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makul. bulmaktadır (Der'ü te'aruii'l- 'a~l 

ve 'n-na~l, Vlll, 359-53 5) . Buna göre fıt
rat. "çocuğun iyilik ve kötülüğe, iman ve 
inkara eşit derecede elverişli yaratılma
sı" şeklinde anlaşılırsa bu takdirde onun 
dünyaya boş bir levha gibi geldiği kabul 
edilmiş olur ki bu görüş, fıtratı öven ve 
onun devam ettirilmesini emreden ayet
le (er-Rüm 30/ 30) ve hadisler! e çatışır. 
Nitekim İbn Teymiyye'ye göre. fıtrat ha
disinin devamındaki, " ... Sonra ebeveyni 
onu yahudi, hıristiyan... yapar" cümle
sinde "veya müslüman yapar" ifadesi
nin yer almaması, fıtratın esas itibariy
le "İslam" yahut en azından "İslam'a yat
kınlık" anlamı taşıdığını gösterir (a.g.e., 

Vlll, 444-445). Ayrıca İbn Teymiyye, is
lam düşünce tarihi bakımından önem 
taşıyan bir yaklaşımla, insan fıtratında
ki çizginin Allah'ın dininin yani Allah'ın 
tanınması ve ikrar edilmesi yönünde ol
duğunu, çocuğun bu yönde gelişmesi 

için yeni şartların hazırlanmasına bile ih
tiyaç bulunmadığını söyler. Çocuğun fıt
ratında bulunan doğru çizgide yetişme
sini engelleyecek olumsuz şartların ve 
arnillerin giderilmesi ve böylece onun 
fıtri kabiliyetinin önünün açılması yeter
lidir (a.g.e., VIII, 453-455, 462-463) . İbnü'l
Esfr'in fıtratla ilgili görüşü de bu yönde
dir (en-Nihaye, III, 457). islam dünyasın
da felsefi roman türünde yazılmış ljay 
b. Ya~r?=an gibi eserler, insanın fıtratı 

konusunda temelini Kur'an ve Sünnet'
ten alan bu şekildeki iyimser felsefenin 
sonucudur (İbn Tufeyl, ljay b. Ya~an, na
şirin mukaddimesi, s. 5-101). 

Fıtrat kavramına bağlı olarak, rüşd 

çağına erişmeden ölen çocukların ahi
retteki durumu hakkında da değişik gö
rüşler ileri sürülmüştür. a) Çocuk yaşta 
ölenlerin tamamının ahiretteki durumu 
Allah'ın dilernesine bağlıdır; çünkü eğer 
yaşasalardı ne yapacaklarını ancak Al
lah bilir. b) Mürninterin çocukları cenne
te girer, kafirlerin çocuklarının durumu 
ise Allah'ın dilernesine bağlıdır. c) Mü
minlerin çocukları cennete, kafirlerin ço
cukları cehenneme gider. d) Bütün ço
cuklar cennetliktir. e) Kafirlerin çocuk
ları cennet ehlinin hizmetçisi yapılır. f) 
Kafirlerin çocukları imtihandan geçiril
dikten sonra cennete veya cehenneme 
girerler. İbn Abdülber çoğunluğun ikinci 
görüşü benimsediğini kaydeder (et-Tem

hfd, XVIII, 96-97). Fıtrat kelimesini "İslam" 
veya "hakkı kabule yatkınlık, selamet 
ve istikamet" manasında anlayanlar, ge
nellikle müslümanların çocukları gibi ka-
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firlerin çocuklarının da cennete girece
ğini söylerler. Ayrıca bu alimler diğer ba
zı deliller yanında, fıtrat hadisinin bir 
rivayetinde yer alan ve müslümanların 
çocukları gibi müşriklerin çocuklarının 

da fıtrat üzere doğduğunu belirten ifa
deyi (Buhari, "Cena'iz", 92, 93; Mü.sned, 

V, 9) kendi görüşlerine delil gösterirler. 

Müslümanların rüşd çağına ulaşma

miş çocuklarına miras, mülkiyet, cenaze 
namazı gibi konularda büyüklere uygu
lanan hükümler uygulanır. Gayri müs
lim çocuklarının tabi tutulacağı hüküm
ler tartışmalı olmakla birlikte alimierin 
büyük çoğunluğu dünyevi konularda bun
ları anne ve babalarının dinlerinden ka
bul etmiş ve savaş sırasında hayatları
nın korunması dışında , haklarında gayri 
müslimler için belirlenmiş hükümlerin 
uygulanması gerektiğini söylemiştir: ta
rihteki uygulama da bu yönde olmuştur 
(ayrıca bk. ÇOCUK). 

Fıtrat. insanın hem ruhi hem de fiziki 
bakımdan yaratılıştan sahip bulunduğu 
temel özelliklerini ifade ettiğinden, es
tetik maksatlarla vücudun bazı bölüm
leri veya organları üzerinde yapılan, asli 
yapıyı değiştirecek nitelikteki müdaha
leler fıtratı bozmaya yönelik davranışlar 
olarak kabul edilmiş, islam alimleri ko
nuyla ilgili hadisleri de göz önüne alıp 
bu tür müdahaleleri şer'i bakımdan sa
kıncalı görmüşlerdir. Ancak hangi arne
liyelerin fıtrata müdahale sayılacağı ve 
bunların hükümlerinin neler olduğu hu
susunda çok farklı görüşler ileri sürül
müştür (M. Osman Şübeyr, N / 9, s. 161-

221). 

İçinde fıtrat kelimesinin yer aldığı di
ğer bazı hadisler de vardır ki bunlara 
farklı manalar verilmiştir. Bu hadislerde 
beş veya on şeyin fıtrat (veya fıtrattanı 

sayıldığı bildirilmektedir. Bunlar sünnet 
olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kes
rnek, koltuk altı kıllarını gidermek, bı
yıkları kısaltmak, sakalı uzatmak, mis
vak kullanmak, buruna su çekmek, par
mak aralarını yıkamak, taharetlenmek 
gibi daha çok dış görünüşte ve temizlik
le ilgili hususlardır (Buharı. "Libas", 51, 

63, 64, "İsti'~&n", 51; Müslim, "Tah&ret", 
49-51, 56, "Şalat", 9). Bu hadislerde ge
çen fıtrat kelimesine genellikle "adet ve 
sünnet" anlamı verilmiştir. İbnü'l-Esir 
bu kısa tarifi, "geçmiş peygamberlerin 
ve şeriatların üzerinde ittifak ettikleri, 
müslümanların yapmaları gereken dini 
esaslar" şeklinde açıklar (en-Nihaye, lll, 
457) . 
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FlTRAT, Abdürrauf 
(1886- 1938'den sonra) 

Türkistan Cedidcilik 
hareketinin önde gelen fikir 

ve siyaset adamı. 
_j 

Buhara 'da doğdu. Ticaretle uğraşan 
bir ailenin oğludur. Medresede tahsil gör
dü. 191 O' da Buharalı milliyetçilerin kur
duğu Terbiyye-i Etfal cemiyetince araş
tırmalarda bulunmak üzere gönderildi
ği istanbul'da ilk eserlerini yayımiadı
ğı gibi Terbiyye-i Etfal cemiyetinin bir 
şubesini de faaliyete geçirdi. Buhara'ya 
döndükten sonra öğretmenlik yapmaya 
başladı; aynı zamanda Genç Buharalı

lar'ın yayın ve teşkilat işlerinde çalıştı; 

1917 yılına kadar da cemiyetin liderliği

ni sürdürdü. 

Buhara Milli Devleti'nin kuruluşu için 
çalışan reformcuların merkez komite
sinde görev alan Fıtrat ve arkadaşları 

Buhara emirine karşı Ruslar'la iş birliği 
yaptılar. Cemiyette Osman Hoca ile bir
likte şiddetli mücadele taraftarı olarak 
dikkat çeken Fıtrat, 1917 hareketlerinin 
sonuç vermemesi üzerine yeniden ku
rulan merkez komitelerinde görev yaptı 
ve cemiyetin programını hazırladı. Prog
ramı hukuk devleti temeli üzerine islami 
bir görüşle hazırlamış olması dikkati çek-



mektedir. 1918'de emfrin şiddetli taki
bi üzerine arkadaşları ile Taşkent'e geç
ti. Burada devri n milliyetçi -yenilikçi ay
dınları nı bir araya getirerek Çağatay Gü
ringi'ni (sohbet cemiyetil kurdu. Ahmed 
Yesevi, Ali Şir Nevaf, Hüseyin Baykara 
ve Babür gibi meşhur şahsiyetleri tanı
tarak Özbek dili ve edebiyatı üzerinde 
araştırmalar yapan cemiyet milliyetçi fi
kirlerin ocağı haline geldiyse de 1922'
de Ruslar tarafından kapatıldı. 

Ruslar'ın 2 Eylül 1920'de Genç Buha
ralılar'a yardım adı altında Buhara'yı zapt 
ve ilhak etmeleri üzerine Genç Buharalı
lar'ın kurduğu hükümetlerde ( 1921 - 1923) 
Eğitim ve Dışişleri bakanlığı yapan Fıt

rat, yetişmiş eleman sıkıntısına son ver
mek için yetenekli devlet memurlarının 
dış ülkelerde eğitilmesini sağlamaya ça
lıştı. Ruslar 1924 'te milliyetçileri yavaş 
yavaş tasfiye edip Buhara Cumhuriye
ti 'ni lağv ve ülkeyi ilhak ettikleri için ön
ce Taşkent'e, bir müddet sonra Mosko
va'ya, ardından yeniden Taşkent'e gön
derildi. Fıtrat bundan sonra siyasi- idari 
görev almayarak halkı eser yazmak su
retiyle aydınlatmaya çalıştı. Yüksek okul
larda Özbek dili ve edebiyatı hocalığı yap
tı, 1928 ·de profesör oldu. Eserlerinde 
resmi Rus görüşlerine ters düştüğü için 
Rus makamlarının daima şüphesini çek
ti. 1937-1938 yıllarında yürütülen "halk 
düşmanlarını kitle halinde yok etme" 
harekatında bölücü, burjuva milliyetçisi 
olarak suçlandı ve ölüme mahkum edil
di ; 1938 ·den sonra da kendisinden bir 
daha haber alınamadı. 

Fıtrat kendini islam dünyasının prob
lemlerine adamış bir fikir adamı idi. is
lam aleminin meselelerini medreseleri 
boşalmış, devlet otoritesi kalmamış, Rus 
işgaline uğramış olan kendi memleketi 
Buhara örneğinde inceledi. Kurtuluş için 
önce islam'ın temel kurallarına ters dü
şen taklide dayalı anlayışın terkedilme
si gerektiğini savunuyordu. Bir eğitim
ci olarak, cemiyetin bütün fertlerini is
lam'ın gerçek manasını aniayacak şekil
de eğitmeden tekrar eski günlere dön
menin mümkün olamayacağını ileri sür
mekte, eğitimin ıslahı için hem okulla
rın hem de ders programlarının gözden 
geçirilmesini şart koşmaktaydı. Bilgi sa
hibi olmanın dünyevf ve uhrevf saade
te vesile olacağını belirtirken bilginin 
akıl süzgecinden geçirilip doğrulandık
tan sonra kabul edilmesi üzerinde du
ruyordu. Bu anlamda Batı'dan alınması 
gereken pek çok şey olduğunu , ancak 
Batı ' nın körü körüne taklit edilmemesi 

gerektiğini savunuyordu. Cemiyetin sos
yal ilişkilerde köklü düzenlemelere muh
taç bulunduğunu da ifade eden Fıtrat, 

zenginliğin eşit dağılımı da dahil sosya
list fikirlerio benimsenmesini zaruri gör
mekte ve bunun islam ideolojisine ters 
düşmediğini söylemektedir. 

Sosyal planda, aile içi ilişkilerde de 
reformların gerekli olduğunu söyleyen 
Fıtrat, ailede kadının mevkiinin yükseltil
mesiyle başlayacak yeniden yapılanmayı 
zaruri görmektedir. Fıtrat'a göre islam 
cemiyetinin tekrar güçlenmesi, yaygın
laştırılacak bir eğitim yoluyla ruhi canlan
ma, çöküş döneminin müessese ve fikir
lerini terkedip modern bir devlet ve ce
miyet yaratacak siyasi ve içtimal bir in
kılap gibi ikili bir metotla gerçekleşebi
lecektir. Ruhi canlanma yabancı haki
miyetini kırıp bağımsızlığı kazanmak için 
gereklidir. Bağımsızlığa giden yolda ci
hadın her müslümana farz olduğunu da 
sık sık tekrarlayan Fıtrat bu sebeple pa
nislamcı olarak nitelendirilmiştir. 

Münazara adlı eserinde din adamla
rını , bilgilerinin yetersizliğinden ve is
lam'ı yanlış takdim etmelerinden dolayı 
şiddetle tenkit eden Fıtrat, islam dün
yasının zayıflamasından din adamları ile 
medrese hocalarını sorumlu tutmakta
dır. Ona göre, askeri alandaki yenileşme 
ile paralel gelişen savaş sanayiine karşı 
menfi tavır alarak islam cemiyetinin sa
vunma imkanlarını kısıtlayan din adam
ları aynı zamanda Sünni, Şii, Zeydf ve 
Vehhabf gibi birbirine düşman kampla
ra ayırdıkiarı cemiyetin mevcut gücünü 
de parçalamışlardır. 

Arapça, Urduca ve Rusça da bilen Fıt
rat edebi faaliyetlerine Farsça yazarak 
başlamış, daha sonra milliyetçilik fikir
lerinin gelişme seyrine uygun olarak 
Türkçe'ye dönmüştür. 1920'li yıllarda 

Rus baskısının hafiflernesi üzerine mil
If yapıyı temellendirmeye çalışan Genç 
Buharalılar'a Türk dilinin güçlendirilme
sinin milli iradeyi de destekleyeceği fik
rini aşılayan Fıtrat, Mart 1921 'de Buha
ra Cumhuriyeti Eğitim bakanı sıfatıyla 
Türkçe'yi resmi dil olarak ilan etmiş, 

1928'de Özbek Devlet ilmi ŞOrası idare 
üyeliğine seçilmiştir. Eserlerinde "Bu
haralı" imzasını kullanarak yeni yetişen 
neslin ve çağdaşı fikir adamlarının dik
katini vatan- millet sevgisine çekmeye 
çalışmış, Türkistan Cedfdcilik hareketi
nin önde gelen liderlerinden biri olarak 
temayüz etmiştir. 

Eserleri. Edebiyatın her dalında örnek
ler veren Fıtrat'ın önemli eserleri şunlar-
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dır: 1. Münô?ara (İstanbul 1910). Hiciv 
ve tenkit ağırlıklı bir eser olup Farsça'
dır. Kitap, Hacı Mufn Şükrullah tarafın
dan 1912'de Özbekçe olarak Taşkent vi
layet gazetesinde ( TU2emni Gaz it) yayım
lanmıştır. z. Beyandt-ı Seyyafı-ı Hindi 
(İstanbul 1911). Farsça olan eser, 1913'
te Mahmud Hoca BehbOdf tarafından 
Rusça'ya çevrilerek Semerkant'ta basıl
mıştır. 3. Necdt. 4. Aile. 191S'te yayım
lanan bu son iki eserde de dini ve sos
yal konulara yer verilmektedir. 

Özbekçe sarf ve nahivle Nevaf'nin ba
zı eserlerini de yayımiayan Fıtrat'ın Ça
ğatay Güringi 'yi kurduğu yıllarda dini
milli hislere hitap eden pek çok tiyatro 
eseri neşredilmiştir. Bunlar Abu Müs
lim, Çın Süyüş (gerçek sevgi), Hind İhti
lalcileri, Oğuz Han, Temür Sağanası ·
dır. Ayrıca 1924'ten sonra Arslan, Ebü 'l
Feyz Han, Halime, Leyld ile Mecnun
Ferhad ile Şirin adlı eserleri Buhara'da 
sahneye konulmuştur. Buhara MOsiki 
Mektebi'nin de kurucusu ve müdürü olan 
Fıtrat'ın şiirlerinin bir kısmı Milli Ede
biyat dergisinde yayımlanmıştır. En ve
rimli devresini 1924 'ten sonra yaşayan 
Fıtrat'ın, Özbek Klasik Edebiyatı Nu
mı1neleri, Divanü Lugati't- Türk'de Es
ki Türk Edebiyatı Numuneleri, Ömer 
Hayyam adlı eserlerinden sonra Türk 
milletinin tarihteki haşmetini hatırlata
rak ilerleme isteği aşıladığı "Ey Türkoğ
lu" adlı şiiriyle Temür Sağanası adlı pi
yesi Özbek milli ruhunda derin akisler 
uyandıran ölümsüz eserleridir. 
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Aklın yaratılıştan sahip olduğu fikirler 
ve ilkelerle doğruluğu kesin 

ve zorunlu öncüllerin (zaruriyyiit) 
bir bölümünü ifade etmek üzere 

kullanılan felsefe ve mantık terimi 
(bk. ZARÜRİYYAT). 
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