
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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liJ YusuF HALAÇOGLU 

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 
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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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İbn Mace, "Ahk:fu:n", 30) gibi bazı hadis
lerde şahitterin adil olması, fasıkiarın 

sözüne itibar edilmemesi istenmekte
dir. İslam alimleri bu hadisteki ihanet 
kavramının insanların emanetine iha
netle sınırlı olmadığı, Allah'ın emirlerine 
ve yasaklarına riayetsizliğin de emane
te hıyanet olduğu görüşündedir. Nite
kim Kur'an-ı Kerim'de emanet kelime
sinin böyle geniş bir manada kullanıldı

ğı görülür (el-Ahzab 33/72). Mecelle'
de de şahidin adil olmasının şart oldu
ğu ifade edildikten sonra, "Adil, hase
natı seyyiatına galip olan kimsedir. Bi
naenaleyh rakkas, maskara gibi namus 
ve mürüweti muhil hal ve hareketleri iti
yad eden şahısların ve yalancılık ile ma
ruf olan kimselerin şehadetleri makbul 
olmaz" (md. 1705) deniterek hem bu ko
nuda Hanefi mezhebinde yerleşik hü
küm açıklanmış, hem de bazı örnekler
den hareketle fıska objektif bir tanım 
getirilmeye çalışılmıştır. Ancak şahidin 
olaya duyu organları vasıtasıyla muttali 
olması safhasından ziyade bunu mahke
me huzurunda açıklama safhası önemli 
olduğundan fakihler özellikle bu ikinci 
safhadaki fıskın şahitliğin kabulüne en
gel teşkil ettiği görüşünü benimsemiş
lerdir. Şahitterin fasık olup olmadıkları
nın tesbiti için yapılan araştırmaya "tez
kiye" denilmiştir. 

Fasık kişinin hakim (kadı) olarak tayi
niyle ilgili hükümlerle şahitliğinin kabu
lüne dair hükümler paralellik gösterir. 
Hanefiler'e göre fasıkın hakim tayin edil
mesi doğru olmamakla birlikte tayin 
edilmişse verdiği kararlar geçerlidir. Di
ğer üç mezhebe göre ise fasık kimse 
hakim tayin edilerneyeceği gibi herhan
gi bir şekilde tayin edilmişse verdiği ka
rarlar geçerli değildir. Hanefi mezhebin
deki kuwetli görüş olmamakla birlikte 
Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed'in 
bu görüşte olduğuna dair bir rivayet de 
vardır. İslam hukukçularının ileri sür
dükleri şartlara sahip hakimler bulma
nın kendi çağında mümkün olmadığını 
söyleyen Gazzali fasık kişinin hakim ta
yin edilmesinin sahih olduğunu, fakat 
ehil kişi varken böyle birinin tayininin 
helal sayılmayacağını ifade ederken Ha
nefiler'le aynı görüşü paylaşmaktadır. 
Maliki mezhebindeki diğer bir görüşe 
göre de fasıkın hakim tayini sahih ol
makla birlikte yine de aziedilmesi gere
kir; bu durumda aziine kadar verdiği 
hükümler geçerlidir. İslam hukukçuları
nın tartıştıkları bir konu da adil bir kişi
nin hakim tayin edildikten sonra görev 
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sırasında fısk sayılan bir fiil işlemesi ha
linde kendiliğinden aziedilmiş olup ol
mayacağıdır. Bazılarına göre böyle bir 
hakim kendiliğinden aziedilmiş sayılmaz. 
Mezhepteki kuwetli rivayete göre Ha
nefiler bu görüştedir. Bazı İslam hukuk
çuları ise hakimin bu durumda aziedil
miş olacağını, aziine dair bir karar olma
sa da hükümlerinin geçersiz sayılacağı
nı söylerler. Şafii mezhebinde tercih edi
len görüş budur. Hanefi mezhebinde de 
bu görüşte olan alimler vardır. 

Ehliyetsizin ve eksik ehliyetlinin şahsı 
ve malı üzerinde birtakım yetkileri ve gö
revleri olan veli veya vasinin fasık olması 
durumunda bu yetkilerini kullanıp kulla
namayacağı İslam hukukçularınca tartışı
lan bir başka konudur. Hanefi ve Maliki 
alimlerine göre fısk, velinin ehliyetsiz ve
ya eksik ehliyetlinin şahsı üzerindeki yet
kilerini ortadan kaldırmaz. ŞafiTier'e göre 
ise velinin fasık olması halinde bu yet
kiler sıralamada daha sonra gelen ve fa
sık olmayan veli tarafından kullanılır. Fa
sık velinin tövbe etmesi halinde yetkiler 
tekrar ona döner ve tövbesi hususunda 
samirniyetine kanaat getirilmesi için bel
li bir süre geçmesi de gerekmez. 

Baba veya dede tarafından tayin edi
len vasi (vasiyy-i muhtar) fasık ise Ebu 
Hanife'ye göre mali konularda emin bir 
kişi olduğu sürece sırf fıskından dolayı 
hakim onu azletmez. imam Malik ve Şa
fii ile Ahmed b. Hanbel'den bir rivayete 
göre ise bu tayin sahih değildir; fasık 
kişiler hakim tarafından da vasi tayin 
edilemez. 
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lı!!l ALi ŞAFAK 

D HADis. Ravide adalet sıfatını yok 
eden ve onun cerhine sebebiyet veren 
kusurlardan biri olan fısk, ravinin dinen 
büyük günah sayılan suçları işlemesi ve
ya küçük günahları ısrarla yapmasıdır. 
Böyle bir kimseye fasık denir. Fasıkın 

karşıtı ise müttakidir. Fıskın akideyle il
gili yönü ravinin itikad bakımından sa
pıklığa düşmesi olup buna bid'at adı ve
rilir. Bid'at sahibi olan kimseye mübte
di', bunun zıddına da "sünnete bağlı kim
se" anlamında ehl-i sünnet denir. 

Hadis ravisinde fısktan uzak durma 
şartının aranması , "Ey iman edenler! 
Eğer bir fasık size bir haber getirirse 
doğruluğunu araştırın" (el-Hucun'it 491 
6) mealindeki ayete dayanır. 

Hadis ravileri yanında hakim (kadı) ve 
şahitlerde de fısktan uzak olma şartı 

aranmış, bundan dolayı fısk sebebi sa
yılan büyük ve küçük günahların neler 
olduğu tesbit edilmeye çalışılmıştır. Fıs
kın çerçevesini alabildiğince geniş tutan 
bazı alimler Allah'ın yasakladığı her şe
yi büyük günah saymışlardır. Ancak Al
lah'ın emirlerine aykırı davranmanın çir
kin bir hareket olduğu kabul edilmekle 
beraber O'na karşı işlenen günahların 

bir kısmının diğerlerinden daha büyük 
olduğu ayet ve hadislerde açıkça ifade 
edilmiştir. Nitekim Necm süresinin 32. 
ayetinde, "Ufak tefek kusurları dışında 
büyük günahlardan ve edepsizliklerden 
kaçınanlara gelince bil ki rabbin affı bol 
alandır" denilmiş, Nisa süresinin 31 ve 
Şura süresinin 37. ayetinde de büyük
küçük günah ayırımı yapılmıştır. Günah
lar arasında böyle bir ayırımın yapıldığı 
Hz. Peygamber'in, " Beş vakit namaz ve 
cuma namazı, büyük günah işlemedik
çe gelecek cuma narnazına kadar arada 
işlenen günahlara kefarettir" mealinde
ki hadisinde de görülmektedir. Bütün 
bunları dikkate alan İslam alimterinin 
çoğunluğu, günahların ravide aranan 
adalet sıfatına etkilerinin farklı olduğu, 
her günahın bir fısk sebebi sayılamaya
cağı ve dolayısıyla adaleti yok etmeye
ceği konusunda görüş birliğine varmış
lardır. 

Fıskın tanımında söz konusu edilen 
büyük günahların neler olduğu hususu 


