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İMANIN OLUŞUMUNDA FITRATIN ROLÜ
Mustafa AKÇAY*

Maddi yönü toprakcin 1 madde ötesi ciheti ise mahiyeti beşer aklınca
meçhul olan ilahl unsurdan yani ruhtan2 oluşan insanda onun inanç ve
im~yla ilgili kalıtımla elde ettiği bio-psişik bir yapı var mıdır? Diğer bir
deyişle. beşer tarihi içinde şu veya bu şekilde inanan bir varlık olarak
görülen insanın, bu.inanma vasfina temel teşkil edebilecek yaratılıştan sahip olduğu evrensel bir nitelik mevcut mudur? Eğer gerçekten insanın
varlık yapısında inanma, evrensel fitıi bir özellik olarak mevcutsa inançla
ilgili böyle bir dini yapının(fitratın) temel nitelikleri ve onun imanın elde
edilmesindeki fonksiyonu nelerdir.
Esasen .mesele kainat ve insanın · yaratılışı, bu yaratılışın .hikmet ve
gayesi ve nihayet insanın gen~!. d~nyevi konumu ile ilgilidir. Yaktan var
edilep alem ve onun her biriminin · hem bireysel hem de evrensel, bir
kısmını insanın bilebileceği bir kısmını ise yalnızAllah'ın bildiği, varlıkların
yaratılışiarına temel teşkil eden belli gaye ve hikmetlerinin olmaması abesle
iştigalden münezzeh olan ve hikrıiet sahibi olduğunu Kur' an' d~, "Haklm"
ve ''Ahkemü'l-hakimin"3 sıfatlarıyla bildiren Allah'ın şanına aykındır...Bu
itibarlıı varlıkların yaratılışlarında, mevcudiyetlerini sürd!irüşlerinde ve yok
oluŞlarında belli gaye ve hikmetler. vardır. Nitekim Kur'an-i Kerim? de "
Biz gökf~ri. yeri ve bunlar arasında bulunanlan oyun v~ eğlence olsun qiye,
yaratmadık:." 4 huyuruhirak bu husus açıkça b~lirtilmiştlr: Gazzali sırf
vailıklann yaratılışiann data .hikmet ve gayeleri ·belirtmek ·amacıyla "el- ·
Hikmetü fi mahlfikatillah" adlı bir eser telif etmiştir.. Üstelik ta Sakrat
devrinden beri Allah'ın varlığını ispat konusunda kullanılagelen "inayet,
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hikmet, nizam-ı alem, illet-i gaiyye" gibi adlarla isimlendirilen, hemen
bütün müslüman kelamcı ve batılı tealoglar tarafindan kullanılmış olan 5 "
ibda' delili" de kainattaki her varlığın belli gaye ve hikmetlere matuf
olarak yaratıldığını ortaya koymaktadır.
Gayeiilikle ilgili mezkur ayetin genel ifade kapsamına evrenin varlık
birimlerinden biri olan insan da girmektedir ve dolayısıyla onun
yaratılışının da hikmet ve gayele~ olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında
Kur' an-ı Keıim' de insanın belli gaye ve hikmetlere matlif olarak
yaratıldtğı, bunun da daha ziyade dini içerikli olduğu açıkça belirtilmiştir.
Nitekim inealen "sizi sadece boş yere yaratttğımızi ve hakikaten huzuromuza geri getirilmeyeceğiniZ:i mi sandınız., 6 , "Ben cinleri ve insaiıları an_.;.
cak bana ibadet etsinler. diye yarattım. " 7 ve "0, hanginizin daha gili;ef
amel edeceğini sınamak iÇin ölümü.de hayatı da takdir ed_endir."8 şeklinde
ifade olunan ayetler bu hususu açikça dile getirmektedir.···
Yaratilişın insanı boyut noktasmda evrensel gayesi .ubudiyeLolunca
onuilmi ve arnefi olarak de almak mümkündür. ;Bu noktada ilmi ubud(yet,
Allah'ı bilmek ve O'na iman etmek, amell ubudiyet ise cismani bir eylem
olan ibadet etmektir. Allah'lfı yaratılış gayesine paralel olarak insana bu
bilgi ve gayeye ulaştıracak vasıtaları ihsan edeceği .şüphesizdir. Zira
Kur'an-ıKeıim'de " ... onu imtihan edelim diye kendisini işitici ve görücü
yaptık"9 ve " .._.şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.''l 0
buyurularak yarattlış gayesi olan ubudiyet için insana gereken bio-psişik
bütün donanımların verildiği bildirilmektedir. Burada şunu belirtmek .
gerekir ki insanın görücü(basir) olduğunun bildirilmesi onun hem organik
gözü hem de basiretin kaynağı olan kalbi ve aklının olduğunu ifade etmek-:tedir. Zira basar ve hasiret kelimeleri hem kelamcılar tarafindan havass-ı
hamse? den biri ·olarak kabul edilen görme ·.organı gözü hem de idra.k
merkezi olan kalp ve akıl anlamını ihtiva etmektedir. ı ı İmam ·Matüıid1
emir-nehiy ile imtihan edilmeleri, ibadet ·maksadmı gerçekleştirebilmeleri
için cin ve insanlara diğer varlıklardan farklı olarak akıl verildiğini ve
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rüku, sücud, kuud gibi fiilieri yerine getirmeye hazırlanmış olarak
yaratıldığını belirtmiş 12, böylece o, cin ve insaniann yaratılış gayelerini
gerçekleştirebilecek bio-psişik ve entellektüel donarumiarta teçhiz
edildiğini ifade etmiştir. Aifisi de cin ve insanların ibadet etmeye uygun ve
bunun için hazırlanmış qlarak yaratıldığuiı,. bu hususda kendilerine akıl
verildiğini, zahiri ve batı.nl kuvvetlerle teçhiz edildiğini söyleyerek aynı
gerçeği dile getirmiştir. ı 3 Gerçekten Allah Teaıa cin ve insanları ibadet ve
kulluk için yarattığını söylemesine rağmen onlan bu gayeyi gerçekleştirebilecek teçhizatla donatmayıp yine de onları mükellef tutmuş· olması, teklifi maJa yutak olacağı gibi bu durum O'nun adalet ve hikmetine,
uygun düşmez. Aynca Allah'ın insana kendi varhğını duyma şuuru (ene
şuuru) ve bununla ilgili latifeleri ilisan etmesine ve fani varlıklarla ilgili
onları bilip tanımak, ilişki kurmak için · gerekli donanımlan vermiş olmasına rağmen kendi ilahi varlığını tanımak, o·n~nla ilişki kurabilmekiçin
hiç bir donanım lütfetmemesi yine de onu ubudiyet ve kulluk için yarattı
ğını, mükellefbir varlık olduğunu bildirmesi Allah'ın şanına uygun görünmemektedir. İşte insana yüklenen bu ilahi gaye ve sorumluluk, kendisine
uygun ve onu yerine getirmeye müsait bir insan yapısını gerektirmektedir
ki en genel anlamıyla buna insanın dini yapısı veya fitrai deııilınektedir.
Kur' an ve hadislerdeki kullanımına paralel olar~k .İslam aJimleri
tarafindan farklı şekilde yorumlanan fitrat kavramı kelime olarak birinci ve
ikinci babdan kullanılan ''Fatara" fiilinden türemiştir. Ancak Zebidi meşhur
kullanırnın birinci babdan olduğunu §öylemekte ve il9nci babdan kullanıldığında özellikle "devenin .sütünün sağılması" anlamına .geldiğini
bildirmektedir. 14 Birinci babdan ise "Deve veya koyunun memesinden süt.
sağmak, devenin ağı· dişten bitmek, hamuru mayalamaksı~n pişirip e.kmek
yapmak, deriyi. hafifçe tabaklamak,. yaratmak, bir, şeyi ilk defa örneği olmaksızın yapmak, bir şeyi uzunluğuna yarmak" anlamlarında kullanılmak
tadır. ıs Ancak Kur' an' daki bütün kullanımlarında "fatara" fiili "yaratma"
anlamına gelmektedir. 16 "Fatır" şeklinde ise göklere ve yere muzaf olarak
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Matüridi, Te'Viliita '/-Kur 'an, vr. 732b.; H. Selim Ağa Ktp. no.40. ·
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"göklerin ve yerin .Yaratıcısı" anlamında kullanılmıştır. 17 Nitekim Ebü'lBeka Kur' an' da: geçen bütün "fiitır" kelimelerinin "halık, yaratıcı" anlamına geldiğini belirtmiştir. ıs

· "Fıtrat"a gelince, kelimenin çoğulu "fitar"şeklinde olup "fatr'1' dan
ı:'nüenneslik ta'sı ilave olunarak elde ediliı'ıiş isim veya· nevi mastimdır 've
'fyaratıliş, tıynet, tabiat ve huy" manalanıla gelmektedir. 19 İbnü 'I-Esir
"fitrat"ın vezin itibariyle "cilse ve rikbe" gibi olup "fatr" dan· türetilmiş bir ·
hal olduğunu yani yaratma ve yaratıliş biçimi, hali manasını ifade ettiğiıli
söyler.ıo Buna göre fitrit'ın anlamı "bir tür yaratrria, bir çeşit yaratıŞ;
yaratma ve yaratılış hali, biçimi" demek olur. • Mastariann yerine göl-e
ma'lum veya· meçhul manası ifade edeceği göz önünde bulundurularak
buradaki anlamın yaratılış şeklinde ·olacağı kabul edilmelidir. Nltelam
M.Hamdi Yazırfitrat'ın "yaratılışın ilk tarz ve heyeti" ni ifade ettiğini belirtmiştir. ı ı Fıtrat kelimesi bunda.n başka "din, millet"22 anlamına gelmekte
olup beş veya on· şeyi.n fifiattan olduğunu bildiren hadislerden bu' anlamda
kullanılmıştır. Fıtrat kelimesi Kur'an-ı Kerim' de· sadece Rum suresinde
(30/30) "fitratellah" şeklinde geçmektedir.
.
.

Terim '61~rak fitrat kayramını İslam alimleri özellikle fitrat ay~ti(er
Rfim 30/30) ve hadisleri ile m1sak ayetinden(el-A'raf 7/172) hareketle
tanımlamaya ç8.Iışmışlardır. Söz konusu· fitrat ayetinde şöyle buyuiulmaktadır: "(Resulüm) sen yüzünü hanifolarak dine, Allah'ın insanlan üzerinde
yaratmış olduğu fitrata çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte
dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezier. " 24 BaZı değişik
lafiZlarla hemen hepsi Ebu Hüreyre hnalıyla rivayet edilen fitrat h;ıdisinip
bazı rivayetleri şöyledir: "Dünyaya· gelen hiç bir çocuk yoktur ki fitrat
üzere doğmuş ohnasın. Sonra onu ebeveyni yahudi, hıristiyan veya mecusi
yapar. Tıpkı hayvanın yavrusunu azalan sapasağlam oladık doğurhıa.Sı ·
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bk. el-En'arn 6/14; YUsuf 12/101; İbrahim 14/10; el-Fatır 35/1; ez-Zürner 39/46;
eş-Şiira 42/11.
Ebü'l-Beka, Külliyyiit, s. 674.
İbni Manzur, ag.e.,"fıtrat" md.; Ragıb, ag.e.,"fıtrat" md.; Asım Ef., Kamus
Tercemesi, "fıtrat" md.; Elmalılı, Hak Dini Kur 'lin Dili, III, 1889.
İbnü'l Esir, en-Nihaye, ITI, 457.
Elmalılı, a.g.e., V, 3822.
Zebidi, a.g.e., "fıtrat" md.; Asım Ef., ag.e., "fıtrat" md.
Buharl, Libas, 63-64; Müslim, TaMret, 49-50, 56-57; Ebil Dav:ôd, TaMret, 29;
Tereccül, 16; Tirnıizi, Edeb, 14; Nesai, Zinet, I; İbn Mace, VI, 37.
er-Riim 30/30.
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gibi. Hiç onda burnu veya kulağı kesik olmak gibi her hangi bir eksikilc ·
görüyor musunuz? _Sonra· Ebu· Hüreyre '' .. .insanları üzerinde ·yarattığı
Allah'ın fitratına. Allah'ın yaratışında-değişme yoktur.· İşte ·dosdoğni-dirt•
budur" diyerek Rum suresindeki (30/30) ayeti okuyordu. 25 Yine Ebu
Hüreyre'den rivayet edilen bir hadise göre Resuluilah şöyle buyurmuşlardır: "Dünyaya gelen kimse bu fitrat üzere doğar. Sonra ebeveyni
onu yahudi veya hıristiyan yapar. Tıpkı deveyi yavrulattığınız gibi. Siz burun ve kulaklarını kesrnek suretiyle onlarda bir noksanlik meydana getir-:-medikçe onların yaratılışlarında hiç bir eksiklik görüyor musunuz?" Orada
bulunanlar "Ya Resulellah! Küçük bir çocuk olarak ölen kimse hakkında
ne dersiniz?" diye sordular. Bunun üzerine Resuluilah 'şöyle cevap verdi:
"Allah onların ne·yapacak olduklannı en iyi bilendir." 26 Bunlardan başka
Müslim'in kaydettiği riveyetlerin birinde her insanı annesi fitrat üzere
doğurduğu, daha sonra ebeveyni ·onu yahudi, hıristiyan veya mecust yaptı..:.
ğı belirtiirlikten sonra "eğer ana baba müslümansaçocuk da müslümandır''
ifadeleri mevcuttur. 27 Ayrıca Müslim ve Tirmizi'nin ·bazı rivayetlerinde
"fitrat üzere \ale'l-:fitra) " ifadesinin yerine "millet(din) üzere\ale'l-mille)"
ve "bu millet üzerefala haZihi'l-mille)" ifadeleri kullanı1mıştır. 28
İslam

alimleri naslarda geçen fitratın terim anlamının tanımlanmasında
yorumlarda bulurunuşlardır. Bunları dört grub altında toplamak
mümkündür.
·
farklı

a) İslam Üzere Yaratiiış -

Büyük çoğunluğun benimserliğine göre fitrat'tan maksat " İslfun"dır.
İster ka:fir ister mü'min ebeveynden dünyaya dünyaya gelsin her çocuk,
küfi.irden selim olarak Allah'ın elest bezminde insan zürriyetlerin~en aldığt
misak üzere, yani hak din olan İslam üzere doğar. Çocuklar bülı..iğdan
önce öldükleri takdirde bu fitrat üzere yani İslam üzere ölmüş olur. 29 Ebu
Hüreyre, Mücahid, Dahhak, İkrime, Hasan-ı Basıi, Katade, İbni Şihab ez25
26
27
28

29

Buhari, Cenruz, 80, 93; Tefsir, 10, 35; Müslim, Kader, 6; Ahmed b.Hanbel, II,
275, 393, 410.
Müslim, Kader, 6; Ebu Davtld, Sünne, ı 7; Malik, Muvatta, .Cenruz, 52; Ahmed
b.Hanbel, II, 233, 315,346,481.
Müslim, Kader, 6; krş. Ebu Davtld, Sünne, 17; Ahmed b.Hanbel, H, 233; Malik,
Muvatta, Ceruliz, 52.
Müslim, Kader, 6; Ebu Davud, Sünne, 17; Malik, Muvatta, Cenaiz, 52; Ahmed.
b.Hanbel, II, 233, 315, 346, 481.
·
Kurtiıbi. Ahkômü '1-Kur'an, XIV, 25; Takiyyüddin es-Subki, "Ktıllii mevlildin
y(ıledu 'ale'/ fitra", s. 19-20; İbni Kesir, Tefsir, III, 432. ·
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Zührl gibi sahabe ve tabiin ·ile selef alimlerinin büyük çoğunluğunun b~..
nimsediği bu görüş, İbn Teymiyye'nin bildirdiğine göre Süfyan es-Sevri, ·
İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel ve Ebu Talib el-Mekkl gibi
mezhep imamlan ve mutasavvuflar tarafindan da kabul edilmiştir. 3 ° Fıtratı
"İslam" olar(lk açıklayan Buhan"3 1 nin yanı sıra İmam Matündi'nin
Te'vilatü'l-Kur'an'da yapmış olduğu açıklamalar onun da bu görüşte
olduğunu göstermektedir. Nitekim o, "fitratullah,. Allah'ın .insanlan üzerinde yarattığı marifetullah(tann şuuru). ve her çocuğa balışettiği şuurluluk
halidir ki çocuk onunla Rabbinin rububiyetifii ve vahdaniyetini bilir. Bıı
marifet, tıpkı Allah'ın bebeklikl~rinde kendileri için gıda olan sÜtü. anne
göğüsünden emme şuurunu(içgüdü) insanlara ilisan etmesi . gibidir.
Nitekim Hz. Peygamber .fitrat hadisiyle bunu .kasdetmiştir.: Allali'ın
dağlardatesbih ve O'na hamdeime şuurunu yaratması da· ~öyledfr. .Ancak
daha sonra ebeyni çocuğu kendilerine benzetider ve .onu asıl fitratından
uzaklaştınrlar." derJc.en .fitratın muhtemel iki anlamını .daha zikretmiş, an.,.
cak kendisi ilk zikrettiği bu görüşü benimsemiştir. 32 Gazzaii de fitrat'ın.
"İslam" dan ibaret olduğunu, bunun da insaniann yaratıiıŞiarında. mevcut·
bulunan Rububiyet şuuru anlamına geldiğ~ni belirtmiştir.33
· ·
·
Fıtrat'ı İslam olarakyoiumlayanlar, fitrat ayet ve hadislerinden başka

rrı,lsak. ayeti3 4 ,. insaniann başlangıçta tek bir ümmetken ilitilira düştükten
sonra kendilerine peyğamber gönderildiğini bildiren ayet35. ile Allah'ın

bütün insanlan hanif olarak yarattığını bildiren kutsl hadis36 ve nal)lazırl
rüku ve seedesini gerektiği gibi yapmayan bir adamı mescidde görduğiinde
ona "Sen gerçekten namaz kılmamışsm. Eğer bu durumda ölürsen,
Allah'm Muhammed'i yaratmış olduğu fitratın dışında bir hal üzere
ölürsün." diyen Huzeyfe el-Yeman hadisi37 gibi naslarla istidlal ederler. 38
Mesela İbn Teymiyye zikrolunan delillerden hareketle fitrat' ın İslam
olduğunu söylemiştir. O, Müslim'in tesbit ettiği fitrat hadisinin " ... ancak.

30
31
32
33

İbn Teymiyye, Der 'u te 'arüz, Vlll, 502.
Buharl, Tefsir, 10, 35.
Matüıidi, Te'vilatü'l-Kur'ôn, vr. 563b.
Gazzali, İhya, I, J47-148: a. rnlf., Kimyau 's-saade (Mecmu 'atü 'r-restiil içinde), s..

34
35
36
37
38

138.
el-A'raf7/172.
el-Bakara 2/213.
Müslim, Cennet, 16; Ahmed b.Hanbel, IY, 162~163.
Buharl, Ezan, 119; Ahmed b.Hanbel, V, 384; Nesai, Sehiv, 66.
Taberi, Climi 'u '/-beyan, XXI, 40; İbn Teymiyye, Der 'u ·te 'artız,

Mecmu 'u fetavti, XIV, 295, 297.
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fitrat üzere doğar", " ... ancak millet(din) üzere doğar" ve " ... ancakJ~u millet üzere doğar" tarzındaki lafiz farklılıklanılın bu manaya delalet. ~ttiğini,
fitrat hadisini rivayet eden Ebu Hüreyre'nin fitrat'ın ne olduğuna dair erRum 30/30 ayetiyle istişhad etmesinin ve hadis irad edilirken orada bulunan bazı ashabın Hz. Peygamber' e, ebeveyni k~di batıl dinlerine inandır
madan önce ölen çocukların durumunun ne olduğunu sormalanrun, Ebu
Hüreyre gibi diğer ashabın da :fitratı "İslam" olarak anladık:annı gösterdiğini ifade etmiştir. Ona göre hadiste. her çocuğun fitrat üzere doğduğunu
bildiren ifadelerle fitrat ayetinde Allah'ın insanlan fitrat üzere yarattığını
bildiren ifadeler birbirine. uygundur. Zira her iki. nas da bütün insanlan
ihata etmektedir.39 Nitekim müfessirlerin çoğu fitrat ayetinin 'amm
olduğunu, buradaki "en-nas" kelimesinin bütün insanlan kapsarlığını belirtmiştir.40 Keza İbn Teymiyye " Allah'ın · mezkur ayette "fitratellah"41
tarzında fitratı kendi zatına~nisbet etmesi bir medili ve övgü ifadesidir, Binaenaleyh bu fitrat övülmüş olup, kınanmış değildir. Üstelik Allah, nebisini
bu fitrata sarılmaya teşvik etmiştir. O halde Allah fitrata tutunmayı. erneetmesine rağmen, iman. ve k:üfiir fitrata nisbette nasıl eşit olabilir?" diyerek
fitratın "İslam" olduğunu wrgulamıştır.42

Fıtrat'ın "İslam üzere doğmak" aniamma geldiğini benimseyenler
bununla kesbi-iradi imanı ve müesses din aniamındaki islamı kasdetmemiŞlerdir. Zira bu anlamdaki İslam'ın sonradan öğrenildiği şüphe
götürmez bir gerçektir. Onlar bu görüşleriyle Miltüridi ve Gazzall'nin
ifadelerinden de anlaşıldığı üzere bütün. insanlarda yaratılıştan gelen Allah
şuuru, O'na bağhlık ve teslimiyet duygusunu kasdetrtıişlerdir. İbn' Teymiyye' nin de değindiği gibi Kur' an-ı Kerim yeni doğan çocukların hiç bir şey
bilmediğini ifade etmektedir. 43 O halde "İslam fitratı üzere doğar'' demek,
her çocuk dünyaya gelir gelmez bu dini biliyor, onu irade edip tercih· ediyor demek değil, çocuğun yaratılış hali Allah'ı bilmeyi, O'na karşı sevgi ve
alaka duymayı gerektiren bir yapıya sahiptir demektir. Tıpkı her çocuğun
doğuştan sahip olduğu süt emme içgüsü gibi. Ancak bu dini yapı yani fitrat

39
40

41
42
43

İbn Teymiyye, Der 'u te 'arüz, VIIL 365-366, 426.
Aıiisi, Ruhu '/-me 'ani, XXI, 40.
er-Rıim 30/30.
İbn Teymiyye, ag.e.,Vlll, 371-372, 426.
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doğar doğmaz değil, insaiıın gelişim

ricen

oluşur..44

·

sürecinde olgunlaşmasına paralel ted·

··

·

~

b) Elest't~klMarifet ve İman Üzere Yaratılış .
. Ebu Hanife, Haınrriaô b. Seleme, Zeccac, Hattabl, ·İbni Hazm;
Fahreddin er.;.RaZı ve İbnü'l-Arabl'gibi İslam alimlerine gôre fitrat "elest
bemlinde gerçekleşen· marifetullah, tevhid şuuru ve bü iman hali :;iJe
doğma" derrieklir. 45 Bumi'·göre Allah, ·eıest bezminde insan zümyetleİiiı1
Adern'in sülbündeiıÇıkarmış; onlara "ben sizin Rabbiniz değil-miyim?'; d!.::'
ye hitap etmiŞ; onlar da ''evet" demiŞler Ve böylece· kendilerifideLAJJah·
hakkında: hasil olart manfetten dolayı O;nun rubiıbiyetini tastik:'etmişlerdir.
Her ·ne kadar fiileiı ·insanlar Aİhth'ı .. başka adlarla -isinilenditseler ·v:e
O'nunla birl~kte başka il$}ara t~psalar da, Allah irisanlanıFyaraİılıŞiıi.1· bu:
marifet (apriori' 'faıı_n- bilgisi} ve ikrar(iman) üZere ::belirlemiş _;ye
ğerçeJdeştirrİıiştir: Her ihsan bu ön bilgi ve lman üzere dürtyaya:: gelmek.::
tedir. M_cak' insanağionun bu-:doğuştaıi ·gelen· bilgisi ·.ve 'imanı emre...:
dilhiiŞ(şer'1) hakiki iman değildir: Btı ancak onun- varlık yap:ısına·yer.::
leştirilen Rabbini ve yaratıcısını tanima şuuru ve U'iurkabullehrne haJ.iiı.;.
den ibarettir. 46 Nazan dikkatealınan ve şeriat tarafinan emrolunan insanın
h~r iradesi .il~·_elde ettiği_iman.dır. 47 N'itekim Hz.P,eygamber, Ç~cukg ,~m
iınan:;mevcut olmakla. birl\Jp:e "ebçveyni: onu.yalmdi, hııj~tiyan vey.a me;o
cusi :Yapar'' demekle dünyevi l!iik_üm açısınqan~ Çocuğcı.)cafir:, ana"7bab~~uı
h(ikmünün verilcliğine ve~fitri .~manfi itipar edilmediğin~-.işaret etmiştir. Bu
sebepledir ki Alla,tı, in.~?Jllarda:d<?ğuştan :va~ olan- .!;>u hııanl~ ·yetirifnerruş
onlara gerçekleri bildirecek peygamberler göndermiştir.:1s· Buna rağmen
bazıinsanlar yine de, ~1<:ar yolu11a sapmışlardır: Aii~: kendi _zatuiı:t_anıtıp
bildirmeden insanlan imana davet etmiş değildir. Eğer böyle olsaydı orıJara
hiç _bilmedikleri bir şeye inanmalannı tekli( etmiş oiurdu:49 Ha:Ibuki Allah
elest .ebzminde Adem ve zürriyetini varlık sah~ına çıkarar* (kerıqi il~

44
45

46
47
48
49

İbn Teymiyye, a.g.e.,VIII, 383.
bk. Zeccac, Me 'anii 'l-Kur'iin, IV, 184-185; İbni Hazrn, el-Fas!, s. 133-134;
Fahreddin er-Razi, Mefiitfhu '1-gayb, XXV, 119-120; İbnü'l-Arabi, el-Fütühatü 'lmekkiyye, I, 257; İbn Teyıniyye, Der'u te 'arüz, VIII, 417; Ali el-Kan, Şerhu '1fikhi '/-ekber, s. 46.
.
·
·
--- · ··
...
bk. Takiyyüddin es-Subki, "Küllü mevludin yfi/edu 'ale '1-fitri("; s. 18; İbıi
Teymiyye, a.g.e., VIII, 437-438; Ayni, Umdetil '1-liiirt VIII, 179.
·
Fahreddin er-Razi, ag.e., XXV, 120; Kastallaru, İrşadü's-sıiri, VII, 275.
İbni Kayyim, Kitiibu 'r-rllh, S. 167.
·c.
İbn Teymiyye, ag.e., VIII, 438.
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f

zatını tanıtmış,

.önlar da bunu idrak: edip, Allah'ın rububiyetini itiraf ettik~
ten sonra; Allah bu şuur ve ikran onların varlık yaptianna yerleştirmiştir. ;
Fıtrat' ı elest bezmindeki marifet ve iman üzere yaratılma hali olarak
kabul edenler de bir önceki görüŞ sahiplerinin kullandığı delillerle istidlal ·
etmektedirler. 50

~u görüşte olduğu el-Fıkhu'l-ekber adlı eserind.e açıkça anlaşılan Ebu
Hanife'nin yine aynı eserde söz konusu görüşle çelişen ifadeleri şarihler
tarafindan "iman-ı fitıi(veya iman-ı vehbi, iman-ı misak:i) ile ''iman- kesbl"
diye ikiye aynlarak, birincisinin elest bezminden · beri bütün insanlarda
mevcut olduğu ve onların bu imanla dünyaya geldiği; ikincisinin ise daha
sonra insanın hür iradesi ile elde edildiği şeklinde telif edilmiştir. 5ı

c) İman ve Küfür Üzere Yaratılış
Bir kısım İslam alimleri ise fitratı "insanlann yaratıldığı ilk· başlangıç
halleri, insanlaı:ın yaratılışındaki ana ilkeler" olarak yorumlamışlar ve
bununla da. insanların saadet veya şekavet, m arifet veya inkar, iman veya
küfiir üzere yaratılmalannı kasdetmişlerdir. Buna göre Allah'ın elest bezmindeki hitabına saadet ehli(mü'minler) gönül .nzası. ile, ş~kavet ehli(kafirler) de istemeyerek "evet" demişlerdir. 52 Abdullah b.el-Mübarek,
İshak b.Rahfiye, Abdullah Muhammed b.Nasr el-Mervezf, İbni Batta,
Kadı Ebu Ya'la gibi şahıslar bu görüŞü benimseyen alimlerden
bazılandır.s3 Ahmed b.Hanbel'in önceleri bu görüşte olduğu fakat daha
sonr~. bundan vazgeçip fitrat'ın. İslam ()lduğu kanaatına vardığı rivayet
edilırie.ktedir. 54

·

Bu görüşte olanlara göre Allah' ın müslüman olacağını bildiği kişi
fitrat üzere, kafir olacağını bildiği de fitrat dışı yani kafir ·olarak doğar. 55

50
5I
52
53
54
55

bk. Taberi, ag.e, XIII, 232-240; ei-Acürri, eş-Şeri 'a, s. 208; İbn Teymiyye, a.g.e.,
VIIL 417, 440; İbni Kesir, Tefsir, IL 263-264.
·
.
Ali el-Karl, Şerhu '1-fikhi '/ ekber, s.46-48; Ebü '1-Münteha, Şerhu '/,.fıkhi::/-ekber,
· sJ3; Muhammed b.Bahauddin, el-Kavlu 'i-fas/, s. 233, 239, 242. ·
Kurtubi, Ahkamtı'l-Kıir'an, XIV, 25; İbn Teymiyye, Der'u te'arüz, VIII, 413;
Aynl, a.g:e., VIII, 178-179.
bk. Hazin, Tefsir, Mecmu 'attı 't-tefasfr, V, 45; İbn Teyıniyye, a.g.e., VIII, 390,
417-vd; Kastallam, İrşôdü 's-sar~ VII, 275.
Takiyyuddin es-Subki, a.g.e., s. 18; İbn Teymiyye, a.g.e., VIII, 390, 395-396.
. Şerif el-Murtaza. el Emali, s.82; Nevevi, Şerhu 'l-Müslim( Kasta/ltini hiımişinde),
X.'97.
'
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Binaenaleyh fitrat ayet ve hadisleri umum değil husus ifade etmekte ve
sadece Allah'ın ezeü ilmine göre mü'min olacaldan kapsamaktadır.
Fıtratı

bu şekilde tanımlayanlar, Arablann fitrat kelimesini "bir şeyin
ilk hali" anlamında, "fatır''ı da "bir şeyi ilk defa yapan,
mübted[' manasında kullandıklanru ileri sürmüşler ve İbni Abbas'tan rivayet edilen "Ben "göklerin ve yerin fatır'ı (35/1)" ayetinin ne anlama
geldiğini, bir kuyu hakkında tartışan iki bedevi Arab bana gelip onlardan
biri "onu ilk defa ben açtun_·Ehennemlik olarak yaratildığını bildiren
Hz.Aişe59 ve Hz.Ömeı-6° hadisleriıii, bif de Hızır'ın öldürdüğü çocuğun
kafir olarak yaratıldığını bildiren hadisi6l delil olarak; zikretmişlerdir.
·
İbn Teymiyyenin de belirttiği üzere62 bazı selef alimlerinin fitratı· bu
şekilde yorumlamalan, Kaderiyyenin fitrat hadisiyle .istidlal edişlerini red
amacını taşır. Kaderiyye'ye göre insanlar İslam fitratı üzere doğduğundan,·
küfiir ve masiyet Allah'ın takdiriyle değil insanların kendi· özgüt fiilieriyle "
meydana gelir. Nitekim Malik b.Enes'e, Kaderiyye'iıin fitrat hadisiyle istidlal ·ettiği söylemnce o, şöyle cevap vermiştir:. "Öyleyse siz· de" onlata
karŞı hadisin sonu olan "Allah onların ne yapacak olduklannı ·en iyi
bilendiL" ifadesini delil getirin:"63
başlangıcı,

.f'

•

.•

•

A_,.

'

Bu göruş Ibni Kuteybe, Nevevi, Ibn Teymiyye ve Aifisi gibi alimler
·
tarafindan eleştiriterek zayıf görümüştür. 64

d)

Doğuştan

Dioe Yeteoekli Olarak Y aratdış

Bazı İslam alimlerine göre fitrıit, "hilkat; ilk yaratılış hali" demektir.
Bundan da her insanın yaratılış itibariyle islamı kabullenmeye uygun 've

56
57
58
59
60
61
62
63
64

Taberi, a.g.e., VII, 159; Kurtubi, Ahkdmü '1-Kur'an, XIV, 25; İbnü'I-Esir, enNihaye, lll, 457.
el-A'raf7/30.
Tirnıizl, Fiten, 26; Ahmed b.Hanbel, III, 19, 61.
.
Müslim, Kader, 30-31; Ahmed b.Hanbel; VI, 41, 208; Nesru, Cenaiz, 58; İbni
Mace, Mukaddime, 10.
Tinnizi, Tefsir, 7; Ebu Davıid, Sünne, 16; Malik, Muvatta\ Kader, 2; Ahmed
b.Hanbel, I, 44; Hakim, Müstedrek, I, 27.
Buhari, Tefsir, 18; Müslim, Kader, 29; Tinnizi, Tefsir, 18; Ebu Davıid, Sünne,
16; Ahmedb.Hanbel, V, 119, 121.
İbn Teymiyye, a.g.e.,VIII, 392,377.
Ebu Davıid; Sünne, 17.
bk. Şerif el-M~ el-Email, s. 83; Nevevi, a.g.e., X, 96; İbn Teyıniyye, a.g.e.,
VIII, 387-388; AJıisi, Riihu 'i-me 'anf, XXI, 40.
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hazırlanmış olarak seüm bir halde yaratılışı kasdedilmiştir. 65 İbni Kuteybe,:

Hattab1, Zemahşetı"; Nevevi, Takiyyuddin es-Subki, ·Beyzav1, Tibl, Kirmani, Kastallant gibi müfessir ve muhaddisler bu görüşü .b_enimsemişler..;
dif_66

Bu görüşte olanlara· göre, her insan yaratılışı gereği ancak selim bir
halde yaiıi nötr olarak doğar. Onda doğuştan gelen iman veya küfiir,
marifet veya inkar mevcut değildir. Ne varki bütün inançlardan uzak
olarak doğan çocuk bu halde kalmai aksine kısa zamanda ebeveynine tabi
olur ve onlar da onu kendi dinlerine· inandırırlar. Gerçek manada iman
veya küfre kişi aricak temyiz yaşına(büluğ) ulaştıktan sonra sahip olur. 67
Çünkü din kesb ile elde edilen bir keyfiyettir, kesb ise akıl ve iradeye bağlı
olarak gerçekleşir. Allah da buna göre ceza veya mükafaat verir. O halde
müslüman olmayan bir aile içinde doğan çocuk, kendisi henüz hak dini
elde etmemiş, · ebeveyni de ona bunu kazandırmamış olduğu için onun
doğuştan müslüman olması mümkün değildir. 68 Allah, tıpkı insaniann göz
ve kulaklannı meriyyat ve mesmu' atı görüp işitebilecek. bir halde yarattığı
gibi onların kalbierini de hak dini kabul etmeye müsait bir halde,yaratrnıştır. Onların kalbieri bu durumda kaldığı müddetçe islamı kabul ~ip
benimser, onu akıl dışı görüp nefret etmez. İnsanoğlunun bu niteliği
Hz.Peygamber tarafindan beliğ bir şekilde teşbihle ifade plunmuştur.
Nitekiiri :fitrat hadisinin bir bölümündeki " ... tıpkı hayvan yavruyu azal~
yerli yerinde doğurduğu gibi .. Hiç onda kulakları veya burnu kesik olmak
gibi her hangi bir eksiklik görüyor musunuz? " şeklindeki ifadeler bunu
açıkça göstermektedir. Burada Hz.Peygamber insanların fitrat;üzere dünyaya geliş halini, hayvaniann kusurlardan sellm olarak doğup dahasonra
insanlar tarafindan yapılan suni müdahelelerle tabü hallerinin bozulmasına
benzetmiştir. İnsanlar da tıpkı böyledir. Onların·doğuştan sahip oldukları
iman veya küfurleri yoktur. Şayet onlar iman veya küfür üzere yaratılnıış
olsaydı onlatın. bu. niteliklerinden kurtulmalan mümkün olmazdı.: Halbtıki
mü'minin küfre, saptığı, kafirin de mü'min olduğu bilinmektedir. Üstelik

Kurtubi, Ahkamü '1-Kur'dn, XIV, 26; Takiyyuddin es-Subki, "Küllü mevludin
'ale 'l-fitra ", s. 16.
66 bk. İbni Kuteybe, Tefsiru.garfbi'I-Kur'dn, s. 341; Zemahşeri,el-Keşşiif, III, 204~
Nevevi, Şerhu 'i-Muslim, (Kasta/lanf hamişinde}, X, 96-97; Takiyyuddin es-Subki,
a.g.e., s. 16-17; Beyzavi, Envaru't-tenzfl, Mecmu'atu't-tefdsfr, V, 44-45;
Kastallam, İrşddü 's-sarf, II; 438.
67 ·. Haliıiıi, el-Minhac, I, 152~ Ayni,· Umdetu '1-kari; VIII, 178.
68 Haliıni, ag.e., I, 153.
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Kerim'de Nahl suresinde(l6/78) belirtildiği üzere insanlar annelerinin karnından hiç bir şey bilmez olarak doğmaktadırlar. O halde hiç
bir şey bilmez olarak doğan çocuğun iman veya küfre 'sahip olması mümkün değildir. 6 9 Binaenaleyh hadiste adeta şöyle rlenmiştir: "Her çocuk bi'lkuwe müslüman olarak yani islamı kabule hazırlanmış olarak dünyaya
gelir."7° veya" her çocuk bilgi elde edebilecek seviyeye geldiğinde Rab:bini bileceği.yaratılış hali üzere doğar." 7 ı Allah bütün insanlan tevhid ve
islamı kabul edecek, ondan nefret etmeyecek bir halde yaratmıştır. ÇÜnkü
İslam ve tevhid inancı insan akıl ve ruhuna uygundur, ondan nefret· edip
uzaklaşmaz. İnsanlar bu yaratılışlanyla başbaşa bmikılacak olurlarsa baŞka
bir dini tercih etmezler. Ne varki insanlar taklid ve e'Qeveynlerinin telkinlerigibi faktörlerle bu fitrat halinden uzaklaşırl~.12
Fıtrat hakkında ileri sürülen bu yoruma karşı İbn Teymiyye bazı
eleştirilerde bulutımuştur. Şöyle ki söz konusu alimler fitratla; insanın
Allah'ı bilme imkanına sahip olması ve bunu gerçekleştirmeye gücünün
bulurimasını(kudret-i
mümekkine) kasdediyorlarsa, ·bu ;hatalı bir
yaklaşımdır. Çünkü insanın Allah'ı bilmeye dair mücerreckudretinin bulunması onun hanif olmasuu vf; millet(din} üzere bulunmasını gerektirmez.
Üstelik fitrat onlarin ileri sürdükleri gibi anlaşıldığı takdirde . çocuğun
fitratının ebeveyni tarafindan değiştirildiğini zikretmeye gerek kalmayacağı
gibi~ Hz.Peygamber fitrat hadisini ifade ederlerken orada bulunan bazv Sahabilerin, küçük yaşta ölen çocuğun durumunun ne olacağını sorinatanna
da gerek kalmazdı. Aynca Allah'ı bilme_ kudret ve imkaiuoa sahip. oluş
küçük çocuktaıı ziyade yetişkin insanda mevcuttUr. Şayet onlar bu
görüşleriyle fitrat ikisinden birini gerektirrneksizin insanlar marifet ve in.;
kardan hali olıirak yaratılırlar, insan kalbi, ·üzerinde imanın da küfiün de
yazılabileceği boş bir levha gibidir, herhangi birini daha fazla :kabule
müsait değildir, yani fitrat iman ve inkar noktasında nötr halde yaratıl
maktır, demeyi kasdediyorlarsa bu da isabetsiz bir yaklaşımdır. Çünkü bu
takdirde fiti"ata nisbette marifet ve inkar, yahudilik, hıristiyantık ve İslam
arasında hiç bir fark yoktur, demek olur. Buna göre Resulullah(s.a.v) ın
"ebeveyni onu müslüman, yahudi, hıristiyan veya_ mecusi y~pcır'' demesi

69
70
71
72

Kurtubi, a:g.e.,. XIV, 27-29; İbn Teymiyye,' Der 'u te 'arüz, VIII, 443; Ayni, a.g.e.,
VIII, 178-179.
Takiyyuddin es-Subkl, a.g.e., s. 16.
Kurtubi, a.g.e., XIV, 26; İbn Teymiyye, a.g.e., VIII, 384.
Zemahşeri, el-Keşşdf, llL 204; Takiyyuddin es-Stibkl, a.g.e., s: 17; Kastallaru,
a.g.e., II, 438; IX, 332.
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gerekirdi,.halbuki o, sadece·batıl dinleri zikretmiştir. O halde ResuluUah'ın
sözlerinin. ama,çladığı sonuç şudur: .Çocuğa yahudi, hıristiyan. veya mecusl
hükmünün verilmesi. ebeveyni yüzünden ise de müslüman .hükmünün verilmesi .;.ana-baba· tesiri gibi-· harici etkenlerden dolayı değildir. Keza bu
görüş_. kabul edildiiği takdirde insan ruhunda herhangi ·bir .selamet. veya
bozukluk, istikamet · veya eğriliğin bulunma~ığınıh da kabul edilmesi
gerekir. Çünkü kalbin her ikisine de nisbeti eşit seviyededir. Tıpkı bomboş
bir sayfa gibi ki bu sayfa Kur' an diye , medhedilemeyeceeği gibi
Müseylime.'nin uydurma Kur'fuıı. gibi de zemmedilemez. Yani. övgü ve
yergiyi eşit olarak kabul eden bir şey bunlardan hiç birine hak kazanamaz.
Halbuki Allah T eaıa, Resulüne ve onun şahsında bütün insanlara fitrata
sarılmayı ernretmektedir. Allah'ın kendisine tutunulmasını emrettiği fitratın
ise övgüyelayık olmaması mümkün değildir.73

Fıtrat'ın ne 'olduğuna dair İslam alimleri 'tarafindan ortaya koriulan
görüşlere ·dikkat edilecek olursa her grubun Özellikle fitrat ayeti(3.0/30}ile
fitrat hadislerinin yanı sırı;ı. nılsak ayetini(711 i2) de kendi gôıiişlerine delil
olarak ele. aldığı: ve mezkur nasları birbirleriyle ilişkilendirerek fitratı
ta1ıimhimaya ç~ıştİkları göiülür. Onlann bu yaklaşımı isabetli görünmekle
birlikte; farklı sayılabilecek yprumlarıfl ortaya· çıkmış olması, 'hem rtaSiann
bu türyorumlara müsait oluşundan hem de het görüş sahibinin meseleye
nisbeten farklı' açılardan yaklaşm,ış olırıasıncian ·kaynakla.hıİıaktadıi.' tesbit
edebildiğimiz kadarıyl~ 'alipıler ilgili nasHın,- çocuğun dola}'ısıxıa: msaJ11n
g~n~f yaratılış ö.felliw, kader a9ısindan- durumu, ·çoctiğuiı dilli. bakundan
diiny'evi hükm,ü ve nihayet btr vakıa olarak insanın bilgi immf iÇısmgan
dünyaya geliş- hali gibi değişik açılardan· ete almışlardır: Bir bakima onlar
bi.ı noktada elest ğününden" :itibaren başlayan insaru'· oluŞunila 'ilgili bir
bJ}tünun ·değişik elemru:ılarından bahsetmişlerdir. Aslında bit bütünilli farkli
yÖnlefini anlatması, bakiınından söz ··konusu ·görÜşleri uZlaştırffiatc' mümktindür. Nhekiriı ibri Teyrniyye böyle birgayret içinde bulurimtiŞ'y~ fiiratla
ilgili _ilk üÇ' görüŞütelif etmeye çalıŞmıştıcOna göre fitrat'ı ."Thlam Üzere
yatahlış hali','/iceıe8~ beznliılde gerÇekl~şen Allah şulirtiıve t_evhid inartti
üZere yaratiliŞ" ve ''Allali'ın ilmine göre mÜ'min veya kafir olaral yarai:ıl~
mak"' şeklinde açıklayaiilar:· neticede aynı şeyi söylemişlerdir. Fitrat;tğeriel
olarak "bütün inanç şekiİlefini eşit ·olarak kabule uygun dini kabi1iyet"
veya "öncelikle islamı kabule· müsait din! istidat ve eğillm" :olat~·.iiaıl

ve
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edenler de netice de aynı görüşü paylaşmıştır. 74 Aslında fitrat'ı "İsHim
üzere yaratılış hali"· olarak kabul edenler, daha önce de değindiğimiz gibi
bu görüşleriyle müesses din olan İslfun'ı kasdetmiş değillerdir. Bilakis-önlar her insanın yaratılış tarzının, zorunlu olarak yaratıcıyı bilmeyi, O'naıru;,
han bağlanınayı ve boyun eğmeyi gerektirdiğin~ bunun çocukta bulı.inan
süt.emme duygusu gibi içgüdüsel bir nitelik olduğunu, bu şuur ve imanın
doğar doğmaz tezahür etmeyip engellerden uzak ·. bulunduğu olçüde
zamana bağlı olarak sosyalleşme süreci içinde gelişip ortaya çıktığını kasl
detmişlerdir. Fıtrat'ın elest bezminde vuku bulan marifet ve iman üzere
yaratılmak olduğunu söyleyenler de insanın Rububiyet şuuru· ve tevhid
inancına sahip bir halde dünyaya geldiğini, fakat bu fitri iman ve inarifete
şer'l anlamda itibar edilmediğini, onun ancak şer'l imanı elde etmede insana rehberlik edecek artı değerli ilahi bir bağış olduğunu kasdetmişlerdir.
Fıtrat'ın "insanın.kaderi noktasından mü~ min veya kafir olarak yaratılmak"
olduğunu ileri ~ürenler ise onun İslam olduğunu kabul etmektedirler. An~
cak onlar diğe~ ikisinden farklı. olarak fitrat ayet ve hadisleriniri bütün insanlan kapsayacak şekilde umuriı ifade etinediğiİıi, fiiratın Allah'm ezeü
ilmine göre ilerde mü'min olacaklara tahsis. edilmesi gerelctiğini ileri
sürerek fitrat üzere doğı:nanın sadece mü'minlere özgü evrenset bir
yaratıİ~ş hali olarak kabul etmişlerdir. Diğer ikisi.· ise İslam veya fitri ·iman
ve inarifet üzere ·doğmanın .mü'min kafir bütÜn insanlara has evrensel bir
özellik olduğunu; fitrat üzere dağınayı Allah'ın ezeli ilmine göre sactec~
mü'minlere tahsis edilmesinin doğfu_olmayacağını belirtmiştir.· Böylece bu
üç görüş arasındaki fark fitrat'ın "İslam ve tevhid uzer~ yaratılış" oldugu
değil. de bu. durumun um um mu yoksa husus mu ifade ettiği meselesi. ol~
maktadır, .bu ise meselenin bir başka yönüdür. Buna ilaveten fitrat'ı kader
noktasından ele alanlar, insanlan·n Allah Teala'riın ezell ilmine göre
mü'min veya kafir olarak yaratıldığını ve böyle bir ayınını ise -ancak
Allah'ın bileceğini kabul en.nektedirler. Dünya hük:Umlerinin icr(!SI açısın
dan ise "ebeveyni onu yahudi, hıristiyan veya mecusi yapar" hadisine bağlı
olarak ·ebeveynlerinin dinine tabi olduklarını söylemelctedirler.Onlar
çocuklarm durumunu Allah'ın. ilmine havale · etmekle, İslam fitratinıri·
mü'minlere has olduğu şeklindeki tahsisin Allah'ın ilmine nisbetle böyle
olduğunu, beşeri bilgi noktasından insanların .kaderi bilinemeyeceği için
genel olar'}k insaniann İslam fitratı üzere dünyaya geldiklerini kabul etniek
gerektiğini dolayl{olarak benimsemiş olmaktadırlar.

74

L ____

bk.İbn Teymiyye, a.g.e., VIIl, 453-454.
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Fıtrat' ı ~'her türlü inancı kabule uygun :yaratılış veya öncelikle islamı

benimsemeye hazırlanmış, ·tevhide meyilli dini kabiliyet" şeklinde aniayanlara gelince, onlar "İslam ve tevhid şuuru üzere yaratılmayı" büyük ölçüde
müesses din ve müktesep iman manasında anlamışlardır. Onlar bunun
böyle olmadığını, insanın. küfiir ve imandan·. uzak bir halde dünyaya
geldiğini kabul ederek Allah'ın insanoğlunu analarının kıirnından hiçbir
şey bilmez olarak çıkardığını bildiren ayetinin(16/78) de buna delalet ettiğini ileri sürmüşlerdir. DolayısıyJa·bu görüşü benimseyenler insanoğlunuri
fiilen dünyaya gelmeden önceki· arka planını(background) gözden uzak
tutarak sadece dünyaya fiili geliş hali ile ilgili vakaya dikkat etinişler, elest
bezmindeki dini tecrübesinden ve insana dini muhtevaya sahip .bio-psişik
bir yapı verilişinden bahseden misak ayetini de (7/172) mecaz ve temsil
ifade ettiğini ileri sürürek tevil etmek zorunda kalmışlardır. Halbuki insanın evrensel yapısı ve konumu incelenirken onun sadece .fiilen dünyadaki varlığı ile yetinilmeyip mebde ve me'ad itibariyle fiili dünya hayatının
arka· plaiıı ile ahiret hayatının bir bütün olarak ele alınması daha doğru olacağı gibi, ehl-i sünnet alimlerinin çoğunluğuna göre dest bezmindeki ahd
ve. misak, insan türünün fiilen dünyaya gelişinden önceki bir alemde
gerçekleşmiş bir hakikattir 75 . Öte yandan, NahL suresindeki söz konusu
ayet hakkında mÜfessirler değişik görüŞler ileri sÜrmôşlerdir.76 Fahreddin
er-:Razl bu ayetin "insanın nesneleriri."bilgisinden(marifetü'l~eşya) yoksun
oi~rak yaratıldığı". anlamına geldi,ğini ~belirtmiştİr. 77 Binaenaleyh insanin
d,u}ıularla elde . edilen(nıükt~eb) 'bilgilerd~n 'yoksl;ln olarak· dünyaya
geldiğini belirten mezkur ay€:( ile elestbezminde· yaşanılan dini tecrübe
neticesinde. İcendisme fitrl iman ve. tevhid, şuurunun· veliıdiğini bildiren
misak ayeti ara5ındatemikı.iz bulundlJ.ğu endişesi ile ınısak ay~t:ini tevi~ etmek .~ygun gorülniemektedir. . - . .• . .
.. . . .. . .
..

•.'

'

'

''

Fıtrat hakkında ileri sürülen görüŞler içinde neticede birbirinden farklı
iki temel yaklaşımıiı:ortaya çıktıgı anlaşılmaktadır. Bunlardan biri ehli süiı;.

net alimlerinin ve sufilerin çoğunluğu tarafindan benimsenen, temelini
elest bezminde gerçekleşen dini tecrübede bulan, yaratıcının varlık ve
birliği esasına dayalı İslam fitratını kabul eden göiüş; ·diğeri ise. İbn
Teymiyye'nin de belirttiği_ üzere~ 8 ya her türlü inanca, eşit uzaklıkta. bulu;.

75

J
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bk. Taberi, Cami 'u '/-beyan, Xlll, 2240-248; Fahreddin er-Razi, Mefatihu '1-gayb,
Xl, 179; XV, 46-47; Y.Şevki Yavuz, "Bezm'-i elestt', md., DİA, VI, 106-108.
76 ,bk. KUıtubi, a~g.e., X, 151.
·
·
77 Fahreddin er-Razi, a.g:e., XX, 89:·,
78 bk: İbn Teymiyye, a.g.e., Vlll, 453.
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nan genel anlamda "inanma kabiliyeti" veya "tevhide eğilimli dini istidat"
olduğunu benimseyen görüştür. Nitekim bir kısım İslam alimlerinin yanı
sıra bazı çağdaş bilginler ve batılı psikologlann yaklaşımı da bu sonuncu
görüş doğrultusundadır. Mesela Seyyid Şerif Cürcaru fitrat'ı ''dini kabule
uygun yaratılış hali" 79 , Malik b.Bedri "tevhide veya batıl diniere yönelebilen dini-ahlaki içgtidü" 80 ve İzutsu "insanlara has doğal dini eğilim"&ı
olarak tanımlamışlardır. E.Spranger, Vogel, Gemelli, Von Monakow gibi
bazı psikologlar çocukta diğer bazı. içgiidülerin yanı sıra içgüdusel dini
duygu ve düşüncenin -varlığını kabul ederek82 ·bir. yerde fitrat' m· evrensel
diru içgüdü .olduğunu ifade etmiş buh.ınmaktadırlar. Psikologlar bizim
"fitrat" diye isimlendirdiğimiz bu durumu zaman zaman "çocuktaki kolay
inanırlık", "inanma gücü ve eğilimi", "dini hazırlık veya diru hazır-oluş';
olarak ifade etmişler ve onu kısaca "diru kabiliyet'' olaraknitelendirmişet
dir.83 Bu grubun içine dahil edebileceğimiz Ragıb,.Beyzavi, Alfisi, Mustafa
el-Meraği gibi bazı bilginler ise fitrat'ı nötr durumunda olan mücerret
inanma kabiliyeti olmaktan ziyade. ~'tevhide meyili yaratılış hali" olarak
açıklamışlardır. 84
Fıtrat'ı
bu şekilde tanımlayanlar · onun · .fiilen
gerçekleşmesi için ifsat edici engellerin bulunmamasını şart koşmuşlardır. 85
Ehli sünnet alimlerinin çoğunun benimsediği fitrat anlayişında dikkat
çeken nokta, onun mutlak manada inanma kabiliyeri veya :fitri tevhid
eğilimi olmaktan öte, bütün semavi. dinierin ortak noktasını oluşturan,
yaratıcının varlık ve birliw inancı anlamİnda İsl~m dininin yani hanlfliğin
kendisi oluşu ve buna da her insanın elest- ·gününden beri sahip . bulunuşudur. Bu ·durumda her iki yaklaşım arasında ·bariz bir· farkbiiğın
olduğu açıktır: Zira birinde fitrat mevzuunu tam olarak bulamamış dihl
kabiliyet ve potansiyel gÜç, diğerinde ise mevzuunu tamamen bulmuş, temel muhtevasını kazanmış uluhiyet ve tevhid şuurdur: ·:Psikoloji ve din
psikolojisi gibi bilimlerin temel yaklaşımlarının pozitivist, pragmatist ve
empirist olduğu göz önüne alınırsa, onların insanoğlunun dünyevi ·fiili

79
80
81
82
83
84

85

Cürcani; Ta 'riflit, "fıtrat" md
Malik b.Bedri, Müsluman Psikologlarm Çıkmazı. s. 60.

İzutsu, İs/dm Düşflncesinde İman Kavramı. s. 274.
bk.Kerim Yavuz, Çocukta Dini Duygu ve Düşflncenin Gelişmesi. s. 39; Pierre
Debray, Freud Sko/astiği, s. 76.
bk. Kerim Yavuz, ag.e., s. 40-43, 107, ·109.
Ragıb, el-Müfredıit, "fıtrat" md.; Beyzavi, Tefsir (Şeyhzade hamişinde), IV, 27;
Aıôsi, Ruhu '/-me 'anf, XXI, 4; Meraği, Tefsir, XXI, 45-46.
. ·
'
Şeyhzıide, IV, 27.
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varlığından

önceki durumunu dikkate almaması, onun bir elest bezınİ tecrübesi geçirip .geçirmedİğİyle ilgilenmemesi ve buna bağlı olarak insanın
İslam fıtratı üzere doğmasını kabulenmemesi haklı görülebilir. Ancak tecıi:ibenin dışında kalan veya mahiyeti henüz tam aniaşılmayan bir şeyin
aklen imkansız olduğunu iddia · etmenin mümkün görülmediği. de yine
aklılı ortaya· koyduğu bir gerçektir. Bina~naleyh. fiilen dünyaya gelmeden
önce dini bir tecrübenin yaşanmış olması, bu tecrübenin tesirinin insanın
akıl ve ruhuna yerleştirilmiş bulunması ve onun bu halüzere dünyaya·gelmesi akıl dışı görülemez. Burada bazı İslam bilginierin benimsediği: ve
psikolojinin ileri sürdüğü şey, fıtratın sadece belli bir yönünü tesbit etmekten ibarettir ki o da insanda genel manada dini istidadın bulunduğunu, insanın yaratılış itibariyle .dine yabancı olmadığını, bililis ona hazır bir du.rum arzettiğini tesbitten öte bir durum değildir. Nasiarın ifade ettiği, İslam
·alimlerinin büyük çoğunluğunun benimsediği fıtrat ise bundan daha ileri
bir keyfiyettir;cBu sebeple onu bazı İslam alimlerinin ve psikolojinin kabul
·ettiği şekilde anlamak eksik anlamak. demektir. Bu itibarta fıtrat hakkında
yapılan tanımları birlikte ele almak ve onları iç içe geçmiş iki daire şeklin
de mülahazıi etmek daha uygun görünmektedir. Buna göre dışta ve. genel
anlamda insan. türunü ··kapsayan mutlak inanma kabiliyeri ve tevhide meyilli dini istidat bulunmaktadır, Bu anlamda fıtrat her' türlü· dış müdalı e, lelere ve telkinlere açık, çeşitli dini muhtevalar kazanabilen, sosyalleşme
süreci .içinde ·zamanla .geliştirifebilen, tezahürü engellenebilse de hiç b.ir
-zaman insan yapısından yok edilemeyen, doğuştan mevcut mutlak inanma
ve bağlanma gücüdür. Bu haliyle o adeta "henüz içi boş bir çerçeve gibi
muhtevası şekillenmemiş" 86 bir haldedir. İç dairede ·ise bir önceki halkayı
ifade eden genel inanma kabiliyeri ile münasebet halinde bulunan, insanın
fitri dinini oluşturan, İslam anlamındaki fıtrat yer almaktadır. Bu· manadaki
fıtrat da bir önceki· gibi sosyaleşme süreci içinde insanın gelişimine paralel
olarak:~ gelişip olgunlaşan, teşvik edilmeye muhtaç, fiilen gerçekleşmesi ve
tezahürü için ifsat edici engellerin kaldınlması gerekli olan bir yapıdadır.
Ancak o;~Jıiç bir zariıan tamamen yok edilemez, uluhiyet ve tevhid şuu
runa· kilitlenmiş istikameti asla aksine . yönlendirilemez, sadece etkisi
sönükleştirilerek insanın dikkatinden kaçınlabilir bir nitelik taşıL
Fıtrat'ın şer'l-müktesep ·imanın 'elde edilmesindeki ·rolüne ·'gelince,
öncelikle şunu ifade etmek gerekmektedir ki fitrat mutlak anlamda dini
içgüdü veya İslam' a ·meyilli dini' istidat olarak anlaşıldığinda içi: boş ,bir

86

Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, s. l3 L
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çerçeveyi, her çeşit inançla ilgili telkinleri ve öğretileri benimserneye .hazır
yada kendisine sunulduğu takdirde tercihan İsUim'ı kabulenıneye uygun
zihinsel ve ruhsal hazır oluşu ifade etmektedir. O, adeta kendisine sunulacaklan bekleyen dini bir alıcı hükmündedir. Doğuştan getirdiği .muhtevası
- bulunmayan böyle bir fitrata esas içerik kazandıracak olan sosyalleşme
süreci içersinde dış dünyadan gelen telkin ve öğretiler yani sosy<rkültürel
çevredir. Bu demektir ki fitrat mutlak dini içgüdü olarak anlaşıldığında
kendisine muhteva kazandıracak olan sosyo-kültürel.çevre olacağı için
eğer bu çevre müslüman olmayan toplumlardan oluşuyorsa,, :fitrat hiç bir
zaman kişinin hak dine ulaşmasında bir, fonksiyon· icra edemeyecektir.
"İsHim'a meyilli dini istidat" olarak anlaşılqığında ise o, ancak dahili ve
harici engellerin bulunmadığı bir ortamda tek başına veya diğ~r inanç
sistemleriyle birlikte . tevhid inancı . da kendisine sunuldugu takdirde
gerçekleşebilecek:tir. Halbuki engeller belli oranda daima mevcut olduğu
ve· hayat ·olumsuz tesirlerden soyutlanmış labor3;tuar ortamı olıh~di için
tevhid inancını gerÇekleştirip·· gerçekleştiremeyeceği. şüpheli olan dintistidat konumundadır. Böyle olunca bu. anlamdaki :fitratin da. imanın •oluşu
munda pratikde. bir faydası. yok gibidir. Ançak her şeye rağmen mezkiır
her iki anlamıyla da :fitratın imanın oluşumunda pasif d.e olsa belli :bir. etkiye sahip~bulunduğunu belirtmek lazımdır ki bu-da. insanın yapı olarak
dine 'uygun oluşundan ibarettir.. Fıtrat bu özelliğiyle· inanç ve,değerleciçin
genel bir yapısal hazırlık ifade .eder.: Nitekim insanın dışındaki nesnelerde
dine uygun bir yapı· olmadığı .için onlarda dini inanç ve hayattan bahsetmek söz konusu değildir. Şayet insanda belli ·bir gayeye yönelik olarak
yaratılıştan kendisine ilisan edilmiş dilli bir yapi btilunına.Saydı onun. dini
hayatından bahsedilemeyecek, . ne kadar din! 'telkinlere, din! eğitiıiı· ve
öğretimiere maruz kalırsa kalsın asla dindar bir. varlık olamayacaktı.
Öyleyse insanın çevresel etkilerle belli bir inanca ve dine· sahip oluşu,
kendi varlık yapısındaki fitratın mevcudiyetinden ve bunun k,eridisine
sunUlam almaya hazır olmasındandır ki bu niteliğiyle fitratın imanın
oluşumundaki pasif rolü açıktır. Hatta tevhide meyilli dilli içgüdü olarak
fitrat bundan daha ileri bir role sahiptir. Bu yönüyle o, pasif bir -alıcı olmanın ötesinde, insana iç itilim ·sağlayan, hakkı araştırmaya sevk: eden,
kendiliğinden tevhide meyilli dinamik bir unsurdur.
.-.. _,
"İslam üzere yaratılış hali" anlamındaki fitratın imanın elde edilinesindeki.rolüne geliıice,her şeyden önce bizzat kendisi bir bakıma iman ve ciin
durumundadır yani o, fitr1 iman ve dih olmaktadır. Nitekim bir çok İslam
alimi onu böyle kabul etmiştir. Ancak fitr1 iman ve fitr1 dine _dünyevi
hükümler açısından itibar yoktur ve. insanların kurtulmal~ için kafi
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değildir. Geçerli olan akıl ve irade ile kazanılan şer'i imandır. 87 Nitekim
· Hz.Peygamber her doğan çocukta bu fıtıi iman olmakla birlikte "ebeveyni
onu yahudi, hıristiyan veya mecus'i yapar'' huyurmakla onu ebeveyninin
dinine dahil etmiş, dolayısıyla fıtıi imana itibar etmemiştir. 88

Fıtrat'ın kendisi fıtıi iman ve din olunca ve dünyevi' hükümler açısın
dan bunu itibar edilmeyince burada sorulması gereken ontolojik imanın
dolayıSıyla :fitratiiı pratik hayatta müktesep imanın kazanılmasındaki rolü
ve gücünün ne olduğu husi.ısupur.' Bunu şöyle belirtmek gerekir: İnsan
ruhu yaratılış itibarıyla "inanç boşluğu" veya inançsızlık denebilecek bir
durumdan kaçınır.89 Teslim olup itaat edeceği mutlak ve. sonsuz bir
kudreti aramamakinsanın elinde olmayan tabii bir durumdur. Biı itibarla
genel anlamıyla dini hayat ruhun doğal bir ihtiyacı olarak gözükmekte ve
bu ihtiyaca binaen de yaratıcıyı sürekli aramaktadır. Ruh ise Allah'tan bir
emir90 ve O'ndan' bir nefha91 olduğu için tabiatı gereği kendine özgü bir
yol ve usül ile Allah'ı bulur. 92 Bu açıdan bakınca sadece,:fitrat bile insanı
Allah'a ulaştıiabilir. 93 Nitekim ~'Rabbimiz O'dur ki her şeye bilkatini vermiş ve sonra·onu doğru yola iletmiştir." 94 ayetide bir yönüyle bu hakikati
iffade etmektedir. Esaseninsan ruhunun Allah'a ulaşması kendidışındaki
··bilgi ve şuuru sonradan. elde etmesi değil, bihıkis kendisinde var· olan
deruru uluhiyet şuurunu keşfetmesi, ortaya çtkarması, dünya· şartları
altında ·makiılleştirerek irade ile birleştirmek suretiyle onu dinamik hale
getirmesinden ibarettir. Daha önce de değindiğimiz gibi İmam Matüıidl ile
İbn Teymiyye fıtratın bu ö?:ellik ve gücünü çocuktab süt etıiıe·içgüdüsüne
benzeterek.Allah'ı bilme ve O'na bağlanma noktasmda_Çocuğun durumunun da böyle olduğunu, sonradan meydana gelen herhangi bir engel
bulunrriadıkça onda Tanrı şuuru ve inancının zaruıi olarak tezahür edeceğini belirtmişlerdir. 95 İbn Teymiyye konuya daha ·da açıklık getirerek
:fitratta mevcut olan uluhiyet inanemın fiilen tezahürü için herhangi bir
ilave şarta gerek olmadığinı, sadece engellerin bulunmamasının yeterli·ola-
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· fahreddin er-Razi, Mejatihu '1-ğayb, XXV, 120.
Şeyh.ıMe, N; 27, Ha.zil1,·Tefsir, m, 433.
F.Ahmed Desuki, Muhadarat fi '/ 'akideti '1-is/amiyye, s. 5.
el- İs ra 17185.
es-Secde 32/9.
M. Kutub, İnsan Psikolojisi Üzerine Etiidler, s. 296.
M.Kutub, "Allah 'm Zatı ", Niçin Allah 'a İnan.{Yoruz; İbrahim Eröz, N, 65.
Ta-M 20/50.
.
Matüridi, Te'vi/atü'I-Kur'an, vr. 563b; Ibn Teymiyye, Der.'u te'arüz,Vlli, 448.
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cağını söylemiş, bundan dolayı da Hz.Peygamberin fitrat hadisinde, fitratın
fiilen tezahüiü için herhangi bir ilav~ şart zikretmeyip "ebeveyni onu yahudi, hıristiyan veya mecus1 yapar" diyerek sadece fittatın .önündeki
engelleri zileretmiş olduğunu ifade etmiştir. 96 Desuki )se fitratın gücünü
şöyle dile. getirmektedir: "Allah insanı muvahhid olarak yaratmıştır. Eğer
fitrat dejenarasyondan,. uzak kalırsa kaçınılmaz bir şekilde insanı kendisine
bir ilah. edinmeye .sevk eder. Aslında vahiy yoltıyla bildirilen tevhidin b,ir
benzeri· her insanın ruhunda mevcuttUr.· Ancft: tek başına fitrat yoluyla
elde edilen Allah bilgisi icmali ve. külüdir, vahiy bilgisi ise tafsill' ve
.
·
. ·
· ·
.
: ''
jcbarldir. "97 ·

· İslam ve tevhid üzere yaratılma hali anlamındaki fitrat, her türiü haric1
bir çok engellerin mevcudiyetinde: bile daima. belli
··belirsiz bir şekilde varlığınr muhafaza eder, tezalıürüne :engel olan veya
geçiJctiren unsurlann arasından sıynlarak Allah'a ulaşabilir: Buradaki: belirsizik de bu şuurun mevcudiyeti açısından çok insanın onun farkına varmaması noktasındandır. Fıtratin bu noktadaki gücünü Hz.İbrahinı!.in ,gayri
. islami sosyal-kültürel . bir ·çevrede.· Allah'ı · bulma ·başarısını .gösteren
davranışı açıkça.ortaya koymaktadır. Gerçi ona ait.olmak,üzeteKur'anrda
belirtilen(el-En' am 6/76,-79) ·davranış·. hakkında İsHim alimleri arasüıda
farklı görüşler mevcuttur. 98 Ancak onun, bu.davranışının heriı kendisine·ait
. nübüvvet öncesi akll>istidlalini hem de ;nübüvveti sırasında:.· daha: önce
yaşadığı akl1 tecrubesiyle kavmipi irşad etmesi de :mükündür: Buna. göre
Hz:İbrahim' in bu tutumu, fitratın, akla dayalı gelişim· seyri içinde Allah' ın
varlık ve.bir~iğine ulaşmadaki.gücünü ve her türlü olumsuz çevre. şart
lannda bile. bunu başarabileceğini, kendisinin tez$ürüne; engel olabilecek
unsurlardan sıynlabileceğini ortaya koymaktadır. Buradafitratın dış aleme
bağlı dini bir tecrübeye yol açtığı . görülmektedir. ·Bu gelişim seyrine
bakıldığında, din1· ·tecrübe ilk önce açık .ve kesin, .sınırları belli bir Tann
şuuru ihtiva ediyor· görünmemekle birlikte kişiyi kendiliğinden böyle bir
tecrübeye sevk etmektedir. Ayrıca fitratın burada akla dayalı gelişim
çizgisi içinde Allah'a ve O'nun birliğine ulaşırken, sonlu-sonsuz, hadismuhdis, sebep-müsebbep ilişkisi gibi zihinsel ilkeleri kullandığı aıılaş!lrnak
tadır. Bunu Hz.İbrahim'in yildızı, ayı, güneşi gördüğünde "iştebl!.. benim
·şartların olumsuzluğu,
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İbn Teyrniyye, a.g.e., VITI, 454-455.
F.Ahmed Desuki, a.g.e., s. 25.
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Rabbim" , sonra onlar batınca "ben hatıp kaybola:nlan sevmem" demesi ve
en sonunda da "Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana bir hiınif
olarak çevirdim ve ben müşriklerden değilim" söylemesi açıkça kanıtlar.
Hz. İbrahim' de müşahede · edilen bu dini davranış tamamen İslam ve
Hanifliğe uygun görünmektedir. Zira fitrat. burada Allah'ın. varlık ve
birliğini, aynca O'nun yaratıcı, kadir, ebedi ve ezeli olduğunu tesbit edebilmiştir. Fıtratın ortaya koyduğu _bu neticeler, elest bezmi tecrübesinin
dünyevlşartlariçinde tezahüründenibaret bir durum acietmektedir.
.
.'
· Bazı İslam alimlerinin "vicdan" olarale da isimlendirdiği 99 fitratın rolUduygusal gelişiminin yaratıcıya ulaşmadaki fonksiyonu ' akla dayalı
gelişiminden daha:güçlü ve daha süratlidir. Zira insan aklı öncelikle tefekküre malzeme oluşturacak kavramlara,.' bunlan büyük ölçüde .sağlayacak
olan dile, dilin içinde geliştiği kültürel ortama;: aynca doğru; düşünme
prensiplerine ve bütün bunlann oluşabileceği belli.-bir :olgunluk süresine
muhtaçtır. İnsan aklı yaratılış itibariyle unutma ve gaflet etme özelliğine
sahiptir. Kur'an~ı Kerim'in bir çok ayetindeıoo ve bazı hadislerdelot ins~oğlunun bu özelliğine,diklcat çekilmiştir. üstelik: akıl yürutmede ~nkıta'
söz konusu olduğu gibi yanlış yöntemlerle hatalı neticelere Ulaşmak ve
yanlış olanı aküleştirmek daim~ muhtenıeldir. Hıilbuki ihratın duygusal ve
sezgisel yönelişinde unutma,. yanlış yönelme .söz konusu olmadığı gibi zihnl faaliyetin muhtaç, bulunduğu vasıtalara da gerek görülm~z. .A}rnca duygi.ısal' yöneliş doğrlıdan, hızlı ve. taiiıdır. Nitekim İzmirli· de, fitratın bu
yönüne dikat çekmişl 02, Said N~rsi ôe ~"Nal, ta'til-i eşgal etteşe de, n·azannı ihmal etse de vicdan sanii umitmaz. Kendine:fsiniinkaretse de O'nu
görü~, O'nu düşünür ve O'na mütevecdhtir-.;;ıo3 derruŞtir: ~, · ·· - Fıtratın rum yönelişinin her tlirlü ifsad edici kültürel birikimleri ,ye
engeleri bir çırpıda aradan kaldırarak Allah~a ulaşmadaki süratine; -kesinliğine, isabetliliğine kritik anlardaki "muzdar insanın" hali delalet etmektedir. Kur' an insanın ·olağanüstü durumlardaki acziyet, teslimiyet, yakanş
ve dua haliyletezahür eden fitratı, ondaki rububiyet ve tevhid şuurunun en
_,
99 Said Nursi,Mesnevi-i nuriye, s. 231; Elma1ılı, Hak Dini Kur'an Dili, III, 1927.
100 bk. el-Mılide 5/13-14; el-En'fun 6/44; et-Tevbe 9/67; Ta-M 20/115; el-Haşır
59/19.

101 bk. Tirmizi, Tefsir, 1; Hakim, Müstedrek, I, 643; II, 325; İbni ebi Asım, Sünne, s.
205-206.
.
.
1()2.' İznıidi, Ylni!İ/m-1 Ke/am, IT,-204! .
103 saı'd Nursı, a.g.e., s. 231 .
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güçlü delillerinden biri olarak kabul etmiştir. 104 Müfessirler bu tür ayetlerin
tefsirinde münkir, mülhid ve müşriklerin sıkıntı, musibet ve .felaket anlarında, ümitlerinin tükenıneye yüz tUttuğu zamanlarda bütün sebep ve
.vesilelerden zihnen ve hissen uzaklaşmakta olduğunu, yalnız Allah'a
yönetmekte ve içinde bulunduklan müşkil durumdan kurtulmak için_ sadece O'na yalvarip yakardıklannı ittifakla kabul etmektedirler. ıo5
Görüldüğü üzere fitratın gücü, yönelişinin isabetliliği burada açık
seçik obırak ·ortaya çıkmaktadır. Fıtrat bu vesile ile bütün engel ve perdeleri·parçalaniış Allah'ın varlığıyla birlikte O'nun birliğine, kadir, ~em'i,
basir, ralıman ve rahim gibi temel sıfatiarını kavramış ye ulaştığı 'bu
neticenin İslam ve Hanifliğe uygun olduğunu gÖstermiştir. Zira insan o
.andaki kritik · pozisyonda kendini kurtaracak olanın, kendisini gören,
yakanşıru işiten, kendisini kurtarmaya gücü yeten, yardım etmeyi seven
gerçek varlığın olması gerek!iğini ve bunun da Allah olduğunu derinden
derine kavnyor ve inanıyor olmak zorundadır. •
Fıtratın ·akli ve ruhi yöneliş içindeki gücünüJ1, isabetliliğinin ve bu
imam elde etmede kaçırulmaz rolünün tesbiti
bizi şu· noktaya· götürmektedir: Fı~atın insan düşünceleri,· kanaatleri,
davranışlan, duygulan ür:erinde ve üısarun imana _ulaşmasında belirli etkileri bulunmakla birlikte, bu durum onun iradesini ortadan kaldıracak
·derecede zorlayıcı değildir. Zira realiie· dünyasmda görüldiiğii· üzere hiç
kimse iyi veya kötü· oİrri~ya karşi durulrriaz, bir şekilde-zorlanmamaktaii".
Bu sebeple gerçeğe· ulaşınada insana verilen fitrat, onun sahip olduğu
diğer ilahi bağışlar gibi insanoğlunun imtihan sırnnı bozanraz. Bu noktağa
mükteseb imanın elde edilişinde fitratın temel işlevi, herhangi bir eğitim ve
öğretim görmeden bile .akıl ve iradenin önünde- hakikatİn _kapısını· aralamaktan ibarettir. Zihinsel ve duygusal olarak tevhide kilittenmiş bir. sevk-i
tabii niteliği taşıyan fitratın bu gücü- bazı fevkalade .durumlarda insan
tarafindan tecrübe edilmekte ve daha fazla idrak olunmaktadır. Bunalımlı
aniann ortadan kalkmasıyla çoğu-insanların tekrar geleneksel inanç ve tutumlanna dönmeleri, insanın içindeki uluhiyet ve vahdaniyet şuurunu fark
edememesinden değil, daha ziyade o zamana dek edindiği sosyo-kültürel
alışkanlılara yönelişinden ve irade zaafindan kaynaklanmaktadır.
yapısıyla insanın şer'i-teklifi

.
l04 ei-Ankebiit 29/65; Lokman 3 1/32; ez-Zümer 39/8, 49.
105 bk. Matürldl, Te 'vi/ata '1-Kur'lin, vr. 572a, 638b; Fahreddin er-Razi, Meflitfliu '1gayb, XXV, 121; XXVI, 248-249; Elmalılı, a.g.e., lll, 1927.

İBN İSHAK TERCÜMESiÜZERİNE ·
,.

İbrahim ALTAN*

".

· .. Siyer alanında yapılan _çalışmalardan günümüze ulaşan enj>nemıi kaynak olarak kabul edilen İbn .İshak'ın (151/768) eseri kıymetli ilim adamı
Muhammed Hamidullahtarafindan,:FasJ<araviyyin Kütüphanesi'nde pu. lunan _eksik nüshanın tahkik :~dilmesiyle. ilim aleminin istifadesine sumılmuş, eserin ilk baskısı 1976 yılında Rahat'ta ikincibaskısı ise 1981 yılında
Konya'da yapılmıştır. Muhammed Hamidullah yazma parçaJan· üzerinde
titizlik ve duyarlılıkla çalışmış ilim ebiinin eserden _azami. derece-yararlan.. maşı içirı büyük çaba sarf.etmiştir. ~u gayreti saygı ile anmak_ üzerimize
borçtui.
· ·· · ·
·
· ·
·
'
·
._Kıymeti teslim edilen bu .eserin Türk okuwcusuna kaza_p,dırılması için
tercüme edilmesi düşünülmüş 'V:e eser ilki 1988)kincişi 199J yılında olmak
üze,re Akabe yayınları tarafindan iki baskı yapılmıştır:
Biz bu yazımızda tercüme hakkında edindiğimiz intibaları d.ile getirmek
istiyoruz.
Ülkemizele yapılan kayn~k eser t_ercüJ!lele,ri .umumiyetle sorunludur.
Yanf tercümelerde _P,elCÇok hatahir, yanlış anlamatar, ifade boiuklukları
· birbirini takip· ~e{ Thn İshak'ın Siresi'ni' ya:ytnlayaniar ise az Önce
dilen ·hususlar&n haberdar:· olduklarını ve eserin ·tercümesiride başta d.il
olmak -üzere pekçok konuda·. titiz · ve duyarlı _davrandıklannı sunuş
yazılarında dile getirerek yür:eklere su. serpmekteleı:. ;

zikre-

· ··Peki ;durum· gerÇekten ·böyle riüdir? Sumiş 'yaZı sinda rlrredildiği gibi
dikkatli ve duyarlı davranılınış mıdır? Tercüme, dil, uzmanlığı gerektiren
ıstılahlar ve daha başka konularda durum zikredildiği gibi midir?
*

SAÜ İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

