
BİBLİYOGRAFYA: 

Tehanevr, Keşşaf. ll, 815-817, 1112-1113; 
el-Muvatta', "I:Iac", 152 ; Buharl, "E~fın", 58, 
"VU<;lıl'", 69, "Salat", 15, "Şehadat", 8; Serah
sr, ei-Mebsüt XII, 194 ; a.mlf ., el-Uşül, ı, 78· 
94; Gazzall, ei·Müstasfa, ll, 24-31; Kelvezanl, 
Temhid fi uşüli'l · fı~h (nşr. Müfıd Muhammed 
Ebü Amşel. Cidde 1406/1985, ı, 360·382 ; Ka
sanı, Beda'i', ll, 335; lll, 187·188, 209; Mergi
nanl, Hidaye, Bulak 1315·18, ll, 147·148, 382; 
ibnü'I-Cevzl, Nüzhetü 'l·a'yün, s. 469·471; Fah
reddin er-Razi, Me{atihu 'l-gayb, ı, 208 ; İbn 
Ku da me, Ravzatü 'n· n azır, s. 31 ; Zencanl, Tah
ricü'l-füra' 'ale'l-uşa l (~şr. M. Edib Salih). Bey
rut 1402/1982, s. 168·171 ; Karafi, Şerf:ıu Ten
~ihi'l·{uşül {i ' l·uşül, Kahire 1973, s. 76·77, 
168-177 ; a.mlf., Pura~. Kahire 1347 - Bey· 
rut, ts. (Alemü'I -Kütüb), 1, 150·151; ll, 83; lll , 
265-266; Sadrüşşeria, et-TavZif:ı, ı , 215 · 223; 
Alai, Tahki~u 'l·murad {i enne'n ·nehye yakte· 
zi ' 1· {esad, Dımaşk 1982; isnevi, et· Temhfd, s. 
59·60; Baberti, 'inaye, Bulak 1315·18, IV, 140· 
144 ; Bezzazi, ei·Fetava, Bulak 1310, IV, 144 ; 
izmirl, Htişiye, istanbul 1309, I, 327·328; Me
celle, md. 371 ; M. Ebü Zehre, ei·Milkiyye ve 
nazariyyetü 'l-'alcd, Kahire, ts. (Darü'I-Fikri'I
Arabi), s. 208 ·210, 369·378; Senhüri, Meşadi· 
rü'l-ha~. N, 126·127, 138-140, 146·177, 271-
275; M. Muhyiddin Abdülhamid, el·Ahvalü'ş
şal]siyye, Kahire 1958, s. 21·25 ; Zerkii, el ·Fık· 

hu'I·İslam~ ll, 672-733; Karaman, İslam Hu
kuku, ll , 267·275; H. Yunus Apaydın, İslam Hu
kukunda Hukuki işlem lerin Hükümsüzlüğü 
(doktora tezi , 1989), Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü; Y. Linant de Bellefonds, "Fa
sid wa Batıl", E/2 (İng . ). ll, 829-833 ; a.mlf., "Fa
sid ve Bap.l", UDMİ, XV, 75 · 77. 

L 

~ H. Y uNus APAYDIN 

FES AD 
( ~uı ı 

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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zünü küfür ve fesadla daldururken ba
zıları da (münafıklar) hak din yanlısı gö
rünerek müslümanlar aleyhine katirieri 
kışkırtır, insanlar arasında kuşku ve fit
ne yayarlar. Salah ise itaatten doğar. Al
lah'ın koyduğu kanunlara uyan insan, 
kendisi için gerekli her şeyi sağlarken 
gereksiz şeylerden de kendini korumuş 
olur. Bu sayede yeryüzünde zulüm or
tadan kalkar ve adalet yerleşir. Adalet 
ise göklerin ve yerin düzenini sağlayan 
ilkedir (Mefatff:ıu 'l·gayb, ll, 66-67, 148) 

Kurtubf'ye göre yeryüzünde fesad çı

karma, küfür içinde olup katiri dost edin
me ve insanları Kur'an'a veya Peygam
ber'e imandan ayırma eylemidir. Kurtu
bl, Dahhak'ten naklen fesadın su kay
naklarını kurutma, meyve veren ağacı 
kesme gibi dar anlamlarını da belirtmek
tedir (el-Cami', ı. 202; VII, 226) Çağdaş 

müfessirlerden Kasımf'ye göre ise yer
yüzünde fesad çıkarmanın anlamı sava
şı ve fitneleri kışkırtarak kan dökülme
sine yol açmak, geçiin kaynaklarını te
lef ederek ekonomik buhrana sebep ol
mak, nesillerin maddi ve manevi akıbet
Ierini mahvetmektir (Mef:ıasinü't·te'vfl, 

ıı. 47). Muhammed Reşid Rıza da fesadla 
körü körüne taklitçilik arasında sıkı bir 
bağ kurmaktadır. Ona göre yeryüzünde 
fesad çıkaranların dinden yüz çevirme
leri, esas itibariyle resulü bırakıp körü 
körüne birtakım liderlerin peşinden git
meleri, onların emirlerine uymaları, kı

sacası mutlak bir taklide saplanmaların
dandır. Bozgunculuk şuursuzca t aklidin 
bir sonucu olabileceği gibi şuurlu bir din 
düşmanlığının eseri de olabilir (Te{sfrü ' l· 

menar, ı , 156- ı 57, 244). El malılı Muham
med Harndi fesadı, "herhangi bir şeyi 
veya mali değeri faydalanılabilecek hal
den çıkarmak ve özellikle rabbine isyan
la kendi nefsini mahvetmek" şeklinde 
tanımlamaktadır. Yeryüzünde fesad çı

karmaya çalışanlar cana, mala ve ırza 

saldırarak, yahut tarım ürünlerini ve in
san nesiini bozmaya teşebbüs ederek 
il~! düzeni ve halkın dirliğini ihlale kal
kışanlar, zulüm, israf ve alçakça tutum
ları ile güzel ahlakı bozanlar ve berrak 
fikirleri bulandıranlardır (Hak Dini, lll, 
ı663 ; V, 3757; VIII, 5806) . 

Birçok hadiste de (bk. Wensinck, el-Mu'
cem, "fsd" md .) fesad "bozulma", ifsad 
"bozma· anlamında kullanılmakta ve 
bunlar genellikle ahlaki bozukluğu ifa
de etmektedir. Mesela, "Bir koyun sü
rüsü içine salıverilen iki aç kurdun sü
rüye vereceği zarar, kişinin mal ve mev
ki hırsının dinine vereceği zarardan da-
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ha şiddetli (efsed) olamaz· (Darimi, "Re
Jı.:a'~". 21; Tirmizi, "Zühd", 43) mealindeki 
hadisle, davranışların niyete bağlı oldu
ğunu ifade eden, "Ameller kap içindeki 
sıvılar gibidir, dibi güzelse üstü de güzel 
olur, dibi bozuksa üstü de bozuk olur" 
mealindeki hadiste (İbn Mace, "Zühd", 20) 

ahlaki muhteva hemen göze çarpar. "Dik
kat edin! Bedende öyle bir et parçası 
vardır ki o sağlıklı olduğu takdirde bü
tün beden sağlıklı olur; bozulduğu tak
dirde bütün beden bozulur; iyi biliniz ki 
o et parçası kalptir" (Buhari, "İman", 39) 
mealindeki hadis ise insan organizma
sına ait bir olguyu dile getirmekle bera
ber kalbin manevi ve ahlaki anlamına 
da işaret etmekte, kalbi arneller planın
daki samirniyet yahut kötü niyetin top
yekün ahlaki davranışlarda kendini gös
tereceğini ima etmektedir. Böylece fe
sad kavramı. alemierin yegane rabbinin 
bedeni, ruhi, ahlaki, itikadi, içtimaT. hu
kuki ve nihayet kevni (kozmolojik) var 
oluş mertebelerinde belli bir denge ve 
ölçüye göre yaratıp öylece sürmesini di
lediği fıtri ve evrensel düzenin herhangi 
bir şekilde bozulmasını, kargaşaya sü
rüklenmesini ifade etmektedir. 

Kainattaki düzenin sürmesi ve vakti 
gelince kozmostan kaosa geçmesi tek 
yönetici olarak Allah'ın ilmi, kudreti ve 
iradesine bağlıdır ve bu düzen Allah'ın 

tek oluşunun apaçık delilidir. Göklerde 
ve yerdeki imkan ve nimetierin insanın 
emrine verilmiş olması da insan -tabi at 
ilişkilerinin belli bir denge ve ölçüye da
yandığı gerçeğiyle alakalıdır. Teknolojiyi 
bu gerçeği yakalamanın bir sonucu say
mak mümkündür. Öte yandan evrende
ki dengeyi gözetmeyen, tabiatı tahrip 
ederek üretme-tüketme yarışına giren 
günümüz insanının yol açtığı çevre fe
laketinin de bir tür fesad olduğu düşü
nülebilir. Modern ekoloji teorisyenleri, 
ölçüsüzlüğün yeryüzünde yol açtığı bu 
fesadın tahlilini derinleştirmek ve bozu
lan insan-tabiat dengesini yeniden sağ
layıcı çözümleri aramakla meşguldür. 

Bunun yanı sıra ilahi ölçüleri ve buyruk
ları doğrudan veya kapalı bir şekilde in
kar eden dünya görüşleri yüzünden fıtrl 
dengeleri alt üst olmuş ve buhrana sü
rüklenmiş insanlığa yine inkarcı ve boz
guncu başka görüşlerin, "Biz ıslah edi
cileriz" iddiasında bulunanlarca (bk. el
Bakara 2/ ı ı) kurtuluş reçetesi olarak 
sunulması, yeryüzündeki buhran ve fe
sadı derinleştirmekten başka bir sonuç 
doğurmamaktadır. Allah 'ın dinine düş
man olan, çeşitli bölgelerde haksız sa-

vaşlara, zalimce katliamlara ve barbar
ca tahribata yol açarak nesilleri ve asır
ların birikimlerini yok eden, ekonomik 
hayatı felce uğratan, bozguncu fikir ve 
duygularla kitlelerin manevf dünyaları
nı, genel ahlak ve hukuk ölçülerini tah
rip eden ideolojilerin müfsid karakteri, 
Kur'an'ın fesad ve ifsada dair canlı tas
virleriyle belirgin şekilde vurgulanmakta
dır. Buna karşılık Kur'an, ölçülerini ken
disinin koyduğu salih arnellerle yeryü
zünü fert, aile ve toplum planında ısia
ha çabalayan salih kulların sulh ve salah 
istikametindeki misyonunu belirtirken 
fesad -sal ah zıtlığını da açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Ahlaki muhtevasının yoğunluğuna rağ
men fesad teriminin klasik ahlak ilmi 
kitaplarında temel bir kavram olarak yer 
almaması, bu literatürde "itidalden sap
ma" karşılığında rezilet (çoğulu reziiil ) 
teriminin kullanılışıyla açıklanabilir. Kla
sik tıp literatüründe ise fizyolojik den
genin bozuluşu fesad kelimesiyle karşı
lanmıştır. Fesadü'ş-şem (koklama duyu
sunun bozulması), fesactü'ş-şehve (toprak 
gibi şeyleri yeme alışkanlığına yol açacak 
derecede iştah dengesinin bozulması). fe
sadü'l-hazm (sindirim bozukluğu) gibi ta
birler bu kullanıma örnek gösterilebilir 
(Tehanevi, ll, ı 113). İslam tıbbının en es
ki metinlerinden olan Ali b. Rabben et
Taberf'nin Firdevsü '1 -lp.kme adlı ese
rinde (s. 124) hastalıkların sebebi, ilke 
olarak dört beden sıvısının (bk. AHIAT-ı 
ERBAA) tabiatındaki dengenin bozulma
sı şeklinde gösterilmiştir. 
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