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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 



ayrıca tartışılmıştır. Bazı İslam alimleri 
bir hadise dayanarak büyük günahları 
Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, hak
sız yere adam öldürmek, yetim malı ye
mek, savaştan kaçmak, namuslu kadı
na zina ittirasında bulunmak ve faiz ye
mek şeklinde sıralamışlardır (Buhfui, "Ve

şaya", 23, "Hudud", 44 ; Müslim, "İman", 
38, 145) . Diğer bazı alimler ise bu hadis
te bir sınırlama bulunmadığını öne sü
rerek esas belirleyici unsurun işlenen 

günahın dünyada had cezası, ahirette 
de azap, gazap, tel'in ve tehdit gerekti
rip gerektirmediği hususu olduğunu söy
lemişlerdir. Ancak bu ölçü pek çok kim
senin kaçmamayacağı küçük hataları da 
ihtiva edebileceği için büyük günahla
rın çerçevesini haddinden fazla geniş

letmektediL Diğer taraftan ravinin adil 
olması onun her türlü günahtan kaçın
ması anlamına gelmez. Said b. Müsey
yeb, Abdullah b. Mübarek, İmam Şafii, 
Ahmed b. Hanbel ve İbn Hibban gibi ün
lü hadis alimleri, peygamberler dışında 
hiç kimsenin günahsız olamayacağı dü
şüncesinden hareketle itaati isyanından 
fazla olan ravileri adil kabul etmişlerdir. 

Ziyad b. Ebü Süfyan, davranışlarında is
yan yönünün ağır bastığı gerekçesiyle 
Haccac b. Yusuf'un rivayetlerinin terke
dildiğini belirtmiş, aynı kişi hakkında Ze
hebi, "Büyük günahlar işlemeseydi, bir
takım kötülükler ve haksızlıklar yapma
saydı durumu iyi idi" demiştir. 

Küçük günahlarda ısrar etmenin fısk 
alameti sayılmasının sebebi ravide dini 
hassasiyetin bulunmaması, kötü alış

kanlıklardan vazgeçmemesi, dolayısıyla 

daima bir günah işlemeye veya arneli 
fıskın başında yer alan, Resülullah adı
na yalan söylemeye cüret etmesi ihti
mali olup tamamen dini bir faaliyet olan 
hadis rivayetinde raviye güvenilmemesi, 
naklettiği hadisiere de güvenilemeyece
ği sonucunu ortaya çıkarır. 

Hadis ravisinin fasık sayılıp sayılma
ması. fısk sebebi olan davranışların iş

leniş şekline ve niteliğine göre de de
ğişir. Bilinçli bir şekilde fıskını açığa vu
ranların rivayetleri kesinlikle kabul edil
mez. İbn Hibban. fıskını açığa vuranla
rın. rivayetlerinde doğru söyleseler bile 
yaptıklarından dolayı mecrüh sayılacak
ları görüşündedir. Ancak ictihada dayalı 
bir yorum sonucunda fıska düşen , fa
kat bunun farkında olmayanlar için iki 
durum söı konusudur. Fısk olup olma
dığı kesinlik kazanmayan davranışlarda 
bulunan ravilerin rivayeti ittifakla mak
bul sayılır. Fısk olduğu kesin şekilde bi-

!inen hareketlerde bulunanlardan. ken
di görüşlerini desteklemek amacıyla da 
olsa yalan konuşmayı haram sayarak 
bundan kaçınanların rivayetleri de kabul 
edilir. Fakat amaçları doğrultusunda ya
lan konuşmayı caiz, hatta dini bir gö
rev sayanların rivayetleri kesinlikle red
dedilir. 

Fısk sebebiyle tenkit edilen (mecrüh) 
ravinin rivayeti münker hadis grubuna 
girer. 
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~ EMiN AşıKKUTLU 

FITNAT HANlM 
(ö. 1194/ 1780) 

Şöhreti çok yaygın, 
en beğeniimiş kadın divan şairi. 

_j 

Şöhretine ve içinden pek çok tanınmış 
şahsiyetler çıkmış bir aileden gelmesi
ne rağmen hayatı hakkında hal tercü
mesi kaynaklarında mevcut bilgiler yok 
denecek kadar azdır. Kendisine dair bi
linenler. baba tarafı ile kocasının kim 
olduğu ve ölüm tarihinden öteye gitmez. 
Buna ilaveten yakın zamanlarda yaşı, ha
yatının ilk ve son devresinin rastladığı 
çağ ile kabrinin nerede olduğu husu
sunda bazı yanıltıcı iddialar ortaya atıl
mış, hatta yaşadığı zamanla öldüğü ta
rihin doğru dürüst tesbit edilmediğin
den bile söz edilmiştir. Hakkındaki ye
tersiz bilgileri, istifade edilmemiş bazı 
kaynaklar ve yeni dikkatıerin yardımı 

ile biraz daha ileriye götürmek müm
kündür. 

Lehcetü '1-1ugat ve Atrabü '1- asar gi
bi kültürümüz bakımından mühim eser
ler bırakmış Şeyhülislam Mehmed Esad 
Efendi'nin (ö ı 166/ ı 753) kızı olan Fıt-

FITNAT HANlM 

nat Hanım İstanbul'da doğdu . Annesi, 
Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'
nin damadı Şeyhülislam Mirzazade Şeyh 
Mehmed'in kızı Hatice Hanım'dır (Müs
takimzade Süleyman Sadeddin, Mecelle

tü 'n-nisab, vr. 340•). Anne tarafında bü
yük babasından başka, onun kayınpe

deri olan Feyzullah Efendi gibi iki kayın

biraderi Feyzullahefendizade Mustafa ve 
Seyyid Murtaza efendiler de şeyhülislam 
olmuşlardır. Fıtnat'ın yetiştiği baba çev
resi, Rumeli kadılarından Antalyalı Kara 
İbrahim Efendi'nin oğlu olan büyük ba
bası Şeyhülislam Ebüishak İsmail Naim'
den başlayarak amcası İshak Efendi. ba
bası Mehmed Esad ve kardeşi Mehmed 
Şerif ile kardeşinin oğlu Ataullah Meh
med Efendi olmak üzere içinden beş şey
hülislam çıkmış, kültür seviyesi çok yük
sek bir ailedir. Bu şahsiyetlerden kendi
leriyle beraber olabildiklerinin Fıtnat'ın 

yetişmesinde, şiirlerinde akis bulan ileri 
kültürü elde etmesindeki tesir ve rolleri 
şüphe götürmez. Oğlu İshak Efendi do
layısıyla kendisine Ebüishak denitmiş 

olan büyük babası Şeyhülislam İsmail 
Naim Efendi'den bu yana Fıtnat'ın ba
bası Esad Efendi dahil bu ailenin fertle
ri hep Ebüishakzade diye anılmaktadır. 

Fıtnat'ın, hal tercümesi kaynakların
da meçhul kalmış doğum yılı için bazı 

müelliflerce 1730 veya 17 48 gibi herhan
gi bir vesikaya dayanmayan tarihler ile
ri sürüldükten başka çok uzun bir ömür 
sürdüğü yolunda da bazı tahminler yü
rütülmüştür. Divanındaki 116B'e ( 1755), 
hatta ondan bir iki yıl öncesine giden 
manzumelerini henüz yedi sekiz yaşla
rında iken yazmış olduğu gibi bir netice 
dağuracağı için doğumunu 1748 göste
ren kaydı (Basmadj ian, s. 144) kabul et
meye imkan yoktur. Diğer taraftan onu. 
daha lll. Ahmed devrinde (1703-1730) 
şöhret bulmuş ve gençlik çağını Lale Dev
ri 'nin eğlence alemleri içinde yaşamış 
sananlar da olmuştur. 1130'da (1717) 
(Devhatü 'l-meşayih, s. 107). başka bir 
kayda göre de 1136'da (1723-24) (Arif 
Hikmet, Tezkire, Millet Ktp. , Ali Emiri, Ta
rih, nr. 789, s. 38; Fatin, s. 214) doğan 

kardeşi Mehmed Şerif'ten yaşça küçük 
olduğu belli olan Fıtnat'ın doğum tarihi 
bundan sonraki yıllarda aranmalıdır. 

Fıtnat Hanım'ın esas adı kabir taşın
da görüldüğü üzere Şerife Zübeyde ol
makla beraber Hüseyin Ayvansarayi bu
nu bazan Emetullah (Hadikatü ' l-cevaml; 
1, 23). bazan Fıtnat Zübeyde olarak (a.g.e., 
II, 175) kaydettikten başka bir de Şerife 
Emetullah Fıtnat suretinde gösterir (Mec-
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