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SIBGATULLAH 
(.dı!~) 

Hak din ve selim fıtrat manasında 
Kur 'an'da geçen bir terkip. _j 

Sözlükte "boyamak, suya batırmak" an
lamındaki sabğ (sıbğ, sıbağ) kökünden sıb
ga (boya. renk) ile Allah lafzından oluşan 
sıbgatu'llah tamlaması "Allah'ın boyası" 

demektir. Cevheri bu terkibi "Allah'ın di
ni" ( eş-Şıf.ıtif:ı. " ş b~;" md ı. Ragıb el-İsfaha
ni ise "Ailah'ın insanda yarattığı , onu di
ğer canlılardan ayıran akıl ve fıtratı" (el
Mü{redat, "şbg" md.) diye tanımlamıştır. 
Dilciler Allah'a yaklaştıran her şeyi kaste
derek söz konusu terkibin "Allah'ın dini, 
şeriatı, hilkati" anlamlarına geldiğini de 
belirtmiş (Lisanü'l-'Arab, "şbg" md), bo
yanın kumaşı süslemesi gibi dinin de onu 
benimseyen için bir tür ziynet olduğuna 
işaret etmişlerdir (Kamus Tercümesi, II , 
712). Sıbganın aynı manalara gelen, fakat 
zamanla Filistinli hıristiyanların lehçesin
de "vaftiz" anlamı kazanan Ararnice bir 
kökten gelmiş olması ihtimaline de işaret 
edilmiştir (Jeffry, s. 192) 

Kur'an-ı Kerim'de sıbgatullah terkibi ve 
sıbga kelimesi aynı ayette (el-Bakara 2/ 
138), "sıbğ" (katık) kelimesi de bir başka 
ayette (el-Mü'minGn 23/20) birer defa geç
mektedir. Hadislerde sabğ kökünden türe
yen isim ve fıiller sözlük anlamıyla kulla
nılmakla beraber sıbgatullah tamlamasıy
la ilgili rivayetler tefsir kaynaklarında geç
mektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "şbg" 
md.). Bakara süresinde sıbgatulllah ter
kibinden önce ve sonra yer alan ayetler in
celendiğinde bu ilahi beyanlarda Ehl-i ki
tabın Hz. Muhammed' e ve müminlere kar
şı asılsız iddialarına cevap verildiği, Allah 
katında hak dinin özelliklerine dikkat çe
kildiği ve Hz. Peygamber'in mesajı ile ya
hudi ve hıristiyanların dini söylemlerinin 
karşılaştırıldığı görülür. İslam alimleri, sıb
gatulllahı kullanıldığı bağlamdan hareket
le, önce Ehl-i kitabın hak dinin özellikleriy
le uyuşmayan inanç ve davranışlarını tem
silen hıristiyanların vaftiz ayinleriyle ala
kalandırmışlardır. Nitekim Vahidl ayetin 
nüzQI sebebi olarak hıristiyanların söz ko
nusu uygulamalarını göstermektedir (Es

babü'n-nüzül, s. 40) . Hıristiyanların çocuk
larını sarı renkli bir suya batırmak suretiy
le vaftiz etmeleri, bu işlemle temizlenip 
arındıkları ve hıristiyan dinine girdikleri yö
nünde bir çağrışım olması için bu terki
bin kullanıldığını belirten müfessirler, Al
lah Teala'nın onların suyunun ve boyasının 
değil kendi dininin, İslam boyasının insan
ları temizleyeceğine işaret ettiğini belirt-

mişlerdir. Bu çerçevede İslam alimleri sıb
gatullaha genelde "Ailah'a iman, Allah'ın 
dini, O'nun insan fıtratina yerleştirdiği özel
lik" anlamlarını vermişlerdir. Taberi söz 
konusu terkiple, "Biz Allah'a iman ettik ... 
Biz O'na teslim olmuş kimseleriz" mealin
deki ayet (el-Bakara 21136) arasında ilişki 

kurarak bu imanın "sıbgatullah" manası
na geldiğini, söz konusu terkibin de "Al
lah'ın insan fıtratına yerleştirdiği hak din" 
demek olduğunu söyler (Cami'u'l-beyan, 
1, 570-572). Matürldl sıbgatullaha "Allah'ın 
kesin delili" ve "sünnetullah" manalarını da 
eklemiş, bu durumda, "Boyası Allah'ınkin
den daha güzel olan kimdir?" mealindeki 
beyanın, "Dini , sünneti ve kesin delilleri 
Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir?" 
anlamına geleceğini ve bu dinin, şaşkınlık 
ve gaflet içinde bulunup hiçbir kesin delil 
ve hükme dayanmayan diniere benzeme
yeceğini ifade etmiştir (Te'uflatü'l-Kuran, 
I, 254-255). Zemahşerl terkibin "Allah'ın 
arındırması" manasma geldiğini , çünkü 
imanın nefisleri temizlediğini belirtmiş ve 
hıristiyanların vaftiz ayinine atıf yaparak 
müslümanların, "Allah'a iman ettik, O, 
benzeri olmayan iman boyası ile bizi bo
yadı ve manevi kirlerden arındırırdı" veya, 
"Allah Teala bizi iman boyası ile boyadı, si
zin boyanız ile boyanmadık" demekle em
redildiklerini ifade etmiştir ( el-Keşşaf, ı. 

195) . Fahreddin er-Razi sıbgatullah ile "fıt
rat" ve "Allah'ın dini" anlamları arasında 
bir yakınlık bulunduğunu söylemiş, neti
cede müslümanların emredildiği fıtratın 
(dinin) akli ve şer'! delillerin gerektirdiği bir 
nitelik taşıdığına dikkat çekmiştir. Matü
rldl'nin görüşünü benimseyerek terkibin 
"Ailah'ın hücceti ve delili" anlamını kaydet
mekle beraber Razi "Ailah'ın dini, insanın 
yaratılışına koyduğu fıtratı" manalarını di
ğerlerine tercih etmiştir (Me{atff:ıu'l-gayb, 
IV, 86-87) . 

Son dönem müfessirlerinden M. Reşld 
Rıza sıbgatullahın "Ailah'ın mahlükatı ya
rattığı fıtratı" anlamı üzer inde durmuş , 

O'nun peygamberlerini ve kullarından ina
nanları bu fıtratla boyadığını , bu konuda 
sonradan oluşturulan beşeri müdahalele
rin bir rolünün olmayacağını belirtmiştir. 
Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan biri
nin bulunmadığını, O'nun boyasının nefıs

leri, akılları ve kalpleri temizlediğini , Ehl-i 
kitabın din adamlarının dine ekledikleri şey
lerin ise beşeri renk taşıdığını ifade etmiş
tir (Te{sfrü'l-menar, I, 486). Elmalılı Mu
hammed Harndi terkibi, "Biz Allah ' ın bo
yası olan fıtrl imanla iman ettik, sudan 
imana, suni boyaya tenezzül etmedik" şek

linde anlamış. ayetin devamının tefsirinde 
de dinin, imanın, temizliğin ve güzelliğin 

SIBT iBNÜ'I-ACEMT 

fıtrl olması gerektiğine dikkat çekmiştir. 
Elmalılı, yapılan bütün temizlikterin fıtrl te
mizliği korumasına ve arızl kirlerden te
mizlemesine yönelik olduğunu, insanları 
suya sokup çıkarmakla bunun gerçekleş
meyeceğini söylemiştir (Hak Dini, I. 515-

516) 

Sıbgatullah terkibinin yer aldığı Bakara 
süresi hicretin 2. yılından itibaren inme
ye başlamıştır. Önceki sürelerde Ehl-i ki
taba yapılan atıfların bu sürede ve daha 
sonra nazil olan diğer sürelerde sıklaştığı 
görülür. Bakara süresinin 40. ayetinden 
148. ayetine kadar devam eden kısmında 
genellikle yahudi ve hıristiyanların hem 
kendi aralarındaki anlaşmazlıklara hem de 
her ikisinin İslamiyet'e yönelik yanlış ve 
saldırgan beyanıarına yer verilir ve Allah 
nezdindeki şaşmaz gerçeğin neden ibaret 
olduğu açıkça ortaya konur. İslamiyet'le 
Ehl-i kitabın temsil ettiği Yahudilik ve Hı
ristiyanlık arasındaki bu fikri-dini hesap
laşma sırasında sıbgatullah da yer almak
tadır. Terkibin sözlük anlamı Ehl-i kitap'
tan alınmışsa da ıstılahi muhtevası, yer al
dığı kompozisyondan da anlaşılacağı üze
re Allah katındaki hak din ve O'nun tara
fından insan yaratılışına yerleştirilen se
lim fıtrattan ibarettir. İslamiyet, tevhide 
dayanan bu temel özelliği sayesinde kısa 
bir zaman sonra evrensel din haline gel
miştir; bugün de nitelik açısından bütün 
diniere hakim olma konumunu sürdür
mektedir (krş. et-Tevbe 9/33; el-Feth 48/ 

28; es-Saf 61/9) . 
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