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FIRKA 
( ;;i__,A! \) 

Siyasi ve itikadi mezhepler için 
kullanılan bir terim. 

_j 

Fırka kelimesi ( çoğulu fırak) sözlükte 
"ayırmak, bölmek: açıklayıp hükme bağ
lamak" manalarma gelen fark kökünden 
isim olup insanlar arasından ayrılmış bel
li bir grup ve topluluğu ifade eder. Te
rim olarak, İslam fikir tarihinde kendi
lerine has siyasi düşünce veya itikadi te
lakkilere sahip bulunan gruplar için "si
yasi akım" (bir nevi parti) ve "itikadi mez
hep" anlamında kullanılmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de çeşitli anlamlarda 
yer alan "fark" kökenli kelimeler içinde 
"gruplara ve parçalara ayırmak, bölmek" 
anlamındaki tefrik ve "ayrılmak, bölün
mek" anlamındaki teferruk kavramları 
genellikle dinde ve sosyal hayattaki bö
lünmeyi ifade etmekte ve bunun çok za
rarlı olduğunu belirtmektedir. Yine Kur '
an'da "grup ve topluluk" manasma ge
len ferik de yirmi dokuz yerde geçer ve 
genellikle tasvip edilmeyen bölünme
lere işaret eder. Fırka ise sadece bir 
ayette (et-Tevbe 9/ 122) yer alır ve müs
lüman toplumlarda köylü- şehirli , sivil
asker gibi tabii olarak oluşan kesimleri 
ifade eder (bk. M. F. Abdülbakı , ei-Mu'cem, 
"frl5:" md.). Fırka kelimesiyle birlikte ay
nı kökten türeyen fiiller hem sözlük ma
nasında , hem de dini ve içtimal ayrılığın 
kötülenmesi anlamında birçok hadiste de 
kullanılmıştır (bk. Wensinck, ei-Mu'cem, 

"frl5:" md.). 

Ahmed b. Hanbel (Müsned, ll , 332; lll , 
145), EbO DavOd ("Sünnet", 1) ; Tirmizi 
("İman", ı 8). İbn Ma ce ("Fiten", 17) gibi 
muhaddislerce rivayet edilen ve ümme
tin yetmiş iki fırkaya ayrılacağını haber 
veren, sıhhati ve farklı muhtevası üze
rinde eski ve yeni alimlerce çeşitli tar
tışmalar yapılan hadisin, fırka kelimesi
nin İslam literatürüne girmesine zemin 
hazırladığını söylemek mümkündür. Bu
nun yerine nihle ( çoğulu nihai) ve maka
le (çoğulu makalat) kelimelerinin de kul
lanıldığı görülmektedir. 

Hadis kitapları dışında akaid, kelam 
ve mezhepler tarihi alanındaki eserler
de erken dönemlerden itibaren fırka ke
limesi terim anlamıyla kullanılmaya baş
lanmıştır (mesela b k. Hayyat, s. 24, 63, ı O ı, 
ı 07, ı 12). lll. (IX.) yüzyılın ikinci yarısın
da yaşayan Nevbahti'nin Fıra~u ·ş -Şi'a'
sı ile Sa'd b. Abdullah el-Kummi'nin el-

Ma~iilat ve '1- fıra~ ' ı buna örnek teşkil 
etmektedir. 

"Yetmiş üç fırka hadisi"ne ait rivayet
lerin çoğunda yetmiş iki fırkanın cehen
nemde, birinin cennette olduğu belirti
lirken bir kısmında "necatta olma" ifa
desi veya "necata ulaşan" tabiri kulla
nılmıştır (mesela bk. İbn EbO Asım, I, 35, 
36; Malati, s. 13 ; İbn Batta, I. 377). Kur'an-ı 
Kerim'de cehennem (nar) mukabilinde 
"cennet" anlamında necat kelimesi geç
tiği gibi (el-Mü'min 40 / 41) bu kökten 
türeyen birçok kelime de aynı veya ya
kın manalarda yer almaktadır (bk. M. F. 
Abdülbakl , el-Mu'cem, "necat" md.). Bun
dan dolayı olacaktır ki erken dönemler
den itibaren "ebedi kurtuluşa eren grup" 
anlamında firka-i oaciye tabiri kullanıl
maya başlanmıştır. Mesela lV. (X.) yüz
yılda yaşayan Hanbeli fakih ve muhad
disi İbn Batta, muhafazakar Selef akl
desini savunmak amacıyla kaleme aldı
ğı eserinin adında bile " el -fıraku'n-na

ciye" tabirine yer vermiştir (bk. bi bl.; fır
ka ve fırka-i naciye hakkında daha geniş 

bilgi için bk. MEZHEP). 
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FIRKA-i ISIAHİYYE 
(~~\:.i.}) 

1865 yılında 
Çukurova, Kozan dağları 

ve Cebelibereket'te ısiahat yapan 
askeri fırka. _j 

Fırkanın kuruluşu 1853'te yapılan Kı
rım Savaşı'na dayanır. Bu savaş sırasın
da çekilen asker sıkıntısı , Cebelibereket 
ile (Gavur dağları, bugünkü Amanos dağ
ları) Kazan dağları arasındaki bölgeler
den de asker istenmesine yol açmıştı. 

Ancak bu istek, bu bölgelerdeki aşiret
lerin devlete muhalefeti sebebiyle ger
çekleşmemişti. Savaştan sonra Osmanlı 
hükümeti hem orduya yeni asker kay
nakları temin etmek, hem de bölgeyi ita
at altına alıp güvenliği sağlamak, eşkı
yalığa son vermek, vergileri düzenli bir 
şekilde almak ve birçok karışıklığa yol 
açan konar göçer teşekkülleri yerleşik 

FIRKA-i ISLAHiYYE 

hayata geçirip ziraatı teşvik etmek için 
bir askeri güç oluşturma kararı almış ve 
bu güce de Fırka-i Islahiyye denmişti. 

Faaliyet sahası, İskenderun' dan Ma
raş ve Elbistan'a, Kilis'ten Niğde ve Kay
seri'ye, Adana eyaletinden Sivas eyaleti 
sınırına kadar olan bölgeleri kapsayan 
Fırka-i lslahiyye'nin başına Dördüncü Or
du kumandanı Derviş Paşa, halkla ilgili 
işleri görmek üzere de Ahmed Cevdet 
Paşa tayin edildi. Fırka, Balkan isyanla
rında kullanılan ve büyük kısmı Batı Ana~ 
dolu zeybekleri, bir kısmı da Arnavut as
kerlerinden oluşan yedi tabur yanında 
Girit ve Adana'dan gelen taburtarla Has
sa ikinci süvari alayından oluşan toplam 
on beş tabur piyade, iki süvari alayı ve 
S- 600 kadar da Çerkez, Gürcü ve Kürt 
atlılarından teşkil edilmişti. Masraflar için 
hazineden yeterli miktarda tahsisat ay
rıldığı gibi bir muhasebeci ile muhasebe 
katipleri ve tahrirat katipleri de fırkada 
görevlendirilmişti. Yine bölgede yapıla
cak düzenlemeler için tahrir, tapu, mal 
ve muhasebe memurlarından bir komis
yon oluşturulmuştu . Ayrıca Fırka-i Isla
hiyye'nin uyacağı bazı kurallar belirlen
miş, fırkanın sevk ve idaresi, ıstahat sıra
sında silah kullanılıp kullanılmaması. ön
celikle halka devletin varlığının gösteril
mesi ve devletin halka sevdirilmesi, aşi
ret ve aile reisierinin bölge dışına nakle
dilmesi, fırkaya yardımcı olanlara maaş 
bağlanması, ıslah edilen yerlerin devlet 

·yönetimine uygun şekilde teşkilatlandı
rılması, vergi yükü fazla olan ahalinin 
vergilerinin yeniden düzenlenmesi ve ara
zileri tapusuz olanlara tapularının veril
mesi gibi hususlar tesbit edilmişti. 

Derviş Paşa idaresindeki yedi tabur 
20 Mayıs 186S'te vapurla İstanbul'dan 
hareket ederek 28 Mayıs 186S'te İsken
derun'a vardı. Diğer tabur ve kuwetler 
de bulundukları yerlerden buraya geldi
ler. İlk iş olarak Gavur dağlarından ıs
lah ve iskana başlandı. önce Amik ova
sında bulunan Heyhaniye aşireti yerleş
tirildi. Böylece Halep yolu emniyet altı
na alınmış oldu. Daha sonra Lece ile Ha
cılar nahiyesi arasındaki Kargılı'da ordu
gah kuran Fırka-i lslahiyye, önemli bir 
geçit noktası olmasını göz önüne alarak 
burada bir köy kurmaya karar verdi ve 
Ordu adıyla bir yerleşim alanı meydana 
getirdi. Köye Hacılar nahiyesinden otuz 
hane iskan edildi. Ayrıca çevredeki na
hiyeler birleştirilerek bir kaza, merkez 
olarak da Hassa adıyla bir kasaba teş
kil edildi. Hassa kasabasına Hacılar, Ti
yek ve Ekbaz nahiyelerinden birkaç yüz 
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hane getirilerek yerleştirildi. Bu arada 
isyan halinde bulunan Karafakılı aşireti 
itaat altına alındı. 

Daha sonra Kilis ile Maraş arasında 

yaşayan Okçu izzeddinlü ve Şeyhlü aşi
retleri iskan edildi ve kendi adlarını ta
şıyan birer kasaba kuruldu. Bu yeni ka
sabalar Meydan ve Amikovası kasaba
t arıyla birleşti rilerek bir kaza oluşturul
du ve bu sırada fırkayı teftişe gelen Şeh

zade izzeddin Efendi'nin ismine izafetle 
kazaya izziye adı verildi. 

Fırka-i lslahiyye buradaki işlerini ta
mamladıktan sonra Gavur dağı tarafın
da Nigolu Kalesi civarına geldi ve kaleyi 
tamire başladı. Bu arada bölgede mev
cut Kerkütlü, Çerçili, Hanağzı, Kürtbah
çesi, Eğintili , Keferdiz nahiyeleriyle Dum
dumovası aşiretleri birleştirilerek bir ka
za oluşturuldu ve buraya fırkanın ismin
den dolayı Islahiye adı verildi. Ayrıca ka
za merkezi olarak aynı adla bir kasaba 
kuruldu; Delikanlı ve Çelikanit aşiretle
rinden yüzer hane buraya yerleştirildi. 

Ardından Islahiye sancak merkezi olmak 
üzere izziye, Hassa ve Bulanık kazaları 
birleştirilerek Maraş mutasarrıflığına 

bağlı bir kaymakamlık teşkil edildi. Isla
hiye kazasına bağlanan Dumdumovası 

aşiretlerinden Delikanlı ve Çelikanlılar ise 
birçok köY kurulmak suretiyle iskan edil
diler. Bu arada bölgenin en önemli aşi
retlerinden olan ve beş oymağa ayrılmış 
bulunan Ulaşii'ya bağlı Karayiğ itoğulla

rı, Kaypakoğulları, Çendoğulları , Ali Be
kiroğulları ile Ketmenoğulları itaat altı

na alındı; böylece Gavur dağlarının en 
önemli aşi reti sindirilmiş oldu. 

Islahiye kaymakamlığına bağlı kasa
ba ve aşiretlerin nüfus ve hane miktar
ları 1866 tarihi itibariyle şu şekilde idi 
(BA, Yıldız Tasnifi, Ks. 18, Evr. nr. 553/ 410, 
Zrf. 93, Kar. 37): 

Cebelibereket'te ısiahat işini bitiren 
fırka daha sonra Hacıosmanlı köyü ci
varında , burası merkez olmak üzere Kı
yı nahiyelerini (Kıyı köyleri) birleştirerek 
bir kaza oluşturdu. Çukurova aşiretle

rinden Tecirli ve Cerld'in kıştak yerleriy
le Ulaşii'dan Çendoğlu nahiyesi bu ka
zaya bağlandı. Kaza merkezi olan Hacı
osmanlı köyüne Tecirli, Cerld ve Ulaşit 

aşiretlerinden bir miktar hane iskan edi
lerek buraya vaktiyle köyü kuran kişi

nin adından dolayı Osmaniye dendi. Bu 
arada Derviş ve Cevdet paşalar da ken
di isimlerine nisbetle Dervişiye ve Cev
detiye köylerini kurdular. Osmaniye idari 
bakımdan Payas sancağına bağlandı. 

Bunun ardından Kazan tarafına yöne
len Fırka-i lslahiyye, ilk iş olarak harap 
bir durumda bulunan Kars-ı Zülkadriy
ye (bugünkü Kadirli) kasabasını imar edip 
çevre aşiretlerden bir kısmını buraya yer
leştirdi. Ayrıca Kars dağlarında oturan
tarla Çukurova aşiretlerinden isteyenle
rin buraya yerleşmesine izin verildi. Bu
nun üzerine Kadirli'ye 600 haneye ya
kın bir topluluk yerleşti. Kadirli idari teş
kilatta, daha sonra kurulan Kazan san
cağına bağlı bir kaza merkezi haline gel
di ve buraya Tatarlı , Sunbas ve Savrun 
nahiyeleri bağlandı. 

Kadirli kazası kurulduktan sonra Ka
zan üzerine yürüyen Fırka-i lslahiyye Ka
zan dağlarını, bu arada Kazanoğulları' nı 

da itaat altına alarak onları başta Yoz
gat, Sivas, Sinop, istanbul, Kütahya, Kon
ya, Kayseri, Develi, Tokat olmak üzere 
çeşitli yerlere sürdü. Ardından üç kaza
ya bölünen Kazan'ın Kozan-ı Şarki ola
rak adlandırılan kısmındaki köyleri Sis'e 
( şimdiki Kazan), Belenköy'e yakın olanla
rı Belenköy kazasına, Haçin (bugünkü Sa
imbeyli) civarındakileri Haçin kazasına 

bağladı. Ceyhan nehri boyundaki aşiret-

Müslim Gayri Müslim Kıpti 

Hane Nüfus Hane Nüfus Hane Nüfus 

Nevahi-i Seliise 190 483 14 41 .. -· 
Kerkütlü 227 457 -- -- -- --
Delikanlı 619 1836 -- -- -- --
Çeli kanlı 372 987 -- -- -- --
TOPLAM 1410 3763 14 41 -- .. 
Karayiğitoğlu 103 268 14 33 -- --
Yarpuz 50 11 o -- -- -- --
TOPLAM 1563 4141 28 74 -- .. 
Hacıl a r 557 1521 29 109 -- --
Tiyek 208 566 27 71 6 13 
Ek baz 208 545 29 95 2 3 
TOPLAM 2536 6773 113 249 8 16 
Kapulu 39 108 -- -- -- --
Keferdiz 255 504 1 4 -- --

GENEL TOPLAM 2830 7385 114 253 8 16 
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ler de Kadirli kazasına dahil edildi. Böy
lece Kazan sancağı dört kazadan mey
dana gelen büyük bir sancak haline ge
tirildi. Kaymakamlığına Mirliva Hüsnü 
Paşa'nın tayin edildiği bu sancağın mer
kezi olarak da Sis kasabası uygun gö
rüldü. 

1876 tarihinde Kazan sancağının ka
zaları , hane ve nüfusu şöyle idi : 

Müslim Gayri Müslim 

Hane NüfUS Hane Nüfus 

Sis 3486 8835 358 981 
Belenköy 1744 5188 335 1194 
Ha çin 1491 4621 1738 5939 
Kars -ı Zülkadriyye 2455 7929 97 477 

TOPLAM 9176 26573 2528 8591 

Kazan sancağı teşkil edildikten sonra 
Çukurova aşiretlerinin iskanına başlan
dı. Çukurova'nın en büyük aşireti olan 
Avşarlar yayiakları Uzunyayla ve Sarız 

yöresine yerleştirildiler. Kazanoğulları '

na yardımda bulunan Tatarlı muhacir
leri Kadirli kasabasına, Kırıntılı aşireti, 

Lek ve Hacılar ile birlikte Kazan kazası
nın güney yönünde bulunan boş araziye 
iskan edildi. Bu arada Tecirli aşireti Cey
han nehri boylarına, Cerld aşireti de Bu
lanık kazasına bağlı Haruniye'ye yerleş
tirildi. Adana ile Sis arasındaki bölgede 
yaşayan Sırkıntı Türkmen aşireti ise kış
tak mahallerinde bırakılarak yayiakları 

olan inderesi Kafkas muhacirlerine ve
rildi. İskan edilen bütün aşiretlere ziraat 
yapmaları için devlet tarafından toprak 
tahsis edilerek bunlar sürekli iskana teş
vik edilmiştir. 

Koian ıslahatını tamamlayan Fırka-i 

lslahiyye bölgede kolera çıkması üzeri
ne faaliyetine son vermek zorunda kal
dı ve sahası içinde olmasına rağmen Zey
tun bölgesinin ıslahatını gerçekleştire

medi. İstanbul'a dönen Derviş ve Ahmed 
Cevdet paşalardan Derviş Paşa Lübnan:a 
Beşinci Ordu müfettişliğine, Cevdet Pa
şa da Halep'e vali olarak tayin edildi. Cev
det Paşa , Fırka-i Islahi}1'e'den ayrı ola
rak valiliği sırasında Zeytun bölgesinde
ki ıslahatı tamamladı. 

Altı ay gibi kısa bir zaman içinde ger
çekleştirilen bu icraat bütün Gavur dağ
ları, Zeytun ve Kazan bölgelerinin ısla

hatının ve güvenliğinin sağlanmasıyla 

sonuçlandı. Bu bölgelerin ahalisi devlet 
idaresine alınarak yeni şehirler ve köy
ler kurulduğu gibi devlete isyan eden 
aşiret beyleri ve ağalarının nüfuzları kı
rıldı. Gerçekleştirilen iskanla göçebe aşi
retlerin yerleştirilmesi Çukurova'nın zi-



raata açılmasına ve ticaretin canlanma
sına yol açtı. Devlet tarafından bazı kilit 
noktalara yaptırılan kışialar sayesinde 
bundan sonra çıkan küçük çapta isyan 
hareketleri kolayca bastırıldı. Çukurova 
bugünkü hale gelmesini bu ısiahat ha
reketine borçludur. 
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FIRKA-i NACİYE 

(bk. ARKA; MEZHEP). 

FISK 
(~1) 

Dinin emir ve yasaklarına aykırı 
davranma anlamında fıkıh 

ve hadis terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "taze hurma kabuğunu ya
np dışarı çıkmak, belirli bir sınırı aşmak" 
anlamına gelen ve islam öncesi dönem
de daha çok bitki ve hayvanlar hakkın
da kullanılan bu kelime (Ragıb el-isfaha
nf, el-Mü{redat, "fsl.<'' md ) islam dönemin
de "hak yoldan ayrılma , Allah'ın emirle
rine itaatsizlik etme" şeklinde daha özel 
bir anlam kazanmış, hem müşrik, ya
hudi, hıristiyan ve münafıklar, hem de 
dinin emirlerine aykırı hareket eden 
müslümanlar fısk kelimesi ve türevle
riyle nitelendirilmeye başlanmıştır. 

Kur'an-ı Kerim 'de kök halinde (fısk
füsük) yedi, çekimli fiil veya sıfat (fasık) 
şeklinde kırk yedi yerde geçen fısk kav
ramının küfr kelimesinden daha kap
samlı biçimde bazı ayetlerde imanın kar
şıtı (el-Bakara 2/ 99; Al-i imran 3/ 110 ; 
ei-En'am 6/ 49 ; es-Secde 32 / 18). bir kıs
mında ise dinin emirlerine itaatin kar
şıtı olarak (ei-Bakara 2/ 197 ; en-Nür 24/ 
4; el-Hucurat 49/ 7, ll) kullanıldığı, hida
yet ve dalalet terimleriyle de yakın bir 
ilişkisinin kurulduğu (ei-Bakara 2/ 26; et
Tevbe, 91 80; el-Hadfd 571 26) görülür. 

Ancak Kur'an'da fısk ( çoğulu füsük) keli
mesinin geçtiği yedi ayette (bk. M. F. Ab
dülbakı , el-Mu'cem, "fs~" md.) müslüman
ların muhatap alındığı ve fısk kavramıy

la meyte, kan, domuz eti ve Allah 'tan 
başkası adına kesilen hayvanların etini 
yemek, fal oklarıyla kısmet aramak, borç 
ilişkilerinde karşı tarafa zarar vermek, 
Hz. Peygamber'e itaatsizlikte bulunmak, 
müminlerle alay etmek ve onlara kötü 
lakap takmak gibi küfür ve şirk dışında 
kalan büyük günahların işlenmesinin. 

dinin emir ve yasaklarına aykırı davra
nılmasının kastedildiği görülür. Hadis
lerde ve sahabe sözlerinde de sıkça ge
çen fısk ve fasık kelimeleri genelde bu 
son anlamda kullanılmış (bk. Wensinck, 
el·Mu'cem, "fsk", md.). mesela müslüma
na sövmenin fısk olduğu ifade edilmiş
tir (Buhar!, "Edeb", 44 ; Müsned, 1, 439). 
Fıskın Kur'an ve Sünnet'teki bu geniş, 
kısmen de izafl ve takdiri kapsamı bu 
paralelde oluşan dini literatüre de yan
sımış ve özellikle kelam ve mezhepler 
tarihinde fısk ve fasık terimlerinin ta
nım ve kapsamıyla ilgili geniş tartışma 

lar yer almıştır. 

D FIKIR. Fıkıh literatüründe fısk ima
met, devlet başkanlığı ve hakimlikten 
ehliyet, şahitlik, vesayet, velayet gibi ko
nulara kadar insan unsurunun ağırlık 

taşıdığı birçok alanda önemli bir eksik
lik olarak görülmüş, bu alanlarda kişile
rin adil olması veya fasık olmaması şar
tı ileri sürülerek fısk, bazı hak ve yetki
lerin kazanılmasına veya görev ve so
rumlulukların yüklenilmesine engel gö
rülmüştür. Bu sebeple islam hukukçu
ları f~skı ahlaki ve din! boyutundan çok 
hukuki yönüyle ele almış ve kişilere fısk 
isnadının yapılabilmesi için mümkün ol
duğunca dışa akseden davranışları ölçü 
alan objektif kriterler belirlemeye çalış
mışlardır. Literatürde, fısk teşkil eden 
söz ve davranış örnekleri ele alınan ko
nuyla ilişkisine göre farklılık taşısa da 
genelde bir tutarlılık gösterir ve fısk, 

adalet kavramının karşıtı olarak "kişinin 
büyük günahları işlemesi, küçük günah
ları işiernekte ısrar etmesi veya farzla
rı terketmesi, haramları işlemesi, kötü 
davrqnışlarının iyi davranışlarından çok 
olması" şeklinde zahiri bir vasıf olarak 
tanımlanmaya çalışılmıştır (Kasanf, VI , 
268; İbn Ferhün, I. 1 73). 

Fakihlerin çoğunluğu, tasıkın kendi 
dengj kimselere imam olmasını caiz gö
rürken cemaat arasında imamlığa da
ha layık biri bulunduğu takdirde bunun 

FISK 

rnekruh olduğu, ancak her iki halde de 
fasık imarnın arkasında kılınan nama
zın iadesinin gerekınediği görüşünde

dir. Maliki fakihleri fasıkın imametini 
her iki halde de rnekruh görürler. Han
beliler ise cuma ve bayram namazları 
dışında fasıkın imametinin prensip iti
bariyle caiz olmadığı, arkasında kılınan 

namazın iadesi gerektiği görüşündedir. 
Onlar bu görüşlerine, devlet başkanının 
zorlaması hariç günahkarın (fikir) mü
mine imam olmaması gerektiği yönün
deki hadisi (İbn Mace. "n--ame", 78) veya 
bu yöndeki sahabe ve tabiin sözlerini ge
rekçe gösterirler. Alimierin çoğunluğu, 
kelime-i tevhldi söyleyen bir kimsenin 
arkasında namaz kılınabileceğini bildi
ren hadisi (Heysemf, ıı. 67). günahkar ol
sun dindar olsun her müslümanın arka
sında namaz kılınabileceği yönündeki 
hadisi veya sahabe söz ve uygulamasını 
(Ebü Davüd, "Salat", 64 ; Şevkanf, lll, 184-
187) delil aldığı gibi fısk nitelemesinin 
bir yönüyle sübjektiflik ve izafilik taşıdı
ğını, fıskı imamete engel görmenin müs
lümanlar arasında sonu gelmez tartış
malara yol açacağını da göz önünde bu
lundurmuş olmalıdır. Bu sebeple onlar, 
imamete kimlerin daha layık olduğunu 
belirlemek ve bir efdaliyet sıralaması 
yaparak fasıkın imametini rnekruh gör
mekle yetinmişlerdir. 

Fıskın devlet başkanlığı görevini üst
lenıneye veya devam ettirmeye engel 
olup olmadığı hususu. fasıkın namazda 
imameti, ordu kumandanlığı veya kadı
lık görevleriyle bağlantılı olarak islam 
alimleri arasında geniş tartışmalara yol 
açmıştır (bk. FASIK). 

islam muhakeme hukukundaki ispat 
vasıtaları arasında birinci derecede önem 
taşıyan şahitliğin kabulü için ileri sürü
len şartlardan biri de şahidin adaletli ol
ması yani fasık olmamasıdır. Hakkın Is
patında önemli bir delil kaynağı olan şa
hidin kişiliği ve doğruluğu üzerinde has
sasiyetle duran islam hukukçuları, her
hangi bir haram fiili işleyen veya farzı 

terkeden kişinin yalan söyleyebileceği, 

bundan dolayı sözüne güvenilemeyece
ği düşüncesiyle şahitliğini kabul etme
mektedirler. "Eğer fasık bir kimse size 
bir haber getirirse onu araştırın ... " (ei
Hucurat 491 6) ; " ... ve sizden adalet sa
hibi iki kişiyi şahit tutun" (et-Talak 65 / 
2) mealindeki ayetlerle, "ihanet eden er
keğin ve kadının, zina eden erkeğin ve 
kadının, bir de düşman kişinin kardeşi 
hakkında şahitliği caiz değildir" (Ebü Da
vüd, "AJp:iye", 16 ; Tirmizi, "Şehddat" , 2; 
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