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FİAASET 
( :ı...l_,.ill) 

İnsanların, diğer varlık ve olayların 
iç yüzünü keşfetme, 

gelecek hakkında 
doğru tahminlerde bulunma melekesi 

anlamında bir terim 
ve bu konuyu ele alan ilim dalı. 

_j 

Sözlükte "keşfetme, seznıe. ileri gö
rüşlülük" gibi manalara geleıı firaset ke
limesi dar anlamda, bir kimsenin dış gö
rünüşüne bakarak onun ahlak ve karak
teri hakkında tahminde bulunmayı ifa
de eder (Ragıb el-İsfahani. s. 186). Daha 
geniş anlamda ise akıl ve duyu organla
rıyla bilinemeyen, ancak sezgi gücüyle 
ulaşılan bütün bilgi alanlarını kapsar. 

Kaynaklarda hikemf ve tabji, riyazY. 
ilahi olmak üzere üç firaset türünden 
söz edilir. Hikemi ve tabii firaset anlayı
şı İslam dünyasına İslam önç:e::ıi kültür
lerden geçmiştir. Aristo'ya mal edilerek 
Yuhanna b. Bıtr~ tarafından )\rapça'ya 
tercüme edilen Kitabü's-Siya~e tf ted
biri'r-riyase (Sırrü'l-esrar) adlf apokrif 
eser İslam toplumundaki bu tQr firaset 
anlayışını g~niş ölçüde etkil~nıiştir. Ri
vayete göre Aristo bu eserde öğrencisi 
İskender'e öğütler vermiş, ona savaşta 
hangi tarafın galip geleceğini veya mağ
lüp olacağını önceden tahmin etmenin 
ve böylece dünyaya hakim olmp.nın yol
larını ve savaş tekniğini öğretmiştir. Bun
dan dolayı müslüman hükümqarlar bu 
tür eseriere ilgi duymuşlardır. Filozof 
Kindf Kitabü '1-Firase adıyla bir risale 
kaleme almış, Ebü Bekir er-Razi de tıp
la ilgili Kitabü '1- Manşılri'nin ikinci ma
kalesini bu konuya ayırmıştır. Fahred
din er-Razi'nin Kitabü'l-Firase'si de bu 
anlayışla yazılan bir eserdir. Bu çalış

malar sonucunda islam dünyp.sında fira
set konusu çeşitli dalları olan kapsamlı 
bir ilim haline gelmiştir. 

Firaseti (physiognomy, cardiognosy) bir 
ilim olarak temellendirmeye çalışanlara 
göre bir kimsenin fiziki yapısına yani bo
yuna. rengine. çeşitli organlprıpın yapı

sına, el ve yüz hatlarına bakarak onun 
ahlak ve karakterini teşhis etmek müm
kündür. Bundan dolayı ilk ve .orta çağlar
da hükümdarlar. kendilerine görev vere
cekleri kimselerin seçiminde pu ilmin ve
rilerinden faydalanmak istemişlerdir. 

Taşköprizade'ye göre "ilmü'l -kıyafe" 

adıyla da anılan firaset ilminden doğan 
diğer ilimler şunlardır: İlmü'ş-şamat ve'l
hayalan (insandaki ben vb. şeylere bakıp 
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onun iç dünyasını keşfetmek), ilmü'l-kef 
veya ilmü'l -esarir (kişinin el, ayak ye yüz 
hatlarına bakıp huyunu ve şahsiyetjni an
lamak), ilmü'l-ektaf (keçi ve koyunun kü
rek kemiğine bakıp savaş, barış, kıtlık ve 
bolluk konusunda bir sonuç çıkarmak), il
mü'l-irafe (şu anda meydana gelen bazı 
olaylardan hareketle gelecekteki olaylar 
hakkında akıl yürütmek), ilmü'l-ihtilac (or
ganlarda görülen seyirme, çarpıntı vb. du
rumlardan ileride meydana gelecek olay
lara dair sonuç çıkarmak), ilmü'l-ihtida 
bi'l-berari ve'l-akfar (sahra ve çöllerde 
yön tayin etmek), ilmü istinbati'l-nıaadin 
(madenlerin yerlerini belirlemek), ilmü'r
riyafe (toprağın nemine, üzerindeki bitki
lere ve orada barınan canlılara bakarak 
yeralt ı sularını bulmak), ilmü nüzüli'l-gays 
(yağmurun yağıp yağmayacağını tphmin 
etmek), ilmü kıyafeti'l-eser (iz sürmek), 
ilmü kıyafeti'l-beşer (insanların organla
rına ve bunlar arasındaki ilişki ve orp.nlara 
bakıp kişilerin ruh yapılarını teşhis etmek, 
iki kişi arasındaki benzerliği dikkate alıp 
aralannda nesep bağı bulunup bulı.mma
dığını belirlemek). 

Araplar'ın İslam'dan önce ilmü kıya
feti'l-eser ve ilmü kıyafeti'l-beşer ala
nında son derece uzmanlaştıkları. hatta 
yerdeki ize bakıp sahibinin yaşı, cinsi
yeti. evli olup olmadığı hakkında çloğru 
tahminlerde bulundukları bilinmektedir. 
Mesela Beni Müdlic, Beni Leheb ye Ni
zar oğulları firasetteki isabetli taj1min
leriyle tanınmışlardır. İslam'dan sonra 
ise İyas b. Muaviye, imam Şafii, Ahmed 
b. Tolun ve Halife Mu'tez bu alandcı meş
hur olmuşlardır. Hz. Peygamber'in. Me
dine'ye hicret ederken bir iz sürücünün 
rehberliğinden faydalandığı ve diğer bir 
iz sürücünün Üsame'nin Zeyd'in oğlu ol
duğunu tesbit etmesinden memnun ol
duğu rivayet edilir (Buhari, "Fera'w, 31; 
Müslim, "Raçiac", 40). 

Genellikle keskin bir zeka ve üstün 
sezgi gücüne sahip olan kişilerin sıkı bir 
perhiz ve çile sonucu ruhi ve fikri yönle
rini güçlendirerek firaset sahibi olmala
rı mümkündür. Başka bir ifadeyle mad
de aleminden ve bedeni hazlardcın so
yutlanan insan herhangi bir kişi veya 
olay hakkında isabetli tahminler yapa
bilir. "Riyazi firaset" denilen bu tür fira
set müslümanlarda olduğu gibi gayri 
müslimlerde de bulunabilir (İbn Kayyim 
el-Cevziyye, II, 507). 

Allah'ın, kalbine attığı bir nur ile ku
lun hak!<ı batıldan, doğruyu yanlıştan, 

faydalıyı zararlıdan ayırmasına ve mu
hataplarının karakterlerini teşhis ~tme-

sine "ilahi firaset" aqı verilmiştir. "Mü
minin firasetinden sakınınız, zira o Al
lah'ın nuru ile bakar" (Tirmizi, "Tefsir", 16) 
mealindaki hadiste bu tür firasete işa
ret edilmiştir. Bu nevi firasetin pratiği 
zahir alimlerinde de görülmekle birlikte 
daha çok süfiler arasında yaygındır. Kay
naklan:!a imam Şafii'nin firaset sahibi ol
duğu. hatta İslam dünyasında firasete 
dair il~ eseri onun yazdığı kaydedilerek 
firasetıerinden. firasete esas aldığı ku
rallardan örnekler verilir (Abdülkerim Ze
hür Adj, LVJII / 2, s. 343-363). İbn Kayyim 
el-Cevziyye de Takıyyüddin İbn Teymiy
ye'nin firasetini gösteren bazı olaylardan 
bahseqer (Medaricü 's,salikfn, ll, 510). 

Firaset konusuyla daha çok ilgilenen 
süfiler bu terimi "ilham" anlamında kul
lanmış!ar ve bazı hallerde onu gaybı bil
menin pir aracı olarak görmüşlerdir. Sey
yid Şel'if el-Cürcanf, firasetin "kesin bil
ginin keşif yoluyla elqe edilmesi, gaybın 
görülnıesi" anlamına geldiğini belirtir
ken terimin bu mancısına işaret etmiş
tir (et·Tacrf{at, "firase" md.). Süfilere gö
re firaset sahibi mürninin Allah'ın nu
ruyla bı3kması Allah'ın o kulun gören gö
zü olm!'lsı anlamına gelir (Kuşeyri, s. 480, 
504). Böyle bir insan muhatabı hakkın
da isabetli teşhis koypr. önu her yönüy
le tanır. aklından geçeni ve kalbinde giz
lediği hususları bilir. Tasawufta valilerin 
firasetjnin hiç şaşmadığına veya hata 
payının çok az olduğı.ına inanılır. Aslın
da ilhcımdan ibaret olan firaseti kara
rnet gipi Allah'ın sevqiği kuluna bir lut
fu olarak görmek gerekir. Valilerin ha
yat hikayelerini anlatpn Sülemf ve Ferf
düddin Attar gibi mı.ıtasawıf yazarlar, 
bir valfnin büyüklüğQnü ifade ederken 
onun firaset sahibi olduğuna işaret et
meyi il)mal etmezler (mesela bk. Sülemi, 
s. ı 26, 156; Herevi, Taba~at, s. 157, 242, 
372, 471, 521; Attiir. s. 785) Rivayete gö
re keskin firaset sahil;>i olduğu söylenen 
Şah Şi.jca' -ı Kirmanf tahminlerinde ko
lay kolay yanılmazdı. Ahmed b. Asım el
Antaki sıdk ahiinin kcılp casusu olduğu
nu söylerdi (KuşeyrT, s. 483, 485). Cüneyd-i 
Bağdadi'nin de müslüman kılığındaki bir 
gencin yahudi olduğ4nu ve yakında ih
tida edeceğini ilk bakışta firasetiyle tes
bit ettiği söylenir (a.g.e., s. 493). 

Müfessirlerin çoğu gibi süfiler de bir 
ayette geçen "mütevessimfn" (ei-Hicr 15 / 
75 ı kelimesini firaset sahipleri şeklinde 
anlamışlar. ayrıca; "Sen onları simaların
dan tapırsın" (ei-Bakara 2/ 273) ve, "An
dolsun ki sen onları -rpünafıkları- konuş

ma tarzlarından da tapırsın" (Muhammed 



4 71 30) mealindeki ayetlerde de firase
tin kastedildiğini söylemişlerdir (Ragıb 

el-İ sfahani, s. 186). Allah tarafından insa
na üflenen ruhun (el-Hicr 15/ 29; es-See
de 32/9; Sad 38/ 72) firasetin kaynağı 
olduğuna işaret eden süfiler, Hz. ömer'in 
bazı ayetlerin getirdiği hükümleri bu 
ayetler inmeden ewel bilmesini. Hz. Os
man' ın yanına gelen bir kişinirı gelmeden 
önce namahreme baktığını anlaması üze
rine onun, "Hz. Peygamber vefat ettik
ten sonra vahiy ile mi karşılaşıyorum!" 
diye hayret etmesini ve Hz. Qsman'ın, 
"Bu vahiy değil firasettir" demesini (İb

nü'l-Arabi. ll, 31 I) firasetin rrıümkün ve 
meşrü olduğuna delil saymışlardır. 

Yine süfilere göre nefsin bayağı arzu
larına karşı koymak, haram ve şüpheli 
şeylerden kaçınmak, Hz. Peygamber'in 
sünnetini bir hayat tarzı olarak benim
seyip ona göre yaşamak insanın firaset 
sahibi olmasını sağlar. Dolayısıyla bu 
tür bir hayat yaşamayanların firaseti 
makbul sayılmamıştır (Kuşeyri, s. 483). 
Yüsuf b. Hüseyin er-Razf'ye göre fira
set gerçek bir olgudur ve mümine ait 
bir özelliktir. Bununla beraber bir kim
senin. firasetteki doğruları ne kadar çok 
ve yanlışları ne kadar az olursa olsun fı
raset sahibi olduğunu iddia etmeye hak
kı yoktur (Serrac, s. 294). Eqü Hafs en
Nisabürf'ye göre hiç kimse fira~et sahi
bi olduğunu iddia etmemelidir. Zira, "Mü
minin fırasetinden sakınınız" hadisi baş
kasının firasetini dikkate alarak ondan 
sakınınayı da gerektirir (Kuşeyri, s. 485). 
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li! SüLEYMAN ULUDAG 

D FlKlH. Klasik dönem İslam kültü
ründe ayrı bir ilim dalı olarak itibar ve 
önem kazanan firasetin zamanla İslam 
hukuk literatüründe de yer aldığı ve özel
likle yargılama hukukunda bilgi ve is
pat aracı olarak kullanılıp kullanılama 

yacağının tartışıldığı görülür. Yörıetici, 

kanun koyucu ve müctehidin fir~setle 
davranması gereği de yine litercıtürde 

üzerinde durulan bir konudur. Bununla 
birlikte firaset kavramıyla neyin kaste
dildiğinin çok defa açık olmadığı, şahıs
lara veya kullanım alanına göre ~apsa
mının farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Maliki fakihi Ebu Bekir İbnü'I-Arabl, 
Kur'an'daki (el-Hicr 15 / 75) "mütevessi
mln" kelimesinin bir anlamının qa "fi
raset sahipleri " demek olduğunu. ömer 
b. Abdülaziz döneminde kadılık yapan 
İyas b. Muaviye'nin birçok davada fira
setiyle hüküm verdiğini, devrindeki Bağ
dat başkadısının da Dımaşk'ta bulun
duğu sırada İyas b. Muaviye'nin b\.1 me
toduna uyarak firasetle hüküm verdiği
ni belirttikten sonra hocası Kaffal eş 

Şaşi'nin bu usulü tenkit amacıyla bir ri
sale kaleme aldığını haber vermektedir. 
İbnü'l-Arabl de hocasının görüşüne katı
larak kazal hüküm verirken ne gibi yol
ların takip edileceğinin dinen ve huku
ken belli olduğunu, bu hususta kati de
lillere dayanılması gerektiğini, firasetin 
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ise böyle olmadığını belirtir. Bu konuda 
onu takip eden Maliki fakihi İbn Ferhün 
başta olmak üzere birçok İslam hukuk
çusu firaseti, "kişilerin dış görünüşlerin
den hareketle huy, ~şilik, meslek gibi 
yönleri hakkında fikir yürütme kabiliyeti" 
şeklinqe aniayarak ona kısmen dar bir 
anlam vermektedir. Hatta İbn Ferhün fi
raseti, kişilerin beden yapıları ve dış gö
rünüşlerinden hareketle neseplerinin bi
linmesini konu alan "kıyafe" metot ve bil
gisinden de ayrı tutrrıaya özen gösterir. 
İslam yargılama hu!<ukunda hakimin 
ancak objektif, açık ve kesin bilgilere 
dayanarak hüküm verebileceği göz önü
ne alırıınca bu dar cınlamıyla fırasetin 

yargılarnada hükme dayanak teşkil et
mesi doğru olmaz. Kcızai hükümde fira
seti esas almanın zan ve tahmine daya
narak püküm verme ve neticede zulüm 
olduğu yönündeki ifadeler de bu anlayı
şın sonucudur (Trablusi , s. 168). 

Baştil Hanbeli fakihi İbn Kayyim el
Cevziyye olmak üzere bazı İslam hukuk
çuları firasete daha geniş bir anlam yük
teyerek onu, hakimin ipuçlarını , delil ve 
maddi bulguları dikkatlice inceleyip olay
lar arasında bağ kurması sonucunda ger
çeği sezinlemesi şeklinde anlarlar. İbn 
Kayyirrı. el-Firdsetü '1 - marc;J.ıyye ii Gİ!

kdmi's-siydseü'ş-şerciyye adıyla anı 
lan et- Turu~u '1- İ!Ükmiyye ii' s- siydse
ü'ş-şerciyye isimli eserinin önemli bir 
bölümünü hakimin firasetle hüküm ver
mesinip gerekliliğine ayırmış, bu görü
şünü gerek teori gerekse Hz. Peygam
ber döneminden itibaren İslam yargı ta
rihi içinde yer alan uygulamalardan bir
çok delil ve örnekle desteklemeye çalış

mıştır. İbn Kayyim firaseti , hakim ve yö
neticilerde bulunması icap eden önem
li bir ViJSıf olarak takdim edip firasetle 
davranılmazsa birçok hakkın zayi olaca
ğını ve yanlış kararlar verileceğini , buna 
karşılı~ hukuki ölçüler terkedilip fira
setle hüküm konusunda aşırı gidilirse 
haksızlık ve yanlışlığa düşüleceğini ifa
de ederek orta bir yolun takip edilme
sinin gerekli olduğurıu vurgular (et· Tu

ru~u 'l-hükmiyye, s. 4-5). Eserde verdiği 
bilgi ve örneklerden İpn Kayyim'in, fira
set kavramıyla hakimin ipucu, karine ve 
emareleri dikkatlice değerlendirerek ger
çeğe ulaşması. kişilerin dış görünüş ve 
davranışından hareketle iç dünyalarını 

ve gizli hallerini sezinlemesi, psikolojik 
durumları bilmesi, bağlantıları kurma
da kıvrak ve keskin zekaya sahip olma
sı gibi geniş bir anlamı kastettiği anla
şılır. Bu anlamda fir::jsetin İslam yargı-
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