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İradi fiilieri 
gerçekleştirmeyi sağlayan 

yetenek ve güç anlamında bir terim. 
L _j 

Sözlükte "boyun eğmek, itaat etmek" 
manasma gelen t av' kökünden türemiş 
olup "muktedir olmak, güç yetirmek" de
mektir. Terim olarak "kulun fiil gerçek
leştirmesini sağlayan vasıtalarla bunları 

kullanarak ihtiyar! fiilieri meydana getir
mesini mümkün kılan güç" diye tanımla
nabilir. İstitaat karşılığında kudret, kuv
vet, takat, vüs' gibi kelimeler kullanılırsa 
da bunların farklı manalara geldiği kabul 
edilir. Belli bir işi veya daha fazlasını ger
çekleştirecek güce kudret denir. Kudret 
alternatiflerden birini isteyerek yapma 
gücünü ifade ederken kuvvet, ateşin yak
ması örneğinde olduğu gibi bir işi tek al
ternatife bağlı ve zorunlu olarak gerçek
leştirmeyi sağlar. Sadece belli bir fiili yap
maya yetecek miktardaki güce takat, bir
den fazla fiili yapmaya elverişli olan güce 
de vüs' adı verilir. Takat genellikle fiilin 
zorlukla yapılması halinde kullanılır. isti
taatin tam fonksiyoner olabilmesi için fi
ili gerçekleştirene ait bünye. fiili tasarla
yabilme. etkili olabilecek madde (enerji) 
ve yazı yazacak kalem örneğinde olduğu 

gibi gerekiyorsa fiili gerçekleştirecek ale
tin bulunması icap eder. istitaatin karşı
tı aczdir. istitaatin bu dört unsurundan 
mahrum olan kişi mutlak manada aciz 
demektir (Ragıb ei-İsfahanl. ei-Müfredat, 

"tvca" md.; Ebü'l-Beka. s. 108-109). 

Kur'an- ı Kerim'de istitaat kavramı fiil 
kalıbında kırk iki yerde geçmektedir. Bu 
ayetlerden anlaşıldığına göre insan nisbi 
bir istitaate maliktir. Bazı ayetlerde insa
nın ilahi emirleri yerine getirme gücüne 
sahip kılındığına ve bunu gerçekleştir
mek için gücünü sarfetmesi gerektiğine 
temas edilmiş, bazılarında da onun her 
işi yapma. özellikle beşeri sınırları aşan fi
illeri icra etme gücünün bulunmadığına 
dikkat çekilmiştir (bk M. F Abdülbaki. 
ei-Mu'cem, "tvca" md.). Hadislerde de is
titaat masdanndan türetilen fiil kalıpları 
kullanılarak insanın belli işleri yapmaya 
muktedir kılındığı ifade edilmektedir (b k. 
Wensinck. ei-Mu'cem, "tvca" md.). 

ll. (VIII.) yüzyılın başlarından itibaren 
kader meselesine. dolayısıyla kulların f i
illerine ilişkin tartışmalarda ortaya çıkan 
istitaat kavramı kelam literatüründe iki 
anlamda kullanılmıştır. 1. Fiilin işlenme
sini sağlayan vasıtalar. Ehl-i sünnet alim
leri. kişinin bir fiili gerçekleştirebilmesi 
için organizmasında o fiile ait yetenek ve 
organın sağlıklı bir şekilde bulunmasını 
istitaat terimiyle ifade etmiş ve bunu "se
lametü'l-esbab ve'I-alat" (sıhhatü'I-cevarih 
ve'rtifau·ı-mevani') tabiriyle açıklamışlardır. 

insanın ilahi emirlere uymakla yükümlü 
tutulmasının ilk şartı bu vasıtalara sahip 
olmasıdır. Bu konumda bulunan kişi fiili 
yapma veya terketme alternatiflerinden 
birini tercih eder. z. Fiilin gerçekleştiril
mesini sağlayan güç. istitaatin ası l ma
nasını teşkil eden bu güç iradesiyle belli 
bir fiili yapmak isteyen insanda bulunan 
bir sıfattır. Sünni kelamcılara göre bu 
tür istitaat. Allah'ın ayrı ayrı herfiil için 
kulda yarattığı bir arazdan ibarettir. Fiil 
için gerekli ve elverişli vasıtalara sahip ol
sa bile bu istitaatten mahrum bulunan 
insanın fiil işlemesi imkansızdır. Fiilin asıl 
illeti veya vazgeçilmez şartı bu güçtür 
(Tehanevl. ı. 155: Matürldl, s. 256: İbn 

Hazm, lll, 43-46; Takıyyüddin İbn Teymiy
ye, Minhacü's-sünne, ı, 274-275). 

Birinci tür istitaatin fiilden önce insan
da mevcut olduğu ve birbirine z ıt iki fiili 
yapmaya elverişli bulunduğu hususunda 
kelam alimleri görüş birliği içindedir. 
Esasen bir fiil için gerekli yetenek ve or
gandan mahrum olan insanı o fiili işle
mekle yükümlü tutmak makul olmadığı 
gibi gerçekle de bağdaşmaz. Nakli delil-
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ler de fiile ilişkin vasıtaların fiilden önce 
mükellefte bulunduğuna işaret eder. Ni
tekim gücü yetenlerin hacca gitmesini 
farz kılan ayette (Al-i İmran 3/97) gücü 
yetmekten maksat hac için gereken bi
nek, yiyecek. bedenin sağlıklı olması gibi 
maddi vasıtalard ı r. Haccın farz olması 
bunların hacca gitmeden önce mevcudi
yetine bağlıd ır. Hz. Peygamber. ayakta 
namaz kılmaya gücü yetmeyenierin otu
rarak kılabileceklerini söylerken beden va
sıtasının sağlıklı olması gerektiğine dik
kat çekmiştir (İbn Hazm. lll. 43-46; Takıy

yüddin İbn Teymiyye, Der'ü te'aruz, ı. 60-

70). 

Fiilin asıl illetini veya şartını teşkil eden 
ikinci anlamdaki istitaatin fiilden önce bu
lunuşu ve birbirine zıt iki fiili yapmaya 
elverişli olması konusunda ileri sürülen 
görüşleri üç noktada toplamak mümkün
dür. a) Fiilin gerçekleşmesini sağlayan ve 
Allah tarafından yaratılm ış bir sıfat olan 
istitaat fiilden önce mevcuttur. Mu'tezi
le'nin çoğunluğu ile bazı Şii alimleri bu 
görüştedir. Ebu Bekir el-Esam. Nazzam, 
Ali el-Esvarl gibi alimler. insanın yaratılış
tan yeterli derecede bir güce sahip bulun
duğunu ve bunun dışında istitaat diye bir 
sıfatından söz edilemeyeceğini ileri sür
müşlerdir. Sümame b. Eşres ve Bişr b. 
Mu'temir de buna yakın bir düşünceyi be
nimseyerek "insan için fiile ilişkin vasıta
lar" anlamındaki istitaatten başka bir gü
cün olmadığını söylemiştir (Eş' arl, s. 230-

23 1; Nesefl. ll, 543) . Fiilin gerçekleşmesi
ni sağlayan , ondan önce insanda mevcut 
bir istitaatin varlığını kabul edenler şu 
deliliere dayanır: 1. İnsan, aynı şartlarda 
ve durumlarda bir işi yapma gücüne sa
hip olabileceği gibi bundan yoksun da ola
bilir. Onun fiili işleme gücüne sahip bu
lunmasının bir sebebi olmalıdır, bu da is
titaat sıfatından başka bir şey değildir. 

Aksi takdirde işi yapmaya gücü bulun
makla bulunmamak arasında fark kal
maz. z. iş yapma gücü bulunan insanla
rın kudretleri birbirinden farklıdır. Nite
kim bir kişinin yaptığını diğeri yapama
maktadır. Bu da fiilin gerçekl eşmesini 

sağlayan farklı istitaatlerin bulunduğunu 
kanıtlar (Kadi Abdülcebbar, s. 390-391 ). 3. 
Allah'ın yaratma fiilini gerçekleştirmeden 
önce ka dir olduğunda şüphe yoktur. in
san da fiil işleyen bir varlıktır. Onun fiili 
gerçekleştirebilmesi için önceden kudre
te sahip olması gerekir. Zira oluşumu açı
sından kadim varlığın fiiliyle hadis varlığın 
fiili arasında ayırım yapmayı gerektiren 
bir kanıt yoktur (İbn Metteveyh, ll, 115) . 

4. Fiilden önce gücün bulunmaması du-
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rumunda kafirin gücü olmadığı halde kafirlerin iman etmekle yükümlü tutul-
iman etmekle yükümlü tutulması gere- ması makul sayılmaz. Gerçekte insanın 
kir. Bu ise felçli bir hastayı yürümekle ve namaz kılmak için camiye gitme gücü ile 
arnayı renkleri tanımakla mükellef tut- içki içmek için m eyhaneye gitme gücü 
maya benzeyen mantık dışı bir şeydir (Ka- arasında bir fark yoktur (Matürldt, s. 263; 
diAbdülcebbar, s. 396; Nesefl, ll, 545-546). İbn Metteveyh, Il, 48-55; Nesefl, ll, 583-
b) Fiilin gerçekleşmesini sağlayan istita- 584). z. İstitaat birbirine zıt iki fiili yap-
at fiilden önce değil fiil anında Allah ta- maya elverişli olmayıp her bir fiil için ayrı 
raftndan yaratılır. Selefiyye, Eş'ariyye ve bir istitaat gereklidir. Eş'ariyye, Selefiyye 
Matürldiyye alimleri bu görüştedir. Da- ve bazı Mu'tezile alimleri bu görüştedir. 
yandıkları deliller şöylece özetlenebilir: Bu gruba dahil olan alimiere göre iman 
1. Fiile ilişkin vasıtalara sahip oldukları şu- ve itaat ile inkar ve masiyete ilişkin isti-
urunu taşıdıkları halde insanların bazan taat farklıdır. İman ve itaate ilişkin İsti-
güçlerinin bulunmadığını söyledikleri bi- taate "tevfik" veya "ismet". inkar ve ma-
lin en bir husustur. Bu durum. kulda fiil- siyete dair istitaate "hızlan". Allah'ın her 
den önce onun asıl illetini teşkil eden is- kula fiil yapma gücü vermesine de "tey-
titaatin bulunmadığını göstermektedir. sir" adı verilir. Delilleri şunlardır: a) Her 
2. İstitaat iki zaman birimi içinde devam mürnin Allah'tan yardım. inayet ve başa-
etmeyen bir arazdır. Fiilden önce bulun- rı isteyip, "Allahım! Bana itaat ve kulluk 
ması halinde fiil anında yok olacaktır ve yapma gücü ver, beni hidayete erdirdik-
dolayısıyla fiil onunla değil fiil anında or- ten sonra saptırma" diye dua eder. Eğer 
taya çıkacak olan yeni bir istitaatle ger- iman ve itaat ile inkar ve masiyete ait is-
çekleşecek veya istitaatsiz meydana ge- titaat aynı olsaydı müminin bu duasının 
lecektir. 3. İstitaat fiilden önce bulunsay- bir anlamı kalmazdı. b) Kur'an'da belir-
dı kişi fiilierini gerçekleştirirken Allah'tan tildiğine göre Allah dileseydi bütün insan-
müstağni kalır ve O'na dua etmeye ihti- lar iman ederdi (Yunus 10/100). Bu ise ki-
yaç duymazdı. Bu ise naslara aykıridır. 4. şinin iman etmesinin ilahi izne bağlı ol-
Bir fiili yapabilen kişinin daha sonra aynı duğunu gösterir. Allah'ın izin vermesi ki-
fiili işlernekten aciz kalması mümkündür. şiye iman etme gücü yani tevfik verme-
Kudret fiilden önce bulunsaydı onun hiç- sinden ibarettir. İzin vermemesi de onu 
bir zaman aciz olmaması gerekirdi. s. is- iman etme gücünden yoksun bırakması-
titaat-fiil ilişkisi illet- ma'!Ql ilişkisi gibi- dır (Matürldl. s. 263-264; İbn FOrek, s. 109, 
dir. Fiilin illetiolan istitaat var olunca he- lll, 123; İbn Hazm, lll, 42-43, 56~57). 

men peşinden ma'IQI yani fiil de meyda- Cebriyye dışında kalan İslam alimleri, 
na gelir. Halbuki gerçekte böyle değildir. fiil işleme vasıtalarıyla bunları kullanarak 
Şu halde iltetma'IOiünden ayrılamadığı · fiili gerçekleştirecek asıl istitaatin insan
gibi istitaat de fiilden ayrılamaz (Matürl- _ .. da mevcut olduğunu ittifakla kabul et-
di, s. 256-262; Bakıllant, s: 325; İbn FQr~-k. mişler, ancak istitaatin insana veriliş za-
s. 110; Nesefl, Il, 541-543, 560-561, 576). manı ve keyfiyeti hakkında farklı görüş-
c) Fiilden önce ve fiil anında onun m ey- ler benimsemişlerdir. İstitaatin fiilden ön-
dana gelmesinde etkili olan bir istitaat ce bulunduğunu ve karşıt fiiliere elverişli 
insanda mevcut değildir. Cebriyye bu gö- olduğunu ileri sürenler, kulun sorumlu-
rüştedir. Bu ekole göre insan ilahi fiiliere luğunu m antıKi bir temele dayandırma-
sadece konu teşkil eden bir varlık oldu- ya önem verip cebir görüşünü reddetme-
ğundan gerçek anlamda fiil sahibi değil- ye çalışmışlar, karşı görüşte olanları eleş-
dir, dolayısıyla istitaate ihtiyacı yoktur. tirip Cebriyyeci olmakla itharn etmişler- . 

Kelam alimleri arasında tartışılan diğer dir. Buna karşılık istitaatin kişide fiile yö-
bir husus da istitaatin birbirine zıt iki ayrı n eldiği anda Allah tarafından yaratıldığı-
fiile elverişli olup olmadığıdır. Alimierin nı ve kafirle mümine farklı istitaatlerin 
bu konudaki görüşleri de iki noktada top- . verildiğini kabul edenler, Allah'a kemal 
lanır. 1. İstitaat birbirine zıt iki fiili ger- derecesinde sıfat nisbet etmenin yanın-
çekleştirmeye elverişlidir. Başta Ebu Ha- da kulun O'na olan ihtiyacını öne çıkar-
nlfe olmak üzere Matürldiyye ve Mu'te- mışlardır (Matürldl, s. 260; İbn Hazm, lll, 
zile alimlerinin çoğu bu görüştedir. Onla- 48; Nesefl. ll. 562-563). Netice olarakis-
ra görefiilin meydana gelmesini sağlayan titaatin insanda varlığını kabul ettikten 
istitaatin karşıt fiilieri gerçekleştirmeye sonra veriliş zamanı ve keyfiyeti ne ilişkin 
elverişli olmaması halinde insanın fiil iş- farklı yorumlardan birini benimsernek 
!erne gücüne sahip olmasının bir anlamı itikadl açıdan bir sakınca teşkil etmez. 
kalmaz. Nitekim ağır bir yükü taşıyabilen Bununla birlikte istitaatin fiilden ewel ve-
insanın hafif yükü taşıyamaması, ayrıca · rildiğini, iman veya inkardan birini tercih 
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etmeden önce kişinin bunların her ikisi
ne de elverişli olduğunu açıkça reddeden 
nakil ve akil bir kanıtın bulunmadığını 

kabul etmek gerekir. İstitaatin karşıt iki 
fiile elverişli olması da isabetli görünmek
tedir. Aksi takdirde iman etmeye davet 
edilen kişinin hiçbir zaman iman etme 
gücü bulunmadığı gibi bir sonuç ortaya 
çıkar ki böyle birini sorumlu tutmak ma
kiJI değildir. 
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