirli birkaç şey 
arasından birini belir leme yetkisinin ta
raflardan birine tanınması. mesela müş
teriye satılık iki hayvandan birini seçme 
hakkının verilmesi bir ölçüde bilinmez
lik içerdiği halde caiz görülmüştür. 

Akdi fasid kılan cehalet genelde şu 
dört hususta vuku bulur: 1. Ak.id konu
su olan şeydeki bilinmezlik; mesela sa
tım akdinde satılacak şeyin bilinmeme
si gibi. z. Bedeli para değil mal olan akid
lerde ödenecek bedelin meçhul olması. 
3. Sürenin bağlayıcı önemi bulunan kira 
vb. akidlerde sürenin belirlenmemiş ol
ması. 4. Akidde şart koşulan belgelen
dirme yollarının meçhul olması. Mesela 
satıcı müşteriden daha sonra ödenecek 
bir bedel için bir kefil istediğinde bu ke-
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filin belirlenmesi gerekir, aksi takdirde 
akid fasid olur. 

2. ikıah . Zor kullanmanın akdi fasid mi 
yoksa mevkuf mu kıldığı hususu Hanefi 
doktrininde tartışmalıdır. Ebü Hanife, 
ikrahın akdi fasid kılacağı ve bu tür bir 
akdin diğer fasid akidler gibi bir hükme 
tabi olacağı görüşündedir. İmam Züfer 
ise ikrah bulunan akdin fasid değil mev
kuf olduğunu , dolayısıyla fasid akidden 
farklı olarak mesela malın teslim alın
ması hususu gerçekleşse bile hüküm 
ifade etmeyeceğini ileri sürmüştür. Zü
fer'in gerekçesi, bu akdin ikrahın kalk
masından sonra icazeti kabul etmesi, 
yani normal bir akid haline gelme ihti
malidir. Çağdaş İslam hukukçularından 
Zerka ve Senhüri Züfer'in görüşünün da
ha tutarlı olduğunu söylemişlerdir. 

3. Müfsid Şart. Müfsid (veya fasid) şart 
tek taraflı yarar sağlayan , yasak bir şe
yi içeren, akdin muhteva ve amacına ve
ya teamüle aykırı olan şarttır. Mesela bir 
malı başka birine satması veya bağışla

ması şartıyla satım, faiz ödenmesi şar
tını içeren akid, ikinci bir akdin yapıl
ması şartını içeren birinci akid, alıcının 

mebTI satmaması şartıyla yapılan satım 
böyledir. Müfsid şart bütün ivazlı (mua
vazalı) akidleri fasid kılar. 

Fesad sebepleri arasında bunlar dışın
da riba ve ayrıca akid konusu malın tes
lim edilmesi sırasında kendisine verilen 
zarar da sayılmaktadır. 

Fesadın Sonucu. Fasid akid yasaklan
mış olduğu için sahih değildir ve aslo
lan bu tür akdin sonuç doğurmaması
dır. Bu sebeple fasid akde kabzdan ön
ce hiçbir hukuki sonuç bağlanmaz. Fa
sid akdin onaylanması söz konusu olma
dığı gibi fesih hakkına sahip bulunan ta
raflar bu akde dayanarak birbirlerini ifa
ya da zorlayamazlar. Sahih akidde oldu
ğunun aksine mücerred akid sebebiyle 
kabzdan önce mülkiyet alıcıya intikal et
mez. Ancak fasid akid her ne kadar sa
hih değilse de esas itibariyle kurulmuş 
sayılacağından maddi 1 fiili varlığı yanın
da bir de hukuki varlığı vardır. Esasen 
fesih hakkının varlığı da bu hukuki var
lığına dayanır. 

Taraflar fasid akdi feshetmekle yü
kümlüdürler. Onlardan her biri tek ba
şına akdi feshedebilir, bu hususta karşı 
tarafın rızasına veya mahkeme kararı
na gerek yoktur. Ebü Yüsuf. feshin kar
şı tarafın bilgisi dahilinde olması şartı
nı bile gerekli görmez. Taraflar akdi fes
hetınernekte ısrar ederlerse hakim ta-
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lep üzerine, hatta hiç talep olmaksızın 
re'sen bu akdi iptal eder. Taraflardan 
herhangi birinin f esih hakkından vazgeç
mesi mümkün değildir. Açıkça fesih hak
kını düşürdüğünü söylese bile yine de 
bu hakkını kullanabilir. Taraflardan bi
ri öldüğünde fesih hakkı varisierine in
tikal eder. Ancak herhangi bir yolla fe
sadın giderilme imkanı varsa feshe gi
dilmeksizin sebep ortadan kaldırılır ve 
akid sahihe dönüştürülebilir. Mesela sa
tım akdi sürenin bilinmemesi yüzünden 
fasid olmuşsa bu belirsizlik kaldırıldı

ğında akid sahihe dönüşür. Ancak fe
sad eğer bizzat bedele raci ise (mesela 
bedelin şarap olması gibi) bu durumda 
fesad akdin bünyesinde yer tutmuş ola
cağından taraflar anlaşsa bile akdin sa
hih hale çevrilmesi mümkün değildir. 

Fasid akidde taraflar birbir lerini ifaya 
zorlayamazlar. Ancak böyle bir akidde 
satıcının izniyle gerçekleşen malın tes
lim ve tesellümü ile (kabz) mülkiyet so
nucu doğar. Fasid akde terettüp eden 
bu hüküm, akdin kurulmuş olmasının 
değil kabzın sağladığı bir durumdur. 
Teslimle birlikte akid teslimden önceki 
duruma göre biraz daha güçlenmiş olur. 
Çünkü kabz, tarafların fesada rağmen 
akdi icra niyetlerini pekiştirmeleri anla
mına gelir. Ancak kabz kesinlikle icazet 
olarak değer kazanmaz. Teslim tamam
lanınca müşteri o şeye malik olur. Kabz
dan sonra müşteriye intikal eden mül
kiyetin nasıl bir mülkiyet teşkil ettiği Ha
nefi hukukçuları arasında tartışma ko
nusu olmuştur. Onların bir grubu (Irak lı 

lar). müşterinin fasid akldie satın alıp 

kabzettiği şeyin aynına değil sadece on
da tasarruf hakkına sahip olacağı, bu 
sebeple de mebiin kendisinde doğrudan 
faydalanmasının müşteriye helal olmaya
cağı görüşündedir. Bundan dolayı müş
teri fasid akldie satın alıp kabzettiği me
bi' de satım, i care, hibe gibi doğrudan 
yararlanma sayılmayan hukuki işlemleri 

yapabilirse de bizzat bu mebi'den fay
dalanma sayılan yeme, içme, kullanma, 
binme gibi tasarrufları yapamaz. Kar
şı görüşte olan Hanefi fakihleri ise doğ
rudan faydalanmanın helal olmayışının 

mülkiyetin bulunmadığı anlamına gel
meyeceğini söylemişlerdir. Hangi görüş 
alınırsa alınsın bu mülkiyet, sahih akld
le sağlanan mülkiyet gibi mutlak değil 
feshinin gerekli olması sebebiyle nevi 
şahsına münhasır bir mülkiyettir. Fesih 
imkanı kalmadığından mülkiyet alıcıya, 
akdin yapıldığı sırada anlaşılan semen 
karşılığında değil malın gerçek değeri 

karşılığında intikal eder. Ancak bu du
rumda kabz günündeki kıymete mi yok
sa ödeme vaktindeki kıymete mi itibar 
edileceği tartışmalı olup Mecelle'de ma
lın kabz günündeki kıymetinin ödenmesi 
yönündeki görüş tercih edilmiştir (md. 
371) Fasid akidle sağlanan bu mülkiyet 
"habis" mülkiyet olarak nitelendirildiği 
ve iadesi şer'an vacip sayıldığı için fasid 
akid sonucu mülkiyete geçen maldan 
faydalanma, o malı tüketme, kullanma 
vb. dinen haram sayılmıştır. 

Tıpkı kabzdan önce olduğu gibi kabz
dan sonra da taraflardan her biri tek 
taraflı iradesiyle fasid akdi feshedebilir. 
Kabzdan önce fesih durumunda olduğu 
gibi fesadın bedeldeki bir eksiklikten 
kaynaklanması halinde taraflardan her 
biri akdi feshe yetkili ise de fesadın fa
sid bir şart yüzünden olması durumunda 
İmam Muhammed, EbO Hanife ve Ebü 
Yusuf 'tan farklı olarak kabzdan son
ra sadece şartta menfaat sahibi olanın 
fesih yetkisine sahip olduğu görüşün
dedir. 

Fasid akdin kabzdan sonra feshedile
bilmesi için iki şart aranır: a) Akde ko
nu teşkil eden malın akdin icrası esna
sındaki durumunu koruması ; b) Akdin 
feshinin, taraflar dışındaki kişilerin o 
mal üzerinde kazandıkları hakları iptal 
etmemesi. Mesela fasid bir alım satım 
akdiyle satın alınan malın başka birine 
sahih bir akldie satılması halinde artık 
bu akdin feshi mümkün olmaz. Bu iki 
durumda fasid akdin feshedilemez olu
şu, akidlerde iyi niyet ve güven ortamı
nın devam ettirilmesi ve kazanılmış hak
ların korunması düşüncesiyle açıklana

bilir. 
İslam hukukunda özellikle Hanefi hu

kukçularının ortaya atıp geliştirdiği fe
sad teorisi, gerçekten çok ileri bir hu
kuk mantığı ve hukuk tekniğinin ürünü
dür. Bu teori, bir yönüyle hem üçüncü 
şahısları hem de bizzat akdi yapanları 
himaye eden, bir yönüyle de çok ağır bo
yutta olmayan kusur ve aykırılıklar içe
ren akdin bir çırpıda hukuki hayattan 
kaldırılmasını engelleyen, akde belli oran
da ve belli şartlar dahilinde sonuç do
ğurabilme ve telafi edilebilme imkanı 
veren orijinal bir "medeni müeyyide"dir. 
Akidlerin ve hukuki işlemlerin hüküm
süzlüğü konusunda sıhhatle butlan ara
sındaki bu ara müeyyide, sosyal şart ve 
ihtiyaçlara daha kolay uyum sağlama 
ve hukuki münasebetlerin devamlılık ve 
istikrarını koruma açısından hayli önem 
taşır. 
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Tabii dengenin, sosyal düzenin 
ve ahlaki yapının 

bozuluşunu ifade eden bir terim. 
_j 

Fesad Arapça'da masdar olarak "bo
zulmak, çürümek; sağ duyudan sapmak" 
vb. anlamlara gelir. İsim olarak da "zu
lüm; çalkantı, düzensizlik; kuraklık, kıt

lık" manalarında kullanılmıştır. Bazı dil
ciler fesadı "itidal çizgisinden uzaklaşıp 
bozulmak" şeklinde tanımlamışlardır (Ra
gıb el-İsfahanT, el·Müfreda~ "fesad" md.; 
Kamus Tercümesi, "fsd" md.). Başkasının 
malına haksız yere el koymaya da fesad 
denilmiştir (Tacü 'l- 'aras, Il , 452). 

Kur'an-ı Kerim'de on bir ayette fesad 
kelimesi, otuz dokuz ayette de bunun 
türevleri geçmektedir (bk. M. F. Abdül
baki, el·Mu'cem, "fsd" md.). Bu ayetlerde 
düzen, sistemli bir bütün olarak kavra
nan alemin ve toplumun, dolayısıyla fer
din var oluşuna temel olan fıtri ve tabii 
denge ile aynı çerçevede ele alınmakta, 

fesad da bu düzen ve dengenin bozul
masını yahut bu dengeden çıkmayı ifa
de etmektedir. Buna göre kozmotojik 
düzen tevhid ilkesine dayanmaktadır. 

Nitekim bu husus bir ayette, "Eğer yer
de ve gökte Allah'tan başka tanrılar bu
lunsaydı yer ve gök kesinlikle fesada uğ
rardı" (el-Enbiya 21 / 22) şeklinde ifade 
edilmektedir. 

Fesad ve ifsad kavramları içtimai, si-
yasi, hukuki ve dolayısıyla dini düzenle 
ilgili bir konumda kullanıldığında yine 
belli bir düzen veya dengenin bozuluşu
nu ifade eder. Hz. Süleyman'ın güçlü hü
kümdarlığı karşısında Sebe melikesinin 
endişeye kapılarak ülkesinin Süleyman 
tarafından istila edilmesi durumunda iç
timai ve siyasi düzenin altüst olacağını 
düşünmesi (en-Nemi 271 34), aynı şekil
de Firavun yönetiminin Hz. Musa ve kav
mini yerleşik dini anlayış ve ona dayalı 
düzene karşı bir tehdit sayması ve on
ları potansiyel bozguncu olarak nitele
mesi (el-A'riif 71 127), bizzat Firavun'un 
aynı endişeden dolayı Hz. Musa'yı öldür
meyi tasartaması (Gafir 40/ 26) fesad ve 
ifsad terimleriyle ifade edilmektedir. ih
tiyaçlarını karşılayıp Mısır'dan dönmek 
üzere yola çıkan Hz. Yusuf'un kardeşle
ri hırsızlıkla itharn edilince kendilerini 
şu şekilde savunmışlardı: " ... AIIah'a ye
min olsun ki bizim bu ülkede fesad çı

karmak için gelmediğimizi sizler de bi
liyorsunuz; biz hırsız değiliz" (Yusuf 121 
73) . Burada fesad çıkarmak "yerleşik hu
kuki ve ahlaki ka ideleri ihlal etmek" an
lamında kullanılmıştır. Şu halde fesad 
ve ifsad, özellikle Sebe melikesi ve Fira
vun örneğinde görüldüğü gibi yalnızca 
ilahi iradeye uygun olan düzen, denge 
ve kuralların bozuluşunu değil genel ola
rak yerleşik düzeni bozucu bir tehdit 
unsurunu veya teşebbüsü ifade eden bir 
terimdir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın yer
yüzünde hakim kılmak istediği yaşama 
biçimine karşı çıkan girişimleri bozgun
culuk saymakta, düzeltme ve iyileştir

meden ( ı s lah) yana olduklarını iddia et
melerine rağmen bu girişim sahiplerini 
gerçek bozguncular olarak nitelendir
mektedir (el-Bakara 2/ ll) . Bazı ayetler
de fesad kelimesiyle birlikte onun se
bebi yahut sonucu olarak belirli ahlaki 
kötülükler de zikredilmekte, dolayısıyla 
onlar da fesad teriminin kapsamı için
de değerlendirilmektedir. Tartıyı eksik 
kullanmak (Hüd 11 / 85). ekini ve nesli 
helak etmek (el-Bakara 2/ 205). akraba
lık bağlarını koparmak (Muhammed 4 71 
22) ve fitneye yol açmakla fesad ve if-
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sad arasında bağlantı kuran ayetler bu 
kabildendir. Kur'an'da ayrıca fesadla az
gınlık (bağy), isyan ve aşırılık (israf) keli
meleri arasında anlam ilişkileri kurul
maktadır (b k. Yunus ı O 1 91 ; Hud ll 1 85; 
es-Şuara 26 / 151-152 ; ei-Kasas 28 / 76-77 ; 
krş. lzutsu, s. 138, 165, 218). Muhammed 
el-Behi, "orta yoldan, itidalden sapma" 
olarak tanımladığı israfın fesadla bağ
lantısını ısrarla vurgulamakta. fesadın 
"bozulma" anlamını "sapma· anlamıyla 
pekiştirmektedir (Mefahfmü'l-~ur'an, s. 
249-251). 

Kur'an'da fesadın karşıtı salah, ifsa
dın karşıtı ıslah ve müfsidin karşıtı mus
lihtir (bk el-Bakara 2/ ll ; el-A'raf 71 56-
57, 142 ; en-Nemi 27 / 48-49). Fesad fa
sıkların ve münafıkların, salah da mü
minlerin vasfıdır. Mürninler bu nitelikle
riyle, Allah'ın emir ve yasaklarını göze
terek yeryüzünde kurulması gereken 
denge ve düzeni sağlayıcı tutum ve dav
ranışlar sergiler, hem dünya hem ahi
ret mutluluğuna ulaşırlar (Dumlu, s. 10-
13). Ancak iyi, faydalı ve yapıcı davranış
lar "salihat" kelimesiyle ifade edildiği 

halde kötü, zararlı ve yıkıcı davranışlar 
"fasidat" yerine "seyyiat" kelimesiyle ifa
de edilmiştir (lzutsu, s. 209). 

Genellikle müfessirler fesadı sözlük 
anlamından hareketle "bir şeyin istika
metinden saparak yararlı halinden çık

ması " şeklinde tanımlarlar (mesela bk. 
Zemahşe ri, 1, 179; Fahreddin er-Razi, ll , 
66 ; KasımT, Il, 47). İbn Cerir et-Taberi'
nin naklettiği yorumlara göre fesad baş
ta küfür olmak üzere bütün isyan dav
ranışlarından ibarettir. Allah'a isyan eden 
veya O'na isyanı emreden kimse yeryü
zünde bozgunculuk yapmış olur. Halbu
ki göklerde ve yerde ıslah itaatte ger
çekleşmektedir (Cami'u'l-beyan, 1, 288). 
Fahreddin er-Razi fesad çıkarmanın üç 
anlamını tesbit etmiştir. a) Allah'a kar
şı açıkça isyan. Burada fesad çıkarma 
(ifsad) itaatin zıddı bir anlam taşır. Al
lah 'ın insanlar için koyduğu kurallara 
uyma çabası yeryüzünde salahı yani dü
zenli ve dengeli işleyişi temin ederken 
herkesin kendi başına buyruk davran
ması toplumda anarşi ve kargaşa doğu
rur. b) Münafıkların kafirlerle gizlice iş 

birliği yaparak müslümanlar aleyhine 
tavır almaları eylemi. c) Dinden yana gö
rünerek dine karşı zihin bulandırıcı şüp
heler yayma eylemi. Kısacası Razi'ye gö
re ifsad Allah'a isyana kalkışmaktır. Bu 
eylem açıkça veya gizlice gerçek.leştiri
lebilir. Bazı insanlar bilgisizlikleri yüzün
den muslih olduklarını zannedip yeryü-
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