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it.~ HAYATİ HöKELEKLİ
D KELAM. Dini hayat açısından çostatüsü ve ahiretteki sorumluluğu konusunda İslam alimleri çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Ebu Hanife'ye
göre çocuklar her türlü yazının yazılabi
leceği boş bir levha gibi iman veya küfür niteliğinden soyutlanmış, ancak her
birini kabul edebilecek bir tabiatta doğarlar. Mu'tezile ile Matüridiyye alimlerinin çoğunluğuna ve bazı Eş'ariyye kelamcılarına göre ise her çocuk, mükellef olduğu anda yüce bir varlık tarafın 
dan yaratıldığını bilecek bir güce sahiptir, bu güce de akıl yürütme yeteneğin 
den ibarettir. Ahiretteki ilahi mükafat
ve ceza doğuştan sahip olunan özelliklere değil dünyaya geldikten sonra benimsenen inançlara ve işlenen fiiliere
bağlıdır. Din de sonradan iradi bir seçimle benimsenir ve yaşanır. Başta Ahmed
b. Hanbel ve İbn Teymiyye olmak üzere
Selefiyye alimlerinin çoğunluğu, her çocuğun müslüman olmasını gerektirecek
bir yaratılışa sahip olduğunu kabul eder.
Özellikle İbn Teymiyye'ye göre çocuklar
Allah'ın varlığını, birliğini ve yegane mabud olduğunu bilme imkanı verecek yaratılışta olduklarından bir anlamda marifetullah konusunda zaruri bilgiye de
sahip kılınmışlardır. Çocuğun biyolojik
yapısı, bünyesi için faydalı olan gıdala
ra karşı tabii bir temayül göstermesini
sağladığı gibi ruhi yapısı da yaratıcısına
inanmaya ve tapınmaya karşı onda hem
etkili, hem de sürekli bir arzu meydana
getirir. Eğer çocuk böyle bir yaratılışa
sahip kılınmasaydı peygamberlerin daveti insanlarda ilgi uyandırmaz ve sonuçta peygamberler dini tebliğlerinde başarısız olurlardı. Adem nesiinin bezm-i
elest*te, "Ben sizin rabbiniz değil miyim?" sorusuna "evet" cevabını vermesi
(el-A'raf 71 I 72) ve Hz. Peygamber'in her
cukların

insanın fıtrat* üzere yaratıldığını bildirmesi de bu görüşü teyit eder.
İslam alimlerinin çoğunluğu çocukların dini mükellefiyetierinin bulunmadı
ğını, ancak ergenlik dönemine girince
bütün dini görevleri yerine getirmekle
yükümlü olduklarını kabul eder. Bu çağa
girmemiş çocuklara uygulanacak dünya
ahkamı ebeveynlerinin dinine bağlıdır
(Halimi, ı, 161). Matüridiyye ile Mu'tezile
kelamcılarına ve bazı Şii alimlerine göre
ebeveynleri kafir de olsa temyiz çağına
gelen çocuklar Allah'a iman etmekle yükümlüdürler. Zira mümeyyiz olan çocuklar, akıl yürütmek suretiyle kendilerini
ve kainatı yaratan yüce bir varlığın bulunması gerektiği sonucuna varabilirler
ve bu onların imanla mükellef tututmaları için yeterlidir. Nitekim Hz. Peygamber temyiz çağına girmiş olan Hz. Ali'yi
İslam'a davet etmiş, o da bu daveti kabul ederek müslüman olmuştur (İbn Abdüşşekür, 1, 153, 155; İbn Teymiyye, Der' ü
te'arui, VIII, 428). Bu görüşü benimseyeniere göre mümeyyiz olan çocuklar
yaptıkları ibadetler sayesinde uhrevi mükafata nail olurlarsa da ilahi emir ve yasaklara muhalefetten dolayı ahirette cezalandırılmazlar. Eş'ariyye alimleriyle Hariciler'e göre, ergenlik çağına girmemiş
çocuklar için, iman etmek de dahil olmak
üzere. hiçbir dini mükellefiyet yoktur.
Zira Hz. Peygamber çocukların sorumlu
olmadığını açıkça bildirmiştir (Bağdadi,
S.

257)

Ergenlik çağına girmeden ölen müslüman çocuklarının ahiretteki durumları
hakkında İslam alimleri arasında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çoğunluğa
göre ölen müslüman çocukları cennete
gireceklerdir. Zira Kur'an-ı Kerim'de mümin atalarınınkinden farklı bir inanç benimsemeyen zürriyetlerin onlara ilhak
edileceği bildirilmiş (et-Tür 52 /2 1), hadislerde de bulüğa ermeden ölen müslüman çocuklarının anne ve babalarına
şefaat edecekleri belirtilmiştir (Müsned,
V, 3 12-3 13 ; Buhari, "Cena'iz", 92). Hammad b. Zeyd, İbnü' l-Mübarek, İshak b.
Rahuye gibi ilk devir alimleriyle Cebriyye'ye mensup bazı bilginler ise müslümanların bulağa ermeden ölen çocuklarının akıbeti hakkında bir hüküm vermemek gerektiğini düşünmüşlerdir. Zira bazı hadislerde bunların akıbetieri 
ni ancak Allah'ın bildiği ifade edilmiştir
(Halimi, I. 159-160; İbn Fürek, s. 144).
Kafirlerin bulüğa ermeden ölen çocuklarının ahiretteki durumuyla ilgili olarak
İslam alimlerinin görüşlerini dört noktada toplamak mümkündür.

cennete gireceği 
delilleri kısaca şöyledir:
Kur'an-ı Kerim'de kimsenin başkasına
ait günah yükünü taşımayacağı (Fat ır
351 18). herkese yaptığının karşılığının
verileceği (el-Mü'min 40 / 17), peygamber
göndermedikçe Allah'ın kullarına azap
etmeyeceği (e l-İ sra 171 ı 5) bildirilmiş, bazı hadislerde de kafirlerin ölen çocuklarının cennete gireceği haber verilmiştir
(İbn Hazm, N, 135 ; İbn Kesir, V, 54, 56).
Ergenlik çağına girmeden önce ölen ve
mükellef olmadıkla rı için tamamen günahsız olan bu çocukların sırf kafir bir
aile içinde doğmuş olmalarından ötürü
azaba uğratılmaları makul değildir. Yüce Allah'ın mutlak adalet, hikmet ve rahmet sahibi oluşu, kafirlerin ölen çocuklarının da müslümanların çocukları gibi
cennete girmelerini gerektirir. Nitekim
Hz. Peygamber'e nisbet edilen bazı rivayetlerde kafir çocuklarının cennet ehlinin hizmetçileri olacakları ifade edilmiş
tir. Bu çocukların, ebeveynleri kafir olduğu veya büyümüş olsalardı küfrü benimseyecekleri Allah tarafından bilindiği için cehenneme girecekleri yolundaki
bir iddia, kendileri suçsuz oldukları halde başkasının günahı yüzünden cezalandırılacakları anlamına gelir ki bu hem
açık naslara hem de ilahi adalete aykı 
rıdır (Kadi Abdülcebbar, s. 378, 477-479;
Halimi, 1, 157, 158 ; İbnü'l-Vezir, s. 339).
Mu'tezile alimlerinin tamamı, Buhari, İbn
Hazm, Ebü'l - Ferec İbnü'l-Cevzi, müfessir Kurtubi, Nevevi, İbn Hacer ei-Askalani gibi Sünni alimlerle bazı Şii ve Harici
alimleri bu görüşü benimsemişlerdiL
2. Kafir çocuklarının cehenneme gireceğini ileri sürenterin delilleri de şöyle
özetlenebilir: Kur'an - ı Kerim'de mürnin
çocuklarının babalarıyla birlikte cennete
gireceği ifade edilmiştir (et-Tür 521 21 ) .
Çocukların babalarına tabi olduğunu belirten bu ayet, kafir çocuklarının da dünya ahkamında olduğu gibi ahirette de
babalarıyla birlikte bulunacaklarına işa
ret eder. Ayrıca Hz. Nuh'un diliyle kafirlerin ancak kendileri gibi facir ve kafir
çocuklar doğurduğu ifade edilmiştir (Nuh
71 / 26-27). Bazı hadislerde de kafir çocuklarının babalarıyla birlikte cehennemde olacakları belirtilmiştir ( İ bn Kesir, V,
56-57). Ayrıca İslam alimleri, çocukların
dünya ahkamında babalarına tabi olmaları gerektiği hususunda ittifak etmişler
dir. Bu durumda kafir çocuklarının hükmen kafir kabul edilmesi ve dünyada olduğu gibi ahirette de babalarının dinine göre muamele görmesi hem akla hem
1. Kafir
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de nakle uygundur (Eş'ari. Ma~alat, s. 88,
ı 00- ı oı. ı ı ı ; Halimi, I, ı 57; Teftaz5ni. V,
ı 34- ı 35) Hariciler'den Ezarika'nın tamamı, Teftazanl ile Dewanl gibi bazı Eş'a
riyye ve Ebü va·ıa ei-Ferra gibi bazı Selefiyye alimleri bu görüşü savunanlar arasında yer alır.
3. Kafir çocuklarının akıbeti hakkında
hüküm vermeyip durumlarını Allah 'ın
bilgisine havale etmek gerekir. Çünkü
ister müslüman ister kafir aileden olsun. ölen çocukların akıbetieri hakkında
Kur'an'da açık bir hüküm yoktur. Hadislerde ise her iki zümre hakkında farklı
açıklamalar bulunmaktadır. Bu naslar
arasından, çocukların cennete mi yoksa
cehenneme mi gireceğini sadece Allah'ın
bildiğini ifade eden hadisi esas almak
en doğru yoldur (Bağdadi, s. 261 ; Beyhaki, s. 88-89, İbn Teymiyye, Mecma<u {eta·
va, XXIV, 372) Malik b. Enes, Ebü Hanife, Ahmed b. Hanbel, Beyhaki, İbn Teymiyye, Kadi Beyzavl gibi Selefi ve Eş' ari
alimleriyle bazı Harici ve Şii alimleri bu
görüştedir.

4. Kafirlerin çocukları ahirette arasat* meydanında imtihana tabi tutulacaktır. Nitekim konuyla ilgili bazı hadislerde bu çocukların imtihana çekilecekleri haber verilmiştir (İbn Kesir, V, 54).
Buna göre ahirette bizzat Allah Teala
çocukların aklını kemale erdirdikten sonra tutuşturulan bir ateşe girmelerini emredecektir. İlahi ilirnde mürnin (said) olarak bilinenler bu emre itaat edecekleri
için cennete girecekler, buna karşılık kafir (şaki) olarak bilinenler emre isyan ederek cehenneme atılacaklardır. İbn Kayyim el-Cevziyye bu görüşü tercih edenlerdendir (Beyhaki, s. 92 ; İbnü' I-Vez!r, s.
340-34ı). İbn Teymiyye, Ebü'I-Hasan elEş'arfnin bu görüşü benimseyenlerden
olduğunu söylerse de (Der, ü te carui, VIII,
40 ı) İbn Pürek Eş'arfnin üçüncü şıkta belirtilen görüşü benimsediğini nakleder
(Mücerred, s. 144). Ahmed İsam ei-Katib
Beyhaki;nin, Muvaffak Ahmed Şükrl de
İbn Teymiyye'nin dördüncü şıkta zikredilen görüşü savunduklarını iddia etmiş
lerdir (A~fdetü 't-tev/:tfd, s. 267; Ehlü ' Lfetre, s. 97). Ancak bu müelliflere ait eserlerin incelenmesinden anlaşı!dığına göre Beyhaki ve İbn Teymiyye üçüncü şık
ta belirtilen görüşü tercih edenler arasındadır (et-ru~ad, s. 91; Mecma<u {eta·
va, XXIV, 372)
Kafirlerin ölen çocuklarının ahirette
toprak haline geleceği veya iyi yahut kötü hiçbir arnelleri bulunmadığından cennetle cehennem arasında bir yerde (berzatı) kalacakları yolunda daha başka gö-
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rüşler ileri sürülmüşse de alimlerce bunlara itibar edilmemiştir (Ahmed isam eiKatib, s. 267)
Gerek bulüğ çağına ulaşmamış çocukların dinen mükellef sayılıp sayılmaya
cağı, gerekse bulüğ çağından önce ölen
müslüman ve gayri müslim çocuklarının
ahiretteki durumları hakkında genellikle mezhepler arasında farklı görüşlerin
ortaya çıktığı. hatta aynı mezhebe mensup alimierin bile ortak bir görüşte birleşemedikleri görülmektedir. Kur'an-ı
Kerim'de Allah'ın insanları muvahhid (hanif) olarak yarattığı, O'nun yaratmasın
da bir değişikliğin olmayacağı belirtildiği (er-Rüm 30/30) ve sahih hadislerde
de aynı hususun ifade edildiği (Mü.sned,
IV, 24) dikkate alınarak doğan her çocuğun fıtrl bir imana sahip bulunduğunu
söylemek mümkündür. Bezm-i elestte
insanların rableri konusunda bilgilendiril diğ ini haber veren ayet de (el-A'raf 71
ı 72) bu görüşü desteklemektedir.
Mu'tezile ve Matürldiyye alimlerinin,
bir taraftan temyiz çağına giren her çocuğun iman etmekle mükellef olduğu
nu savunmaları, diğer taraftan kişinin
cennete girmesini sağlayacak olan dini
davranışların iktisabl nitelik taşıması gerektiğini söylemeleri ve neticede hiçbir
iktisabl arneli bulunmayan kafir çocuklarının cennete girecekleri görüşünü benimsemeleri birbiriyle çelişmektedir. Bu
bakımdan İslam alimlerinin, "Çocuklar
mükellef değildir" tarzındaki düşünce
lerine aykırı düşen bu görüş isabetli görünmemektedir.

Alimlerin, ergenlik çağına girmeden
ölen katir çocuklarının ahiretteki durumlarıyla ilgili olarak farklı görüşleri savunmaları, bu hususta çelişkili hükümler ihtiva eden rivayetlerden kaynaklanmaktadır. Hz. Peygamber'e nisbet edilen bu
rivayetlerin bir kısmı zayıf, bir kısmı da
uydurma kabul edilmiştir. Bazı alimler
bu rivayetler arasındaki çatışmayı gidermeye çalışırken bu tür hadislerin değişik zamanlarda söylendiği, hiç kimsenin başkasının sorumluluğunu taşıma
yacağını bildiren ayetin gelmesiyle bu
hadislerin neshedildiği ve buna bağlı olarak Hz. Peygamber'in kafir çocuklarının
cennete gireceklerini ifade eden sözlerinin yürürlükte kaldığı şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır (bk. Tecrid Tercemesi, IV, 593). Esasen bu hadisler "ahad"
mertebesinde bulunduğundan (bk. Miftal:tu künilzi 's-sünne, "veled" md.) akaid
alanında tek başına delil olarak kabul
edilemez. Bunların içinden. ölen bütün
çocukların cennete gireceğini ifade eden

hadisler, muhtelif ayetlerde Allah'ın hiçbir kuluna zulmetmeyeceği, herkesin iş
lediği arnellere göre karşılı k bulacağı ve
kimsenin başkasının günahından sorumlu tutulmayacağı şeklinde yer alan beyanlar da uygunluk arzetmektedir. Bu
sebeple ebeveyni ister müslüman ister
kafir olsun, bulüğ çağına ermeden ölen
bütün çocukların cennete gireceğini savunan görüşün tercih edilmesi daha isabetli görünmektedir.
Çocukların dini durumları müstakil bazı risalelere konu teşkil etmiştir. Birgivf'nin AJıvalü etfali'l- müslimin 'i (İstan
bul 1274), Süyütl'nin el-Elıadiş ii etfali'l-müslimin'i (Süleymaniye Ktp, Anta lya ITeke lioğluJ. nr. 909) bunlardan bazı 
larıdır .
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