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Hamdolsun; yarattığı her bir türü ayrı bir fıtrat ile donatan Fâtır Allah’a,
Salevât olsun, insan fıtratının en saf ve en kavi örneğini gösteren Efendimiz’e, 
Selam olsun, fıtratını muhafaza edip bu fıtrata uygun bir hayat süren tüm müminlere...

Fıtrata muvafık, vahye mutabık bir hayatın inşasına mütevazı bir katkı yapmak niyetiyle yol 
süren Kur’ani Hayat Dergimiz, 17. sayısında temel Kur’ani kavramların başında yer alan 
fıtratı ele aldı.  

Mustafa İslâmoğlu hocamızın manşetimize de kaynaklık eden başyazısı, fıtrata uygun bir 
hayatın Kur’an’a uygun bir hayat olduğunu işliyor. Murat Sülün, elest bezmi âyetini fıtrat 
bağlamında tefsir ediyor. Abdulcelil Candan fıtrat hadisini, İbrahim Sarmış hapis cezasının 
insan fıtratına aykırılığını, Mahmut Çınar ‘Allah’ın fıtratı’ kavramına kelamcıların yaklaşı-
mına inceliyor. Hüseyin K. Ece ibadete uyum sağlama açısından; Haydar Öztürk insanın 
ontolojik alt yapısını oluşturması açısından, Murat Kayacan ise irtibatlı kavram ve durum-
lar açısından fıtratı inceledi. 

Söyleşi köşemizde Samsun’da ilahiyat hocalığı yapan Mehmet Okuyan hocamızla yaptığı-
mız mülakatı bulacaksınız. Kur’ani kavramlara ilişkin özgün ve cesur beyanların yapıldığı 
söyleşiyi ilgiliyle bir çırpıda okuyacağınızı umut ediyoruz. Mustafa Demir ile Filiz Tavukçu 
fıtratın ahlâkla ilişkisini, Ali Koçak ise fıtratın aşk ve adalete bakan yüzünü irdeledi bu 
sayımızda. 

Bahri Yücel’in Kur’an’ı anlamanın farz oluşunu, Ömer Faruk Karataş’ın müminlerin 
Kur’an’da sayılan temel vasıflarını, Ahmet Baydar’ın ‘dağılmış koyunlar’ ibaresini ele alan 
yazıları siz kıymetli okuyucularımıza yeni ufuklar açacaktır. İbrahim Sarmış’ın eleştirisi, 
Ömer Noyan’ın denemesi, Muharrem Baykul’un kitap tanıtımı, Bünyamin Doğruer’in şiiri 
ve Ferhat Deniz’in duası ile fıtrat konulu 17. sayımızı noktalıyoruz. 

Fatımetüzzehra imzalı Kur’an’la Yaşamak ve Ferhat Deniz imzalı Dünya Hâli, bu sayımızda 
kervana katılan iki yeni köşe. Beğenerek okuyacağınızı ve istifade edeceğinizi umut edi-
yoruz. 

Kübra Çomaklı ile Mustafa Akman’ın 16. sayımızda yayımlanan yazılarındaki hatalar için 
gönderdikleri düzeltmeyi 108. sayfada okuyabilirsiniz. Biz de, yanlış anlaşılmaya elverişli 
ibareleri gereğince redakte edemediğimizden dolayı okuyucularımızdan ve yazarlarımızdan 
özür diliyoruz. 

İnternet sitemize sembolik bir bedel karşılığında üye olarak geçmiş tüm sayılara, dergide 
basılamayan yazılara ve çıkacak yeni sayılara ilk günden itibaren erişebilir, tüm dosyaları 
bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Okurlarımızı 2011 yılı abone çalışmalarımıza katılmaya, okuyarak ve okutarak dergimize 
destek vermeye çağırıyoruz. Mayıs başında çıkacak ahlak konulu 18. sayımızda buluşmak 
niyazıyla… 
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Fıtrat’ın kavramsal alanı

“Yaratılış” manasına gelen fıtrat’ın kök an-
lamı “bir şeyin açılması ve içindekinin ortaya 
çıkması”dır. Ağzı açılınca ortaya çıkan “için-
deki”, kelimenin tam manasıyla “yaratılış”tır. 
Oruçlunun ağzı açıldığı için orucu bitiren 
yemeğe iftâr denilmiştir. Belki bunda “içinde-
kinin ortaya çıkması” manası da saklıdır. Zira 
açılan ağızdan yiyecek ve içeceğin girişiyle 
oruç manen dışarı çıkmıştır.

Fatara “yardı” demektir. Bu yarma, bir odunu 
veya bir deriyi ikiye yarma anlamında değil-
dir. Bu işler için şakka fiili kullanılır. Bu yarma, 
“bir çekirdeğin filiz ve sürgün vermek için ka-
buğunu çatlatması” anlamında bir yarmadır. 
Mesela bir buğday tanesi düşünelim. Çimle-
necek bir ortamda, buğdayın içinde potansi-
yel halde bulunan buğday başağının, danenin 
kılıfını yararak filiz halinde ortaya çıkması fa-
tara fiili ile ifade edilir. Mesela bir kayısı çe-
kirdeği düşünelim. Bu çekirdeğin içinde bir 
kayısı ağacı potansiyel halde saklanmıştır. 
Koca bir kaysı ağacı, saçakları, kökü, gövdesi, 
dalları, yaprakları ve meyvesiyle, bir program 
olarak kodlanmıştır. Bu kaysı çekirdeği adeta 
bir elektronik hücre olan “yonga” hükmünde-
dir. Bunun içindeki ilahi yazılım, uygun orta-
mı bulduğunda Allah’ın Hay isminin tecelli-
si olarak ortaya çıkar. Bunun için çekirdeğin 
ilk yapması gereken, dişin bile kırmakta çok 
zorlandığı kabuğu çatlatmasıdır. İşte bu eylem 
fatara fiiliyle ifade edilir.

B A Ş Y A Z I

Fıtrata Uygun Hayat 
Kur’âni Hayattır

“YONGA” HÜKMÜNDE 

OLAN KAYISI ÇEKİRDE-

ĞİNİN İÇİNDEKİ İLAHİ 

YAZILIM, UYGUN OR-

TAMI BULDUĞUNDA 

ALLAH’IN HAYY İSMİ-

NİN TECELLİSİ OLA-

RAK ORTAYA ÇIKAR.

Mustafa İSLAMOĞLU
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Kelime bu yolu izleyerek, mücerret “ya-
rık, eksik, gedik, noksan, çatlak” mana-
sına ulaşmıştır. Mülk Sûresi’nin girişinde 
Allah’ın yaratışının mükemmelliği ifade 
edilirken “Dön de bir bak bakalım, bir 
eksik gedik görüyor musun?” âyetindeki 
futûr böyledir. Kur’an’daki İnfitâr Sûresi’ne 
adını veren âyette geçen infitâr’a tefsir ge-
leneğimiz “kıyamet” anlamı yükler. Fakat 
bu doğru değildir. İnfitâr, kelimenin kalıbı-
nın da gösterdiği gibi “kıyametten sonraki 
yeniden yaratılış” anlamına gelir. İnfitâr’ın 
tam açılımı şudur: “İlahi emre boyun eğe-
rek bir çekirdeğin filiz vermek için yarılışı 
gibi yaratılışın yeniden iadesi”.

Bu kökten türeyen tüm kelimelerde ortak 
ve gizli bir vurgu vardır: Yaratılış. Esasen 
fatara fiiliyle ifade edilen 
her tür yarma ve yarıl-
manın tek amacı vardır: 
Potansiyel haldeki yara-
tılışın ortaya çıkması…

Batıda yaklaşık 200 
yıldır gündeme gelen 
“varlıkbilim” (ontoloji) 
bizdeki fıtrat’ın karşılığı 
olarak kullanılmaktadır. 
Bu anlam bire bir değil 
yaklaşık bir anlamdır. Çünkü ontoloji, ba-
tıda ortaya çıkan tüm modern disiplinler 
gibi seküler ve pozitivist bir temel üzerin-
de yükselmektedir. Bizde ise fıtrattan söz 
edildiği her yerde kaçınılmaz olarak bir 
yaratıcıdan ve onun eşyaya aktif ve aktüel 
müdahalesinden söz ediliyor demektir.

Bazı kavramlar fıtratla bağlantılıdır. Mesela 
tabiat, fıtratı istikametinde davranma yete-
neğinin o şeyde yerleşik hale gelmesini ifa-
de eder. Seciye, fıtratla uyumluluğu ifade 
eder. Sünnetullah, fıtrattan daha geneldir. 
Eşyaya fıtrat koymak ve eşyanın bir fıtrat 
taşıması ilahi bir sünnettir. Şems Sûresi’nin 
8. Âyetinde geçen tesviye’nin açılımı olan 
mâ hulika leh (yaratılış amacı) fıtratla doğ-
rudan bağlantılıdır.

Allah eşyaya fıtrat koyan bir Fâtır’dır

Fâtır, Allah’ın esma-i hüsnasındandır. Tam açı-
lımı, “bir şeyin yaratılıştan taşıdığı potansiyeli 
bilfiil ortaya çıkaran zat” demektir. O varlığın 
ilk yazılımını yazan Bâri’dir. O yazılımlara uy-
gun olarak ilk örnekleri yaratan Bedi’dir. O ilk 
örneklerden ortak özelliklere dayalı türleri ya-
ratan Fâtır’dır. Bu yaratma süreçlerinin tümü-
nü birden içeren mübarek isim Halık ismidir.

Fâtır Allah bir şeyi sadece yaratmakla kalmaz, 
o yarattığına bir de “yaratılış kodları” yerleşti-
rir. Bu kodlar, ilahi imza hükmündedir. Eşya, 
yaratılış kodları sayesinde hüviyet/kimlik sa-
hibi olur. İşte bu yaratılış kodlarına “eşyanın 
fıtratı” adı verilir. Biz, kendisine Fâtır olan Al-
lah tarafından ihsan edilen kodlar sayesinde, 

“eşyanın yaratılış amacın-
dan” söz edebilir. 

Fıtrat’ın öznesi Allah’tır. 
Fıtrat fiili Kur’an’ın her 
yerinde sadece Allah’a 
nisbet ve izafe edilir: Fıt-
ratallahi, (Allahu) fâtırı’s-
semâvâti… Eşyaya fıtrat 
koymak Allah’a mahsus-
tur. Bunu Allah’tan başka 
kimse yapamaz. Hiçbir 
güç, varlığı oluşturan şey-

lerden her hangi birine fıtrat koyamaz. Yani fıt-
rat koymak Allah’a mahsustur. Allah’a mahsus 
olan bir eylemin teşekkürü, Allah’a mahsus 
olan hamd’dir. İşte şu âyet bu hakikati ifade 
eder: el-Hamdulillahi fâtırı’s-semâvâti ve’l-ard: 
“Hamd tümüyle göklere ve yere fıtrat koyan/
gökleri ve yeri bir çekirdeği yarar gibi yoktan 
var eden Allah’a mahsustur.” (Fâtır 35/1). 

Yani: Fıtrat koymak kime mahsus ise, hamd 
de O’na mahsustur. Zaten fiili hamd fıtrata uy-
gun davranmak veya eşyayı fıtratı istikametin-
de kullanmaktır.

İkisi de elhamdulillah ile başlayan Fatiha 
Sûresi’nin ilk âyeti ile Fâtır Sûresi’nin ilk âyeti 
arasında ilginç bir irtibat vardır. Fâtiha’daki 

FÂTIR ALLAH BİR ŞEYİ 
SADECE YARATMAKLA 

KALMAZ, O YARATTIĞI-
NA BİR DE “YARATILIŞ 
KODLARI” YERLEŞTİ-

RİR. BU KODLAR, İLAHİ 
İMZA HÜKMÜNDEDİR.
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seçmez. Yenebilecek her şeyi yer. Diğer birçok 
hayvan gibi eş de seçmez ve eşini kıskanmaz. 
O konuda da sınırsızdır. Üremede de neredeyse 
sınırsızdır. Kur’an madden domuz etini haram 
kılarken, zımnen de domuzlaşmayı haram kılar. 

Bu ahlaki yasaktan çıkarılacak ahlaki ders şu-
dur: Sınırsızlık domuzluktur. Allah insan do-
muzlaşmasın diye insana sınırlar koymuştur. 
İnsan yiyeceği şeyleri seçmelidir. Her şeyi yeme-
melidir. Pis ve kokuşmuş olanları yemediği gibi, 
manen kokuşmuş olan haramı da yememelidir. 
Haramı helalden ayırt etmelidir. İnsan duygu-
larını kontrol etmeyi bilmelidir. Tersi duyguda 
domuzlaşmaktır. İnsan her aklına eseni yapma-
malıdır. Kendisine sınır koymasını bilmelidir. 
Her kafasına eseni yapmak özgürlük değil do-
muzlaşmaktır. Sözün özü, domuz yaratılış ama-

cı itibarıyla hayır iken, 
eğer yaratılış amacı dışı-
na çıkarılırsa şer olur. Bir 
şeyin yaratılış amacının 
olduğundan söz etmek, 
onun fıtratının olduğun-
dan söz etmektir.

Akıllı ve akılsız, şuurlu 
ve şuursuz tüm varlıklar 
için fıtrat söz konusudur. 
“Allah, göklerin ve yerin 

Fâtır’ıdır.” Fâtır Sûresi’nin girişinde yer alan bu 
âyet, göklerin ve yerin de bir fıtratı olduğunu ve 
bu fıtratı Allah’ın koyduğunu ifade eder. Gök-
lerin ve yerin bir fıtratının olduğunu söylemek, 
göklerin ve yerin bir amaca mebni olarak ya-
ratıldığını söylemektir. Vahiy insandan eşyanın 
amacı üzerinde yoğunlaşmasını istemektedir.

Sual: Bunu neden istemektedir?

Cevap: Eğer insan eşyanın yaratılış amacını keş-
federse, onu amacı dışında kullanmaya tevessül 
etmez. Böylece hayır için yaratılan eşyadan şer 
hasıl olmamış olur. Bu insanın hayrınadır. İnsan 
böyle yapmakla hem Allah’ın hakkına, hem de 
eşyanın hakkına riayet etmiş olur. Aynı zaman-
da böyle davranmak o eşya için Fâtır’ına şükür 
olur. Şükreden kimseye, o nimet artırılır. Hem 

Rab isminin yerini diğerinde Fâtır ismi 
almıştır. Fatiha’daki “alemler”in yerini 
Fâtır’da “gökler ve yer” almıştır. İlkinde 
hamdin sebebi ilahi rububiyyet iken, ikin-
cisinde hamdin sebebi ilahi fıtrattır. 

İnsanın gücü eşyaya fıtrat koymaya yet-
mez. Fakat insan eşyanın yaratılıştan ta-
şıdığı ilahi formatla oynayabilir, hatta 
onu bozup tahrif edebilir. Ona müdahale 
edebilir. İşte bir adıyla “şer”, diğer adıyla 
“kötülüğün kaynağı” problemini böyle an-
layabiliriz.

Fıtrat “şer” problemini anlamakta anahtar 
kavramlardan biridir. “Her şeyin bir fıtra-
tı vardır” hakikati, “her şeyin bir yaratılış 
amacı” vardır hakikatini zorunlu kılar. Yani 
bir şeyin fıtratı o şeyin mâ 
hulika leh’idir (yaratılış 
amacı).  Bir şeyi yaratılış 
amacı istikametinde kul-
lanmak “hayır”, bir şeyi 
yaratılış amacının dışında 
kullanmak “şer”dir. Bir 
şey yaratılış amacından 
ne kadar uzaklaşırsa, şer 
de o kadar büyür. Fakat 
sonuçta ortaya çıkan şer, 
o şeyin yaratılışından 
kaynaklanmaz, o şeyi yaratılış amacı dışın-
da kullanmaktan kaynaklanır. 

Mesela domuz yaratılışı itibarıyla şer de-
ğildir. Aksine domuzun fıtratından kay-
naklanan bir yaratılış amacı vardır ve bu 
amaç da hayırdır. Zira domuz, harika bir 
tabiat çöpçüsü olsun için yaratılmıştır. 
Domuz her şeyi yer. Yediğinin kokuşmuş 
olup olmadığına, mikrop üretip üretme-
diğine asla aldırmaz. Esasen görevi mik-
rop üreten organik ve inorganik kalın-
tıları temizlemektir. Bu gerekçe domuz 
yasağının fıkhi boyutuyla ilgilidir. Ama bu 
yasağın bir de ahlaki boyutu vardır ki, o 
“sınırsızlık”tır. Evet, domuz ahlaken “sı-
nırsızlığı” temsil eder. Zira domuz yiyecek 

“HER ŞEYİN BİR FIT-

RATI VARDIR” HAKİ-

KATİ, “HER ŞEYİN BİR 

YARATILIŞ AMACI” 

VARDIR HAKİKATİ-

Nİ ZORUNLU KILAR.
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eşyanın fıtratını bilmek, o eşyayı tam ka-
pasite kullanmaya vesile olur. İşte bu da 
nimetin bir tür artırılışıdır.

İnsan fıtratı, hayır ve şerri ayırt edebilecek 
şekilde yaratılmıştır. Bu manasıyla fıtrat, 
vicdan ile eş anlamlıdır. Vicdana, sonradan 
edinilmeyip her insanda yaratılıştan ‘bulu-
nan’ bir atiye-i ilahiye olduğu için vicdan 
denilmiştir. Vicdan da tıpkı akıl gibi pa-
sifleştiğinde yok sayılan bir haslettir. Vic-
dan var sayılmak için ille de aktif ve faal 
olması gerekir. Dinin amacı insanda aktif 
bir vicdan inşa etmektir. Aktif olan vicdan, 
fıtrattan beslendiği için hayır ve şerri tanır. 
Şu haberde ifade edilen hakikat de bu-
dur: “Hayır, nefsin kendisine ısınıp kişinin 
kalbine yatan şeydir, şer 
nefsin kendisine soğuk 
durduğu, insanın içine 
yatmayan yüreğin karar-
dığı şeydir; fetva verenler 
ne fetva verirse versinler” 
(Ahmed b. Hanbel)

Fıtrattan söz etmek, eşya-
nın anlam ve amacından 
söz etmektir. Anlamlılık 
ve amaçlılık, yaratılışın 
ilk yasasıdır. Eşyadaki 
düzen ve nizam da, eşyanın bir anlam ve 
amacının olduğuna delalet eder. Eşyanın 
anlam ve amacının olduğunu kabul etmek, 
ahlaki sorumluluğun da kaynağıdır. Dola-
yısıyla eşyanın bir fıtratı olduğunu kabul 
etmek, ahlaki kayıtsızlığı, nihilizmi, yara-
tılışın saçma olduğu sapık düşüncesini ve 
her tür materyalizmi reddetmektir.

Fıtrat ilahi formattır

Mahlûkat yaratılıştan bir formata sahip midir?

Bu suale hayır demek, varlıktaki düzen ve 
uyumu inkâr etmektir. Varlıktaki düzen ve 
uyumu inkâr ise mümkün değildir. Zira bu 
bedihi bir hakikattir. O halde sualin doğru 
cevabı kocaman bir “evet” olmak zorundadır.

Eşya, bir yaratıcı elinden çıktığını fıtratıyla ifşa 
eder. Eşyanın fıtratı, iletişim çağının elektronik 
diliyle konuşacak olursak, “ilahi format”tır. 
Fâtır Allah, eşyayı yaratırken ona imzasını 
atmıştır. İlahi bir imza olan eşyanın formatı, 
onlara isim vermemizi mümkün kılan şeydir. 
Yani fıtrat, Âdemoğluna Allah’ın bir ikramı 
olan “isimlerin öğretilmesi” (ta’limu’l-esmâ’) 
hakikatiyle alakalıdır. Eğer Allah eşyaya fıtrat 
vermemiş olsaydı, eşyanın hüviyeti (kimliği) 
olmazdı. Eğer eşyanın hüviyeti olmasaydı, biz 
ona isim veremezdik.

Fıtratın ilahi format olduğunu şu âyet de teyit 
eder:

“Allah’ın boyası… Kim Allah’tan daha güzel 
boya vurabilir ki? İşte biz, (bunun için) yalnız 

O’na kulluk ederiz!” (Ba-
kara 2/138).

“Allah’ın boyası” anlamı-
na gelen sıbğatallah nedir? 
Bununla ne kastedilmek-
tedir?

Bizce “Allah’ın boyası” 
ile ilahi format olan fıt-
rat kastedilmektedir. Zira 
Allah insana yaratılıştan 
bir format çekmiştir. Bu 

formata yukarıdaki âyette “Allah’ın boyası” adı 
verilmektedir. Âyetteki “boya”, kelimenin tam 
anlamıyla bir “mecaz”dır. Nasıl ki yaratılıştan 
taşıdıkları doğal renkler, görünen varlıkların 
kimliğinin bir parçasını oluşturuyorsa, insan-
lara da Allah’ın yaratırken vurduğu bir manevi 
boya vardır. O boya fıtrat boyasıdır. Bize ka-
dar ulaşan ilk tefsir sahiplerinden İmam Ebu 
Ubeyde ve İmam Ferra da sıbğatallah (Allah’ın 
boyası) terkibini fıtratallah (Allah’ın fıtratı) ile 
açıklamışlardır.

O boyanın üzerine sürülecek her boya sen-
tetiktir. O sentetik boyalar asla fıtrat boyası-
nın yerini tutamaz. Allah Rasulü’nün Rum 
Sûresi’nin 30 âyetini okuyuşu ve tefsiri gibi 
görünen; “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. 
Fakat ebeveyni onu sonradan Yahudileştirir, 

AHMED’İN, MEHMED’İN 
FITRATI ŞEKLİNDEKİ 

KULLANIM YANLIŞTIR. 
FITRAT TÜR İÇİN GE-
ÇERLİDİR. İNSANIN, 
AĞACIN, SUYUN, ME-
LEĞİN FITRATI GİBİ. 
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Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir” (Bu-
hari ve Müslim) hadisi de bu hakikati ifade 
eder. İslam boyasının üzerine, aile, eğitim, 
çevre, okul, toplum yoluyla sürülen sen-
tetik boyalar bir vesileyle döküldüğünde, 
altında fıtrat boyası çıkmaktadır. Bazen 30 
senenin sentetik boyasını 3 dakikalık sabah 
ezanı veya yitirilen bir yakının acısı veya 
yaşanılan bir şok sıyırıverir. Her gün şahit 
olduğumuz sayısız hidayet hikâyelerinin 
ardında, işbu hakikat yatmaktadır.

Fıtrat ilahi format olduğu için, insanın 
özüne dönmesi her zaman mümkündür. 
Bu “istiğfar” ve “tevbe” kavramlarıyla kar-
şılanan bilinç yenileme hadisesidir. Fıtrata 
dönüş, tabiri caizse “fabrika ayarlarına” dö-
nüştür. İnsan yaratılıştan 
taşıdığı ilahi format olan 
fıtratına dönerse, fabrika 
ayarlarına dönmüş olur. 
Bunun anlamı, insanın 
yaşadığı çağın kültürel 
müzahrefatından taharet 
edip “ümmileşmesinin” 
her an mümkün olduğu-
dur. Bu ümmileşme, “an-
neye dönüş”, yani “ana-
sından doğduğu hale 
dönüş” manasına gelir. 

Fıtrat değiştirilmez, fıtrat keşfedilir. Ama in-
san fıtratından uzaklaşabilir. Hatta fıtratına 
yabancılaşabilir. Bu sürecin sonunda fıtra-
tını yitirmez, fakat fıtratının üzerini örter. 
Kur’an böylesine bir örtme işlemine “küfür” 
adını veriyor. Bu örtü bazen öylesine kalın, 
öylesine ses geçirmez hale gelir ki, insanın 
fıtratına dönüşü neredeyse imkânsız hale 
gelir. Ve insan fıtratına ihanet etmeden, 
küfürde ısrar edemez. İşte bu hale Kur’an 
hatm-i kalb (kalbin mühürlenmesi) adını ve-
rir. Esasen burada geçen kalbi fıtrat olarak 
da vicdan olarak da okuyabiliriz.

Fıtrat âyeti ne diyor?
Müslüman, İslam üzere olan kimseye veri-
len addır. İslam ise teslimiyet yoludur. İn-

sanın Allah’a kayıtsız şartsız teslimiyetini ifade 
eder. Esasen Allah’a kayıtsız şartsız teslim ol-
makla ifade edilen şey, hakikate kayıtsız şartsız 
teslim olmaktır. Rum Sûresi’nin 30. âyeti, “fıt-
rat âyeti” olarak isimlendirilmeyi hak emek-
tedir. İşte bu âyet, insan fıtratının doğuştan 
hakikati tasdike yatkın olduğunu beyan eder:

“İmdi sen (ey insan), varlığını her tür sapma-
dan uzaklaşarak tümüyle doğru ve asıl dine, 
Allah’ın insanlığın özüne yaratılıştan nakşetti-
ği fıtrata çevir; (ta ki) Allah’ın yarattığında bir 
bir başkalaşma olmasın; işte değer odaklı ger-
çek dinin (amacı) budur; fakat insanların çoğu 
bilmiyorlar.” (Rum 30/30).

Bu muhteşem ve mübarek âyetten birçok ne-
tice çıkarılabilir. Bunları 
şöyle özetleyebiliriz:

1. Hem âyetteki fatara’n-
nâs (insanlığın fıtratı) 
hem de Kur’an’da bu kav-
ramın türevlerinin geçtiği 
âyetlerin genelinden, fıt-
ratın bir ferdin şahsiyeti 
için kullanılmayacağını, 
ancak bir türün tüm üye-
lerinin ortak vasfı için 
kullanılacağını öğreniyo-

ruz. Yani Ahmed’in mizacı, Mehmed’in karak-
teri olabilir, fakat asla Ahmed ve Mehmed’in 
fıtratı olmaz. Bu kullanım yanlıştır. Fıtrat tür 
için geçerlidir. İnsanın fıtratı, ağacın fıtratı, su-
yun fıtratı, meleğin fıtratı.. denilebilir.

2. Âyette bilinçli varlık olan insana zımnen 
“kendine bir yaratılış amacı tayin et” denil-
miyor. Aksine tayin edilmiş amaca “kendi 
iradenle yönel” deniliyor. Demek ki, şuurlu 
varlıkların fıtratına aykırı davranması müm-
kündür. Şuurlu bir varlık ne zaman fıtrata ay-
kırı davransa, oradan şer zuhur eder. Sözün 
hemen burasında: “insan benliğine iyiyi ve 
kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davran-
ma yeteneğini yerleştiren (Allah şahit olsun)” 
âyetini hatırlamak gerekir (Şems 91/8). 

3. “Varlığını Allah’ın fıtratına çevir?” emri ve-

ÂYETTE BİLİNÇLİ VAR-
LIK OLAN İNSANA ZIM-

NEN “KENDİNE BİR 
YARATILIŞ AMACI TAYİN 
ET” DENİLMİYOR. AKSİ-
NE TAYİN EDİLMİŞ AMA-

CA “KENDİ İRADENLE 
YÖNEL” DENİLİYOR.
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rilen insan, sanki “Neden ya Rabbi!” diye 
sormuş gibi, âyetin devamında bu emrin 
gerekçesi açıklanmaktadır: “(ta ki) Allah’ın 
yarattığında bir başkalaşma olmasın.” Bu 
gerekçe cümlesi zımni bir uyarıdır. Bu uya-
rının zımni açılımı şudur: Ey insan, eğer 
sen fıtratına uygun davranmazsan, bunun 
getireceği olumsuz sonuçların altından 
kalkamazsın. Fıtratına ihanet ettiğin yetmi-
yormuş gibi, bir de Allah’ın bir amaç uğru-
na yaratıp her birini hikmetle yerli yerine 
koyduğu eşyayı yerinden edersin. Tıpkı şu 
âyetteki vahim durum gerçekleşir: “(İnsa-
noğlu) eline fırsat geçirdiği zaman yeryü-
zünde fesat çıkarmaya, insanın ürününü 
ve neslini yok etmeye 
çalışır: Fakat Allah fesadı 
sevmez.” (Bakara 2/205). 
Müslümanların görevi, 
fıtratı korumaktır.

4. Âyet fıtratı korumayı 
ve ona uygun yaşamayı 
zalike’d-dinu’l-kayyım di-
yerek tebcil etmektedir. 
Bu ibarenin en doğru 
açılımı “Değerlere kay-
naklık eden bir dinin 
amacı bu olmalıdır” olsa gerektir. Fıtrat 
âyetinin maksadını gösteren bu cümle, sa-
dece din anlayışımızı tashih etmekle kal-
mamakta, aynı zamanda dinin en doğru 
tarifini de yapmaktadır. Buna göre: sizin 
değerlerinizin kaynağı ne ise sizin dininiz 
odur. Bir dine mensup olmak, o dini, de-
ğerler sisteminin merkezi bilmektir. İnsan 
duygu, düşünce ve eylem dünyasını o de-
ğerler sistemine yaslıyorsa, ancak o zaman 
o dinin mensubu olma iddiasını isbat edi-
yor demektir.

5. Âyette birbiri ardına gelen iki cümle-
de iki terkip geçiyor. İlki “Allah’ın fıtratı” 
anlamındaki fıtratullah, ikincisi “Allah’ın 
yaratışı” anlamındaki halkullah. Bu iki ter-
kip fıtratla yaratılış arasındaki kopmaz ala-
kayı ifade ediyor. Sözün özü: Saf din olan 

İslam’a yöneliş, fıtrata yöneliştir, fıtrata yöneliş 
ise yaratılışa sadakattir.

6. Âyet şöyle bitiyor: “İnsanların çoğu bunu 
bilmiyorlar”. Âyetin bu son cümlesi, Allah’ın 
fıtratına yönelen her mü’mine bir sorumluluk 
yüklemektedir. Fıtratı korumayı ve fıtrata dö-
nük yaşamanın değerini insanlara bildirmek, 
insana yüklenen sorumluluktur.

Fıtrat âyetini teyit eden bir başka âyet de Allah 
Rasulünün namazlara başlarken başlama tek-
birinden hemen sonra okuduğu rivayet edilen 
şu âyettir: “Artık ben, her türlü batıldan yüz 
çevirerek bütün varlığımla gökleri ve yeri bir 
tohumun filiz verişi gibi var eden (fatara) zata 
yöneldim ve ben O’ndan başkasına ilahlık ya-

kıştıranlardan değilim.” 
(En’âm 6/79). 

İlgilendiği şeyin fıtratını 
bilmeyen başarılı olamaz

Fıtratsız varlık yoktur. Her 
varlık var edilirken fıtra-
tıyla birlikte var edilir. Fıt-
rat türe ait bir kavramdır, 
türün içinden bir bireye 
değil. Dolayısıyla şahsiyet 
fıtrat üzerine temellendi-

rilir. Şahsiyetin fıtratı onun ait olduğu türü 
gösterir. Fıtratın şahsiyeti ise, türün içinde 
belirginleşip öne çıkan ve biricikleşen ferdi 
gösterir.

Fâtır Allah’a iman, O’nun eşyaya fıtrat verdiği-
ni peşinen kabullenmeyi gerektirir. Bu kabu-
lün bir başka gereği daha vardır: Fıtratı keşfet-
mek. Evet, insan eşyaya fıtrat veremez, fakat 
Allah tarafından verilmiş fıtratı keşfedebilir.

Eşyanın fıtratını yok sayarak ona muamele, 
fıtrata olumsuz müdahale anlamını taşır. Ba-
şarı da tam burada gizlidir. “Eşyanın tabiatı” 
dediğimiz şey, esasen “eşyanın fıtratı”dır. Eş-
yanın fıtratını gözetmeden yaptığımız her şey, 
tabiattaki uyumu bozmaktadır. Uyum bozul-
duğunda, hayır için yaratılan eşyadan şer hâsıl 
olmaktadır. 

GEN TEKNOLOJİSİNİ 
FITRATI İNKÂR EDEN 
BİR AKIL KULLANIN-
CA FELAKET, FITRATI 
GÖZETEN BİR AKIL 
KULLANINCA SAA-

DET ORTAYA ÇIKAR.
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Şu halde ister manevi, ister maddi, isterse 
beşeri olsun tüm ilimlerin maksadı fıtratı 
önce keşfetmek sonra gözetmek olmalıdır. 
Uğraştığı şeyin fıtratını bilmeyen başarılı 
olamaz. Sadece başarılı olmamakla kalmaz, 
aynı zamanda tahrif ve tahrip eder.

Âlim bilginin fıtratını bilecek. Bilginin ma-
lumat olarak kalmasıyla ilme dönüşmesi 
arasındaki farkı ancak bu sayede keşfeder. 
Bilginin sermayesini Allah’ın verdiğini, 
ta’limu’l-esma’nın bu demeye geldiğini an-
cak bu sayede keşfeder. 

Öğretmen insanın fıtratını bilecek. İnsan 
öğrenen ve öğrendiğini öğretebilen bir 
varlıktır. Kur’an’da Kabil’in kargadan ceset 
gömmeyi öğrenmesi bu hakikati ifade eder. 
Öğretmenin temelinde şefkat ve merhamet 
bulunur. Rahman Sûresi’nin girişi bunu 
telkin eder. 

Müzisyen sesin fıtratını bilecek. Zira Allah 
sesin de rabbidir. O sese bir fıtrat vermiştir. 
Müzik ne kadar sesin fıtratına uygun icra 
edilirse, insanda karşılığını o oranda bu-
lur. İsa’dan önce 569 yılında doğmuş ünlü 
matematikçi Pisagor’un Eski Mısır’ın gizli 
ilimlerinden derleyerek aktardığı tabii ses 
armonisi bizim gerçek musikimizde halen 
yaşamaktadır. Oysa Batı müziği bu doğal 
ses düzenini terk ederek “tempere aralık-
lar” adı verilen yapay bir ses sistemi ge-
liştirmiştir. Bu işin uzmanlarından biri şu 
tesbiti yapar: Bu iki müziğin kendi karak-
terlerini muhafaza ederek bir araya gelmesi 
mümkün değildir. Zira ikincisi sesin fıtra-
tına aykırıdır.

Hekim objesi olan insanın ve insan be-
deninin fıtratını bilecek. Tedavi, organı 
veya sistemi fıtratına döndürme çalışma-
sından başka bir şey değildir ve olmama-
lıdır. “Ebedi yaşam” sloganı fıtrata aykırı 
bir slogandır.  Bedenin fıtratını bilen bir 
hekim, hayata olduğu kadar ölüme de say-
gılı davranır. Bu çerçevede söylemeliyiz ki, 
gen teknolojisini fıtratı inkâr eden bir akıl 

kullanınca felaket, fıtratı gözeten bir akıl kul-
lanınca saadet ortaya çıkar.

Sosyolog toplumun fıtratını bilecek. Allah 
toplumsal değişme için koyduğu fıtratın yasa-
sını Ra’d Sûresi’nin 11. âyetinde bildirmiştir: 
“Kuşkusuz Allah, bir toplumu oluşturan bi-
reyler kendi hallerini değiştirmedikçe o toplu-
mun halini değiştirmez.”

Fizikçi maddenin fıtratını bilecek. Botanikçi 
bitkinin fıtratını bilecek. Biyolog canlının fıt-
ratını bilecek. Mimar malzemenin fıtratını bi-
lecek. Bildikten sonra fıtrata aykırı davranma-
yacak ve davrananlara karşı mücadele edecek. 

Sözün özü: Allah, Fâtır’dır. Fâtır Allah eşya-
ya fıtrat koyar. Allah’a iman eden O’nun Fâtır 
ismine de iman eder, bu isme iman eden ise 
O’nun eşyaya fıtrat koyduğunu kabul eder. Bu 
hakikati kabul eden eşyayı tanımanın ona ve-
rilen fıtratı tanımaktan geçtiğini bilecektir. Bil-
dikten sonra bilgisini uygulayacak ve herkes 
kendi alanında fıtrata dönüşü temsil edecek ve 
onun mücadelesini verecektir.

Fıtrata uygun hayat Kur’anî hayattır, vesselam.
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املجال املفاهيمي للفطرة:

"انفالق  عىل  "الخلق"  تعني  التي  الفطرة  تدل 

و"اليشء"  اللغوي.  األصل  يف  بداخله"  ما  وظهور  يشء 

الظاهر بعد عملية االنفتاح هو "الخلق" مبعنى الكلمة. 

"اإلفطار"  للصوم  الناقض  األكل  عىل  أطلق  هذا  ومن 

النفتاح فم الصائم. ولعل هذا يتضمن معنى "ظهور ما 

بداخله" أيضا. وهذا ألن الصوم يخرج من الفم املفتوح 

معنًى بدخول الطعام والرشاب فيه. 

الفلق  أن  غري  أو شق"،  "فلق  مبعنى  "فطر"  فعل  ويأيت 

املقصود هنا يختلف عن معنى "الشق" الذي يستخدم 

للتعبري عن تقطيع الخشب أو ما شابهه، وإمنا يقصد به 

فلق الحب أو النواة غالفه إلنبات الزروع. لنفرتض مثال 

"عملية ظهور سنبلة قمح يف  يعرب عن  فإنه  حبة قمح، 

أرض منبتة كربعم بتمزيق غالفها بفعل "فطر"، وهي يف 

الحقيقة موجودة يف القمح عىل حالة كمون أو سكون.  

لنفرتض مثال نواة املشمش، فهي تحوي يف داخلها شجرة 

الشجرة  هذه  فربنامج  أيضا.  كمون  حالة  يف  املشمش 

الضخمة بجذورها وسيقانها وفروعها وأغصانها وأمثارها 

نواة  بأن  القول  املمكن  ومن  نواتها.  يف  ومرمز  مكنوز 

املشمش مبثابة "الرقاقة" التي هي خلية ألكرتونية. فإذا 

وجدت هذه الربمجية اإللهية الكامنة يف النواة بيئة مالمئة 

تظهر وتنبت كتجلٍّ من تجليات اسم الله "الحّي". وأول 

ما يتوجب عىل النواة لتحقيق ذلك هو قيامها بتمزيق 

غالفها الذي ال يكرسها حتى األسنان إال بصعوبة. ويعرب 

عن هذه العملية بفعل "فطر" أيضا.  

الحياة املتناسقة 

مع الفطرة هي الحياة القرآنية

الكامنة يف  الربمجية اإللهية  إن 

مبثابة  هي  التي  املشمش  نواة 

تجد  عندما  تظهر  »الرقاقة« 

تجليات  بيئة مالمئة كتجلٍّ من 

اسم الله »الحّي«. 

مصطفى إسالم أوغلو

املرتجم: ياوز آجار
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من  السابعة  اآلية  يف  الواردة  فـ"التسوية"  إلهية.  سنة 

سورة الشمس َونَْفٍس َوَما َسوَّاَها﴾، والتي تعني تسخري 

ترتبط  الخلق(  )غاية  له  خلقت  ملا  والنفوس  األشياء 

مبارشة بالفطرة. 

الله سبحانه وتعاىل فاطر يضع فطرة لألشياء:

معناه  وتفصيل  الحسنى،  الله  أسامء  من  "الفاطر" 

ما  خلقًة يف يشء  الكامن  اإلمكان  يظهر  الذي  "الذات 

اليشء هو  لهذا  األوىل  الربمجية  كتب  والذي  بالفعل". 

مع هذه  املنسجمة  األوىل  النامذج  ومن خلق  البارئ. 

الربمجيات فهو البديع. ومن الذي خلق األنواع الحاملة 

خصائص مشرتكة من هذه النامذج األوىل فهو الفاطر. 

أما االسم املبارك الشامل لجميع مراحل الخلق املذكورة 

فهو الخالق. 

شيئاً  يخلق  ال  الفاطر  الله  إن 

ثم يرتكه وشأنه، وإمنا ميّكن فيه 

مبثابة  هي  التي  الخلق"  "رموز 

ختم إلهي. فاألشياء تنال هويتها 

املذكورة  الخلق  رموز  بفضل 

األشياء".  "فطرة  عليها  ويطلق 

الحديث عن  نتمكن من  ونحن 

"غاية خلق األشياء" بفضل هذه 

الله  من  لها  املوهوبة  الرموز 

الفاطر سبحانه وتعاىل. 

خالق الفطرة هو الله عز وجل. وال يرد فعل "فطر" يف 

جميع القرآن إال مضافا إىل الله تعاىل، مثل: )فطرة الله(، 

و)الله فاطر السموات(... الخ. ووضع فطرة لألشياء أمر 

بالله جل ثناؤه، وال ميكن أن يقوم به سواه. ال  خاص 

ألي  فطرة  بوضع  يقوم  أن  قدرة  أي صاحب  يستطيع 

يختص  وحده  فالله  للوحود.  املكونة  األجزاء  من  جزء 

بهذا الفعل دون البرش. وشكر فعل خاص بالله تعاىل 

ال يكون إال بـ"الحمد" الخاص به. وتلك اآلية تعرب عن 

الحقيقة: ﴿الحمد لله فاطر السموات واألرض﴾  هذه 

)فاطر: 1/35(.   

فهو  الفطرة  بوضع  املختص  هو  من  يعني:  وهذا 

املتختص بالحمد. ويف الحقيقة ال يتحقق الحمد الفعيل 

ومرورا بهذه املراحل املذكورة، فإن كلمة "الفطرة" حملت 

معاين كثرية، واتسع نطاقها لتدل من حيث املعنى اللغوي 

عىل "الشق والنقص والخرق أو الثغرة والفطور". وإذ يعرب 

"امللك"  سورة  مدخل  يف  وبراعته  الله  خلق  عظمة  عن 

تستخدم كلمة "الفطور" بهذا املعنى، حيث يقول سبحانه 

وتعاىل: ﴿الَِّذي َخلََق َسبَْع َساَمَواٍت ِطبَاقًا َما تََرى يِف َخلِْق 

فُطُوٍر﴾  ِمْن  تََرى  َهْل  الْبََصَ  فَارِْجعِ  تََفاُوٍت  ِمْن  الرَّْحَمِن 

)امللك: 67(. وحملت كتب التفسري التقليدية معنى كلمة 

"القيامة".  عىل  "االنفطار"  سورة  يف  الواردة  "االنفطار" 

ولكن ذلك ليس بصحيح، بل هو يعني "الخلق الثاين بعد 

القيامة" كام يبدو من صيغته. ومن املمكن تفصيل معنى 

لتنبت  نواة  انفطار  مثل  الخلق  "إعادة  كالتايل:  االنفطار 

خاضعة لألمر اإللهي". 

أصل  من  مشتقة  كلمة  وكل 

تأكيد  عىل  تنطوي  "الفطرة" 

ويف  لـ"الخلق".  وضمني  مشرتك 

شق  كل  يف  تكمن  الحقيقة، 

بفعل  عنهام  يعرب  وانشقاق 

"فطر" غايٌة وحيدة وهي: ظهور 

الخلق بالفعل الذي كان يف حالة 

سكون...

"علم  الغريب  العامل  يستخدم 

جذوره  برزت  الذي  الوجود" 

األوىل يف الغرب قبل مائتي عام كمقابل ملصطلح "الفطرة" 

عندنا. غري أن "علم الوجود" ال يفيد املعنى الذي تفيده 

الفطرة، بل هو قريب من معناها. ألن "علم الوجود" يقوم 

عىل أساس علامين ووضعي كجميع التخصصات واملذاهب 

ذكر  يرد  فحيثام  عندنا  أما  الغرب.  يف  الناشئة  الحديثة 

بشكل  األشياء  يف  وتدخله  الخالق  ذكر  معها  يرد  الفطرة 

فاعل ودائم. 

فهي  "الطبيعة"؛  منها  الفطرة،  مع  املفاهيم  بعض  ترتبط 

هذا  فطرة  بحسب  ما  يشء  سلوك  قابلية  استقرار  تفيد 

اليشء يف نفسه. ومنها "السجية"؛ وهي تدل عىل االنسجام 

مع الفطرة. ومنها "سنة الله"، ولكنها أعم من الفطرة. 

الفطرة  لهذه  األشياء  وخضوع  لفطرتها،  األشياء  تسخري 

إن اهلل الفاطر ال يخلق 
شيئاً ثم يتركه وشأنه، 
وإنما يمكّن فيه "رموز 
الخلق"،  وهذه الرموز 
بمثابة ختم إلهي. 
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األخالق؛ ألنه ال مييز بني األكالت، فهو يأكل من جميع 

ما ميكن أكله من جهة، ومن جهة أخرى ال يختار زوجة 

لنفسه كام يفعله العديد من الحيوانات األخرى، وال 

املوضوع  هذا  يف  الحدود  يعرف  ال  فهو  عليها.  يغار 

أيضا. وتكاد تكون قابلية اإلنجاب لديه غري محدودة 

أيضا. وكام أن القرآن يحرم لحم الخنزير، كذلك يحرم 

"التخنزر" ضمنا.  

هذه  من  استنباطه  ميكن  الذي  األخالقي  والدرس 

الحرمة األخالقية هو ذلك: عدم االلتزام بالحدود هو 

الله تعاىل حد حدودا لإلنسان ليك ال  التخنزر. ولكن 

ويتوجب  يأكله،  ما  يختار  أن  اإلنسان  فعىل  يتخنزر. 

يأكل من  أنه ال  يأكل من كل يشء. وكام  أن ال  عليه 

واملتعفنة،  الخبيثة  األكالت 

يأكل  ال  أن  عليه  يجب  كذلك 

من املحرمات املتعفنة معنويا. 

الحالل  بني  التمييز  عليه  وكذا 

كيف  واملعرفة  والحرام، 

وعكس  مشاعره،  عىل  يسيطر 

ذلك هو التخنزر يف املشاعر. 

كل  يفعل  ال  أن  اإلنسان  عىل 

عىل  ويخطر  له  يحلو  يشء 

إذ  لنفسه،  أن يعرف وضع حدود  باله. ويرتتب عليه 

فعل كل يشء متليه نفس اإلنسان ليس الحرية، وإمنا 

حيث  من  خري  الخنزير  الكالم:  خالصة  التخنزر.  هو 

غاية خلقه، وهو يتحول إىل رش يف حال إخراجه عن 

نطاق غاية خلقه. والقول بوجود غاية خلق ليشء ما 

هو القول بوجود فطرة له.  

لكل موجود فطرة، بغّض النظر عن كونه عاقال أو غري 

الله فاطر السموات  عاقل، شاعرا أو غري شاعر. ﴿إن 

واألرض﴾. فهذه اآلية تدل عىل أن للسموات واألرض 

وتعاىل.  سبحانه  الله  هو  واضعها  وأن  أيضا،  فطرًة 

بأن  القول  هو  فطرًة  واألرض  للسموات  إن  والقول 

السموات واألرض قد خلقتا لتحقيق غاية معينة. لهذا 

يركز عىل غاية  أن  اإلنسان  اإللهي من  الوحي  يطلب 

األشياء. 

بحسب  األشياء  استخدام  أو  الفطرة  وفق  بالتصف  إال 

فطرتها وغاية خلقها. 

الفاتحة  لسوريت  األوليني  اآليتني  بني  مثرية  عالقة  هناك 

سورة  ففي  لله".  بـ"الحمد  كالهام  تبتدئ  اللتني  والفاطر 

"الرب"  الله  "الفاطر" بدال من اسم  الله  الفاطر ورد اسم 

من  بدال  واألرض"  و"السموات  الفاتحة،  سورة  يف  الوارد 

"العاملني" يف الفاتحة. وسبب الحمد يف الفاتحة هو الربوبية 

الفطرة  هو  الحمد  فسبب  الفاطر  سورة  يف  أما  اإللهية، 

لألشياء،  فطرٍة  لوضع  اإلنسانية  القدرة  تكفي  ال  اإللهية. 

الله  فطر  التي  ببنيتها  يلعب  أن  ميكن  اإلنسان  أن  غري 

عليها خلقًة، بل ميكن له أن يغري بنيتها وتنسيقها ويحرفها 

ويتدخل فيها. وبهذا ميكن لنا فهم إشكالية "مصدر الرش".

إن الفطرة من املفاهيم املفتاحية 

يف تفّهم إشكالية "الرش". وال شك 

يف أن حقيقة "إن لكل يشء فطرة" 

حقيقة  إىل  بالرضورة  تقودنا 

أي  غاية".  كل يشء  خلق  يف  "إن 

له  خلق  ما  هو  ما  يشء  فطرة 

أن  عىل  يدل  مام  الخلق(،  )غاية 

استخدام اليشء يف سبيل ما خلق 

له "خري"، أما استخدامه يف سبيل 

غري ما خلق له فهو "رّش". ولذلك يتعاظم حجم رش يشء 

يبتعد عن غاية خلقه، إال أن هذا الرش ال ينشأ  بقدر ما 

أغراض  استخدامه يف  ينتج عن  بل  من خلق هذا اليشء، 

غري ما خلق له. 

ذلك  أصالً،  برّش  ليس  الخنزير  فخلق  املثال،  سبيل  وعىل 

إذ  متاما.  خري  وهي  فطرته،  من  ناشئة  غايًة  لخلقه  ألن 

فهو  للطبيعة"،  رائعا  "قامما/كناسا  ليكون  الخنزير  خلق 

ال؟  أم  متعفن  هو  أ  بأكله  يبايل  أن  دون  يشء  كل  يأكل 

يف  تتعني  األساسية  فوظيفته  ال؟  أم  للجراثيم  منتج  هو  أ 

القيام بتنظيف املخلفات العضوية وغري العضوية املنتجة 

للجراثيم. وهذا هو أحد مربرات حرمة أكل لحم الخنزير 

الفقهي  بالبعد  يتعلق  املربر  وهذا  اإلسالمي،  الفقه  يف 

وهو  الحرمة،  لهذه  أخالقي  آخر  بعد  وهناك  للموضوع. 

"عدم التقيد بالحدود )الالحدودية("، نعم فالخنزير ميثل 

"الالحدود األخالقية )تعدي الحدود األخالقية(" من حيث 

تقودنا حقيقة "إن لكل 

شيء فطرة" بالضرورة 

إلى حقيقة "إن في 

خلق كل شيء غاية".
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القاضية  املنحرفة  الضالة  والفكرة  والعدمية  األخالقية 

بسخافة الخلق وعبثيته وجميع أنواع املادية. 

الفطرة هي تنسيق إلهي:

هل للمخلوقات تنسيٌق )صبغة( خلقًة؟

الرد عىل السؤال املذكور بـ"ال" إنكار للنظام واالنسجام 

السائدين يف الكون. وإنكار نظام الكون الرائع مستحيل؛ 

الذي  األمر  دليل،  إىل  تحتاج  ال  بديهية  حقيقة  هو  إذ 

يقتيض أن يكون الرد عىل السؤال املذكور بـ"نعم". 

قبل  أنها مخلوقة من  األشياء عن طريق فطرتها  تعلن 

خالق. وإن نتكلم بعبارات عص 

هي  األشياء  ففطرة  االتصاالت، 

ألن  ذلك  لها.  اإللهي  التنسيق 

األشياء  الفاطر عندما خلق  الله 

فتنسيق  ختمها.  عليها  طبع 

هو  إلهي،  ختم  وهو  األشياء، 

أسامء  إطالق  من  ميّكننا  الذي 

تتعلق  الفطرة  إن  أي  عليها. 

الذي  األسامء"  "تعليم  بحقيقة 

تفضل الله به آلدم عليه السالم 

يكن  مل  وإن  إلهي.  كإحسان 

بأسامء  األشياء  الله  سمى  قد 

معينة ملا كان لها هوية، وإن مل 

تكن لألشياء هوية ملا متكنا من 

تسميتها. 

تؤكد تلك اآلية أيضا أن الفطرة تنسيق إلهي: ﴿ِصبَْغَة 

َعاِبُدوَن﴾  لَُه  َونَْحُن  ِصبَْغًة  اللِه  ِمَن  أَْحَسُن  َوَمْن  اللِه 

)البقرة: 138/2(. 

وما معنى صبغة الله؟ وما املقصود بها؟

الفطرة  الله" هو  بـ"صبغة  وبحسب رأينا فإن املقصود 

اإلنسان منذ  الله نسق  اإللهي. ألن  التنسيق  التي هي 

يف  الله"  بـ"صبغة  التنسيق  هذا  ويسمى  خلقه.  بداية 

"مجاز"  اآلية  يف  الواردة  فـ"الصبغة"  املذكورة.  اآلية 

تحملها  التي  الطبيعية  األلوان  أن  وكام  الكلمة.  مبعنى 

املوجودات خلقًة تشكل جزءاً من هويتها، كذلك هناك 

سؤال: ملاذا يطلب ذلك؟   

الجواب: ألن اإلنسان عندما يكشف عن غاية خلق األشياء 

ال يلجأ إىل استخدامها يف غري ما خلق من أحله. وبذلك 

لخري  وهذا  رش.  أي  للخري  املخلوقة  األشياء  عن  ينتج  ال 

يكون  النحو  اإلنسان عىل هذا  يتصف  اإلنسان. وعندما 

قد راعى حق الله تعاىل وحق األشياء يف الوقت ذاته. ومن 

جهة أخرى يكون هذا التصف مبثابة شكر مقدم إىل فاطر 

معرفة  أن  كام  الشكر.  بهذا  النعمة  تلك  وتزيد  األشياء. 

فطرة األشياء تساعد عىل اإلنسان الستثامر جميع طاقتها 

يف صالحه. وهذا نوع من زيادة النعمة. 

اإلنسان  فطرة  خلق  الله  إن 

التمييز  عىل  يستطيع  بحيث 

فالفطرة  والخري.  الرش  بني 

الوجدان  مرادف  املعنى  بهذا 

عىل  أطلق  وقد  )الضمري(. 

كامن  ألنه  "وجداناً"؛  الوجدان 

يف كل إنسان خلقًة كهبة إلهية، 

وال يكتسب بالكد والعمل فيام 

بعد. وكام أن العقل ميزة تنعدم 

كذلك  فاعليتها،  تفقد  عندما 

جذوتها  تخبو  ميزة  الوجدان 

حينام تصيب فاعليتها بالضمور. 

فاعال  الوجدان  يكون  أن  بد  ال 

موجودا.  نعتربه  حتى  ويقضا 

والدين يستهدف إنشاء وجدان 

الفاعل  الحي  الضمري  وألن  اإلنسان.  لدى  حي  )ضمري( 

اليقظ يتغذى بالفطرة فهو يعرف الخري والرش. وهذا هو 

الحقيقة التي يعرب عنها الخرب التايل: )استفت قلبك، الرب: 

ما اطمئنت إليه النفس، واطمنئ إليه القلب، واإلثم: ما 

حاك يف النفس، وتردد يف الصدر(. )أحمد بن حنبل(. 

األسياء  معنى  عن  الحديث  هو  الفطرة  عن  الحديث 

وغايتها. أما املعنى والغاية فهام القانونان األوالن للخلق. 

أن  عىل  يدالن  األشياء  يف  السائدان  والتناسق  والنظام 

وغايتها  األشياء  مبعنى  واالعرتاف  وغاية.  معنى  لألشياء 

ذلك،  عىل  وبناًء  األخالقية.  للمسؤولية  مصدرا  يشكل 

لالمباالة  صارخ  رفض  هو  لألشياء  فطرة  وجود  فقبول 

أحمد" و  "فطرة 
"فطرة محمد"... هذا 
االستعمال الشائع 
بين الناس لمفهوم 
الفطرة خطأ؛ ذلك 
ألن مفهوم الفطرة 

يصلح للنوع، كفطرة 
اإلنسان، وفطرة 

الشجرة، وفطرة الماء، 
وفطرة الملك ...الخ.   
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أحيانا  )الكفر(  الغطاء  "كفرا". وقد يصبح هذا  التغطية 

غليظا وعازال للصوت إىل حد بحيث يستحيل أن يعود 

اإلنسان إىل فطرته مرة أخرى. وال ميكن أن يّص اإلنسان 

عىل الكفر قبل أن يخون فطرته. ويطلق القرآن عىل هذه 

الحالة "ختم القلب". ومن املمكن قراءة وفهم "القلب" 

هنا كفطرة وضمري.   

ماذا تقول آية الفطرة؟  

املسلم اسم يطلق عىل من كان عىل اإلسالم. أما اإلسالم 

فهو استسالم اإلنسان لله تعاىل يف صغريه وكبريه بال قيد 

وال رشط. واالستسالم لله تعاىل بال قيد وال رشط يعني يف 

تستحق  قيد وال رشط.  بال  للحقيقة  االستسالم  الحقيقة 

"آية  عليها  يطلق  أن  الروم  سورة  من  الثالثون  اآلية 

الفطرة". فهذه اآلية تبني أن فطرة اإلنسان نزاعة لقبول 

﴿ خلقًة:  وتصديقها  الحقيقة 

َحِنيًفا  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك  فَأَِقْم 

النَّاَس  فَطََر  الَِّتي  اللِه  ِفطْرََة 

َعلَيَْها ال تَبِْديَل لَِخلِْق اللَِّه َذلَِك 

النَّاِس  أَكَْثَ  َولَِكنَّ  الَْقيُِّم  يُن  الدِّ

الروم:  )سورة  يَْعلَُموَن﴾  ال 

 .)30/30

من  العديد  استنباط  ميكن 

املباركة  اآلية  تلك  من  النتائج 

العظيمة:

1 .﴿ عبارة  خالل  من  نفهم 

فطر الناس﴾ "فطرة البرشية" الواردة يف اآلية املذكورة، 

أن  "الفطرة"  فيها مشتقات  ترد  التي  اآليات  عامة  ومن 

واحد،  إنسان  شخصية  عن  للتعبري  تستعمل  ال  الفطرة 

جميع  بني  املشرتكة  الصفة  إىل  لإلشارة  يستعمل  وإمنا 

أعضاء نوع واحد. أي من املمكن أن يكون ألحمَد مزاج، 

يكون  أن  مبكان  االستحالة  من  ولكن  شخصية،  وملحمد 

ألحمَد فطرة، وملحمٍد فطرة أخرى. فهذا االستعامل خطأ 

بارز، ألن الفطرة تصلح للنوع، إال أنه ميكن القول" فطرة 

اإلنسان، فطرة الشجرة، فطرة امللك ...الخ.   

ال يقال يف اآلية ضمنا "حدد لنفسك غاية خلق"، . 2

بل يقال "توجه إىل الغاية املحددة املعينة من قبل الله 

عندما  الناس  عىل  تعاىل  الله  أضفاها  معنوية  صبغة 

خلقهم، وهي صبغة الفطرة. فاإلمام أبو عبيدة واإلمام 

فراء من العلامء املتقدمني الذين وصلت مؤلفاتهم حتى 

اليوم قد فرسا تركيب "صبغة الله" بـ"فطرة الله". وكل 

اإللهية اصطناعية، فال  الصبغة  صبغة يضفى عىل هذه 

ميكن أن تحل محل صبغة الفطرة عىل اإلطالق. ويبدو 

أن قول الرسول صىل الله عليه وسلم: )كل مولود يولد 

ميجسانه  أو  ينرصانه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة؛  عىل 

...( )البخاري ومسلم( يعرب عن هذه الحقيقة. وعندما 

تهرتئ وتتساقط الصبغات االصطناعية املضافة إىل صبغة 

اإلسالم عن طريق أي وسيلة من وسائل األرسة والتعليم 

والبيئة واملدرسة واملجتمع حينئٍذ تتجىل صبغة الفطرة 

الصافية. وقد يزيح الصبغَة االصطناعية التي مضت عليها 

ثالثون عاما سامع أذاُن صبٍح يستقرق ثالث دقائق، أو أمل 

موت قريب، أو تجربة صدمة ما. 

تكمن  التي  هي  الحقيقة  وهذه 

وراء قصص الهداية التي نسمعها 

كل يوم. 

إىل  يعود  أن  اإلنسان  ومبقدور 

كون  بسبب  وقت  أي  يف  ذاته 

فذلك  له.  إلهيا  تنسيقا  الفطرة 

التي  الوعي  تجديد  عملية  هو 

بـمفهومي"االستغفار  عنها  يعرب 

الفطرة  إىل  فالعودة  والتوبة". 

عودة إىل "ضبط املصنع" إن جاز 

التعبري. وإذا عاد اإلنسان إىل فطرته التي هي التنسيق 

إىل  عاد  قد  يكون  خلقًة  نفسه  يف  يحمله  الذي  اإللهي 

ضبط مصنعه. وهذا يعني أنه من املمكن دامئا أن يتطهر 

اإلنسان من الخبائث واالنحرافات الثقافية للقرن الذي 

يعيش فيه ويصبح "أميا". نرمي بـ"األمية" إىل العودة إىل 

األم، أي "عودة اإلنسان إىل وضعه الفطري عند الوالدة".   

يستحيل تبديل الفطرة، بل ميكن كشف الغطاء عنها، غري 

أنه من املكن ابتعاد اإلنسان عن فطرته. وكذا من املمكن 

أن يعيش حالة اغرتاب إزاء فطرته، وأن يصبح مغرتبا عن 

فطرته،  عىل  يقيض  ال  العملية،  هذه  نهاية  ويف  روحه. 

وإمنا يغطي عليها. ويطلق القرآن الكريم عىل مثل هذه 

ال تقول اآلية لإلنسان؛ 
الكائن الواعي ضمنا 
غاية  لنفسك  "حدد 
خلق"، وإنما تقول 
الغاية  إلى  "توجه 
المعينة لك من 
قبل اهلل الفاطر 
بإرادتك الذاتية".



Kur’ani Hayat
MART’11
SAYI 17

15

العاطفي والفكري والعميل.   

تركيبان، . 5 اآلية  من  املتتاليتني  الجملتني  يف  يرد 

وهذان  الله".  "خلق  وثانيهام  الله"،  "فطرة  أولهام 

الرتكيبان يشريان إىل عالقة وثيقة ال تنفصم بني الفطرة 

الدين  اإلسالم؛  نحو  التوجه  القول:  ومحصل  والخلق. 

التوجه  أما  الفطرة،  التوجه نحو  الحنيف )الخالص( هو 

نحو الفطرة فهو الوالء والوفاء للخلق. 

ال . 6 النَّاِس  أَكَْثَ  ﴿َولَِكنَّ  هكذا:  اآلية  تنتهي 

مسؤولية  لآلية  األخرية  الجملة  هذه  تحمل  يَْعلَُموَن﴾. 

وهي:  الله  فطرة  نحو  متوجه  مؤمن  كل  كاهل  عىل 

وفقها  والعيش  الفطرة  عىل  الحفاظ  قيمة  عن  اإلعالن 

لجميع الناس. 

وإليكم آية أخرى تؤكد آية الفطرة وتقول الروايات إن 

كان  عليه وسلم  الله  النبي صىل 

عقب  الصالة  بداية  يف  يقرؤها 

﴿ وهي:  مبارشة  االفتتاح  تكبرية 

فَطََر  لِلَِّذي  َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ إِينِّ 

أَنَا  َوَما  َحِنيًفا  َواألَرَْض  اَمَواِت  السَّ

ِمَن الُْمرْشِكنَِي﴾ )األنعام: 6/79(. 

يعرف  ال  من  ينجح  أن  ميكن  ال 

فطرة يشء يزاوله:

ليس هناك أي كائن بدون فطرة، 

فطرته.  مع  يخلق  كائن  فكل 

بالنوع،  متعلق  مفهوم  والفطرة 

الشخصية  تتأسس  ولهذا  النوع.  يف  بفرد  مرتبطا  وليس 

الذي  النوع  إىل  تشري  الشخصية  وفطرة  الفطرة.  عىل 

تنتمي إليه. أما شخصية الفطرة فتشري إىل فرد يربز داخل 

هذا النوع، ثم ميتاز بشخصيته.  

يقتيض اإلميان بالله الفاطر القبول مسبقا أنه يضع فطرة 

القبول فيقتيض اكتشاف الفطرة. ومن  لألشياء، أما هذا 

غري املمكن أن يضع اإلنسان فطرة لألشياء، وإمنا يتمكن 

تعاىل.  الله  من  املوضوعة  الفطرة  اكتشاف  من  اإلنسان 

يتضمن التعامل مع األشياء بالتغايض عن فطرتها تدخالً 

ما  وأن  بالضبط،  هنا  يكمن  والنجاح  الفطرة.  يف  سلبيا 

نسميه "طبيعة األشياء" هو "فطرة األشياء" يف الحقيقة. 

أن  املمكن  من  أنه  يعني  مام  الذاتية"،  بإرادتك  الفاطر 

تتصف الكائنات أو املوجودات الواعية بخالف فطرتها. 

ومتى ما تصف الكائن الواعي بخالف فطرته يظهر الرش 

والفساد. وطاملا أن الحديث آل إىل هنا ال بد من تذكر 

اآلية ﴿َونَْفٍس َوَما َسوَّاَها﴾ )الشمس: 91/8(. 

وكأن اإلنسان املأمور بـ"توجيه كيانه إىل فطرة . 3

التايل  السؤال  َحِنيًفا﴾ طرح  يِن  لِلدِّ َوْجَهَك  الله" ﴿فَأَِقْم 

األمر:  ذلك  مربَر  مبيناً  اآلية  دوام  فجاء  رب؟"  يا  "ملاذا 

"ليك ال يكون تَبِْديَل لَِخلِْق اللَِّه" ﴿ال تَبِْديَل لَِخلِْق اللَِّه﴾. 

فهذه الجملة املربرة لألمر املذكور تحتوي تحذيرا ضمنيا. 

إذا  اإلنسان!  أيها  التحذير هو:  لهذا  الضمني  والتفصيل 

تبعة  تتحمل  أن  تستطيع  فال  فطرتك  وفق  تتصف  مل 

النتائج التي تتمخض عن ذلك. إذ تحرف حينئذ مواقف 

األشياء التي وضع الله كل جزء 

من أجزائها يف مواضعها املالمئة 

عن  فضال  ولغاية،  بحكمة 

تحدث  ثم  لفطرتك،  خيانتك 

تصورها  التي  الوخيمة  الحالة 

َسَعى  تََوىلَّ  ﴿َوإَِذا  اآلية:  تلك 

َويُْهلَِك  ِفيَها  لِيُْفِسَد  األَرِْض  يِف 

يُِحبُّ  ال  َواللَُّه  َوالنَّْسَل  الَْحرَْث 

 .)205/2 )البقرة:  الَْفَساَد﴾ 

املسلمني  مهمة  تتعني  وبذلك 

عىل  الحفاظ  يف:  األرض  عىل 

الفطرة. 

الفطرة . 4 عىل  بالحفاظ  الكرمية  اآلية  تشيد 

يُن الَْقيُِّم﴾. وال بد  وإدامة الحياة وفقها قائلة ﴿َذلَِك الدِّ

أن يكون تفسري هذه العبارة عىل الوجه األصح كالتايل: 

ال بد أن تكون غاية الدين ذلك، والدين هو الذي يشكل 

آية  مبقصد  تصح  التي  الجملة  فهذه  للقيم.  مصدرا 

إىل  وإمنا  فحسب،  الدين  عن  تصورنا  تصّحح  ال  الفطرة 

جانب ذلك يعرف الدين بأصّح تعريف. وعىل هذا يكون 

املصدر املكّون لقيمكم هو ديَنكم؛ ألن االنتامء إىل دين 

وال  القيمية.  للمنظومة  ومحور  كمركز  به  االعرتاف  هو 

الدين  ذلك  إىل  انتامئه  دعوى  اإلنسان  يثبت  أن  ميكن 

إال إذا استند إىل تلك املنظومة القيمية من حيث عامله 

إن يَستخدم 
تكنولوجيا الجينات 
عقٌل منكر للفطرة 
تنتج عنها الكارثة، 
ولكن إن يَستخدمها 
عقٌل يراعي الفطرة 

وقوانينها تنتج 
عنها السعادة.
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إخالل  هو  األشياء  بفطرة  االعتبار  دون  نزاوله  عمل  وكل 

يختّل  وعندما  الطبيعة.  يف  السائدين  واالنسجام  التوازن 

هذا التوازن واالنسجام يصدر من األشياء املخلوقة للخري 

يف األساس رٌش وفساد. 

وبناًء عىل هذا، فال بد أن يكون هدف جميع العلوم، بغض 

النظر عن كونها معنوية أو مادية أو برشية كشَف الغطاء 

ما  فطرة  يعرف  ال  ومن  ثانياً.  ورعايتها  أوالً،  الفطرة  عن 

فإنه  هذا  عن  فضال  ناجحاً،  يصبح  أن  يستحيل  به  يقوم 

يحرفه ويخربه.  

التمييز  له  إذ ال ميكن  العلم؛  يعرف فطرة  أن  العامل  عىل 

بهذه  إال  العلم  إىل  وتحولها  كمعلوماٍت  املعرفة  بقاء  بني 

الذي وهب  الله هو  أن  بفضل ذلك  يدرك  الطريقة، كام 

مادة العلم، وذلك هو معنى "تعليم األسامء".  

وعىل املعلّم أن يعرف فطرة الطالب، فاإلنسان كائن يتمتع 

الجثة  قابيل مواراَة  تعلّم  التعلّم والتعليم. وقصة  بقابلية 

هو  التعليم  وأساس  الحقيقة.  تلك  إىل  تشري  غراب  من 

العطف والرحمة. ومدخل سورة الرحمن يلقن ذلك. 

الله هو رب  عىل املوسيقار أن يعرف فطرة الصوت؛ ألن 

املوسيقى  تؤدى  ما  فبقدر  أيضا.  له فطرة  الصوت، ومنح 

بشكل ينسجم وفطرتها ينعكس إيقاعه يف مشاعر اإلنسان. 

الطبيعي" موجودا يف موسيقياتنا  الصوت  "نظام  يزال  وال 

)اليوناين(  اإلغريقي  الريايض  اقتبسه  الذي  الحقيقة، وهو 

الشهري فيثاغورس املولود يف عام 569 قبل امليالد من العلوم 

الرسية يف مص القدمية ونقله ملن بعده. بينام املوسيقى 

الغربية تركت نظام الصوت الطبيعي املذكور وطّور نظاما 

صوتيا مصطنعا يسمى "فرتات متربية" )tempere(. يقول 

هذين  التقاء  ميكن  ال  املجال:  هذا  يف  الخربة  أهل  أحد 

النوعني من املوسيقى مع الحفاظ عىل خصائصهام املميزة؛ 

ألن النوع الثاين مخالف لفطرة الصوت.

وليست  وجسمه.  اإلنسان  فطرة  يعرف  أن  الطبيب  عىل 

املعالجة إال عملية إعادة عضو أو نظام إىل فطرته األصلية، 

وال بد أن ال تكون غري ذلك. وشعار "الحياة األبدية" شعار 

الجسم  الذي يعرف فطرة  الطبيب  للفطرة. وإن  مخالف 

اإلطار ال  للحياة. ويف هذا  يحرتم  ما  بقدر  للموت  ليحرتم 

بد أن نقول: إن يَستخدم تكنولوجيا الجينات عقٌل منكر 

للفطرة تنتج عنها الكارثة، ولكن إن يَستخدمها عقٌل 

يراعي الفطرة وقوانينها تنتج عنها السعادة.

عىل العامل االجتامعي أن يعرف فطرة املجتمع. ولقد 

للتغري  وضعه  الذي  الفطرة  قانون  تعاىل  الله  ذكر 

االجتامعي يف اآلية 11. من سورة الرعد: ﴿إِنَّ اللََّه ال 

ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم﴾.  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ يَُغريِّ

والنبايت فطرة  املادة،  أن يعرف فطرة  الفيزيايئ  وعىل 

واملعامر  واألحياء،  الحياة  فطرة  واألحيايئ  النبات، 

التي يستخدمها يف مهنته. وبعد حصول  املواد  فطرة 

هذه املعرفة لديه يتوجب عليه أن ال يتصف بخالف 

ضد  يكافح  أن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الفطرة 

املتصفني بخالفها.  

وموجز القول: إن الله فاطر. والله الفاطر يضع فطرة 

لألشياء، واملؤمن بالله عز وجل يؤمن باسمه "الفاطر" 

أيضا، والذي يؤمن بهذا االسم يقبل أن الله عز وجل 

يضع فطرة لألشياء. ومن يصدق هذه الحقيقة يعرف 

معرفة  خالل  من  مير  األشياء  معرفة  إىل  الطريق  أن 

الفطرة املوضوعة لها. وبعد معرفة هذا سيقوم ذلك 

سيعمل  أي  قوانينها،  بتطبيق  بالفطرة  العامل  اإلنسان 

إىل  للعودة  ممثال  سيكون  كام  الفطرة،  عن  يعلم  مبا 

الفطرة يف مجاله، كذلك سيكافح يف هذا السبيل. 

الحياة  الفطرة هي  املتناسقة مع  الحياة  القول:  ولب 

القرآنية.
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Fıtrat Bağlamında...

Giriş

Bu yazıda, fıtrat kavramını tebarüz etti-
rerek, kâlûbelâ olgusu hakkında sahih anla-
yışı ortaya koymaya çalışacağız. Bu çerçeve-
de, fıtratla aynı semantik alanı paylaşan kav-
ramları sunarak, Allah kelamının mahiyeti-
ne değineceğiz. Fıtratın semantik sahasında 
yer alan kavramların benzer ve farklı yönleri 
tebarüz ettirilirse, fıtrattan neyin kastedildi-
ği daha net ortaya çıkabilir. Makalede son 
olarak, aşağıdaki sorunlar çözüme kavuştu-
rulmuş olacaktır: 

Sorun 1: Cinsiyet, yaş ve inanç farkları fıt-
ratı etkiler mi? Fıtrat hep aynıdır da başka 
şeyler mi değişmektedir? Yaramazlık, uy-
sallık, zekâ ve bönlük fıtratla mı hilkatle mi 
ilgilidir? Kemale erme ve şahsiyetin oturma-
sı tabirleri ne ifade etmektedir? İnsanoğlu 
dünyaya tertemiz gelmişken zamanla kirlen-
mekte de, onun için mi tekrar temizlenmesi 
istenmektedir?

Sorun 2: İnsan Allah’ın kendisini yarattığı 
fıtrata davet edilmekle birlikte, Kur’ân’da 
insanoğlu için hiç de olumlu bir yaradılış 
portresi çizilmemektedir: Kuran’a göre in-
san; acelecidir1; zayıf yaradılmıştır2; gerçek bir 

1 İsra 17/11 (وَكَاَن اإْلِنَْساُن َعُجوال); Enbiya 21/37 
.(ُخلَِق اإْلِنَْساُن ِمْن َعَجٍل)

2 Nisa 4/28 (َوُخلَِق اإْلِنَْساُن َضِعيًفا).

T E F S İ R

Fıtrat Bağlamında
 أَلَْسُت ِبَربِّكُْم َقالُوا بَلَى َشِهْدنَا

Âyetinin Tefsiri

ŞÂTİBÎ’YE GÖRE BİD’AT, 

ŞER’Î GİBİ GÖRÜLEN, 

ALLAH’A DAHA FAZLA 

İBADET EDİLECEĞİ 

DÜŞÜNÜLEN, SONRADAN 

ORTAYA ÇIKMIŞ YOLDUR.

MURAT SÜLÜN
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nankördür3; zalimin, cahilin tekidir4; en iyi bil-
diği şey cedelleşmektir5; ağzı iyi laf yapar6; eli 
sıkıdır7; bıkıp usanmadan dünyalık ister; ama 
başına bir kötülük geliverdi mi bir de bakarsınız 
ümitsiz bir karamsar!8 Bir hayra erdiğinde şı-
marır; dert geldiğinde ise sızlanır durur9; başın-
daki dertten kurtulur kurtulmaz Rabbini unu-
tur10; “Ben bunu bizzat kazandım!” demeye baş-
lar11. Tamamı Mekkî olan bu âyetlerde, insan 
cinsinin genel özellikleri mi anlatılmaktadır 
yoksa Müslümanlara kan kusturan Müşrik 
elebaşları -yani özel birtakım insanlar- mı 
konu edinilmektedir, bu ayrı bir bilimsel ça-
lışmanın konusudur…

I. FITRAT NEDİR?
1.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Öncelikle şunu belirtelim ki; fıtrat -ve se-
mantik alanındaki diğer kavramlar- sadece 
insanla alakalı değildir; Arz’ın da fıtratı var-
dır, semanın12 da, hayvanatın da, gıdaların13 
da. Ancak bunlar, makalenin sınırlarını aşar. 

3 İsra 17/67 (كَُفوًرا اإْلِنَْساُن  قَتُوًرا) 100 ,(وَكَاَن  اإْلِنَْساُن  -Abe ;(وَكَاَن 
se 80/17 (أَكَْفرَُه َما  اإْلِنَْساُن   Ayrıca Hac 22/66; Şûra .(قُِتَل 
42/48; Zuhruf 43/15; Adiyat 100/6.

4 Ahzâb 33/72 (َوَحَملََها اإْلِنَْساُن إِنَُّه كَاَن ظَلُوًما َجُهوال).

5 Kehf 18/54 (ٍء َجَدال  ;(وَكَاَن اإْلِنَْساُن أَكَْثَ يَشْ

6 Nahl 16/4 (َخلََق اإْلِنَْساَن ِمْن نُطَْفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنٌي). Ayrıca Ya-
Sin 36/77.

7 Ma’âric 70/19-21 (َوإَِذا َجزُوًعا   ُّ الرشَّ ُه  َمسَّ إَِذا  َهلُوًعا  ُخلَِق  اإْلِنَْساَن   إِنَّ 

ُه الَْخرْيُ َمُنوًعا .(َمسَّ

8 Fussilet 41/49 (فَيَئُوٌس  ُّ الرشَّ ُه  َمسَّ َوإِْن  الَْخرْيِ  ُدَعاِء  ِمْن  اإْلِنَْساُن  يَْسأَُم   اَل 

.Ayrıca Şûra 42/48 .51 ,(قَُنوٌط

9 İsra 17/83 (كَاَن ُّ ُه الرشَّ  َوإَِذا أَنَْعْمَنا َعىَل اإْلِنَْساِن أَْعرََض َونَأَى ِبَجانِِبِه َوإَِذا َمسَّ

.Ayrıca Fussilet 41/49-50 .(يَئُوًسا

10 Zümer 39/8, 49.

11 Fussilet 41/50.

12 Fâtır 35/1 (رِْض َمَواِت َواأْلَ .(الَْحْمُد لِلَِّه فَاِطِر السَّ

13 Bunların genetik kodlarıyla oynayıp, fıtratlarını 
değiştirdiğiniz takdirde, insanın fıtratı da değişe-
bilmektedir. Sözgelimi erkek sperminin kalitesi 
düşmekte; insanlar hastalıklara daha dirençsiz hale 
gelebilmektedir. Kur’an bu bağlamda, göklerin ve 
yerin bozulmasından bahsetmektedir [Rum 30/41 
َعِملُوا) الَِّذي  بَْعَض  لِيُِذيَقُهْم  النَّاِس  أَيِْدي  كََسبَْت  مِبَا  َوالْبَْحِر  الرَْبِّ  يِف  الَْفَساُد   ظََهَر 

يَرِْجُعوَن -Göklerin ve yerin fıtratının bozulma .[(لََعلَُّهْم 
sıyla ilgili bu âyetin insan fıtratıyla ilgili 30. âyetin 
devamında gelmiş olması dikkat çekicidir.

İnsanın bedenî ve ruhî özelliklerinin bütünü 
yapı ve yaradılış kelimeleri ile ifade edilmek-
tedir. Çeşitli yönleriyle insanın yaradılışını, 
yapısını, doğasını, mayasını, huy, karakter ve 
kapasitesini anlatan hilkat, cibilliyet, tabîat, 
mizâc, seciyye, şâkile, bünye, şahsiyet, isti’dâd 
terimleri fıtrat kavramının semantik alanında 
mutalaa edilebilir. Bunlar, nuanslar bir yana, 
Arap dilindeki fıtrat kökü ile eşanlamlı keli-
meler olup, farklı bir anlamı bulunan dînin 
de Kur’ân’da fıtrat ile eşitlendiği görülmek-
tedir14.

Diğer dillere ait kelimeler15 de Türkçeleşmiş 
olmakla birlikte, fıtrat çerçevesindeki Arapça 
kelimelerin dilimizi daha çok etkilemiş ol-
duğu görülmektedir. Bu sebeple, fıtrat bağla-
mındaki Arapça kelimelerin kökanlamlarına 
giderek fıtratla ilgili nüanslar yakalamaya; 
kelimemizin anlamını belirginleştirmeye ça-
lışacağız: 

· Tabîat: “Mühürleme” anlamındaki tab’ kö-
künden; insan doğasının değişmez yapısı-
nı, yani insanı insan yapan en temel özel-
likler. 

· Hilkat: “Mevcuda şekil vererek yaratma” 
anlamındaki halk kökünden; insanın güç-
kuvvet, güzellik vs. zahiri/şekli yaradılışı. 

· Mizâc: karıştırmak anlamındaki mezc kö-
künden; insanın ana ve baba taraflarından 
aldıklarından ve coğrafi şartlardan etkile-
nen bir karışım (halita) oluşu -ki davranış-
ları yönlendiren iç dinamik budur-.

· Cibilliyet: Dağ anlamındaki cebel ile aynı 
kökten; insanın kolay kolay aşınmayan ke-
mikleşmiş özellikleri16. 

· Seciye: “Sükûnet bulma, oturma” anla-
mındaki scy kökünden; insanın oturmuş 

14 Rum 30/30 (يِن َحِنيًفا ِفطْرََة اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَيَْها ال  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أَكَْثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن .(تَبِْديَل لَِخلِْق اللَِّه َذلَِك الدِّ

15 Hûy (insanın genel davranış biçimi); mâye (insan 
varlığının özü); character (karakter/cibilliyet), per-
sonality (şahsiyet), capacity (istidat/kapasite).

16 YaSin 36/62 (َولََقْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجِبالاًّ كَِثرًيا أَفَلَْم تَُكونُوا تَْعِقلُوَن); Şuara 
 âyetlerinde; dağ gibi (َواتَُّقوا الَِّذي َخلََقُكْم َوالِْجِبلََّة اأْلَوَّلنَِي) 26/184
sağlam, aşınmaz, yıkılmaz, bileği bükülmez [görü-
nen] yığınlar anlatılmaktadır.
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karakter özellikleri demekti; fertte seciye 
ne ise cemiyette de hars (kültür) odur17.

· Şâkile: Şekl kökünden “şekillendirici” an-
lamında; insanı yönlendiren ana özellikler.

· Hüviyet: İnsanın kimliği.

· Şahsiyet: İnsanın kişiliği.

· İsti’dâd: Hazırlık anlamındaki ‘add kö-
künden; insanın herhangi bir şeye yatkın-
lığı; ağırlıklı gerçek kapasitesi (“Ne iş olsa 
yaparım!” kabilinden değil…) 

· Bünye: Kurmak, inşa etmek anlamındaki 
bina kökünden; insanın genel yapısı.

Genelde, her insanın biricik olduğu; herke-
sin, onu diğerlerinden ayıran kendine özgü, 
hususî bir yapıda bulunduğu kabul edilmek-
tedir. Bu genetik bilimi açısından doğruysa da, 
insanlar çeşitli genel özellikler etrafında, belli 
potalarda bir araya getirilebilmekte, gruplan-
dırılabilmektedir. Sözgelimi insan dendiğin-
de, öncelikle etten, kemikten, kandan, sinir-
den, yağdan ve kastan oluşan18 fiziki, maddi 
bir varlık anlaşılır; organları yaklaşık yüz yıl 
dayanabilen, kuş gibi havada uçamayan, ba-
lık gibi suda yaşayamayan, yılan gibi sürün-
meyen, pire gibi zıplayamayan, tazı gibi ko-
şamayan, belli bir desibelin altındaki sesleri 
işitemeyen biyolojik bir canlı… Bu, insanın 
maddi varlığıdır; insan bu açıdan hayvanlar-
la aynı yapıdadır; hayvanlar da aynı element-
lerden oluşmaktadır. Nitekim hayatiyetini ya 
bizzat hayvanları ya da onların da yiyebildiği 
şeyleri yiyerek devam ettirmektedir. [Oran-
larda elbette farklılık bulunmaktadır; bu 

17 Gökalp’e ait bu cümle için bkz. Meydan Larousse, 
“seciye” md.

18 İnsan vücudunun kompozisyonu: Su, proteinler, 
yağlar, karbonhidratlar, apatitler, -glikoz ve glikojen 
gibi- karbonhidratlar, -sodyum, potasyum, fosfat 
gibi- iyonlar, -oksijen, hidrojen, karbon monoksit, 
karbondioksit gibi- gazlar, serbest radikaller, DNA 
ve küçük moleküller. Bir başka anlatımla insanın 
%99’u altı elementten -oksijen, karbon, hidrojen, 
nitrojen, kalsiyum ve fosfordan-; geri kalan %1’i ise 
potasyum, sülfür, klor, sodyum, magnezyum, de-
mir, bakır, bor, çinko ve flordan oluşmaktadır. 

   (http://en.wikipedia.org/wiki/Composition_of_the_
human_body)

küçük fark insana sonraki aşamalarda muaz-
zam açılımlar sağlamıştır.]

Bu, insanoğlunun tabiatı ya da beşeri yapı-
sıdır. İnsanın bir de özel yapısı vardır ki; ır-
kının, milletinin, memleketinin, oymağının, 
sülalesinin, ailesinin genel karakteristiği her 
insan tekinin karakterine bir şekilde yansı-
makta; hatta şahsiyeti büyük ölçüde bun-
lar oluşturmaktadır. Bunlar arasında hava, 
rüzgâr, nem, ısı, güneş ışınlarının eğimi gibi 
coğrafi şartların yanında, insanın yiyip içtik-
leri de önemli bir yer tutar. -Burada, helal gı-
danın öneminden ziyade, insan vücudunun 
kimyasını kastediyoruz.- Bunlar yedikleri-
mizden ve içtiklerimizden meydana gelmek-
le birlikte, vücut kimyamız, kanını taşıdığı-
mız atalarımızın, bilhassa ana ve babamızın 
bünyelerinden etkilenmektedir. 

İnsanın manevi varlığı ise bebekliğinden 
itibaren kendisine yapılan bilinçli bilinçsiz 
her tür telkinden; -anasından, babasından, 
akraba-i taallukatından, okul, arkadaş ve iş 
çevresinden- işittiklerinden, okudukların-
dan oluşmaktadır. İnsan varlığında “ilahi bir 
nefes” olduğu, esma-i hüsna olarak bilinen 
ilahi özelliklerin de tüm canlılar arasında en 
fazla insanda tecelli ettiği kabul edilmekte-
dir. Aslında manevi cephe de fiziki temellere 
dayanmaktadır. Mana cephesinin -beyindeki 
nöronlarla, sinir uçlarıyla; yani maddi şeyler-
le irtibatı aşikar olduğu halde, beyin araştır-
maları ve Genetik bilimi XXI. yüzyılda bile 
hala emekleme çağında olduğundan, insanın 
görünmez yönü ‘ruhi’ ve ‘manevi’ gibi adlarla 
anılmak zorunda kalmış; zamanla iyice Tan-
rısallaştırılmıştır. Hatta insan ‘ruh’unun -san-
ki böyle bir şey varmış gibi- Allah’ın ruhun-
dan bir parça olduğu zannedilmiştir. Oysa 
“Benim ruhum” (روحي)19 ifadesindeki ruhul-
lah, “bir varlığı canlı tutan şey” anlamında 
Allah’ın ruhu demek değildir; ‘ruh’un şeref 
ve haysiyetini ifade etmektedir. Bir şeyin Al-
lah adına izafetle anılması, onun şerefini gös-
termek içindir; onun Allah’ın varlığına ait bir 
şey olduğunu değil… Sözgelimi beytullah; 
Allah’ın -bizim evlerimizde olduğu gibi, için-

19 Bkz. Hicr 15/29; Sad 38/72. Ayrıca “ruhumuz”: 
Meryem 19/17; Enbiya 21/91; Tahrim 66/12.
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de yaşanan, yatılıp kalkılan- evi demek değil-
dir; “kamuya ait, şerefli bir mekân” demektir. 
Aynı açıklama, nakatullah (Allah’ın devesi)20 
için de geçerlidir… Nitekim bu çalışmada ele 
aldığımız temel kavram da Kur’an’da fıtratul-
lah21 adıyla anılmaktadır.

1.2. FATR (فطر) KÖKÜNÜN ANLAMI

Fıtratın anlamını ortaya koyabilmek için فطر 
kelimesinin kök anlamına inmek gerekir. 
Kaynakların belirttiğine göre; büyük Tefsir 
otoritesi İbn Abbas, bu kelimeyi, bir kuyu-
nun başında, kuyuyu ilk açanın kendisi ol-
duğunu iddia ederek kuyuyu sahiplenmeye 
çalışan iki Arap köylüsünün kullandığı أنا 
-sözlerini işittikten son [Ene fatartuhâ] َفَطرْتُها
ra ancak, anlayabilmiştir. 

Râgıb el-Isfahanî’nin bildirdiğine göre22; 
-masdarının kök anlamı “uzunlaması فطر
na yarmak”tır. ٍُفُطور ِمن  تَرَىٰ   ifadesi (Mülk َهْل 
67/3), “bir yarık, -yani bir aralık ve gevşek-
lik- görüyor musun?” anlamındadır. Fıtrat 
kelimesi de bu köktendir; “Allah’ın yaratık-
ları fatr eylemesi”, bir şeyi herhangi bir fii-
le elverişli/aday olarak var etmesi; ön örnek 
olmaksızın sanatkârane yaratmasıdır. فِْطرََت 
َعَلْيَها ٱلنَّاَس  َفَطرَ  ٱلَّتِي   ِ  ifadesi (Rum 30/30) ٱللَّ
Allah’ın insanı yaratırken mayasına yerleştir-
diği marifetullaha işarettir. Fıtratullâh; Allah 
tarafından insan mayasına yerleştirilen ima-
nı tanımaya yönelik bir kuvvedir. Tanımdaki 
“bir şeyi herhangi bir fiile elverişli/aday ola-
rak var etmek” ifadesi dikkat çekicidir. Buna 
göre; fıtrat “sonraki her tür gelişmeye açık 
yaratılış”tır; bir tür potansiyel. 

1.3. FITRAT; ÇİFT TARAFLI YATKINLIK

Fıtrat, fatrın masdar binâ-i nev’idir; “beher 
canlı türü açısından o türün kapsamına gi-
renlerin tamamını ilgilendiren (türe özgü) 
genel bir yapı” ifade eder. İlgili âyetlerden; 
fıtrat kavramının yalnız insan için değil, tüm 
varlıklar için söz konusu olduğu anlaşılmak-

20 Bkz. A’raf 7/73; Hud 11/64; Şems 91/13.

21 Bkz. Rum 30/30.

22 Bkz. el-Müfredât, “ftr” md

tadır. Bunların fıtratı çok sayıda âyette teshîr23 
kökü ile ifade edilmiş; insanoğlu hariç, bü-
tün varlıkların Hak Teâlâ’ya fıtrî olarak sec-
de24 ettikleri, teslimiyet25 gösterdikleri, O’nu 
tesbîh26 ve kunût27 ettikleri, yani O’nu her tür 
eksik ve kusurdan uzak bilerek, O’na gönül-
den boyun eğdikleri belirtilmiştir.

Kur’ân’da bu eğilimle ilgili olarak fıtratın ma-
hiyetine de ışık tutan ilginç28 bir âyet bulun-
maktadır:

أَْفَلَح َمنْ قَدْ  وَتَْقَواَها  ُفُجورََها  َفأَلَْهَمَها  َسوَّاَها   وَنَْفٍس وََما 
اَها زَكَّاَها وَقَدْ َخاَب َمنْ دَسَّ

“Kişiye29 ve onu dizayn ederek, günahkârlığını 
da takvasını da onun yapısına yerleştiren (güc)
e yemin ederim ki; kendini arıtıp parlatan ke-
sinlikle felâha ermiştir; onu gömüp karartan da 
şüphesiz ziyana uğramıştır.” (Şems 91/7-10)

Bu âyette fıtrat olgusuna biraz daha açıklık 
getirilmektedir. Yukarıda Râgıb’ın söyledi-
ğinin ve genelde anlaşılanın aksine, fıtrat 
marifetullahtan ibaret değildir. Marifetullah 
fıtratın bir veçhesidir; insanoğlu evet, Tanrı 
fikrine yatkın yaratılmıştır. Ancak âyete göre; 

23 Yıldızlar (A’raf 7/54; Nahl 16/12), Güneş ve Ay 
(A’raf 7/54; Ra’d 13/2; İbrahim 14/33; Nahl 16/12; 
Ankebut 29/61; Lokman 31/29; Fâtır 35/13), gece 
ve gündüz (İbrahim 14/33; Nahl 16/12), deniz-
ler (Nahl 16/14; Câsiye 45/12), nehirler (İbrahim 
14/32), rüzgârlar (Hâkka 69/7), bulutlar (Bakara 
2/164), gemiler (İbrahim 14/32); hasılı göklerde 
ve yerde ne varsa tamamı (Lokman 31/20; 45/13) 
Allah’ın emrine teshîr edilmiş, yani boyun eğdiril-
miştir; fıtratları budur. Ayrıca, iri cüsseli hayvanlar 
insanlara (Hac 22/36, 37); dağlar Hazret-i Davud’a 
(Enbiya 21/79; Sâd 38/18), rüzgâr da Hazret-i 
Süleyman’a (Sâd 38/36) musahhar kılınmıştır.

24 Hac 22/18 (ْمُس رِْض َوالشَّ َمَواِت َوَمْن يِف اأْلَ  أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه يَْسُجُد لَُه َمْن يِف السَّ

َوابُّ وَكَِثرٌي ِمَن النَّاِس وَكَِثرٌي َحقَّ َعلَيِْه الَْعَذاُب َجُر َوالدَّ .(َوالَْقَمُر َوالنُُّجوُم َوالِْجبَاُل َوالشَّ

25 Al-i İmran 3/83 (رِْض َمَواِت َواأْلَ  أَفََغرْيَ ِديِن اللَِّه يَبُْغوَن َولَُه أَْسلََم َمْن يِف السَّ

.(طَْوًعا وَكَرًْها َوإِلَيِْه يُرَْجُعوَن

26 İsra 17/44 (ٍء إاِل رُْض َوَمْن ِفيِهنَّ َوإِْن ِمْن يَشْ َواأْلَ بُْع  َمَواُت السَّ لَُه السَّ  تَُسبُِّح 

.(يَُسبُِّح ِبَحْمِدِه َولَِكْن اَل تَْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهْم

27 Rum 30/26 (رِْض كُلٌّ لَُه قَانِتُوَن َمَواِت َواأْلَ .(َولَُه َمْن يِف السَّ

28 İlginçliğin bir sebebi de, insanı dizayn eden Hak 
Teala’dan cansızlar için kullanılan mâ edatıyla söz 
edilmesidir.

29 Âyette geçen kelime, nefs olup, “bir şeyin nefsi” 
[ruh, ceset birlikte olmak üzere] onun ta kendisi 
(‘ayn’ı) demektir (Râgıb, el-Müfredât, “n-f-s-” md.).
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insan iyiye, güzele, faydalıya meyilli olduğu 
kadar kötüye, çirkine, faydasız ve boş işlere 
de eğilimlidir; her iki çelişik özellik de maya-
sında mevcuttur. Yani marifetullaha eğilimli 
olduğu kadar inkâr ve redde de eğilimlidir. 
Çünkü fıtrat, salt takvaya ya da sadece fücura 
eğilim değil, her ikisine de eşit düzeyde bir 
yatkınlıktır… 

İnsan hayra da şerre de eşit düzeyde yat-
kındır. En iyi insanın içinde bir şeytan; en 
kötü insanın içinde bir melek vardır. Ana-
babanın, çevrenin, eğitimin, okunan kitabın, 
arkadaşlık edilen kişinin, bu iki eğilimden 
hangisini büyütüp beslediği önemlidir. Bu 
noktada, Hazret-i Âdem’in yaratılışını konu 
alan âyetlerde varit olan “meleklerin ilk in-
sana secde etmesi” olgusunun da fıtrat ile 
ilişkili olduğunu hatırlatalım. Yani kanaati-
mizce, takva ve fucûra eğilimli olarak dizayn 
(tesviye) edilen insan fıtratı, mayasının karıl-
dığı melek ve iblis fıtratlarının toplamından 
ibarettir. Melekler insana secde etmiştir; ama 
şeytanlar insana secde etmedikleri gibi, üs-
telik onu kendilerine secde ettirmeye uğraş-
maktadırlar; Kıyamete kadar da uğraşacak-
lardır. İlginçtir; şeytanî yönü güçlü kişiler30 
Kur’ân’da bizzat şeytan adıyla anılmaktadır. 

1.4. FITRAT ÂYETİ

Makalemizin mihverini teşkil eden âyete geç-
meden evvel, fatr (فطر) kökünün kullanıldığı 
âyetleri arz etmek isteriz: Allah Teâlâ “gökleri 
ve yeri fatr eden” (yani sonraki gelişmele-
re açık olarak var eden) olarak nitelenerek, 
gökler ve yer var olduğuna göre, onları fatr 
edenden şüphe edilemeyeceği”31, “O durur-
ken başkasının velî edinilemeyeceği”32, “her 
tür hamdüsenanın O’na ait olduğu”33; O’na 

30 Örnek olarak bkz. Bakara 2/14 (َوإَِذا َخلَْوا إىَِل َشيَاِطيِنِهْم قَالُوا 

َا نَْحُن ُمْستَْهزِئُوَن  نَبََذ فَِريٌق ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب كِتَاَب) 102 ,(إِنَّا َمَعُكْم إمِنَّ

يَاِطنُي َعىَل ُملِْك ُسلَيْاَمَن  ;(اللَِّه َوَراَء ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم اَل يَْعلَُموَن َواتَّبَُعوا َما تَتْلُو الشَّ
En’âm 6/112 (يُوِحي َوالِْجنِّ  اإْلِنِْس  َشيَاِطنَي  ا  َعُدواًّ نَِبيٍّ  لُِكلِّ  َجَعلَْنا   وَكََذلَِك 

يَاِطنَي لَيُوُحوَن إىَِل أَْولِيَائِِهْم) 121 ,(بَْعُضُهْم إىَِل بَْعٍض زُْخرَُف الَْقْوِل ُغُروًرا  َوإِنَّ الشَّ

.(لِيَُجاِدلُوكُْم َوإِْن أَطَْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمرْشِكُوَن

31 İbrahim 14/10.

32 En’âm 6/14.Ayrıca bkz. Yusuf 12/101.

33 Fâtır 35/1.

dua etmek gerektiği34 belirtilmekte; “insana 
kendi cinsinden bir eş yaratanın O olduğu”35 
hatırlatılmaktadır. İnsanlar “Allah’ın insan-
ları fatr ettiği fıtratullâh”a36 çağrılmakta; in-
sanın kendisini fatr eden Zat’a kulluk etme-
mesi için hiçbir makul gerekçe bulunmadığı 
belirtilmekte37; Hz. İbrahim’in “kendisini fatr 
eden Zat dışında bütün ‘tanrı’lardan teberrî 
ederek”38, “tüm varlığıyla, gökleri ve yeri 
fatr eden Zat’a yöneldiği” belirtilmekte39; 
Hz. Musa’ya iman eden Mısırlı büyücülerin 
Firavun’a; “Bizi fatr eden Zat’a seni asla tercih 
etmeyeceğiz!”40 dedikleri anlatılmakta ve “İn-
sanı kim fatr ettiyse, yine O’nun dirilteceği”41 
vurgulanmaktadır. Bu âyetleri, genişçe tef-
sir etmek için değil, sadece fatr kelimesinin 
Kur’ân’da hangi bağlamlarda kullanıldığı-
na değinmek için zikrettik. Yalnız, Kıyamet 
günü anlatılırken, semanın infitar edecek 
olduğundan bahsedilmesi bize ilginç geldi42. 
Şu an hiçbir ‘yer’e yerleştiremediğimiz fiziki 
Ahiret âlemi, herhalde bu sayede doğacak; 
el’an yaşadığımız fizik âlemden farklı, o hav-
salamızın bir türlü almadığı bu yeni dünya; 
belki de evrenimizin ikinci fıtratı olacaktır. 
(Bu, işari bir yorumdur!)

Fıtrat âyetine gelince…

َمنْ يَْهِدي  أَْهَواَءُهْم بَِغْيِر ِعلٍْم َفَمنْ  ََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا   بَِل ات
ُ وََما َلُهْم ِمنْ نَاِصِريَن َفأَِقْم وَْجَهَك لِلدِّيِن َحِنيًفا  أََضلَّ اللَّ
ِ اللَّ لَِخلِْق  تَبِْديَل  َل  َعَلْيَها  النَّاَس  َفَطرَ  الَّتِي   ِ اللَّ  فِْطرَةَ 
 ذَلَِك الدِّيُن الَْقيُِّم وََلِكنَّ أَكْثَرَ النَّاِس َل يَْعَلُموَن ُمِنيِبيَن ِإَلْيهِ
َلةَ وََل تَكُونُوا ِمَن الُْمْشِرِكيَن ِمَن الَِّذيَن َُّقوُه وَأَِقيُموا الصَّ  وَات
َّقُوا دِيَنُهْم وَكَانُوا ِشَيًعا كُلُّ ِحزٍْب بَِما َلَديِْهْم َفِرُحوَن َفر

“Asıl zulmedenler, bilgisizce arzu ve ihtirasla-
rına uymaktalar (sen değil)! Allah’ın saptırdığı 
birini kim doğru yola getirebilir? Hiçbir yar-
dımcıları yoktur bunların! Öyleyse, samimi bir 

34 Zümer 39/46.

35 Şûra 42/11.

36 Rum 30/30.

37 Yasin 36/22.

38 Zuhruf 43/27.

39 En’âm 6/79.

40 Taha 20/72.

41 İsra 17/51.

42 İnfitar 82/1.
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muvahhit olarak sen yüzünü dine, yani Allah’ın 
insanları yarattığı fıtratullaha yönelt. Çünkü 
Allah’ın yaratışında değişme olmaz; dosdoğru 
din budur; ama insanların çoğu bilmez. Hep 
birlikte O’na yönelerek O’ndan sakının; nama-
zı dosdoğru kılın ve şirk koşanlardan olmayın. 
Yani, o kimselerden ki; dinlerini parçalayıp fırka 
fırka olmuşlardır ve her grup kendi elindekinden 
memnundur!” (Rum 30/30-32)

Âyette; yanlış din algılarının hevai aklın peşi-
ne takılmaktan kaynaklandığı belirtilmekte; 
farklı dinler çerçevesindeki anlaşmazlıkların 
ancak fıtrata yönelmekle çözülebileceği ifade 
edilmekte; din ve dindarlık adına ortaya ko-
nulan inançlar bir tarafa bırakılarak, başlan-
gıç noktasına, yani hiçbir faktörün etkileme-
diği ‘yaradılışın özü’ne gidilmesi istenmekte-
dir. Bu öz; Yaradan’ın tek olduğu bilinciyle 
sadece O’na yönelmek, sadece O’ndan sakın-
mak; kısaca samimi/dürüst bir dindarlıktır 
(inabe, ittika, salât). Bunların dışında, her din 
ve mezhep sahibinin gayet memnun olduğu 
çeşitli inanış ve ritueller bulunmakla birlikte, 
bunlar ‘usul’e göre teferruat kabilinden şey-
lerdir. Kılı kırk yardıkça, derinlere inildikçe 
anlaşmazlıklar artmakta olduğundan, din 
adına yapılması gereken şey, fıtrata, yani asla, 
usule, maksada, öze dönmektir. Ancak fıtrata 
yönelişin önünde büyük engeller vardır; en 
büyük engel de, “bilgisizce arzu ve ihtiraslara 
uymak”; Hak Teâlâ’nın sesine kulak verme-
mektir. Hakk’ın sesine kulak verildiği tak-
dirde, O, insanoğluyla öz varlığı aracılığıyla 
konuşacak; onu yönlendirecektir. İlel’ebet 
payidar kalacak sağlam ve doğru din, insanın 
özünde gizlidir: Allah’ın insanları yarattığı 
fıtratullah; kadın-erkek, yaşlı-genç, mümin-
kâfir her insanda aynı olan yaradılış özellik-
leridir: İyi, güzel, temiz, sağlam, kaliteli ve 
faydalı olana temayül, hakkaniyete ve dü-
rüstlüğe meftuniyet, haksızlıktan, yalandan, 
dolandan, sahtekârlıktan nefret vs. 

İnsandaki bu bozulmamış cevher, yine farklı 
dinler bağlamındaki bir cedel esnasında, sıb-
gatullah terkibiyle ifade edilmiştir:

ِ ِصبَْغًة وَنَْحُن َلُه َعابُِدوَن ِ وََمنْ أَْحَسُن ِمَن اللَّ ِصبَْغَة اللَّ

“Allah’ın boyasına Allah’ın!.. Boyası Allah’tan 

daha güzel biri olabilir mi?! Biz de (Müslüman-
lar olarak) O’na kulluk etmekteyiz işte.” (Baka-
ra 2/138)

Fıtrat âyetinde anlatılan şeyle bu âyette anla-
tılan aynıdır; sadece kelimeler farklıdır: Din 
adı altında Allah’ın insanı boyadığı boyanın 
üzerine çekilen, yaradılışın özünden gelme-
yen her tür sun’i ‘boya’; fıtrattan gelmeyen, 
hatta onunla çelişen, ona aykırı, gereksiz, 
abartılı, şekilci şeylerin bırakılıp öze dönül-
mesi… Öze dönülmediği takdirde, dinler ara-
sı anlaşmazlıkların ilel’ebet devam edeceği…

III. KÂLUBELÂ ÂYETİ ve BELLİ BAŞLI 
YORUMLAR

Fıtratullah ve sıbgatullah terkipleri ile anlatı-
lan insani öz, bir başka âyette de sözleşme 
temsili ile ifade edilmiştir. Ancak bu sözleş-
menin mahiyeti, zamanı ve maddeleri hak-
kında görüş birliği bulunmamaktadır. Aşağı-
da bu âyet ele alınacaktır:

3.1. KÂLUBELÂ ÂYETİ ve YAYGIN ANLAYIŞ

ََّتُهْم وَأَْشَهَدُهْم  ِّي وَِإذْ أََخذَ رَبَُّك ِمنْ بَِني آدََم ِمنْ ُظُهورِِهْم ذُر
ِّكُْم قَاُلوا بََلى َشِهدْنَا أَْن تَُقوُلوا يَوَْم  َعَلى أَنُْفِسِهْم أََلْسُت بِرَب
ََّما أَْشرََك آبَاُؤنَا  َّا كُنَّا َعنْ َهذَا غَافِِليَن أَوْ تَُقوُلوا ِإن الِْقَياَمِة ِإن
ًَّة ِمنْ بَْعِدِهْم أََفُتْهِلكَُنا بَِما َفَعَل الُْمبْطُِلوَن ِّي ِمنْ قَبُْل وَكُنَّا ذُر

“Hani senin Rabbin; Âdemoğullarının sulblerin-
den soylarını çıkartırken, onları kendi aleyhleri-
ne şahit tutarak;

‘-Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti de;

‘-Elbette… (Buna) şahitlik etmekteyiz” demiş-
lerdi…

‘-Kıyamet günü, ‘Bizim bundan haberimiz yok-
tu!’ dersiniz diye ya da;

‘-Aslında, daha önce bizim atalarımız şirk koş-
muşlar; biz ise onların ardından gelen bir nesi-
liz (bizi yetiştirenler de onlar; n’apalım, kader 
işte)!.. Sen şimdi, bu batılı icat edenlerin yaptık-
ları yüzünden bizi mi helâk edeceksin?!’ dersiniz 
diye… (insanı böyle şahit tuttu)” (A’raf 7/172-
173)

Bu diyaloğun elest bezminde, ruhlar âlemi 
denilen -herhalde- metafizik bir âlemde ger-
çekleştiğine dair yaygın bir kanaat vardır. Bu 



23

Kur’ani Hayat
MART’11
SAYI 17

 MURAT
SÜLÜN

Fıtrat Bağlamında...

inanışa göre, trilyonlarca insanın ruhu, be-
denleri yaratılmadan milyonlarca yıl evvel 
maddesiz bir âlemde bulunmakta; bedenler 
yaratılırken, bu âlemden getirilerek bedenle-
re üfürülmektedir.

Ruh-beden ayrılığının esas olduğu bu ruh-
çu yaklaşım Kur’anî değildir; Kur’ân’a göre 
insanın aslı maddidir. Kur’an’da aşağıdaki 
mazmunu taşıyan çok sayıda âyet-i kerime 
vardır:

“O halde, ‘ne’den yaratıldığına bir baksın, insan.

Yaratıldı fışkıran bir sudan;

(erkeğin) belkemiği ile (kadının) kaburga kemik-
leri arasından çıkan…” (Tarık 86/5-7)

Ruh, bedendeki canlılığı kaldırabilecek ka-
pasiteye dayalı olarak daha sonra ortaya çık-
maktadır. Yani, canlılık o maddi yapının için-
de bulunduğu nem, ısı vb. özelliklere bağlı 
olarak gerçekleşmektedir; bir başka âlemden 
geliyor değildir. Kaldı ki, insan varlığının ilk 
aşaması olan erkek spermi zaten canlıdır… 
Tekil şartlar sağlam bir şekilde bir araya gel-
diğinde ekstra bir varlığın ortaya çıktığı çok 
örnekler vardır. Mesela büyük bir potansi-
yele sahip bir toplumun münferit kişileri ya 
da 100 tane bağlantısız (başıbozuk) asker, 
güç ve zafer adına hiçbir şey ifade etmezken, 
bunların bir lider etrafında oluşturdukları 
‘bütün’ sayesinde muazzam bir güç ve mele-
ke ortaya çıkmaktadır. Bu kişiler birbirine ne 
kadar büyük bir inanç ve bağlılıkla tutkun 
ise o gücün derecesi de artmaktadır…

3.2. BİR RİVAYET TEFSİRİ ÖRNEĞİ

İbn Cerîr et-Taberî’nin (v.310/922) arz ettiği 
rivayetlere göre; 

Allah Âdem’in sırt kemiğini sıvazlayıp, Kıya-
mete kadar yaratacağı bütün fertleri tohum 
halinde oradan çıkartmıştır; tıpkı tarağı saçtan 
çıkartır gibi… Taberî’nin bizzat Peygamber’e 
isnat ederek aktardığına göre; “Allah Âdem’i 
eli ile yaratmış; ona kendi ruhundan üflemiş; 
sonra onu oturtmuş; sağ eliyle sırtını sıvazla-
yıp bir toz çıkartmış ve ‘Bu toz, Cennet için 
yarattığım kişilerdir’ demiştir. Sonra Âdem’in 
sırtını diğer eliyle sıvazlamıştır -ki O’nun her 

iki eli de ‘sağ’dır- ve şöyle demiştir: Bu toz, 
Cehennem için yarattığım kişilerdir. Bunlar 
Benim dilediğim bütün amelleri yapacaklar 
ve sonunda ömürlerini en kötü amelleri ile 
sona erdirip, onları Ateş’e sokacağım.”43

Taberî daha sonra, İsrailiyat kategorisinde 
değerlendirilebilecek nakillerde bulunmak-
tadır. Sözgelimi müminlerin Âdem’in sağ 
omzundan bembeyaz vaziyette, kâfirlerin ise 
sol omzundan kapkara vaziyette çıkartılma-
sı… Âdem’in, sulbünden çıkartılanlar ara-
sında parlak birisini görerek, adını ve ömrü-
nü sorması; “Davud’dur, ömrü de kırk yıldır" 
denince, bin yıllık ömrünün altmış yılını ona 
vermesi vs.

Taberî’deki rivayetlerde, kâlûbelâ olarak bi-
linen ‘ant’laşmanın fıtratla ilişkisine de belli 
belirsiz işaret edilmektedir. Rivayete göre; 
Hazret-i Peygamber devrinde bazı mücahit-
ler kâfir savaşçıları öldürdükten sonra ço-
cuklarını almışlar ve bu Peygambere çok ağır 
gelmiş; 

“-Bazı insanlara ne oluyor ki; küçük çocukla-
rı alıyorlar!” demiş öfkeyle… Mücahitler; 

“-Bunlar Müşriklerin çocukları değil mi?” de-
yince, 

“-Sizin en iyileriniz de Müşrik çocuğudur! Ba-
kınız; fıtrat üzere doğmayan hiçbir fert yoktur; 
dili açılıncaya kadar da böyle devam eder. Ne 
zaman ki dili açılır, ana-babası o zaman onu Ya-
hudileştirir ya da Hıristiyanlaştırır.” 

“Belli belirsiz” diyoruz. Çünkü Taberî bunu 
bir başka vesile ile gündeme getirmektedir: 
Rivayete göre; Dahhâk b. Muzâhim’in 6 gün-
lük oğlu vefat ettiğinde, 

“-Cabir! Oğlumu mezardaki lahdine koydu-
ğunda, yüzünü aç ve düğümünü çöz; çünkü 
oğlum oturtulup sorgulanacaktır.” demiş. İl-
gili şahıs, emrettiği gibi yapıp işini bitirdik-
ten sonra; 

“-Allahallah! Oğlun neden dolayı sorgulana-
cak ki?” demiş; 

43 Taberi, Cami’u’l-beyan ‘an Te’vili Ayi’l-Kur’an, A’raf 
7/172 hk.
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“-Âdem’in sırt kemiğinde iken verdiği söz-
den dolayı” demiş. Adam; 

“-Âdem’in sırt kemiğinde verilen söz nedir?” 
deyince, 

“-Bana İbn Abbas bildirdi ki; Allah Âdem’in 
sırt kemiğini sıvazlayıp, Kıyamete kadar ya-
ratacağı bütün fertleri toz halinde oradan 
çıkartmış ve yalnızca Allah’a kulluk edecek-
lerine dair onlardan söz almıştır. O gün söz 
verenlerin tamamı dünyaya gelmeden Kıya-
met kopmayacaktır; her kim [dünyaya gelir] 
ikinci sözü de verip ona uygun yaşarsa, ilk 
verdiği söz ona fayda sağlayacaktır. Ama kim 
de ikinci sözü verip ona uygun yaşamazsa, 
ilk sözünün ona hiçbir faydası olmayacaktır. 
İkinci söze yetişemeden, küçük yaşta vefat 
edenler ise ilk verdikleri söz -yani fıtrat- üze-
re ölmüş olacaklardır.”

Yani, Taberî “ilk söz” ile “fıtrat”ı ilişkilendir-
mekteyse de bunun, beher insan ferdinin 
şahsî fıtratı olduğuna, fıtratın ise “sonraki ge-
lişmelere açık bir yaratılış” anlamına gelme-
si hasebiyle, insanın malum yaratılışı [yani, 
Âdem’in sulbündeki değil, kendi babasının 
sulbünden ayrılırkenki fıtratı] olduğuna ge-
reken vurguyu yapmamaktadır. 

3.3. BİR İŞARÎ TEFSİR ÖRNEĞİ

Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’ye (v.283/896) 
göre; 

Allah Teâlâ peygamberleri Âdem’in sırtından; 
insanları da peygamberlerin sırtlarından toz 
halinde almıştır. Nitekim “Hani, Biz peygam-
berlerden; -özellikle de senden, Nuh’tan… sağ-
lam bir söz almıştık” (Ahzab 33/7) buyurmak-
tadır. Peygamberlerden alınan söz Allah’ın 
emir ve yasaklarını iletmeleri; sonra da üm-
metlerini “Ben sizin Rabbiniz değil miyim” 
diyen Allah’ın Rabliğini ikrar etmeye çağır-
malarıydı. Allah kudretini izhar etti de insan-
lar “Belâ, yani elbette” dediler. Böylece Allah; 
yarattıklarından murad ettiği şeyi ve işin ba-
şında ve sonunda ne hal üzere olacaklarsa 
onu “Belâ” sözlerinde cem’etti. Çünkü belâda 
bir ibtilâ [belâ ile sınama] vardır ve “Arş’ı (sa-
dece) ‘su’ üstünde iken, hanginizin daha güzel 
amel sergileyeceğini sınamak için gökleri ve 

yeri ‘altı gün’de yaratan O’dur.” (Hud 11/7) 
buyrulmaktadır. Peygamberleri de bu husus-
ta onlara şahit tuttu. Nitekim [âyetin deva-
mında] “onları kendi aleyhlerine şahit tuttu” 
demektedir [zamirin âyette hiç geçmeyen 
peygamberlere ircâ edilmesi maddi bir hata-
dır]. Sonra onları [yani toz halindeki bütün 
insanlığı] tekrar Âdem’in sulbüne yerleştirdi 
ve daha sonra Allah’la yaptıkları anlaşmayı 
ve verdikleri sözü hatırlatmak üzere peygam-
berleri insanlara gönderdi. Oysa bunlar söz 
konusu gerçeği ikrar ederlerken, onu [daha 
sonra] kimin tekzip, kimin de tasdik edece-
ği O’nun ilminde idi.” Tüsterî, “Kendisinden 
söz alınan bütün fertler dünyaya gelene ka-
dar Kıyamet kopmayacak” dedikten sonra, 
bu ezelî ilme göre henüz hiçbir şey yapma-
dan; hatta varlık sahnesine dahi çıkmadan 
erişilen se’âdetin ve maruz kalınan şekâvetin 
alametlerini vermektedir; yani kişide şu şu 
özellikler varsa Cennetliktir; şu şu özellikler 
varsa Cehennemliktir, anlamında…44

Tefsir dendiğinde akla gelen ilk birkaç kişi-
den biri olan Taberî’ye göre, bütün insanlık 
Âdem’in sırtından toz halinde alınmış ve söz 
konusu diyalog gerçekleştirilmiştir. İşarî tef-
sirin önde gelen şahsiyetlerinden Tüsterî ise 
bütün insanlığın Âdem’in sırtından toz ha-
linde alındığı temasını biraz daha detaylan-
dırmakta; başka âyetleri de istihdam ederek, 
önce peygamberlerin çıkarılacağını, ümmet-
lerin ise bunların sırtından alınıp, daha sonra 
tamamının tekrar Âdem’in sırtın yerleştirile-
ceğini anlatmaktadır. 

3.4. BİR DİRAYET TEFSİRİ ÖRNEĞİ

Ebu Mansur el-Matüridî (v.333/944) ise, il-
gili görüşleri iki başlıkta özetlemektedir: 

İlk grup müfessire göre; bu olay Âdem yara-
tıldığı sırada gerçekleşmiş; onun zürriyetin-
den gelecek olanları Allah toz halinde çıkart-
mış ve onlara ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ 
demiş; onlar da ‘Elbette…’ demişlerdir. (ii) 
İkinci görüş ise burada; insan nesliyle ilgili 
bilinen genel tenasülün kastedildiğidir. Yani 
geçmişte olduğu ve gelecekte olacağı gibi, 

44 Tüsteri, Tefsiru’l-Kur’an, A’raf 7/172 hk.
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beher insanın, baba sulbünden alınıp ana 
rahminde inşa edilmesi. İlgili âyetlerde45; 
insanoğlunun, başından sonuna kadar nasıl 
plânlandığıyla, yani yaratılmaya nasıl baş-
ladığı ve bunun dünyanın dört bir yanında 
an-be-an nasıl devam ettiği ile ilgili olarak 
hiçbir mahlûkun anlayamayacağı muhte-
şem bir plân, program ve kudret bulunduğu 
anlatılmaktadır. Öyle ilginç bir plânlama ve 
[insanın iki ayağı üzerinde dimdik gidebil-
diği] öyle güzel bir yaratma ki, mahlûkat 
ellerindeki bütün metot ve imkânları kulla-
narak insanoğluna herkesin gördüğü böyle 
bir biçim vermeye çalışsaydı, veremezdi… 
Gördüğü halde o şekli veremeyen, karanlık 
içre karanlıklarda bulunan bir varlığa (cenin) 
bunu nasıl verebilir?! İnsanın yapısı bununla 
da kalmamış; insanoğlu; -bırakın hikmetini 
kavramayı- hayal bile edemeyeceği birtakım 
kabiliyetlerle; işitme, görme ve akıl gücüy-
le donatılmıştır ki; “Kendi üzerinizde düşün-
meyecek misiniz? Hâla görmeyecek misiniz?” 
(Zâriyât 51/21) buyrulması bununla ilgilidir. 
İnsan nesliyle yapılan sözleşme budur; ken-
disini bu biçim ve anlam ile plânlayıp, sonra 
da bu hal üzere inşa eden Zat’ı, ‘şanına la-
yık olmayan birtakım özelliklerden bilhassa 
eşi-benzeri olmak’tan münezzeh kabul edip, 
yücelteceği ve O’ndan başka efendi (Rab) 
tanımayacağına dair insanı bizzat kendisi 
aleyhinde şahit tutma işte budur; insanın 
kendi aleyhine şahit tutulmasının anlamı bu-
dur; kendisini plânlayıp programlayan Zat’ı 
yegâne Rab bilmek; böyle bir varlığın benze-
rinin olamayacağını anlamak… 

İlk görüş bağlamında Matüridî, Âdem’in sır-
tından çıkartılan herkes Allah’ın sorusuna 
“elbette” cevabı verdiği halde, Allah’ın bunla-
rı ikiye ayırarak; “Şunları Cennet için yarattım, 
ama umurumda değil! Şunları da Cehennem 
için yarattım; bu da umurumda değil”46 dediği-
nin nasıl söylenebileceğini sorgulamış ve bu 

45 Yani şu âyetlerde anlatılan realite: Târık 86/5-7; 
Hac 22/5; Mü’minûn 23/12-14; Zümer 3976; Nuh 
71/13-14.

46 İbn Hanbel, IV, 186. Benzer rivayetler Taberî’de de 
geçmişti. Ayrıca bkz. Ebu Davud, Sünnet 16; Tirmizî, 
Tefsir 7.

tür rivayetlerin aktarılmasını uygun görme-
miştir. Ona göre; âyetin akışı ikinci te’vilin 
ilkinden daha haklı olduğunu göstermek-
tedir. Çünkü âyette; ilk görüşte iddia edil-
diği gibi, “Âdem’in sırtından” denmemekte; 
“Âdemoğullarının sırtlarından” denmekte-
dir. Kaldı ki, Bakara: 28 ve Gâfir: 11’e göre; 
insanoğlu için iki ölüm; iki de hayat söz ko-
nusudur. Ölümlerden biri, dünyaya gelme-
den evvelki ‘ölü’ hali; diğeri ise dünya haya-
tından ayrılış anlamındaki ölümdür. Hayat-
lar da dünya ve Ahret hayatlarıdır. Oysa bu 
görüşte; insanın üçüncü bir kez daha dirilti-
lip konuşturulup, tekrar öldürülmüş olduğu 
iddia edilmektedir47. 

3.5. ÂYETİN TEFSİRİ HAKKINDA SONSÖZ

Cârullah ez-Zemahşerî (v.538/1143) de aynı 
görüştedir. Aşağıdaki açıklamalarıyla, bir ba-
kıma Matüridî’ye tercüman olmaktadır:

“Zürriyetlerin Âdemoğullarının sırtlarından 
çıkartılması” nesilden nesile babalarının 
sulplerinden çıkartılması ve kendi aleyhleri-
ne şahit tutulmasıdır. “Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim? Elbette… (Buna) şahitlik etmekteyiz” 
diyaloğu semboliktir. Böylece, anlaşılması 
güç bir olgu insanın hayalinde canlandırılmış 
olmaktadır (temsil ve tahyîl). Bu temsil ile; 
Allah’ın insanların önüne, yegâne Rableri ol-
duğuna dair deliller diktiği; insanın da -doğ-
ruyla yanlışı ayırt etsin diye Allah tarafından 
emrine verilen akıl ve basiret araçları ile- 
buna tanıklık ettiği anlatılmaktadır. Onları, 
bir nevî, kendi aleyhlerine şahit tutmakta; 
soru sormak amacıyla değil, onlardan doğru 
cevabı almak için “Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim?” demekte; insanlar da sanki; “Elbet-
te… Bizim Rabbimiz sensin; kendi aleyhimi-
ze tanıklık ettik ve Senin yegâne [Rabbimiz] 
olduğunu ikrar eyledik” demektedirler. Ge-
rek Allah kelâmında48 gerek Resul’ünün söz-
lerinde gerekse Arap dilinde temsilî anlatım 
yaygındır49.

47 Matüridi, Te’vilatu’l-Kur’an, A’raf 7/172 hk.

48 Örneği: Nahl 16/40; Fussilet 41/11.

49 Zemahşeri, el-Keşşaf, A’raf 7/172 hk.
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SONUÇ OLARAK

Makalenin başında; insanın, fıtratullaha da-
vet edilmekle birlikte, Kur’ân’da insan için 
hiç de olumlu bir yaradılış portresi çizilme-
diğini hatırlatmıştık. Kur’ân’ın ‘insan’a bakışı 
olumsuz görünmekteyse de, bu olumsuz in-
san karakterinin “iman ve amel-i salih dairesi 
dışında kalanlar”50 olduğu anlaşılmaktadır. 

Âdemoğullarından, yani sırtlarından alı-
nan şey, erkek spermi, yani insan varlığının 
ilk aşaması olan fışkıran sudur (دافق  .(ماء 
Kâlubelâ âyetinde; insanoğlunun, varlığının 
ilk aşamasında, daha insan olarak anılmadı-
ğı bir sırada, henüz ana rahmine bile intikal 
etmemişken; “Rab olarak sadece Allah’ı tanı-
yacağı” çerçevesinde Hak Teala ile ‘ant’laşıp 
sözleştiği anlatılmaktadır. 

Allah ile ilgili kavl ve kelâm masdarlarının 
kullanılışı ayrı bir araştırmanın konusudur; 
şu kadarını belirtelim ki, Allah’a isnat edilen 
‘söylem’ ve ‘söz’leri ilk akla gelen anlamıyla 
düşünmek yanlış olabilir. Allah hiçbir beşerî 
dil ile konuşmamaktadır; Allah kelâmı; ses, 
harf, kelime gibi beşerî özelliklerden mü-
nezzeh olduğundan, O’nun sözleri ‘Kâf’la, 
‘Kef’le, A ile, B ile alâkası yoktur. Ancak 
O’nun kendine özgü kelâmı, insan muhatap-
larınca ancak beşerî dil gerçekleri çerçevesin-
de anlaşılabilmektedir. Oysa Allah sadece in-
san ile iletişimde değildir; gökyüzü ile Arz’la, 
dağlarla, kuşlarla, bal arısıyla, ipek böceğiyle 
hasılı, tüm yaratıklarıyla bir şekilde iletişim 
halindedir; her bir varlık O’nunla kendi rea-
litesine göre iletişim kurmaktadır; bu iletişim 
bir tür programlama şeklinde cereyan etmek-
tedir. İnsan dışında hiçbir varlığın A ile B ile 
Ayın’la Gayın’la ilgisi yoktur. İşte, Allah’ın o 
sırada henüz insan denilemeyecek bir sper-
ma hücresiyle âyetimizde sözü edilen diya-
logu gerçekleştirmesi de aynıdır; burada bir 
kelâm var olmakla birlikte, bu anladığımız 
manada bir konuşma değildir; insanın “Rab 
olarak sadece Hak Teâlâ’yı kabul edebilecek 
bir donanım”la yaratılmış olmasıdır. 

Fıtrat âyetinde vurgulanmak istenen şudur: 
Dinler arası anlaşmazlıklar ancak fıtrata yö-

50 Tîn 94/4-6; Asr 103/1-3.

nelerek çözülebilir; bu çerçevede, din ve 
dindarlık adına ortaya konulanlar bir tarafa 
bırakılmalı; başlangıç noktasına, yani hiç-
bir faktörün etkilemediği ‘yaradılışın özü’ne 
gidilmelidir. Bu öz; Yaradan’ın tek olduğu 
bilinciyle, sadece O’na yönelmek, sadece 
O’ndan sakınmak; kısaca samimi, dürüst 
bir dindarlıktır. Farklı din sahiplerinin ga-
yet memnun olduğu çeşitli/çelişik inanış ve 
ritüelleri bulunmakla birlikte, bunlar usule 
göre teferruat kabilinden şeylerdir. Kılı kırk 
yardıkça anlaşmazlıklar arttığı için, din adına 
yapılması gereken; asla, usule, maksada, öze 
(fıtrat) dönmektir. İlel’ebet payidar kalacak 
sağlam ve doğru din, bu özde gizlidir. Sözün 
özü; fıtrat; kadın-erkek, yaşlı-genç, mümin-
kâfir her insanda aynı olan yaradılış özel-
likleridir: İyi, güzel, temiz ve faydalı olana 
temayül, haksızlıktan, yalandan-dolandan 
nefret, dürüstlüğe meftuniyet vs.

Ancak bu, insandaki inkâr eğilimini dışla-
mamaktadır. İnsan melek değildir; masum 
değildir; marifetullah potansiyeline sahip ol-
duğu kadar nankörlük ve ateizm potansiyeli 
de vardır. 

Yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvil hâlenâ ilâ 
ahseni’l-hâl

“Ey bütün potansiyelleri ve hâlleri değiştirip 
duran (Allah’ım)! Bizim hâlimizi de en güzel 
hâle çeviriver.”
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Her Çocuğun 
İslam Fıtratı Üzerine 
Doğması

ıtrat, saf, berrak, katıksız ve gerçek 
yaratılışın adıdır. İnsanoğlunda Rab-

bini aramaya yönelten saf bir arzu ve işti-
yak meydana getirir. İnsan fıtratı, giyinme, 
yeme, evlenme ihtiyaçlarını hissettiği gibi, 
rabbini bulma ihtiyacını da hisseder.1 Nite-
kim Miraç’tan bahseden hadis-i şerifte Hz. 
Peygamber’e süt, bal ve şarap bulunan üç 
kadehin sunulduğu, Hz. Peygamber’in sütü 
tercih ettiği, bunun üzerine kendisine şöy-
le denildiği rivayet edilmiştir: “Fıtrata sevk 
olundun, fıtratı tercih ettin…”2 Hadiste fıtra-
tın süt ile sembolize edildiği görülmüştür. 
Süt temiz ve saf yaratılışı sembolize eder. 
Kutsi bir hadiste de şöyle buyrulmuştur:  
“Muhakkak ki ben kullarımı hanifler olarak 
yarattım. Sonra şeytanlar onlara musallat oldu 
ve kendilerini (fıtrattan) çevirdi. Şeytanlar be-
nim helal kıldığımı haram kıldılar.”3 Elmalılı 
Muhammed, Hamdi Yazır, dinin iki kaynağı 
vardır: Biri fıtrat biri de kesb demek sure-
tiyle fıtratın önemine dikkat çekmiştir.4 Bu 
makalemizde fıtratın insan hayatındaki öne-
mini irdelemeye çalışacağız.

Fıtrat kavramı
Fıtrat, sözlükte ilk yaratılış, aslî ve temiz ta-

1 Bkz. Murteza, Mutahhari, Fıtrat, Çev: İsmail Ben-
dirderya, s.  14.

2 Buhari, Eşribe, 12.

3 Müslim, Cennet, 16.

4 Bkz. Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an 
Dili, 5/3824.
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biat ve sünnet anlamlarına gelir.5 İbnül Esir, 
Fıtrat kelimesinin iki manaya geldiğini söy-
ler: 1) sadaka-i fıtır. 2) Hilkat; yani yaratı-
lış.6 Kavram olarak da insan kişiliğinin çevre 
etkilerinden bağımsız olarak var olan özü, 
temel unsuru bütün insanlarda olan gelişme 
ve oluşma kapasitesidir. 

Her Çocuğun İslam Fıtratı Üzerine  
Yaratılışının İzahı

Konunun özünü,  “Her doğan çocuk muhak-
kak İslam fıtratı üzerine doğar. Anasıyla babası 
onu Yahudi veya Hıristiyan veya Mecusi yapar-
lar. Nasıl ki her hayvanın yavrusu aza itibariyle 
tam olarak doğar. O hayvanın burnunda, ku-
lağında eksik, kesik bir şey görür müsünüz?”7 
hadisi oluşturmaktadır.  İnsan yaratılışı iti-
bariyle Allah’ı tanımak için mükemmel bir 
yapıya sahiptir. Mıknatısta demiri çekme 
özelliği bulunduğu gibi, insanda da Allah’ı 
bulma, tanıma ve İslam’ı kabul etme özelliği 
bulunmaktadır. İnsanın kendisini tanıması 
nasıl bir realite ise, Allah’ı bilmesi de bir re-
alitedir. İnsan doğarken akıl ve basirete ve 
din duygusuna malik olarak doğar. İrade-
si bütün mevcudat üzerine hâkim ezeli bir 
kuvvetin varlığını hisseder. “Kıyamet gü-
nünde, biz bundan habersizdik demeyesiniz 
diye Rabbin Âdemoğullarından, onların bel-
lerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendi-
lerine şahit tuttu ve dedi ki: “Ben sizin Rab-
biniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) 
şahit olduk, dediler.”8 Ahmet Akseki ayetin 
tefsiri bağlamında şunları der: Ayette geçen 
bu teahüt bu isnat ve mukavele temsili bir 
manadır. Bunlar hakikatte mahmul olmayıp 
bir istiare-i temsiliyedir; yani, Cenab-ı Hak, 
bütün insanları mebde-i fıtratlarında kendi 
vahdaniyetine dalalet eden bir takım âfâkî 
ve enfusî delail-i rububiyet ile istidlale ve 

5 Bkz. Râğib,  İsfehânî, Müfredât, f-t-r maddesi.

6 İbn Esir, Mecdüddin,  en-Nihâye fi Ğaribi’l- Hadis, 
3/457.

7 Buhari, Cenaiz, 80.

8 A’raf, 7/172.

İslam’a müstaid (uygun) olarak yaratmıştır.9 
…Allah tevhid ve marifet sadece istidlal ile 
sırf bir marifet olmayıp kendi fıtratına yer-
leştirmiştir. Allah’ı kabul etme fikri insanın 
fıtratında olduğu gibi hüsün fikri, ruh fikri 
de böyledir. Mesela bir çocuk güzel bir çeh-
reden müteessir olur. Bir güzele alaka peyda 
eder. Halbuki kimse ona bunu öğretmemiş-
tir. İmam-ı Azam’ın Cenab-ı Hak peygamber 
göndermemiş bile olsaydı Allah’ı akıl ile bul-
mak ve bilmek vacib olurdu demesi de bu 
fikirle alakalıdır.10 

Rabiatul Adeviye’ye,

- Falanca âlim Allah’ın varlığına dair bin delil 
ortaya koydu, denildiğinde,

- Bırakın onu, onun bin şüphesi olmasaydı 
onları ortaya koymazdı, cevabını verir. 

- O halde insan nasıl ve neyle inanır?” denil-
diğinde,

- Issız bir çölde yol ve istikametini kaybet-
tiğinde, ne dersin sorusunu yöneltir. Muha-
tabı,

- Ey Rabbim yardım et, derim, cevabını verir. 
Rabia,

- İşte Allah’ın en büyük delili budur, cevabı-
nı verir.11  

İslam inancına göre insan, eksiksiz, kursuz, 
temiz ve günahsız olarak doğar. İnsan ol-
gunlaşma ve gelişmeye elverişlidir. Bu özel-
lik ebeveynlerin Müslüman ya da gayrimüs-
lim olma durumlarında değişmez. Çocuk, 
yaratılışıyla tevhidi yakalama ve kabullen-
me yeteneğine sahiptir. Fıtratın belirleyici 
bir özelliği olduğu muhakkaktır. Ancak bu 
özellik zorlayıcı değildir. Fıtrat dış etkenle-
re göre belirlenir. Çocuk fıtratı boş bir kabı 
andırmaktadır. Başta ebeveyni olmak üzere, 
dış etkenler tarafından doldurulur. Kap iyi 
ve yararlı maddelerle doldurulabildiği gibi, 

9 Akseki, Ahmed Hamdi, İslam,  s.152.

10 Akseki, a.g.e., s.154.

11 Tantâvî, Ali, Fusûlûn Fi’d-Da’ve, s.28.
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kötü ve zararlı maddelerle de doldurulabilir. 
Çocuk baliğ olduktan sonra iradesiyle baş 
başa kalır. İradesini hangi yönde kullanırsa 
ona göre muamele görür. Ya mükâfat ya da 
ceza alır. İnsan fıtratını koruyan en büyük 
muhafız dindir. Din fıtratı değiştirmez, için-
deki saf ve temiz yapıyı geliştirir.12 

Fıtrat hadisinin vermiş olduğu diğer bir me-
saj da şudur. Dinin güzel gördüğü şey güzel-
dir ve insana yararlıdır. Kötü gördüğü şeyler 
de kötü ve zararlıdır. Çocuk dünyaya gözle-
rini açar açmaz yaşadığı ortam ile o ortam-
da yaşayan kişileri görür. O havayı teneffüs 
eder. Yaşam ve hareketleri onun için ayna 
özelliğini taşır, onları takip ve taklit eder. Fıt-
rat hadisinin bir manası da dinin güzel gör-
düğü şeyler güzeldir, insana yararlıdır. Onun 
elde edilmesi gerekir. Kötü olarak bildirdiği 
şeyler de kötüdür, zararlıdır. Onlardan ka-
çınmak gerekir. Her doğan çocuk İslam seci-
yesinde doğar; yani her çocuk İslam’a müsait 
bir tabiattadır. Bu özelliğiyle baş başa bırakır 
dışarıdan müdahale edilmezse İslam üzerine 
hayatını devam ettirir.

Allâme el-Hullî çocukta din fıtratıyla ilgili 
olarak şu örneği verir: Bir kişi doğru söyle-
diğinde bir lira almakla veya yalan söylediği 
takdirde bir lira kazanmakla muhayyer bı-
rakılırsa şüphesiz ki doğru söylemeyi tercih 
edecektir.13 “(Rasulüm!) Sen yüzünü hanif 
olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üze-
re yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışın-
da değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; 
fakat insanların çoğu bilmezler.”14 âyetinde 
söz konusu edilen “Allah’ın yaratılışında 
değişiklik yoktur” ifadesi buna işaret etmek-
tedir. Allah’ın emrettiği her şey yaratılışıyla 
uyumludur. Bir balığın suda yaşamaya uygun 
yaratılması gibi, insan da İslam atmosferinde 
yaşamaya elverişli yaratılmıştır. Dış müdaha-
leler olmazsa onunla yaşamını sürdürecek-

12 Bkz. Ahmed Halil Cuma,  et-Tıflu, s.95-96.

13 Bkz.Mağniyye, Muhammed Cevad, el-Kâşif, 6/142.

14 Rûm,30/30.

tir. Keza kurbağanın susuz yaşayamaması, 
serbest kaldığında suya atlaması, onu tercih 
etmesi de bu gerçeğe işaret etmektedir. Mur-
taza Mutaharri ayet bağlamında şunları der: 
İnsana verdiğimiz özel bir yaratılışı şekli var-
dır. Yani insan özel bir şekilde yaratılmıştır. 
Bu gün açıkça kullanılan “insanın özellikleri” 
kavramında olduğu gibi eğer biz insan için 
yaratılışın bir takım özelliklere dayandığına 
inanacak olursak fıtratı zımnen kabul etmiş 
oluruz. İnsanın fıtratı demek insanın yaratı-
lışındaki özellikler demektir.15

 Hadiste dikkat edilmesi gereken diğer bir 
husus, hayvanları fıtrattan alı koyan bir et-
ken olmadığından onlarda sapma görülme-
mesidir. Hayvanlar yaratıcılarını tanımakta 
ve ona tesbih etmektedir. “(Şeytan böyle ki)  
göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, 
gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a 
secde etmesinler.”16 Ayet, hüdhüd kuşunun 
inanmayan Belkıs toplumunu tenkit ve sitem 
ettiğini haber vermektedir. Ayet, insanlarda 
olduğu gibi hayvanlarda da Allah’ı tanıma 
yetisinin bulunduğunu göstermektedir. 

Fıtrat hadisinde ebeveynin misal verilmesi, 
hükmü hasr için değildir. Yani çocuğu et-
kileyen faktörler ebeveynle sınırlı değildir. 
Ayet, umumi ifade eder. Nitekim kimi çocu-
ğu ebeveyni değil, kötü arkadaş ve toplum 
tevhitten alıkoymaktadır.17 Keza hadiste be-
lirtilen Yahudileştirme, Hıristiyanlaştırma ve 
Mecusileştirme de sınırlandırmayı ifade et-
mez, geneli ifade eder. Hadis meşhur üç dini 
örnek vermiştir.”18 Şu hadis, ebeveyn dışında 
da çocuğu etkileyen bazı unsurların bulun-
duğunu göstermektedir. “İyi ile kötü dostun 
misali, misk sahibi ile ateş üfleyip saçan demirci 
körüğü misali gibidir. Misk sahibi ya bu güzel 
kokudan bir miktar sana verir yahut satın alır-

15 Mutahhari, a.g.e. s.14.

16 Neml, 27/25.

17 Bkz.Üseymin, Muhammed b. Salih, el- Kenzu’s-
Semin fi Tefsiri İbn Üseymin, 9/104.

18 Buhari, hadis no:5534.
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sın veyahut ondan güzel koku alır istifade eder-
sin. Fakat demirci körüğünün nefesi ya senin 
elbiseni yakmak yahut da ondan ağır bir koku 
koklamak zorundasın”19 Nitekim çocuklar be-
lirtilen üç din dışında kalan batıl inanç ve 
ideolojilere de saplanmaktadırlar. İbn Şihab 
ez-Zuhri şunu der: Her ölen çocuğun zina 
mahsulü de olsa namazı kılınır. Şundan do-
layı ki o çocuk İslam fıtratı ve hilkati üzerine 
yaratılmıştır. Onun anasıyla babası Yahudi 
anası gayrimüslim olsa bile bilhassa babası 
Müslüman olduklarını iddia etmişlerse o ço-
cuk doğum sırasında ağlayarak doğmuş ise 
ona namaz kılınır.20 (…) Hadis, insanlarda 
din duygusunun ve gerçeği kabul aşkının 
fıtri oluşuna delildir. Bu sebeple, nevzat (do-
ğan çocuk) şirkten küfürden salim bir halde 
iman üzere yaratıldığı için ister mümin ister 
kâfir bir ana babadan dünyaya gelsin sinni 
kemal  (ergenlik çağına) idrak etmeden ölen 
nevzadın cumhura göre cennetlik olduğu ka-
bul edilmiştir.21

İnsan ve sorumluluk

Ahlakiyatçılar, sorumluluğu, kişinin ilahî 
emirleri yerine getirip yasaklardan sakınma 
kabiliyeti, kişinin hesap vermesi gereken 
durum veya yetenek şeklinde tanımlamış-
lardır.22 Sorumluluk tanımı nın izahı şudur: 
İlminle Allah için ne yaptın? Kendin için ne 
yaptın? Ailen için ne yaptın? Kabilen için ne 
yaptın? Köyün için ne yaptın? Bölgen için 
ne yaptın? Vatanın için ne yaptın? Ve bütün 
İslâm ümmeti için ne yaptın?23 Sorumluk 
insanlara kazandırılması gereken duygula-
rın başında gelir. Sorumluk gerek bireyin 
kendisiyle, gerek çevresiyle, gerek toplum 
ve gerekse insan dışı varlıklarla münasebet-

19 Buhari, Buyu’,38.

20  Ahmed Naim, Sahih-i Buhari Muhtasar-ı Tecrid-i 
Sarih Tecemesi ve Şerhi, 4/530.

21 Ahmed Naim,a.g.e., 4/532.
22 el-Helebi, Ahmed b. Abdulaziz b. Muhammed, el-

Mesuliyyetu’l -Hulukiyye,  s. 71. 
23 Draz, Muhammed Abdullah, İslâm’ın İnsana Verdiği 

Değer, Çev. Nureddin Demir, s. 82. 

lerinde sorumluluk ve sorumluluk duygusu-
nun etkili olması konunun önemini ortaya 
koymaktadır.

İnsanın sorumlu olduğu dört durum vardır: 

1. Emir vermek, azmettirmek. Başka-
larının meydana getirdiği bir fiil ve eyleme 
sebebiyet verenler veya azmettirenler, müda-
halelerinden dolayı sorumludurlar. 

2. Bir hayır veya kötülüğe öncülük et-
mek. Hayra öncülük eden onu işleyen gibi-
dir. Kötülüğü emerden veya yaptıran da onu 
yapan gibidir. 

3. Kötü örnek olmak. Kim iyi bir çı-
ğır açarsa, onu işleyenin sevap aldığı kadar 
sevap alır. Kim de kötülüğe öncülük ederse 
onu yapan kadar günah kazanır. 

4. Kötülüğe ses çıkarmamak. Meydana 
gelen kötülüğe karşı el, dil ve kalp ile kar-
şı çıkmak emredilmiştir. Herkes bulunduğu 
ko num ve sahip olduğu imkânlara göre kö-
tülüğü önleme ile sorumlu dur.24  

Sorumlu dediğimiz kişi, ya mahkeme karşı-
sındaki davalı gibi maddî bir ceza ile ya da 
imtihan olmakta olan bir öğrencinin sınıfta 
kalabileceği tehlikesi gibi manevî bir mahru-
miyet ile baş başa olan kimsedir. Sorumluluk 
bir görev yapmaya bir işi yerine getirmeye 
çağırdığın zaman başlar. Bu çağrıya uyarak 
görevini yerine getirip hesabını teslim ettiğin 
yerde biter.  “Sizden kim bir kötülüğü görse onu 
eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle değiştir-
sin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin 
ki bu imanın en zayıf derecesidir.”25 hadisi ve 
“Ey iman edenler! Allah’a ve Rasûlüne hain-
lik etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlere 
de hıyanet etmeyin.”26 ayeti, hesap vermek-
le yükümlü olduğumuz kaza/yargı mercile-
rini bildirmekte dir. Allah’a hainlik etmeyin 
buyruğu ise; bir dinî sorumluluğu, kendi 
emanetlerinize de hainlik etmeyin buyruğu 

24 Draz, a.g.e, s. 82-83. 
25 Müslim, İman,78. 
26 Enfal, 8/27. 
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da, beşeri ve ahlakî so rumluluğu ifade eder. 
“Ve de ki: ‘Çalışın!’ Çünkü yaptıklarınızı 
sonra hem Allah görecek, hem Rasûlü, hem 
de müminler; ve hepiniz mutlaka o gizli ve 
açığı bilen Allah’ın huzuruna götürüleceksi-
niz; o zaman O, size neler yap tığınızı haber 
verecek.”27    Ayette söz konusu edilen Allah 
yaptıklarınızı görecektir,  ifadesi, ilahî mahke-
meyi temsil etmektedir. Rasûl de sonra yaptık-
larınızı görecektir: ifadesi, beşerî mahkemeyi 
temsil etmektedir. Herkes yaptığını görecek-
tir ifadesi de vicdanî mahkemeyi oluşturur. 
Ayet, beşerî otoriteyi iki çeşide ayırmaktadır; 
Birincisi merkezî otoritedir. O da çeşitli dev-
let kuruluşlarından meydana gelir. Devlet 
başkanı bunu temsil eder. O, merkezî oto-
ritenin remzi ve unvanıdır. İkincisi, adem-i 
merkeziyet tir. Bunun sınıfları pek belli edil-
memiştir. Ancak yerinden yönetim, halkın 
doğrudan doğruya yönetime katılmasıyla 
olur. Bu iki idare şekli âyet-i kerimede iki 
kelime ile izah edilmiştir; Rasûl ve müminler 
kelimeleridir. Rasûl, devlet otoritesine karşı 
sorumluluğunu, mümin ler de kamuoyuna 
karşı sorumluluğunu beyan etmektedir.           

Ebeveyn ve sorumluk

Çocuklara karşı ebeveyn sorumluğunun di-
ğer insanlardan farklı olduğu muhakkaktır. 
Nitekim Kur’an şöyle der: “Ey iman edenler! 
Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taş-
lar olan ateşten koruyun...”28 Ebeveyn, hem 
iyilik hem de kötülük yapmada insanlara ör-
nek teşkil etmektedirler. Onlar, çocuklara en 
yakın insanlardır. Bir insanın ebeveynine ezi-
yet etmesi, di ğer insanlara eziyet etmesi de 
diğer insanlara yapılan kötülük gibi değildir.  
Gazali bir vesile ile ebeveyni çiftçiye, eğitimi 
toprağa, çocukları da toprağa atılan tohum 
ve tanelere benzetmektedir. Çiftçi toprakta 
biten tüm zararlı unsurları temizlemek du-
rumundadır.29 Gazali, diğer bir vesileyle de, 

27 Tevbe, 9/105. 

28 Tahrim,66/6.

29 Bkz.Gazali, Ebu Hamid Muhammed b. Muham-
med, Eyyühe’l- Veled, s.15.

çocuğun ebeveyni yanında bir emanet oldu-
ğunu söyler. Şöyle der: “Her çocuk ebevey-
ninin yanında bir emanettir. Temiz kalbi de 
her türlü nakış ve suretten hali, temiz ve kıy-
metli bir cevherdir. O her nakşa kabil olduğu 
gibi meylettirilen her şeyi almaya da kabildir. 
Eğer o hayra alıştırılır, hayır öğretilirse hayır 
üzere büyür. Dünya ve ahirette mutlu olur.30 
Merhum Seyyid Kutub, çocuğun yetiştiği aile 
ortamını İslam akidesinin korunduğu kaleye 
benzetir. Bu nedenle kalenin oldukça muh-
kem ve sağlam olması gerekir. Her aile bireyi 
kalenin bireylerini korumakla görevli er ko-
numundadır. Aileyi her türlü dâhili ve harici 
saldırılardan korur. 31

Sonuç, fıtrat, saf, berrak, katıksız ve gerçek 
bir yaratılıştır. İnsanda Rabbini aramaya yö-
nelten saf bir arzu ve iştiyak meydana getirir. 
Fıtrat insanın, yetişmesi düşüncesi, kanaati 
duygu ve düşünceleri üzerinde belirli etkile-
ri bulunmakla beraber insanın iradesini or-
tadan kaldıracak derecede zorlayıcı değildir. 
Bununla beraber çocuğun yön belirlemesin-
de başta aile olmak üzere çevrenin rolü bü-
yüktür. Aile içinde de ebeveyn ayrı bir önemi 
vardır Bu ailenin dini inanç ve tutumlarının 
oluşumundaki etkisi ilk çocukluk yıllarında 
daha fazla görülmektedir. Ebeveyn kişilerin 
ilk muallimleridir. Bu bakımdan çocukların 
taklit ettikleri ve etkilendikleri faktörlerin 
başında gelmektedirler. 



30 Gazali, İhya Ulûmi’d-Din,  3/72.

31 Bkz. Seyyid Kutub, Dusturu’l-Usreti, s.112.
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adis kitaplarından mesela Müslim’de-
ki rivayetleri baz alarak söylersek, iki-

sinde insanın fıtrat üzere doğduğu ve anne 
babasının onu Yahudi, Hıristiyan ve Mecu-
si yaptığı (Müslim, Kader, 22, 25), birinde 
anne babasının onu Yahudi, Hıristiyan ve 
müşrik yaptığı, (Müslim, Kader, 22), birin-
de anne babasının onu Yahudi ve Hıristiyan 
yaptığı (Müslim, kader, 24), birinde anne 
babasının onu Yahudi, Hıristiyan ve Me-
cusi yaptığı, müslüman iseler çocuğun da 
müslüman olduğu (Müslim, Kader, 25), iki-
sinde fıtrat yerine “millet” üzere yaratıldığı 
(Müslim, Kader, 22/2) belirtilen rivayetlerde 
ortak anlatım olarak insanın fıtrat üzere ya-
ratıldığı, yani el değmemiş bir yapı ile dün-
yaya temiz olarak geldiği ve anne babaların 
onu yönlendirip şekillendirdiği, şu veya bu 
dinin mensubu yaptığı anlatılır.

Herhalde rivayetlerde bu değişikliği yaptığı 
belirtilen anne babanın yanına “yönetimler”i 
de eklemek yanlış olmasa gerektir. Evet, en 
başta anne baba çocuğa kendi inanç ve de-
ğerlerini öğretip yetiştiriyorsa da, özellik-
le günümüzde çocuğun öğrenmeye ve dili 
dönmeye başladığı üç-beş yaşından itibaren  
anne babadan daha çok bir yandan sistemin 
kuralları ve müfredatları çerçevesinde eği-
tim veren kreşler ve okullar, diğer yandan 
eğitim ve öğretim sistemleriyle, uygulama-
larıyla, politikalarıyla,  basınıyla, televizyon 
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programlarıyla yönetimler çocukların fıtratı-
nı, inancını, düşüncesini, yaşamını, edep ve 
ahlakını, geleceğini, dinle ilgisini ve ahiretini 
şekillendirdikleri ve anne babanın öğretti-
ği inanç ve ahlak kırıntılarını da yok ettiği, 
onun yerine neredeyse yirmi beş yaşına ka-
dar kişilere kendi felsefe, ideoloji ve ilkeleri-
ni dayattığı bir gerçektir.

İnsanı yaratan ve her şeyini herkesten çok 
bilen yüce Allahın vahiyle bildirdiği yolun 
insanın fıtratına en uygun, huzuru, mutlu-
luğu ve kurtuluşu için en ideal yol olacağı 
bir gerçektir. Bunun dışındaki bütün yollar 
uzun zamanda sınama yanılma yoluyla be-
lirlenmiş ve insana doğ-
ru olarak görünse de 
gerçekte onun fıtratı ile 
uyumlu olmadığından 
sıkıntılara ve olumsuz-
luklara yol açmaktadır. 
Çünkü bunlar vahiy 
dışlanarak ancak fizik 
âlemde işlev görebilen 
aklın yalnız başına üret-
tiği bilgi olup zann-ı ga-
lip olmaktan öteye geç-
mez. Bunu görmek için 
son günlerde tutukluluk 
süresinin yasada yeniden düzenlenmesi so-
nucu çoğu ömür boyu cezalara çarptırılmış 
birtakım tutukluların tahliye edilmesinin 
ardından sırra kadem basmaları üzerine 
gündeme gelen hapis cezası uygulamasına 
bakabiliriz. Hukukçu olmasak da hemen 
herkesin bildiği gerçekleri ortaya koyarak 
beşeri hukukun verdiği hapis cezasının baş-
ka sakıncalarının yanında insanın fıtratına 
da uygun olmadığını söylemek zor olmasa 
gerektir.

Vahiy cana, mala, namusa ve şerefe saldırı 
suçları için cezalar belirlemiş ve suçun sabit 
olması durumunda bunların uygulanmasını 
öngörmüştür. Bunlar sınırlı sayıdadır. Taraf-
ların ifadelerinin alınması, muayenelerden 
geçirilmesi, şahitlerin getirilmesi vd. hazırlık 

aşamasında kişilerin gerekiyorsa geçici ola-
rak bir yerde tutulması (Maide 5/105-107) 
dışında,  cezası kesinleşmiş kişiler için ve-
rilecek cezalar arasında hapis cezası bulun-
mamaktadır.  Kadınların işlediği lezbiyenlik 
kötülüğü için Nisa 4/15’de sözü edilen evler-
de tutmak, hapis cezası değil, bu ahlaksızlığı 
toplumda yaymalarının önüne geçmek ve 
kendilerine eğitim vermek amaçlı bir göze-
tim uygulamasıdır. Bu işlemin hücre veya 
koğuş halinde bir cezaevinde değil, evlerde 
yapılması da bunun hapis cezası olmadığı-
nı gösterir. Bunlar ıslah olduklarında serbest 
kalırlar, değilse gözetim devam eder.

Belirlenen suçlar için uy-
gulanacak cezalar dışın-
da, kişilerin işleyebileceği 

çok sayıda suç türü için ise 
âlimler tazir cezaları dedik-
leri ve yargının kararlaştı-
racağı cezaların uygulana-
bileceğini söylemişlerdir. 
Tazir cezalarının da ölüm 
cezasının altında olduğu 
genel bir ilke olarak kabul 
edilir. Böylece tazir cezala-
rının bedensel, parasal, hak 
mahrumiyetleri, hürriyet-

lerin sınırlandırılması, sürgün, belli süreler-
le eğitim ve öğretime tabi tutmak, kınama, 
azarlama, gibi suçlunun ıslahına yönelik 
değişik cezalardan oluştuğu bilinmektedir. 
Dikkat edilirse burada da hapis cezası bulun-
mamaktadır. Hapis cezasının bulunmaması-
nın sebebi, hukuka ve insanın fıtratına aykırı 
olması, ciddi sosyal ve ekonomik sakınca-
lara yol açmasıdır. (Geniş bilgi için mesela 
bakınız: Abdulkadir Udeh, et-Teşrîu’l-Cinaî 
el-Mukâren bi’l-Kanuni’l-Vad’î, I-II, Kahi-
re 1963;  M.İzzet Derveze, ed-Dustûru’l-
Kur’anî, 1/255-387, Kahire, 1966).

Her şeyden önce hukukun temel kuralla-
rından biri suçun ve cezanın bireysel oldu-
ğudur. Hapis cezası, hukukun bu ilkesiyle 
uyuşmamaktadır. Çünkü suçu bir kişi işle-
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diği halde hapis cezası ile başta eşi, anne ba-
bası, çocukları, kardeşleri ve ilişkili olduğu 
bütün yakınları dolaylı olarak onunla bera-
ber cezalandırılmış olmaktadır. Mesela uzun 
yıllar veya ömür boyu hapis cezası ile ceza-
landırılan kişinin fıtratı cezalandırıldığı gibi 
eşinin fıtratı da cezalandırılmaktadır. Çünkü 
biyolojik bir varlık olan insan cinsel ihtiya-
cını tatmin etme imkânı bulamadığı zaman 
fıtratına aykırı sakıncalı yollara başvurmakta, 
bunun sonucunda da travmalar yaşamakta-
dır. Bunun kişilerin psikolojisinde, yaşantı-
sında, ahlakında, aile ve sosyal hayatında, 
çevresinde nasıl büyük sorunlar meydana 
getirdiğini uzmanlar bi-
lirler. Bu sakıncalardan 
dolayı Hz.Ömer’in evle-
rinden uzun zaman ayrı 
kalan askerlerle ilgili bir 
uygulamasından söz edilir.

Anlatılanlara göre 
Hz.Ömer, Medine’de ge-
cenin birinde halkın du-
rumunu denetlerken av-
lunun birinden güzel sesli 
bir kadının savaşa giden 
eşinin uzun zamandır gelmediğinden yakın-
dığını ve halifeye sitem ettiğini işitir. Bunun 
üzerine gidip Hz.Peygamberin eşlerinden 
kızı Hafsa’ya danışır ve bir kadının eşinden 
ne kadar ayrı kalabileceğini sorar. Ortalama 
olarak dört ay kadar, cevabını alması üzeri-
ne, o günden itibaren savaşa giden askerleri 
dört aydan fazla evlerinden uzak tutmamaya 
karar verir. Bununla bağlantılı olarak da evle-
rinden uzun zaman uzakta kalan bazı asker-
lerin kitap ehlinden kadınlarla evlendiğini 
ve evdeki eşlerini ihmal ettiklerini öğrenince 
bunun da önüne geçtiği ve askerlerin peri-
yodik olarak evlerine dönmelerini sağladığı 
bilinmektedir. Çünkü fıtrata aykırı yapılan 
her uygulama bir tarafı tamir ederken diğer 
tarafı bozmaktadır. 

Nitekim İslam hukukuna göre ortalama beş 
yıl kadar ortalıktan kaybolan kişiler için 

âlimler kayıp hükmünün geçerli olacağını ve 
evli ise eşinin hükmen boşanmış sayılıp baş-
kasıyla evlenebileceğini kararlaştırırlar.

Kaldı ki hapis cezasının sakıncaları mahku-
mun fıtratına yapılan haksızlıkla sınırlı olma-
yıp onun yanında özellikle koğuş sisteminde 
türlü cinsel sapıklıklar, uyuşturucu bağım-
lılıkları, ideolojik baskı ve yönlendirmeler, 
başkaları üzerinde otorite kurma, haraç alma 
ve şiddet kullanma gibi burada sayamayaca-
ğımız bir sürü olumsuzluklara da yol açmak-
tadır. Devletin bunların önüne geçmek için 
ne kadar çaba gösterdiği ve önlemler aldığı 
bilinmektedir. 

Bütün bunlar insan fıtra-
tının önemini ve yapılan 

uygulamalarda mutlaka 
gözetilmesi gerektiğini, 
aksi halde birçok haksız-
lıklar ve sakıncalar olaca-
ğını göstermektedir. Bu-
nun önüne geçmek için 
çağımızda kimi suçlardan 
dolayı mahkûm olanların 
yakınlarıyla görüştürül-

mesi, hatta iyi halli yahut cezasının belirle-
nen miktarını çekmiş mahkûmların açık ceza 
evlerine alındığı ve yılda birkaç günlüğüne 
izinli olarak evlerine gönderilip aileleriyle bir 
araya gelmelerine imkan verildiği bilinmek-
tedir. Bütün bunlar insan fıtratının zorunlu 
kıldığı uygulamalardır. İslam bu gerçeği gör-
düğü için çok yönlü sakıncalara yol açan ha-
pis cezasını değil, başka cezalar öngörmüş ve 
tarafların mağdur olmalarının önüne geçme-
yi amaçlamıştır.

Hapis cezasının bu sakıncalarının yanında, 
sosyal ve ekonomik yönden de büyük sa-
kıncaları bulunmaktadır. Çünkü bu ceza bi-
tinceye kadar ceza evleri arasında neredeyse 
seyahat eden mahkûmun yakınları ziyaretine 
gelebiliyorsa haftalık veya belirli günlerde ce-
zaevine taşınmaya devam etmekte, kendisine 
harçlık vermekte, yol teperek masraf etmek-
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te, bunun için işini gücünü, evini barkını 
bırakmakta, görüşebilmek için saatlerce yol-
larda ve kuyruklarda zaman kaybetmektedir. 
Bu arada sıra beklerken, geçişler ve aramalar 
sırasında gördüğü muameleden dolayı her 
ziyaret sırasında moralinin yerle bir olması, 
çok zaman olumsuz sözler ve davranışlarla 
karşılaşması ve yaralarının tazelenmesi gibi 
etkilerin kişiliği, ahlakı, morali ve aile birey-
leri üzerinde yaptığı tahribat da işin cabası! 

Ayrıca değişik amaçlar ve gerekçelerle hükü-
metlerin zaman zaman 
çıkarmak durumunda 
kaldıkları aflarla suçlu-
ların gereken cezalarını 
çekmeden salıverilmesi de 
mağdur tarafları ve kamu 
vicdanını ne kadar rahat-
sız ettiği ve adalete güveni 
nasıl sarstığı da bilinmek-
tedir.

Hapis cezasının bireyler üzerindeki bu 
olumsuzluklarının yanında devlete, dolayı-
sıyla topluma maliyeti de ayrı bir sorundur. 
Değişik türlerde yüzlerce, belki binlerce ceza 
evinin bina, personel, yatak, ısıtma, aydın-
latma, temizlik, yemek, içmek, yönetim, gü-
venlik, öğretmen, müdür, kütüphane, araç, 
vd. ihtiyaçlarının karşılanmasının devlete ne 
kadar büyük bir yük getirdiği bilinmektedir. 
Özellikle bu işlerin sağlanması için yeter-
li ödenek ayrılamadığından meydana gelen 
olumsuzlukların bu işlerde çalışan kişilerin, 
mahkûmların ve ailelerinin ahlaki ve sosyal 
hayatları üzerinde ne kadar olumsuz etkiler 
yaptığı bilinmektedir. Hatta bu tür ceza ev-
lerinde birtakım gerekçelerle mahkûmların 
zaman zaman çıkardıkları isyanlarda ve re-
hin almalarda ölenlerin sayısı bazen idam 
mahkûmlarının sayısını çokça geçmektedir. 
Hele ister imkânsızlıklar ister başka neden-
lerle tutukluluk uygulamalarının neredeyse 
ortalama hapis süreleri kadar uzadığı, örne-
ğin ülkemizde verilen bilgilere göre temyiz 
aşamasında 15 bin dava dosyasının zaman 

aşımına uğradığı, 100-150 bin dosyanın za-
man aşımı sınırına dayandığı ve bir milyon 
sekiz yüz bin (1.800.000) dosyanın karar 
verilmeyi beklediği bir sistemde hapis ceza-
sının ortaya çıkardığı ürkütücü tabloyu insan 
neredeyse görmek bile istemiyor.

Çünkü insanın iç ve dış dünyasını şekillen-
dirmesi gereken inanç, ahlak, edep, hak, 
adalet, eşitlik, özgürlük, itaat, sorumluluk, 
helal, haram, mükâfat, ceza, hayat ve ahiret 
gibi değerler vahye göre verilmezse söyle-

nenler boş bir söylemden 
öteye geçmez ve insanlar 
amaç için aracı meşrulaş-

tıran felsefelerle hareket 
ederek gemisini kurtaran 
kaptan olmak için boğu-
şur dururlar. Verilen laik 
seküler eğitimle bugün 
toplum ne yazık ki buraya 
doğru gitmektedir. İnsa-

nın fıtratı göz ardı edilerek alınan bütün ön-
lemler ve yapılan yatırımlar madde çukurun-
da kanayan yarayı azdırmaktan, çıkar hırsını 
kamçılamaktan ve daha çok pay almak için 
insanların sürekli birbirleriyle mücadele et-
mesinden başka bir sonuç vermemektedir. 
Çünkü bu uygulamalar vahyin aydınlığından 
uzak olup fıtrata yabancıdır. Oysa doğru yol, 
fıtrata uygun olan vahyin ve aklın işbirliği 
yapmasıdır.
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“Hakka yönelen bir kimse ola-
rak yüzünü dine çevir. 

Allah’ın insanları üzerinde ya-
rattığı fıtrata sımsıkı tutun. 

Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştir-
me yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. 

Fakat insanların çoğu bilmezler.”  
(er-Rûm 30/30).

“Her yeni doğan çocuk İslâm fıt-
ratı üzere doğmaktadır. 

Daha sonra (başta) anne ve baba-
sı (olmak üzere yakın çevresi) 

onu Hıristiyanlaştırabilir, Yahûdîleştirebilir 

ya da Mecûsîleştirebilir.” (Buhârî, Cenâiz, 93).

“Fıtrat” tabiri etrafında yapılan çalışma-
lara ayrılan bu sayının ana konusuna bir 
katkı sunmak maksadıyla bu yazımızda, 
kelâmcıların “Fıtrat âyeti” olarak da bili-
nen âyet (er-Rûm 30/30) etrafında yaptığı 
değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu 
anlamda Ehl-i sünnet itikâdî ekolünü oluş-
turan Mâtüridîlik ve Eşârîlik mezheplerine 
ait kelamcıların konuyla alakalı tefsirlerin-
de yer verdikleri tahliller esas alınmaktadır. 
Mâtürîdîlik ekolünden bu Mezhebe adını 
da veren, müessisi İmâm Mâtürîdî’nin (ö. 
333/944) Te’vîlâtü’l-Kur’ân1 isimli tefsirin-

1 Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân (nşr. Be-
kir Topaloğlu), İstanbul 2008, XI, 185-187.
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de ilgili âyete hangi açılardan projeksiyon 
tuttuğu tesbit edilmeye çalışılmaktadır. Eşârî 
ekolünden ise bu mezhebe mensup olmakla 
beraber genel olarak Ehl-i Sünnet kelâmının 
önemli temsilcilerinden biri olarak kabul 
edilen Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) 
Mefâtihu’l-Ğayb2 isimli tefsirinde vardığı so-
nuçlar değerlendirilecektir. Son olarak gerek 
Osmanlı medreselerinde, gerekse günümüz-
de birçok eğitim kurumunda eseri okunan/
okutulan, Mâtürîdî mezhebine mensup bir 
müfessir olan Ebu’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 
710/1310) Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl3 
isimli tefsirinde yer verdiği tartışmalar ele alın-
maktadır. Mûtezile’den 
ise birçok Ehl-i Sünnete 
mensup müfessiri de et-
kileyen dirâyet tefsirinin 
en önemli temsilcilerin-
den Carullah Mahmûd b. 
Ömer ez-Zemahşerî’nin 
(ö. 538/1144) el-Keşşaf4 
isimli tefsirinde vardığı 
sonuçlar değerlendirile-
cektir.

Fıtrat kelimesi Arapça ftr kökünden gele-
rek sözlükte; “yarmak, ikiye ayırmak, icad 
etmek” gibi anlamlara gelmektedir. Kelâm 
literatüründe bir ıstılah olarak daha çok; ya-
ratılış, belli yetenek ve yatkınlıklara sahip 
oluş” anlamında kullanılmaktadır. Seyyid Şe-
rif Cürcânî (ö. 816/1413) fıtratı “dini kabul 
etmeye hazır (müsait, müteheyyie) cibilliyet” 
olarak tarif etmektedir.5 Lafza-i celâle izafe 
edilerek “Fıtratullah” şeklinde de kullanılan 
tabir İslâm âlimlerin çoğunluğu tarafından 
İslâm, Allah’ın ilk yaratılışta insan için be-
lirlediği değişmeyen inanç, Allah’ın dünyaya 

2 Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) Mefâtihu’l-ğayb, 
Beyrut 1401/1981, XXV, 120-121.

3 Nesefî’nin (ö. 710/1310) Medârikü’t-tenzî ve 
hakâiku’t-te’vîl Beyrut 1415/1995, II, 308.

4 Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşaf an 
hakaiki’l-ğavamidi’t-tenzîl ve uyûni’l-ekâvili fî vucûhi’t-
te’vîl (nşr. Komisyon), Riyad 1418/1988, IV, 577-
578.

5 Cürcânî, Seyyid Şerif, Kitabu’t-Tarifât, (by ve bt 
yok.), 168.

gelmeden önce Âdem’in neslinden aldığı söz 
(mîsâk)6 anlamlarında kullanılmıştır.7 Ya-
zımıza esas teşkil eden âyet-i kerime de ilk 
bakışta Allah’ın insanı yarattığı ortak dinî 
yatkınlık anlamını çağrıştırdığını söylemek 
mümkündür. Ayrıca hadislerde de buna ya-
kın anlamlarda kullanılmaktadır.8

Mâtürîdî ilgili âyette geçen “fıtratullah” tabi-
rini birkaç açıdan anlamamızın mümkün ol-
duğunu belirtmektedir: 

- Allah’ın yaratılış itibariyle her çocuğun 
bünyesine rububiyyet ve vahdaniyetinin bil-
gisine ulaştırabilecek bir bilgiyi yerleştirme-

sidir. Bu tıpkı hayatlarını 
sürdürmek için annesinin 
göğsüyle beslenmek gibi 

her çocuğa lazım olan tabii 
yatkınlığı vermesine benze-
mektedir. Hz. Peygamber’in  
“Her yeni doğan çocuk 
İslâm fıtratı üzere doğar.” 
hadisi de bu manaya işaret 
etmektedir. Dağların tabiat-
larına Allah’ı hamd ile tes-

bih etmelerinin yerleştirilmiş olması da bu 
türdendir. 

- İnsanların tabii yaratılışlarıdır ki bu yaratılış 
ile akılları arasına herhangi bir şey girmediği 
takdirde bununla Allah’ın dinini bulmaları 
mümkündür. 

- İmtihanı yüklenmeleri itibariyle yaratılış ve 
tabiatları anlamına gelmektedir.

Zemahşerî bu âyette zikredilen fıtratullahtan, 
Allah’ın insanı tevhid inancını kabul etmeye 
müsait bir şekilde yaratmasının kastedildiği-
ni belirtmektedir. Ona göre bütün insanların 
tabiatlarında tevhid inancını kabul etmeye 
mütemayil bir kabiliyet bulunmaktadır. İn-
sanın tabiatında asl olan tevhid inancını be-
nimsemektir. Sapma arızîdir ve şeytanın iğ-

6 el-Ârâf 7/172.

7 Bk. Toplaoğlu-Çelebi, Kelam terimleri sözlüğü, İstan-
bul 2010, s. 94–95.

8 Sözgelimi “Her yeni doğan çocuk İslâm fıtratı üzere 
doğmaktadır.” (Buhârî, “Cenâiz, 93)”.
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vası neticesinde meydana gelmektedir. Allah 
insanda yarattığı bu tabiatı asla değiştirmez. 
Bütün insanlar için aynı eğilim söz konusu-
dur. Hz. Peygamber’in “her yeni doğan ço-
cuk fıtrat üzere doğar” hadisi de bunu ifade 
etmektedir.

Fahreddin Râzî ilgili âyette geçen “fıtratul-
lah” tabirinin “tevhid” olduğunu ifade ettik-
ten sonra bunun “elest bezminde”9 Allah’ın 
Âdem’in zürriyetini sırtından alarak onlara 
“Ben sizin rabbiniz değil miyim” şeklinde 
sorması, “onların da “belâ” demesi anına 
göndermede bulunduğunu belirtmektedir.  

Nesefi ise fıtratın “hilkat” olduğunu ifade 
ettikten sonra bu düşüncesine aynı âyette 
geçen “Allah’ın yaratmasında bir değişme ol-
maz” ifadesini delil getir-
mektedir. O, söz konusu 
ifadede yer alan “yaratma” 
ile fıtratın kast edildiğini, 
değilse yaratmanın fark-
lı şekillerde olabileceğini 
kaydetmektedir. Ona göre 
bunun anlamı Allah’ın insanları akıl ve sahih 
tefekkürün gereği olarak İslâm’ı ve tevhid 
inancını, inkâr ve sapma olmaksızın kabul 
etmeye yatkın olarak yaratmış olmasıdır. Bu 
durum İslâm dininin, tevhid inancının aklın 
icabı ve sahih akıl yürütmenin varabileceği 
yegâne netice olmasından kaynaklanmak-
tadır. Şayet insanlar bunu terk ederlerse 
akılları onların başka din tercih etmelerine 
engel olur. Bir kısım insanların sapması ise 
insan ve cinden olan şeytanların saptırması-
nın neticesidir. Bu hususta Hz. Peygamber’in 
yukarıda anılan ‘fıtrat hadisini’ de delil ge-
tirmektedir. Daha sonra bu konuda, geçmiş-
te müfessirler tarafından yapılan yorumları 
aktararak düşüncelerini temellendirmekte-
dir. Neticede “fıtratullah” tabirinin “Allah’ın 
dini” anlamına geldiğini kaydetmektedir. 
Âyetin devamında yer alan “işte dosdoğru 
din budur” ibaresinin bir önceki ibarenin 
(Allah’ın yaratmasında değişme yoktur) de-
vamı olduğunu ve Allah’ın dininde hiçbir de-

9 el-Â’râf 7/172.

ğişiklik ve tebeddülün bulunmadığını ortaya 
koyduğunu ifade etmektedir. Nesefî’nin ilgili 
âyet kapsamında yaptığı açıklamaların çoğu 
Zemahşerî’den alınmadır. Dolayısıyla hemen 
hemen aynı şeyleri ifade etmektedirler.

Farklı mezheplere mensup ve farklı dönem-
lerde yaşamış dört kelâmcının “fıtratullah” 
hakkındaki değerlendirmelerine bakıldığın-
da birbirine yakın yorumların yapıldığı gö-
rülmektedir. Bu yorumlardan çıkan sonuçla-
rı maddeler halinde sıralamak mümkündür:

1. Tevhid’e ulaştıracak bilgi

2. İnsanın tabii yaratılışı

3. İnsanın bizzat kabullenerek yüklendiği 
kulluk ve tedeyyün vazifesi

4. Allah’ın dini ve bu dini 
kabullenmeye yatkınlık.

Görüldüğü gibi bu dört 
maddenin ortak noktası 
fıtratın yaratılış itibariy-
le, özünde “tevhid inan-
cı” olarak ifade edilebilen 

İslâm dinini kabul etme kabiliyet ve yat-
kınlığı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 
kelâmcılar, genel itibariyle din duygusunun 
ve özellikle tevhid inancı üzere kurulu İslâm 
dinini kabul etme temayülünün insanlarda 
tabiatlarının bir parçası olduğu sonucuna 
varmaktadırlar. Bir diğer ifade ile insanlarda 
tevhid inancı aslî, bunun dışındaki inançlar 
veya inançsızlık ise arızîdir. Aslî din doğru 
istikamet üzere bir tedeyyün gerçekleşmek 
iken, arızî din sapmadır. Doğru yolu, istika-
meti terk etmedir.

Kelâmcıların bu yaklaşımı dinin kaynağı ile 
ilgili, sair İslâm âlimleri tarafından yapılan 
değerlendirmeler açısından da önem arz et-
mektedir.10 Şöyle ki; yapılan bu değerlendir-
melerde; 

1. Din sadece Allah’a izafe edilmektedir 

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bü-
tün peygamberlerin getirdiği dinin ortak adı 

10 Geniş bilgi için bk. Günay Tümer, “Din”, DİA, IX, 316.

FITRAT ALLAH’IN 
DİNİ VE BU DİNİ 
KABULLENMEYE 

YATKINLIK DEMEKTİR. 
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Mülâhazaları

İslâm’dır ve bu din Allah’ın dinidir. Bu dini, 
peygamberler de dâhil başka birilerine izafe 
etmek (isevîlik, mûsevîlik gibi) doğru de-
ğildir. Belki muharref dinler için bu ifadeler 
kullanılabilir. 

2. İnsanda din duygusu tabiidir

Dinin kaynağı sadece Allah olduğuna göre 
bu dinde her hangi bir değişikliğin olmaması 
gerekmektedir. Zira Allah aynı Allah’tır. O’na 
öncelik, sonralık, eski, yeni gibi vasıflar nis-
bet edilemez. Geçmişi, hali ve geleceği bir 
bütün olarak, aynı anda bilmektedir. Bugün 
için uygun gördüğünü yarın uygun görme-
mesi düşünülemez. Bu nedenle bütün pey-
gamberlere gönderilen din esas itibariyle aynı 
dindir. Bu din tevhid inancı üzere kuruludur. 
Bu dinin itikad, ibadet ve ahlak ile ilgili hü-
kümlerinin tamamı tevhid inancı doğrultu-
sunda dizayn edilmektedir.  Bu durumda 
dinde değişikliğin olması zaten beklenemez. 
Tarih boyunca bütün peygamberlerin tebliğ 
ettikleri dinin esaslarının aynı olması, temel 
esaslarda ittifak etmiş olmaları buna tanıklık 
etmektedir. Kur’an’ın Şuârâ Sûresi’nde Hz. 
Nuh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. Lût ve Hz. 
Şuayb’ın kavimlerini davet ederken, onlar-
dan aynı şeyleri istedikleri ifade edilmekte-
dir: “Allah’tan ittikâ ediniz (yapıp ettikleri-
nizden Allah’a karşı sorumlu olduğunuzun 

farkına varınız) ve bana itaat ediniz.”11 Ayrıca 
Kur’an’da birçok defa Hz. Peygamber’e hita-
ben onun Tevrât ve İncil başta olmak üzere 
kendisinden öncekileri tasdik edici olarak 
gönderildiğinin ifade edilmesi de bu gerçeğe 
işaret etmektedir.12 

İslâm dini fıtrî din olduğundan akl-ı selim 
sahibi her insan onu kabul etmeye yatkın 
olarak dünyaya gelmektedir. İslâm dininin 
dışındaki hiçbir din onun vicdanını rahatla-
tamaz. Bununla beraber İslâm dinini kabul 
etmeyen bütün insanların vicdanlarına kulak 
tıkadıklarını söylemek oldukça iddialı bir 
ifade olacaktır. Zira yeryüzündeki insanla-
rın bir kısmı tutku ve arzularının peşinden 
giderek İslâm’a sırt çevirdikleri gibi bir kıs-
mı da saf İslâm’la karşılaşamadığından onu 
doğru olarak tanıma ve anlama imkânından 
mahrum kalmış olabilir. Ayrıca Müslümanla-
rın İslâm’ı lâyıkıyla temsil etmemelerinin de 
başka toplumların İslâm’dan uzaklaşmaları-
na sebep olduğu bilinen bir gerçektir.  



11 eş-Şuârâ 26/108, 126, 144, 163, 179. 

12 Örnek olarak bk. “Sana kitabı hak ile öncekileri 
tasdik edici olarak indirdi” (Âl-i İmrân 3/3); “On-
ların izinde Meryem oğlu İsa’yı kendisinden önce-
ki Tevrât’ı tasdik edici olarak gönderdik” (el-Mâide 
5/46); “Biz sana kitabı hak ile kendisinden önceki ki-
tapları tasdik edici olarak indirdik” (el-Mâide 5/47). 
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Giriş

İslâm inancına göre insanın yaratılış se-
bebi bellidir. O da kulluktur. (Zariyat, 51/56. 
Ayrıca bak. Mülk, 59/2; Hûd, 13/7). 

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin ha-
kikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi 
mi sandınız?” (Mü’minûn, 23/115).

İnsan varlıklar arasındaki makamı kul olmak-
tır. Kulun da bir sahibi, bir bakanı, üzerinde 
tasarruf yetkisi olan bir velisi, bir hâkimi var-
dır. Sahibi olmadan ‘kul’ tek başına bir şey 
ifade etmez.  İnsanın sahibi olduğuna göre; o 
hem mutlak bağımsız değil, hem de sorumlu-
dur. Yani sahibine karşı görevleri vardır. Sa-
hipsiz kul olmayacağı gibi, sahibine karşı so-
rumsuz bir kulluk da düşünülemez. Zira kul 
her açıdan sahibine muhtaçtır.  

İnsanın doğumu ve belli bir süre sonra ölümü 
onun başkasına muhtaç olduğunun en harika 
isbatıdır. Bunun için başka kanıta ihtiyaç yok-
tur. İşte insan doğuyor, çok kısa bir süre yaşı-
yor ve ölüyor. Üstelik bu konuda hiç bir dahli, 
hiç gücü ve hiç bir seçim imkânı yok.

Bu ‘kul’un dünyaya gelişi tesadüfen ve boşuna 
olmadığı gibi, buradan gidişi de tesadüfen ve 
sonuçsuz değildir. Evrende (zerreden kürreye) 
her şeyin bir görevi, -akılları olmasa bile- her 
varlığın bir fonksiyonu olduğuna göre; akıl ve 
irade sahibi insanın başıboş olması düşüle-
mez. Yani insanın (kulun) görevleri vardır.

İ N C E L E M E

İbadet Fıtrata 
Uyum Sağlamaktır

MÜSLÜMAN: 

YARADILIŞTAKİ 

SAFİYETİNİ MUHAFAZA 

EDEN VE ONU 

BULANDIRMADAN 

FITRAT YASALARINA 

TESLİM OLAN KİMSE. 

HÜSEYİN K. ECE
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İnsanın görevleri

İnsanın kul olarak görevlerini birçok mad-
de ile sıralamak mümkün. Ama biz burada 
bunları dört maddede özetlemek istiyoruz. 
Bunlar: 

-Ma’rifet/anlamak, 

-İman/kabul etmek-teslim olmak, 

-İtaat/görevini yapmak-ibadet etmek, 

-Muhsin olmak/aktif iyi olmak-cihad etmek.

a- Ma’rifet/anlamak 

Allah’ı sıfatlarıyla ve fiillerinin tecellileriyle 
(sonuçlarıyla) tanımak insanın ilk görevidir. 
Buna ma´rifetullah denir. 
Bu bir anlamda Allah’ı ve 
O’na ait sıfatları hakkıyla 
anlamak, Allah’ın varlığını 
ve âlem üzerindeki tasar-
ruf gücünü idrak edebil-
mek demektir.

İnsan Allah’ı göremez, 
ölçemez, herhangi bir 
nesneye dokunur gibi do-
kunamaz, bir şeyi inceler 
gibi inceleyemez. Ama 
O’nu sıfatlarıyla, fiilleriy-
le ve bunların kâinattaki 
tecellileriyle tanıyabilir, 
anlayabilir. 

O’nun gücünün ve hükümranlığının eseri 
yerde ve göklerdedir. O’nun âyetleri evren-
de, insanda, Kur’an’da ve Peygamber mesa-
jındadır. Kişi onlara bakar ve Allah’ı tanıma-
ya, anlamaya, idrak etmeye çalışır. 

Ma’rifet, sadece Allah’ı gereği gibi tanımayı 
değil, o aynı zamanda O’na gereği gibi bağ-
lanmayı ve O’nun huzurunda edebini takın-
mayı da ifade eder.  

 

b- İman ve itiraf etmek, kabul etmek ve 
teslim olmak 

İnsan, marifet imkânını kullandıktan sonra, 
yani bir anlamda varlıkta Allah’ın rabliği ve 
ilahlığı ile karşılaştıktan sonra yapacağı şey, 

iman etmek, teslim olmaktır. Ya da O Rabbi 
açık bir şekilde itiraf etmesidir.

Teslim olmak sıradan bir pes etme değil; 
kabul etmek, benimsemek, itaat etmeye söz 
vermek, hatta itaatın bizzat kendisi, Allah’ın 
dışında her şeye kul olmaktan kurtulmadır.  

İman etme, Kur’an ve Peygamber ile Allah’tan 
gelen her şeye inanma, onların doğruluğun-
dan emin olma, karşılığında vadedilen şeyler 
hakkında şüphe içinde olmama, hakikate 
ulaşmadır. 

c- İtaat: görevini yapmak-ibadet etmek 

İnsanın Rabbine karşı üçüncü görevi itaattır.

İmanın gereği iman edi-
len bir yüce gücün karşı-
sında itaat etmek, boyun 

eğmek, ondan gelenlere 
itiraz etmemek, emre mu-
halif davranmamaktır. 

İtaat, inkıyad etmek; yani 
boyun eğmek demektir. 
Emre uyma, sözü din-
leme, alınan emri yeri-
ne getirme, verilen emre 
göre hareket etme anlam-
larına gelir.

Kur’an-ı Kerim diyor ki:

“Gökte ve yerde her ne varsa hepsi de is-
teyerek veya istemeyerek Allah’a teslim 
olmuşlardır.” (Âli İmran, 3/83). 

Buradaki isteyerek kelimesi ‘itaat’ kelimesiy-
le ifade edilmektedir.  

‘İtaat’ın karşıtı ‘isyan’dır.  Allah, yarattığı 
ve nimet verdiği kullarının kendisine is-
yan değil ‘itaat’ etmelerini istiyor. Eğer in-
san âlemlerin Rabbine itaat etmezse; başka 
ilâhlara itaat edecektir.

d- Muhsin olmak: aktif iyi olmak-cihad 
etmek 

İnsanın Rabbine karşı dördüncü önemli gö-
revi muhsinlerden, yani aktif iyilerden ol-
maktır.

İNSAN VARLIKLAR 

ARASINDAKİ MAKAMI 

KUL OLMAKTIR. 

KULUN DA BİR 

SAHİBİ, ÜZERİNDE 

TASARRUF YETKİSİ 

OLAN BİR VELİSİ, BİR 

HÂKİMİ VARDIR. 



42

Muhsin, ihsan sahibi olan demektir. İhsan 
ise ibadette, Allah’ı görüyomuş gibi ibadet 
etmek, itikatta; Allah’ı sahih bir bilgi ile tanı-
mak, ahlâkta ve günlük işlerde; her şeyi gü-
zel ve yerli yerinde yapmak demektir. 

Muhsin, bu üç anlamı da kapsar.

İman eden muhsinlerden (iyilerden) olmak 
için gayret eder. Zira ibadet ihsan ahlâkını 
kazanma çabasıdır. 

Muhsin olmak aynı zamanda aktif iyi olmak 
demektir. Yani hem kendisi iyi olmaya ça-
lışır, hem çevresini güzelleştirmeye gayret 
eder, hem de güzel ve iyi olan şeylerin yay-
gınlaşması için yoğun çaba sarfeder. 

İhsan üzere hareket eden bir kimse, hayatın 
her alanına güzellikler, iyilikler, dostluklar 
yerleşsin diye aktif olarak 
çalışan kimsedir. O çok 
iyi bir hak savunucusu, iyi 
bir çevreci, iyi bir eğitim-
ci, estetikten ve sanattan 
yana, temizlik sevdalısı, 
dostluk elçisi ve barış mü-
cahididir.

İtaatın yerine getirilme-
si: İbadet

İtaatın diğer adı ibadettir, 
kulluktur. 

İslâm’da ibadet; niyete 
bağlı olarak yapılması sevap olan, özel bir 
şekilde yapılan, iman, itaat ve fiillerden mey-
dana gelir. İnsanı yaratan ve ona her türlü 
nimeti veren Allah’a karşı bir ta’zimdir, bir 
kulluk borcudur.

İman da öncelikle olarak bir ibadettir. Değil 
mi ki insan Rabbinden gelen Vahy’e iman 
ediyor, Allah’tan gelen hükümleri ve ölçüleri 
kabul ediyor, onları hayatına hâkim kılma-
ya söz veriyor. Yani Rabbinin emirlerine itaat 
ediyor.

Yaratanla yaratılan (kul) arasındaki karşılıklı 
ilişki; Allah’tan insana vahy şeklinde, insan-
dan Allah’a doğru ‘dua ve ibadet’ şeklinde 
gerçekleşir.

İslam’daki ibadet anlayışı, batıl dinlerde ol-
duğu gibi bir tapınma değil, Allah’a karşı 
olan sevginin, saygının, azametine teslim 
oluşun, O’nun Rabliğini tasdik edişin dua, 
itaat ve belli hareketlerle ortaya konmasıdır.

İbadet; aynı zamanda nimetleri veren maka-
ma karşı şükrün yerine getirilmesidir. İtaat 
eden kul (abd), önünde boyun eğdiği Rab-
binin yaptığı iyilikleri de bilmelidir. Verdiği 
nimetlere teşekkür ederek (veya şükrederek) 
kalpten ona bağlanmalıdır.  

İman eden kimse, bütün kölelikleri, bütün 
yanlış kul ve kulluk anlayışlarını reddettiğini 
ilân etmiş olur. Çünkü gerçek Efendi’ye kul-
luğu unutanlar, yalancı mevlâlar (efendiler) 
bulurlar. Üçüncü bir yol yoktur. 

Yani yeryüzünde eskiden 
veya şimdi ibadetsiz in-
san mevcut değildir. 

Zira Allah (c) insanı böy-
le yaratmış, fıtratını böyle 
düzenlemiştir. Yemeğe, 
içmeye ve benzeri şeylere 
muhtaç olan insan, ibadet 
etmeye de muhtaçtır. 

- İbadeti gerektiren se-
bepler

Burada niçin ibadet et-
meliyiz sorunun cevabını, ya da ibadet gö-
revinin genel ve özel sebeplerini sıralamak 
mümkün:

İbadeti gerektiren genel sebepler:

 Yaratılışa anlam vermek.

 Allah ile bağ kurabilmek.

 Dünya hayatını düzene koymak.

 Değerler dünyasına yükselmek.

 İyi bir insan olabilmek.

 Cenneti kazanmak.

 Cehennemden kurtulmak.

 Allah’a borçlu olduğumuz için.

İNSAN ALLAH’I 
GÖREMEZ, 

ÖLÇEMEZ, O’NA 
DOKUNAMAZ. AMA 
O’NU SIFATLARIYLA, 

FİİLLERİYLE VE 
BUNLARIN KÂİNATTAKİ 

TECELLİLERİYLE 
TANIYABİLİR.
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İbadeti gerektiren özel sebepler

1- Allah (c) ibadete layıktır:

Şüphesiz ki müslümanların inandığı 
âlemlerin Rabbi Allah (c), ibadet edilmeye 
layıktır. Zira O mutlak yaratıcı, mutlak Veli 
(bakıp gözeten, sevip ilgilenen), he ralanda 
hüküm veren,  rızık verici ve sonsuz iyilik 
edicidir. Her şeyi bilendir, her seyden haber-
dar olandır, insanın iyiliğini, insanın lehine 
ve aleyhine olanı bilendir.

2- Şükür için: 

“Rabbiniz şöyle buyurmuştur: “Andol-
sun, eğer şükrederseniz gerçekten size 
(ni’metimi, mükâfatımı) artırırım ve an-
dolsun eğer küfrederseniz, şüphesiz be-
nim azabım pek şiddet-
lidir.” (İbrahim, 14/7). 

Mü’minler bilirler ki Allah 
âlemlerden müstağnidir 
ve Samed’tir. Yani hiç bir 
şeye muhtaç değildir. İba-
det kulun ihtiyacıdır. Ni-
met veren, çok çok iyilik 
eden O (c) olduğuna göre 
iyilik edene teşekkür edi-
lir.

Din dilindeki ‘şükür’; 
Allah’ın ni’metinin etkisi-
nin kulun dilinde ‘itiraf, 
dua, övgü ve zikir’ olarak, kalbinde ‘şahitlik 
ve muhabbet’ olarak, organlarında da ‘itaat 
etme ve boyun eğme’ olarak ortaya çıkma-
sıdır. 

Şükür; ni’met vereni sevmeyi ve onu hoşnut 
edecek şeyleri yapmayı da kapsar. ‘Küfr’ ise, 
ni’met vereni inkâr edip onu gizlemektir.

‘Şükür’ aynı zamanda ni’meti bilmedir. Çün-
kü ni’meti bilmek, ni’meti vereni bilmenin 
yoludur. Kul ni’meti tanıdığı zaman, ni’metin 
sahibini de tanır. O’nu tanıyınca O’nu sev-
meye başlar ve O’nun hoşlanacağı şeyleri 
yapmaya niyet eder.  

Kul bu şuurla kimin önünde kulluk yaptığı-
nın farkında olur. 

İnsan Rabbine herhalde borçludur. Bu bor-
cun miktarını rakamlarla ifade etmek müm-
kün değildir. İnsan ne kadar çalışırsa çalışsın 
borcunu asla ödeyemez ödeyemez. Zaten 
Allah (c) kuldan borcunu ödemesini değil, 
borçlu olduğunu bilmesini, kul olduğunu 
itiraf etmesini istemektedir. Bu da şükürdür. 
Şükür insana gelip ulaşmış bir ni’mete karşı 
bir teşekkürdür.

Şükrün başı Allah’ı bilmektir  
(marifetullah’tır). 

3- Allah’a yaklaşmak için: 

Kul için manevi anlamda Allah’a yaklaşmak, 
Kur’an’ın deyişi ile mukarrabûn’dan (Vakıa, 
56/11; Mutaffifîn, 83/21, 28) olmak son de-

rece sevindirici, heyacan 
verici, arzu edilen bir he-
deftir. 

İnsan Allah’a üç vesile 
ile yaklaşabilir: Dua ile 
(Mü’min, 41/60; Enbiya, 
21/88), Esmau’l-Hüsnâ 
ile (A’raf, 7/180), salih 
amel (ibadet) ile (Kehf, 
18/110).

4- Hatırlananlardan ol-
mak için: 

İbadet etmenin bir başka 
amacı da unutulanlardan olmamak içindir.

Allah (c) insanlara; “Siz beni zikredin (anın) 
ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, fakat 
asla nankörlük etmeyin.” (Bakara, 2/152) di-
yor.  Bir hadiste de aynı anlama vurgu yapılı-
yor (Müslim, Zikir/2-21, no: 2675).  

‘Zikir’; Allah’ı anmak üzere yapılması veya 
söylenmesi tavsiye edilen, hamd, dua, ibadet 
ve övgü gibi fiiller ve sözlerdir. 

Allah (c), mü’minlere kendisini sürekli ola-
rak zikretmelerini emrediyor. Kur’an’daki bu 
zikretme emri çeşitli formlarda gelir. 

İman eden bir kimse, evrenin her köşesine 
yerleşmiş olan sayısız âyetleri bakar, onların 
üzerinde düşünür, sonra da onların Rabbini 

‘İTAAT’IN KARŞITI 

‘İSYAN’DIR.  ALLAH, 

YARATTIĞI VE NİMET 

VERDİĞİ KULLARININ 

KENDİSİNE İSYAN 

DEĞİL ‘İTAAT’ 

ETMELERİNİ İSTİYOR. 
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hatırlar. Böylece imanı artar, Allah’ın varlı-
ğı ve uluhiyyeti (ilâhlığı) tekrar aklına gelir 
(Enfal, 8/2; Hacc, 22/35; Âl-i İmran, 3/190-
191). 

Allah (c) insanları, kendisini unuttukları için, 
kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi 
olmamak konusunda uyarıyor (Haşr, 59/19). 
Allah’ı kulluk, şükür, dua, sevgi, ta’zim, ni-
yaz, tevbe ve istiğfar, tesbih ve tazarru ile 
hatırlayanları Allah (c) hesapsız ödüllerle, 
üstün nimetlerle, af ve bağışla, manevi dere-
celer vererek hatırlar. Allah’ı zikretmenin en 
güzel mükâfatı bu dünyada tatmin olmuş bir 
kalbe sahip olmaktır (Ra’d, 13/28).  

5- Hayatın düzeni (mi-
zan-denge) için:

İbadet etmenin beşinci 
gerekçesi; hayatın denge-
sini kurabilmek, kaostan 
düzene, bedbahtlıktan 
huzura, şekavetten saa-
dete, ilkesizlikten nizama, 
gayesizlikten ulvi bir hedefe ulaşmak için.

“(O Allah) göğü yükseltti ve mizanı koy-
du. Tartıda taşkınlık edip dengeyi bozma-
yın.” (Rahman, 55/7-8). 

Buradaki dengeyi tabiattaki denge olarak an-
lamak mümkün olduğu gibi, hayatın her ala-
nındaki denge olarak da anlamak mümkün. 
Bunu adaleti gözetmekten, ölçülü davranıp 
davranışlarda dengeyi sağlamaya, haramlar-
dan kaçınıp vücut dengesini sağlamaya, suç-
lardan uzak kalıp toplum dengesini koruma-
ya kadar uzatabiliriz. Dengeli beslenme, den-
geli harcama, dengeli sevme ve nefret etme, 
dengeli yaşama gibi şeyler de buna dâhildir.

Bu dengeleri sağlayabilecek imkân da 
Allah’ın koyduğu ölçülere, çizdiği sınırla-
ra (Hudûdullah’a) uymaktır. Zaten Allah’ın 
koyduğu ölçülere uymak ibadettir. İbadet, 
insanın hayatına, hayatının her alanına bir 
denge ve bir düzen getirir.

6-  Dareyn saadeti için: 

İki dünyada da mutlu ve huzurlu yaşamak 
isteyenler Rabblerine kulluk etsinler. Başka 

tanrılara boyun eğmekten şiddetle kaçın-
sınlar. Mutluluk için uzun lafa, ardı arkası 
gelmeyen formüllere, cilt cilt kitaplara, işe 
yaramaz lakırdılara hiç gerek yoktur. Gerçek 
mutluluğu kişi ancak ve ancak Allah’a hak-
kıyla kulluk yaparak kazanabilir.

Allah’a hakkıyla kulluk edenler, O’nun insan 
ve toplum için uygun gördüğü ölçülere uyarak 
yaşayanlar dünyada ağız tadında, verimli, hoş 
ve mütevazı bir hayat yaşarlar. Öbür dünyada 
hem hesapları kolay olur, hem de sonsuz saa-
deti kazanırlar (Nahl, 16/96-97; Yunus, 10/26; 
Kehf, 18/88; Leyl, 92/5-7; Necm, 53/31). 

7- Emaneti taşıma görevi: 

Allah’a ibadetin bir başka 
gerekçesi insanın ‘emanet’i 
taşıma görevidir.

‘Emanet’ kavram olarak, 
maddi olsun manevi ol-
sun bir şeyi veya bir değeri 
gönül huzuru ve güvenle 
başkasına teslim etmek ve 

aynı gönül huzuru ve eminlikle geri almaktır. 
‘Emanet’ ayrıca, güvenilen bir kimseye koru-
ması için geçici olarak bırakılan şeydir. 

‘Emanet’ kişinin bulunduğu yere, imkânlara, 
yetkilere göre bir anlamda sorumluluktur. 

Kur’an, dağların, göklerin ve yerin yüklen-
meden kaçındığı ‘Emanet’i insanın yüklendi-
ğini söylüyor (Ahzab, 33/72). 

Buradaki ‘emanet’; Tevhid kelimesi ve ge-
reği, akıl, kulluk veya Allah’a itaat, İslâm’ın 
insanlara teklifleri, kulluk, ruhí ve bedení 
kabiliyetler, ma’rifetullah, Allah’ın insanlara 
gönderdiği hak din ve onun yüklediği gö-
revler, insanın yeryüzündeki halifeliği, emir 
ve yasaklar, adaleti yerine getirme, doğruluk 
(emin olma) şeklinde anlaşılmıştır.

İnsanın yüklendiği bu ‘emanet’, onun dün-
ya hayatının sırrıdır, oluş sebebidir. Varlık, 
insanın emaneti taşıyıp taşımadığına göre 
bir anlam kazanmaktadır. İnsan, ‘emanet’in 
gereğini yapıp-yapmamakla denenmekte-
dir. Bu bir anlamda ezelî sözleşmeye benzer 
(A’raf, 7/172). 

EĞER İNSAN 

ÂLEMLERİN RABBİNE 

İTAAT ETMEZSE; 

BAŞKA İLÂHLARA 

İTAAT EDECEKTİR.
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Bu ‘emanet’ taşıma görevini de ancak hakkıy-
la ibadet edenler yerine getirebilirler.

8-  Fıtratla buluşmak için: 

İbadetin en önemli sebeplerinden biri de in-
san kendi aslıyla buluşabilmesi, fıtratına ya-
bancılaşmamasıdır. Zira insanın yapısında, 
doğasında, yaratılışında; yani fıtratında iba-
det ihtiyacı vardır.

İnsanın fıtratıyla uyum sağlaması da ancak 
ibadetle mümkündür. 

Fatr/fıtrat nedir?

‘Fıtrat’ kelimesinin kökü 
‘fatr’dır. ‘Fatr’ sözlükte, 
uzunlamasına yarmak, 
ikiye ayırmak, yaratmak, 
icat etmek, bir şeyi özel-
likleriyle ortaya koymak, 
bir şeyi meydana getir-
mek anlamlarına gelir. 
‘Fıtrat’, buna ‘te’ harfinin 
ilavesiyle yapılan bir isim 
masdardır. Sözlükte, ya-
ratılış, belli yeteneklere ve 
yatkınlığa sahip oluş, karakter, mizaç, doğal 
eğilim, huy gibi manaları vardır (R. Isfehânî, 
el-Müfredât, s. 575; Firuzâbâdî, Kâmûsu’l-
Muhît, s.456).

Dini terim olarak fıtrat, “Allahu Teâlâ’nın 
mahlûkatı kendisini tanıtacak, insanı da 
mahlûkata bakarak Allah’ı bilip tanıyacak, 
iman edip ibadet edecek kabiliyet, hal ve 
istidat üzere yaratmasıdır.” (İbni Manzûr, 
Lisânu’l-Arab, 11/197). 

Bu masdarın fail (özne) ismi olan ‘Fâtır’, 
Allah’ın güzel isimlerinden birisidir. ‘Fâtır’ 
kelimesi ile yine Yaratan manasına gelen 
‘Hâlık’ arasında ince bir fark vardır. ‘Fâtır’ 
sıfatı ‘Hâlık’ sıfatının içindedir ve ilk defa 
yaratmaya başlayan demektir. Allah (c) için 
‘Fâtıru’s Semâvâti ve’l arz-Gökleri ve yeri 
Yaratan’ denilir. (Fatır, 35/1; En’am, 6/14; 
Yûsuf, 12/101; İbrahim, 14/10 vd.).  

‘Fatr’ veya ‘fıtrat’ ilk yaratılışı ifade ettiği gibi, 
devam eden bir yaratılışı da anlatırlar. ‘Fatr 

veya fıtrat’, bir şeyi yoktan ve örneksiz var et-
mek ve onu, belli bir hedefe doğru açıp-orta-
ya koymak, dal budak saldırmaktır ki ‘ibda’ 
(yoktan var etme) fiilinden sonraki aşamadır. 
Bu bakımdan Kur’an ‘fatr’ fiilini her zaman 
Allah (c) hakkında kullanmaktadır. Yaratılan, 
yokluğun içerisinden çıkartılanlar göklerdir, 
yerdir, insanlar ve diğer canlılardır (Zuhruf, 
43/27; Enbiya, 21/56. Tâhâ, 20/72). 

Hadislerde fıtrat

Hadislerde ‘fatr’ kökünden gelen pek çok ke-
lime kullanıldığı gibi ‘fıtrat’ kelimesi de kul-
lanılıyor. 

 Peygamber (s) şöyle 
dedi: “... Rabbim buyur-

du ki: Ben bütün insanları 
fıtrat-ı selim üzere ve hanif 
inancında yarattım. Son-
ra şeytanlar onları yoldan 
çıkardılar. Benim helâl kıl-
dıklarını onlara haram et-
tiler, bana şirk koşmalarını 
söylediler. Hâlbuki onların 
bu yaptıklarının hiçbir deli-

li ve dayanağı yoktur... ” (Müslim, Cennet/63 
(7207)). 

Hz. Aişe’den (r) rivâyet edildiğine göre Hz. 
Peygamber (s) şöyle buyurdu: 

“On şey fıtrattandır; 1- Bıyığı kısaltmak, 2- Sa-
kalı uzatmak, 3- Dişleri temizlemek, 4- (Abdest 
alırken) suyu burnuna çekmek, 5- Tırnakları 
kesmek, 6- Parmak aralarını yıkamak, 7- Kol-
tuk altını tıraş etmek, 8- Etek tıraşı yapmak, 9- 
Tuvalette su ile temizlenmek, 10- Hıtan sünneti 
olmak.” (Müslim, Taharet 56 (604); Ebu Da-
vud, Tahare/29 (53); Nesâî, Zinet/1 (5053). 

Bir başka hadiste ise şöyle buyuruluyor: “Fıt-
rat beştir veya şu beş şey fıtrattandır: Sünnet ol-
mak, kasıklardaki kılları tıraş etmek, tırnakları 
kesmek, koltuk altı kılları almak ve bıyıkları kı-
saltmak” (Buhârî, Libâs/63, 64 (5890,5891), 
İsti’zân/51 (6297); Müslim, Ta haret/49-51 
(507-599); Ahmed b. Hanbel, 7832). 

Rasûlullah (s) buyurdu ki: “Miraca çıkarıldı-
ğım gece bana iki kadeh getirildi, birinde şarap 

İBADET; İNSANI 

YARATAN VE ONA 

HER TÜRLÜ NİMETİ 

VEREN ALLAH’A KARŞI 

BİR TA’ZİMDİR, BİR 

KULLUK BORCUDUR.
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diğerinde de süt vardı. Ben sütü aldım. Melek: 
“Seni fitrata irşad eden Allah’a hamd olsun. 
Eğer şarabı alsaydın ümmetin azmıştı” dedi.” 
(Buhari, Eşribe 1 (5576); Müslim, İman/74 
(424); Nesâî, Eşribe/41 (5660).

Allah’ın boyası ve fıtrat ilişkisi

“Allah’ın boyası... boyası Allah’tan daha 
güzel kim olabilir! Biz O’na ibadet edenle-
riz.” (Bakara, 2/138). 

Burada Allah’ın kendi dinine boya adını ver-
mesi mecazdır. Boyanın etkisi kumaşta nasıl 
ortaya çıkıyorsa, boya kumaşın en ince ay-
rıntısına nasıl siniyorsa ve o kumaşa kendi 
rengini, hatta adını veri-
yorsa, âdetâ kumaşı ye-
niden şekillendiriyorsa; 
dinin öngördüğü ameller 
ve anlayışlar da o dine 
bağlı olan kimseler üze-
rinde öylece görülür. Di-
nin getirdiği renk ve an-
layış, o insanın hayatının 
her anında, her davranı-
şında,  her amelinde, her 
görüşünde ortaya çıkar. 
Din (inanç) her birine nüfuz eder, deyim ye-
rinde ise, insanın ta iliklerine işler.

Daha önceden yahudiler, çocuklarını yahu-
di kalmaları için yıkarlarmış. Bu adet daha 
sonraları ‘vaftiz’ adıyla hırıstiyanlara geçti. 
Onlar, çocukları yedi günlük olunca kilise-
de sarı bir suda yıkarlar. Böylece onu kendi 
inançlarının boyası ile boyadıklarını, dinleri-
ne kattıklarına inanırlar. Âyet onların bu ka-
naatini reddedip, asıl tabii boyanın Allah’ın 
insanın yaratılışına yerleştirdiği İslâm fıtratı 
olduğunu açıklıyor.

Allah’ın boyası demek, Allah’ın insanlar 
üzerinde yaratmış olduğu fıtratıdır. Bu da 
İslâm’dan başkası değildir (Kurtubî Tefsiri 
Terümesi, 2/362). 

“Boyaların hası Allah’ın boyasıdır. Allah’ın 
boyası ‘fıtrat’, yani insanın doğasıdır. Fıtrat, 
insanın doğasına döşediği muhteşem altya-
pıdır. İnsanın tek doğal boyası budur, onun 
üzerine sürülen bütün boyalar sentetiktir. 

Zımnen: Müslüman olmak bir başka boya ile 
boyanmak değil, sentettik boyaları atıp ken-
di öz boyasına dönmektir.” (M. İslamoğlu, 
Meâl, s.52). 

Kur’an, müslümanlara tam bir bağlılıkla 
İslâm bağlanmalarını, içte ve dışta olan amel-
lerinin hepsini ona uydurmalarını, İslâmın 
onların bütün zamanlarında temel akide 
olmasını emrediyor. Öyleki Allah’ın boyası 
müslümanlar üzerinde belirgin bir sıfat ol-
malıdır. Bu da ancak İslâm’ın bütün emirle-
rine isteyerek ve severek bağlanmakla müm-
kün olur. Öyle ki din onda, tıpkı bir boyanın 
kumaşa nüfuz edip onun sıfatı olması gibi 
bir karakter haline gelir. 

“Maddiyatta, tabiatta ve 
bütün kâinatta, dikkaz 

ediniz O’nun boyasından 
daha güzeli var mıdır? 
Ağaçlara ve otlara, bütün 
çiçeklere, bilhassa insanla-
rın simalarına ve göz renk-
lerine şöyle bir göz atınız, 
onlardaki doğuştan boya 
ile insanların sonradan 
sürdüğü sun’î boyalar ara-

sında kıymet ve güzellik bakımından ne ka-
dar büyük fark olduğunu görürsünüz. Özel-
likle insanın bedenlerine sürülen ve yaratılışı 
bozan boyalar, ne kadar arizî, ne kadar çirkin 
ve yapmacık şeylerdir. 

İşte maneviyatta, din ve ahlâkta da durum 
böyledir. Din fıtrî bir din, iman ilâhî bir 
iman, temizlik doğuştan bir temizlik, güzel-
lik doğuştan bir güzelliktir...

İman ve dini bir boyaya benzetmek gerekir-
se, biz (müslümanlar) Allah’ın boyası olan 
fıtrî iman ile ve Allah (c) tarafından boyan-
mış olmayı üstün tutarız. Maddi ve manevi 
bütün temizlik çabalarımız ve güzellikleri-
miz hep ilk doğuştan gelen temelin muhafa-
zasına yöneliktir. İslâm dini ve tevhid imanı, 
insanların Allah tarafından boyanmasıdır. 
İman, en güzel Allah boyasıdır.” (Elmalılı, 
Tefsir, 1/426). 

Tıpkı bunun gibi, Allah (c) insana İslâmı 
fıtrat yani yaratılış dini, doğal din olarak 

İSLAM’DAKİ İBADET, 
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KONMASIDIR.
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seçmiştir. Bu din, Allah’ın tabiatta yarattığı 
renkler gibi tabii, güzel ve eşyanın doğasına 
uygundur. 

Kimileri fıtrat boyasını, tabii boyayı, ya da 
boyaların/renklerin en güzelini bırakıp, sun’î, 
yapmacık, doğal güzellikten uzak boyaların, 
insanların uydurduğu renklerin peşine dü-
şerler.  Ancak hayatlarının her bir alanında o 
sahte, o yapmacık, o tabii olmayan boyaların 
izleri, çirkinliği, iğretiliği görülür. 

Fıtratın anlam sahası

Fıtrat, insanın doğuştan sahip olduğu bütün 
özelliklerini ifade eden bir terimdir.

Kâinattaki bütün var-
lıklar Allah’ın kendileri 
için var ettiği ‘fıtrat’ üze-
rindedirler. Her varlık, 
kendi tabiatının gereğini 
yapar, o çizgisinin dışına 
çıkmaz.

Buna insan da dâhildir.

Tohum veya çekirdek, 
kendinden çıkacak olan 
canlının özü ve özetidir. O türe ait bütün 
özellikleri kendi bünyesinde barındırmakta-
dır. Bir şeyin ilk defa yokluktan ortaya çıkı-
şı veya bir maddeden (tohumdan) meydana 
gelişi bir ‘fatr’dır. Bunun ortaya çıkış biçimi 
veya taşıdığı özellikler de ‘fıtrat’tır. Her ya-
ratığın ‘fıtrat’ üzere kazandığı özelliklere de 
onun ‘tabiatı/yapısı’ denir. 

“O halde yüzünü, Allah’ı birleyen (bir ha-
nif) olarak dine, Allah’ın fıtratına çevir; 
ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. 
Allah’ın yaratışı için hiç bir değişme yok-
tur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). 
Ancak insanların çoğu bilmezler.” (30 
Rûm/30)

Bu âyette geçen ‘fıtrat’ı el-Ferrâ, Allah’ın 
boyası (sıbğâtullah; Bakara, 2/138) olarak 
açıklıyor. Allah (c) insanı işte bu fıtrat üzere 
yarattı ki, bu sayede Rabbini tanır (Meâni’l-
Kur’an, 2/324). 

Bunun insandaki inanma ve ibadet etmeye 

meyli ve kabiliyeti anlamına geldiği de söy-
lenmektedir. Buradaki maksat, her kişinin 
kendine ait özelliği değil, bütün insanların 
insan olarak yaratılışlarındaki esas ve hep-
sinde ortak olan genel yaratılıştır. 

Başta Selef ulemâsı olmak üzere âlimlerin 
önemli bir kısmı Kur’an ve hadislerde geçen 
fıtrat kelimesinin “İs lâm” anlamına geldiğini 
söylerler. Onlara göre insanların tabii, aslî ve 
fıtrî dinleri  İslâmdır. Daha sonra çev re tesir-
leriyle farklı dinlere yönelme fıtrattan sap-
madır. Onlar, “Beş veya on şey fıtrattandır...” 
gibi hadislerin de bunu desteklediği görü-
şündedirler. 

Bazılarına göre fıtrattan 
maksat Allah’ın Âdem’in 
neslinden, dünyaya gel-
meden önce iman etti-
ğine dair aldığı ikrar ve 
mîsâktır (A’râf 7/172). 

Fıtrat “hakkı be nimseme 
yatkınlığı” şeklinde anla-
şılabilir (Kurtubî, s.2407). 
İnsanlar genellik le bedenî 
bakımdan olduğu gibi 

ruhî ve zihnî bakımdan da hissetmeye, 
algılama ya, doğru biçimde düşünmeye ve 
inan maya elverişli olarak dünyaya gelirler 
(H. Hökelekli, “Fıtrat” mad., DİA, 13/47-48). 

Peygamber (s) buyuruyor ki:

“Her çocuğu annesi fıtrat üzere dünyaya geti-
rir. Onun bu hali konuşma çağına kadar devam 
eder, sonra anne-babası onu hırıstiyan, yahudí, 
mecusi (ateşe tapan) yapar. Eğer anne-ba-
ba müslümansalar, çocuk da müslüman olur.” 
(Müslim, Kader/24-25 (6760-6761); Ebu 
Davud, Sünnet/18 (4714); Tirmizí, Kader/5 
(2138).  Ahmed b. Hanbel’in rivâyetinde: 
“İsterseniz Rûm Sûresi 30. âyeti okuyunuz” 
ilavesi vardır. Müsned, 7730). 

İbni Esir’e göre, buradaki fıtrat, insanın ken-
di soyunun özellikleri ve ilâhî dini kabul et-
medeki doğal eğilimdir. Çocuk kendi haline 
bırakılsa İslâmdan başka dinlere meyletmez. 
Kimilerine göre fıtrat, her doğan Allah’ı bil-
me ve ikrar etme kabiliyeti ile doğar. Velev ki 
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FITRATINA 
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bunu şartlar gereği başka bir isimle nitelen-
dirse dahi. (İbnu’l-Esir, en-Nihâye fi-Garibi’l-
Hadîs, s.698). 

İbni Teymiyye gore ise buradaki fıtrat, 
Allah’ın insanları üzerinde yarattığı şey, yani 
İslâm’dır (İbni Teymiyye, Fetevâ, 4/125). 

“Allah’ın insanı üzerinde yarattığı fıtrat, her 
insanın özüne yerleştirilen iyiye, doğruya 
ve hakikate eğilimdir. İnsan bir amaç için 
yaratılmıştır. Bu amaç yeryüzünde hayatın 
tevhid ve adalet ekseninde inşasıdır. Kur’an 
insana bu misyonundan dolayı ‘halife’ adı-
nı veriyor. Fıtrat, insanın yaratılış amacını 
gerçekleştirecek donanım ve altyapıya sahip 
olmasıdır. “O her şeye yaratılıştan en güzel 
olma, kemâlinin bulma (yeteneği) vermiştir.” 
(Secde, 32/7) âyeti bunu 
ifade eder.”Allah’ın boya-
sı” işte budur. Bu boyayı, 
üzerine sürülen bir baş-
ka boya ile değiştirmek, 
sadece fıtratın üzerinin 
örtülmesi değil, aynı za-
manda onun üzerine inşa 
edilecek inancın amacın-
dan sapmasına yol açar.” 
(M. İslâmoğlu, Meâl, 
s.799). 

“Fıtrat terimi, bu bağlamda, insanın doğru 
ile yanlış, gerçek ile sahte/düzmece arasında 
ayrım yapabilmesine ve böylece Allah’ın var-
lığını ve birliğini kavrayabilmesine imkân ve-
ren, doğuştan edindiği sezgisel yeteneği ifade 
eder.” (M. Esed, s.826). 

Bütün insanlar saf, temiz, hakkı seçmeye 
meyilli bir şekilde yaratılırlar. Ancak onu eği-
tim, çevre ve dış etkenler değiştirir, fıtrattan 
uzaklaştırır, ya da fıtrata uymayan davranış-
ları yapmasına sebep olur. 

İnsan bedenine ait bütün organlar ve organ-
ların görevleri, her bir uzvun görevi hiç şa-
şırmadan yerine getirmesi birer fıtrattır. Gö-
zün iyi görmemesi, kulağın iyi duymaması, 
ayağın topal, kolun solak olması genellikle 
sonradan gelen bir arızadır. 

İnsanlar, güzel, doğru, Hakk’a uygun, ada-

letli, isabetli iş yapıyorlarsa, merhametli, şef-
katli ve iyiliksever iseler, hatalarından dolayı 
pişman oluyorlarsa, insanları, hayvanları, 
tabiatı, çocuklarını, düşkünleri seviyorlarsa, 
ana-babalarına ve başkalarına iyilikte bulu-
nuyorlarsa; fıtratlarının gereğini yapıyorlar 
demektir. 

Bunların tersi fıtrata ters düşmektir. Kötü, 
çirkin, yanlış iş yapanlar, zalim ve merhamet-
siz olanlar, günaha düşenler ve isyan edenler, 
inançsız olanlar veya yalancı tanrılara ibadet 
edenler temiz fıtratlarından uzaklaşanlardır. 

Fıtrat, Fâtır olan Allah’ın insanlara ve var-
lıklara yoktan var ederek verdiği kabiliyet, 
onlara ait proğramdır. Allah’ı tanıma ve O’na 
ibadet etme eğilimi, ruh temizliği, olumlu 

yetenekler ve benzeri şey-
lerdir. Kısaca fıtrat, “insa-
nın doğasına döşediği 

muhteşem altyapıdır.”

İnsana düşen bu temiz fıt-
ratı tanımak ve ona uygun 
davranmaktır. 

Fıtrat ve İslâmî davet

İslâma davet bir anlamda 
insanları kendi gerçeklerine davet, Allah’a 
kulluk, güzel davranışlarda bulunmak, Rab-
bi tanıyıp O’na itaat; fıtratla buluşma, fıtratla 
aynileşmedir.

İslâmın genel hedefi, insanları Allah’ın dışın-
da tanrı haline getirilen şeylere ibadetten, in-
sanları kullara kulluktan kurtarmaktır.  

Peygamberlerin tebliği aslında insanları ken-
di fıtratlarına ve bununla birlikte saadete 
bir davettir. Onlar bu davet faaliyetini bir 
cihad ibadeti olarak uygulamaya koymuşlar-
dır. Müslümanların cihad faaliyeti de, kendi 
çevrelerinde insanlara, yaratılışlarına uygun 
olarak inanma, fıtratlarını tanıma ve kullara 
kulluk zilletinden Allah’a kulluk izzetine yü-
celme ortamını sağlar.

Cihad ibadeti insanlar ile İslâm arasına girmiş 
olan engelleri ortadan kaldırıp, onları kendi 
fıratları ile yüzyüze getirme çalışmasıdır.

İNSANIN YAPISINDA 
İBADET İHTİYACI 
VARDIR. İNSANIN 
FITRATIYLA UYUM 

SAĞLAMASI 
ANCAK İBADETLE 
MÜMKÜNDÜR.
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İbadet Fıtrata 
Uyum Sağlamaktır

İlk Ahid (Söz) ve Fıtrat İlişkisi

Kur’an’ın haber verdiğine göre Allah (c) bü-
tün insanlardan, kendisini Rab olarak bilip, 
yalnızca kendisine kulluk edeceklerine dair 
söz almıştır (A’raf, 7/172-173). 

Bu olayın da ne zaman, nerede ve nasıl ger-
çekleştiğini bilmiyoruz. İnsan, kendine ait en 
küçük parça olan hücreyi ve onun yapısını, 
içinde saklanılan hayatı, o hücrelerin taşıdı-
ğı gizemleri düşündüğü zaman bu sahnenin 
büyüklüğünü daha iyi anlar.

İnsan henüz gözle görünmeyen bir hücre/
zerre halinde iken Allah’ın hitabına kavuşu-
yor. Yüce Yaratıcı, o hücreye hem ne yapaca-
ğını, yani fıtratını öğretiyor, hem de fıtratın 
bir gereği olarak Rabbini tanımaya söz ver-
mesini istiyor.

Küçücük hücrelerde koca bir hayat gizli... O 
zerreler zaman içerisinde gelişecek, oluşu-
munu tamamlayacak ve insan denen varlık 
meydana gelecek. O hücre içinde, hücreden 
meydana gelecek olan insanın vicdanı saklı. 
Allah (c) o vicdanlara sesleniyor, yani yaratı-
lışta olan kabiliyete, fıtratta olan şeye... (Sey-
yid Kutub, Fi Zilali’l-Kur’an, 3/1392).  

İnsan belli bir zamandan önce bir hiç iken, 
doğal üreme yoluyla dünyaya geliyor ve ge-
lişim göstererek insan halini alıyor. Bu olay 
temamen kandi iradesi dışında Yüce Yaratıcı-
nın takdiri, tedbiri ve kudretiyle oluyor. İşin 
bu aşamasında insan, yaratıcıya karşı itiraz 
edemiyor. Bu dönemde ne inkar vardır, ne de 
nankörlük. Herkes bu noktada fıtrat kanuna 
bağlı olarak gelişir. 

Bu gelişim süreci boyunca insan Rabbinin 
kanununa uyuyor. O’nun emrinin dışına 
çıkmıyor, yalnız O’ndan yardım ve destek 
görüyor. Bütün benliği de bunun böyle ol-
duğuna şahitlik ediyor. Hz. Adem’den beri 
bütün  insanlar Rabbinin kendilerine verdiği 
bu fıtratı, bu doğal gelişimi kabul etmekle, 
Rabbi ile kendi arasındaki fıtri sözleşmeyi 
yapmış olurlar. 

Bir  anlamda herkes bu doğal sözleşmeye 
imza atmış olarak doğar (Elmalılı, Tefsir, 
4/167-168). 

Acaba insandan alınan ahd (söz) onun fıtratı 
yerleştirilen Rabbini tanıma ve O’na kulluk 
yapabilme yeteneği midir?

Bazı tefsircilere göre burada insanların şahit 
tutulması ve ahd alnması olayı semboliktir. 
Allah (c), insanları fıtratlarının başlangıcında 
tevhid inancını ve Allah’ın Rabliğini anlaya-
cak, İslamı benimseyecek kabiliyette yarat-
mış olduğunu böyle sembolik bir dille (tem-
sili olarak) anlatmaktadır.

Şöyle ki; Allah (c) insana akıl ve basireti 
(uzak görüşlülüğü) doğuştan verir. Bunlar 
için de iç dünyasında ve insan varlığının dı-
şında (evrende) sayısız deliller (âyetler) var 
eder. Böylece insanı mükemmel bir şekilde 
donatıp kendi Rabliğini bilmeye yöneltir. İn-
sanlar da doğuştan sahip oldukları bu dona-
nımlarla Allah’ı tanımaya yönelirler. 

Âyet, âdemoğullarının, atalarının bellerinden 
süzülüp alındığını, onların içine Allah’ı tanı-
ma duygusu verildiğini, insanın bu fıtrat ile 
Rabbini tanıdığını haber vermektedir. Bu da 
insandaki Allah inancı yaratılıştan gelen bir 
şey olduğunu gösterir (S. Ateş, Tefsir, 3/413). 

İbadet etmek, fıtrata uyum sağlamaktır

İnsanın yapısı, fıtratı Rabbini tanımaya, O’na 
kulluk yapmaya, O’nun tekliflerini yüklen-
meye, gereklerini yapmaya müsait bir şekil-
de yaratılmıştır. Alemlerin Rabbine inanıp 
teslim olmak, yaratılışın gereğidir. Bu, insan 
için olağanüstü bir yük, anlaşılmaz ve kar-
makarışık bir bilmece değil, tam tersine fıtra-
tın gereği, doğal sonucudur.

İnsan itaat etmeye de, isyan etmeye de kabili-
yetlidir (Şems, 91/7-8). Fıtrattan ayrılmayan, 
bozulmayan kimse Allah’ın âyetlerine kulak 
verir, gereğini yapar. Şeytan ve fıtrata aykırı 
dış faktörler insanı bu durumdan uzaklaştı-
rırlar. 

İnsanın yapısı (fıtratı) inanmaya, ibadet et-
meye, yüce bir varlığa bağlanmaya elverişli 
olduğu gibi, yüce değerlere ve olgun ahlâka 
da yatkındır. Bazı insanları ahirete iman et-
medikleri halde, güzel ahlâk sahibi, dürüst 
ve iyiliksever görüyorsak; işte bu fıtrattandır. 
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Fıtratta saklı olan asalet bir şekilde günyüzü-
ne çıkmaktadır.

İslâm’a göre inanmanın ve ibadet etmenin iki 
kaynağı vardır : 

Birincisi insandaki bu fıtrat’tır. İnsanın ta-
biatı Allah’ın dini İslâmı kabul etmeye, onu 
uygulamaya, Allah’ın emirlerine uymaya; 
kısaca yalnızca Allah’a ibadet etmeye uygun-
dur.  

İnanmanın ve ibadet etmenin ikinci kay-
nağı, insanın kendi çabasıyla ve iradesiyle 
inanması ve kendi arzusuyla ibadet etmesi, 
ya da bunu harici etkilerle elde etmesidir. 

Allah (c), fıtrat’a zıt özelliklerin ve anlayış-
ların bulunduğu yerlerde elçileri aracılığıyla 
Din gönderir ve insanları öz fıtratlarına uy-
gun davranmaya çağırır.

İnsanın kendi fıtrat’ına uygun olarak Allah’ı 
bir bilip O’na kulluk etmesi de ‘hanif’liktir. 

Tam burada insanın ezeli sözleşmesini hatır-
lamak gerekiyor (A’raf, 7//171-172). 

Kur’an’a göre, Mute‘âl Kudret’in varlığını sez-
me, algılama yatkınlığı insanda yaratılıştan 
(fıtrat) var olan bir hususiyettir; sonradan, 
kendini-beğenmişlik, nefsine-düşkünlük 
gibi arızî duygular eliyle ya da yoldan çıkarı-
cı çevresel etkilerle üzeri örtülebilir, bulandı-
rılabilir olsa da, böyle içsel, sezgisel bir idrak 
imkânının varlığıdır ki, akıl sahibi her insanı 
Allah’ın önünde “kendi hakkında tanıklık 
yapma”ya yöneltmektedir.” (M. Esed, Meâl 
s.310). 

İnsanın fıtratı ezelî söyleşmeye uygundur. Ya 
da ezelî sözleşme insanın fıtratında saklıdır. 

Allah (c) insanları kendi fıtratlarına uy-
gun davranmaya davet ediyor. Bu fıtrat da 
Allah’ın insanlara gönderdiği İslâm’a inanıp 
ona uygun yaşamaktır. 

“İslâm, insanların dünya ve ahiret mutlulu-
ğunu temin eden bir ‘inanç ve ibadetler bü-
tünü’ değil sadece; aynı zamanda bütün var-
lığa ve kainata hâkim olan yaratılış yasasının, 
tabii durumun ve aslî halin adıdır. Yaratıcı’ya 
boyun emek ve O’na teslim olmak sadece in-
sanın doğal tavrı değil, aynı zamanda insan 

dışındaki canlıların ve evrenin de tavrıdır  
(Hac, 22/18).   

İslâm olmak, sadece dinler içinde bir dini be-
nimsemek değildir. O, aynı zamanda varlığın 
temelindeki hakikati kavramak, tabiata ve 
evrene hâkim olan yaratılış nizamına uygun 
davranmak, gördüğü ve görmediği, canlı ve 
cansız olarak isimlendirdiği bütün varlıklar-
la birlikte ayn hakikati terennüm etmek de-
mektir.

Şu halde müslüman, yaradılıştaki safiyetini 
muhafaza eden ve onun herhangi bir yabancı 
unsur tarafından bulandırılmasına izin verme-
yen, fıtrat yasalarına teslim olmuş kimsedir.

Sonuç

 İslâm, insanların her alanda temiz fıtratlarına 
uygun hareket etmelerini istiyor. Bu bakım-
dan vücudun şeklini değiştirmeyi, kadınların 
erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemesini, 
canlı türlerine onları bozmak üzere el atmayı 
‘fıtrata müdâhele’ olarak değerlendirip hoş 
görmemektedir.

İnsan aklı ve yüreği ile fıtrat üzere kaldıkça 
veya dış etkenler tesir etmediği müddetçe, 
onun fıtratında Âlemlerin Rabbine teslimiyet 
vardır. Ancak, hayatına İslâm’ın hâkim olma-
dığı kimseler şeytanın saptırmasıyla bu kabi-
liyetlerini ters yönde kullanırlar.

Öyleyse inanmak ve ibadet etmek, fıtrattır, 
ya fıtrata uygunluktur. Bunun tersi fıtrata ay-
kırıdır ve insan bünyesinde arızadır.  Kendi 
fıtratlarını yeterince tanıyanlar, Allah’ı bıra-
kıp başka tanrılara tapınmazlar. 

Allah’a itaat edenler fıtratlarının gereğini ya-
parlar. Ya da onlar fıtratlarıyla buluşurlar. Bu 
da insanın kendi kendine yabancılaşmasını 
önler.
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Fıtrat: 
İnsanın Ontolojik Altyapısı

İlahiyatçı / Kırıkkale 
ahozturk64@mynet.com

Fıtrat, kaynağı vahyin kayna-
ğı ile aynı olan insanın 

ontolojik altyapısıdır. 
Mustafa İSLAMOĞLU

Giriş

İnsan, doğuştan yaratıcısını arama, merak 
etme, bulduktan sonra da O’nun isteklerini 
yerine getirme, meyil ve kapasitesinde yaratıl-
mıştır. Bunun en bariz örneği, çocukların ko-
nuşmaya başladıklarında gördükleri her şeyi 
sormaya başlamalarıdır.

Yıldızı görseler, “Bu ne?”, diye sorarlar. Yıl-
dız dersiniz. “Kim yaptı?”, diye sorarlar. Allah 
dersiniz. Ayı görseler bunu da mı Allah yarattı 
derler. Evet dersiniz. “Daha büyük şeyleri de 
mi Allah yarattı?” diye sorarlar. Evet dersiniz. 
“Allah her şeyden büyük mü?” diye sorarlar. 
“Her şeyi O’mu yarattı? Bizi de mi O yarat-
tı?  Yiyecekleri de mi o yarattı?” Evet dersi-
niz. Birden “Ben Allah’ı seviyorum, Allah da 
beni seviyor mu?” sorusuna muhatap olursu-
nuz. Evet dersiniz.  Ve ardı arkası kesilmeyen 
sorularına devam ederler. Dikkat etmişseniz 
küçücük muhakemeleriyle bir bağ kurarlar: 
Yaratılmışlar, Yaratan ve sevgi.  Kısaca insanın 
yapısında arayış, sevgi ve yüce bir varlığa bağ-
lanma ihtiyacı vardır. İşte bu fıtrattır. 

Fıtrat, kaynağı vahyin kaynağı ile aynı olan 
insanın ontolojik altyapısıdır. Yani, ilahi bir 
formattır. Bu ilahi format, aynı kaynaktan bes-
lenen bir üst yapıya kavuşursa beşer “insanla-
şır”. Çünkü insan, ancak bu durumda “kişilik 
kırılması”, “kimlik parçalanması” sorunu ya-
şamaz. Eğer üst yapı fıtrat altyapısına uymaz-
sa, bu “insanın kendisine yabancılaşmasını”, 

İ N C E L E M E

Fıtrat: 
İnsanın Ontolojik Altyapısı

FITRAT, KAYNAĞI VAHYİN 

KAYNAĞI İLE AYNI OLAN 

İNSANIN ONTOLOJİK 

ALTYAPISIDIR. YANİ, 

İLAHİ BİR FORMATTIR. 

HAYDAR ÖZTÜRK
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dolayısıyla eşyaya, çevreye ve Allah’a yaban-
cılaşmasını getirir (Mustafa İslamoğlu, Savaş 
Kesmeyen Sözler, 2006: 99).

“Fıtrat: İçimizdeki nizam” der ve ekler Sadık 
Kılıç:  Fıtrat, insanın diğer varlıklara ben-
zemeyen yaratılışıdır. Başlangıcı ve nihayeti 
itibariyle, insanın varlığından önce bulunan, 
onun geleceğini, kendisini, vasıtasıyla ger-
çekleştireceği fiillerini yönlendirecek olan 
“insani kıvam,” hususiyettir.

Duygusal fıtriyatlar dediğimiz; hakikati ara-
mak, hayra ve fazilete eğilim, güzelliğe eği-
lim, yaratıcılık ve yenileştirmeye eğilim ve 
aşk ve tapınma eğilimleri insanda yaratılıştan 
vardır (Mutahhari, Fıtrat, 53-61). Hakika-
ti arama meyline felsefe 
ve dinler tarihi şahittir. 
Hayra ve fazilete eğili-
me insanın iyiliği plansız 
olarak, kötülüğü ise plan-
layarak yapması delildir. 
İnsanda güzel olanı sev-
me ve güzel eserler ortaya 
koyma eğilimi fıtrata olan 
meyline işarettir. İnsan-
daki bir şeyler icat etme 
yenileştirme duygusu on-
daki hakikati arama mey-
lindendir. Aşk ve tapınma 
eğilimi insanın içsel eşini aramasının tezahü-
rüdür. 

İnsanın yaratılıştan tevhide yatkınlığını şu 
hadis dile getiriyor. “Her çocuğu annesi fıt-
rat üzere dünyaya getirir. Onun bu hali ko-
nuşma çağına kadar devam eder, sonra an-
ne-babası onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi ya-
par. Eğer anne-baba Müslümansa, çocuk da 
Müslüman olur” (Buhari, Cenaiz 125, Müs-
lim 2047, Ebu Davud 4714, Tirmizi 2138, 
Ahmed b. Hanbel 223).  İnsan fıtrat üzere 
kaldığı sürece, Allah’a teslim olur. Eğer ona 
dış etkenler tesir etmezse, fıtratında Allah’a 
teslimiyet vardır. Bu bakımdan İslâm fıtra-
tın dinidir. İslâm, fıtrat olarak Allah’a teslim 
olma kabiliyetinde yaratılan insanın teslimi-
yetini sağlar. Ancak, hayatına İslâm’ın hâkim 
olmadığı kimseler iç ve dış saiklerin sev-
kiyle kabiliyetlerini ters yönde kullanırlar. 

"Rabbim buyuruyor ki: Ben bütün insanları 
Hanîf (sâlim fıtrat, tevhid) üzere dünyaya 
gönderdim. Sonra şeytanlar onları dinden 
saptırdılar. Benim helâl ettiklerimi onlara ha-
ram ettiler, insanlara Bana şirk koşmalarını 
söylediler. Oysa o ortaklar hakkında hiçbir 
delil indirmemiştim" (Müslim, Cennet 63; 
Ahmed bin Hanbel, Müsned, IV, 16). Bu ha-
dis de fıtratın dışına çıkarak fıtratı bozmaya 
işaret etmektedir.

İNANCIN İKİ KAYNAĞI

“Fıtrat, dini kabul için hazırlanmış cibilli-
yettir.” der Cürcani (Tarifat). İnanmanın iki 
kaynağı var. Fıtrat ve kesb(insanın çabası). 
Fıtrat,  islamı kabule, uygulamaya, emirle-

rine uymaya tek kelimey-
le Allah’a kulluk etmeye 
yatkındır. Kesb, insanın 

kendi çaba ve iradesiyle 
inanması, İslam’ı seçmesi 
ve ibadet etmesidir (Elma-
lılı). Yani iradenin fıtratın 
sesine kulak verip fıtra-
tı işletmesidir. İnsanlar, 
ahlaklı, adaletli, vicdanlı 
iseler ve ameli salih işli-
yorlarsa fıtratın gereğini 
yapıyorlar; bunların zıddı 

bir şahsiyete sahiplerse fıtrattan uzaklaşıyor-
lar demektir. İslâm, insanı asıl fıtratına/yara-
tılışına dâvet eden, fıtratının gereğini yapma-
sını sağlayan İlâhî dindir. “Tabiattaki çiçekler  
-ki daha sonra meyveye dönüşür-, Tanrı’nın: 
“Varım ve buradayım, işte burada.” Diye 
yüksek sesle bağırmasıdır. Ancak, akıl/kalp 
gözleri, basireti körelip kulakları sağırlaşan-
lar bu gerçeği görmüyor, duyamıyor” (İlhami 
Güler, İlhamiyyat Dini-teolojik Aforizmalar, 
121). Müminler/Müslümanlar, insanların 
hayra ve imana eğiliminin önündeki engelle-
ri kaldırmakla, insanları fıtratlarıyla yüz yüze 
getirmekle yükümlüdürler. 

FITRAT - FETİH İLİŞKİSİ

İslâm’da cihat/fetih ibadeti insanları bu fıt-
ratla yüz yüze getirme çabasıdır. İslam, Orta 
Afrika’dan Doğu Hind adalarına, Merakeş’ten 

KUR’ÂN-I KERİM SALT 

ATEİZMİ İMKÂNSIZ 

GÖRÜR, BÖYLE BİR 

İNANÇ VE DÜŞÜNCE-

NİN İNSANDA GERÇEK-

TEN VAR OLABİLECE-

ĞİNİ KABUL ETMEZ. 
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Zengibar’a, Batı Afrika’daki Sierra Leone’den 
Sibirya’ya, Bosna-Hersek’ten Yeni Gine’ye, 
Senegal’den Çin’e kadar savaşla değil, insan-
dan insana fetih anlamına gelen işte bu cihat 
ruhuyla ulaşmıştır. Kimileri İslam’ın yukarda 
saydığımız bölgeler dışındaki yayılışını dev-
let zoruna ve cizyeye bağlamışlardır. Oysaki 
Fuat Köprülü’nün de haklı olarak tespit ettiği 
gibi “Emeviler, Abbasiler ve hatta Osmanlılar 
döneminde devlet topluca İslam’a girişleri 
teşvik etmek şöyle dursun, cizye gelirlerinin 
azalacağı gerekçesiyle mümkün olduğu ka-
dar zorlaştırmışlardır.”

İnsanla, insanın mutluluğunun öbür adı olan 
İslam arasına kimi zaman da insan gerilebi-
lir. O zaman o insan ya da insanların İslam’la 
insan arasından kaldırıl-
ması insanlığın değişmez 
değerlerine bağlı her kişi-
nin boynunun borcudur. 
Kur’an’ın “Küfrün önder-
leriyle savaşın. Çünkü on-
lara güvenilip de anlaşma 
yapılmaz. Umulur ki vaz-
geçerler” (9/12) emri, o 
önderlerin sıradan insan-
larla İslam arasında engel 
oluşturduğu içindir. Eğer 
onlar, İslam’la insan arası-
na gerilmekten vazgeçerlerse İslam’ın onlarla 
bir alıp veremeyeceği yoktur. İslam onlarla 
küfürlerinden dolayı değil, insanın mutlulu-
ğuna engel oldukları için savaşılmasını em-
retmektedir (Mustafa İslamoğlu, Yürek Fethi 
2007: 33-34).

Fıtrat kanunlarına uyulmaması toplumların 
düzenini de ciddi anlamda tehlikeye soku-
yor. Fıtrata uymak, insanın insan, toplumun 
toplum olarak kalmasının sigortasıdır. "Nef-
se ve onu şekillendirene... Ona bozukluğu-
nu ve korunmasını ilham edene andolsun ki 
nefsini temizleyen iflâh olmuş, onu kirletip 
örten ziyana uğramıştır. Semûd, azgınlığın-
dan yalanladı... Rableri de günahları yüzün-
den azabı başlarına geçirdi, orayı dümdüz 
etti." (Şems, 91/7-14) âyeti, fıtratı kirleten 
toplumların kötü akıbetlerini beyan ediyor. 
Kur’an’da kavimlerin helakinin temel sebebi-

nin fıtrata isyan etmek olduğu bildirilmekte-
dir. “Onlar nefislerinde olanı değiştirmedikçe 
Allah bir toplumun durumunu değiştirmez.” 
(Ra’d, 13/11) âyeti, Allah’ın koyduğu “fıtrat 
yasası”nı veya “tarih yasası”nı en veciz şekil-
de beyan ediyor.

İnsan cemiyetleri de büyük fıtrattır. Duygu, 
düşünce, tasavvur birliği ile bir araya gelmiş 
ve aynı terbiyeyi almış bir toplum, istikbâl 
vaat edicidir. Duygu, düşünce ve eylem bir-
liği içinde gelişmemiş ve iyi bir terbiye gör-
memiş yığınlar; içinde ihtiras, kin ve nefretin 
yuvalandığı yapılardır.  Bu yığınlar hayır adı-
na hiçbir şey vaat edemezler. 

FITRATIN PENCERELERİ 

Allah, insanı tevhidi ka-
bule ve onun gereklerini 

yerine getirmeye yatkın 
yaratmıştır. Onu fıtratın 
pencereleri diyebileceği-
miz, fıtrat cevherinin sü-
rekli aydınlık üzere kal-
masını sağlayacak; göz, 
kulak, dil, burun, dokun-
ma duyusu, ve kalp, be-
yin gibi kıymet biçilmez 
cihazlarla donatmıştır.  
Yani, Allah insanı hakkı 

bulması ve hakta kalması için adeta hiçbir 
mazeret ileri süremeyeceği bir şekilde, en 
güzel kıvamda yaratmıştır. Sonra ona irade 
verip seçiminde hür bırakmıştır. Neticede 
de onu, seçimi sonucunda terettüp edecek 
mükâfat ve cezadan sorumlu tutmuştur. İn-
san bu şartlar altında kaderini seçmek için 
dar-ı imtihan olan dünyaya arz-ı endam et-
miştir. 

Fıtratın işleyişi insanda olduğu gibi bütün 
bitki ve hayvanda da kendini göstermektedir. 
Fıtrat, yaratılıştan gelen hususiyetler, öz, asıl 
yalan söylemez. Mesela, bir çekirdekteki bü-
yüme meyli der ki: “Sümbülleneceğim, mey-
ve vereceğim.” Doğru söyler. Yumurta da ha-
yat meyli vardır. “piliç olacağım der.” Allah’ın 
izniyle olur. Bir avuç su donar, genişlemeye 
meyleder. “Fazla yer tutacağım.” der. Metin 
olan demir onu yalancı çıkaramaz, sözünün 
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doğruluğu demiri parçalar. İşte bu meyiller, 
irade-i ilahiden gelen emirlerin maddi âleme 
ait tecellilerdir (Said Nursi, Mesnevi-i Nuri-
ye). Aslanın pençesini gören adam, o pençe-
nin gereği olan parçalamayı aslandan bek-
ler. İnsanların ibadet teçhizatıyla donanmış 
olması, takva ve ibadetin fıtratlarının gereği 
olduğunu gösterir. Midenin yemeğe muhtaç 
programlanması gibi, insan ibadete muhtaç 
programlanmıştır (Said Nursi, İşaratu’l-Îcaz). 
İnsan ihtiyaçlarının dilini okuyarak onları 
yaratanı bulabilir. Acıkan insanın midesinin 
ihtiyaçlarını dünyada hazır bir şekilde bul-
ması, onu bu rızıkları yaratanı aramaya sek 
etmelidir. 

Göz yaratılmışlara bakacak, dil benzersiz ni-
metleri tadacak, kulak tabiattaki o eşsiz sen-
foniyi dinleyecek, burun güzel kokuları içi-
ne çekecek, kalp bunları 
tasdik edip hep birlikte 
kevni âyetleri okuyacak-
lar. Ten soğuk ve sıcağı 
hissedip, sıcağın yazın 
rızık nimetleri pişiren bir 
aşçı başı olduğunu, hik-
metin böyle gerektirdiğini 
anlayacak. Azaları yaratı-
lış gayeleri doğrultusunda 
kullanmak; fıtratı işlet-
mek, fıtrata azalar penceresinden ışık gön-
dermektir. Bediuzzaman bu konuda şunları 
söylemektedir:

Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere 
ile seyreder. Eğer Cenâb-ı Hakk’a satmayıp 
belki nefis hesabına çalıştırsan; geçici, de-
vamsız Bâzı güzellikleri, manzaraları seyr ile 
şehvet ve nefsanî arzulara bir kavvad dereke-
sinde bir hizmetkâr olur. Eğer gözü, gözün 
Sâni’-i Basîr’ine satsan ve onun hesabına ve 
izni dairesinde çalıştırsan; o zaman şu göz, 
şu büyük kâinat kitabının bir mütalâacısı ve 
şu âlemdeki Mu’cizât-ı San’at-ı Rabbâniyenin 
bir seyircisi ve şu Küre-i Arz bahçesindeki 
rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı dere-
cesine çıkar. Meselâ: Dildeki kuvve-i zaikayı 
(tat alma yetisi), Fâtır-ı Hakîm’ine satmazsan, 
belki nefis hesabına, mide nâmına çalıştır-
san; o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına 

bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer 
Rezzâk-ı Kerîm’e satsan; o zaman dildeki 
kuvve-i zâika, Rahmet-i İlahiye hazinelerinin 
bir nâzır-ı mâhiri ve Kudret-i Samedâniyye 
mutfaklarının şükreden bir müfettişi bir rüt-
besine çıkar (Said Nursi, Sözler, 6. Söz).

ÂYETLERDE FITRATIN PENCERELERİ 

Kur’an azaların yaratılış gayelerine işaret 
edip dikkat çekmiştir. Kuran bununla insa-
nı fıtratına çağırmaktadır. Şayet insan, kendi 
yaratılışını, organik yapısını, kendisine ve-
rilen duyu ve organları, bahşedilen yetenek 
ve güdüleri gereği gibi inceleyip düşünecek 
olursa, kesinlikle Allah’ı bulur. Onun biricik 
yaratıcı olduğunu kanıtlayan bu mucizelerin 
kılavuzluğu ile O’na doğru yol alır. Çünkü 
Allah’ın dışında hiç kimse bu olağanüstü ya-

ratılışı büyük, küçük hiç-
bir varlıkta gerçekleştire-
mez. Örneğin sadece şu 

kulak, nasıl çalışır? Sesleri 
nasıl algılar ve nasıl ayırır 
birbirinden? Sonra şu göz 
kendi kendine nasıl görür? 
Işıklar ve şekilleri nasıl al-
gılar? Sonra şu kalp denen 
şey nedir? Nasıl kavrar? 
Eşyayı, şekilleri, anlamları, 

değerleri, duygu ve düşünceleri nasıl değer-
lendirir? Sırf bu duyu ve güçlerin özellikle-
rini, çalışma şekillerini öğrenmek insanlık 
aleminde mucize düzeyinde bir keşif olarak 
nitelendirilmektedir. Yaratılışları ve yapıla-
rı itibariyle insanın içinde yaşadığı evrenin 
özellikleriyle bu tarzda bir ahenk nasıl oluş-
muştur. Bu ahenk öylesine ince planlanmış 
ki, evrenin veya insanın tabiatına olan oran-
larından biri bozulacak olursa duyu ve or-
ganlar arasındaki bağ kopacaktır. Kulak hiç-
bir sesi, göz hiçbir ışığı algılayamayacaktır. 
Ne var ki, her şeyi düzenleyip yönlendiren 
güç, insanın yapısı ile insanın içinde yaşa-
dığı evrenin yapısı arasında bir ahenk oluş-
turmuştu. Duyu ve organlar arasındaki bağ 
bu şekilde sağlanmıştır. Buna rağmen, insan, 
nimete karşılık şükretmez. “Ne kadar az şük-
rediyorsunuz.” Şükür, nimeti vereni bilmek-
le, O’nun sıfatlarını üstün saymakla başlar. 

KENDİ VARLIĞININ MÜ-

KEMMEL OLMAYIP FANİ 

OLDUĞUNU ANLAYAN 
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Fıtrat: 
İnsanın Ontolojik Altyapısı

Sonra sadece O’na kulluk etmekle somutla-
şır. O birdir, sanatındaki izler O’nun birliğine 
şahitlik etmektedir. Ardından duyu ve güç-
lerin hayat ve nimetlerden zevk almada kul-
lanılması gelir, ama kulluk edenin, her ha-
reketinde, her zevkinde Allah’ı düşünmesi, 
O’na şükretmesi şartıyla. (Fizilal, Muminun 
78. âyet tefsiri). Şimdi fıtrata pencerelik eden 
uzuvlara dair, âyetler ne söylemekte, onlara 
bakalım.

Sonra onu ‘düzeltip bir biçime soktu’ ve ona ru-
hundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gö-
nüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz? (Secde, 
9). De ki: “Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, 
gözler ve gönüller veren O’dur. Ne az şükredi-
yorsunuz?” (Mülk, 23). O, sizin için kulakları, 
gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az şükre-
diyorsunuz. (Muminun, 
78). İnsana verilen bu ni-
metlerin karşılığı nedir? 
Âyetleri insana verilen ku-
lak, göz ve kalbin şükür-
lerini yerine getirmelerini 
istiyor. Bu uzuvların şük-
rü, onları yaratılış amaç-
larına uygun çalıştırmak-
tır. Uygun çalıştırıldıkları 
takdirde fıtrata ışık gönde-
ren birer pencere olmaya 
devam edeceklerdir. Aksi 
takdirde insanın günaha batmasına sebep 
olacaklardır. 

O, biri diğeriyle ‘tam bir uyum’ (mutabakat) 
içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman’ın 
yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve uygunsuzluk’ gö-
remezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi 
bir çatlaklık görüyor musun? (Mülk, 3).  Yeryü-
zünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların 
kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek 
kulakları oluversin? Çünkü doğrusu, gözler kör 
olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir (Hac, 
46), âyetlerinde gözden kâinatı teftiş edip 
kalbe “Bu kâinata düzen veren biri var!” ra-
porunu vermesi istenmekte, eğer bu rapor 
kalp tarafından onaylamıyorsa, kör olanın 
göz değil kalp olduğu hükmü vurgulanıyor. 
Görevini bilinçli olarak yapmayan bir kalbin 
de mühürlenmekten başka seçeneği kalma-

mıştır. Çünkü, o kalp işlevini yitirmiştir. İşte, 
Allah’ın kalpleri mühürlemesini böyle anla-
mak gerekiyor.

Mü’minlere söyle: “Gözlerini (harama çevir-
mekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar. 
Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten Allah, 
yaptıklarından haberdardır. Mü’min kadınla-
ra da söyle: “Gözlerini (harama çevirmekten) 
kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini 
açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüne-
ni hariç...” (Nur, 30-31). Bu âyetlerde de göze 
fıtrat cevherini bozacak davranışlardan ka-
çınması, fıtrat hazinesini sahte mücevherler-
le doldurmamasını tembihliyor.

Allah sizi annelerinizin karnından bir şey bil-
mez halde çıkarmıştır. Belki şükredersiniz diye 

size kulak, göz ve kalb 
vermiştir.' (Nahl, 78). Bu 
âyet, insanın doğuştan 

bütün bilgileri biliyor ola-
rak gönderildiğini savu-
nan Platon’un yanıldığını 
gösteriyor. Vahiy insanın 
bilgisinin kesbi/sonradan 
kazanılmış olduğunu bil-
diriyor. Fakat ona verilen 
azalarla yaratanını bulma 
ve teşekkür etme kabili-
yet ve meylinde olduğuna 
işaret ediyor.

"Biz ona hayır ve şer olmak üzere iki yol gös-
terdik." (Beled, 10). "Biz ona yolu gösterdik, ya 
şükredici veya nankör olur." (İnsân, 3). "Rabbi-
miz, her şeye yaratılışını verip sonra onu doğ-
ru yola iletendir." (Tâhâ, 50). "Kendini tezkiye 
edip temizleyen kurtuluşa, mutluluğa ermiştir.'' 
(A'lâ, 14). Âyetleri, insana fıtratını seçmesi 
için iki yol gösterildiğini, iyiyi/fıtratı seçe-
nin şükreden olduğunu, Allah'ın insanı fıtrat 
üzere yarattığını dileyeni o fıtrata ileteceği-
ni, fıtrat dışı yollardan kendini sakınanların 
kurtuluşa erenler olduğunu beyan ediyor.

"De ki: Herkes yaratılışına göre davranır. Rabbi-
niz kimin en doğru yolda olduğunu bilir." (İsrâ, 
84). "Nefislerinizde olanı gözlemiyor musu-
nuz?" (Zâriyât, 21) ."De ki: Yeryüzünde gezin 
ve bakın, yaratılış nasıl başlamış?" (Ankebût, 
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20). Âyetlerde, insanın bir fıtratının olduğu, 
kendini gözlemleyen insanın fıtrata uyacağı-
nı, insanın Yaratıcıyı bulma/fıtrata dönüş eği-
limlerine işaret edilmektedir. 

FITRATI BOZAN UNSURLAR

Fıtratını bozan insan, kendinden uzaklaşan, 
İlahi yapıyı bozan insandır. Bozulan bu yapı 
bir kanser hücresi gibi, insanlık vücudunun 
diğer hücreleri olan insanları da bozmaya 
başlayacaktır. Yani insanın bozulması ken-
dinde başlayıp, kendinde sonlanan bir olay 
değildir. Fıtratın kendi yolunda seyrini en-
gelleyen ve insan şahsiye tinde kendine ya-
bancılaşmaya varıncaya kadar, aşınma mey-
dana getiren fıtratı bozan ve fıtrattan uzak-
laştıran unsurlar başlıca şunlardır.

1. Allah'ı unutmak: İnsandaki bozulma, 
yozlaşma ve yabancılaşmanın başını Allah'ı 
unutmak çeker. Bu durum insanı inanç ala-
nının dışına iter ve yaratılışından/fıtratından 
uzaklaştırır. Kur'an'da, bu konuda çok uya-
rılar vardır. “Allah'ı unuttukları için, Allah'ın 
da onlara öz benliklerini unutturduğu kim-
seler gibi olmayın. Onlar, yoldan çıkmış 
olanların ta kendileridir.” (Haşr, 59/19) âyeti, 
onlardan biridir. Allah'ı unutup gü nahkâr bir 
kul haline düşmenin temelinde, kalbin ka-
tılığı yer almaktadır. İnsanın manevi hayatı-
nın merkezini kalp teşkil eder. İnsan kalbi, 
bireysel ve toplumsal değişimlerin başlangıç 
noktasıdır. Her türlü sapma ve yabancı laşma 
ilk olarak kalpte başlar. Kalp, kendi kendine 
bir kötülük kaynağı değildir; ama kötü dav-
ranış ve saplantılar, onu insanın kurtuluşu-
nu tehdit eden bir merkez haline getirebilir. 
"Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra 
kalplerimizi hakikatten (bir daha) saptırma ve 
bize rahmetini bağışla: Sensin (hakikî) Lütuf 
Sahibi.” (Âl-i İmrân, 8). Vaktiyle Musa, kav-
mine: “Size Allah tarafından gönderilmiş bir 
elçi olduğumu bildiğiniz halde neden beni 
üzüyorsunuz?” dedi(ğinde kasdettiği şey işte 
bu gerçekti). Böylece onlar doğru yoldan sap-
tıklarında Allah da kalplerinin hakikatten sap-
masına izin verdi: çünkü Allah günaha gömü-
lüp gitmiş bir toplumu doğru yola çıkarmaz 
(Saff, 5) âyetleri bu gerçeğin şahitleridir.

2. Allah'a ortak koşmak: Fıtratı bozup onun 
gerçeğe ulaşmasını engelleyen en tehlikeli 
etken şirktir. Bu yüzden Yüce Allah, fıtratın 
şirkle kirletilmemesine dikkat çekmiştir. Şirk 
ifadesinin, Rum 30. âyetinden hemen sonra 
gelmesi buna delildir.  "Gönülden katıksız 
bağlılar olarak, O’na yönelin ve O’ndan kor-
kup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müş-
riklerden olmayın (Rum, 30/31).

3. Çift başlı ilim: İlimleri, din ilimleri ve 
fen(dünya) ilimleri diye ikiye ayırma yanlı-
şı, varlığın Allah'la olan bağını koparmıştır. 
Eğitim sistemleriyle, fen ilimlerinin Yaratıcı 
ile ilişkisi yokmuş gibi, hocalar Allah'tan hiç 
bahsetmediler. Böylece; Allah'a inanmayan 
doktorlar, uzay bilimciler, mühendisler ye-
tişti! Yaratıcısından koparılmış ilimleri tahsil 
eden insanlar, günden güne Allah'la da bağı-
nı koparmış ve onu fıtratından uzaklaşmıştır. 
Her ilmin yaratıcı ile bağı vardır. Ve her ilim 
dalında Allah'a açılan kapılar vardır. Her ilim 
dalı yerden Allah'a çıkan bir iptir. Vahyin 
Allah'tan inen bir ip olduğu gibi.

4. Ölümün anlam kaybına uğraması: İn-
sanın vahiyden alakasını kesmesi sürecin-
de ölüm sıradanlaşmış, anlamını yitirmiştir. 
Ölüm, insanın yaratıcısına ve yaratılışına 
dikkat çeken bir olgu iken, sadece son kul-
lanma tarihi bitmiş fizik bedenin dünya yü-
zünden kaybolması olarak algılanmaktadır. 
Yani ölüm, insanı dirilten, tefekküre sevk 
eden bir özne iken insanı ürküten bir nesne 
konumuna düşmüştür.     

5. Heva'ya tabi olma: Hevâ, insan benliği-
nin keyfiliği ter cih edişi ve haksız arzulara 
olan aşırı düşkünlüğüdür. İsteklerinin kulu 
kölesi olan insan hevasını ilah edinmiştir. 
Hevasını ilah edinen insan, insanlıktan çık-
mıştır. Hevâya uymak da, şeytanın düzeni-
ne bağlanıp onun arzusuna uygun bir haya-
tın izleyicisi olmaktır. Hevâya uyan kimse, 
İslâm'ın ilke ve değerlerinden uzaklaştığı için 
fıtratını yozlaştırmış olur. Belki de âyetin ifa-
desiyle hayvanlardan daha aşağı düşmüştür. 
İnsanın başta vicdan, sonra göz-kulak-akıl-
ruhun ses, okuma, çağrı ve şahitliklerini bir 
kenara atıp hevaya teslim olması fıtratına sırt 
dönmesidir. 
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6. Âlimin misyonu:  Âlimler peygamberlerin 
varisleridir. Tarih boyunca fıtratın uyanışını 
gerçekleştirenler peygamberler ve âlimler ol-
muştur. Âlimlerin yokluğu fıtratların uyanı-
şını sekteye uğratmıştır. Âlimler "Dur yolcu 
bu cadde çıkmaz sokak" diyerek fıtratlarını 
uyandırabilir. Modern dünya, âlim ile talebe-
lerin arasını ayırmıştır. Modern dünya, ilmi 
âlimden alınan bir değer değil, kitaplardan 
aşırılan nesne olarak görmektedir. 

7. Tüketim hastalığı ve mahrumiyetin 
yokluğu: Batı zihniyetinin ürettiği maddeci 
ve pozitivist akımlar, insanı manen yozlaş-
tırarak, ruhtan soyutlayarak, onun bütün 
gayretini madde etrafında yoğunlaştırmıştır. 
Kapitalizm de bu akımlardan biridir. İnsana 
tüketim hastalığını bulaştıran da bu akım-
dır.  Kapitalizm insana ihtiyaç olmayan şeyi 
ihtiyaç hissettirmektedir. Bu durum insanın 
önce hayat tarzını değiştirmekte sonra da fıt-
ratını bozmaktadır. Kanaat ve iktisat ölmek-
te, açgözlülük ve israf canlanmaktadır. İnsa-
nın mahrumiyetten yoksun kalması, onun 
fıtratının bozulmasına sebeptir. Şöyle ki: Her 
istediğine sahip olan insan; bolluk ve refah 
içerisinde sürekli bedenine hizmet edip ru-
hunu aç bırakacaktır. Bedeni semizleştikçe, 
ruhu zayıflayacaktır. Bollukta, bolluğu var 
edeni (Allah’ı) bulmaya kapı aralayamaya-
caktır. Bollukta kendini müstağni görecektir. 
Darlıkta ise, acizliğini, elinin her şeye yetiş-
mediğini bilir, fakat her şeye gücü yeten var-
lığı hisseder. Oruç tutan insanın, nimetlerin 
elinin altında olmasına rağmen onları yiye-
memekle acizliğini, bunların gerçek sahibin 
Allah olduğunu anlaması buna delidir. Mah-
rumiyetten mahrum kalan insanın, fıtratı 
uyanmaz.   

8. Çevrenin etkisinde kalmak: İnsan, Al-
lah'a inanma yatkınlığı ile doğar. Ancak çev-
renin olumsuz etkisi ile bu eğilimin yönü 
değişir. Müslümanlar, nesille rini çevrenin 
olumsuz etkisinden koruma kalkanı görevi-
ni icra edecek yapılar oluşturmalılar. Fıtrat 
hadisindeki, onu ebeveyni Hristiyan-Yahudi-
Mecusi yapar gerçeği buna işaret eder.

FITRATI UYANDIRAN UNSURLAR

Kur’an insanın başına gelen felaketler, teh-
like ve zorlukların Allah’a yönelme eğilimi 
doğurduğunu bildirir. Çünkü musibetlerin 
terbiye edici özelliği vardır.  Musibete uğra-
yan - örneğin; trafik kazası yaşayan, önemli 
bir ameliyat geçiren - insanlara bakıldığında 
çoğunlukla dini hayata daha bir önem ver-
dikleri görülmektedir.  

Din duygusu/fıtrat insanda kendiliğinden 
uyanıp gelişmez. Fıtrat arayışla uyanır. Çün-
kü insanda hazır bir Allah inancı değil, onu 
bu inanca sevk edecek kabiliyetler mevcut-
tur. Aksi olsaydı herkesin Müslüman olması 
gerekirdi. İnsan iç âleminde ve dış âlemde 
derinlemesine bir araştırma ve düşünmeye 
koyulduğunda; çaresizlik ve sıkıntı içinde 
bocaladığı zamanda bu duygu ortaya çıkar. 
Fakat bu eğilimin insanda kalıcı bir özellik 
halini alması, ciddi bir arayışla mümkündür.

Kur’an, çaresizlik ve korku anlarında en katı 
inançsızların bile bütün samimiyetlerini orta-
ya koyarak, kulluğu yalnız Allah’a özgü kıla-
rak, içtenlikle O’na yöneldiklerini tekrar tek-
rar ifade eder. Fakat nasıl oluyor da çaresizlik 
ortadan kalktığında bütün bu samimiyet ve 
içtenlik ortadan kayboluyor? Bu soruya söyle 
cevap verilebilir: İnsan çaresizlik anlarında 
başta kendi iradesi olmak üzere bütün kayıt-
lardan kurtulur. Benliğindeki doğal inanma 
kabiliyeti (fıtrat) etkin hale geçer. Çaresizlik 
anında gösterilen samimiyet işte bu fıtratın 
eseri olarak izah edilebilir. Bu durum şunu 
ispat eder: Fıtrat insanın benliğinde öylesi-
ne güçlüdür ki, en katı inançsıza bile normal 
şartlarda benimsemeye asla yanaşmadığı bir 
insana bütün içtenliğiyle, arzulayarak itiraf 
ettirmektedir.

Kur’an’da insanın fıtratının uyanışına işaret 
eden hususlar; denizde dalgalar tarafından 
kuşatılan insanın Allah’a sığınması (Lokman, 
31/32), şiddetli bir kasırga yüzünden gemi-
yi dalgaların sarması durumunda insanların 
Allah’a yönelmeleri (Yûnus, 10/22-23), in-
sana bir zarar dokunduğunda Allah’a dua 
etmesi (Zümer, 39/8), sıkıntı/darlık gelince 
insanın Allah’a yalvarması (Nahl, 16/53-55) 
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ve sıkıntı/darlığın dokunması durumun-
da Allah’a yalvarması, geçince yan çizmesi 
(Yûnus, 10/12) gibi tasvir ve anlatımlarla 
dile getirilir. Bu husus, insanla Allah arasın-
da hiçbir zaman ve durumda kopmayan bir 
bağın/fıtratın olduğuna işaret eder. 

Fıtratla ilgili âyetlerden de anlaşıldığı gibi 
Kur’ân-ı Ke¬rim salt ateizmi imkânsız gö-
rür, böyle bir inanç ve düşüncenin insan-
da gerçekten var olabileceğini kabul etmez. 
Tanrıtanımaz¬lık iddiasında bulunanların 
inkâr gibi bir yargıya doğuştan gelen fıtrî 
imanın sesine kulak vererek değil, aksine 
benliklerinde var olan bu derin duygu ve şu-
uru baskı altında tutarak ulaştıklarını kabul 
eder (Abdurrahman Kasapoğlu, Kur’an’da 
İman Psikolojisi).

Söz konusu âyetlerin bazılarının meallerine 
bir göz atalım:

Nitekim dalgalar onları (ölümün) gölgeleri gibi 
kuşattığında, (o anda) bütün içtenlikleriyle yal-
nız ve sadece Allah’a bağlanarak O’na sığınır-
lar: fakat Allah onları sağ salim kıyıya ulaştır-
dığında da bir kısmı yolun ortasında (inanmak 
ile inkâr etmek arasında) kalıverirler. Ama hiç 
kimse, haince bir nankörlüğe kapılmadıkça me-
sajlarımızı bile bile reddetmez. (Lokman, 32). 
Bütün sebeplerin tükendiği sırada ilahi for-
mat işleyişe geçiyor, vicdan Allah’ın kapısını 
çalıyor. Bu halin devam etmesi insanın gay-
retine bağlıdır. Tehlikeler karşısında insan, 
fıtratlarını örten yaratıcı ile arasındaki bağı 
koparan aldatıcı güç yetirebilme kuruntu-
sundan soyutlanır. Fıtrat tutunacak bir merci 
arar, insan Rabb’ine yönelir. Artık insan ay-
nelyakin ya da hakkalyakin gerçeğe erdiğin-
den Alllah’a karşı her türlü ortağı reddeder. 

Sizi karada ve denizde gezdiren O’dur. Öyle ki, 
gemilerle denize açıldığınızda, gemilerin elveriş-
li bir rüzgârın önünde yolcuları alıp götürdüğü 
zaman (olanları düşünün,) gemidekiler sevinç 
ve güvenlik içinde hissederler kendilerini; der-
ken bir fırtına yakalar gemiyi ve dalgalar her 
yandan kuşatır onları, öyle ki, (ölümün) kendi-
lerini çepeçevre sardığını düşünürler de (o za-
man) dinlerine sıkı sıkı sarılıp yalnızca Allah’a 
yönelerek: “Bizi bu (felaketten) kurtarırsan, an-

dolsun ki şükreden kimselerden olacağız!” diye 
yalvarıp yakarırlar O’na. Ne var ki, Allah on-
ları bu (felaketten) kurtarır kurtarmaz, hemen 
yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya koyu-
lurlar! Ey insanlar! Yaptığınız bütün taşkınlıklar 
döne dolaşa yine kendinizi bulacaktır! (Yalnız-
ca) bu dünya hayatının (geçici) doyumları(nı) 
gözetiyorsunuz: fakat (hatırlayın ki,) sonunda 
Bize döneceksiniz ve o zaman (hayatta) yapıp-
ettiğiniz her şeyi size (eksiksiz) haber vereceğiz. 
(Yunus, 22-23). Kendi varlığının mükemmel 
olmayıp, fani olduğunu anlayan her insan, 
Baki Yaratıcı’ya, Allah’a döner. İnsan gerçek-
ten tuhaf bir varlıktır. Azı müstesna, insan 
dara düşmeden Allah’ı hatırlamaz. Musibet 
anlarında fıtratı işlemeye başlar. Musibet fıt-
ratın etrafını kuşatan unsurları giderir. Raha-
ta erdiğinde, ya unutur ya da isyan eder. İşte 
insanın fıtratı, karakteri, cibilliyeti budur. 
Ancak, fıtratı karakter haline getirenler bun-
dan müstesnadır. 

İşte (böyle:) insanın başına bir bela geldi mi 
Rabbine yönelerek (yardım için) O’na yalvarır; 
fakat O’nun rahmetiyle bir nimete kavuşunca 
da önceden yalvarıp yakardığını unutarak baş-
ka güçleri Allah’a rakip çıkarır ve böylece (baş-
kalarını) O’nun yolundan saptırır. (Bu şekilde 
günah işleyenlere) de ki: “Bu inkârınızla kısa 
bir müddet keyif sürün bakalım; (ama sonun-
da) ateşi hak edenlerden olacaksınız! (Zümer, 
8). İnsanın fıtratı musibet anında kendiliğin-
den ortaya çıkar. Bu sırada fıtratı üzerindeki 
tortular dökülür, fıtratını örten kara perdeler 
misali kuruntular, yanılgılar aydınlanır. O 
aydınlıktan Rabb’ine bir pencere açılır. Yalnız 
O’na döner, O’ndan başkasının kendisini bu 
belalardan kurtaramayacağını kavrar. Ken-
dilerine çağırdığı ortakların ve şefaatçilerin 
sanal varlıklar olduklarını anlar.

Hem, payınıza düşen her nimet Allah’tandır; 
(nitekim) ne zaman başınıza darlık çökse, he-
men O’na yakarırsınız, sonra, üzerinizden dar-
lığı giderir gidermez, içinizden bazıları hemen 
Rablerinin ulûhiyetinden başka güçlere de bir 
pay yakıştırır, (adeta) kendilerine bahşettiğimiz 
nimetler için nankörlüklerini gösterircesine! (Bu 
geçici) dünya hayatıyla böylece avunun baka-
lım: nasıl olsa (gerçeği) er geç öğreneceksiniz! 
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(Nahl, 53-55). Bu âyetin sergilediği örnek, 
insanlığın her zaman karşılaştığı bir örnek-
tir. Kalpler, dara düştüğünde Allah’a yönelir. 
Yaratılışları gereği olarak, bu sırada Allah’tan 
başka kurtarıcıları olmadığını hissederler, 
fıtrata yönelirler. Rahatlayınca, nimet ve var-
lık içinde eğlenmeye başlarlar, dünyevileşme 
onları çepeçevre sarar, Allah ile bağını zayıf-
latır. Şirk, putperestlik, rejimlerin tanrılaş-
tırılması gibi, çeşit çeşit sapıklıklara dalar. 
Fıtratın sapıklığı ve bozukluğu bununla da 
kalmayıp daha da ileri gidebilir. Bu durum-
da insanların bir kesimi sıkıntı zamanlarında 
bile Allah’a sığınmayıp, birtakım yaratıklara 
sığınırlar. Bazen da fıtrattaki sapma, suret-i 
haktan görünerek, kendilerini hastalık, sı-
kıntı veya beladan kurtarmaları için velileri 
çağıranlar şeklinde görünür.

Zaten, insanın başına bir sıkıntı gelince yan ya-
tarken de, oturup kalkarken de Bize yalvarıp 
yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, 
başına gelen sıkıntıdan kendisini kurtaralım 
diye sanki Bize hiç yalvarıp yakarmamış gibi 
(nankörce) davranmaya devam eder! Kendi 
güçlerini boşa harcayan (budala)lara, yapıp-
ettikleri işte böyle güzel görünür (Yunus, 12). 
Bu sürekli biçimde gözlemlenebilen insan 
tipidir. İnsan, sağlığı yerindeyken, durumu 
müsait iken hayatın akışına kendisini kap-
tırır.  Günahlara dalarak, ilahi ölçüleri çiğ-
neyerek fıtratının üzerini küllendirir. Bolluk/
refah zamanı, insana çok şey unutturur. Ken-
dini zengin/müstağni görmek insanı azdırır. 
İnsanın mahrumiyeti tatması lazımdır. Bu 
zor şartlardan kurtulduğunda artık bir daha 
geriye dönüp bakmaz. Sanki daha önce dua 
eden o değildir!

Sözün özü, fıtrat asla yalan söylemez. 
Mahlûkatın yaratılış gayeleri üzere işleyiş-
leri - arının bal yapması, aslanın pençeleri-
nin parçalaması, tavuğun yumurtlaması vd. 
- buna delildir. İnsanın yaratılışı fıtrat üze-
redir. İslam’ın gayesi insanın fıtrat üzere kal-
masını temindir. İnsanın fıtrat üzere yaratıl-
dığının farkına varması ona pek çok kapılar 
açacak, dik durabilmesinin ve insan olarak 
kalabilmesinin yollarını gösterecektir. 

 

İnsanın fıtratındaki sapmalar, fert ve insanlık 
âlemini kaosa, fesada sürükler. Akıl ve kalp 
mağlup olur,  beden ülkesinde yönetimi ego 
ele geçirir. İman, ontolojik altyapı ile ego’nun 
mücadelesinde fıtratın galip gelmesidir.
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A. Fıtrat nedir?

 F-t-r ( ) kök harfleri ve türevleri; ilk
 yarılma,1 yarılma, yaratma, hilkat (yaratılış)
 anlamlarına sahiptir. Üzümün tomurcuğunun
 görünmesine de fıtr denir. Kur’an’da belirtilen
“insanların üzerine yaratıldığı fıtrat” mümin-
 lerin sahip olduğu fıtrattır.2 Tefsircilerin çoğu
fıtratı, gerçeği kabul ve anlama kâbiliyeti; fıt-
rata sarılmayı da gereğince amel ile tefsir et-
mişlerdir.3 Yine Kur’an’da geçen sıbğatullah ke-
 limesinin fıtratullah (Allahu Teâlâ’nın yaratışı)4

 ve onun da sünnetullah5, Allah’ın dini,6 İslam
 dini,7 İslam8 ve O’nun insanı iman etmeye

1 Zebîdî, el-Murtadâ, Tacu’l-Arus, 40 c., Daru’l-hidaye, 
Riyad, ts., XIII, 325.

2 İbnu Manzur, Ebu’l-Fadl Cemâluddîn, Lisânu’l-Arab, 
15 c., Daru Sadır, Beyrut, ts., V, 55.

3 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, 10 c., Eser 
Neşr., İst., 1979, VI, 3824.

4 Taberî, Muhammed bin Cerir, Câmiu'l-Beyan an Te’vîli 
Âyi’l-Kur'an, 24 c., Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 2000, 
III, 119.

5 Beğavî, el-Hüseyin b. Mesud el-Ferra (ö. 516), 
Meâlimu’t-Tenzîl, 8 c., 4. bs., Daru Tayyibetin Li’n-
Neşri ve’t-Tevzi’, Beyrut, 1997, I, 157.

6 Semerkandî, Ebu’l-Leys Nasr b. Muhammed b. İbra-
him, Bahru’l-Ulûm, 3 c., Daru’l-Fikr, Beyrut, ts., III, 
11; Şirbînî, Muhammed bin Ahmed, Sirâcu’l-Münir, 4 
c., Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut, ts., III, 151.

7 Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki 
Ğavamidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvil fî Vucûhi’t-Te’vil,  4 
c., Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut, ts., I, 600; Ya-
zır, a.g.e., VI, 3823

8 Beğavî, a.g.e., VI, 269; Ebu’l-Abbas, Şâzelî el-Fâsî, el-
Bahru’l-Medîd, 8 c., 2. bs., Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut, 2002, II, 144.

İ N C E L E M E

Fıtratla İlişkili Kavramlar  
ve Durumlar

DİNİN İKİ KAYAĞI VARDIR: 
BİRİ FITRAT, BİRİ KAZANÇ.

MURAT KAYACAN
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 Fıtratla İlişkili Kavramlar 
ve Durumlar

doğru esaslı bir içgüdü, bir tabiat vardır ki, 
ona da fıtrat denir. Fıtrat, hep hak ve hayra 
yönelik bir istikamet takip eder. Mesela insa-
nın acıkması ve yemeye, içmeye meyletmesi, 
yaşamak için kendisine lazım veya fayda-
lı yahut daha uygun olanı alma hikmetine 
mebnidir. Yoksa zehir yutmak veya kuru bir 
zevk uğruna israf ile midesini bozmak için 
değildir. O zaman fıtrat bozulmuş, sapık-
lığa düşülmüş olur. İnsanın, insan ruh ve 
zekâsının, fıtratının aslı da Hakk’ı tanımak 
ve gerçek yaratanından başkasına kul olma-
mak içindir. İnsana ruh, şeytana uysun diye 
değil, gerçeği ve iyiliği duysun, aslını ve so-
nunda döneceği yeri ve ona karşı vazifesini 
bilsin diye verilmiştir. Nitekim fıtrat üzere 

giden veya fıtrata yakın 
olan temiz ruhlar yalanı 
ve eğriliği bilmez. Eğri-

lik eğilimi sonradan gelip 
geçici olarak edinilmiş bir 
azmanlıktır.13

İnsanlık fıtratı, insan tabi-
atı bakımından hep birdir. 
İnsanın, insan olma yö-
nüyle asıl fıtratı (yaratılışı), 
yaratıcısına boyun eğmek 
ve “Ben insanları ve cinleri 
ancak bana kulluk yapsınlar 

diye yarattım.” (Zariyat, 51/56) buyuruldu-
ğu üzere yaratan Allah’a kulluktur. Dinsizlik 
fıtrata (yaratılışa) aykırı bir sapıklık olduğu 
gibi, Allah’tan başkasına tapmak da öyledir.14 
“Allah katında gerçek din, İslâmdır.” (Âl-i İm-
ran, 3: 19), “Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi 
ister istemez O’na boyun eğmiştir. Sonunda da 
ancak O’na döndürülüp götürüleceklerdir.” (Âl-
i İmran, 3/83).

Dünyadaki her yeni doğan çocuk, tertemiz, 
saf, her şeyi alma kabiliyeti ile donatılmış ya-
pısını konuşma çağına kadar devam ettirir. 
Fıtratla ilgili olarak Ebu Hüreyre’nin (r) ri-
vayetine göre Hz. Peygamber (s): “Her çocuk 
fıtrat üzerine doğar.” buyurdu ve sonra da 
‘Şu âyeti okuyun.’ dedi: “Allah’ın yaratılışta 

13 Yazır, a.g.e., VI, 3823.

14 A.y.

 müsait yaratması9 olduğu ifade edilmektedir.
 İnsanın iki ayak üzerinde hareket eden bir
 bedene sahip oluşu bedensel ve sebeplerden
 sonuç, önermelerden de netice elde etmesi
akli fıtratının gereğidir.10 Fıtrat dini ise hanif-
lik (tek Allah inancına bağlılık) ve İslâm’dır.11

Allah insanın nefsini takva ve fücurla yoğu-
rarak yaratmış, şeytanın hilelerine karşı kul-
larını kurtuluşa erdirmek için peygamberler 
aracılığıyla onları fıtrat dini hakkında bilgi-
lendirmiştir. İnsanı yaratan Allah ona iyilik ve 
kötülüklerle dolu dünya hayatında iyilikten 
yana tercih yapabilecek bir yetenek (vicdan) 
vermiştir. Bozulmamış, fıtratını korumuş in-
san iyiden yana tavır aldığı gibi, herhangi bir 
şekilde Allah’ın âyetlerini de akıl veya kalple 
kavramaya eğilimlidir. 
Ancak insanoğlunun 
kalbine her an şeytan 
veya melekler tarafından 
şer ve hayır telkin edil-
mektedir. İşte bunu kesin 
olarak hidâyete çevirmek 
İslâm dininin görevidir. 
İslâm, fıtratı korur, geliş-
tirir, nefsi tezkiye ederek 
insanların kurtuluşu-
nu gerçekleştirir. Allahu 
Teâlâ, yarattıklarını en gü-
zel şekilde yaratır ve terbiye eder. Vahye bile-
rek karşı çıkan insanı şeytan ve grubu -fıtrata 
aykırı her türlü eğitimci, devlet, aile, toplum 
düzeni- saptırır. Bu aşamada İslâm ancak bir 
öğüt, bir tebliğdir. Dileyen ona inanır, kurtu-
lur, dileyen inkâr eder ve batağa saplanır.12

Bunun gibi bütün organların yaratılışında asıl 
olan bir fıtrat (yaratılış amacı) vardır ki, ona 
o organların menfaati, vazifesi, fonksiyonu, 
fizyolojisi yahut tabiatı denir. İnsan nefsinin 
bütün eğilimlerinde böyle yaratılış hikmetine 

9 Cezairî, Abülkadir b. Cabir Ebu Bekir, Eyserü’t-Tefâsir 
li Kelami’l-Alîyyi’l-Kebir, Mektebetü’l-Ulûm ve’l-
Hukm, Medine, 2003, IV, 176.

10 İbn Âşûr, Muhammed Tahir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 30 
c., Daru Sahnun, Tunus, 1997, XXI, 90.

11 Yazır, a.g.e., VI, 3823.

12 Emin Ay, Mehmet, “Fıtrat”, Şamil İslam Ansiklopedi-
si, 8 C., İst., 2000, II, 364.
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larını diri diri toprağa gömerlerdi.19 Kâbe’de 
Allah’a ortak koştukları birçok put bulun-
dururlardı. Fıtratı inkâr etmek için kendi-
lerine de vahiy indirilmesini veya peygam-
berlerin birer melek olması gerektiğini ileri 
sürerlerdi. Hiç kimse Allah’ın insanı kul 
olarak yaratması kanununu değiştiremedi 
ve değiştirmeye kalkanların azapla kuşatıl-
ması da bir kanun olarak uygulandı. İslâm’a 
göre hayatın anlamı ancak fıtrata uygun 
yaşamaktır. Yeryüzündeki gelmiş geçmiş 
hiçbir din ve ideoloji bunu sağlayamamış-
tır. Üstelik lâik çağdaş düşünce sistemleri, 
insan fıtratıyla uyumsuz bir şekilde insanın 
kurtuluşunu din dışı bir yola sokmak iste-
mişlerdir. Ancak tek bir yaratıcının varlığına 

inanmaya eğilimli insa-
nın fıtratı20 çeşitli muh-
teşem teknik gelişmelere 

ve maddi ilerlemelere rağ-
men tabiatı gereği gerçek 
mutluluğu bulamamakta, 
büyük bir manevî boş-
luğa düşmektedir. Zaten 
Allah’ın sınırlarını aşan 
kendine zulmetmiş olur 
(Talak, 65/1). Bu boşluğu 
çeşitli dinler doldurmak 
istemekte ancak hepsi de 

fıtrata aykırı muharref ve ilkel teklifler getir-
dikleri için insanlar İslâm’dan başka kurtu-
luş olmadığını anlamaktadırlar.21

Allah’ın yanı sıra başkalarına da tapanlar fıt-
ratlarına aykırı hareket etmiş olurlar:22 “Sen 
yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları han-
gi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın 

tulara kaptıracağım ve onlara emredeceğim hayvanla-
rın kulaklarını yaracaklar, yine emredeceğim Allah'ın 
yarattığını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp şeytanı 
kendine dost edinirse şüphesiz o apaçık bir kayba uğ-
ramıştır.” (Nisa, 4/119).

19 Ahirette bu suçu işleyenl hesaba çekileceklerdir: 
“Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda, ‘Hangi 
günah sebebiyle öldürüldü?’ diye.” (Tekvîr, 81/8-9). 

20 İbn Âşûr, a.g.e., IX, 33.

21 Emin Ay, a.g.e., II, 365.

22 Mevdudî, Ebu’l A’lâ, Tefhîmu’l-Kur’an, (çev. Mu-
hammed Han Kayani ve diğerleri), 7 c., İnsan Yay., 
İst., 1986, IV, 269.

verdiği fıtrat...” (Rum, 30/30). Sonra Rasulul-
lah (s) sözünü şöyle tamamladı: ‘Çocuğu anne 
ve babası Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır 
veya Mecusileştirir. Tıpkı hayvanın doğurun-
ca, azaları tam olan yavru doğurması gibi. Siz 
kesmezden önce, kulağı kesik olarak doğ-
muş hayvana rastlar mısınız?’ Dinleyenler, ‘Ey 
Allah’ın Rasulü, küçükken ölenler hakkında 
ne dersiniz (cennetlik mi, cehennemlik mi?)’ 
diye sordular. Hz. Peygamber (s) şu cevabı 
verdi: (Yaşasalardı) nasıl bir amel işleyecek-
lerdi, Allah daha iyi bilir.”15 Demek ki fıtratın 
aslı tam ve sağlamdır. Fıtrata müdahale etmek 
amacıyla yaratıkların burnu, kulağı sonradan 
kesilir. Maddî bakımdan böyle olduğu gibi 
manevî ve ahlakî bakımdan da böyledir. Fıt-
ratın bu sağlamlığı, dü-
şünce alanında ve sosyal 
şartlarla terbiye çevresin-
de, âdetlerin akışı içinde 
ya bozulur veya güzel bir 
gelişme ile olgunluğa erer. 
Ahiret de bu iki sonucun 
birine göre olur.16 Fıtrat 
üzerine doğup büyüyen 
çocuğa La ilahe illallah öğ-
retilmez ve fıtrata uygun 
olarak eğitilmezse ailesi 
onu Yahudi, Hıristiyan, 
Mecusi, vb. yollarda terbiye eder ve buna göre 
onda bir kişilik yapısı gelişir.17

B. Fıtrata Karşı Mücadele Edenler

Bütün insanlar Allah’a inanmak ve ona kul-
luk etmekle fıtratta sebat etmelidirler. Yoksa 
Allah’ın öğütlerinden yüz çevirerek, bağımsız 
davranarak, âyetleri yalanlayarak fıtrata aykı-
rı düşecekleri gerçeğinin yanında, bu sebeple 
Allah’ın azabına da müstahak olurlar. Çünkü 
fıtratı bozmak, Allah’a karşı gelmek demektir. 
Meselâ müşrikler, fıtrata uygun doğan hayvan’ 
yavrularının kulağını keserlerdi.18 Kız çocuk-

15 Buhârî, Cenâiz 80, 93; Müslim, Kader 22; Muvatta, 
Cenâiz. 52; Tirmizî, Kader 5; Ebu Dâvud, Sünnet 18.

16 Yazır, a.g.e., VI, 3824.

17 Emin Ay, a.g.e., II, 365.

18 Yaratılışı değiştirme girişimine dair âyet şudur: "(Şey-
tan dedi ki:) Onları saptıracağım, kendilerini boş kurun-
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yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din 
budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum, 
30/30). Fıtrat, yaratılışın ilk tarz ve şeklini 
ifade eder. Burada “insanları hangi fıtrat üze-
re...” kaydından da anlaşıldığına göre, maksat 
her ferdin kendine mahsus olan cüz’î yaratılı-
şı değil, bütün insanların insan olmaları bakı-
mından yaratılışlarında esas olan ve hepsinde 
ortak bulunan genel yaratılıştır. Dış etken, 
kazanma ve âdet gibi ikinci derecede bulu-
nan sebeplerinden sarf-ı nazarla düşünülmesi 
gereken ilk yaratılış ve aslî yaratılış da denilen 
asıl fıtrattır. İnsanın “insan oluşu yönünden 
tabiatı” budur. Sözgelimi insanın yaratılışın-
da iki gözü bulunması asıldır. Bununla be-
raber âmâ doğanlar da bulunabilir. Fakat bu 
genellikle insanların üzerine yaratıldığı asıl 
fıtrat ve tabiat çeşidi değil, ikinci derecede 
görünür sebep olarak düşünülecek cüz’î ve 
şahsî bir yaratılıştır ki, insan gerçeği onsuz da 
meydana çıkabilir. Ferdin cüz’î yaratılışında 
herhangi bir sebeple eksiklik bulunabilirse de 
asıl fıtrat, sağlıklı ve sağlamdır. Mesela gözün 
fıtratı, Hakk’ın âyetlerini görmektir. İyi gör-
meyen bir göz, sonradan meydana gelen bir 
sebeple hasta demektir.23 İşte doğru ve sağ-
lam din odur. Yani eğrilikten sakınıp, bütün 
insanların üzerinde yaratılmış olduğu fıtratı, 
doğrulukla takip etmektir. Fakat insanların 
çoğu bilmezler de çarpık giderler, dini fıtratta 
değil, âdette ararlar veya heveslerine uyarlar.24

Dinin iki kayağı vardır: Biri fıtrat, biri kazanç. 
Fıtrat sadece ilâhidir. Gerçek bir yöneliştir. 
Allah’ın emrini yerine getirerek Allah’a ermek 
için, hep Hakk’a doğru bir gidişi ifade eder. 
Kazanç, subjektif ve objektif çeşitli şartlar 
içinde duygunun hareketleri, zihnin düşün-
celeriyle ilgili olduğundan fıtratın istikame-
tine aykırı heveslere, zararlara, haksızlıklara, 
isyan ve şirke sürükleyebilirler. Bundan koru-
yacak olan ise dindir. Bunun için buyuruluyor 
ki, dine hanif (Allah’ı bir kabul edici) olarak 
yüzünü çevir, Allah’ın fıtratına sarıl. Allah’ın 
yaratmasını değiştiren yok, yahut Allah’ın ya-
ratışına bedel bulunmaz. Bu cümlenin, inşaî 
veya ihbarî olarak birkaç anlamı olabilir: Yani 

23 Yazır, a.g.e., VI, 3822-3823.

24 Yazır, a.g.e., VI, 3825.

Allah’ın asıl yaratışı olan fıtratı, gereğinin 
aksine giderek bozmaya, değiştirmeye kal-
kışmayın. Çünkü Allah’ın yaratışına bedel 
bulunmaz. Zayi ettiğiniz bir kabiliyeti hiçbir 
sanatla yerine koyamazsınız. Yahut Allah’ın 
yarattığı fıtratın aksine din uydurmaya, hü-
küm koymaya kalkışmayın. Siz mesela er-
keği dişi, dişiyi erkek yapamazsınız. Yahut 
Allah’ın yaratışını başkalarına isnad etmeye, 
başkalarını yaratıcı yerine koyup da ortak 
koşmaya, Allah’ın hükmünden çıkmaya ça-
lışmayın. Din fıtratı değiştirmek için değil, 
fıtrattaki genel güvenceyi geliştirmek için-
dir.25

Kur’an-ı Kerim aslî fıtratından uzaklaşan 
kimselere dair şöyle bir misal vermektedir: 
“Allah için, O’na eş koşmayan, O’nun birliği-
ne inanmış kimseler olun. Allah’a ortak koşan 
kimse, gökten düşüp de kuşların kaptığı veya 
rüzgârın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer.” 
(Hac, 22/31). Bu misalde “gök” insanın aslî 
fıtratı anlamındadır. İnsan başkasının değil 
Allah’ın kuludur ve yaratılıştan tevhid ilke-
sini kabule hazırdır. Bu nedenle peygam-
berlerin davetini kabul edenler fıtratlarında 
sabit kalırlar ve yükselirler. Bunun aksine 
Allah’ı inkâr eden veya O’na ortak koşan 
kimse ise bu aslî fıtrat “gök”ünden düşer. 
İşte o zaman ya misaldeki düşen adamı ka-
pan kuşlara benzer, lider ve şeytanların kur-
banı olur, ya da misaldeki rüzgâra benze-
yen arzu, istekler veya nefsinin kölesi olur. 
Bunlar onun diğer tarafa doğru alçaltırlar ve 
sonunda onu sapıklığın en derin çukuruna 
götürürler.26

C. Fıtrat ve Sünnetullah İlişkisi

Kur’an-ı Kerim’de ilahi yasaları ifade etmek 
için kullanılan sünnet س-ن-ن  kök harflerin-
den türemiştir. Bu kelime tabiat, davranış27 
ve yol28 anlamına gelir. Allahu Teâlâ, ecel 

25 Yazır, a.g.e., VI, 3824-3825.

26 Mevdudi, a.g.e., III, 330.

27 Firuzâbâdî, Muhammed b. Yakub, el-Kamusu’l-
Muhît, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1995, s. 1088.

28 Rağıb el-İsfahâni, el-Müfredât fî Ğâribi’l-Kur'an, 
Daru’l-Marife, Beyrut, ts., s. 245.



64

kavramının kullanımında olduğu gibi29 
yasa anlamındaki sünnet mefhumunu da 
hem kendisine hem de toplumlara atfede-
rek zikretmektedir. Kur’an’da aynı yasa-
ları ifade eden sünen, sünnetü’l-evvelin, 
kelime, kavl vs. başka lafızlar da mevcut-
tur.30 İnsanoğlunun tarih çizgisinde yürü-
yüşü rastgele değildir. İnsanlar yaptıkları 
kötü veya iyi şeylerin karşılıklarını bazen 
bu dünyada bazen ahirette bazen de her 
ikisinde birden görürler. Bu bağlamda, 
“Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?” 
(Fecr, 89/6) âyetinden yola çıkarak insan-
lık tarihinde meydana gelen olayların belli 
bir yasaya tabi olduğunu ve müminlere 
düşenin ibret almak olduğunu söylemek 
mümkündür. Tarihte bilinen birtakım ka-
vimlerin akıbetinin belirtilmesi, kâinatın 
körükörüne fıtrat kanununa bağlı olma-
dığını ispat etmek içindir. Hikmet sahibi 
olan Allah, kâinatı aynı zamanda idare 
de etmektedir. Yani kâinatta sadece tabiat 
kanunu değil ahlakî kanun da yürürlükte-
dir. Bunun gereği olarak da amellere ceza 
ya da mükâfat verilmesi gerekir. Kâinatta 
yürürlükte olan ahlaki kanunun belirtileri 
bu dünyada mevcuttur. Bu belirtiler, aklı 
olanlara kâinatın fıtratının ne olduğunu 
gösterir. Kur’an-ı Kerim’de söz edilen bazı 
kavimler vardır ki, ahiret inancına kayıt-
sızlardı. Allah’ın ceza ve mükâfatından 
korkusuz olarak yaşıyorlardı. Sonunda 
fâsid nizamların ve müfsid olanların akı-
betinde olduğu gibi, onlar da azaba çarp-
tırıldılar. İnsanlık tarihinin tekrarlanan bu 
tecrübesi iki şeyi ispatlamaktadır: Birinci-
si, ahireti inkâr eden her kavim ahlâki boz-
gunluğa uğrar ve bu bozgunluk, sonunda 
onun felaketine sebep olur. Ahiret bir ger-
çektir. Gerçeğe karşı gelenlerin sonu nasıl 
olacaksa ahirete karşı gelenlerin sonu da 

29 Ankebut 29/5; Yunus 10/11.

30 İlahi yasalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Tok, Nuri, Sünnetullah ve Helak Edilen Kavimler, 
Etüt Yay., Samsun, 1998; Özsoy, Ömer, Sünnetul-
lah, Fecr Yay., Ank., 1994; Hakim, Said, Rabbani 
Yol ve Sünnetullah, 6 bs., İnsan Dergisi Yay., İzmir, 
1993; Kayacan, Murat, Kur'an’da Peygamberler 
ve Karşı Tavırlar, Ekin Yay., İst., 2003.

aynı olacaktır.31 Ortaya koyduğu fesattan olduk-
ça geniş bir kitlenin zarar gördüğü kişi, grup 
veya toplumlar işlediklerinin karşılığını ahirette 
göreceklerdir ve hiçbir zulüm karşılıksız kalma-
yacaktır.

D. Darlık, Bolluk ve Fıtrat

İnsanların, üzerine yaratılmış olduğu fıtratın 
gereği darlıkta yalnız Allah’a yalvarmaktır: “İn-
sanlara bir keder dokunduğu zaman her şeyden 
geçerek Rablerine yalvarır, dua ederler; sonra tara-
fından bir rahmet tattırıverdiği zaman da bakarsın 
onlardan bir kısmı tutar, O Rablerine ortak koşar-
lar.” (Rum, 30/33). İnsanlara bir sıkıntı dokun-
duğu zaman bütün o güvendiklerinden ve her 
şeyden geçip, yalnız yaratan Rablerine gönül 
vererek hep O’na yalvarırlar. Nitekim Çanakka-
le, Sakarya, Afyon savaşları sırasında böyle bir 
durumun yaşandığı söylenebilir. Demek ki fıtrat 
dini (yaratılışa uygun din) sadece Allah dinidir. 
Her zaman, baki sağlam din yalnız odur. Böyle 
iken sonra O, onlara tarafından bir rahmet tat-
tırıverince; o sıkıntıyı kaldırıp bir nimet ihsan 
ediverince de bakarsın içlerinden bir kısmı, o 
Rablerine ortak koşar. Şükredecek yerde tutarlar 
da bu, şundan oldu, bundan oldu, benden oldu, 
senden oldu diyerek Allah’ın lütfunu başkaları-
na isnad etmeye kalkarlar.32

Görüldüğü gibi, fıtrat İslam’ın yani Allahu 
Teâlâ’ya teslim oluşun adıdır. Fıtrat dini olan 
İslam’dan uzaklaşan bir bakıma kendinden de 
uzaklaşmış olur. Fıtratıyla mücadele eden hem 
bu dünyada hem de ahirette kaybedenlerden 
olur.



31 Mevdudi, a.g.e., VII, 89.

32 A.y.
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SÖYLEŞİ

‘Kur’an’ı Kafeslemek’

Muhterem hocam, bir hutbenizde ‘Kur’an’ı 
kafeslemek’ tabirini kullanmıştınız. Söyle-
şimize buradan başlayabilir miyiz? Bundan 
tam olarak neyi kastediyorsunuz? 

Hıristiyanlar, kurguladıkları ‘melek peygam-
ber’ imajıyla Hz. İsa’yı tabir caizse ‘kafesledi-
ler’. Mustafa Hoca’nın “Üç Muhammed” isimli 
eseri aşırı yüceltmeci peygamber tasavvuru-
nun yanlış bir tutum olduğunu dile getiriyor. 
Şu halde insanlığa örnek olarak gönderilen 
insanın örneklik teşkil edecek bütün halleri 
“ama o peygamberdi” diyerek geçiştirilecek, 
örneklik vasfı yozlaştırılacaktı. Melek pey-
gamber algısı örnek alınmayı engelleyeceği 
için onu yersiz bir şekilde yücelttiler ve so-
nuçta onu hayatın örnekliği dışına ittiler.

Şimdi benzer vakıayı maalesef Kur’an-ı Ke-
rim için de ifade etmemiz gerekecek. O, “yüce 
(!)” bir kitap olduğu için -ki yüceliğinden asla 
şüphemiz yok; çünkü Kur’ân, yüceliğini kay-
nağından alıyor, bizim tarafımızdan yüceltil-
meye ihtiyacı yok- onu evin duvarına güzel 
bir kılıf içerisinde asmak ya da yüksek bir te-
rekte muhafaza etmemiz söz konusu ediliyor. 
Çünkü bazılarının ifade ettiği gibi, bizim onu 
anlamamız mümkün değildir(!). Bu ve benzer 
tutumları düşünerek ve hayatın dışına itmek 
anlamında tabir caizse yapılan bu iş “Kur’an’ı 
kafeslemek” onu sessizliğe itmektir olmakta-
dır. 

S Ö Y L E Ş İ

Mehmet Okuyan Hocayla 
Kur’an’ın Kavramları üzerine…

FETHİ GÜNGÖR, MURAT AYDIN

Kavramınızı
Doğru 

Kullanmıyorsanız 
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Kanaat önderlerimizin Kur’an’la olan diya-
logunu nasıl değerlendiriyorsunuz?   

Din adına konuşanlar bilmelidir ki, aslında Al-
lah adına konuşuyorlar. Allah adına konuşan-
lar Allah’ın kitabından konuşmak zorundadır-
lar. Kim ki din adına Allah’ın kitabını referans 
göstermezse o söz daima defoludur ve o söz 
daima tereddüde açıktır. Güzel konuşmak is-
tiyorsanız, en güzeli konuşmalısınız. Zümer 
Sûresi’nin 23. âyeti “en güzel”i bize tarif edi-
yor: “Allah sözün en güzelini işte bu kitap ola-
rak indirmiştir”. Sözün en güzeli kitâbullahtır. 
Sözün en güzeli -Mustafa Hocamın ifadesiy-
le- en güzelin veya gerçek güzelin sözüdür. 
Konuşacaksanız, o sözü konuşacaksınız. 

O söz nasıl bir söz? O kitap nasıl bir kitap? 
Müteşabih ne demek? 

‘Müteşabih’, anlamı tersyüz edilmiş bir kav-
ram olarak önümüzde duruyor. Müteşabihi 
anlamı kavranamayan kelimeler olarak ta-
nımlayanlar var! Hâşâ Allah manası anlaşıl-

mamak üzere bir kitap in-
dirmiş! Böyle düşününce bu 
kitabı raflara kaldırmak ona 
gösterilecek en büyük saygı 
halini alacaktır! 

Müteşabih demek, ayetlerin 
birbiriyle benzeşmesi de-
mektir… Çünkü aslında bu 
kavramın ne demek oldu-
ğunu âyette peşinden gelen 
mesânî kelimesi anlatıyor: 
Mesânîlik, Kur’ân’ın mesele-
leri karşıtıyla, eşiyle, eşitiyle 
ortaya koymak demektir. 
Dünya-âhiret, hak-bâtıl, 

doğru-yanlış, cennet-cehen-
nem, aydınlık-karanlık, mümin-kâfir gibi. Bu 
ve benzer konular Kur’ân’da sıklıkla tekrarlanır 
ve bunlara peş peşe yer verilir. İşte müteşa-
bihlik de tıpkı mesânîlik gibi âyetlerin birbirini 
tamamlaması ve birbiriyle benzeşmesidir. Bir 
konuyu anlamak istiyorsanız onu Yüce Allah’ın 
yine Kur’ân’da açıkladığı gerçeğini unutmamak 
gerekir. Hûd sûresinin ilk âyeti bunu haber ver-
mektedir. “Bu Kitap, âyetleri hüküm içerikli 
olarak güvence altına alınmış ve herşeyi bilen, 
her hükmünde hikmet sahibi olan (Allah) ta-
rafından açıklanmıştır.” İşte yapılacak iş âyeti 
açıklayan diğer âyeti veya âyetin işini bulmak-
tır. Çünkü kitabullahın en güzel müfessiri yine 
ve öncelikle kendisidir. Müteşabih oluşu, kita-
bullahın içinde dolaşmayı gerektirir. 

Mesani oluşu da, biraz önce ifade ettiğim gibi, 
hakikatlerin eşiyle, eşitiyle bu kitabı daha iyi 
kavramanın yollarından birini bize sunar. Zü-
mer 23’te devamla şöyle buyurulur: “Rable-
rine yüreğinden ve derin saygı duyanların bu 
kitaptaki gerçeklerden dolayı tüyleri diken 
diken oluverir.” Şimdi Kur’an okurken kim-
senin kılının kıpırdadığı yok, çünkü ne oku-
yanlar okuduğunu anlıyor, ne de dinleyenler 
dinlediğini anlıyor. Böylece, Kur’an okun-
masıyla sevap kazanılan bir “sevap kazanma 
makinesi”ne dönüşüyor.

Okuyorsunuz, bir kere daha okuyorsunuz, bir 
daha okuyorsunuz, günde bir hatim yapıyor-
sunuz, çok sevap elde ettiğinizi düşünüyorsu-
nuz. İyi de o zaman bunun 6236 âyet olması-
na ne lüzûm vardı? 6 âyet olsaydı, daha kısa 

KUR’AN’I ANLAMADAN, 
ÖĞRENMEDEN, 

KAVRAMADAN KANAAT 
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bir zamanda, daha çok hatim yapılıp daha 
çok sevap kazanılırdı. Olmaz! Hem fazla 
olacak, hem anlaşılmayacak! İşte mantık 
bu.

Âyetleri gündemimizden çıkardık; dedik 
ki, 5’te 3’ü kıssadır, eski milletleri ilgi-
lendiriyor, 5’te 1’i Hz. Peygamberi ve özel 
hayatını ilgilendiriyor, onunla ilgili olan-
ları da çıkardık, yani bizi ilgilendirmez 
dedik. Kalan 5’te 1’i de müşrik, münafık 
ve kâfirlerle alakalıdır. Eee! Bizi neresi 
ilgilendiriyor? Bizi bir şeyi ilgilendiriyor 
bunun! Baban, deden öldüğü zaman ona 
hemen bir Yâsîn gönderirsin, namazında en 
kısalarından birkaç sure okursun, Ramazan 
geldiğinde de bir hatim hazırlar gönderirsin 
veya hatim sipariş verir okutturursun, olur 
biter(!) İşte bizim Kur’an’la diyalogumuz!… 
Dahası evde ölümcül bir hasta varsa ve ölüm 
döşeğindeyse hemen bir Yâsîn okuyucu arar-
sın, ona Yâsîn okutarak hastanın acı çekme-
den ölmesini sağladığını sanırsın. Yâsîn’i hasta 
iyileşsin diye de okutmazsın, okunurken rahat 
rahat, acısız, sancısız bir şekilde ölsün istersin. 
İşte bu nedenle ben Yâsîn Sûresi’nin adını artık 
“ötenazi sûresi” diye analım diyorum da bazı-
ları kızıyor. Kızılacak bir şey, çünkü yapılan bu, 
başka bir şey değil ki! 

Yeryüzünde kendisine inananların sayısı bu 
kadar kabarık olmasına rağmen bir kenara 
itilmişlikte de en başta olan kitap ne yazık ki 
Kur’an’dır. 1 milyardan fazla insan bu kitaba 
iman ettiğini söylüyor. Ama bu bir milyarın 
bilmem kaçta kaçı bile bu kitapla irtibatını 
doğru kurmuyor, onu anlamıyor ve dolayısıyla 
onun sunduğu aydınlık yolu takip edemiyor. 

Gönderiliş gayesi hayatı doğru değerlerle ya-
şamak olan bu kitabı yazık ki hayatın çok çok 
dışına ittik, üstelik bunu saygı adına yaptık, ya-
zık çok yazık. Sonuçta Hz. Peygamber’in Furkan 
Sûresi’nin 32. âyetinde dile getirilen şu şikaye-
ti kaçınılmaz olacaktır: “Ey Rabbim, şu benim 
kavmim bu Kur’ân’ı mehcûr bıraktılar”, yani 
onu yalnız bıraktır, onu terkedilmiş bir hale 
getirdiler. Merhum İbn Teymiye’nin de isabetle 
vurguladığı gibi, Kur’ân’ı okumayanlar ondan 
hicret etmiş sayılır, onu okuyup anlamayanlar 
da ondan hicret etmiş sayılır; dahası okuyup 

anlayan, ancak yaşamayanlar da ondan hicret 
etmiş sayılır. Dilerim ki Kur’ân’dan hicret eden-
lerden değil, Kur’ân’a hicret edenlerden oluruz. 

Kur’an’ın Kavramları

Hocam, Kur’ani Hayat dergimiz 10 temel 
kavramı dosya konusu yapıyor, her sayıda 
bir kavram derinlemesine işlenecek. Bu se-
beple, Kur’ani kavramların önemine deği-
nebilir misiniz?

Kavramların ‘idrak etmek’ hususunda ne kadar 
büyük bir önemi haiz olduklarını biliyoruz. Çünkü 
biz olaylar karşısındaki duruşumuzu zihin dün-
yamızda hazır bir şablon olarak duran ‘kavram-
lar’ süzgecinden geçirerek algılıyoruz. Düşünce 
dünyamızı kavramlar inşa ediyor, hayatı onlar 
vasıtasıyla okuyoruz. Tabir caizse cenin haldeki 
düşünce, kavramlar aracılığıyla kimlik kazanıp 
“şahıs” halini alıyor ve biz buna “eylem” diyoruz. 
Söz konusu Kur’an kavramları olduğu zaman 2 
defa düşünmemiz gerekecek. Çünkü bu kavram-
ların eksenini değiştirmek ya da çarpık ifade et-
mek Allah’a iftira atmak olacaktır. 

Kur’an kavramları bizatihi Allah’ın içini dol-
durduğu kavramlardır. Onu, sahibi nasıl tanıt-
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tıysa öyle tanımak zorundayız. Kendimiz onlara 
yeni bir anlam enjekte edemeyiz. Kendi kana-
atimizi Kur’an’a ihale ve fatura edemeyiz. Biz 
Kur’an’ı anlamadan, öğrenmeden, kavramadan 
kanaat sahibi olmamalıyız. Kur’an’ı noter gibi 
kullanmamalıyız. Kanaatimiz Kur’an’ı bildik-
ten sonra şekillenmelidir. Bu da Kur’an kav-
ramlarını Kur’an’ın aktardığı ve öğrettiği gibi 
öğretmekle mümkündür. Kur’ân’ın metni tektir 
ve Hz. Peygamber’e vahyedilerek 632 yılında 
metin indirilişi tamamlanmıştır; Yüce Allah’ın 
koruma garantisiyle kıyamete kadar safiyetini 
de elbette muhafaza edecektir. Metni Arapça 
olarak indirilen Kur’ân kelimelerinin, özellik-
le kavramlarının anlamı 
Rabb’cadır. Yüce Allah 
onlara Rabb’ca yeni an-
lamlar yüklemiştir. Meselâ 
Kur’ân’da yer alan ve mâ 
edrâke ifadelerine konu 
edinilen şeylere verilen ce-
vaplar bütünüyle bu tür 
Rabb’ca anlamlardan oluş-
maktadır. Akabe kelimesi-
nin ne olduğunu sorduğu 
Beled Sûresi’nde Yüce Allah akabe’nin; yeni 
bir anlamda “fedakârlık” anlamına geldiğini 
belirtmiştir. Örneklerin sayısını çoğaltmamız 
mümkündür, ancak sözü uzatmamak için bir 
taneyle yetinelim. 

Söylemek istediğim şudur: Kur’ân’ı onun dilin-
den anlamak gerek, kavramlarını da onun şe-
killendirdiği gibi benimsemek gerek. İnsan kay-
naklı yaklaşımları Kur’ân’ın görüşü gibi sunma 
yanlışlığından kurtulmak zorundayız. Bunun 
için kavramları doğru anlamak ve sunmak du-
rumundayız.

Muhterem hocam, Kur’an’ın kavramları her 
geçtiği yerde aynı anlamı veriyor mu? Bura-
da da bir kafa karışıklığı yok mu?

Mesela, “Battığı zaman yıldıza yemin olsun” 
şeklinde tercüme edilen Necm Sûresi’nin ilk 
âyeti. Burada “batan yıldıza ne diye yemin 
edilsin ki?” sorusunu sormuyoruz. Çünkü necm 
kelimesinin her geçtiği yerde “yıldız” anlamına 
geldiği sanılıyor. Oysa Kur’an-ı Kerim’de bir ke-

lime her yerde aynı anlamı vermez. Kavramlar 
farklı yerlerde farklı anlamlar verir. Bu keli-
menin başka bir yerde anlamı var mı diye me-
rak etmez mi insan? Meselâ necm kelimesinin 
“yıldız” anlamının dışında Rahmân sûresinin 
6. âyetinde bir de “gövdesiz bitki, ot” anla-
mı vardır. Ayrıca bu kelimenin “Kur’ân vahyi” 
anlamı da vardır. Târık Sûresi’ndeki necm ke-
limesi işte bu anlamdadır. Tencîmu’l-Kur’ân 
diye vahyin peyderpey indirilmesi diye bilinen 
tamlamadaki tencîm de vahyin indirilmesiyle 
ilgilidir. Dolayısıyla necm kelimesinin vahiy 
anlamı dikkate alınmadan yapılan tercümeler 
büyük sorunlar içermektedir.

Neden böyle? 

Bunun bir tek sebebi var 
kanaatimce: “Eskiler öyle 
dediler…” Şimdi bizim 
söylediklerimiz yeni uy-
durmalar değiller ki. Biz 
de bu benzer bilgileri eski 
âlimlerimizden öğretiyo-
ruz. Yaptığımız iş, üze-

ri örtülen hakikatlerin gündeme gelmesini 
sağlamaktır. Çok rahatsız olduğum bir ifade 
var: “Eski köye yeni adet mi?” Biz, yeni adet 
getirmekten söz edemeyiz. Sadece olan, an-
cak unutturulmuş, üzeri kapatılmış gerçekleri 
duyurmaya çalışıyoruz. 

Eskiden icat edilen arabaya şimdi kimse bin-
miyor, herkes son model araba istiyor. Eski-
den insanlar barakalarda oturuyordu, şimdi 
tripleks villalarda oturuyor. Peki, fikir olarak 
eskiden olanlar neden yeterli görülüyor? 

Kavramlarınızı doğru kullanmıyorsanız doğru 
konuşmuyorsunuz demektir. Başkalarının ka-
naatlerini din gibi sunmak dine yapılacak en 
büyük kötülüklerden biridir. 

Peygamber efendimiz (sa) şöyle buyurmuş-
tur: “Size benden bir şey ulaştığı zaman onu 
Allah’ın kitabına arz edin. Eğer söz, Allah’ın 
kitabına uygunsa onu ben söylemişimdir; yok 
Kur’an’a aykırıysa onu ben söylememişimdir.” 
İşte ölçü belli… Başka ölçüye ne ihtiyaç var? 

Kur’an’ı anlatmak peygamberimizin en vaz-
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geçilmez sünnetidir. 23 yıllık risalet 
hayatı boyunca Efendimiz insanlara 
kendisini anlatmadı. Efendimiz insanla-
rı kendisine davet etmedi. O, insanlara 
Allah’ı anlattı ve Kur’an’a daveti gerçek-
leştirdi. Çünkü Ahzab Sûresi’nin 44 ila 
46. âyetleri onu böyle programlamıştı. 

Müzzemmil Sûresi’nin ilk âyetlerinin 
mesajı doğru anlaşılmamaktadır. “Ey 
müzzemmil adam!” Ne demek müzzem-
mil? Battaniyesini örtünen peygamber! 
Ne kadar güzel (!) gördünüz mü? Yüce 
Allah, Peygamberimizin risalet göreviyle 
ilgili olarak başka esaslarla değil de örtüsüy-
le ilgileniyor. Niye ey mütelebbis denmedi? 
Elbiseyi giymek anlamında başka kelimeler 
niye kullanılmadı acaba? Bunu sormak duru-
mundayız. Soru sorulunca cevabın verildiğini 
görüyoruz: Müzzemmil demek, vahiy ile ve ri-
saletle örtülen peygamber demektir. Âyetleri 
onlara yüklenen özel anlamlarla kavramak 
durumundayız.

Bakınız, Enfal Sûresi’nin 2. âyetinde neler söy-
leniyor? “Gerçek mü’minler şunlardır: Allah 
hatırlatıldığı zaman yürekleri ürperen, korkan, 
titreyen adamlardır. Allah’ın âyetleri onlara 
aktarıldığı zaman imanları artan adamlardır.” 
Artıyor mu iman? Artmıyor. Niçin? Çünkü an-
laşılmıyor. Anlamadığınız şey sizin imanınızı 
artırmaz. Secde Sûresi’nin 15. âyetinde neler 
buyuruluyor: “Bizim âyetlerimize gerçekten 
iman edenler şunlardır: Onlar âyetlerimiz 
kendilerine hatırlatıldığı zaman hemen boyun 
büken adamlardır.” Anlamadığınız şeye nasıl 
boyun bükeceksiniz? Anlamadan nasıl yüre-
ğiniz ürperecek? Anlamazsak bir sağır diya-
loguna dönüşür Kur’an ile olan irtibatımız… 
Anlıyor numarası yaptık maalesef. Şimdi bir 
de meal okumasına rağmen anlamayanlar 
var. Anlamıyor… Çünkü anlasa soru soracak. 
Soru sormadan okumaya devam ediyor. İşte 
o da anlamamanın başka bir türünü ortaya 
koyuyor. 

Kur’an’ı anlamak, Kur’an’ın kavramlarını yine 
Kur’an’ın doldurduğu gibi anlamaktır.

Yeminler

Hocam, bir de yeminler var Kur’an’da…

Andolsun asra… Tîn’e ve Zeytûn’a andolsun… 
Yâsîne ve Kur’ân’a yemin olsun…  Semaya ve 
Tarık’a andolsun… gibi onlarca yemin ifadesi 
vardır Kur’ân’da.  

Mustafa Hoca’mızın ifadesiyle “her şeyin bir 
şeyle, bir şeyin her şeyle ilgisi var”. Şüphesiz 
ki Kur’an’da geçen bu ve benzeri yemin ifade-
lerinin de bir amacı ve bir ilkesi olmalı.

 

Sevgili hocam, bu yemin ifadelerini nasıl 
algılamak gerekiyor, sözünde şüphe olma-
dığına bütün kalbimizle inandığımız Yara-
tan bu yemin ifadeleriyle neyi vurgulamak, 
bize neyi öğretmek istiyor? 

Kur’an’ı anlamanın en önemli yollarından biri, 
Kur’an’daki yemin ilkelerini doğru anlamaktır. 
Yeminler Kur’ân’da bir ifade üslubu olarak, bir 
geleneğin devamı olarak yer almış olabileceği 
gibi, yemin edilen varlıkların önemini ve son-
rasındaki cümlelerin ehemmiyetini kavratmak 
için bu tür ifadeler vardır. Yemin âyetlerini 
doğru anlamadan o âyetlere doğru mana veri-
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DEMEKTİR.



70

lemez. Yeminin mantığı bilinmiyorsa ilgili me-
saj doğru anlaşılamaz, emin olun böyle. Yemin 
edilen şey, her ne ise yeminden sonraki cüm-
lenin onunla mutlaka bir anlam ilişkisi vardır. 
Eğer bir varlığa yemin ediliyorsa bilinsin ki, 
yeminden sonraki cümlenin o varlıkla mutlaka 
bir ilişkisi vardır. Necm Sûresi’nin başındaki 
yeminde de olduğu gibi diğer yeminlerde bu 
mantık mutlaka vardır. Vakıa Sûresi’nin son 
grup âyetinin hemen başlangıcında Rabbimiz 
yemin ifadesi ile buyuruyor ki; “Vahyin yer et-
tiği gönüllere yemin ediyorum. Eğer gerçeğin 
farkındaysanız bunun büyük bir yemin oldu-
ğunu bilirsiniz. İşte o yemin edilen şey var ya, 
o çok değerli bir Kur’an’dır; saklı bir kitapta-
dır.” Vahyi, Kur’an’ı anlatan içerikteki yemin, 
Kur’an’a yemindir. Bu ilişkiyi doğru kurma-
dığınız zaman âyetlerle doğru konuşmamış 
olursunuz.

Târık Sûresi’nde şöyle ifadeler vardır: “Semaya 
ve Tarık’a yemin olsun. Tarık nedir bilir misin? 
Nereden bilebilirsin ki sen? Sana bildiren ne-
dir ki? O, karanlıkları delip geçen necm (va-
hiy yıldızıdır).” Tarık’ın ne olduğunu bilmiyor 
mu Hz. Peygamber? Biliyor, bilmez olur mu? 
Biliyor, ama dedim ya, Kur’an’ın kavramlarını 
Allah yeniden doldurmuştur. Kur’an’ın metni 
Arapça’dır, manası ise ‘Rabb’ca’dır. Rabb’ca 
bir mana örgüsü var Kur’an’da… Rabb’ca ör-
güyü yakalayamazsanız Kur’an’la sözlük yar-
dımıyla konuşur ve Kur’an’ın mesajından uzak 
kalırsınız. 

“Sen Tarık’ın ne olduğunu nereden bilecek-
sin?” Tarık, “yıldız” demek… “Karanlığı delen 

yıldız”… Allah Teâlâ açıklarken buyuruyor ki, 
“karanlığı delip geçen yıldızdır.” Târık zaten 
yıldız demek… Işığı delerek geldiği için, karan-
lığı deldiği için ona yıldız denmiştir. Târık’ın da 
açıklaması bu olunca sonuç ne oldu, bilinen 
bir daha bildirilmiş oldu!... Hayır. Aslında Târık, 
“cehalet karanlıklarını delip geçen vahyin ay-
dınlığı” demektir burada. Bu anlam ilişkilerini 
doğru kurarsanız sûrenin aşağıdaki âyetlerinde 
“Bu hakikati bütün çıplaklığıyla ortaya koyan 
bir ilâhî sözdür” ayetindeki “hû” zamirini de 
Kur’an’a gönderirsin, böylece sûreyi doğru an-
lamış olursun.

Kur’an kavramlarını Kur’an’ın kullandığı gibi 
anlamak ve kavramları ilgili anlam doğrul-
tusunda Kur’an’ın büyük fotoğrafının içeri-
sinde hangi kareye tekabül ettiğini anlayarak 
onunla konuşabilmek Kur’an adına doğruyu 
konuşabilmektir; bu noktada Hz. Peygamber’i 
örnek alarak Kur’ân merkezli bir dinî hayat ya-
şamanın derin huzuru ile buluşmak mümkün 
olacaktır.  

Muhterem hocam, Hilal Televizyonu çekim-
leri için geldiğiniz İstanbul’da dergimize de 
zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 

Ben teşekkür ederim. 
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aratılış deyince, benim aklıma insanın 
ana rahmindeki ilk başlangıcı ve doğ-

duğu ilk hali geliyor. Buradan ahlak kav-
ramına geçerek, ‘ahlaklı insan’ sözünden 
insanın ilk başlangıcındaki arı-duru hali ile 
bağlantı  “kurabilir miyim?” diye düşünüyo-
rum. 

Tam bu noktada, başka bir soru takılıyor 
kafama: Acaba, gerçekten insan ana rahmi-
ne ilk düştüğünde ve doğduğu an tertemiz 
midir? Anne ve babadan ayrı, ayrı gelen 
maddelerin birleşiminden, ana rahminde 
oluşan ilk canlının kendi bilinci ile bir huy 
edinebilmesi konusunda neler söylenebilir? 
Şunun söylendiğini biliyoruz: İnsandaki 
huylar toplamının yüzde yetmiş beşi gene-
tik yolla geçer, yüzde yirmi biri çevre şartla-
rından ve yüzde dördü de diğer nedenlerle 
oluşur. Böyle söyleniyor ve gerçek payının 
olduğu bazı basit araştırmalarla gözlenebilir. 
Ama oranların kesinliği hakkında, tereddüt-
ler de yok değil.

“Ha-la-qa” kökünden türeyen “ahlak” kav-
ramı üzerinden bunları düşünürken, an-
ne-babanın genlerinin taşıdığı özelliklerin 
de doğumundan sonra çocuk üzerinde et-
kili olduğunu kabul edersek, ‘bebek/çocuk 
bedensel yapısının yanında belli bir ahlaki 
donanımla doğuyor’ diyebiliriz. Bu noktada 
şunu da söyleyebiliriz: bebeğin doğumuna 
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Bozulmamış Fıtrat ve Ahlâk
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kadar ki inşasında herhangi bir kirlenme 
veya günah söz konusu edilemez. Yaratılı-
şın doğuş aşamasında dünyaya geldiğinde 
arı-duru, tertemizdir, ama büyüdükçe temiz 
kalmayı sürdürebileceği gibi, kirlenme du-
rumu da meydana gelebilir. Bütün bir hayat 
bu risk altında geçer. Yaratılanın yaratılma 
eylemi, Kur’an’da “ha-la-qa” kelimesiyle, ya-
ratılmış olanın yaratıldıktan sonra, yaşarken 
taşıyacağı özellikler ise ahlak kelimesi ile 
anlatılıyor. Fakat aynı yaratılanın doğduğu 
anda sahip olduğu programı anlatmak için, 
“fıtrat” kavramı kullanılıyor.

Çeşitli sözlüklerde fıtrat kavramının; “ya-
ratma ve yaratılış biçimi, tıynet, tabiat ve 
huy; yaratılışın ilk tarz ve heyeti; yaratmak, 
hilkat; mizaç, ahlak, maya; yaratılıştan gelen 
ruh veya vücut niteliği, cibilliyet;  yaratılış-
tan insanın sahip olduğu fizyolojik ve ruhi 
özelliklerin tamamı, yani varlığın sahip ol-
duğu özellikler” anlamlarına geldiği ifade 
edilmiştir.

Fıtrat kavramının taşıdığı anlamlar göz 
önünde bulundurulduğunda olayın esasının 
“Allah’ın yaratışı” olduğu görülebilir. Biz 
Kur’an’da verilen mesajlardan biliyoruz ki, 
Allah insanı boşuna yaratmaz ve onu başı-
boş bırakmaz. Böyle olunca fıtrat kavram ve 
içeriğiyle dünyaya gelen bebek başka kav-
ramlarla ifade edilebilecek bir yaşam serü-
veni içinde olacak demektir. Yazının başında 
kendisi ile söze giriş yaptığımız ahlâk kavra-
mının yanında, belli bir fıtrat üzerine doğan 
çocuk için, doğduğu andan itibaren bir kim-
lik ve kişiliğinin oluşması bakımından ‘rab’ 
kelimesinden türeyen ‘terbiye’ kavramının 
da çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Yaratılanın, Yaratıcısı ve Terbiyecisi ile olan 
bağındaki süreklilik ve ilişki biçiminin fıtratı 
korumak bakımından önemli olduğunu da 
vurgulamak isterim.

İnsanı belli bir yaratış (fıtrat) ile yaratan Al-
lah, onları dünya sahnesine çıkardıktan son-
ra onlara kendileri ile ilgili şöyle bir mesaj 
gönderiyor. “Onlar, ufak tefek kusurları 
dışında, büyük günahlardan ve çirkin iş-
lerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz 
Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. 

Sizi, yerden/topraktan inşa ettiğinde ve 
analarınızın karnında ceninler iken de, 
en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temi-
ze çıkarmayın. Çünkü O, kendisine karşı 
sorumluluk bilincinde olanları en iyi bi-
lendir.” (Necm 53/32).  Dikkat edilirse bu 
âyette, insanların arzda ve ana batınındaki 
inşasından söz ediliyor. Her iki haldeki in-
sanın mayasına dikkat çekiliyor. Görüldüğü 
gibi burada sözü edilen insanlar orta yol üze-
re bulunuyorlar. Hatta biraz da kendilerini 
yükseklerde sanıyorlar.  Onların bu tutumla-
rı kendi aralarında bir zemin bulsa bile Allah 
katında olumlu bir tablo olarak görülmüyor. 
Allah, hiçbir şeyin kendi bilgisi dışında ol-
madığını, o kadar ki, insanların ana karnın-
da bir çiğnemlik et iken dahi durumlarından 
haberdar olduğunu hatırlatıyor. Buradan 
şunu çıkarabiliyoruz; demek ki, insanların 
bir kısmı yaratıldıkları fıtratlarından uzak-
laşmışlar. Başka bir deyişle, ana rahmindeki 
ceninlerden bir kısmı, dünyaya gelip yaşları 
ilerleyince kendi özlerine aykırı davranış-
larda bulunuyorlar. Fıtratlar neden bozulup 
ahlaksızlıklar ortaya çıkıyor? Diğer bir söyle-
nişle insanlar neden ‘iyi’den uzaklaşıyorlar?

Fıtrat ve ahlâk kavramları ile birlikte en az 
bunlar kadar önemli olan ve bunlarla çok 
yakın ilişkisi bulunan “adalet” kavramından 
burada söz etmek yerinde olacaktır. Eğer 
herhangi bir ortamda adalet yoksa zulüm 
vardır, zulüm varsa insan görevini gereği 
gibi yapmıyor, fıtratına ters düşüyor demek-
tir. Ayrıca adaletin yokluğundan, insanın 
kendine ve diğer varlıklara yaratılış amacına 
uygun davranmadığı da anlaşılır. Oysa Al-
lah (c) şöyle buyuruyor; “Şu halde bütün 
benliğinle, varlığını her türlü sapmadan 
uzaklaştırarak tümüyle doğru ve asıl dine 
yönel. Allah’ın fıtratına… İnsanlık o fıtrat 
üzerinedir. Allah’ın fıtratında bir değişme 
göremezsin. İşte gerçek hayat dini budur. 
Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar/
bilincinde değiller.” (Rum 30/30). 

‘Adalet’ kavramı kişinin yaratılışı ve diğer 
varlıklarla olan ilişkisi bağlamında düşünül-
düğünde, o da ‘fıtrat’ gibi önemli ve öncelikli 
olarak karşımıza çıkar. Çünkü insanın yara-
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tılışa uygun hareket etmesi dediğimiz eyle-
min en önemli amaç ve hedeflerinden birisi 
adalettir. Adalet ki, bir toplumda eşitlik, öz-
gürlük, huzur ve güvenin temel taşı ve har-
cıdır. Yaratılışa uygun hareket etmek (fıtrat), 
doğal olarak ‘iyi’yi meydana getirir. Bu ne-
denle fıtrat-adalet ilişkisini daha geniş kap-
samlı bir değerlendirme ile ele almak gerekir. 
O, ayrı bir yazının başlığı ve konusu olabilir. 
Burada bir alıntı ile birlikte, adaletin zulüm 
kavramıyla olan ilişkisine kısaca değinmekle 
yetineceğiz.

“… Gerek fıtrat, gerek sünnet kelimelerinin, 
hem Allah için, he de insan için kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu demektir ki adalet, insa-
nın fıtratı ve sünnetinin, Allah’ın fıtratına ve 
sünnetine uygunluk arz etmesidir. “Allah’ın 
kelimeleri” âyetiyle de (Enam 6/115) az da 
olsa değerlendirilebilecek “sünnetullah” kav-
ramı (Fetih 48/23, Fatır 35/43), insan fıtra-
tı bağlamında en belirgin şekliyle “Allah’ın 
yaratışı”nda kendini bulur. Bu konuda anah-
tar âyet, Rum Sûresi’nin 30. âyetidir. Burada 
geçen “Allah’ın fıtratı” ifadesi, onunla insan-
lığı yarattığına çağrışım yapan bir terkip ma-
hiyetindedir. İnsan kendi fıtratına dönerek 
aslında Allah’a dönmüş olur ki, “haniflik” 
olarak da adlandırılan “ed-Dinu’l-Kayyim”, 
işte budur: insan fıtratının Allah’ın fıtratıyla 
örtüşmesi. Bu aşamada kayyum olan adalet, 
işte bu kayyum olan din ile eşdeğerdir. İn-
sanın zaten onun üzerine yaratılması, yine 
ancak o hal üzere yaşaması ve ona dönme-
si anlamını salık verir. İnfitar Sûresi’nin 7. 
âyetindeki kullanım, adaletin fıtrat ile bu-
luşmasını göstermesi açısından önemlidir. 
Âyetten anlaşıldığına göre insan yaratılmış 
(halaka), bir düzen içinde kılınmış, bir nite-
lik kazandırılmış (sevva) ve uygun bir yapıya 
kavuşturulmuştur (adele).

Adalet gibi değer içeren bir kavramın, yaratı-
lış anlamında kullanılması hem varlık-bilgi-
değer üçlemesinin hem de din-ahlak-adalet 
ilişkisinin birlikteliğini göstermesi bakımın-
dan şayanı dikkat arz eder. “Adele” kelime-
sinin geçtiği bu surenin isminin “İnfitar” ol-
ması da, ayrıca dikkat çekici bir durumdur. 
Zira İnfitar, ‘fıtr’ kökünden bir kelimedir. 

Fıtrat ile adalet kavramları arasında kurulan 
bu paralellik gereği, yasa düşüncesi ile doğa 
düşüncesini aynı anlama geldiği; farklı bir 
söylemle yasaya uyması, doğal olmakla aynı 
anlamı taşıdığı söylenebilir. Bu anlamda do-
ğanın yasası ve aynı anlama geldiği iddia edi-
len kozmik yasa, her zaman ve her yerde ay-
nıdır, denilebilir. Buna göre iyi ve adil olan, 
tam da bu yasaya uygun olan demektir. Bura-
dan hareketle denilebilir ki yasa, tüm rasyo-
nel varlıklar için bir ve aynıdır. Bu yaklaşım, 
hakikatin tekliği düşüncesi ile aynıdır. İyi, 
doğru ve adil insan, hiçbir yerellik ve tikel-
lik olmaksızın iyi, doğru ve adil insandır. 
Bu, tümel yasanın ne olduğunun bilinmesi 
ve sonra da ona uyulması meselesidir.”(1)

Adalet-fıtrat ilişkisi bağlamında “zulüm” kav-
ramına da değinmekte yarar var: “Zulüm ke-
limesi Kur’an’da hem nur hem adl kelimesi-
nin karşıtı olarak kullanılır. Allah’ın nuruyla 
bakış, Allah’ın yarattığı o fıtrat üzere bakıştır. 
Adl olanın feraset ehli olması ya da tersin-
den söylersek, feraset ehli olanın adil olacağı, 
bunu da Allah’ın onun üzerine yarattığı fıt-
rat üzerinde durmaklığına borçlu olduğunu 
söyleyebiliriz.”(2) 

Allah’ın sünnetinde herhangi bir değişiklik 
olmaz. Ancak insanların fıtratlarında deği-
şiklik, daha doğrusu bozulma olabilir.(3) Fıt-
rat hali, insanın üzerine yaratıldığı doğal hal-
dir. Eğer kişi hayatını bu şekilde fıtrat üzere 
sürdürebilirse böyle insan için ahlaklı ve adil 
insan denir. Ama bir de fıtrat kaymasına uğ-
rayan insanlar vardır. Bu bağlamda Alpaslan 
Açıkgenç’in ilginç bir örneği var. O, bir yazı-
sında şöyle diyor: “Hz. Ömer’in (ra) dediği 
gibi “Helvadan putlar yapıp tapar sonra da 
acıkınca tanrılarımızı yerdik.” Ne kadar an-
lamsız, donuk ve muğlâk bir fıtrat kayması-
dır.”(4) 

Bu bocalamalardan sonra, bulmaktan çok, 
aramaktan heyecan duyup, hoşlandığımı da 
söyleyerek, ahlak ve hukuk kurallarının top-
lumsal yaşam için önemi ve gereğini, biraz 
da ahlak ve hukuk kurallarının toplumsal 
yaşamdaki önceliklerinin karşılaştırılmasını 
yaparak tartışmak istiyorum. Bu bağlamda 
‘hukuk kuralları’ ifadesini, insanların top-
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lumsal yaşamı düzenlemek için kendilerinin 
yaptıkları yasalar anlamında kullanacağım. 
Ahlak kavramının anlamlarına yukarıda de-
ğinmiştik. Bu noktada biraz daha farklı söz-
lerle tekrar etmek gerekirse, şunları söyleye-
biliriz. Ahlak; İnsanları daima iyiye, güzele, 
sevecenliğe, saygıya, sevgiye, hayır üretme-
ye, çalışmaya, düşünmeye, her türlü söylem 
ve eylemde adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzur 
ve güveni gözetmeye ve de insanlığa fayda-
lı olmaya yönelten bir meziyet, kazanılmış 
huyların tümüdür. 

Bir insanda bütün bu saydığımız meziyetler 
yoksa ondan hukuk kurallarına uyması bek-
lenemez. Çünkü hukuk kuralları dediğimiz 
sistem, insanların koyduğu ve kendilerinin 
uyması beklenen yasalardır. Bu yasalara uy-
mayanlar, cezalandırılırlar. Hukuk kuralları, 
böyle insanları hapse atıp vicdanlarını daha 
da katılaştırır; merhametsiz ve duygusuz kişi 
yapar ki, yaşadığımız şu dünyada buna her 
an birçok örnek gösterebiliriz. Ama ahlak 
kuralları o insana her şeyin iyisini, güzelini 
öğreterek ona doğru yol üzere yaşamayı öğ-
retir, fıtrata uygun söylem ve eylemde bulun-
masını sağlar. 

Bir insanın kalbinde (inanç ve düşüncesinde) 
eşitlik ahlakı, meslek ahlakı, vazife ahlakı, 
karşısındakinin hakkına saygı gösterebilme 
ahlakı yoksa çeşitli yasalar koyarak, sadece 
yasa gücü ile o insanı toplumda zararsız bir 
halde barındırmak çok zordur. Elbette hu-
kuk kuralları ve yasaları tamamen gereksizi-
dir demiyorum, ama mevcut bunca hukuk 
kuralları varken, acaba neden hapishaneler 
dolup, taşıyor? Bu durumda bireysel ve top-
lumsal ahlakın eksik olduğu ve hukuk kural-
larının yetmediği söylenebilir.

Ahlaki inançları yıkılan bir kişi küçücük 
günlük çıkarları için, her türlü aracı kullan-
makta sakınca görmez. Böylece toplumun 
hukuk ve kültür değerleri çözülmeye başlar. 
Ahlak kurallarının yıkıldığı veya geri plânlara 
atıldığı yerde ne hukuk ve ne de kültürün 
verdiği değerlerden söz edilebilir! Çünkü 
ahlaki inançları yıkılan bir kimse, kişisel ve 
toplumsal amaçlar için, çaba göstermeyi an-
lamsız bulur. Kendine ve çevreye ilgisiz bir 

tutum içine girer. Hayata küser. Görüldüğü 
gibi, ahlaksızlık bunalımı toplumun kültür 
ve çalışma düzeninde büyük sarsıntılara ne-
den olmaktadır.

Ahlaki inançları yıkılmış bir toplum içinde, 
güvenini yitirmiş ve ekonomik gücü azal-
mış olan bir kişinin tedirginliği işine, evine 
ve çocuklarına da yansır. Güvensizlik sonu-
cu kademeli bir şekilde beliren saldırganlık 
eğilimleri ve bunların belirtileri, yetişmekte 
olan kuşakları olumsuz olarak etkiler. İçin-
de yaşadığı aile ve toplumda, umut ve güven 
duygusundan yoksun, insanları insan yapan 
ahlaki meziyetlerden uzak yetişen çocuk ve 
genç, geleceğin tedirgin bir insanı olma risk 
ve tehlikesi içinde yaşar. Böyle kişilerden 
çalışkanlık, doğruluk, işlerinde verimlilik, 
iyi ve güzel şeyler üretmek beklenebilir mi?  
Hayır! Ahlak kurallarının bulunmadığı veya 
geri plâna itilip bırakıldığı toplumda, insan-
lıktan, sevgiden, saygıdan söz edilemez. Do-
layısıyla hukuk kurallarının yerine getirilme-
sinden de söz edilemez. 

Sonuç; yeryüzünde halifelik makamında 
bulunan insan, hayatını Allah’ın yaratışı’na 
uygun sürdürebilirse, niteliği ve kişiliğiyle 
onurlu bir kimlik sahibi olur: Müslüman…



Dipnotlar

(1) İsmail Doğu, “Hikmet: Adaletin Temeli”, 
Söz ve Adalet dergisi, sayı: 1, s.54.

(2) İsmail Doğu,  a.g.m.

(3) Alpaslan Açıkgenç, “İnsan fıtratında kut-
sallık”, Söz ve Adalet dergisi, sayı: 4, s.11. 

(4) Fıtratın değişmesi ve bozulması konu-
sunda bakınız: Mustafa İslamoğlu, Nüzul 
Sırasına Göre Hayat Kitabı Kur’an/Gerekçeli 
Meal-Tefsir, Rum Sûresi, 36 ve 37. dipnotlar.
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Vahiy,  anlamı olan bir hitaptır

Anlamın kaynağı olan Allah anlaşılma-
sın diye konuşmaz. Bu abestir. Allah abes-
le iştigalden münezzehtir. Bırakınız Allah’ın 
kelâmını, Allah’ın yarattığı nesneler bile kendi 
lisanlarınca konuşmaktadır. Varlık şekli ve şe-
maili, sertliği ve yumuşaklığı, soğukluğu ve sı-
caklığı, rengi ve kokusu, moleküler dizilişi ve 
dokusu, yeri ve konumu, duruşu ve durumu 
ile kendisi hakkında bilgi vermekte, bu vasfıy-
la âlemde alâmet sahibi bir âlem olmaktadır. 
Gülün açışı, bülbülün ötüşü, şimşeğin çakışı, 
göğün gürleyişi hep bir anlam ve amaç taşırlar. 
Ya Allah’ın konuşması bir amaç taşımasın mı?

Kur’an’ın bir anlamı vardır, çünkü bir ama-
cı vardır. Kur’an’a bir anlam taşımıyormuş 
muamelesi etmek, onu amacından kopar-
maktır. Kur’an’ın amacı muhatabının aklını 
karanlıklardan kurtarıp ışığın kaynağına ka-
vuşturmak, yani doğru yola yöneltmektir (hi-
dayet). Kur’an, indiriliş amacı olan hidayeti 
ancak anlamı kavrandığında gerçekleştirebilir. 

Bir şeyi anlam ve amacından soyutlamadan 
o şey fetiş haline getirilemez. Kadim putpe-
rest kavimler güneşi, ayı, ırmağı, dağı, kurdu, 
kuşu, ineği, boğayı ve daha birçok şeyi fetiş 
edinmişler ve onlara tapmışlar. Bu bir sap-
madır. Fakat bu sürecin başlama noktası bu 
varlıkları var ediliş anlam ve amacından ko-
parmaktır. Ancak bu işlemden sonra fetiş ha-
line getirilebilir. Kur’an anlam ve amacından 
soyutlanmadan fetiş haline getirilemez. Vahyi 
fetiş haline getirmeyi göze almış birinin yap-
ması gereken ilk iş, onun anlamı olan bir hitap 
oluşunu göz ardı etmektir.

D E Ğ E R L E N D İ R M E

Kur’an’ı Anlamak

KUR’AN SADECE SEÇKİN 

BİR ZÜMREYİ DEĞİL, 

HERKESİ OKUMAYA VE 

ANLAMAYA ÇAĞIRIR, 

“ANLAMA TEKELİ” 

OLUŞTURMAYA İSE DAHA 

BAŞTAN SET ÇEKER.

BAHRİ YÜCEL
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ٰمَواِت وَاْلَرَْض بِالَْحقِّ اِنَّ فى ذٰلَِك َلٰيًَة لِلُْمؤِْمنيَن ُ السَّ  َخَلقَ اللهّٰ

“(Zira) Allah, gökleri ve yeri mutlak gerçe-
ğe atıf olsun diye (amaçlı olarak) yaratmış-
tır: hiç şüphe yok ki bunda, mü’minlerin 
alacağı bir ders mutlaka vardır.”  (Ankebut 
29/44) buyrulmuştur.

Bütün bu âyetlerin açılımı şudur: “Allah gök-
leri ve yeri bir anlam ve amaca mebni ola-
rak yarattı.” 

Hak ile bâtıl’ın bir arada kullanıldığı Enbiya 
Sûresi’nde (21/18) bu mana daha belirgindir: 
“Bilakis Biz hakkı bâtılın başına çalarız da, 
o berikinin belini kırar.” Bu âyette anlamlı 
ve amaçlı yaratılış gerçeğinin tüm nihilist an-
layışların beslendiği kaynak olan anlamsızlık 
ve amaçsızlık iddialarını alt edeceği vurgu-
lanmaktadır.

 Sadece gökler ve yerler “hak ile” (bi’l-hakk) 
yaratılmamışlardır, vahiy de “hak ile” (bi’l-
hakk) indirilmiştir:

رًا وَنَذيرًا   وَبِالَْحقِّ اَنْزَلَْناُه وَبِالَْحقِّ نَزََل وََما اَرَْسلَْناَك اِلَّ ُمَبشِّ

“Biz onu hak ile indirdik, o da hak ile indi. 
Nitekim biz seni, sadece müjdeci ve uyarı-
cı olarak gönderdik” (İsra 17/105)

َ ُمْخِلًصا َلُه الّديَن  َّا اَنْزَلَْنا اَِلْيَك الِْكَتاَب بِالَْحقِّ َفاْعُبِد اللهّٰ اِن

“ Bu ilahi mesajı gerçek bir amaçla elbet-
te biz indirdik; şu halde, zatına hasredil-
miş saf ve samimi bir borçluluk bilinciyle 
Allah’a kulluk et!”  (Zümer 39/2, 41).

Zira vahiy mutlak hakikate atıf olma ama-
cıyla anlamlı bir hitap olarak indirilmiştir. 
İndiriliş amacını da bunu tahakkuk ettirerek 
gerçekleştirmiştir. Anlamlılık ve amaçlılık 
ilkesi sadece Kur’an vahyinin geneli için ko-
nulmamıştır. Kur’an’daki kıssalar ve meselle-
rin de bu ilkeye tabi olduğu ayrıca vurgulanır. 

Anlamak ne demektir?

Anlamak, “konuşanın söylediklerinin mu-
hatap tarafından, konuşan birinin kastet-
tiği anlam çerçevesinde algılanıp kavra-
nılmasıdır.” Anlama faaliyetinde iki taraf 

ANLAM / MA’NA Kelimesi üzerine

Ma’na ( ) kelimesi, mâ‘anahu cümlesin-
den süzülmüştür. “Şuurlu bir öznenin kas-
dettiği anlam”a delalet eder. Esasen özne ol-
sun nesne olsun varlık içerisinde “manasız” 
hiçbir şey yoktur. Zira maksatsız yaratılan 
hiçbir şey yoktur. Bir maksadı olanın mut-
laka bir manası da olur. Allah abesle iştigal 
etmez. Yere göğe ibret nazarıyla bakan her 
selim akıl sahibi Kur’an’ın talim ettirdiği o 
ifadeyi söyler:

ََّنا َما َخَلْقَت ٰهذَا بَاطِل... رَب

“Rabbimiz! Sen bütün bunları bâtıl olarak 
yaratmadın!” (Âl-i İmran 3/191). Buradaki 
bâtıl, “anlamsızlık ve amaçsızlık” manası-
na gelir. Zıddı hak’tır ve bâtıl’ın zıddı olarak 
kullanıldığı her yerde el-hak “anlamlılık ve 
amaçlılık” manasına gelir. Mesela Rabbimiz 
İbrahim Sûresi’nin 19. âyetinde:

ٰمَواِت وَاْلَرَْض بِالَْحقِّ اِْن يََشاْ يُذِْهبْكُْم  َ َخَلقَ السَّ اََلْم تَرَ اَنَّ اللهّٰ
وَيَاِْت بَِخلٍْق َجيٍد

“Görmez misin ki Allah, gökleri ve yeri 
mutlak hakikate (bir atıf olsun diye) hak 
ile (amaçlı ve anlamlı olarak) yarattı. (Do-
layısıyla) eğer dilerse sizi topyekûn orta-
dan kaldırır, yerinize yepyeni bir varlık 
türü getirir.”  (İbrahim 14/19). 

Rum Sûresi’nin 8. âyetinde:  

ٰمَواِت وَاْلَرَْض ُ السَّ  اَوََلْم يََتَفكَّرُوا فى اَنُْفِسِهْم َما َخَلقَ اللهّٰ
النَّاِس ِمَن  كَثيرًا  وَاِنَّ  ى  ُمَسمًّ وَاََجٍل  بِالَْحقِّ  اِلَّ  بَْيَنُهَما   وََما 
ِِّهْم َلكَافِرُوَن بِِلَقاِٸ رَب

“Şimdi onlar kendi iç dünyalarında hiç 
muhasebe yapmazlar mı? Allah gökleri, 
yeri ve bu ikisi arasındakileri asla bir amaç 
ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden 
yoksun olarak yaratmamıştır. Her ne var 
ki insanlardan birçoğu Rablerine kavu-
şacaklarını inatla inkâr etmektedirler.” 
(Rum 30/8) buyrulmuştur. 

Ankebut Sûresi’nin 44. âyetinde:
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vardır: Anlatan ve anlatılan. Bu ikisi ara-
sında da anlatım ve anlama süreçleri bulu-
nur. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz: 
Kur’an, Allah’ın sözüdür ve Allah, Kur’an 
aracılığıyla kullarına “anlatmakta”dır. Ko-
nuşan (Allah), bu Kelâm’ı ortaya koyarak 
amacını gerçekleştirmiştir. Muhatapların 
görevi de bu Kelâm’ı kastedilen bağlam ve 
manada anlamak ve anladığını uygulama-
ya koymaktır. Ancak bu Kelâm’ı anlamaya 
girişirken öncelikle onu anlamanın ve bu 
girişimin temel birtakım ilkeler içerdiğini 
göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zira 
bizzat “anlamak” eylemi bile doğru ve yan-
lış gibi iki istikamete sahiptir. Elimizde bu 
temel ilkeler bulunmazsa Kur’an metninin 
bize söylemek istediğini yanlış anlamış olu-
ruz ki bu, onu anlamamaktan daha vahim 
sonuçlara yol açar.

Bir şeyi kabul etmenin veya reddetmenin 
ilk ve kaçınılmaz şartı anlamaktır. Ancak 
anladıktan sonra kabul etmekten veya red-
detmekten söz edilebilir. Bir şeyi anlama-
dan kabul veya ret, hiçbir ölçüye sığmayan 
ve hiçbir kimse tarafından kabullenileme-
yecek bir tutum ve davranıştır. Kur’an’a 
inandığını veya inanmadığını söyleyen bir 
kimsenin bunu söylemeden önce yapması 
gereken ilk eylem de en azından onun ta-
şıdığı mesajın ne olduğunu ve neleri orta-
ya içerdiğini anlamaya çalışmak olmalıdır. 
Aksi takdirde böyle bir kabul veya reddin 
hiçbir anlamı kalmayacaktır.

Kur’an’ı anlamak farzdır

“Tamam, vahyin anlamı vardır, kabul; 
fakat onu sıradan mü’minler olarak biz-
ler anlayamayız” yollu bir savunma da, en 
az vahye “anlamı olmayan bir hitab” gibi 
bakmak kadar abes ve dayanaktan yoksun-
dur. Esasen bu tür bir yaklaşım, vahyi an-
lam ve amacından soyutlama teşebbüsünün 
daha sinsice yapılmış bir şeklidir.

Vahiy, Âlemlerin Rabbi tarafından, 

âlemlere rahmet olan bir Peygamber eliyle, 
âlemlere (bütün bir insanlığa) gönderilmiş 
olan bir doğru yol rehberidir. Vahiy “in-
sanlık için hidayet kaynağıdır” (huden li’n-
nâs). Vahyin hitap şekillerinden biri de “Ey 
insanlar!” (yâ eyyuhe’nâs) şeklindedir. Bu 
hitaba muhatap olmadığını düşünen kendini 
insanlık ailesinin üyesi saymıyor demektir.

İnişi 23 yıl süren Kur’an vahyinin ilk kelime-
si aynı zamanda bir emirdi: “Oku!” Çok ge-
niş bir anlam açılımı olan bu emir öncelikle 
“Anla!” manasına gelir. Zira birine “Oku!” 
denildiğinde ayrıca “anla” denilmez. Çünkü 
okumaktan murad anlamaktır. “Oku ama 
anlamasan da olur” deniliyorsa, orada hitap-
metin bir anlam taşımıyor demektir. Bunu 
Kur’an için söylemek, kendine mubîn (açık 
ve anlaşılır) diyen Kur’an’a hakarettir.

Vahyin ilk muhatabı olan Hz. Peygamber 
onu okudu, anladı, yaşadı ve anlattı. Fakat 
Hz. Peygamber’in Kur’an’ı anlama sorumlu-
luğunu yerine getirmiş olmasını sahabe, “O 
bu sorumluluğunu yerine getirdiğine göre 
bizden bu sorumluluk kalkmıştır” şeklinde 
anlamadı. Aksine sahabe de Kur’an’ı anlama 
çabasını devam ettirdi. Bir sonraki nesil de, 
sahabenin Kur’an’ı anlama çabasını bahane 
ederek kendi üzerinden Kur’an’ı anlama so-
rumluluğunun kalktığını iddia etmedi. Aksine 
onlar da bu konuda cehd ü gayret gösterdiler. 
Bu böyle devam edip gitti. Ortaya konulan sa-
yısız tefsir ve ulumu’l-Kur’an edebiyatı bunun 
delilidir.

Aynı sorumluluk bizim için de geçerlidir. 
Her nesil kendi zamanının şahididir. Kendi 
‘şimdi ve burada’sından yola çıkar. “Rabbi-
miz bizi de şahitler arasında yaz!” diye dua 
eder. Zira “Onlar Kur’an üzerinde tedebbür 
etmiyorlar mı?” (Nisa 4/82) uyarısı ve emri 
önceki nesillerin boynuna ne kadar sorumlu-
luk yüklüyorsa, sonraki nesillerin boynuna da 
aynı sorumluluğu yüklemektedir. “Hiç kimse 
bir başkasının sorumluluğunu yüklenmez” 
(En’am 6/164) Kur’ani ilkesi ortadayken, 
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inşa edici bir özne olarak iman eden kimse, 
Kur’an’ı inşa etmek için değil Kur’an’la inşa 
olmak için Kur’an okur. Evet, Kur’an özne-
dir. Bunu kendisi için Mecîd, Kerîm ve ‘Azîz 
gibi sıfatlar kullanmasından kolayca anlaya-
biliriz. Bu sıfatların hepsi de özne, hem de 
mübalağalı özne kipidir ve bu Kur’an’ın en 
üst derecede inşa edici bir özne oluşuna de-
lalet eder. Kur’an’ı anlaması gereken insan da 
öznedir. Bu yüzden Kur’an okumak iki özne 
arasında kurulan bir diyalogdan ibarettir. 
Kur’an kendisini yüreğinden okuyanın yü-
reğini okur, yüreğini okuduğunun sorduğu 
suallere cevap verir.

Kur’an’a karakola çekilmiş zanlı muamelesi 
yapıp ona zorla söyletmek isteyenlere engel 
olmanın yolu, Kur’an’ı anlamayı yaygınlaş-
tırma çabalarının önüne gerilmek değildir. 
Zaten bu mümkün de değildir. Dünyada 
istismar edilmemiş bir değer bulunmamak-
tadır. Eğer istismarı imkânsız bir değer ol-
saydı, bu Allah olurdu. Allah’ı bile istismar 
edenlerin varlığından Kur’an haber verdiği-
ne göre, bunu Allah engellememiş demek-
tir. Allah’ın engellemediğini engellemek kul 
için muhaldir. Şu halde istismarcı var diye 
Kur’an’ı anlamanın önüne keyfi setler çek-
mek, “istismarın istismarı” anlamına gelir.

Kur’an bizden korunmayı değil anlaşılma-
yı talep eder

Kur’an’la inşa olmak yerine Kur’an’ı inşa et-
meye kalkanların istismarı Kur’an’a bir zarar 
vermediği gibi, istismarcıları istismar ederek 
Kur’an’ın anlaşılması önüne set olanlar da 
Kur’an’a hizmet etmiş olmaz, aksine Kur’an’a 
diğerlerinden daha büyük zarar vermiş olurlar.

Anlama dönüş Rabbin tenezzülüne kulca 
teşekkürdür

Elbette vahiyden herkesin anladığı aynı ola-
maz. Herkes vahiyden aklı, imanı, ihlâsı, bilgi-
si, birikimi, gayreti, hikmeti, himmeti oranında 
istifade eder. Onun anlam deryası okyanus-
lardan daha derindir. Değil mi ki “dünyanın 

Kur’an’ı anlama sorumluluğunu bazı nesillere 
hasredip diğer bazı nesillerin üzerinden kal-
dırır tarzda bir tavır takınmanın savunulabilir 
bir tarafı yoktur.

Kur’an’ı anlamak “emirlerin emri” cinsinden 
bir ilahi emirdir. Zira Kur’an’ın maksadı olan 
hidayet ancak ilahi kelamın anlaşılmasıyla 
gerçekleşir. İslam fıkıh usulünün temel kural-
larından biri “Bir vacibin kendisiyle gerçek-
leştiği şey de vaciptir” kuralıdır. Kur’an’a uy-
gun bir hayatı yaşamak ve yaşatmak mü’minin 
imanının boynuna yüklediği bir yükümlü-
lüktür. Bu yükümlülüğü yerine getirmenin 
olmazsa olmazı Kur’an’ı anlamaktır. Kişi an-
lamadığı bir şeyi ne yaşayabilir ne de yaşatabi-
lir. İşte bu yüzden tüm farzların kaynağı olan 
Kur’an’ı anlamak sade bir “farz” değil “farzla-
rın farzı” anlamında efraz’dır.

Kur’an’ı anlamak murad-ı ilahiyi anlamaktır

Murad-ı ilahiyi anlamak kimsenin tekelinde 
değildir. Başta Kur’an, bu tür muhtemel “an-
lama tekellerini” daha baştan kırmak için ken-
di kendisini “kitabın anası” ve “müteşabihat” 
diye ikiye ayırmıştır. Bu tasnifin yapıldığı Âl-i 
İmran Sûresi’nin 7. âyeti “anlam garantisi”ni 
hiçbir kişi ve zümreye vermemekte, “onun 
gerçek te’vilini kimse bilmez, sadece Allah 
bilir” diyerek sadece Allah’a hasretmektedir. 
Devamında ise ilimde derinleşenlerin birden 
fazla anlama açık olan âyetler hakkında kendi 
vardıkları sonucu mutlaklaştırma yerine şöyle 
diyecekleri vurgulanmaktadır: “Biz ona ina-
nırız, tümü Rabb’imizin katındandır.” (Âl-i 
İmran 3/7).

Maksat açısından bu âyet, sadece seçkin bir 
zümreyi değil, herkesi okuma ve anlamaya 
çağırır. Âyet zımnen Kur’an üzerinde “anlama 
tekeli” oluşturmaya daha baştan set çekmekte-
dir. Bu demek değildir ki Kur’an’ı herkes işine 
geldiği gibi yorumlasın, aklına eseni Kur’an’a 
söyletsin, kendi heva ve hevesini Allah’ın kela-
mı üzerinden tatmin etsin. Bunu böyle yapan 
Kur’an’a inşa edici bir özne olarak bakmıyor, 
Kur’an’ı nesneleştiriyor demektir. Zira Kur’an’a 
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tüm ağaçları kalem, tüm denizleri mürek-
kep olsa, buna yedi deniz daha eklense, 
Allah’ın kelimeleri yine de tükenmez!” 
(Lokman 31/27). O halde, Kur’an’ı anlama 
cehdine giren herkes kendi kabı kadar bu 
ummandan bir şeyler alacak demektir.

Vahyi anlama çabası, Kur’an’ın ifadesiy-
le, “vahiyle hayat bulma” anlamına gelir 
(Enfal 8/24). Vahiyle hayat bulma, aynı za-
manda vahye hayat vermedir. Tersi de ge-
çerli: Vahyin anlamını göz ardı ederek vahyi 
fetişleştiren her yaklaşım, vahyin dirilten 
damarlarını kesiyor, vahyin hayatla olan sa-
hih ilişkisini kopartıyor demektir. Bu işlem 
Kur’an’ı Mushaf’a indirgeme, ilahi hitabı 
lafza indirgeme, tertil ile okuma emrini 
tecvide indirgeme, haml’i (sorumluluğu-
nu yüklenmeyi) hıfz’a (ezbere) indirge-
me gibi hepsi de birbirinden vahim bir-
çok sonuca yol açmaktadır. “Vahyi nesne-
leştirme” dediğimiz felaket işbu yaklaşımın 
top yekûn sebep olduğu sonuçtur.

Vahyi nesneleştirme, Kur’an’dan kop-
ma değil vahyin anlamından kopma-
dır. Tıpkı Cuma Sûresi’nin 5. âyetinde 
anlatılan Yahudiler’in Tevrat’a yaptığını 
Müslümanlar’ın da Kur’an’a yapması de-
mektir. Vahyin yazıldığı kâğıdı, meşk edil-
diği hattı, içine konulduğu kabı yüceltmek, 
fakat onun manasını ve o mana ile hayatı 
inşa talebini görmezden gelmektir. Furkan 
Sûresi’nin 30. âyetinde ifade buyurulduğu 
gibi onu metruk (terk edilmiş) bırakmak 
yerine mehcur (işlevsiz) bırakmak…

Kur’an Mübîn’dir 

Kur’an’ın, Kur’an’daki sıfatlarından biri de 
Mübîn’dir ve yine Kur’an’da Kur’an için 
kullanılan Kerîm, Mecîd, azîz isimleri gibi 
Kur’an’ın özne oluşuna delalet eder. İsm-i 
fâildir, yani öznedir.

الر تِلَْك اٰيَاُت الِْكَتاِب الُْمبيِن 

“ Eli-Lâ-Râ. İşte bunlar, mübîn bir Kitâbın 
âyetleridir.”    (Yusuf:12 / 1)

اِْن ُهَو اِلَّ ذِكْرٌ وَقُرْاٌٰن ُمبينٌ … 

(Yâsîn:36 / 69).

“ …O (vahiy) sadece bir uyarı ve öğüttür; 
dahası açık ve açıklatıcı bir hitaptır.”

طس تِلَْك اٰيَاُت الُْقرْاِٰن وَِكَتاٍب ُمبيٍن

“ Tâ-Sîn. İşte bunlar Kur’an’ın yani mübîn 
kitabın âyetleridir.” (Neml: 27/ 19).

وَالِْكَتاِب الُْمبيِن  حم 

(Duhân: 44/ 1-2).

“ Hâ-Mîm. Özünde açık ve hakikati açıkla-
yıcı olan bu kitabın değerini bilin!”

Mübîn: “Açık olmak, açıklamak” anlamına 
gelen َا َاب  fiilinden türetilmiştir. Hem (Ebâne) َن
geçişsiz hem de geçişli olmak üzere, iki mana-
yı birden bünyesinde taşır.

Geçişsiz olarak: “Açık, seçik, net ve anlaşı-
lır” manasına gelir. Bu yönüyle Kur’an, herkes 
tarafından anlaşılacak kadar açık ve anlaşılır 
olan ilahi bir hitaptır. Bu anlamda Hindistanlı 
Müslüman bir düşünür olan Seyyid Abdülla-
tif şöyle bir tespit yapar: “ Kur’an hiçbir tek-
nik terim kullanmamıştır. O, bir köle ola-
rak gücü yettiğince koyun sürüsünü güden 
cahil siyahî bir çocuğun bile anlayabileceği 
bir kitaptır.”

Geçişli olarak:”açıklayan, netleştiren ve an-
laşılır kılan” manasına gelir 

Yani Kur’an âyetleri özünde açık ve açıklayı-
cı özelliğe sahiptir.“Kur’an âyetleri genelde, 
sağa sola sapmadan, hiç tutulmadan akıp 
giden gür bir ırmağa benzer. Onlarda, do-
lambaçlı, parantezli cümleler yoktur. Bu 
akıp gidiş Kur’an okuruna büyük bir iç gü-
ven verir. Bu açıklık ve kesinlik Kur’an’ın 
kolayca anlaşılmasını sağlayan temel bir 
özelliğidir. Bu netlik ve açıklık kur’an’ın 
kolayca anlaşılmasını, akılla kavranıp gö-
nülle sezilmesini, ruhlarda yerleşmesini 
sağlamaktadır.”

Kur’an’da bu kadar sık vurgulanan mubîn 
sıfatı, mucizevî bir ihbar niteliğindedir. Ade-



82

ta gelecekte, “Biz Kur’an’ı anlayamayız”, 
“Kur’an’ı anlamak nerde, biz nerde!”, 
“Kur’an’ı sadece üstadlarımız anlar, bize 
de anlatır” diyecek zümrelerin çıkacağını 
zımnen haber vermektedir. Tabi ki “Kur’an 
hem açık ve anlaşılır, hem açıklayan ve 
anlaşılır kılan” manasına gelen bir sıfatla 
muttasıf kılınmakla, bu mantığı reddet-
mektedir.

 *Allah, kavrama yeteneği olan insanlar 
için Kur’an âyetlerini açık ve anlaşılır 
kılmıştır:

اَنَْشاَكُْم ِمنْ نَْفٍس وَاِحَدٍة َفُمْسَتَقرٌّ وَُمْسَتوْدٌَع  وَُهَو الَّذى 
لَْنا اْلٰيَاِت لَِقوٍْم يَْفَقُهوَن قَدْ َفصَّ

“ Yine O’dur sizi bir tek canlıdan ortaya çı-
karan ve (her biriniz için) geçici ve kalıcı 
bir yer tayin eden. Doğrusu Biz bu mesaj-
ları kavrama yeteneği olan insanlara açık 
ve anlaşılır kılıyoruz.” (En’âm 6/ 98). 

*Allah insanlar ders alsın diye Kur’ân’ı 
kolaylaştırmıştır:

رْنَا الُْقرْاَٰن لِلذِّكِْر َفَهْل ِمنْ ُمدَِّكٍر  وََلَقدْ يَسَّ

“ Ve doğrusu Biz bu Kur’an’ı ders alınsın 
diye kolaylaştırdık: öyleyse yok mudur 
ders alan?” (Kamer 54/ 17). 

*Allah düşünen bir toplum için, Kur’an 
âyetlerini açık ve anlaşılır bir biçimde 
dile getirmiştir:

ُل اْلٰيَاِت لَِقوٍْم يََتَفكَّرُوَن   كَذٰلَِك نَُفصِّ

“İşte Biz, düşünen bir toplum için 
âyetlerimizi böyle açık ve anlaşılır bir bi-
çimde dile getiriyoruz.” (Yunus 10/ 24). 

Kur’an kime hitap etmişse, anlamak da ona 
düşer. Eğer Kur’an’ı anlamaktan muaf tu-
tulan bir zümre varsa, bu zümre Kur’an’ın 
hitap etmediği bir zümre olmalıdır. Şu hal-
de cevabını aramamız gereken sual “Kur’an 
kime hitap etmektedir?” Bu sualin ceva-
bı belli: Kur’an avamı ve havassıyla tüm 
mü’minlere hitap etmektedir. Onlarca kez 
gelen “Siz ey iman edenler!” hitabı bunun 

delilidir. Dahası Kur’an tüm insanlığa hitap 
etmektedir. Defalarca gelen “Ey insanlık Aile-
si!” hitabı bunun delilidir. 

Şu halde, bizzat Kur’an’ın kendisi insan olan 
hiç kimseyi kendisini anlamaktan muaf tut-
mamaktadır. Kur’an’ın Hedef kitlesi insandır. 
Hele kendisine iman eden bir mü’mini kendi-
sini anlamaktan muaf tutması olacak şey de-
ğildir. Birine hitaben gönderilmiş her mesaj, 
muhatabından kendisini anlamasını ister. Bu 
hem mesajı gönderenin hakkı, hem de gönde-
rilen mesajın hakkıdır. 

“Kur’an’ı anlamak, Allah’ın özelde mü’min, 
genelde tüm insanlık üzerindeki hakkıdır.” 
Yine Kur’an’ı anlamak, Kur’an’ın kendisine 
hidayet rehberi olarak inanan tüm mü’minler 
üzerindeki hakkıdır. Kur’an’ı anlayamayacak-
larını düşünenler, Allah’ın ve Kur’an’ın hakkı-
nı çiğniyorlar demektir. Kur’an’ı anlamak için 
gayret edenler ise, Allah’ın ve Kur’an’ın hak-
kına riayet ediyorlar demektir. Kur’an kendi-
sine iman eden kimseye kendisini anlamayı 
bir fariza olarak yüklemektedir. Sık sık mubîn 
sıfatıyla anılması, Kur’an’ın muhatabına verdi-
ği mesaj; “Ben açık ve anlaşılır bir kitabım” 
mesajıdır. 
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 Ahlak Ağacının
Toprağı Fıtrat

oprak ile fıtrat arasındaki muhteşem 
benzerlik insanı hayrete düşürür. İkisi 

de bünyesinde iyi ve kötü tohumları aynı 
anda barındırır. Kişi hangi tohum için ça-
balar hangisini sularsa özünde onu büyütür. 
Fakat kim ne kadar çabalarsa çabalasın ikisi-
ni birlikte büyütmek mümkün değildir. En 
verimli toprak bile boş bırakıldığında nasıl 
zararlı otların tarlası haline gelirse fıtrat da 
boşluğu kabul etmez. Allah’ın yarattığı her-
şeye nakşettiği bu öz başlıbaşına bir sonuç 
değil fakat harika sonuçlar için muazzam bir 
imkândır. 

Fıtrat varoluşsal, vicdan sezgisel ve ahlak da 
işlevsel boyuttaki iyilik, güzellik, temizlik ve 
doğruluk arayışımızdır. Bir bakıma fıtri yapı-
nın vahyin cansuyuna kavuşmasıyla vicdan 
tohumu filizlenir,  İlahi rahmetin sönmeyen 
güneşi ile giderek köklerini sağlamlaştırır ve 
dalları semaya uzanan bir ahlak ağacına dö-
nüşür. Böyle bir ağacın vereceği meyve salih 
ameldir. Ahlakın her bir düsturu tıpkı bir 
bitkinin çekirdeği gibi bünyesinde vicdan 
tohumunun ve fıtrat toprağının kodlarını ta-
şır. Böylece her bahar kendini yeniler. Onun 
içindir ki bir babanın evladına bırakacağı en 
hayırlı miras sağlam bir ahlaktır.

Fıtratın temsil ettiği temiz öz ile alakalı 
olarak toplumda yanlış değerlendirilen bir 
husus iç temizliğinin tek başına bütün so-
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rumlulukları kaldırıp insanı cennete götü-
rebileceği yanılgısıdır. Elbette ki temiz bir 
başlangıç ve sağlam bir temel din binasının 
olmazsa olmazıdır. Allah insana fıtratını ter-
temiz emanet etmiş fakat temiz kalmasını 
kişinin iradesi ile gerçekleşecek bazı şartlara 
bağlamıştır. Şeytanın her hususta başlangıç 
noktasını bitiş çizgisi gibi göstermesine kar-
şı çok uyanık olmalıyız. Aksi halde yalnızca 
kendimizi kandırmış oluruz.

Fıtratın bir imkân olarak değerlendirilmesi 
Allah’ın verdiği sağlam temel üzerinde kulluk 
dediğimiz ibadet yapıtaşlarını Sünnetullah’a 
uygun biçimde yerleştirmek ve ahlak bina-
sını inşa etmektir. Bu çalışmanın özü niyet 
emek ve duadır. Yapılanlar ister Allah ile kul 
ilişkisindeki gibi dikey düzlemde ister yara-
tılmışlar arasındaki gibi yatay düzlemde ol-
sun mesafe katetmek için bir istikameti zo-
runlu kılar. Mümin için istikamet Hakikat, 
Hakikatin rehberi ise Kur’an ve Sünnettir.

Müminin fıtrat merkezli ve vahyin kılavuz-
luğunda gösterdiği her verimli çalışmanın 
sonucu güzel ahlaktır. Yaşadığı zaman, bu-
lunduğu mekân ve sahip olduğu imkânlar ne 
olursa olsun helal dairesinde olmak kaydıy-
la ne işle meşgul olursa olsun sonuçta elde 
edeceği ürün iman ahlakıdır. Yine bu ahlak 
sebebiyledir ki ne çaba ne de elde edilenler 
asla bireysel olarak değerlendirilmez. Böy-
le bir çalışma salt başarı odaklı değildir. Ne 
dünyevi ne de uhrevi menfaatler için bırakın 
insanları eşyaya bile zulmetmez. Sünnetul-
lahı ve fıtratını keşfetmeye çalışır. Allah’ın 
varlık için koyduğu yasaları tahrip etmenin 
adını icad koymaz.

Günümüzde fıtratın düşmanları her geçen 
gün yepyeni bir silahla temiz kalma çaba-
sındaki hayatları tehdit etmektedir. Hız ve 
haz için sınır tanımadan bilinçlerinden vaz-
geçenler sadece günah işleyenleri değil tüm 
toplumu kuşatacak fitneleri davet etmek-
tedirler. Oysa fıtrat modernlerin zannettiği 
kadar kolay kaybedilebilecek bir alt yapı 

değildir. İnsanı oluşturan bedensel, zihin-
sel, duygusal ve sosyal tüm hakikatler bunu 
doğrulamaktadır. İnsanlık tarihine nereden 
başlayayım? diyenlere kendinden başla diye 
haykıran dik duruşlu fıtrat âyetlerinin iki 
ayaklı tefsirleriyle doludur.

İşin aslı insanın fıtratı ile buluşması için bü-
yük iç ve dış depremlere gerek yoktur. Bir 
aksakallının rüyanızda sizi uyarması, bir 
mehdinin gelmesi ya da bir hızırla buluşma-
nız şart değildir. Peki, ne yapmak lazım? Ye-
terince samimi ve bir o kadar da ciddi olmak 
lazım!

İnsana kendisinden bile yakın olan Allah ki-
şinin varlık sorularını anlam arayışının sigor-
tası olarak fıtratına yerleştirmiştir. Ergenlik 
süreci insan ömründe kişinin kendini oku-
ma, anlama ve anlamlandırma süreci olarak 
bilinen irade emanetini üstlendiği dönemdir.  

İnsanı Allah yaratmıştır. Öyleyse hiç Yara-
tan bilmez mi? İnsanın aciz olduğunu, cahil 
olduğunu, zalim olduğunu ve nefsinin ona 
neler fısıldadığını...

İşte bu yüzden fıtratını ona, okuyacak er-
genliğe ulaştığında okuyacağı ilk âyet olarak 
lütfetmiştir. 

İmdi sen varlığını her tür sapmadan uzak-
laşarak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah’ın 
insanlığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrata 
çevir (ta ki) Allah’ın insanı üzerine yarattığı 
fıtrat ayeti tahrif edilmesin: işte değer (odak-
lı) gerçek Din’in amacı budur ve fakat insan-
ların çoğu bilmiyorlar (Rum Sûresi /30). 
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Fıtrat: Aşk Adaleti

ir esmâ demeti olan insanın, tekâmül et-
tiği adalet dairesinin bir başlangıç noktası 

olsa gerek. Peki insan nereden başlar?

***

Fıtrat, Allah’a doğru aşk, insana doğru adalet 
sadır olan bir tabiattır. Fıtrata aykırı hareket, 
adaletsizliktir. Adalet ise, kuvve-i nutkiyye 
(hikmet), kuvve-i şeheviyye (iffet), kuvve-i 
gadabiyye (şecaat) dengesidir. Bu ilâhi format 
bozulursa oradan Allah’a doğru şirk, insana 
doğru fücûr sürgün verebilir.  Keza fıtrattan 
söz etmek anlam ve amaçtan söz etmektir:  

“Ve ona açık seçik iki yolunu göstermedik mi?” 
(Beled, 10). “Ve nihayet insan benliğine iyiyi ve 
kötüyü tanıyıp sorumsuz ve sorumlu davranma 
yeteneğini yerleştiren (şahit olsun) ki..” (Şems 8).

İnsanın yaradılışta maddî ve manevî olmak 
üzere iki cephesi var. Diğer bir tabirle onun 
bir mülk (beden) bir de melekût (bedenin ta-
sarrufu altında bulunduğu) yanı vardır. Onun 
bu ikinci cephesini de vicdan ve nefis meka-
nizması olmak üzere iki kısımda değerlendir-
mek mümkündür.

Fıtrat kavram olarak örneksiz ilk yaratılış, 
yokluktan vücûd sahasına Allah’ın iradesi ile 
kendisine has özellikleri ile birden çıkışı ifade 
eder. Yani mutlak yokluğun yarılarak, içinden 
varlığın çıkması olan fıtrat, bu yarılma sonucu 
ortaya çıkan ilk varlık halidir.

Fıtrata yakın kelimeler ise içten dışa şöyle: (1) 
hilkat (hâlk ve ibda’), cibilliyet, tıynet, kabili-
yet, istidat; (2) tabiat, seciye, karakter, mizac; 
(3) misâk, vicdan, ahlâk... 

Fıtratullah (yaratma programı), sünnetul-
lah (iradeli varlıkları yönetme programı), 
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âdetullah (iradesiz varlıkları yönetme prog-
ramı) mefhumlarını da bu minval üzere sa-
yabiliriz.

Buna göre fıtrat, ilk yaratılış anında varlık 
türlerinin temel yapısını, karakterini ve he-
nüz dış tesirlerden etkilenmemiş olan ilk du-
rumlarını belirtir.1 Yaratılanın fıtrat üzerinde 
kazandığı niteliklerine ise tabiat denir.

Selef uleması fıtratı İslâm2 olarak izah eder-
ken; kelâm âlimleri fıtratı ‘başlangıç, Allah’ın 
ilk yaratılışta her insan için belirlediği de-
ğişmesi mümkün olmayan kaide’ olarak ta-
nımlar; sufiler ise fıtratı ‘Allah’ın, Âdem’in 
neslinden, dünyaya gelmeden önce iman 
ettiğine dair aldığı misâk’ olarak nitelendirir.

Zemahşerî’ye göre fıtrat, Allah’ın bütün in-
sanları tevhid ve İslâm dinini kabul edecek, 
ondan uzaklaşıp kaçmayacak, onu inkâr et-
meyecek bir halde yaratmasıdır. Bu görüşe 
göre dünyaya gelen her bir insan küfür3 veya 
iman,4 marifet veya inkâr vasfına doğuştan 
sahip değil. Zira her insan yapı olarak sade-
ce selîm/temiz bir halde yani nötr bir halde 
doğar. İnsan, iman veya küfre ancak temyiz 
çağına ulaştıktan sonra iradî olarak sahip 
olur. Çünkü din, kesbedilen/elde edilen bir 
şey; kesb ise akıl ve iradeye bağlı olarak ger-
çekleşir.

Fıtrat, Kur’an-ı Kerim’de müştaklarıyla bir-
likte 20 yerde geçer. 

1 Bu yaratılış sürüp giden yaradılışı da içine alır. Sahabe, 
Peygamberimize, “Say’a nereden başlayalım?” dedikle-
rinde, Efendimiz, “Allah’ın başladığı yerden başlayın” 
buyurmuş. Kur’an’da Safâ Merve’den önce gelir. 

2 Allah yolu; gerçek özgürlük olan teslimiyet’e, ci-
hanşümul barış olan silm’e ve ebedi mutluluk olan 
selam’a giden yoldur. İslâm, bir üstyapıdır. Altya-
pısını, Allah’ın insanları yarattığı fıtrat oluşturur. 
Bu durumda dindarlık, insanın başlangıçtaki kendi 
tabiatına bir dönüş, ilâhi format olan insani fıtratın 
farkına varış tecrübesidir. Küfür, şirk, dalalet, nifak 
gibi manen ve ahlâken düşüş kategorileri ise, fıtrat-
tan uzaklaşması, dolayısıyla kendisine yabancılaş-
ması anlamına gelir.

3 Küfür, fıtrata yabancılaşmaktır. İnsan kendi saf do-
ğasına ihanet etmeden inkârda ısrar edemez.

4 İman, maruf bir sözleşme tazelemedir. Bir fıtrat 
sözleşmesidir ki bu insanın saf doğası, bozulmamış 
karakteridir. 

“İmdi sen, varlığını her tür sapmadan uzaklaşa-
rak tümüyle doğru ve asıl dine, Allah’ın insan-
lığın özüne yaratılıştan nakşettiği fıtrata çevir;5 
(ta ki) Allah’ın yarattığında olumsuz bir değiş-
me olmasın:6 işte, değer (odaklı) gerçek Din’in 
(amacı) budur ve fakat insanların çoğu bilmi-
yorlar. (Batılın her türünden yüz çevirip) yalnız 
O’na yönelin ve O’na karşı sorumluluğunuzun 
bilincinde olun; ibadet ve duanızın istikametini 
doğrultun; ve asla O’ndan başkasına ilâhlık atfe-
denlerden olmayın!7 (Bir de) şunlardan olmayın 
ki, onlar dinlerini paramparça ettiler de  (birbi-
rine karşıt) taraftarlar haline geldiler;8 (artık) 

5 Fıtrat: “içinde gizleneni ortaya çıkarmak için yarıp 
açmak, yaratmak, meydana getirmek” mânalarına 
gelen fatr kökünden türetilmiş isimdir. Ünlü dilbi-
limci Ferra fıtratallah’ı sıbğatallah (Bakara: 138) ile 
açıklar. Buna göre Allah’ın insanı üzerinde yarattı-
ğı fıtrat, yaratılıştan her insanın özüne yerleştirilen 
iyiye, doğruya ve güzele olan eğilimdir. Fıtrat, insa-
nın yaratılış amacını gerçekleştirecek donanıma ve 
altyapıya sahip olmasıdır. “O her şeye yaratılıştan en 
güzel olma, kemalini bulma (yeteneği) vermiştir” (Sec-
de, 7) âyeti bunu ifade eder. 

6 Veya: “Allah’ın yaratışı değiştirilemez”. Zemahşerî gibi 
bazı müfessirler bu ibâreyi bir yasaklama cümlesi 
olarak alır. Bu takdirde anlam “Asla Allah’ın yaratışını 
değiştirmeye kalkmayın!” olur. Bu okuma tercih edil-
diğinde Nisâ 119’la olan bağlantı göz ardı edilmeme-
lidir. Ne ki Rûm 30’da hilkatin “zati varlığının değiş-
tirilmesi” (tebdîl) ele alınırken, Nisâ 119’da “vasfının 
değiştirilmesi” (tağyîr) ele alınmaktadır. Tebdîl ve 
tağyîr kelimelerinin kök mânalarından yola çıkarak 
fıtrat üzerinde tağyirin mümkün olduğunu fakat teb-
dilin sadece Allah’a has olduğunu söylemek müm-
kündür. Bu da bizi, ne kadar sapmış olursa olsun 
insandan ümit kesilemeyeceği sonucuna götürür.  
Bu nedenledir ki hak dinin amacı fıtratı değiştirmek 
değil, geliştirmek ve potansiyelini açığa çıkarmaktır. 
30-32 arası âyetler birlikte ele alındığında, fıtratın se-
lim, sapmanın arızi olduğu görülür.

7 Fıtrattan uzaklaşan istikametten uzaklaşır. İnsan 
fıtratı, sorumluluğunu yerine getirecek şekilde inşa 
edilmiştir. Fıtrattan sapma, sorumsuzluk anlamına 
gelecektir.

8 Şiye‘an, “yandaş ve taraftar” mânasına gelir. Bunlar 
önceki vahyin takipçileri oldukları halde Yahudileşe-
rek ve Hıristiyanlaşarak kendilerine gönderilen İslâm 
vahyinden kopan örgütlü din mensuplarıdır. Oysa 
Allah katında tek din olan İslâm’ı parçalamak, sadece 
dine değil o dinin zemini olan fıtrata da ihanettir.
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her hizip kendi elinde kalanla övünmekteler.9”10

Diğer bazı âyetler de şöyle:

“Onlar ki Allah’a verdikleri söze sadâkat göste-
rirler ve fıtrat sözleşmesini ihlal etmezler” 11 “Şu 
halde sen, -öğüt (sadece bazılarına) fayda verse 
de- hep (fıtratlara nakşolan Allah’ı) hatırlat...” 12 
“Ve doğrusu Biz Âdem’e, her şeyden önce, tali-
matımıza (uygun bir fıtrat) nakşetmiştik; fakat 
o buna yabancılaştı; dolayısıyla Biz onu bu hu-
susta kararlılık sahibi bulmadık.”13

 Rum Sûresi 30-32 ve diğer âyetlere, siyak 
ve sibaklarına bakıldığında fıtrat bir insanlık 
çağrısı, bir hakikat kapısı olarak karşımıza 
çıkar. Bu çağrı, insanı yaratılış orijinine, ori-
jinalliğine, başlangıcına bir davettir. 

Diğer taraftan Allah’ın fıtratından bahsedile-
mez, çünkü fıtrattan bahsetmek değişebilir 
olandan ve terbiye olabilenden bahsetmektir. 

Fıtrat ontolojik, vicdan14 fenomenolojik, tak-
va15 ise epistemolojik olarak görülebilir, bu 
üç kategori aynı zamanda insanlığın düşünce 
seyrinin üç temel eğilimi.

Bunlardan ilki olan fıtrat, insanın mantıksal 
çıkarım yapmasına ve gerçekliği keşfetmesine 
imkân veren ontik yapıdır. Hakikate meyletk-

9 Parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. Esas 
olan hakka tabi olmaktır, hakkı kendine tabi kılma-
ya kalkmak hakka zulümdür.

10 Rum 30-32.

11 Ra’d 20.

12 Â’la, 9

13 Tâhâ, 115

14 Vicdan, kozmik hakikati hiçbir delillendirmeye ih-
tiyaç hissetmeksizin anlayıp kavrayabilen müşahade 
mekanizmasıdır, bunun şehadet alemine yansıması ise 
ahlâktır. Bilincin tezahürü olan vicdan mekanizması 
şu dört enstrumandan oluşur: İrade, zihin, his, idrak.

15 “Biri diğerine zarar veren iki şey arasına engel koyarak 
zarar göreni zarar verenden korumak” mânasına ge-
len takva, ilâhî fıtratın bilinçteki tezahürüdür. Takvâ 
kavram olarak da, “insanı sorumlu hareket etmeye gö-
türen sorumluluk bilinci”dir. Dilbilimci T. İzutsu’nun 
takvâ’nın anlamına dair yaptığı semantik kazı, kendi-
sini “sorumluluk” kavramına ulaştırmıştı. Bu isabetli 
yorum, daha sonraki çalışmalarda benimsendi. Bu 
minval üzere takvâ, Allah’a izafetle kullanıldığında 
“Allah’a karşı sorumluluk bilinci” ile, yalın olarak kul-
lanıldığında “sorumluluk bilinci” ile karşılanabilir.

me üzere inşa olan bu ontolojiyi, Kur’an-ı 
Kerim’in şu üç mefhumu etrafında şekillen-
direbiliriz: Sıbğatullah, hablullah ve hanif.

Sıbğatullah: Yaratılışın başlangıcında Allah’ın 
insanı boyadığı Rabbanî bir boya. “Allah’ın 
vurduğu boya... Kim Allah’tan daha güzel boya 
vurabilir ki? İşte biz, (bunun için) yalnızca O’na 
kulluk ederiz.”16 Rağıb İsfehanî: “Allah’ın bo-
yası, Allah’ın insana, insanlardan ayrılması 
için verdiği akıldır.” der. 

Hablullah: Kur’an, Âl-i İmran 112 âyeti 
içinde kavramı şöyle tefsir eder: Allah’in 
ipini (hablullah) insanlığın ipi (hablu’nnâs), 
insanlığın ipi de Allah’ın ipi’dir. Kim bunlar-
dan birine tutunursa ötekine de tutunmuş 
olur. Çünkü Allah’ta olan şey (habl; seve-
gi merhamet, doğruluk, dürüstlük) ile 
insanlığın içinde olan şey (habl; vicdanın 
sesi) aynı şeydir. “Hep birlikte Allah’ın ipine 
sımsıkı yapışın ve birbirinizden ayrılmayın!”17 
İmam Muhammed Bakır ise, “Urvetü’l-Vuska 
tevhiddir, Sıbğa ise İslâm’dır.” der.

Hanif: İslâm üzerine kalabilen demek, hanef 
meyletmek demek, hanif ise hakikate meyle-
den.18 “İbrahim ne Yahudi ne de Hıristiyandı, 
fakat tam anlamıyla Hakka yönelmiş bir müs-

16 Bakara, 138. Boyaların hası Allah’ın boyasıdır; 
Allah’ın boyası “fıtrat”, yani insanın doğasıdır. Fıtrat, 
insanın doğasına Allah’ın döşediği muhteşem altya-
pıdır. İnsanın tek doğal boyası budur; onun üzerine 
sürülen tüm boyalar sentetiktir, doğal boyanın yerini 
tutmaz. Bu boyayı üzerine sürülen bir başka boyayla 
değiştirmek, sadece fıtratın üzerinin örtülmesine de-
ğil, aynı zamanda onun üzerine inşa edilecek inancın 
amacından sapmasına da yol açar. Müslüman olmak 
bir başka boyayla boyanmak değil, sentetik boyaları 
atıp kendi öz boyasına dönmektir. Bu yüzden İslâm’a 
dönüş öze dönüş, kendine geliştir.

17 Âl-i İmrân, 103

18 Fıtrat hanif dinin esasıdır. Yani insanlığın değişmez 
değerlerinin kendisinden neşet ettiği saf din fıtrîdir, 
ontolojiktir. Hz. Peygamber’den nakledilen şu riva-
yet ünlüdür: “Her doğan malum fıtrat üzere doğar, fa-
kat ebeveyni onu Yahudileştirir, Hıristiyanlaştırır ya da 
Mecusileştirir.” Bu aynı zamanda Pavlus Hıristiyanlı-
ğının “ilk günah” doktrinine de bir itirazdır. İslâm 
insanı özünde iyi olarak methetmiş, sapmanın arızî 
olduğuna dikkat çekmiştir. İnsan’ın mânevî varlığı 
da tıpkı maddî varlığı gibi tamdır. Fakat onda bo-
zulma ve noksanlaşma sonradan müdahaleyle olur. 
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lümandı; Allah’a şirk koşanlardan da değildi.”19

Bu mefhumlar, insaniyetin temelini teşkil 
eden fıtratın rengi, bağlamı ve tezahür yönü 
olarak görülebilir.

Evet, fıtrat kavramının müştaklarının ve ya-
kın anlam ihtiva eden kelimelerin her biri in-
sanın farklı bir boyutunu ifade eder.

İnsan hayvan-ı natıktır, yani düşünen canlı; 
beden ve ruh’tan mürekkebtir.  Beden, insa-
nın biyolojik varlığı; kas, kemik, sinirler, da-
marlar ve dört sıvıdan oluşur. İnsanın hüviye-
tinin tezahürüdür. Ruh20 ise insanın ontolo-
jik varlığı; fıtrat ve nutk’tan oluşur.21 Nutk’u 
da, dimağ22 ve fuâd23 olarak tasnif edebiliriz. 
Ruh, insanın mahiyetinin temerküzüdür. 

Beden ve ruh, can ipi ile birbirine bağlı. Can 
ölüme değdiğinde beden meyyit olur, ruh ise 
teveffi eder (ve aslî vatanına şahid olarak ilâhi 
huzura çıkar).

İnsanoğluna üflenen ruh24 onda fıtrat, vic-
dan, ahlâk ve nutk (düşünce, duygu, lisan) 
biçimlerinde tezahür eder.

19 Âl-i İmran, 67

20 Ruh, bedenin herhangi bir yerine izafe edildiği za-
man özel bir hüküm ve isim alır. Göze izafe edildiği 
zaman basar, kalbe izafe edildiği zaman akıl, bede-
nin tamamına izafe edildiği zaman rûh adını alır. 
Her merkezde asıl fonksiyonu gören ruhtur. Gör-
me, akletme, işitme ve konuşma yetenekleri, gören, 
akleden, işiten ve konuşan birer ruhtur. Gerçekte 
ruh bedeni harekete geçiren, onu akleden, idrak 
eden, seven, bilen ve yapan herkesin “ben” (ene) 
ile tabir ettiği şeyin ta kendisidir. Ruh insanın ya-
ratılışındaki sırlı halkadır. Ruh âlemlerin rabbinin 
emrine âmâdedir. Ruh ile beşer insan olma seviye-
sine çıkmış, akıl ve irade sahibi olmuştur. Ve onun 
hakkında bize bilgi verilmiştir, fakat bu kesinlikle 
“az bir bilgi”dir (İsra, 85). 

21 Aklın insandaki konumunu, aşk, hüsn ve vahiy gibi 
dış unsur olarak niteleyen görüşler de var.

22 Dimağ, muhafıza (hafıza), muhayile (hayal), mü-
vehhime (vehim), müfehhime (fehim), müdrike 
(idrak)’den oluşan bir müşterekedir.

23 Kalbin en yoğun halini ifade eden fuâd, insanın iç 
dünyasını temsil eder. Çoğulu olan ef’ideh, duyma 
ve düşünme, bilme ve inanma gibi insanî kabiliyet-
lerin tümüne birden delalet eder. 

24 Ruh, ‘ravh’ ve ‘rîh’ ile aynı kökten gelir. Ravh, rah-
met; rîh rüzgar demektir. Ruh; nefis, ferah, sürur, 
can, nübüvvet; Kur’an, Mesih, Cibril’dir.

Fıtrat, fucûr ve takvanın boy verdiği mizacın 
tarlası, mizac25 ise ruhun vücuda bağlanma 
zemini. 

Kalbin ve aklın işleyişi de bir ‘fıtrat’ olarak 
görülebilir. “İşte onlar, iman eden ve kalpleri 
Allah’ın vahyi ile tatmin olan kimselerdir: Bakı-
nız: (akleden) kalpler yalnızca Allah’ın vahyi ile 
tatmin olur!”26

Akıl27, ‘yular, bağ’ mânasında, fonksiyo-
nu bağ kurmak.28 Aklın terbiyeye (kalbin 
kontrolünde)29  ve rehberliğe ihtiyacı (vah-
yin kontrolünde) var. Bir diğer ifadeyle in-
san, bedenin koruması ve de ruhun idaresi 
altında bulunuyor.

Fıtratı daha iyi konumlandırmak için insani-
yetin maddî ve manevî inşası üzerinde dur-
mak gerek.

Peki, sevgi ve bilginin fıtratla ilişkisi nedir? 

Bilgi de sevgi de insanlığın hem tohumu hem 
de meyvesi.

Bilgiyi, kaynağına göre hudurî (vehbî/verili) 
ve husulî (kesbî/kazanılan) olarak ikiye ayı-

25 Mizac (emzice): Karışım, geometrik itidal...

26 Ra'd, 28.

27 Akıl Kur’an’da fonksiyonlarına göre isim alır: Hicr, 
“oturaklı, sağlam, taş-kaya gibi bir akıl” vurgusu ta-
şır; nûhâ “çirkin şeyi engelleyen akıl”; kalb “devinen, 
gezinen akıl”; fikr “bir noktada karar kılan akıl”; fuâd  
“iç akıl, içli akıl, öz akıl, tasavvur.” Duyularımızın 
ötesini akıl ile, aklımızın ötesini vahiy ile kavrayabili-
riz. Burada duyuları “çevre” temsil etse gerektir. Cen-
neti hak edenlerin arasında olmak, duyuların doğru 
kullanımı açısından doğru kullanılan akıl ve doğru 
anlaşılan vahiy kadar önemlidir. Allah’tan ödünç 
değerler alma (ilm) ve onlarla Allah-insan-kâinatın 
hakikatiyle tam uyumlu hükümlere ulaşma (hikmet) 
konusunda her fert (âdem) aynı hakka sahiptir.

28 Akıl, kök mânasının da delaletiyle bağ kurduğu ka-
dar akıldır. Bağ kuramıyorsa “akıl” adını almayı hak 
etmiyor demektir. İşleyen bir akıl esere bakıp mües-
siri, sanata bakıp sanatkârı, fiile bakıp faili keşfeder.

29 Akıl âlet olunca, bir de onu kullanan olacaktır. Her-
halde, gözü kullanıp bakan, dili kullanıp tadan kim 
ise, aklı kullanıp anlayan da o olmalı. Bu da, ruhtan 
başkası değil. Nitekim yanlış iş gören birisini ikaz 
ederken, “aklını kullan” demiyor muyuz? Bu sözü 
herhalde o adamın eline, koluna yahut iç organları-
na söylemiyoruz. Akıl terbiyeden geçmemiş yılkı atı 
ya da inatçı katır gibi davranırsa, sizi maksadınıza 
taşıyamaz.
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rabiliriz. Benzer bir kategori ile sevgiyi de 
meveddet (vehbî/verili) ve muhabbet (kesbî/
kazanılan) olarak ikiye ayırabiliriz.

Vehbî olanlarla zaruri eylemler ve hasenatlar 
ifa edilirken, kesbi olanlarla tercihi eylemler 
ve salih amel üretilir. Fıtrata ekilen ‘alaka 
tohumu’ bilginin de sevginin de kökeni olsa 
gerek.

Fıtrat’ı esma’nın merhametinde görmek is-
tersek bu âlemde Rahman, ahir âlemde ise 
Rahim esması karşımıza çıkar.

Bunu çoğaltabiliriz; mesela Haşr Sûresi’nin 
24. âyetinde geçen esmalar aynı zamanda 
yaratılıştan kemâlata (Hâlık, Bârî, Musavvir) 
esmanın dizilişi görünümünde:

“İnsanın üzerinden, o tarih sahnesine çıkıncaya 
(kadar), tüm zamanlar içinden belirsiz ve uzun 
bir süre geçmemiş miydi (ki), henüz o (bu süre 
zarfında) anılmaya değer bir varlık bile değil-
di? İnsanoğlunu katmerli bir karışım olan hayat 
tohumundan Biz yarattık; sınava tabi tutmayı 
(diledik) ve ardından ona işitme ve görme yete-
neği verdik.”30

İnsanın fıtratına bilgiyi ve sevgiyi nakşeden 
Allah, hem zikr ile nakşedileni hatırlattı, hem 
de beyan ile bilmediklerini öğretti. 

Şimdi daireyi tamamlamak babında bazı so-
rulara cevap arayalım.

Din fıtrî midir? 

Borçluluk bilinci anlamına gelen din (deyn), 
bir mânada fıtrata çağrıdır. Risalet ve nübüv-
vet ise fıtratı korumak içindir. Vahiy ise insa-
nın fıtri eğiliminin mizanı, terazisi.

Bundandır ki Kur’an, Nuh’un, İbrahim, 
Musa ve değer peygamberlerin getirdiğini 
din İslâm olarak isimlendirir. Sonradan bu 
dine konulan isimlere gelince, o isimler aslî 
fıtrattan ve hakiki dinden inhiraftır, sapma-
dır.31 İslâm, fıtratı korur, geliştirir, nefsî arın-
dırarak insanın kurtuluşunu gerçekleştirir.

Fıtrat terbiyeye muhtaç mıdır?

Allah, yaratıklarını en güzel şekilde yaratır, 

30 İnsan, 1-2.

31 Hıristiyanlığa göre insan doğuştan, Yahudiliğe göre 
ise gençlikten itibaren kötülüğe eğilimlidir.

ilâh olarak hükmeder ve rabb olarak terbiye 
eder. Peki ama bu terbiye fıtrat kaidesi üze-
rinde midir?

İsra Sûresi’nin 84. âyetinde geçen ‘şakile’, 
hem fıtrattan hem de çevreden gelen menfî 
yada müsbet değerlerle davranış biçimlerinin 
oluşması anlamındadır. 

Dolayısıyla burada gerçekleşen terbiye, fıtratı 
ya İslâm üzere devam ettirir, yahut fıtratı bo-
zarak yaratılış amacından saptırır. 

Bir şeyin terbiyesinin nihayeti olan rüşd çağı, 
fıtratın hasad mevsimi... 

Fıtrat ahid midir? 

Misak mecazî veya mânevî bir sözleşme ola-
rak düşünülebilir. Allah’ın insana doğuştan 
verdiği fıtrat, vicdan ve akla tekâbül etmek-
te. Özünde bu doğal hidayet unsurları da fi-
ili bir sözleşme sayılabilir. Nakd, sağlam ve 
kalın bir halatı lif lif çözmek demektir. Bu 
durumda misak Allah’ın kopmaz ipine sarıl-
mayı ifade eder.

Fıtrat, elest’te ma’rifetullah üzere bir yaratılış, 
vicdan elest bezminin mübarek bir iç şahidi, 
iman ise Allah ile sözleşmenin dünyevî teza-
hürüdür. Bu durumda insan, İslam yaşadığı 
sürece ahdine bağlı kalmış olur. 

 

İlâhî format olan fıtrat altyapıdır. Bu altyapı-
nın üzeri çeşitli nedenlerle örtülürse insan-
daki ilâhi inşanın temelleri kaybolabilir. Va-
hiy, insan tarafından unutulan bu temellerin 
varlığını ortaya çıkaran üstyapıdır.

İnsan fıtratındaki kabiliyet ve çekirdek 
halinde olan tüm özellikler ancak toplum 
bağlamında kuvveden fiile geçebilir.

İnsan kendine emanet edilen fıtratını ne ka-
dar korursa özüne o kadar yakın olur;  hayatı 
vicdan, ahlak ve takvâ’nın tezahürüne şahit 
olur. Evet, herkesin boyasının rengi, tutun-
duğu ipi, zikri, hamdi farklı; kimse kimsenin 
aşkını taklit edemez. İnsan, hakikat denizine 
ulaşmak için kaderi boyunca mücadele eden 
bir katredir. 
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“Hayat ne ölçüde aydınlanırsa aydınlansın, 
yeryüzünün güçlükleri ne ölçüde kolayla-

şırsa kolaylaşsın, insan ne denli dünyaya ege-
men olursa olsun, sorunlar ne denli çözülürse 
çözülsün, “insan” sorunu da bu ölçüde belir-
sizleşmekte ve giderek trajik boyutlara ulaş-
maktadır.” (Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı). 
Her insan beşer olarak doğar ve “şahsiyet-
li insan” olma amacı doğrultusunda yol alır. 
Zira insanlık bir mertebedir oraya ancak ar-
zulayanlar çıkmaktadır. Bu mertebeye çıkma 
arzusu taşıyanlar, kutlu yolculuğun yolundan 
hayatın türlü türlü sıkıntılarını kaldırmayı bir 
dert edinmişlerdir. Bundan dolayı dünyanın 
tüm entrikalarını imtihan bilip bu imtihanda 
alnının teriyle, zihninin ve bilincinin deste-
ğini alarak başarıya doğru yürüyorlardır. Ne 
zaman ki insanlar zaaflarının esiri olmaya baş-
ladığında bu yürüyüşün ritmi, ahengi bozul-
muştur. Toplum fesada uğramıştır, dünya ya-
şanılmaz ve çekilmez bir yer haline gelmiştir. 
İpi kopmuş, imamesi kaybolmuş, taneleri da-
ğılmış tespihe dönen bir ümmet çıkmıştır kar-
şımıza. Önderleri hakikatin uzağında, bir üm-
met… Meryemleri, Haneleri olmayan, İsa’ları 
doğmayan bir ümmet… Ve bizler kendi yol 
göstericilerimizi Kur’an’ın gösterdiği usûl ve 
yöntemlerle yetiştirmediğimiz müddetçe de 
bu vahim sonuç değişmeyecektir.
Şayet insan sürekli iç dünyasındaki tahri-
batlarla uğraşıyor ve bir türlü aydınlatamı-
yorsa kendini, bilmeli ki yüreğinin kıyameti 
kendisine yakındır. Modern dünya, çeşitli 
oyunlar ve tuzaklarla insanı insanlık erde-
minden uzaklaştırmak için birçok entrikay-
la karşımıza çıkmaktadır. İçimizi kirletip 
sistemleriyle, eğitimleriyle, kültürleriyle, 
hiçbir derdi ve davası olmayan bir birey çı-
kartmaya çalışıyorlar. Biz kendi düzenimizi 
kuramazsak, onlar bedenlerimizin içindeki 
yüreklerimize hâkim olacaklar. Ve asıl kaos, 
asıl kıyamet o zaman başlayacak… Ve tarihin 
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İnsan ve Kutlu Yürüyüş

karanlık sahneleri hep böyle başlamış ve sü-
regitmiştir. Mustafa İslamoğlu hocamız Yürek 
Devleti’nde şöyle özetler bunu: 
“Bizi önce yüreklerimizde tutsak ettiler. İş-
gal altındaki bir yürekle, işgal altındaki bir 
kafayla, hangi toprak parçasını kurtarmaya 
gideceksiniz? İmanları yüreklere mahkûm 
etmişler. Yeryüzünün müstekbirleri bizi önce 
yüreklerimizden vurmuşlar. Öyle olunca eli-
miz imanın iktidarından çıkmış; gözümüz, 
kulağımız, zihnimiz, şuurumuz imanın ik-
tidarından çıkmış. Bu organlarımız imanın 
egemenliği altındaki hürriyetlerini kaybet-
mişler. İmanımızın iktidarını elinden almış-
lar, hadımlaştırmışlar onu. İmana site olma 
istidadında yaratılan kalbimiz imana mahbes, 
imana makber olmuş. “Din bir vicdan işidir” 
sloganıyla yola çıkan iman düşmanları, kül-
türleriyle, eğitimleriyle, medyalarıyla, şeytan-
ca oyunlarıyla koca bir devi Alaaddin’in lam-
basına geri sokmayı başarabilmişler.” Tüm 
bu olanlar insanın kendi sınırsız coğrafyasını 
keşfedememesi sebebiyle olmuştur. 
Kur’an’ı Kerim’de insanın dünya hayatına 
karşı zafiyeti üzerinde duran birçok ayet gör-
mekteyiz. Bu ayetler bir bakıma dünyadaki 
zulmü bitirmek ve insanlığın kurtuluşuna 
vesile olma kervanına dâhil olmak için ça-
balayan insanlara yol haritası niteliğindedir. 
Bu ayetlerden biri olan Hadid Sûresi’nin 20. 
âyeti; “Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğ-
lence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve 
evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir 
yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin ho-
şuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, 
sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; 
Allah’tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya haya-
tı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir” 
buyurmaktadır. Ve insanoğluna; “Ey büyük 
hayalci! Mutluluk kanatlarına binerek, güzel 
kuşların kalbinde, süslü kelimelerinle, neşe-
li hayatınla, vazgeçemediğin yeryüzünden, 
yaslandığın duvarlardan, aştığın dağlardan, 
özünden uzaklaşıyorsun… Her gece yoklar-
da, her gece kayıplardasın. Nereye kadar, ey 
yolunu şaşırmış yolcu! Bu çölden arzular şeh-
rine yol var mı ki!” dercesine haykırmaktadır 
hakikati. İnsanın gerçek mutluluğu için asıl 
formülü göstermektedir. 
Dünya hayatı, ahreti hesaba katmadan tek ta-
raflı bir kriterle değerlendirildiğinde insanoğlu 
için çok önem arz eder ve hatta insan için onu 
daha güzel yaşamaktan başka amaç kalmaz, fa-

kat ahireti hesaba katarak hakikat kriterleri ile 
değerlendirildiğinde aslında ahirete nispeten 
değersiz bir şey olduğu ortaya çıkar. Dünya bu 
ayette ahiretin ciddiyeti yanında çocuk oyun-
cağına benzetiliyor. İrfan gözlükleriyle baktığı-
mızda farkına varamadığımız ama çokça yap-
tığımız, uğruna hayatımızı harcadığımız fakat 
birçok şeyin arkasında aslında oyun, eğlence, 
süs ve gösteriş, övünme ve sayıyı artırma yarışı 
olduğunu görüyoruz. “Ahirette ise bir yandan 
ağır bir azap, öbür yanda Allah’ın bağışlaması 
ve hoşnutluğu vardır.”
Oradaki hayat akılların kavrayacağı bir za-
man dilimi dâhilinde değildir. Dünya haya-
tı gibi hiç değildir, yani göz açıp kapayana 
kadar sona ermez, bir anlık bir şeymiş gibi 
değildir. Orada çetin ve uzun bir hesaplaşma 
vardır, büyük ödüller ve büyük cezalar var-
dır. Bunun yanında  “Dünya hayatı, aldatıcı 
bir hazdan başka bir şey değildir.”
İnsan bulunduğu yerden harekete geçmeli o 
halde… “İslam yöntemi hipotezlerle uğraşan 
bir teori değildir” denir. Evet, hakikaten de o 
hayallerle, rüyalarla olacak, kurulacak, yaşa-
nacak bir düzen olmamıştır. Suni tüm teori-
lerden sıyrılarak kelime-i tevhidin hakiki ma-
nasında yaratana teslim olup yola öylece ha-
zırlanılan, bilincini Kur’an’dan alan, Rasul’ün 
sünnetine hakkıyla sahip çıkan fikirle kuru-
lacak bir düzendir. Batıda, geleceklerinin en-
dişeleriyle tutuşan büyük düşünürler, içinde 
yaşadığımız tarih ve çağ için şöyle demekte-
dirler;  bu dönem tarihin kırılma anıdır, tarih 
akarken büyük bir çatallaşma yaşadı, batı çı-
kışını tamamladı inişine geçti, insan bir varlık 
âleminde özne olma vasfını kaybetti
Allah’la ve Rasulü ile tanışan,  Kur’an’la hem-
hal olan bir insanın dirilmemesi mümkün 
değildir. Allah’ın, hayatını kendisine adamış 
insanlara, güçleri bitip darda kaldıklarında şu 
ya da bu yoldan ama mutlaka yardım ettiği 
gerçektir. Bu gerçek İslâmî hareket var oldu-
ğu sürece var olacak, ilk insandan son insana 
kadar Allah kendi yolunun yolcularına hedef-
leri, niyetleri ve usülleri meşrû olduğu sürece 
yardım edecektir.
Yeni bir heyecan ve yeni bir diriliş gerek-
mektedir bizlere… Bu dava yola çıkanların 
omuzlarınızda taşınacak. Bu adaleti ve ahlak 
hareketi böylece kucak kucak dünyaya dağı-
tılacak. Ve bunun karşısında kimse durama-
yacak. 



92

ümin; içi ve dışı Kur’an ve Sünnet bilgi 
ve bilinciyle uyumlu, söylem-eylem tüm 

tercih ve eylemlerinde değerler sisteminin 
belirleyicisi ve yönlendiricisi Kur’an ve Sün-
net olan, tüm evet ve hayırları, o iki kay-
nak yörüngeli olan; Varlığı yar, yokluğu nar, 
bahtiyar şahsiyet. 

Hak Davanın Yıldızları;

• Mümin billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve 
rusülihi vel-yevmil-ahir; (Allah’a, melekle-
rine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret 
gününe Kur’an’da ve sünnette bildirildiği 
gibi inanan ve bu inandıklarının doğru ve 
gerçek olduğundan emin olan).

• Müslim ilallahi ve Rasûlih; (Allah’a ve Re-
sulüne bilgi, bilinç ve devamlılıkla ve tam 
bir sadakatle teslimiyet gösteren).

• Muti’ ilallahi ve Rasûlihi ve üli’l-emr; 
(Allah’a, Rasulüne ve adil-ehil-müslüman 
emir sahiplerine özüyle-sözüyle ve eylem-
leriyle itaatkâr olan).

• Mutteki; (Allah’ın Kitabında ve Rasulü-
nün Sünnetinde belirlenen esaslara, emir 
ve yasaklara, müjde ve uyarıları dikkate 
alarak gerektiği gibi riayet eden; Allah’ın 
irade ve rızasına aykırı davranışlardan ve 
bunun manevi-uhrevi azabından korun-
mada hassasiyet ve mesuliyet sahibi olan).

• Münîb ilallah; (Tüm benliğiyle ve varlığıyla 
Allah’a yönelen).

G E N Ç  K A L E M L E R

Kur’an’da 

Müminlerin 50 Vasfı

EMR Bİ’L-MA’RUF NEHY 

ANİ’L-MÜNKER’İ HAYATINA 

İLKE EDİNEN KİMSE İÇİN, 

SALDIRMAK MAKSADIYLA 

DA OLSA SORU SORAN 

İNSAN NE BÜYÜK BİR 

HASENAT KAPISIDIR… 

MÖMER KARATAŞ
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Kur’an’da 
Müminlerin 50 Vasfı

• Muhsin; (Allah’ı görüyorcasına ihlâslı, sağ-
lam, güzel ve devamlı kullukta bulunan ve 
iş yapan).

• Muhlis; (İçi-dışı, özü-sözü bir, tertemiz ve 
berrak, yalnız Allah’ın rızası için/doğrultu-
sunda bulunan).

• Muslih; (Bireysel-toplumsal eksiklikleri, 
yanlışlıkları, bozuklukları Allah ve Resu-
lünün talimatları doğrultusunda düzelten, 
tamir ve tashih eden).

• Mütevekkil; (Küçük-büyük her işinde, her 
amel ve emelinde sonuca ulaşmak için 
maddi-manevi imkân ve kabiliyetlerini 
sonuna kadar kullanıp sonucunun gerçek-
leşmesini herşeyi tüm ayrıntısıyla ve zerre 
istisnasız bilen, gören, duyan, haberdar 
olan Allah’ın takdirine bırakan; dünyevi-
uhrevi, meşru, makbul, makul ve ma’ruf 
tüm amaçlarında tam bir teslimiyetle yal-
nız Allah’a güvenen).

• Mukîmu’s-salah; (Namazlarını huşu içe-
risinde dikkatli ve devamlı ikame eden, 
hayatını namazla dizayn eden, anlamlı ve 
değerli kılan).

• Mu’tu’z-zekâh (Gönül hoşluğuyla, maddi-
manevi bir teşekkür ve beklentiye girme-
den malının zekâtını veren, böylelikle ma-
lını arıtan, bereketlendiren).

• Mutimmul-hacci ve’l-‘umre; (Hac ve umre-
sini imkân doğduğunda tamamlayan ve 
bunun sağladığı iman ve İslam kardeşliği 
şuurunu devam ettiren, bunun sözcülünü 
yapan).

• Âmilu’s-salih; (Hep salih; yani maddi-mane-
vi, dünyevi-uhrevi, uygun, yararlı, anlamlı 
ve Allah rızasına ulaştırıcı işler yapan).

• Âmir bil-ma’ruf-nâhiy anil-münker; (Dinin 
ve akl-ı selimin gereği, doğru ve uygun 
gördüğü işleri önce bizzat kendisi yapıp 
emir ve tavsiye eden, buna aykırı olanlar-
dan önce kendisi kaçınıp sonra diğer mü-
min kardeşlerini sakındıran).

• Mu’riz anil-lağv; (Faydasız, gereksiz ve za-
rarlı, zaman kaybettirici söz ve davranışlar-
dan uzak duran).

• Münfik fis-serrâi ved-darrâi sirran ve alâniye; 
(Bollukta ve darlıkta, gizli-açık infak eden).

• Müstağfir; (Sürekli Allah’tan bağışlanma di-
leyen).

• Mûfi bil-ahd vel-misâk; (Ahdine, misakına 
bağlı, sözünün tavizsiz eri).

• Tâib; (Sürekli tevbekâr).

• Âbid; (Allah’ın bilinçli ve sürekli ibadet 
eden kulu).

• Hâmid; (Her halukarda sürekli hamd 
eden).

• Sâih; (Seyahatlerde bulunup Allah’ın kud-
retini seyreden).

• Rukka’ ve Sücûd; (Gerek namazla, gerekse 
Allah karşısındaki konumunda hakiki ma-
nada rükû ve secde halinde olan).

• Hâfız lihudûdillah ve salevâtihim ve 
furûcihim; (Allah’ın kendisi ve insanlar için 
belirlediği sınırları/namazlarının dikkat ve 
devamlılığını/iffet ve onurunu koruyan).

• Sâim; (Allah için oruç tutarak, O’nun emri 
için maddi-manevi her türlü fedakârlıkta 
bulunacağını ispat etmekten zevk duyan).

• Mûkin; (İnançlarından emin olan).

• Mutesaddık; (Tasaddukta bulunan).

• Zâkir; (Allah’ı özünde, söz ve eylemlerinde 
unutmayan ve hayatıyla Allah’ı hatırlatan).

• Evliyâu ba’duhum; (Erkek-kadın tüm ina-
nan kardeşlerinin hâmîsi, dostu ve yardım-
cısıdırlar onlar).

• Mücâhid fî sebîlillah; (Çeşitli yol, yöntem ve 
boyutlarda tüm maddi-manevi imkân ve 
kabiliyetlerini Allah yolunda kullanan).

• Hayru’l-beriyye; (Yaratılmışların en hayırlı-
sı).

• Sâbir fi’l-be’sâi ve’d-darrâi ve hînel-be’s; (Kul-
luğunu ve hayatının kullukta devamını en-
gelleyen tüm iç ve dış engellere direnen, 
fırtınalar karşısında kaya gibi sapasağlam 
durabilen).

• Sâdık; (Allah’a ve Rasulüne, emanete bağlı 
ve râbıt).
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• Muksit; (Âdil).

• Mütetahhir; (İçiyle-dışıyla ve çevresiyle ter-
temiz).

• Râşid; (İrşad olunmuş ve irşad eden).

• Kâri; (Kitabullahı, Rasulullahı, hayatı, var-
lık âlemini, kâinatı okuyan).

• Ulu’l-‘ilmi kâimen bi’l-kıst; (adaleti ve hak-
kaniyeti ayakta tutan ilim sahibi).

• Ulu’l-elbâbi / ve’n-nuhâ; (Hakiki, özlü ve di-
namik akıl sahibi).

• Rabbâni; (Hasbi, harbi âlim, Allah adamı).

• Veliyyullah; (Allah’ın dostu).

• Şâkir; (Şükreden, sahip olduğu iç ve dış 
değerleri ve anlamlarını bilen ve mucibince 
yaşayan).

• Dâ’î ilallah ve amile salihan ve kâle innenî 
mine’l-müslimîn; (Allah’a ve salih amellere 
çağıran ve ‘ben müslümanlardanım’ di-
yen).

• Şâhid; (En ideal hayat tarzı olan İslam’ın 
yaşayan örneği ve adeta ölçüsü olan).

• Muhbit (Allah’a gönülden boyun eğmiş).

• Mütezekkir; (İbret ve ders alabilen ve gere-
ğince yaşayan).

• Mütefekkir (Faydalı, değerli ve anlamlı hu-
suslarda bilinçli, derinlikli ve verimli düşü-
nen).

• Müteakkıl; (Aklını doğru ve dinamik kulla-
nan).

• Sâri’ fil-hayrat; (Hayırlarda yaşayan).

• Tayyib; (İçi ve dışı Müslümanlığıyla terte-
miz olan, temiz kalma ve Allah’ın huzuru-
na öylece çıkma kaygısı taşıyan).

Ve inşaAllah: Ashab-u’l-meymene ve’l-cenneti 
ve’r-rıdâ; (Cennete ve rızaya ulaşan bahti-
yarlardan olan… 

Rabbim bu vasıflarla donanmış mü’minlerden 
eylesin. Âmiin… 
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Meymun ile 
Hizmetçi Kadın

eymun b. Mihran’ın hizmetçisi olan 
kadın, bir gün sofraya sıcak bir çorba 

getirir. Misafirlerin de hazır olduğu sofrada 
ayağı kayar ve çorba Meymun’un üzerine 
dökülür. Kızgınlık içerisindeki efendisine, 
kadın şöyle der:

- “Efendim, lütfen Yüce Allah’ın şu ayetini 
uygula: “O takva sahipleri, öfkelerini yutan-
lardır…” (Âl-i İmran 3/134). 

Adam, tamam öfkemi yuttum, der. Kadın; 

- Efendim, devamındaki “insanların kusur-
larını affederler” hükmü ile de amel et, der.

Adam, tamam seni affettim, der. Kadın;

- İyi ama, Yüce Allah, ayetin sonunda “Al-
lah, iyilik ve ihsan sahiplerini sever” buyu-
ruyor, deyince Meymun şöyle cevap verir:

- Tamam, sana ihsan ediyorum. Allah için 
sen artık özgürsün! 

(Kurtubi, Tefsir, IV, 207)

BİR ÂYET BİR MENKİBE

Türkiye’den bir akademisyen, İngiltere’de 
imamlık yapan bir öğrencisinin daveti üze-
rine bu ülkeye gider. Bir gün namazdan kal-
karlarken genç bir İngiliz yanlarına gelir ve:

“Bir süredir Kur’an‘ı inceliyorum. Ve müslüman 
olmam gerektiğine kanaat getirdim. Müslüman 
olmam için ne yapmam gerekir?” diye sorar. 

Bunu duyan akademisyen ve imam çok 
memnun olurlar ve ona kelime-i şahadeti ve 

KUR’AN METNİNİ 
MEYDANA GETİREN 

HARFLERİN HERHANGİ 
BİR ANLAMLI KELİME 

İÇİNDE DEĞİL DE, KENDİ 
BAŞLARINA SÛRELERİN 

BAŞLANGICINDA 
BULUNMASI, KUR’AN’A 
ÖZGÜ BİR DURUMDUR.

FatımatuzZehra / Belçika-Genk M

Meymun ile 
Hizmetçi Kadın

K U R ’ A N ’ L A  Y A Ş A M A K
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anlamını anlatırlar. İngiliz genç hem Arap-
ça hem de İngilizce olarak kelime-i şahadeti 
tekrar eder. 

Özet bilgilerle İslam ve ibadetleri içeren ki-
taplar hediye edilir, mescitte (kültür merke-
zinde) gerekli eğitimi gün içlerinde gelerek 
alabileceği kendisine hatırlatılır ve bir isteği 
olursa araması için imamın telefon numarası 
kendisine verilir.

Yeni müslüman olan İngiliz genç mescit ka-
pısına doğru yürürken, aniden geri döner ve 
“Muhammed (s) mescitten nasıl çıkardı?” diye 
sorar. İmam ve akademisyen şaşırırlar ve ‘bis-
millah de ve çık’ derler. 

Yatsı’dan sonra eve doğru giderlerken ima-
mın telefonu çalar. Arayan şahıs:

“Efendim ben bugün müslüman olan gencim. 
Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben sizi 
Muhammed’in (s) yatmadan önce ve yatarken 
nasıl hareket ettiğini öğrenmek için rahatsız et-
tim” der.

Bundan etkilenen imam, gence bazı şeyleri 
söyler ve telefonu kapattıktan sonra hocası-
na dönerek: 

“Hocam! Acaba bizde mi yeniden müslüman 
olsak!” der. 

“Andolsun ki, Allah’ı(n rızasını) ve âhiret 
gününü(n saadetini) umanlar ve Allah’ı çok-
ça ananlar için Allah’ın Rasûlü’nde, sizin 
için, pek güzel bir örnek vardır.” (Ahzab 
Sûresi, 33/21). 

KUR’AN’IN GÜCÜ

Necip Fazıl KISAKÜREK

- Kaç yaşındasın nine?

- 71…

- Demek İstiklal Savaşı’nda 20-21 yaşların-
daydın…

- Öyle zahir…

- O günden beri çıkmadın mı köyünden?

- Çıkmadım.

- 50 yıldır çıkmadın ha?

- 50 yıldır…

- O gün bu gün dünya çok değişti…

- Öyleymiş…

- Bir daha da evlenmedin öyle mi?

- Öyle…

- Seni ardı arkası gelmeyen sorularla sıkıyo-
rum değil mi?

- Estağfurullah…

- Ne yapayım sen anlatmıyorsun ki dinleye-
yim… Niçin anlatmayı sevmiyorsun?...

- Sevmem!

- Ne seversin?

- Okumayı…

- Ne okursun?..

- Kur’an okurum.

- Okuman yazman var mı?

- Yok! Yalnız Kur’an okurum.

- Kim öğretti sana Kur’an okumayı?

- Babam…

- Peki Kur’an okuyan eski harflerle başka 
şeyleri okuyamaz mı?

- Ben okuyamam. Allah’ın Kelâmı bana kolay 
gelir. Öbürleri çetin kargacıkburgacıklar…

- Baban da kocan gibi zeybek miydi?

- Babam köy imamıydı. Hem zeybek diye 
ayrı bir cins yoktu ki… Burada her mert de-
likanlı bir zeybekti zamanında…

- Ya şimdi…

- Şimdi herkes bebek…

- Ne oldu nerede öldü baban?

- Seferberlikte (I. Dünya Savaşı) Hicaz taraf-
larına gitti bir daha dönmedi.

- Ne kaldı babandan sana?..

- Şu köşede gördüğün yeşil ipek kaplı Kur’an 
kaldı. Bir de söz…

- Nasıl söz?..

- “Kur’an’dan ayrılma!...”

- Sen o zaman 14-15 yaşlarında bir kızdın…

- Öyleydim…

- Sonra evlendin…

- Beni 19 yaşımda dayımın oğluna verdiler. 
Evlendim.

- Tam da Yunanlıların İzmir’e çıktığı yıl…

- Çok geçmeden Yunanlı bu tarafa geldi bir 
taburuyla bizim köye yerleşti.
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- Anlat anlat!

- Ne anlatayım?.. Sen sor ben söyleyeyim!.. 
Zaten her şeyi öğrenmişsin dışardan…

- Evet ama senin ağzından dinlemek istiyo-
rum. Halk bir şeyi renkten renge sokar ger-
çek diye bir şey kalmaz ortada…

- Doğru!.. Kimbilir benim için de neler uy-
durmuşlardır!

- Sen tek başına bir tabur Yunan askerini 
köyden kaçırmışsın!..

- Yok canım o benim kuvvetim değil Kur’an’ın 
gücü…

- Kur’an’ın gücü mü?

- Ne sandın ya; koynumda Kur’an olmasaydı 
hiç o işi becerebilir miydim ben?

- Kur’an’ın tüfek gibi top gibi bir gücü ola-
bilir mi?

- Yüzbin top O’nun tek harfine denk ola-
maz!..

- Kuzum nine söyle nasıl oldu?

- Üç aylık kocamı cami avlusunda kurşuna 
dizdiler.

- Sebep?

- Kızlara saldıran bir Yunanlıyı bıçaklayıp öl-
dürdü diye…

- Sonra?..

- Kalktım Yunan kumandanına gittim. Sırtı-
ma örtümü çektim koynuma Kur’an’ımı al-
dım gittim.

- Eeee?

- Yunan kumandanı meydan yerindeki eski 
jandarma karakolunda bir masa başında 
çizmeli ayaklarını masanın üzerine uzatmış 
oturuyordu. Yanında da İzmir’in yerlisi bir 
Rum… Tercüman…

- Nasıl cesaret edebildin aralarına girmeye?

- Cesaret Kur’an’ın emri… Kumandan “ne is-
tiyorsun?” diye sordu. “Kocamın kanını dava 
ediyorum!” dedim. “Kime karşı?” dedi. “Sana 
karşı!” dedim. Kahkahayla güldü. Ayaklarını 
masadan çekerek doğruldu. Alaycı bir yılı-
şıklıkla “ne yapmamızı emir buyuruyorsu-
nuz?” dedi. Ellerimle koynumdaki Kur’an’ı 
sımsıkı kucaklayarak…

- Ne cevap verdin?

- “Hemen taburunuzu alıp buradan çıkmanı-
zı istiyorum!” dedim.

- Hayret!..

- Evet kumandan hayretinden ne diyeceğini 
bilemedi. “Nedir o koynundaki sımsıkı kav-
radığın şey?” diye bağırdı. Ben de bağırdım: 
“Dünyanın en güçlü silahı! Hepinizi tuzbuz 
etmeye yeter!..”

- Müthiş!..

- Tam o anda tercüman avaz avaz “bomba!” 
diye bastı çığlığı…

- Akıl alabilecek gibi değil…

- Daha neler var bu dünyada aklın alabileceği 
gibi olmayan…

- Devam et!

- Kumandan dehşetle irkildi yan yana yürü-
meye başladı; gözleri bende ve koynumdaki 
gizli silahta arkasıyla çıktı meydan yerindeki 
askerlerine doğru yürüdü. Tercüman da iki 
büklüm ardında…

- Nasıl oldu da üzerine atlayıp bomba san-
dıkları şeyi koynundan almadılar?..

- Sıkı mı ya onu yere bırakıp da karakolu ha-
vaya uçuracak olursam?..

- Sonrası?..

- Sonrası kumandan askerlerine Rumca bir 
takım emirler verir ve onları toplarken bir-
denbire müezzinin gür sesi işitildi. Öğle eza-
nı… Kocamın tabutu da musalla taşında… 
O anda bir yaylım ateş… Olanları haber alan 
çeteler bir tepeciğin üstünden kurusıkı ateş 
ediyor. Yunanlı askerler kaynaştı. Ne yapa-
caklarını bilemediler. Ben tam o an kollarım 
sımsıkı koynumdaki silahı kavramış kapıdan 
çıktım meydan yerinde göründüm. Kuman-
dan haykırdı. Rumca bir kumanda… Yunan-
lılar köy dışına doğru kaçmaya başladılar. 
Gidiş o gidiş…

- Demek Kur’an silahtan üstün geldi İstiklal 
Savaşı’nda…

- O savaşı Kur’an’ın gücü kazandı!...
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Veraset

Dâvud ve oğlu Süleyman (as), Kur’an-ı 
Kerîm’de, kendilerinden melik-peygamber 
olarak söz edilen iki isimdir. Bir âyette de 
onların bu husustaki birlikteliğine “Süley-
man, Dâvud’a vâris oldu”1 ifadesiyle işaret 
edilmiştir. Sözün yerindeki bağlarından an-
laşıldığına göre burada, tasvip ya da tavsiye-
sinin ötesinde tarihsel bir durum dile getiril-
miştir. Ama böyle olması, dini literatüre, bu 
veraset acaba veliahtlık için midir yoksa dini 
rehberlik için midir şeklinde bir suâl sorma-
mıza mani değildir.

Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i şeriflerin genel 
üslubuna bakıldığında, müspet olanın si-
yasi değil dini veraset olduğu görülmek-
tedir. İşaret ettiğimiz âyetteki verasetin de 
dini rehberlik için olduğunu düşünmemizi 
gerektiren bazı hususlar vardır. Bunlardan 
birisi, önceki âyette hatta bizzat bu âyette 
ilmin vurgulanmış olmasıdır. Müspet vera-
setin, dini rehberlik olduğuna işaret eden 
başka bir husus da Kur’ân üslubunda ve-
rasetin kitap,2 nübüvvet3 ve salih4 kullar için 
zikredilmiş olmasıdır. 

1 Neml 27/16.

2 A’râf 7/169, Gâfir 40/53.

3 Meryem 19/6.

4 Enbiyâ 21/105.

İ N C E L E M E

Dağılmış Koyunlar

“DÂVUD’A VE 
SÜLEYMAN’A DA İLİM VE 
HİKMET VERDİK. HANİ 
YURTTA YÖNETİCİLİK 
EDİYORLARDI. HANİ 
İSRAİLOĞULLARININ 
YÖNETİCİSİZ BOYLARI 
ORADA DAĞILMIŞTI. BİZ 
ONLARIN YÖNETİLMESİNE 
TANIKLAR İDİK.”

AHMET BAYDAR
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Ayrıca birçok hadiste peygamberlerin mi-
rasçılarının “âlimler” olduğu, hatta “Pey-
gamberlerin miras olarak sadece ilim bırak-
tıkları” tasrih edilmiştir.5 Bu mülahazamız, 
Sahabenin uygulaması ile de teyit edilmiştir. 
Nitekim onlar seçimi esas almışlardır. Hali-
fe seçimleri sırasında, ilgili âyetten siyasi bir 
mana çıkarma yoluna gitmemişlerdir. 

Ancak Dâvud ve Süleyman’dan (as) söz eden 
bir âyet vardır ki ulemanın gündemini bir 
hayli meşgul etmiştir. Bu, Enbiyâ Sûresi’nin 
yetmiş sekizinci âyetidir. E. Hamdi Yazır’ın 
bu âyete verdiği mana şöyledir:

“Davud ile Süleyman’ı 
da… O vakit ki ikisi de 
hars hakkında hüküm 
veriyorlardı, o vakit ki 
ekinde geceleyin kavmin 
davarı yayılmıştı, biz de 
hükümlerine şâhid idik.”

Kıssa

Bu âyetin bu şekilde an-
lamlandırılmasında, üs-
lup farkı dışında ihtilaf 
yoktur. Hatta Şîî müfes-
sirler de umumiyetle aynı 
mana üzerinde ittifak et-
mişlerdir. Çünkü bu âyet 
hakkındaki bütün yorumlar, müşahhas bir 
kıssa üzerine oturtulmaktadır. Müfessirlerin 
sahabeye dayanan bir isnatla naklettikleri o 
kıssa şöyledir: 

5 Buhari, Sahîh, İlim, 3/10; Ebu Davud, Sünen, İlim, 
19/1, h.no: 3641; Tirmizi, Sünen, İlim, 42/19, h.no: 
2682; İbn Mâce, Sünen, Mukaddime, 17, h.no: 
223; Dârimî, Sünen, Mukaddime, 32, h.no: 354; 
Ahmed, Müsned, V/196, h.no: 21612; Taberânî, 
Müsnedu’ş-Şâmiyyîn, II/224-225, h.no: 1231; İbn 
Ebî Şeybe, Müsned, I/55-56, h.no: 48; İbn Hibbân, 
Sahîh, I/289-291, h.no: 88; Tahâvî, Müşkilu’l-
Âsâr, III/10-13, h.no: 982; Kudâ’î, Müsnedu’ş-
Şihâb, I/103, h.no: 975; İbn Abdilber, Câmi’u 
Beyâni’l-İlm, I/160-174, h.no: 169-179; Bağavî, 
Şerhu’s-Sunne, I/275-281, h.no: 129, Hatîb Tebrîzî, 
Mişkâtu’l-Mesâbîh, I/74, h.no: 212; Aliyyu’l-Kârî, 
Şerhul-Mişkât, I/426-430, h.no: 212.

Bir topluluğun koyunları dağılır. Geceleyin 
birisinin ekinine (veya üzüm bağına ya da 
otlağına) girer. Orada (ekili) bulunan mah-
sulü tahrip eder. Bu durum, davalılar tarafın-
dan Hz. Davud’a intikal ettirilir. Hz. Davud, 
koyun sürüsünün, tahrip edilen tarla (veya 
bağ) sahibine verilmesine hükmeder. Bun-
dan sonra dava oğul Süleyman’a getirilir. O, 
babasının verdiği hükmü kabul etmez. Şöyle 
bir karar verir: Sürü tarla sahibine, tarla da 
sürü sahibine verilmelidir. Ürün eski haline 
gelinceye kadar, tarla sahibi sürünün süt ve 
yününden yararlanmalıdır. Bunun üzerine, 
Hz. Dâvud, “Hüküm, senin verdiğin hü-

kümdür” der ve oğlunun 
kararını uygular.6 

Sünni olsun Şii olsun mü-
fessirlerin neredeyse hiç-
birisi, yukarıdaki âyetin 
tefsirini, bu kıssadan ayrı 
düşünmemiştir. Fakihler 
de âyetin lafzında bulun-
mayan ve tamamen kıssa-
yı esas alan bazı yorumlar 
geliştirmişlerdir. Peygam-
berlerin içtihat edebilece-
ği, müctehidlerin içtihat 
hatalarının bağışlanacağı, 
bir hâkim içtihatla verdiği 
hükmün yanlış olduğunu 
anlarsa ondan dönebilece-

ği gibi hususlar bu âyetten çıkarılan ilkeler 
arasındadır. 

Bu çıkarımlardan birisi de Emevi sultanların-
dan Velid’e aittir.7 O, meşhur Dimaşk mes-
cidinde hutbe okurken bir çan sesi duyar. 
Bu sesin bir kiliseden geldiğini öğrenince, 
kilisenin hemen yıkılmasını emreder. Bunun 
üzerine olayı duyan Bizans Hükümdarı Ah-
ram ona bir mek tup yazar. O mektupta, “Sen 
babanın gördüğü hâlde dokunmadığı kilise-
yi yıkmış bulunuyorsun. Eğer sen isabet edi-

6 Ferrâ, Me’âni’l-Kur’ân, II/208; Taberî, Câmi’u’l-
Beyân, XVI/320-328; Zamahşerî, Keşşâf, IV/157-
158; İbn Kesîr, IX/420-424; Suyûtî, Durru’l-
Mensûr, X/318-324.

7 Velid bin Abdülmelik (Saltanatı, 705-715).

KUR’ÂN’DA HİÇBİR 

İŞARET BULUNMADIĞI, 

RASÛLULLAH’A (S) 

İSNAT EDİLEN HİÇBİR 

HABER BİLİNMEDİĞİ, 

ESKİ VE YENİ AHİT’TE 

BÖYLE BİR KISSA YER 

ALMADIĞI HÂLDE 

BİR KISSA NASIL 

YAYGINLAŞABİLİYOR?
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yorsan baban hata etmiştir. Eğer baban isabet 
etmişse sen hata ediyorsun!” der. Bunun üze-
rine Sultan Velid, ona cevap olarak Enbiyâ 
Sûresi’nin yetmiş sekizinci âyetini yazar.8

Bu âyet, (daha doğrusu kıssa) ile ilgili başka 
bir çıkarım da Hasan Basri ile ilgilidir. Hasan 
bir gün, Emevilerin Basra kadısı olan İyas b. 
Muaviye’in huzuruna çıkar.9 İyas ağlamakta-
dır. Hasan ona niçin ağladığını sorar. İyas da, 
“Kadılar üç türlüdür. İkisi cehennemde biri 
cennettedir” hadisini hatırlatır.10 Hasan ise ona 
Enbiyâ Sûresi’nin yetmiş sekizinci âyetini hatır-
latır ve “Allah burada Davud’u kınamadı” der.11

İmam Şafiî de “Eğer bu kıssadaki gibi bir 
hâdise, gündüz meydana gelirse bir tazmin 
ödeme söz konusu değildir. Çünkü sürü sa-
hibinin sürüsünü, gündüz yayma hakkı, ekin 
sahibinin de gündüz ekinini koruma vazifesi 
vardır. Eğer bu iş gece meydana gelirse, za-
rarın tazmini gerekir” demiştir.12 İmam Ebu 
Hanîfe’nin bu konudaki içtihadı farklıdır. 
Ona göre, sürü kasten salıverilmediği müd-
detçe, olay ister gece, ister gündüz cereyan 
etsin, tazmin gerekmez.13

Kimi yorumcular, hâkimlerin kıyamete ka-
dar, bu âyete (daha doğrusu kıssaya) göre 
hükmedeceklerini söylerken, kimi de bu 
hükmün neshedildiğini iddia etmişlerdir. 
Bu kıssanın sebep olduğu kelami tartışma-
lar ise bunlardan çok daha fazladır. Ancak 
amacımız bu fıkhî ve kelami tartışmaları 
nakletmek değildir. İlahi kelamın bu kıssa ile 
(iddia edilen) münasebetini tahkik etmektir. 
Bu noktada akla gelen ilk husus ise, meal ve 
tefsirlerde, âyeti bu kıssaya uyarlama çabaları 

8 Kurtubi. İbn Asakir, Tarihu Dimeşk.

9 İyas b. Muaviye (Vefatı: 122/740)

10 "Kadılar üçtür: Biri cennette, ikisi ateştedir. Hak-
kı bilip hak ile hükmeden cennettedir. Hakkı bil-
meden halk arasında hüküm veren ateştedir. Hakkı 
bildiği halde tersine hü küm veren de ateştedir".Ebu 
Dâvûd, Akdıye, 2; İbn Mâce, Ahkâm: 3.

11 Ennebâhî, Tarihu Kuzati’l-Endülüs. 

12 Tîbî, Fütûhu’l-Gayb ale’l-Keşşâf, VII/92.

13 Zamahşerî, Keşşâf, IV/158; Cassâs, Ahkâmu’l-
Kur’ân, V/53-54.

bulunup bulunmadığına bakmaktır.

Âyete Giriş

Üzerinde durduğumuz âyet-i kerimenin 
metni şudur:

وَدَاوُودَ وَُسَلْيَماَن ِإذْ يَْحكَُماِن فِي الَْحرِْث

ِإذْ نََفَشْت فِيهِ غََنُم الَْقوِْم وَكُنَّا لُِحكِْمِهْم َشاِهِديَن

Âyet ve harfiyle başlamaktadır. Bu harf, ön-
ceki âyetlerdeki diğer peygamberler için zik-
redilen muhtevayı bu âyete de taşımaktadır. 
Taşınan şey, peygamberlerin doğru yola götü-
ren önderler olduğu, kendilerine ilim ve hik-
met verildiği yolundaki övgülerdir. Bunu fark 
edebilmek için birkaç âyet öncesine bakmak 
yeterlidir.14 Nitekim hemen sonra gelen âyette 
de ilim ve hikmet vurgusu tekrar edilmek-
tedir. Ancak bu övgü, kıssada dile getirilen 
“içtihat” ve “ihtilaf” vurgusu ile uyumsuzluk 
arzetmektedir. Bu nedenle meallerde, ilgili 
âyetin öncesi çoğu zaman göz ardı edilmiş-
tir. Âyetin öncesinde, hatta bu Surenin tama-
mında “uzkur=hatırla, an” şeklinde bir ifade 
bulunmadığı hâlde, “hatırla… an…” şeklinde 
kelimeler takdir edilmektedir.

“Dâvüd ile Süleyman’ı da an; hani onlar top-
lumun davarının yayıldığı bir ekin hakkın-
da...” (Süleyman Ateş). 

Kur’ân metninde geçen “kavmin koyunları” 
formundan, bu koyunların tek bir kişiye de-
ğil, en azından bir cemaate ait olduğunun 
anlaşılması gerekir. Bunun için de detay bil-
giye ihtiyaç yoktur. Diğer yandan deyimde-
ki kavm kelimesi de belirlidir. Bu durumda, 
âyetin mefhumuna eklememiz gereken şey 
o kavmin maruf olması durumudur. Bu du-
rumda o kavmin kıssası tarihten biliniyor, 
muhatapların zihninde bulunuyor veya söz 
akışından anlaşılıyor olmalıdır. Ne var ki bu 
durumda o kavmin tarlada da ortaklığı söz 
konusu olacaktır. Bu da kıssadaki yargılan-
ma meselesinde sorun çıkarmaktadır. Bu ne-
denle deyim kimi zaman “her hangi birisinin 
koyunları” şeklinde algılanır.15 Çoğu zaman 

14 Bkz. Aynı sûredeki 73. ve 74. âyetler.

15 Taberi, ilgili âyetin tefsiri, İbn Zeyd rivayet. Şiada da 
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da “bir kavmin” veya “bir grup insanın” ko-
yunları şeklinde tercüme edilegelir:

“Davud ve Süleyman’ı da (an). Bir zaman, bir 
ekin konusunda hüküm veriyorlardı: bir grup 
insanın koyun sürüsü...” (Diyanet Vakfı). 

Diğer yandan âyetteki hars kelimesinin 
Kur’ân’da kullanılan farklı anlamları (buna 
temas edeceğiz) kıssa lehine daraltılıp tahsis 
edilerek kimi zaman ot, kimi zaman da ekin 
denmektedir. Hatta bazan da bağ olarak dü-
zeltilmiştir. Âyetteki dağıldı (nefeşet) kelime-
si de, Kur’ân’dan bilinen açık anlamına rağ-
men, (buna da temas edeceğiz) kimi zaman 
gece dağıldı, kimi zaman gece yayıldı, kimi 
zaman da gece zarar verdi şeklinde anlam-
landırılmaktadır.16

“Dâvud ile Süleyman’ı da... Hani bir defasın-
da onlar bir ekin konusunda hüküm veriyor-
lardı. Şöyle ki: Geceleyin bir grup insanın 
koyun sürüsü, ekin tarlasına yayılmış, zarar 
vermişti.” (Suat Yıldırım). 

Kıssa lehine yapılan uyarlamalar, âyetin sa-
dece anlamlandırmasında değil, lügavi tah-
lillerinde de ciddi müşkiller çıkarmıştır. 
Bunlardan birisi, “Li-hükmi-him” kelimesin-
deki hum=onlar zamiridir. Âyette özne ikil 
olduğu (yehkümâni) hâlde, bu zamir çoğul 
kullanılmıştır. Müfessirlerden bir kısmı, bu 
farklılığı izah ederken; bu zamir hem karar 
verene, hem de haklarında karar verilenlere 
işaret eder demişlerdir. Bir kısmı ise bu kul-
lanımdan ikilin, çoğul hükmünde olduğu 
sonucunu çıkarmışlardır. Bu izahları yeterli 
bulmayanlar da vardır. Onlar da bu kelimeyi 
(lihukmihimâ) şeklinde tesniye zamirle oku-
muşlardır.17 

aynı: Allame el-Meclisi, Envâru’l-Bihâr.

16 Nefeşet kelimesinde, deve ya da koyun sürüleri-
nin otlakta gece çobansız olarak dağılması anlamı 
da vardır. Bkz: Halîl, Kitâbu’l-Ayn, IV/250; Râgıb, 
Müfredât, 502; Feyrûzâbâdî, Kâmûs, 784.

17 İbn Mes’ûd, İbn Abbâs ve İbn Ebî Able bu âyeti “li 
hukmi himâ” şeklinde okumaktadırlar. Bak: Ferrâ, 
Me’âni’l-Kur’ân, II/208, 249; Zamahşerî, Keşşâf, 
IV/157; Dr. Abdullatîf el-Hatîb, Mu’cemu’l-Kırâât, 
VI/38.

Kıssayı Esas Alan Düşünmeler

Kıssada -anlatılagelen hâliyle- koyun sayısı 
ve arazi büyüklüğü belirsizdir. Bu nedenle 
bir gecelik zararın; karşılıklı bir yıl değişim-
le veya karşılıksız vermeyle tazmin edilme-
sinin, ilme ve hikmete dayanmış olduğunun 
gerekçesi belirsizdir. Nitekim bazı fakihler, 
bu sebepleri ileri sürerek de farklı görüşler 
ileri sürmüşlerdir.18

Diğer yandan kıssada biri isabetsiz ve hik-
metsiz, diğeri de isabetli ve hikmetli iki ka-
rarın verildiği üzerinde durulur. Oysa âyette 
ilim ve hikmet vurgusu ikisini de övmek için 
serd edilmiştir. Bu çelişkiyi telafi etmek için 
de kıssa üzerine başka bazı mülahazalar ya-
pılmıştır. Nitekim İbn Fûrek’in de aralarında 
bulunduğu bir ulema grubu şöyle demiştir: 

“Hz. Dâvûd ve Hz. Süleyman peygamber idi-
ler. Bunlar vahye göre hüküm verirlerdi. Hz. 
Dâvûd bir vahye göre hüküm vermişti. Hz. 
Süleyman da bunu nesheden başka bir vahye 
göre hüküm vermiştir.”19 

Bu yorumda -nesh adlandırması dışında- 
makul gibi görünen bir izah vardır. Ne var 
ki tatmin edici değildir. Çünkü o ikisi farklı 
zamanlarda peygamberlikte bulunmuşlardır. 
Hz. Süleyman, İbn Abbas’ın rivayetinde, ba-
basına muhalefet ettiği tasavvur edilen o ta-
rihte sadece onbir yaşınadır.

Bu nedenle âyete, kıssanın yönlendirmesinden 
uzak, siyak ve sibakla uyum arzeden ve keli-
melerin anlam sınırlarına riayet eden bir açıdan 
bakmak gerekliliği hâsıl olmaktadır. Aslında bu 
hususları nazarı itibara alanlar da vardır. 

Âyeti Esas Alan Düşünmeler

Nitekim Ebû Bekr İbnu’l-Arabî, bu âyeti tef-
sir ederken; “Kur’ân Kıssaları Hakkında bir 
ilke” başlığı altında şu hususu hatırlatma ih-
tiyacı duymuştur:

“Allah, ümmetlerin başına gelenleri ve aleyh-
lerine olanları, peygamberlerin sözlerini ve 

18 Bkz: Cassâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, V/53-54.

19 Bkz. Kurtubî, Tefsir.
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eylemlerini, rasûlüne hatırlatmıştır. Bu kıssa-
ları da en güzel ve en doğru şekilde anlatmış-
tır. Ama isrâiliyyât bunları, değiştirilmiş, ardı 
gelmeyen bâtıl eklemelerle ve amacı tahrif 
edilmiş eksikliklerle nakletmiştir. Sürünün 
dağılması, Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın bu 
konuda hüküm vermesi olayına gelince. Ona 
bakın. Eğer Kur’ân’ın zâhirine uygun tarafı 
varsa sahihtir, muhâlif ise bâtıldır. Kur’ân’da 
ona dair bir şey yoksa muhtemeldir.”20

Kıssadaki peygamberlerin ihtilafı durumunu 
yadırgayarak buna cevap arayanlardan birisi 
de Ebu Bekr el-Esam’dır.  O, “onlar kesinlikle 
ihtilaf etmediler. Ne var ki Allah (c), hükmü 
Hz. Süleyman’ın dilinde açıkladı” demiştir. El-
Esam’ın görüşünü nakleden Fahreddin Razi, 
buna muhalefet etmekte ve ısrarla iki peygam-
berin ihtilaf etmiş olduklarını ispata çalışmak-
tadır.21

Ebu Ali el-Cübbaî (303/916) de kıssanın 
bu muhtevasıyla âyetin üslubu arasında-
ki uyumsuzluğu fark edenlerden birisidir. 
Cübbâi’nin bakışı daha radikaldir. O, pey-
gamberlerin içtihadına bu âyetten cevaz çı-
karılmasını şiddetle reddederken22 kıssanın 
muhtevasını da tenkit etmektedir. Onun bu 
husustaki görüşlerini de, muhalefet şerhle-
riyle birlikte yine merhum Râzi nakletmiştir.23 

Ünlü bilgin Ebu Mansur Mâturidi (330) 
ise Kur’ân’da bulunmayanlar bir yana, 
Kur’an’da zikredilen kıssalarda küçük de-
ğişikler yapılmasına bile şiddetle muhalefet 
eder. Kur’ân’da kıssaların Hz. Muhammed’in 
risaletine delil olarak zikredilmiş olduğunu, 
onlarda yapılan eksiltme veya artırmaların 
bunu tasdike değil inkâra vesile olacağını 
söyler.24 Bu nedenle bu âyeti tefsir ederken o 
kıssaya hiç temas etmez.25  

20 Ebû Bekr İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, III/265.

21 Bkz. F. Râzi, Enbiyâ Sûresi tefsiri.

22 Bkz. Şii müfessirlerden Tabersî, et-Tibyân Fî 
Tefsîri’l-Kur’ân.

23 Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, XXII/196-198. 

24 Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, İstanbul 2007, C.9, S. 
85.

25 Bkz. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, İstanbul 2007, 

Âyetin Anlamı

Âyetteki koyunlar kelimesinin Kur’an met-
ninde karşılığı ganem’dir. Bu kökten tekili 
bulunmayan bir kelimedir. Koyunlar için 
kullanılan sürü anlamındadır. Kadim dillerde 
bu kelime ile mecaz yapılmıştır. Yöneticisiz 
kalabalıklar için mecaz olarak kullanılmıştır. 
Nitekim Eski Ahit’te “Rabbın otlağının sürüsü” 
ifadesi ile kast edilen bizzat İsrailoğullarıdır.26

Âyetteki dağıldı kelimesinin metinde kullanı-
lan kökü (n-f-ş)dir. Arapçada hem gece, (hem 
de gündüz) hayvanların çobansız olarak da-
ğılmasını ifade eder. Nitekim Kur’ân’da da 
mutlak bir dağılma anlamında kullanılmıştır. 
(Bkz. Kâri’a Sûresi) Kadim dillerde “dağılmış 
sürü” deyimi ile “yönticisiz halk” anlamında 
mecaz yapılmıştır. Nitekim Eski Ahitte dağılmış 
sürü, İsrailoğullarının kaybolan boylarıdır.27

Ekin veya üzüm bağı anlamı verilen“h-r-s” 
köküne gelince. Kur’ân’da daha çok, tane-
lerin ekilmesi, ekilen tarla ve her türlü ürün 
için kullanılır. Bir âyette de “kazanç” ve “amel” 
karşılığında kullanılmıştır.28 Nitekim bu ma-
nada harsın fesadından da söz edilmiştir.29 

Toplum bağlamındaki çobansız sürünün 
dağıldığı hars, her hâlde yöneticisiz hal-
kın dağıldığı topraklar olur. Nitekim Eski 
Ahit’te“Bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz, 
O’nun halkı, otlağının koyunlarıyız”denmiştir.30 
Yeni Ahit’te Hz. İsa’nın da “Ben yalnız İsrail 
halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim!” 
dediği beyan edilmiştir.31

Kısaca; âyette sözü edilen her hangi bir kavim 

C.9, İlgili âyetin tefsiri.

26 Eski Ahit, Yeremya, 6/3, 10/21, 13/20, 23/1-4, 
50/17-19; Hazekiyel, 34/1-31. Ve şu pasaj: “Ve siz, 
koyunlarım, otlağımın koyunları, insansınız ve ben 
Allahınızım, Rab Yahova’nın sözü.” Eski Ahit, Haze-
kiyel 35/31.

27 I. Krallar 22/17.

28 “Harse’d-Dünya ve Harse’l-Ahire” şeklinde. (Bkz: 
Şûrâ, 42/20.)

29 Bakara 2/205.

30 Eski Ahit, Mezmur 100/3. Ayrıca bkz. Mezmur 
79/13.   

31 Yeni Ahit, Matta 15/24.



103

Kur’ani Hayat
MART’11
SAYI 17

AHMET
BAYDAR

Dağılmış Koyunlar

değil, Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın yöneti-
licik edip haklarında hükümler verdikleri ka-
vimdir. Çünkü bu kavim kelimesi marifedir. 
Ayrıca otlak anlamındaki hars kelimesi de ma-
rifedir. Yani o da her hangi bir hars değil, on-
ların harsıdır. Âyette sözü edilen kavmin dağı-
lan koyunları, Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ın 
yurtlarında dağınık halde yaşarken hükümleri 
altına alıp yönettikleri İsrailoğullarıdır. Nite-
kim onlar, İsrailoğulları tarihinin en parlak 
döneminde hükümdarlık etmiş iki peygam-
berdir. Onlardan önce ve sonra İsrailoğulları 
tarihinde böyle güçlü bir devir yoktur. 

Kısaca bu tahlile göre âyette şöyle denmiş ol-
maktadır:

Dâvud’a ve Süleyman’a da... Hani harsta 
hükmediyorlardı. Hani kavmin sürüsü ora-
da dağılmıştı. Biz onların hükmedilmesine 
tanıklar idik.”

Bu âyetteki birinci hükmetme=hilafet, ikinci 
hükmetme=yönetme, onlar zamiri ise insan-
lardır. Tıpkı Davud’dan söz eden şu âyetteki 
gibidir:

“Ey Davud! Biz seni arzda bir halîfe kıldık. 
İnsanlar arasında hak ile hükmet.”32

Hüküm (h-k-m) kökü, üzerinde durduğu-
muz âyette iki defa kullanılmaktadır. Birin-
cisinde hükmeden özne ikildir. Fakat sonra-
kine bitişen zamir çoğuldur. Bu zamirin en 
yakın mercii ise ganem lafzıdır. Bu durumda 
deyimin mefhumu; “çobansız sürü gibi da-
ğılmış olan insanlara hükmedilmesine tanıklar 
idik” şeklinde olur.33 

Sonuç

Kur’an üslubunu, metnin siyak ve sibakını, 
kelimelerin anlam sınırlarını, kadim dünya-
da bu kelimelerle oluşturulan mecazları ve 
bu kelimelerle yapılan nitelemeleri hesaba 
katarak şu anlamı takdir edebiliriz:

32 Sâd 38/26.

33 Zamirin “tehiyyetuhum”  şeklinde benzer kullanımı 
için bkz. İbrahim 14/23. Ahzâb 33/44. İbn Hazm 
bu zamirin izahı için garip yorumlara gitmemiş, “li-
hükmi’l-kavm” anlamı vermiştir. (Bkz. İbn Hazm, 
el-İhkâm.)

“Dâvud’a ve Süleyman’a da ilim ve hikmet 
verdik. Hani yurtta yöneticilik ediyorlardı. 
Hani İsrailoğullarının yöneticisiz boyları ora-
da dağılmıştı. Biz onların yönetilmesine ta-
nıklar idik.”

Nitekim bundan önceki iki âyette, Lut ve 
Nuh’un (as) sözünü dinlemeyen fasık ka-
vimlere temas edilmiştir. Bu iki peygamber 
inkârcı kavimlerine hükmedememişler, ama 
Davud ve Süleyman (as) kendi kavimlerine 
hükmetmişlerdir. Bu nedenle hem hepsiyle 
ortak oldukları ilim ve hikmetle ve hem de 
yönetimle övülmüşlerdir. Bu nedenle de pey-
gamber-melik olarak anılmışlardır.

Ancak bundan sonraki âyette Hz. Süleyman 
hususi olarak yeniden anılmıştır. Bunun se-
bebi ise tefhimdir. “Onu, Süleyman’a tefhim 
ettik” denmiştir. Tefhim, ilimden daha hususi 
olan; gizli ve dakik kavrama yeteneğidir. İşte 
burada önemli bir soru açığa çıkmaktadır. Hz. 
Süleyman’a ayrıca kavratılan ve sekseninci 
âyette “onu” zamiri ile işaret edilen nedir? 

Bunun cevabını da tarih vermektedir. Nite-
kim Hz. Süleyman, çocuk yaşta tahta otur-
muştur. Ama Fırat nehrinden Mısır’a kadar 
uzanan topraklarda yaşayan kavimlerin 
hepsine de hükmetmiştir. Ona derinleme-
sine kavratılmış olan şey ilim ve hikmetin 
tatbikidir. Siyasi, ticari ve sınaî yönetimdir. 
Dolaysıyla bu âyette “(onları yönetme) işini 
özellikle de Süleyman’a tefhim ettik” denmiş 
olur. 

Bu kıssa hakkında, Kur’ân’da başka hiçbir 
işaret bulunmadığı, Rasûlullah’a (s.a) isnat 
edilen hiçbir haber bilinmediği, Eski ve Yeni 
Ahit’te böyle bir kıssa yer almadığı, Yahudi 
ve Hristiyan literatüründe böyle bir anlatım 
olmadığı hâlde; kıssada aynı olay için iki 
farklı hüküm verdirilmesi, sonra bu ihtila-
fın Kur’ân’a tasdik ettirilmesi, peygamberin 
hükmüne muhalif içtihadın övülmesi, övü-
lenin henüz çocuk yaşta tahta oturan bir 
hükümdar olması bize şu soruyu düşündür-
mektedir: Acaba Enbiyâ Sûresi’nin yetmiş 
sekizinci âyeti, ilk dönemlerde, veliahtlık sis-
teminin meşrulaştırılmasına vesile mi kılın-
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mıştır? Kıssa hakkında serdedilen tartışma-
larda kıssadan yana olanlarla, kitapları bize 
ulaşmayanların sayısal orantısızlığı ise bu 
sorumuzun haklılığını sadece teyit edecek 
mahiyettedir.

Burada bir hususa işaret etmemiz gerekir. 
Yukarıda görüşlerini naklettiğimiz Cübbâi’ye 
ilk reddiye yazan, öğrencisi olan el-Eş’arî’dir. 
Onun görüşlerini tenkid ederek nakle-
den Razî de Eş’arî mezhebindendir. Râzî ile 
Cübbâi arasında tam üç asır vardır ama bu 
asırlar bu ciddi takibi önleyememiştir. Mese-
leyi görüldüğünden daha önemli kılan husus 
ise el-Cübbâî’nin siyasi görüşüdür. O, ilk dö-
nemlerdeki halife seçimi ve veliahtlık üzerine 
yapılan tartışmalarda seçimden yanadır. Ona 
göre devlet başkanının seçimle iş başına gel-
mesi bir zorunluluktur. Veliaht tayin etmek 
de ancak toplumun ona biat etmesi halinde 
caiz olur. 

Biz diyoruz ki Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman, 
peygamberliği ve hükümdarlığı şahıslarında 
birleştirmiş iki isimdir.34 Allahu Teâlâ o ikisi-
ni, bu nedenle ve birlikte övmüştür.

34 Bakara 2/251, Neml 27/15, Sa’d 38/35-38.

Âyeti öncesine ve sonrasına bağlayan kop-
maz bağ ilim ve hikmettir. Bunların da insan-
ları ittihat ve ittifaka ulaştırması, evveliyetle 
muraccahtır. Oysa hikâye, anlatılan hâliyle 
içtihat ve ihtilafı öne çıkarmaktadır. Bir yılda 
sürüden temin edilebilecek faydaların tutarı 
ve zarar gören ürünün miktarı hesap edilme-
den birbirine bedel yapılması ise ilme ve hik-
mete muvafık değildir. Peygamberlerin içti-
hat ile ihtilaf etmeleri elbette mümkündür. 
Ancak bu peygamberlikleri alanında değil, 
melikiyetleri alanında olur. Bundan ihtilaf 
doğması da tabii bir durumdur. Ancak, he-
nüz onlu yaşlarında çocuk olan Süleyman’ın, 
Peygamber olan Hz. Davud’a muhalefeti, bu-
nun güzel bir örneği değildir. 

İki peygamber arasındaki tefhim farkını, an-
lamada ve uygulamada derece farkı olarak 
anlamamız elbette mümkündür. Daha doğ-
rusu, böyledir. Ancak bu da, hata eden isabet 
eden zıtlığı ile değil, “bilenin fevkinde, daha 
bilen” tenasübüyle anlaşılmalıdır. Nitekim 
en bilen Allah’tır. O merhametlidir, bağışla-
yandır.
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“Eleştiri Âdâbı 
Üzerine”

z. Peygamber’in bir Yahudi tarafından 
büyülendiğini anlatan rivayetin doğru 

olmadığına ilişkin yazdığım bir yazıdan do-
layı Prof.Dr. Ahmet Keleş beyin kendisine 
hakaret ettiğimi söyleyerek yazdığı eleştiriyi 
okuyunca üzüldüğümü belirtmeliyim. Yapı-
lan bir yanlışlık veya haksızlık varsa ondan 
dolayı özür dilemek bir edeptir. Bundan çe-
kinmek veya kaçınmak karakterim değildir. 
Ancak Ahmet Keleş beyefendiye bir haksız-
lık yaptığımı sanmadığım için özür dileye-
cek bir şeyin olmadığını söyleyerek şahsıma 
yönelik söylediklerinin tümünü kendisine 
iade ediyorum. Yaptığı suçlamalarla ilgili 
daha önce şahsına cevap verdiğim için bu-
rada sözü uzatmadan söylediklerimi kısaca 
belirtmekle yetineceğim.

Birçok rivayet Kur’an’a, akla, vd. aykırı ol-
duğu halde sahih olduğunu göstermek için 
savunanların türlü manevralar yaptığını, 
bunlardan birinin Hz.Peygamberin bir Ya-
hudi tarafından yapılan sihirle büyülendiği 
rivayeti olduğunu anlatmaya çalışırken, ya-
zarın “Muavvizeteyn surelerinin Mekki 
olmasına rağmen medeni gibi yanlış an-
laşılıp, bu olayın sebebi nüzul sayılması 
ise, sure ve ayetlerin tekrar tekrar, farklı 
nedenler ile nazil olması bilinen ve çok 
vaki olan bir durumdur. Bu konuda dip-
notta vermiş olduğumuz kaynaklar yeter-
li bilgi vermektedirler. Ğazali’nin bunu 

E L E Ş T İ R İ

“Eleştiri Âdâbı Üzerine”

DİNİN AÇIKLAMASI OLAN  

HZ.PEYGAMBERİN 

SÖZLERİNİN 

ANLAŞILMAYAN 

MÜTEŞABİHLER 

OLDUĞUNU SÖYLEMEK 

DOĞRU DEĞİLDİR.

İBRAHİM SARMIŞ

ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
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delil yapmasının sahih bir hadisin reddi-
ne yetmediğini söylemeliyiz” (Hadislerin 
Kur’an’a Arzı, 246, İnsan Yayınları, 2.bas-
kı, 2003) sözlerinin böyle bir çaba oldu-
ğunu ve akademik bir çalışmada anlatımın 
böyle olmaması gerektiğini söylemişimdir.

Yazar, konu başlığının Hatalı Arz Örnekleri 
Ve Nedenleri olduğunu hatırlatarak bu sözle-
rinin, “Yani demek istiyoruz ki, Sihir rivaye-
tini doğrulamak için söz konusu surelerin 
ikinci defa Medine’de nazil olduğunu söy-
lemek hatalıdır ve bu şekilde yapılan arz 
da hatalı bir arz örneğidir” anlamına geldi-
ğini söyleyerek eleştiride kendisine haksızlık 
yaptığımı söylemektedir.

Oysa başlığı bu şekilde olsa da, ne kitaptaki 
ifadelerinin, ne de açıklama olarak söylediği 
bu sözlerin Sihir hadisini açıkça reddettiği 
anlamına gelmediği, aksine sadece “vahiy-
lerin birden çok kez indiği anlayışının ve 
bunun sihir olayının nüzül sebebi sayıl-
masının yanlışlığı ve buna arzetmenin bir 
yanlış olduğu” anlamına geldiği açıktır. Bu-
nun dışında Sihir hadisinin burada ve kitabı-
nın başka bir yerinde açıkça reddedildiğine 
dair bilgi veya açıklamaya rastlamış değilim.

Kitap için belki de maksadını aşan bir ifade 
olarak “sözde akademik çalışma” ifadesini 
kullanmamın sebebi de yazarın bu ne dedi-
ği anlaşılmayan anlatımı ve eleştirilen kimi 
rivayetlere bakışının tutarsızlığı olmuştur. 
Zaten yazar Sihir rivayetini reddettiğini id-
dia etse de açıkça reddetmediği gibi, men-
suh dediği rivayetleri Kur’an’a arz ederek 
reddetmenin ve müteşabih dediği rivayetleri 
de Kur’an’ın muhkem ayetlerine arzeredek 
reddetmenin de doğru olmadığını söylemek-
tedir. Bir örnek olması için müteşabih dediği 
rivayetleri Kur’an’ın muhkem ayetlerine arz 
ederek reddetmenin doğru olmadığına iliş-
kin sözlerine bakalım:

“Sonuç olarak; özellikle hadislerde müteşabih 
bir anlatım özelliği taşıyan, bizim beşeri idraki-
mizle asla anlamamızın mümkün olmadığı bir-

takım ifade biçimlerini, Kur’an’ın muhkematına 
arzederek reddetmek de hatalı arz uygulamala-
rına neden olmaktadır.

Sözgelimi Hz.Musa’nın ölüm meleğine tokat 
atması olayı bizim beşeri idrakimizle rasyonel 
olarak bilemeyeceğimiz bir olaydır. Bu olayı 
Kur’an’ın açık ifadelerine arz etmek hatalı bir 
arzdır. Ama bu hadisi ve benzerlerini, Kur’an’ın 
aynı şekilde müteşabih ifadelerine arzetmemiz 
ise isabetli bir arz sayılabilir. Örneğin, bu to-
kat hadisesini, Kur’an’da zikredilen meleklerin 
özellikleriyle ilgili ayetlere arzetmek, bizi hatalı 
sonuçlara götürürken, Hz.Meryem’in kendisi-
ne Hz.İsa’yı müjdelemeye gelen Cebrail’i insan 
zannettiğini, melek olduğunu bilmediğini anla-
tan ayete arzetmek isabetli sonuçlara götürür.

Biz usul kısmında da belirttiğimiz gibi bu türden 
hadisler, ya dini bir mükellefiyet getirmediğin-
den hareketle arza konu edilmeyecektir veya 
hadisin ifade biçimini doğru tespit ederek aynı 
Kur’anî ifade biçimine arz edilmesi sağlanacak-
tır. Bu kabil hatalı arz uygulamasına dahil edi-
lecek pek çok konu vardır”(Hadislerin Kur’an’a 
Arzı, 246).

Akademik bir çalışmada olmaması gereken 
bu mantık sebebiyle kitabı için “sözde aka-
demik çalışma” nitelemesi yapılmıştır, yoksa 
şu ana kadar tanımadığım şahsına veya sayın 
jüri üyelerine bir hakaret veya küçümseme 
kastı sözkonusu değildir. Bu da belirttiğimiz 
gibi anlatımdaki tutarsızlık ve belirsizlikten 
kaynaklanan o andaki tepkinin bir ifadesi 
olmuştur. Büyük ihtimalle anlatımdaki bu 
belirsizlik veya tutarsızlık jüri üyelerinin de 
gözünden kaçmış veya aynı düşünceyi pay-
laştıkları için üzerinde durulmamıştır. Çün-
kü adakemik bir çalışmada böyle saçma bir 
rivayetin reddedilmesi için ne dediği belli 
olmayan böyle bir açıklamanın olması doğru 
değildir.

Ayrıca hadislerin müteşabih olduğu anlayı-
şını onaylamak da mümkün değildir. Çün-
kü aralarında onlarca yıl geçen ravilerden 
ortalama iki asır sonra derlenen ve her biri 
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kendi sözcükleriyle anlam olarak aktardığı 
hadislerde müteşabih olduğunu söylemek 
doğru olmadığı gibi, dinin açıklaması olan 
Hz.Peygamberin sözlerinin anlaşılmayan 
müteşabihler olduğunu söylemek de doğru 
değildir. Aynı şekilde, müteşabih olduğu id-
dia edilen bir rivayeti eleştirmek için muh-
kem ayetlere arzetmenin yanlış olduğu da 
doğru değildir.

Kaldı ki Tebyin’in, Peygamber’in vahyi in-
sanlara iletmesi, duyurması anlamında anlaşıl-
ması da mümkün iken ve Kur’an’ın tümüyle 
mübin/açık ve ayetlerinin beyyinat olduğu 
bir gerçek iken, kitapta savunulduğu gibi 
Kur’an’ın anlaşılmayan ayetlerini açıklamak 
veya Allah’ın dinde eksik bıraktıklarını teşri 
etmek olduğu anlayışına göre söylersek, mü-
beyyin olarak dini açıklayan Hz.Peygamber 
acaba din anlaşılmasın diye mi bir daha mü-
teşabih olarak konuşmuştur? Böyle ise, o za-
man teybin, suyu su ile tefsir etmek olmaz mı? 
Peygamberin söyledikleri de müteşabihse o 
zaman onları kim teybin edecek ve ümmete 
Hz.Peygamber yerine kim rehberlik edecek-
tir?  Yoksa müteşabih dediklerinin anlamı 
Hz.Peygamberle beraber ahirete mi gitmiş-
tir? Gitmişse, bu nasıl bir teybin olmuştur? 
Onun için bu mantığı anlamak zordur.

Gerçeklere aykırılığı bu kadar açık olan 
bir rivayeti kurtarmak için kimi savunu-
cuların yaptığı akla ziyan savunmalar için 
“manevralar” ifadesini kullanmışımdır. Ya-
zar bundan alınmış ve tenkit âdabı diyerek 
neredeyse bir küfürname döşemiştir. Oysa 
örneğin, daha dün okuduğum ve Cevşen’in 
Hz.Muhammed’e ve ümmetine ilahi bir ar-
mağan olduğunu anlatmak ve sahih hadis-
lerde bulunmadığı eleştirisini cevaplandır-
mak için yazılan bir yazıdaki “Sahih hadis 
kitaplarında olmadığı, böyle bir dua kitabının 
olmadığı anlamına gelmez. Sahih hadis kitap-
larında olmayan kim bilir daha ne kadar hadis 
var”(İkram Arslan, Duaları Kötüleyerek Fa-
zilet Arayanlar ve Cevşenu’l-Kebir, Tefekkür 
(dergisi), 36, sayı 36, Ocak 2001) savunması 

acaba sözünü ettiğim manevralardan başka 
nedir? Yine mesela, Kur’an’da Peygamberin 
ölülere (27 Neml/80; 30 Rum/52) ve kabir-
dekilere (35 Fatır/22) sesini işittiremeyeceği 
açıkça belirtildiği halde, Bedir çukuruna atı-
lan müşrik cesetlerinin Hz.Peygamberin söz-
lerini işittiklerine ilişkin Katade tarafından 
yapıldığı söylenen “Onları kınama, horlama, 
kötüleme ve pişmanlık duymaları için Allah on-
ları diriltti ve sözlerini işittirdi”(Buhari, Meğa-
zi, 8; İbni Hanbel, 3/114, 4/29) savunması, 
kurtarma manevrası değil de nedir?  Bunun 
örnekleri hadis şerhlerinde ve değerlendirme 
kitaplarında sayılamayacak kadar çoktur.

Kitabın adının HADİSLERİN KUR’AN’A 
ARZI değil de, HADİSLERİ KUR’AN’A AR-
ZETMEK şeklinde yazılmış olması, tıp-
kı eleştiri sahibinin M.Azimli’nin SİYERİ 
FARKLI OKUMAK kitabını SİYERİ YENİ-
DEN OKUMAK olarak değiştirip yazdığı 
gibi, sehven yapılmış bir değişikliktir. Kaldı 
ki HADİSLERİN KUR’ANA ARZI ile HADİS-
LERİ KUR’AN’A ARZETMEK arasında anlam 
olarak da bir fark yoktur. Böyleyken, bunu 
da kasıtlı gibi göstermek herhalde eleştiri 
âdâbına uymasa gerek. 

Sonuç olarak yazarın şahsına ve jüri üyele-
rine bir hakaret kastım olmamıştır. Kitabı 
için yapılan “sözde akademik çalışma” nite-
lemesi de yazarın anlatımındaki bozukluğa 
ve tutarsızlığa gösterilen tepkiden kaynak-
lanmıştır. Umarım, İzmir’de 24-26 Nisan 
2003 tarihlerinde düzenlenen KUR’AN ME-
ALLERİ SEMPOZMU’nda “Ayetlerin Takdim 
Ve Tehirlerinin Kur’an Tercümelerinde Neden 
Olduğu Problemler (232-250) başlığı altında 
sunduğu tebliğde anlamakta zorluk çektiği 
bazı ayetlerin yanlış yerlere yerleştirildiğini 
ve Kur’an’ın yeniden dizayn edilmesi gerek-
tiğini söylerken yazarın kendine gösterdiği 
toleransı başkalarının da kitabı için söyleme-
sine gösterir. 
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erginizin Ocak 2011’de çıkan 16. sayısında 
yayımlanan ‘Tefsir Ekolleri’ başlıklı yazım, 

30 sayfalık bir çalışmamın özetidir. Öyle sanı-
yorum ki, yazıyı kısaltırken paragrafların yeri 
kaymış ve derginin 84. sayfasında kastı aşan bir 
mana ortaya çıkmış. Doğrusu aşağıdaki gibidir. 
Tekrar özürlerimi ve üzüntümü beyan ederim. 
Selam ve dua ile… 

“Müslümanlar her devirde Kur’ân-ı Kerim’e, 
dünya ve ahiret saadetlerini sağlayan bir 
esas, bir anayasa gözü ile bakmışlar, nüzu-
lünün başlangıcından itibaren, muhtevasını 
iyi anlamak için çeşitli yönlerden onu araştır-
mışlar ve onu tefsir etmişlerdir. Başlangıçtan 
zamanımıza kadar, lügat, belagat, edeb, na-
hiv, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf ve daha 
pek çok yönlerden tefsirler meydana getiril-
miş, bu çeşitli yönlerdeki tefsirlerde çeşitli 
usûl meseleleri ortaya konmuştur.

Muhammed Abduh ve Reşid Rıza’nın 
Tefsiru’l-Menar’ı; Seyyid Kutub’un Fizilali’l-
Kur’an’ı; Mevdudi’nin Tefhimu’l-Kur’an’ı; 
Muhammed İzzet Derveze’nin et-Tefsiru’l-
Hadîs’i başarılı çağdaş tefsir örnekleri olarak 
zikredilebilir. 

İslâmiyet’in bidâyetinden beri, bazı kimseler 
ve gruplar hile ile İslâm’ı yıkmak istemişler 
ve bu işte kendilerine göre en sağlam yol 
olarak da Kur’ân-ı Kerim’i kendi heva ve he-
veslerine göre gelişi güzel te’vil etme ve hattâ 
tahrife yeltenmişlerdir. Geçmiş asırlarda ol-
duğu gibi, asrımızda da İslâm’a saldırılar ek-
sik değildir…”

Kübra Çomaklı.

ur’ani Hayat dergisinin 16. sayısında 
yayınlanan “Nur-ı Muhammedî veya 

Hakikat-i Muhammediye Teorisi” adlı maka-
lemin dipnot atıf sisteminde dikkatsizlikten 
kaynaklanan bir hata söz konusu olmuştur. 
Bunu düzeltir, sayın yazarların savunmadığı, 
başkasından naklen verdikleri bu düşünce-
leri, kendilerine nispet etmiş olmak gibi bir 
anlayışa neden olduğum için kendilerinden 
özür diliyorum.

41. sayfada yer alan “Bu âyetlere rağmen bir 
başka sûfi ise şunları söyleyebilmiştir” ifade-
sinin 43. dipnotta kaynağı verilirken (Mus-
tafa İslamoğlu, Üç Muhammed, s.204-205), 
Abdulkerim el-Cili’den nakledildiğini belirt-
meyi ihmal ettiğimden bu düşünce sanki Üç 
Muhammed’in yazarınca söylenmiş gibi bir 
anlamaya neden olmuşum. Bunu düzeltiyo-
rum. 

Keza, 39. sayfada yer alan 24. dipnotta İbra-
him Sarmış’ın Hz. Muhammed’i Doğru Anla-
mak (1/95) kitabından alıntı yapmışım. İfade 
sanki Sarmış’ın düşüncesiymiş gibi bir kana-
atinin uyanmasına neden olabilecek tarzda-
dır. Bu nedenle tavzih ediyorum. 

Bu kitaplara verdiğim değeri okuyucuya ha-
tırlatmak isterim. Her iki müellifin öylesi dü-
şüncelerden beri olduğu zaten aşikârdır.

40. sayfada 28. dipnot ile Risale-i Nur’a yap-
tığım atıf da hatalı olmuştur. Yanlış anlamaya 
neden olabilecek bu üç hata için yazarların 
ve okuyucuların haklarını helal etmelerini ve 
ayrıca okuyucuyu böylece bilgilendirip özür 
dilemeyi vazife bilirim. 

Mustafa AKMAN

D K

D Ü Z E L T M E

Düzeltme
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2011 yılının Ocak ve Şubat aylarında 
Kuzey Afrika’da siyasi ve sosyal patlama-

lara şahit olduk. Tunus ve Mısır’ın ardından 
Libya’da da isyan ateşi alevlendi. Yemen’de 
de ciddi karışıklıklar yaşanıyor. Bu arada 
neredeyse sessiz sedasız denilecek bir tarzda 
Sudan bölündü. Kuzey Sudan Şeriat adına 
yoksulluğa ve istibdada boyun eğdirilirken 
Güney Sudan’da bölgenin İsrail’i olmaya aday 
bir yapay devlet resmen tanınmak üzere.

Türkiye’de ise “post-modern darbe” olarak 
nitelendirilen 28 Şubat 1997 müdahalesinin 
on dördüncü sene-i devriyesinden bir gün 
önce, 27 Şubat 2011 günü İslamî hareke-
ti siyaset zeminine çekerek çığır açan lider 
Necmeddin Erbakan vefat etti. 

TUNUS

Tunus onca yetişmiş evladına, yüksek felse-
fi ve kültürel mirasına rağmen uzun yıllar 
tek parti diktasının demir pençe politika-
sıyla yönetildi. Kamu alanında İslam’ın te-
zahürlerine asla izin verilmedi. Halkın hiç 
beklenmedik bir anda ayaklanarak onuru-
nu savunması yöneticileri paniğe sevk etti. 
18 Aralık’ta ciddi boyutlara ulaşan Sidi Bu-
zeyd’teki gösteriler 4 Ocak’ta Muhammed 
Buazizi hastanede vefat etmesi ile dünya 
medyasının büyük ilgisini çekti. 14 Ocak’ta 
devlet başkanı Bin Ali önce Fransa’ya kaç-
mak istediyse de Fransa bu talebi geri çe-
virdi, uçağının Fransa topraklarına inmesi 
halinde tutuklanacağını bildirdi. Bunun 
üzerine Suudi Arabistan’a sığındı. 

Çete başı Zeynelabidin bin Ali’yi harcayarak 
çete menfaatlerini koruyabileceklerini hesap 
ettiler. İki ayın sonunda Bin Ali’nin başba-
kanı M. Ğannuşi de istifa ettiğini açıklamak 
zorunda kaldı. 

A N A L İ Z

Dünya Hâli

2011 YILI BAŞINDA ARAP 
DÜNYASINDA GELİŞEN 

HAREKETLER, SÖMÜRGE 
SONRASI DÖNEMİN 

KAPANDIĞINI GÖSTERİYOR. 
İSTİKBALE ÜMİTLE BAKMAK 
İÇİN BİRÇOK İŞARET VAR…

FERHAT DENİZ
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1981’de tutuklanan, 1987’de hapisten çıkan, 
1992’de tekrar hakkında tutuklama kararı 
çıkartıldığından beri Londra’da sürgünde 
yaşayan Hareketu’-Nehda el-İslamiyye (İsla-
mi Uyanış Hareketi) lideri Raşid el-Ğannûşî 
ülkesine döndü. 30 Ocak 2011.

Tam da Ğannûşî’nin Tunus’a döndüğü gün-
lerde Mısır’da da sivil itaatsizlik ateşi tutuş-
muştu. Raşid el-Ğannûşî ayağının tozuyla şu 
açıklamayı yaptı: “Tunus’tan kalkan uyanış 
(nahda) treni Mısır’da yakıt ikmâli yapmıştır.”

MISIR

Mısır’da Tahrîr (Kurtuluş-Özgürlük) mey-
danında toplanan gençler Mübarek rejimi-
nin istifasını istediler. Aynı anda Süveyş’ten, 
İskenderiye’den, İsmailiye’den de gösteri ha-
berleri geliyordu. Gösterilerin ortak özelliği 
barışçıl olması ve aynı zamanda yönetimi 
kesin bir dille istifaya davet etmesiydi. En 
güçlü gösteriler 25 Ocak 2011 günü başla-
dığı için bu eylemler kısa bir süre sonra 25 
Ocak devrimi olarak nitelendirildi. Özellik-
le Cuma günlerinde gösterilere katılanların 
sayısı bir milyonu aştı. Göstericiler Tahrir 
meydanını işgal ederek buraya iptidai çadır-
lar, haymalar kurdular. Sanatçılar meydana 
gidip şarkı söyledi, hatipler konuşmalar yap-
tılar. Her yaştan kadın erkek Mısırlılar ora-
daydı. Entelektüeller özellikle meydandaydı.

1981’den beri resmen ülkenin başında bu-
lunan, öncesinde de zaten Sedat döneminde 
yönetim erkinde yer alan Hüsnü Mübarek 
koltuğunu bırakmaya bir türlü razı olmu-
yordu. Tahrir Meydanı’ndaki kalabalık da 
Mübarek gitmedikçe biz de gitmeyiz diyor-
du. Sonunda “el mi yaman, beğ mi yaman” 
sorusunun cevabı “el yaman” şeklinde tecelli 
etti, Mübarek gitti.

Mısır ordusu halkın sivil itaatsizliği karşı-
sında güvenliği sağlamakla yetindi. Taraf 
olmayarak, müdahale etmeyerek aslında 
hem kişisel olarak Mübarek’in gidiş yolunun 
taşlarını döşedi, hem de Mübarek rejiminin, 
askeri velayet sisteminin bir süre daha de-
vamını garanti altına almış oldu. Şimdi halk 
rejimin tamamen değişmesini istese de pa-
zarlıklar devam ediyor. 10 gün içinde yeni 
anayasa hazırlamak üzere teşkil edilen ko-

misyonun başkanlığına Müslüman Kardeşler 
dâhil birçok toplum kesiminin güvendiği 
hukukçu Tarık el-Bişri getirildi. 

Mübarek’in istifa etmemekte direndiği 18 
gün boyunca Birleşik Devletler ve özellikle 
İsrail rejimin bekası ve Camp David anlaş-
masının bozulmaması konusunda çaba sarf 
ettiler. Nihayet ordu, bizde bir zamanlar as-
kerin darbe yaptığında “NATO’ya CENTO’ya 
bağlıyız” demeçlerine benzeyen bir tarzda 
“Camp David’e bağlıyız” demeçleri verdi. 
Mısır’da İran tarzı bir rejim kuracağı pro-
pagandası yapılan Müslüman Kardeşler ha-
reketi de uluslar arası anlaşmaları prensipte 
tanıdıklarını bildirdi.

LİBYA

Libya’daki durum Tunus ve Mısır’dakinden 
bir hayli farklı. Kabile dinamiklerini, aşiret 
yapılarını kavramadan Libya denklemini 
çözmek mümkün değildir. Bingazi ve çev-
resindeki kabilelerin ilk isyanı değildir bu. 
Son ayaklanma 15 Şubat 2011’de başlamış, 
dergimiz matbaaya verildiği sırada henüz ne-
ticelenmemişti.

Ayaklanma tam neticeye ulaşamaz ve Kadda-
fi yönetimi yıkılamazsa ülkenin ikiye bölün-
me ihtimali varittir ve bu ihtimallerin en kö-
tüsü değilse de bölgede iletişimi kesecek bir 
gelişme olur ve bütün bölgeyi 30 yıl geriye 
götürür, uzun yıllar frenlemiş olur.

En kötü ihtimal ise dış güçlerin ülkeye mü-
dahalesi, Irak benzeri bir işgalin yaşanması 
olur. Devrimcilerin başarıya ulaşarak bütün 
bu felaket senaryolarını boşa çıkararak ülke-
yi bölmeden daha adil bir yönetime kavuş-
turmaları temennimizdir.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği dillere destan 
tahliye operasyonu ise şanlı bir başarı öykü-
sü olarak tarihimize nakşolunmayı hak et-
miştir. Bu öykünün filmi yapılmalı.

SUDAN

Bütün bu sıcak gelişmeler devam ederken 
Sudan bölündü. 9-15 Ocak tarihleri ara-
sında yapılan referandumun resmi sonuçla-
rı 7 Şubat’ta açıklandı. 9 Temmuz 2011’de 
bağımsız Güney Sudan Devleti’nin kuruluş 
prosedürü tamamlanmış olacak.
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Şimdi kan akmadığı için medyanın ilgi odağı 
olmayan bu bölünmenin kanları on yıllar bo-
yunca akmıştı oysa. Sudan hâkimi el-Beşir, 
askeri diktatörlüğünü İslam paravanının ar-
dına gizleyerek yürütüyor. Şimdi de gemiyi 
karaya oturtmuş, ülkeyi referandum sonucu 
resmen bölmüşken, kendisi hakkında ulus-
lar arası tutuklama emri çıkaran batıdan No-
bel barış ödülü bekliyor.

ARAP ALEMİNDE NELER OLUYOR?

Arap âlemindeki gelişmeleri “ergenlik sivil-
celeri” olarak değerlendirmek yanlış olmaz. 
Sömürge sonrası dönem sona ererken halk-
lar ergenlik çatışmaları yaşıyorlar. Böylece 
büyüyüp yetişkin olmayı öğreniyorlar. Yılla-
rın birikimiyle elde edilmiş kısmî ve nisbî bir 
özgürlük alanı açılacaktır; ancak bu alanın 
nasıl ve kimler tarafından doldurulacağı da 
belirsizdir. Belki henüz çiçeği burnunda bu 
devrimler çalınacak, belki manipüle edile-
cek, belki meydanlarda elde edilenler masa 
başlarında kaybedilecektir.

Belki Arap ayaklanmalarında “bastırılmış 
cinsellik”, “bastırılmış dinsellik”ten daha 
önemli bir dinamiktir. Bu devrimler sonra-
sında daha özentili, daha batı tarzı bir hayat 
tarzına doğru kayması beklenebilir mesela 
Mısır’ın. Belki de bütün bu kavga ve gürültü 
“biraz da biz ölelim” telaşından ibarettir. El-
bette halkın bu kadar büyük çapta ve kararlı 
bir şekilde motive olarak meydanlara çıkma-
sı ve ölümü göze alarak rejimi devirmesi bü-
yük bir hadisedir. Ancak romantik hülyalara 
dalarak bu hareketten adalet adına, ahlak 
adına, dini hassasiyetler adına büyük kaza-
nımların otomatik olarak elde edileceğini 
zannetmemeliyiz.

Mısır’daki devrim dış güçlerin eseri olma-
makla birlikte, Birleşik Devletler henüz tu-
tuşan alevleri kendi kontrolünde tutmak 
üzere M. Baradey’i göndermiştir. Baradey’in 
liderliğini yaptığı “Kifaya” hareketi belki de 
pastadan bir pay kapabilecektir. Devrimin 
bir liderinin, somut bir programının bulun-
maması da bir dezavantaj.

Müslüman Kardeşler’in ünlü sloganı “el-
İslam huve’l-hal” (Çözüm İslam’dır) günde-
me gelmezken “el-ısyân el-medenî huve’l-

hal” (Çözüm sivil itaatsizliktir) sloganı dö-
vizlere yansıyordu. İslam çözümdür nokta-
sından isyan çözümdür noktasına gelinmiş 
olduğunu söylemek mümkün mü? Eğer böy-
leyse her iki sloganın da belirsizlikler içerdi-
ğini kabul etmeliyiz. Birincisi İslam’ı çözüm 
olarak sunarken bunu somutlaştırmamakta, 
tercüme etmemekte ve kaygıya yol açmak-
tadır. İkincisi ise sadece yıkmaya odaklı bir 
slogandır, yapmaya değil.

Müslüman Kardeşler hareketi hakîmâne bir 
yol izleyerek kendini öne çıkarmadı. İslami 
bir rejim kurmaktan asla söz etmedi. Bilakis 
halk iradesine saygılı bir idareden yana ol-
duklarını belirtti. 25 Ocak devrimi Müslü-
man Kardeşler hareketinin gerçekten siyasal-
laşması için zemini ilk kez hazırlamış oldu. 
Şimdi resmen partisini kuran İhvan meclise 
kendi adıyla girecek ve muhtemelen seçim 
sonrasındaki bir koalisyon hükümetinde yer 
alacak. Rahmetli Fehmi Şinnavi İhvan için 
“doğal gelişim süreci Hasan el-Benna’nın şe-
hadetiyle kesintiye uğramış, sosyalleşme aşa-
masından siyasallaşma aşamasına geçememiş 
bir hareket” diye söz ederdi. Şimdi Müslü-
man Kardeşler’in bir üst basamağa geçişine 
tanık olacağız gibi görünüyor.

Türkiye’de Milli Görüş hareketinin 1991’den 
itibaren başardığı cemaatten cemiyete açıl-
mayı Mısır’da Müslüman Kardeşler şimdi 
başarabilirse Ak Parti’nin yakaladığı ivmeye 
benzer bir rüzgâr yakalanabilir. 

TÜRKİYE MODEL Mİ, İLHAM KAYNAĞI MI?

“İslam dünyası Taliban modelinden Erdoğan 
modeline doğru ilerliyor”. Son yıllarda batı-
lı gözlemciler arasında sıkça telaffuz edilen 
bu tespit François Burgat tarafından da pay-
laşılıyor. Burgat, Müslüman Kardeşler ve di-
ğer İslami Hareketleri “suç örgütü”, “kökten 
dinci terörist” kategorisinde görmeyen ender 
araştırmacılardan. Ona göre “İslami hareket-
ler Arap ülkelerinde kurulu diktatörlüklerin 
birçok yerde yegâne siyasal alternatifini teş-
kil eden halk hareketleridir ve bu hareketler 
hakkındaki bilgileri, onların siyasi rakiple-
rinden yani hükümetlerden almak etik de 
değildir, doğru da değildir. Böyle yapmak 
Avrupa’nın uzun vadeli çıkarlarına da aykı-
rıdır.” 
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Bize göre, Türkiye elbette kimi Arap ülke-
lerine kimi yönlerden esin kaynağı olabilir; 
ancak model söylemi hem hilâf-ı hakikattir 
hem de muhataralı bir yönü vardı. Türkiye 
model olsun diyenler, Türkiye uysallaştırıl-
mış, neredeyse Protestanlaştırılmış ılımlı İs-
lam görüntüsüyle model olsun demektedir-
ler. Bu kesimler, batıya kafa tutmak yerine 
onunla aynı cephede saf tutup “var mı iki-
mize yan bakan?” efelenmesiyle yetinen bir 
Türkiye’nin model alınmasını salık vermek-
tedirler. 

İslami hareketin salt ideolojik bir söylem 
olmaktan çıkarak hayatın farklı alanlarını 
kucaklayan sosyal ve siyasal bir proje ha-
linde tercüme edilmesi anlamında Türkiye 
tecrübesinin bir ilham kaynağı olması ise 
hem mümkün hem de merğubtur. Elbette 
her ülkenin, her İslami hareketin kendi ta-
rihi şartları ve sosyal dinamikleri vardır ve 
bölge yeniden şekillenirken bunlar devreye 
girecektir.

Ezcümle İslam korkulacak bir din değildir. 
Sömürge dönemi ve sömürge sonrası dönem-
de hayali ve ütopik İslam ideolojileri ortaya 
çıkmışsa da tarih mecrasını bulup akmaya 
devam edecek, İslam yorumları da bundan 
nasibini alacak, aldığı ölçüde toplumsal ta-
ban bulacaktır.

ERBAKAN HOCA HAKKA YÜRÜDÜ!

Bölgede bütün bu gelişmeler yaşanırken 
Türkiye’de bir çığır açıcı, Türk siyasetinin 
“Hoca”sı Necmeddin Erbakan dâr-ı bekâya 
intikâl etti. Erbakan İslami hareket gemisinin 
kaptanlığını yaptı. Bu gemiyi açık denizlere 
ilk kez o çıkardı. Zaman zaman yalpalama-
sına, zaman zaman kızağa çekilmesine mani 
olamadıysa da geminin kaptanıydı. Siyaset 
oyununu kurallarına göre oynadı. Nezaketi 
elden bırakmadı. Feraset sahibi bir Müslü-
man, onca muhalif duruşuna rağmen 1926 
doğumlu bir Cumhuriyet çocuğuydu. Cum-
huriyeti yıkmayı değil, devlet-millet birlikte-
liğini sağlayarak köklerini sağlamlaştırmayı 
düşündü ve ömrünü bu davaya adadı.

Milli Görüş davasıyla çıktığı yola Adil Düzen 
konseptiyle yeni bir rota çizdi. Belki de başa-
rısının sırrı bir yandan var olmak için inatla 

direnirken bir yandan da var kalmak için de-
ğişime açık olmasında saklıydı. Allah rahmet 
eylesin. Türkiye’nin başı sağolsun. İslam üm-
metinin başı sağolsun!

28 ŞUBAT 2011

Erbakan’ın bir 28 Şubat arifesinde vefatı ne 
garip tecellidir! O ki 28 Şubat 1997 günü 
önüne konulan Milli Güvenlik Kurulu’nun, 
Cumhuriyet Gazetesi’nin betimlemesiyle 
“Muhtıra gibi tavsiye” kararlarına önce di-
renmiş; sonra büyük baskılar altında imza 
koymak zorunda kalmış, birkaç ay sonra da 
hükümeti devrilmişti. 28 Şubat, sözcüsü ge-
neralin ifadesiyle bin yıl sürecek bir iradeye 
ve niyete yaslanıyordu. O general Türk mille-
tinin son bin yılda bu duruma sürüklendiği-
ne işaret ediyor ve gerekirse bin yıl çalışarak 
Türkiye’nin ve Türk milletinin bu durumdan 
kurtarılacağını söylüyordu. Bin yıl öncesine 
gittiğimizde Türklerin İslam’la müşerref ol-
dukları tarihe ulaşıyoruz.

28 Şubat 1997 kararları “irtica’ı” tanımlama-
makla birlikte bu kavramı iç tehdit olarak be-
lirlemişti. Tanımsız irtica’ kavramı başı örtülü 
hanım efendilerden, Kur’an okuyan çocukla-
ra kadar genişletilebilen bir tehdit alanı oluş-
turmuştu. 28 Şubat 2011’de ise artık böyle 
bir iç tehdit resmen kalmamıştır. Bu sonucun 
elde edilmesinde rahmetli Erbakan’ın 14 yıl 
önceki ferasetli, basiretli ve sorumlu tutumu 
rol oynamıştır kuşkusuz. Onun ve öğrencile-
rinin izlediği yol gemiyi delmek değil, karaya 
oturtmadan sahil-i selâmete çıkarmak yolu 
olmuştur. 

***

2011 yılının Ocak ve Şubat ayları uzun yıllar 
etkisini gösterecek bir süreci başlatmış görü-
nüyor. Arap dünyasındaki hareketler, ister 
adına devrim denilsin ister isyan, ister ev-
rim; bir süreci tetikledi. Bir çağ açıldı, bir çağ 
kapandı. Sömürge sonrası dönemin kapan-
dığını ilan edebiliriz. Halklar rüşdünü ispat 
ederken kimi sorunlar yaşanacaktır, zaman 
kaybı olacaktır belki; ama geriye dönüş ol-
mayacak. Zaten tarihin sarkacı uzun zaman 
önce yön değiştirmişti. Dünyanın bugünkü 
halinde istikbâle ümitle bakmak için birçok 
işâretler ve beşaretler var. Kutlu olsun! 



113

Kur’ani Hayat
MART’11
SAYI 17

BÜNYAMİN
DOĞRUER

ŞİİR / 
Kalem

Ey insan; Ateşten geçir kelimelerini

/Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun/
Düşün kalemi ve yazdıklarını
Düşün ruhla madde savaşını
Ey yoksulların, çaresizlerin umudu
Ey yeryüzünün yetim ve öksüzü
Kalem yazdı senin muhteşem ahlakını
Çünkü kışı bahara çevirmek ahlaktı
Zulümât ufukları kaplamıştı
Düşürdün yeryüzüne nur kıvılcımlarını
Yaprak yaprak açtın kalemle yazılanları
Mala mülke tapanların önünde fal okları
Ne zaman duysalar eskimez vahyin hakikati
Dediler: Bunlar eskilerin masalları
Böylece vuruldu alınlarına zillet damgası

Yıldızlar gibi ufkumuza
Vahiyden işaretler yazan kalemdir
Sonra açılır önümüze o bir kitaptır
Bizi korkutan, bizi sarsan, bize müjde veren
Bizi “Bahçe Sahipleri kıssası”yla uyaran
O bahçeyi tanınmaz hale getiren
Ey Rabbim ışık tuttun bizlere
İnkârı çürüten
İnsanı dirilten
Kaleme, kelimeye anlam getiren
Ey Rabbim kendini övdüğün gibisin sen

Kalem bir emanettir
Kalem muhkem bir kaledir
Kalem öyle yüce ki
Üzerine yemin eden Allah’a yükseltir

Yeminlenmiş kalem ve yazdıkları
Hatırlatır insanlara
Allah’a karşı sorumluluklarını
Dünyanın sızısıyla karardı kalpler
Nerede o vahyin şahitliğini yapacak kalemler

Biz ki kitap medeniyetinin çocuklarıyız
Bu kalemin gücüyle ruhlardaki zinciri kırarız 

Kalem
B Ü N Y A M İ N  D O Ğ R U E RŞ İ İ R
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İlâhi, fıtratımı İslam kıldın, beni Müslüman kıl!
İslam barıştır beni kendimle barıştır.
Beni kendinle barıştır.
Beni evrenle barıştır.
İslam itaattir, beni senden başkasına itaat ettirme.
Sana teslim olursam hürriyetime kavuşurum.
Sana teslim olmazsam binlerce sahte ilaha kulluk ederim.
Nefsim put, şeytanım mabut olmuşsa,
Kırdım putlarımı sana geldim,
Kabul buyur.

Dinim fıtratımdır, fıtratım dinim.
Gönlüm ancak seni anmakla teselli bulur,
Fıtratım vatanım, hayatım daüssıla,
Ah dönerim her akşam tövbelerimle yurduma.

İlahi, fıtratım ahenk, fıtratım uyum
Beni evrenle ahenkli kıl
Beni kullarına enîs kıl
Buyruklarına mûnis
Beni kendine al, bırakma bana
Uydur benliğimi her dem yeniden fıtratıma
İhdinâ, ihdinâ, ihdinâ
İlahi, muhtacım sana.

İhdinâ
F A T İ H  O K U M U ŞD U A
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Kur’ani Hayat
MART’11
SAYI 17
KUR’AN
KİTAPLIĞI

MUHARREM 
BAYKUL

ur’an’la muhatap olanların karşılaşacağı 
birçok kelime insanı akletmeye çağırmakta-

dır. Düşünme faaliyeti kavramlara dayanır, ancak 
kavramlar da düşünmeyle gelişir. 
İnsanlar meramlarını, inançlarını ve fikirlerini 
başkalarına anlatmak, onları etkilemek için çe-
şitli yöntemler kullanmışlardır. Bu yöntemlerin 
en başta geleni, düşüncelerini dil yoluyla başka-
larına tebliğ ve beyan etmek, yani ulaştırmak-
tır. Bir düşüncenin sahihliği, anlamlandırılmış 
kavram ve terimlerden oluşmasına ve tutarlı ol-
masına bağlıdır. Dil, insanoğlu için çok önemli 
bir iletişim aracıdır. En iyi, aynı dili kullananlar 
anlaşabilirler. Dil birliği söylem birliğini, söylem 
birliği de eylem birliğini beraberinde getirir. Aynı 
dili kullansa bile farklı kavramlar kullananların 
anlaşması zorlaşacaktır. 
Tarih boyunca insanların yüz yüze kaldığı ve 
çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan top-
lumsal çatışmaların arka planına baktığımızda, 

K

MUHARREM BAYKUL

K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

H a k s ö z  O k u l u  S e r i s i  - 3 -

Ortak Tavır Birlikteliğinde
Yolumuzu Aydınlatan Kur’anî Kavramlar

kavram kargaşasına sebep olacak bir şekil-
de bazı kavramlara özünden uzak anlamlar 
yüklenildiğini görüyoruz. Şüphesiz Kur’an-ı 
Kerim (kendi ifadesiyle) anlaşılmak için gel-
miştir. O, anlaşılmaz bir tarzda, yalnızca belli 
insanların kavrayabileceği bir kitap değildir. 
Ders almak isteyen her ciddi okuyucu ondan 
hayatına bir düstur çıkarabilir. Ancak böylesi 
bir uyanış döneminde, daha ağırlıklı anlayış 
çabalarına ihtiyaç vardır.
Son yaşadığımız süreçlere ve gelişmelere ba-
karak diyebiliriz ki, insanlık için geleceğin en 
önemli konusu İslam’dır, Onun için de müs-
lümanların önündeki en önemli problem, 
İslam’ın bir bütünlük içinde kavranamama-
sıdır. Söz konusu bütünlük şüphesiz Kur’an-ı 
Kerim çevresinde kurulmalıdır. Bu bakımdan 
konu Kur’an’ın iyi anlaşılabilmesi olarak da 
ortaya konabilir. İlk atılacak adımlardan birisi 
ise, belli kavramların tarihi gelişimi içerisinde 
belirginleşen veya günümüz toplumlarında 
yüklenilen anlamlarıyla değil, bizzat Kur’an’ın 
kendi verdiği manalarıyla anlaşılabilmesidir. 
Kendi öz değerlerimize, kavramlarımıza ve 
terimlerimize güvenimiz tam olmalıdır. Ha-
kikat tektir. O da Allah’ın biz insanlara pey-
gamberi aracılığıyla lutfettiği Kur’an’dır. Ha-
kikatin kesinliğine olan inancımızı pekiştir-
mek, Kur’an’ın bize sunduğu köşe taşları olan 
kavramları doğru anlamakla mümkündür. 
Bu bağlamda bugüne kadar pek çok eser ka-
leme alındı ve alınmaya da devam ediyor. 
Ekin Yayınları’nın 86. kitabı olarak yayınlanan 
“Yolumuzu Aydınlatan Kur’anî Kavramlar” da 
çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmiş, yoğun 
talep üzerine 2. baskısı yapılarak yeniden raf-
lardaki yerini almıştır. 
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“Yolumuzu Aydınlatan Kur’anî Kavramlar” 20 
yıldır Haksöz Dergisi’nde yayınlanan ve birçok 
kişinin fotokopilerle çoğaltarak çalışma yaptığı 
kavramların gözden geçirilmesiyle oluştu. Fevzi 
Zülaloğlu’nun derleyip hazırladığı kitapta yer 
alan 100’e yakın kavram çalışmasında Haksöz 
dergisinin yayınlanmaya başlamasından bugü-
ne dek birçok kişinin katkısı olduğu görülüyor. 
Aynı zamanda Haksöz Okulu Serisi’nin 3. kitabı 
olan “Kur’anî Kavramlar”, konunun işlenme 
tarzındaki farklılıklarıyla diğer Kur’an çalışma-
larından ayrılıyor. Bir kavram merkeze alınarak, 
günümüzün yanlış algıları ve tarih içerisinde 
kazandığı anlam sapmalarından kurtarılıp vah-
yin bütünlüğü içerisinde dosdoğru bir biçimde 
anlaşılabilmesi ve hayatlaşabilmesi noktasında 
kaygı içeren çalışmalar bu hedefe matuf olmak 
üzere kitaba dâhil edilmiş. Kavramlar dışında 
kalan diğer Kur’an çalışmalarının da Haksöz 
Okulu Serisi içerisinde ayrıca değerlendirilip 
okuyucunun istifadesine sunulacağı okurlarla 
paylaşılmış.
Kitabın giriş bölümünde, kavramların insan ve 
hayat ilişkisinde gördüğü rol ve vahiy-vakıa 
bütünleşmesi ve hayatı doğru kavrayıp vah-
yin dosdoğru biçimde hayatlaşmasına yaptığı 
katkılara ilişkin Hamza Türkmen, Oktay Al-
tın ve Fevzi Zulaloğlu’nun araştırma-değini 
makaleleri yer alıyor. “Kavramların Oluşumun-
da Kur’anî Açı”, “Nüzul Sürecinde Kavramlar”, 
“Kavramları Doğru Kavrıyor muyuz?” başlıklı bu 
üç çalışmanın, kitaptan gereğince istifade et-
meyi amaçlayanlara bir ufuk turu yaptırması, 
ölçü ve perspektif kazandırması amaçlanmış.
Bu amaca binaen; Kur’an’ın bugünkü muha-
tapları olarak bizler de Kur’an’ı anlamak için 
akletmek, tedebbür etmek, çaba sarf etmek 
zorundayız. Mufassal ve mübin olan Kur’an’ı 
anlamada en önemli faktör yine Kur’an’ın ken-
disidir. Fakat belirli bir zaman diliminde, belirli 
bir coğrafyada inen Kur’an’ı anlamada, ilahi 
maksadı kavramada o günkü muhatapların 
kültürü, sosyoekonomik yapısı, tarihi gibi un-
surları içeren nüzul ortamını bilmenin önemli 
katkılar sağlayacağı vurgulanıyor.
Ayetler indikleri ortam ve şartlar gözetilerek 
okunursa doğru anlaşılabilir. Aksi takdirde yan-
lış sonuçlara ulaşılır. 23 yıl gibi uzun bir sürece 

yayılan nüzul sürecini bu açıdan değerlendire-
rek konumumuzun hangi sürece tekabül ettiği-
ni iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Zorlukla-
rın yaşandığı dönemlerde en son inen ayetleri 
uygulamaya kalkmak şüphesiz bizi çıkmaza 
sürükleyecektir.1

Böyle bir kitabın yayınlanmasındaki amaç, 
“Müslümanların ortak tavır ve inanç oluştur-
ması, şirke ve zulme hep birlikte karşı koyarak 
düşüncelerimizi ve eylemlerimizi derinleştirip 
geliştirerek kullandığımız terimlerle kavramları 
da aynılaştırmak”2 şeklinde açıklanmış.
Kitapta kavramların insanların zihinlerinde 
oluşturması gereken nesnelliğine yapılan vur-
gular da önem arzediyor. Kur’ani kavramların 
içinde yaşadığımız dünyada tekabül ettikleri 
olay, olgu ve kişilerin tam olarak gösterilmesi 
gerektiğine işaret edilmiştir. Mesela, tağutun 
Hz. Musa zamanındaki karşılığı Firavun’dur. 
Firavun’un kim olduğu bilindiğinde ona karşı 
mücadele de netleşmektedir. Güncel karşılık-
ları gösterilmeden Firavun, Karun, Samiri gibi 
kişiliklerin tarihin bir döneminde kalacağına, 
bunun da mesajın “salt bir bilgi objesi” olarak 
kalmasına, dolayısıyla genel mesajın hedefini 
ve etkilerini işlevsiz kılacağına dikkat çekiliyor.
Bir gerçeğin başkaları ile paylaşılabilmesi, yani 
tebliğ edilebilmesi için önce sahip olunan ger-
çeğin iyi bilinmesi, iyi kavranması gerekir. Kafa 
karışıklığını gidermenin yolu, ilk olarak önce 
Kur’an’ı yabancı etkilerden uzak bir şekilde 
okuyup Allah’ın bizim için seçip beğendiği, razı 
olduğu İslam dinini sahih bir şekilde kavrayıp, 
örnek davranış modelleri gösteren şahit bir 
ümmet olma idealinin gerekli itikadî ve amelî 
hazırlıklarını yapmaktan geçmektedir. 3

Haksöz Dergisi okuyucularının uzun süredir 
bir kitapta toplanmasını arzuladıkları çalışma, 
bundan sonra da birçok çalışma grubuna derli-
toplu bir kaynak teşkil etme mahiyeti taşıyor. 
Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür edi-
yor; Ekin Yayınları’nı bu güzel eser dolayısıyla 
tebrik ediyoruz. 

1 Hamza TÜRKMEN, Oktay ALTIN, Fevzi 
ZÜLALOĞLU; Yolumuzu Aydınlatan Kur’anî 
Kavramlar, Ekin Yayınları, İstanbul 2011, s. 18.

2 Age., s. 31.
3 Age., s. 39.
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