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EHL-İ SÜNNET VE MU'TEZİLE'YE 
GÖRE MUKALLİDiN İMANI 

Abdullah DEMİR * 

Özet: 

Mukallidin imam problemi, keHim alimlerinin üzerinde hassasiyet

le durduklan konulardan biridir. Zira bu konunun neticesi direkt ola

rak Müslümanların çoğunluğunu ilgilendirmektedir. 

Bu makalede, tahldk ve taklid kavramlan ile bu kavramlar etrafın

da arneli :ıı:;ıezhepler arasında tartışılan taklid-ictihad ve itikad1 mez

hepler arasında tartışılan imanda taklid-tahldk konularına değinilerek, 

bu konuda kelfu:n mezheplerinin duruşlan belirlenmeye çalışılmış, 

özellikle Matürldiyye mezhebinin konuya bakışı, değişik boyutlarıyla 

incelemniştir. 

Anahtar Kelirneler: İman, taklid, mukallid .. 

Imitator's Belief (Muqallid) According to Alıl al-Sunnah and 

Mu'tazila 

Abstract: 

The problem of Irnitator' s Belief is one of tlıe essential matters ta

ken up by scholars particularly. Since tlıe result of tlıis matter directly 

engages tlıe majority of Muslims. 

In tlıe study, tlıe concepts of certainty (talıqiq) and imitatian (taq

lid) have been examined from tlıe po int of tlıeir terminologies as much 

as literally. In connection witlı tlıese terms, referring to tlıe matter of 

imitatian and independent judgments on tlıe Law (ijtihad) discussed 

amongst tlıe Schools of Law, and tlıe matter of imitatian and certainty 
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discussed aıııongst the Schools of Theology, the vi e w of Schools of 

Islamic Theology on these matters have been tried to be established. 

This study is essential owing to the po int of vi e w that from various 

aspects it examines the standpoint of the Maturlelite School about the 

matter of "imitators' Belief' on which lost of discussions have been 

occurred. 

Key Words: Belief, taqlid, muqallid. 

Kelfun ekolleri arasında erken dönemlerden itibaren taklld yoluyla iman eden ki

şinin imanının geçerli olup olmadığı, önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu ma

kalede, kelfun mezheplerinin, billıassa Matüıidl mezhebinin konuya bakışı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Konuya tahk:lk ve taklld kavramları üzerinde durarak başlamanın uygun olacağı ka

naatindeyiz. Tahk:lk kelimesi, "ispat etmek, doğrulamak, araştırmak" manalarını ifade 

etmektedir .ı Buna göre tahk:lkl iman da, dilli ve akli delillerle kuvvedendirilerek kaza

nılan imandır. Zira delil ile kuvvetlendirilen iman, ileri sürülecek şüphelere karşı takli

di imana nazaran daha dirençlidir .2 Bu bakış açısı ile olsa gerek klasik kelfun eserlerin

de tahk:lkl iman ifadesi yerine "istidlan iman" kullanımı göze çarpmaktadır. Kur'an-ı 

Kerim ve hadls-i şeriflerde tahk:lkl/istidlan iman ifadesinin geçtiği görülmemektedir. 

Ancak bu manayı çağrıştıracak, aklı kullanmayı ve tefekkürün vurgulandığı ayetlere 

sıkça rastlanmaktadır. Buradan hareketle tahk:lkl/istidlan iman ·kavrarnlaştırmasının 

daha sonraları kelfun sistemi içerisinde gerçekleştiğini söylemek mÜmkündür. 

Taklid kelimesi, bir şeyi omuza asmak, gerdanlığı boyna takmak ve bir göreve ata

mak gibi manalar ifade eder.3 Istılahta ise, başkasına ait söz veya fiilierin doğruluğu

na inanarak delil araştırmadan ve üzerinde düşünmeden uymak, delilsiz kabullenmek 

olarak tarif edilmektedir.4 Bu ıstılalll manasıile içtihada ve istidlille/tahk:lke zıt olarak 

İbn Manzfir, Lisiiniil-Arab, Beyrut, trs., X, ~9. 

2 A. Sairn Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akfiidi ve Keliima Giriş, Ensar Neş., İst. 1987, s. 33. 

3 İbn Manzilr, a.g.e., III, 365. 

4 Kiidi Abdülcebbilr, Şerhıı'l-Usılli'l-hamse, nşr. Abdulkerlm Osman, Kalıire 1408/1988, s. 61, 63; Mu
hanımed b. Abdüsseyid b. Şuayb el-Keşşi, Kitô.bii't-temhfd fi beyani't-Tevlıld, nşr. Ömür Türkmen, 
Yayınlanrnanıış Doktora Tezi, HÜ. SBE., Şanlıurfa 2002, s. 133; İbrahim b. Muhanımed el-Biicfiri, 
Tulıfetii'l-miirfd alô. Şerhi Cevhereti't-tevlıld, Daru'l-kütübü'l-ilmiyye, Beyrut 198311403, s. 33; Mu
hanımed A'la b. Ali et-Tehiinevi, Keşşô.fıııstılô.lıiiti'ljiinıln, Beyrut 1998, III, 508; Seyyid eş-Şerif Cür
ciini, et-Ta'rifiit, Mısır 1283,.s. 90. 
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kullamldığı görülmektedir. Öyle ki bu kişi hakkında başkasına delil ve hüccetsiz uy

ması sebebiyle, "onun sözü veya fıilini boynuna asmış gibi olduğıı" benzetmesi yapıl

mıştır.5 Bu kullanınıma göre, taklid eden kişiye de "mukallid" denilmektedir. 

Kur'an'da, taklld kavramının Arapça karşılığının kök fıili olan 'ka-le-de', taklld 

manasını ifade edecek şekilde kullanılmamaktadır. Taklld, Kur'an-ı Kerlm'de, ittiba, 

iktida, itaat kelimeleri ve bunların türevleri ile ifade edilmektedir. Bu terimierin geç

tiği ayetler incelendiğinde, ayetlerin olumlu ve olumsuz taklld olmak üzere iki zıt 

kullanımı içerdiği görülmektedir:6 Olumlu anlamda taklld, hak yolda olanları taklld 

şeklinde peygamberlere 7, ulü 'l-emre8, peygamberin varisieri olan 1ilirnlere9 itaat edil

mesini isteyen ayetlerde bulunmaktadır. Olumsuz anlamda taklid ise körü körüne tak

lid şeklinde yanlış temeller üzerine kı.İrulmuş olan atalar dinine hiç düşünmeden tabi 

olanların yerildiği ayetlerde belirtilmiştir.10 Kur'an'da batılı taklld edenlerin bu tavır 

ve davranışları, olumlu taklld grubuna giren ayetlerde olduğu gibi ittiba, iktida, itaat 

kelimeleri ve türevleri ile ifade edilmekle birlikte, hiç düşünmeden atalarının dinini 

kabullenmeleri sebebiyle eleştiriimiş ve kınanmıştır. inkarcıların bu olumsuz tavn 

Türkçe yazılan eserlerde 'körü körüne inanmak' şeklindell; Arapça eserlerde ise, 

'taklld-i malız', 'mücerredü't-taklid' kavramları ile ifade edilmektedir.l2 

I. AMELI VE İTİKADI KONULARDA TAKLİD 

A. Arneli Konularda Taklid: Taklid-İctihad Problemi 

Fıkıh usulünde taklld, "hüccetsiz ve delilsiz olarak başkasının sözünü kabul et

mek", "sözü hüccet olmayanın sözüne göre, delilsiz olarak amel etmek" olarak tarif 

5 Kadi Abdülcebbiir, Şerlıu'l-usılli'l-lıamse, s. 61; Cürcfull, a.g.e., s. 90. 
6 Kur'an-ı Kerim'in taklide bakışı lık. bk. Şemsettin Işık, Kur'an'da Taklit Anlayışı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, AÜ. SBE., Ank. 1997. 
7 AI-i İınrfuı 3/31, 32, 50, 132; en-Nisa 4/13,59, 64, 69, 80; el-Miiide 5/92; el-A'riif 7/157, 158. 
8 en-Nisa 4/59. 
9 Lokmfuı 31115; en-Nabl16/43. 
10 el-Bakara 2/170; el-Miiide 5/104; el-A'riif7/28, 70, 173; Yunus ıon8; Hud 11/62, 87, 109; İbriihlm, 

14/10; el-Enbiya, 21/53; el-Mü'minun 23/24; eş-Şuara 26174; el-Kasas 28/36; Lokmfuı 31121; Sebe' 
34/43; es-Siiffilt 37/69-70; ez-Zuluuf 43/22, 23, 24. 

ll Elmalılı Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, I-Vlll, Diyanet İşleri Reisliği, y.y. 1936, II, 
1785; Ö. Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Bilmen Yay., İst. ts., II, 833. 

12 Taklid-i mahz kullanım için bk. Alaeddin el-Üsmendi, Liibfibii'l-kelam, nşr. M. Sait Özervarlı, 
İSAM Yay., İst. 2005, s. 44, 45; Şihabuddin Mahmud el-Alilsi, Rıllıu'l-meanf fi tejsfri'l-Kur'ani'l
'azfm ve's-seb'i'l-mesanf, Beyrut ts., XXI, 94; Muhammed b. Ali eş-Şevkfuıi, Fetlıu'l-kadfr: el-Ca
mi' beynefenneyi'r-rivaye ve 'd-diraye min ilmi't-tefsfr, Beyrut ts., III, 412. 
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edilmektedir. B Bu tarife göre mukallid delile değil, hükmü çıkaran a.Jiıne itimat et

mektedir .14 

İslfun a.Jiınlerinin taklfd-ictihad konusundaki görüşlerini üç başlık altında topla

mak mümkündür: 

IV .IX. asırdan sonra, dört mezhepten birine bağlı olan fıkıh lliimlerinden çoğu 

taklfdin vacip ve Hizım olduğu görüşünü beıümsemiştir,l5 

İbn Hazm (ö. 456/1064), İbn Teymiyye (ö. 728/1328), İbn Kayyim el-Cevziyye 

(ö. 751/1350) ve Şevkfull (ö. 1250/1832) gibi ictihad taraftarlarının ise taklfde nere

deyse hiç meşruiyet tanımadıkları anlaşılınaktadır.l6 

İkinci görüşü benimseyen a.Jiınlere kıyasla daha mutedil sayabileceğimiz bazı bil

ginler ise mutlak vacip veya haram hükmünü vermek yerine, mesele ve mükellefle

rin durumuna göre bazı şartlar dahilinde taklfde cevaz verilebileceği görüşünü be

nirnsemişlerdir. İbn Abdilber (ö. 463/1070), Hat1bü'l-Bağdiid1 (ö. 463/1070), Ebu 

Şfune (ö. 665/1267), Şatibl (ö. 790/1388), Şah Veliyyullah (ö. ll 76/1 762) gibi a.Jiın

ler bu görüşlerini, insanların hepsinin ehliyet bakımından ictihad edebilecek seviye

de bulunmamaları sebebiyle avam-müctehid ayırımımn zorunlu olmasına dayandır

maktadırlar.17 Takilde karşı çıkan İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye takil

di, ittiba olarak isimlendirerek neticede kabul etmiş görünmektedirler.l8 İtikadl ko

nularda takilde karşı çıkan Mu'tezile mezhebi de19 fıkhl konularda takilde cevaz 

vermektedir .20 

13 Seyyid Bey, Muhammed Seyyid, UsıiliCI-Fıklı: Medlıal, Matbaa-i Amire, İst. 1333, 274; Zekiyüddin 
Şa'bfuı, Uslilii'l-Fıklı: İsli'un Hukuk İlininin Esasları, tre. İ. Kafi Dönınez, TDV Yay., Ank· 1999, s. 
448; Hayreddiri Karanıan, İslam Hukukunda İctihad, DİB Yay., Ank. 1975, s. 205; Bilmen, Kamus, 
1,246. 

14 Ö. Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İsliimiyye ve /stılalıiitı Fıklıiyye Kamusu, Bilmen Yay., İst. 1967, I, 246; 
Karaman, a.g.e., s. 205; Alıdülaziz Bayındır, "Taklid", İsliim'da İnanç ibadet ve Giin/iik Yaşayış An
siklopedisi, ed. İ. Kafi Dönmez, İFAV Yay., İst.l997, IV, 235. 

15 Karaman, a.g.e., s. 207, 215; Zekiyüddin Şa'bfuı, a.g.e., s. 449; H. Yunus Apaydın, "İctilıad", DİA, 
İst. 2000, s. 443. 

· 16 Karaman, a.g.e., s. 207, 215; Zekiyüddin Şa'bfuı, a.g.e., s. 449. 
17 Karaman, a.g.e., s. 216; Apaydın, "İctihad", DİA, XXI, 442-443. 
18 Seyyid Bey, Usıi/ii'l-Fıkh, s. 275. 
19 Kadi Abdülcebbar, el-Muğnf, XII, 125, 526, 531; a. mlf., Şerhıı'l-usıi/i'l-hamse, s. 63; a.mlf., el-Muh

tasar fi Usıili'-dfn, Muhammed Amrnara, Resrulü'-adl ve't-tevhid içinde, Kahii-e 1971, s. 243,252. 
20 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 124, 531; a. rnlf., Şerhıı'l-usıili'l-hamse, s. 63, 127; el-Muhtasar, 

s. 170,243,252. 
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B. İtikadi Konularda Taklid: Taklidi-İınan-Tahkik:i İman 

Kelfun mezheplerinin bu mevzudaki ilk ihtilaflan mukallid kapsamına kimlerin 

girip kimlerin girmediği hususundadır. Mu'tezile ve bazı rivayetlere göre Ebu'I-Ha

san el-Eş'arl'nin (ö. 324/935) delile dayanmayan imanın sıhhatinin söz konusu ol

mayacağını ileri sürdüideri nakledilmiştir.21 Bu görüşe göre avaının imarundan bah

setmenin imkfuıı kalmamaktadır. Bu hususta Matürldi kelfuncılannın aktardığı bilgi

ler mezheplerin 'mukallid' anlayışım ortaya koymarmza yardımcı olmaktadır. Buna 

göre Ehl-i Sünnet çerçevesi içerisinde yer alan mezheplere göre akl1 delile dayana

rak iman etmemiş olsalar da İslam diyarında yaşayan insanlar taklld seviyesinin üs

tündedirler. Çünkü bu kişiler kainatın yaratıcısı olarak Allah Teaiii'yı basit de olsa 

bazı istidlillerle bilmektedirler. Oysa Mu'tezile, mukallidi, nefsi itıninana (siikün-i 

nefs) sahip olmayan22, inançlannda kolayca şüpheye düşebilecek23 hatta şüphe ve 

zan içinde bulunan kimse olarak görmektedir.24 Bu ise neticede çoğunluğu oluşturan 

avarmn mürnin olmadıklan sonucunu doğuran bir görüşü savunmaianna sebep ol

muştur (küfr el-funm).25 Çoğunluğun küfür ile itlıam edilmelerine yol açabilecek bu 

düşünceler, Ehl-i Sünnet mezheplerince reddedilmiştir. Eş'ariyye ile Matündiyye 

21 Keşşi, a.g.e., s 133; İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed, el-Faslfi'l-milel ve'l-Eiıva ve'n-Ni
Jıal, Dfuu'1-Ma'rife, Beyrut 1406/1986, IV, 35; Abdülkfihir el-Bağdiidi, Usıllii'd-dfn, İst. 1346, s. 
255; Muhyiddin Mehmed b. Mustafa Şeyhziide, Kitabıı Navni'l-Feraid ve Cem 'i'l-Fevaid, y .y. 1317, 
s. 41; İbnü'l-Murtazii, Ahmed b. Yahya el-Mutezili, Kitiibii'l-kaliiidfi Taslıflıi'l-Akfiid, nşr. A. Nan 
Nadir, Dil.rü'l-Maşnk, Beyrut 1985, s. 133; Hasan b. Alıdülmuhsin Ebfi Azbe, er-Ravzatü'l-Belıiyye 
fima beyne'l-Eşariyye ve'l-Miitiirfdiyye, Diiiretü'l-Maarifi'n-Nizamiye, Haydambad 1332, s. 21; Tef
tiizil.ni, Şerlııı'l-Mekasıd, V, 219-220; Aıiisi, a.g.e., XXI, 66; Xxvı, 62, 94; Ebü'1-Muin en-Nesefi, 
Tebsıratii'l-Edil/e, I, 43; Seyyid Bey, Usfilii'l-FıKh, s. 278; Ali Abdülfettah el-Mağribi, İmamıı Eh
li's-Süııne ve'l-Cemaa Ebıl Mansılr el-Matiirfdf ve Araıılııı'l-Kelamiyye, Mektebetü Vehbe, Kahire 
1405/1985, s. 374; Toshihiko Izutsu, İslam Düşüncesinde İman Kavramı, tre. Selahaddin Ayaz, Pı
nar Yay., İst. 2000, s. 149; Hüseyin Aydın, Ebii'l-Hasan el-Eş' ari'deNazar ve İstidlal, Nehir Yay., 
Malatya 2003, s. 166. 

22 Kiidi Abdülcebbiir, el-Mıığnf, XII, 37, 195, 199; Orhan Şener Koloğlu, Cübbfifler'in Kelam Sistemi, 
Yayınlanmarnış Doktora Tezi, dan. A. Saim Kılavuz, UÜ. SBE., Bursa 2005, s. 98;-Huşeym Ali Feh
mi, el-Cübbfiiyan: Ebti Ali ve Ebti Haşim, Kahire 1966, s. 99; Sil.bfini, el-Kifiiye, vr. 88a; İbriihirn b. 
İbriihirn el-Lekil.ni, Cevlıeretii't-tevlıfd, Daru'l-kütübü'l-ilmiyye, Beyrut 1983/1403, s. 33; Mağribi, 
a.g.e., s. 386. 

23 Ebfi Reşfd Saf d b. Muhanınıed en-Nfsil.bfirf, el-Mesai/ fi'l-lıi/af beyne'l-Basriyyfn ve'l-Bağdfidiyyfn, 
nşr. Ma'n Ziyade, Ma'hadü'l-inmai'l-Arabi, Beyrut 1979, s. 289, 302, 303; Aıiisi, a.g.e., XXVI, 
61. 

24 Kiidi Abdülcebbiir, el-Mıığnf, XII, 17, 21. 
25 Ebü'l-Muzaffer el-İsferiiyfnf, et-Tebsfr fid-Dfn ve Temyfzi'l-Fırkati'n-Naciye 'ani'l-Fırakı'l-Hali

kfn, nşr. Seyyid İzzet el-Huseyni, Beyrut 1309, s. 39; Aıiisi, a.g.e., XXVI, 61; "Taklidi imanı red dü
şüncesi mantık ve diyalektik hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayanavarnın küfre nisbet edilmesine ka
dar llerJetilmiştir ki bu anlayış 'kiifr el-amme' tezi olarak meşhur olmuştur" bk. Izutsu. a.g.e. s. 144. 
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keHl.mcılarının, mukallid kavramı ile ıssız bir yerde yetişip (şahik-i cebel) kainatın 

yaratıcısı hakkında hiç nazar ve tefekkürde bulunmaıruş, sadece kendisine tebliğ 

eden bir şahıs vasıtasıyla ve tebliğ edildiği kadarıyla iman etmiş kişiyi kastettikleri 
anlaşılmaktadır .26 

Bu tür tartışmalar taklid fıilinin kategorize edilıiıesini gündeme getirmiştir. Nite

kim Ehl-i Sünnet mezheplerinin özellikle Mat:üridi' mezhebinin görüşlerinin değer

lendirilmesi, taklid edilen düşüncenin hak ıru yoksa batıl ıru olduğu ve taklid eden 

kişinin içinde yaşadığı sosyal çevre gibi değişkenler dikkate alınarak taklid eylemi 

kategorize edilebilir: 

a. Taklid-i Mahz/Taklid-i Mücerred (Körü Körüne Taklid): Kelime-i tevhid 

veya kelime-i şehiideti söylemekle birlikte, inancında şüphe içinde olan ve inancımn 

hatalı olabileceği kanaatini taşıyan, sırf başkalarına uyarak onlar iman etti diye iman 

eden, onlar inkar ederse ben de inkar ederim düşüncesi ile iman eden kimseler, 'Tak

lid-i mahz'27 kategorisinde mütalaa edilebilir. Bu durumda olan kimse, Kerriimiyye 

mezhebi hariç28, şüphe ve zanmn imamn sılılıatini yok etmesi sebebiyle bütün mez

heplerce mürnin kabul edilmemiştir.29 Mat:üridi iiliınlerinden Ebu'I-Berekat en-Ne

serı: ise, Medtirikii't-tenzfl adlı tefsiriiıde müşriklerin babalarına tabi olmalarını zan

na tabi olmak olarak ifade etmekte; hakkın ise ancak zan ve tevehhümden uzak ilim 

ve yakin üzere sabit olduğu kanaatini ortaya koyarak bu tür taklidin batıl kabul edil

me illetini açıklamaktadır _30 

b. Müslüman Bir Çevrede Yaşayan Mukallid: Müslüman bir toplumda yaşa-· 

yan, kiiinatı Allah Teala'nın yarattığuu bilen ve bu inançta kararlı olarak tasdik eden, 

akli' ve nakli delilleri bilmemekle ber~ber basit de olsakendi düşüncesi ile Allah'ın 

varlığım bilerek iman eden kimseler, takliden de iman etmiş olsalar bu, taklid-i 

mahzlk:örü körüne taklitten ayn mütalaa olunmaktadır.3l Kelam iiliınlerinin çoğun

luğu, bu kategorideki mukallidin, arzu edilen nazar ve istidliili terk etmesi sebebiyle 

26 bk. Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 61. 
27 Aliieddin el-Üsmendl, Liibôbii'l-kelam, nşr. M. Sait Özervarlı, İSAM Yay., İst. 2005, s. 44-45. 

28 Keşşl, a.g.e., s. 134. 

29 Kitabii't-Tevlıfd Cambridge Üni. Nr. Add, 3651 'deki nüshanın kenanndaki açıklayıcı bilgiler de bu 
tesbiti desteklemek'tedir: 

"-'~ wl.;ısJ.,...)I J,!li:öiJ5.14\.J.J-ı.,;~~.ı 0ıs. 0ı.J, ~u... 0ıs. 0ı ..ıl ..,.k., .:r.ılll...ı...J;l.:;..~ ..,..,,;:u .u,ı.ı..,.;~ 
Matüıidi, Kitabii't-Tev!ıfd, s. 4,dip. 2; AHleddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 44-45; İbrahim ehBilcilıi, Tulı
fetii'l-miirfd, s. 36; Bağdadi, Usıllii'd-dfn, s. 253; Alı1si, a.g.e., XXI, 94-95. 

30 Ebü'l-Berakilt en-Nesefi, Tejsfrii'n-Nesefi, IV, 190. 

31 Alileddin el-Üsmendl, a.g.e., s. 45; Silbilııl, el-Bidiiye, s. 90; a. mlf., el-Kifiiye, vr. 88b. 
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günahidir olacağım belirtmişlerdir. Bu kategoride değerlendirilen ta.kliden iman eden 

kimse, Ehl-i Sünnet mezheplerinin tamarın ile birlikte32 Bağdat Mu'tezile'sinden 

Ebu'I-Kasım el-Belhl el-Ka'bi (ö. 319/931)33 ve Ubeydullah b. Hasan el-Anben34 

tarafından da mürnin olarak kabul edilmiştir. Bu kişiler hakkındaki tartışmanın Ehl

i Sünnet mezhepleri ile Mu'tezile arasında geçtiği söylenebi1ir.35 

c. ıssız Bir Çevrede Yaşayan Mukallid: Bu tasnife giren mukallid, sosyal bir 

çevre içinde yaşarınyar olması (şil.hik-i cebel) ve basit de olsa hiç a.kli tefekkilide bu

lunmarmş olması sebebiyle diğer iki mukallid kategorisinden farklı değerlendirilmek

tedir.36 Bu şekilde iman eden kişinin iman durumu Eş'ariyye ile Matürldiyye arasın

da tartışmalı olduğu gibi, Ehl-i Sünnet mezhepleri ile Mu'tezile arasında da tartışma

lıdır. Bu gruptaki mukallidin imam, Matürldiyye iilimlerince sahih kabul edilmekle 

birliktenazar ve İstidiiili terki sebebiyle mes'ul olduğu da ifade edilmektedir.37 

II. KELAM EKOLLERİNİN TAKLİD PROBLEMiNE BAKIŞI 

A. Selef Aıimıeri 

Ebu Hanife (ö. 150/767), İmam Evzai (ö. 157/774), Sevr! (ö. 1611778), İmam 

Mil.lik (ö. ı 79/795), İmam Şafll (ö. 204/820), Abdullah b. Sa! d b. Muhammed b. el

Küllab (ö. 240/854), Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), Haris el-Muhasibi (ö. 243/858), 

Abdülaziz el-Mekkl, Ebu'I-Abbas el-KaHin1s1 gibi selef dönemi önderlerine göre, 

32 İbnü'l-Murtazii, Kitô.bü'l-kalô.id, s. 133; Bağdiidi, Usıllii'd-dfn, s. 254; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsı
ratii'l-edille, I, 42; Aliieddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 45, 46; Siibfini, el-Bidô.ye, s. 89; a. mlf., el-Kifô.
ye, vr. 88a; Ebfi Azbe, a.g.e., s. 22; Alfisi, a.g.e., XXI, 94; XXVI, 62-62; Seyyid Bey, Usıllii'l-Fıklı, 
s. 278. 

33 Seyyid Bey, Usıllii'l-Fıklı, s. 133. 
34 Alfisi, a.g.e., XXI, 94; XXVI, 62; Seyyid Bey, Usıllii'l-Fıklı, s. 279. 
35 Siibfini, el-Bidô.ye, s. 89-90; Ebfi Azbe, a.g.e., s. 21, 23. 
36 Siibfini, el-Kifô.ye, vr. 84b. 
37 Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi, a.g.e., s. 219; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 42; Aliieddin el

Üsmendi, a.g.e., s. 45, 46; Siibfini, el-Bidô.ye, s. 89; Şemseddin es-Semerkandi, a.g.e., s. 462; Ebu'I
Berakat en-Nesefi, el-Umde, s. 40; Ubeydullab es-Semerkandi, a.g.e., vr. 2a, 43a; Şeyhzade, a.g.e., 

. s. 40; Kemiil b. Ebi Şerif, el-Müsô.mera bi şerlıi'l-müsô.yera li'bni Hümô.m, İst. 1400/1979, s. 299; 
Diivfid-i Karsi, Diivild b. Muhammed el-Karsi, Şerlıu'l-kasfdeti'n-mlııiyyeti't-tevlıfdiyye, Hayiili, 
Şerlııı Kasidetii'n-mlniyye ile birlikte, İst. 1318, s. 122; Ali el-Kan, Dav'iil-me'alf alô. Bed'il-Emô.
lf, s. 91; Manastırlı İsmail Hakkı, Tellıfsü'l-Kelô.mfi Berô.Jıini Akô.idi'l-İslô.m, İst. 1332, s. 26-27; 
Birgivi Mehmet Efendi, a.g.e., s. 53; Abdüllatif el-Harputi, Tenkflıu'l-Kelô.mfi Akô.idi Elıli'l-İslô.m, 
haz. İbrahim Özdemir-Fikret Karaman, TDV Elazığ Şubesi Yay., Elazığ 2000, s. 218; Bilmen, Mu
vazzalı İbn-i Kelô.m, s. 79; Mağribi, a.g.e., s. 80-81; Seyyid Bey, Usıllü'l-Fıklı, s. 278-279; Alfisi, 
a.g.e., XXI, 94; XXVI, 61, 62, 94. 
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mukallid mü'rnindir. Fakat nazan terk etmesi sebebiyle de günahldirdır.38 

B. Mu'tezile 

Mu' tezili kaynaklar içinde mukallidin iman durumu hakkında açık ibarelerle sade

ce Zeyd1 Mutezili bir iilinı olan İbnü'l-Murtaza'nın (ö. 840/1437), Kitô.bü'l-kalô.idfi 

tashfhi'l-akô.id isimli eserinde Basra ekolünün tamamı, Ebil Ali el-Cübblli veEbil Ha

şim el-Cübblli'nin mukallidi mürnin kabul etmediği; Ebü'l-Kasııu el-Belhl el

Ka'bi'nin ise mürnin kabul ettiği bilgisi tespit edilebilmiştir.39 Kaynaklarda Mutezili 

Ubeydullah b. Hasan el-Anberl'nin de mukallidi mürnin kabul ettiği nakledilmekte

dir.40 Buna karşın çeşitli mezheplere ait değişik kaynaklarda Mu'tezile'nin, mukallidin 

mürnin olmadığında ittifak ettiği41, bunakarşın mul<:allidi Ebil Hiişim el-Cübblli'nin 

katir, diğer Mutezili keliimcıların ise fiisık olarak isitnlendirdikleri nakledilmektedif.42 

Mu'tezile'nin; mükellef her insanın aklının aynı seviyede olması (müsavat

ı akl),43 aklın nakilden önce iyi ve kötüyü bilebileceği bu sebeple marifetulla

hı vacip kılacağı,44 usillü'd-din üzerinde nazarda bulunmanın her mükellefe 

farz-ı ayn olduğu,45 iman-bilgi özdeşliğini savunmalarının bir sonucu olarak 

hak inanca taklid ile ulaşılamayacağı,46 taklidin bilgi edinme yollarından olma

dığı47 aksine batıla itikat sebepleİ:inden olduğu,48 takl1din kişiyi hatadan koru-

38 Ebü'l-Muln en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 42; Alaeddin el-Üsmendl, a.g.e., s. 46; Sabun!, el-Bida
ye, s. 89; a. mlf., el-Kifaye, vr. 88a; Bağdadl, Usıllii'd-dfn, s. 254; Ebu Azbe, a.g.e., s. 22. 

39 ı)A _;...ı ~ .&1 :i.!..>"-" .) .lli.JI J :-'.,ı_;..a:ll 

.&1 ~ y L. <i.J.l:! ~ J ~ ı)AjA :J.ı3 J 

:i..ıb.....J 1 t4~ J .ıt.i#J 1 Jy-=-1 J.:..ll ı.:;!IJ \.il !....U !)Ay~.:. J: :~1 
ı)A_jAı ~~~~ı :~lA Jil J .)e Jil 

İbnü'l-Murtaza, Kitabii'l-kalaid; s. 133. 
40 Seyyid Bey, Usıllu'l-Fıklı, 278-279; Alfisl, a.g.e., XXVI, 62. 
41 Keşşl. a.g.e., s. 133; Sab~nl. ~ifaye, vr. 87b; Aıusl, a.g.e., XXI. 96. 
42 Bağdadl,.{]sfilii'd-dfn,.s. 25':?; Ebü'l-MUın en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 43; Sabun!, el-Kif{iye, vr. 

87b; SeyYid Bey, Usıilii '1-Fıklı, s. 278; Aliisi, a.g .e., XXI, 66; İbrahim el-Bacfiri, Tıılıfetii '1-miirfd, s. 35. 
43 UbeydıİUah es-Semerkandi, a.g.e., vr. 26a; Ardoğan, Recep "Keliirncılara Göre Zarurilik ya da Na

zarilik Yönüyle Marifetullrur', Marife, y. 5, sy. 1, s. 179. 
44 Kadi Abdülcebbiir, el-Muğııf, XII, 444; a. mlf., Şerlıu'l-usi"ili'l-lıamse, s. 43, 64, 67, 68; Ebü'l-Yüsr 

el-Pezdevl, a.g.e., s. 299; Ebü'l-Muln en-Nesefi, Balırii'l-Kelam, s. 7; Sabun!, el-Bidaye, s. 168; a. 
mlf., el-Kif{iye, vr. 84b; Y. Şevki Yavuz, "Akıl", DİA, IT, 245. 

45 Kadi Abdülcebbiir, el-Muğııf, XII, 125,526, 531; a.mlf., Şerlıu'l-usi"ili'l-lıamse, s.63; a.nılf., el-Mu/ı- , 
tasar, s. 25. · 

46 Kadi· Abdülcebbiir, el-Muğnf, XII, 532. 
47 Kiidi Abdülcebbiir, Şerlıu'l-usi"ili'l-lıamse, s. 61. 
48 Kadi Abdülcebbiir, el-Muğnf, XII, 120, 182. 
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yamayacağı49 vefasit olduğu,50 taklid yoluyla mükellefin sükün-i nefse/itikat-i 

cazime ulaşamayacağı51 gibi görüşlerinin bir sonucu olarak; avam-havas ayrımı 

yapmaksızın52 her mükellefin nazarda bulunarak tahkiki imana ulaşmasını zo

runlu gördükleri ve bu nedenle de mukallidin imanını sahih kabul etmedikleri 

söylenebilir.53 Zira Mu'tezile'ye göre imanın taklidi ve tahkiki olarak ayrıma 

tabi tutulamayacağı, geçerli tek iman şeklinin tahkiki iman olduğu anlaşılmak

tadır.54 

Bazı kaynaklarda Mu'tezile'ye "taklitten kurtulabilmek için mükelleflerin, ina

nılması gerekli her bir iman meselesini akli delil-özellikle hudüs- ile bilmesinin,55 

imanını izah edebilmesinin, şüphe ve itirazlarakarşı kendini koruyabilmesinin, hat

ta bu itiraz ve şüpheleri hertaraf edebilmesinin mecburi olduğu, bu şartların avam 

için bile gerekli olduğu"56 görüşü atfedilmektedir. Kadi Abdülcebbar, her mükelle

fın nazar~a bulunmasını vacip kabul etmekle birlikte, mükellefin itirazlarakarşı ken

disini koroyabilmesini ve varit olan şüpheyi hertaraf edebilmesini şart koştuklan id

diasını kabul etmemektedir.57 

Mu'tezile furü'u'd-dinde alimin görüşüyle amel etmeyi kabul etmekle beraber58 

usUlü'd-dinde taklidi kabul etmemektedir.59 Bu sebeple her iikil-baliğ üzerine, bu 

49 Kildi Abdülcebbilr, e/-Mıığnf, XII, 123-124. 
50 Kildi Abdülcebbilr, el-Mıığnf, XII, 123-127; a. rnlf., ~1-Mulıtasar, s. 171; Koloğlu, a.g.tz., s. 115; Hu

şeyrn Ali Fehrni, el-Ciibbiiiyan, s. 101. 
51 Kadi Abdülcebbilr, el-Mıığnf, XII, 37, 195, 199; Ebfi Reşid en-Nisilbfiri, el- Mesiiilfi'l-lıiliif, s. 289, 

302, 303; Cilhız'a göre cilhilde de sükfin-i nefs bulunabileceğine dair krş. Kildi Abdülcebbilr, el-Mıığ
nf, XII, 36; Koloğlu, a.g.tz., s. 98. 

52 Kildi Abdülcebbilr, el-Mıığnf, XII, 137-138, 533; a. rnlf., Şerlııı'l-ııslili'l-lıamse, s. 126; a. rnlf., el
Mıılıtasar, s. 252. 

53 İbnü'l-Murtazil, Kitiipii'l-kaliiid, s. 13:3;_Kildi Abdülcebbilr, el-Mıığnf, XII, 194, 529, 533; a. rnlf., 
Şerlııı'l-ııstıli'l-lıamse, s. 39, 45, 69, 71; Huşeyrn Ali Fehıni, el-Ciibbiiiyiin, s. 98. 

54 Kildi' Abdülcebbilr, el-Mıığnf, XII, 137-138,525, 530; a. rnlf., Şerlııı'l-ııslili'l-lıamse, s. 126; Çelebi, 
İlyas, İslam İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kiidf Abdiilcebbar, Rağbet Yay., İst. 2002, s. 313. 

55 · Ebil Muzaffer el-İsferilyini', a.g.e., s. 39; İlyas Çelebi, a.g.e., s. 237. 
56 Ebfi Muzaffer el-İsferilyini, a.g.e., s. 39;,Keşşi, a.g.e., s. 133; Kildi Abdülcebbilr, el-Mıığnf, XII, 525; 

Silbfini', el-Kijiiye, vr. 87b; Ebfi Azbe, a.g.e., s. 22; Çelebi, İlyas, a.g.e., s. 237. 
57 Kildi Abdülcebbilr, el-Mıığnf, XII, 137-138; a. rnlf., Şerlııı '1-ıısılli'l-lıamse, s. 126. 
58 Kildi Abdülcebbilr, Şerlııı'l-ııslili'l-lıamse, s. 63, 126, 127; a. rnlf., el-Mıılıtasar, s. 170,243,252. 
59 Kfidi Abdülcebbilr, Şerlııı'l-ııslili'l-lıamse, s. 63, 127: a. rnlf., el-Mıığnf, XII, 125,526, 531; a. rnlf., 

el-Muhtasar, s. 243, 252. 

~~-
35 
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illemin bir yaratıcısı olduğuna delil getirmek vaciptir .60 Bu konuda yerine getirilme

si herkes için mümkün olmayan şartlar ileri sürmesi nedeniyle Mu'tezile eleştirilmiş

fu.61 Fakat Kiidf Abdülcebbiir bu itirazlan kabul etınemektedir. Zira O'na göre ava

mm da usı.1lü'd-dfni bilmesi gereklidir. Fakat icmali olarak bilmesi yeterlidir. Alim
ler gibi tafsili olarak bilmesi şart değildir. 62 

·, 

Değişik kaynaklarda Mu'tezile'ye atfedilen görüşleri şöyle sıralamak müm

kündür: 

a. "İman kayıtlı tasdiktir, yani delile dayanan tasdiktir. Bu sebeple delil imanın 

sıhhat şartıdır. Mukallidin imanı ise delile dayanmadığı için sahih değildir."63 Mu'te

zile kaynaklannda da marifetullah konusu işienirken nazar ve istidliilin imanın teme

li ve şartı olduğu, bu yönüyle imanın öncesinde yer aldığı,64 marifetullahın ancak na

zar ile gerçekleşeceği, bunun dışında gerçekleşmeyeceği,65 bu sebeple de nazarın 

herkese vacip olduğu66 bilgilerinin yer aldığı görülmektedir. 

b. "İman, 'ernn' ve 'emiin' kökünden türerniştir. Bu sebeple iman edenin aldan

rnış, yanılmış ve hataya düşmüş olmaktan nefsinin güvende olması gerekir. Mukal

lidin ise güvende olmaması sebebiyle imanı geçerli değildir.67 Mükellef, şüpheyi gi-

60 Kadi Abdülcebbiir, el-Muğnf, XII, 137-138, 167, 181, 194,444,529,530, 533; a.mlf., Şerlıu'l-ustı
li'l-lıamse, s. 43, 64, 67, 68, •71; Huşeym Ali Fehmi, el-Ciibbô.iyiin, s. 98; Ebü'l-Mııin en-Nesefı 
Mu'tezile'nin tutumunu şu şekilde aktarmaktadır: "Bir. kimsenin mü'min olduğuna hükmedilebilme
si için, hasımlarıyla mücadeleye güç yetirmesi ve karşı karşıya kalabileceği tüm problemleri çözme
sine imkan sağlayacak şekilde, inanılması vacip olan şeyleri delilleriyle bilmesi gerekir. Bu şartları 
yerine getirmekten aciz olan kimsenin Müslüman olduğuna hükınedilemez. Mu'tezile'nin mukallid 
hakkındaki ihtilafı istidliil etmeyerek kebire işlemesindendir: Delile dayanmadan inanan kimse İstid
liili terk ettiği için iisidir. İstidiiili terk büyük günahtır. Büyük günah sahibini imandan çıkarır, onun 
mü'rnin olmasını engeller. bk. Ebü'l-Muln en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 43; a. mlf., Balırii'l-Ke
liim,s. 3. 

61 Keşşl, a.g.e., s. 134; Kadi Abdülcebbiir, el-Muğnf, XII, 555; a. nılf., Şerlııı'l-usılli'/-lıamse,,s. 126; 
"Mukallidin imanı yeterli olmaz iddiasında olan kişilerin sözlerine itibar edilmez; çünkü bu iddia 
Müslümanların çoğunun imanının salıili olmadığı sonucuna götürür". bk İbn Hacer el-Askalanl, Fet
lıu'l-bfirf şerizi Sahflıi'l-Bulıiirf, Beyrut ts., XIII, 354. 

62 Kadi Abdülcebbiir, Şerlııı'l-ıtslUi'l-lıamse, s. 124; a. mlf., el-Muhtasar, s. 252. 
63 Ebü'l-Muin en-Nesefı, Tebsıratii'l-edille, I, 44-45,58. 
64 Koloğlu, a.g.tz., s. 98 dp. 37. 
65 Kiidf Abdülcebbiir, el-Muğnf, XII, 529, 532; a. mlf., Şerhu'l-usilli'l-lıamse, s. 69, 76, 88; Huşeym Ali 

Fehmi, el-Ciibbiiiyiin, s. 98. 
66 Kadf Abdülcebbiir, el-Muğnf, XII, 181, 194,444, 533; a. mlf., Şerhu'l-ustıli'l-Jıamse, s. 43, 64, 67, 

71, 68; a. mlf., el-Muhtasar, s. 171; Koloğlu, a.g.tz., s. 114. 

67 Sabun!, el-Kifiiye, vr. 88a. 



EHL-İ SÜNNET VE MU'TEZİLE'YE GÖRE 
MUKALLİDiN İMAN! 

denneye güç yetiremediği müddetçe sahih itikada ulaşmış sayılamaz. Çünkü 'hak', 

delilleri üstün gelen ve batılın sebeplerini açıklayandır. Bir kimse delil ile bilmediği 

müddetçe, kendisine haber verilen şeylerde aldatılıp aldatılmadığını ve bunlara inan

cının sılılıatini bilemez."68 Ebü'l-Mu1n en-Nesefi'nin aktardığı bilgilere benzer gö

rüşler Mutezill kaynaklarda da, marifetullaha takltd ile ulaşılamayacağı,69 taklldin 

kişiyi hatadan koruyamayacağı,70 batıla itikat sebeplerinden birinin de taklld olma

sı nedeniyle71 bu yolla sükil.n-i nefse/itikat-i dizime ulaşılamayacağı,72 nazar ile 

ilim sahibi olmadıklan için de inançlannda kolayca şüpheye düşebilecekleri73 hatta 

şüphe ve zan içinde bulunan kimse gibi olduklan ifadeleri ile tespit edilebilmekte
dir.74 

c. "Sevaba nail olmak için meşalekate tahammül etmek gerekir. Oysa imanın as

lı olan tasdiki kazanmada meşalekat yoktur. Meşalekat bu tasdike delil ile ulaşmada

dır. Mukallid, imanını delile dayandırmadığı için meşalekate tahammül etmemiştir. 

Dolayısıyla sevaba nail olamayacak, imanın faydasını göremeyecektir. İmamn fay

dalı olmamasının illeti meşalekate tahammülün olmamasıdır. Meşalekat delilleri araş

tırarak ilim elde edip bu yolla imana ulaşmaktadır".75 Mutez11i anlayışa göre vacip, 

bir meşalekat taşıdığı için yapıldığında karşılığında medh ve sevabı, terk edildiğinde 

ikab ve zem bulunmaktadır.76 Teklif ise mükellef için külfet ve meşalekatin olduğu 

her hangi bir fiili ifade etmektedir.?? Buna göre nazann vacip olması sebebiyle na

zan terk eden mukallid de meşalekati yüklenınemiş olmaktadır. Kad1 Abdülcebbar 

nazan terk edenin zem ve ikaba uğrayacağını belirtmektedir _78 Mutezm kaynaklar

da, "nazan terk eden kimse imanın faydasını göremeyecektir" şeklinde bir ifade ise 

tespit edilememiştir. 

68 Ebü'l-Muln en-Nesefi, Tebsıratii'l-edil/e, I, 58; Sabilni, el-Kif{ıye, vr. 88a. 
69 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 532. 
70 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 123-124. 
71 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 120,182. 
72 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 37, 195, 199; Ebil Reşld en-Nisabfui, el-Mestiilft'l-lıiltif, s. 289, 

302, 303; Sabilnl, e/-Kijtiye, vr. 88a; İbrahim el-Lekaru, Cevlıeretii't-tevlıfd, s. 33; Mağribi, a.g.e., s. 
386; Huşeym Ali Fehmi, el-Ciibbtiiyan, s. 99; Koloğlu, a.g.tz., s. 98. 

73 Ebil Reşld en-Nisabilrl, el-Mestiilft'l-lıiltif, s. 289,302, 303; Alilsl, a.g.e., XXVI, 6~. 
74 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 17, 21; a. mlf., Şerlııı'l-ıısılli'l-lıamse, s. 63. 
75 Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 44. 
76 Koloğlu, a.g.tz., s. 114 dp. 105. 
77 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 293; Koloğlu, a.g.tz., s. 255. 
78 Kadi Abdülcebbar, el-Mıığnf, XII, 444. 
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d. "Mukallidin imanı, aynen yeis anında iman eden kimsenin imanının kabul 

edilmemesi gibi kabul edilmeyecektir. Çünkü imanını delile dayandırmamıştır. Ce

hennemden kurtuluş ve cennete eıişmek yaptıklanrnızla elde ettiğimiz bir haktır, bu 

sebeple mukallid delile dayanmayan imanı ile cenneti hak etmiş sayılmaz."79 Ehl-i 

Sünnet kaynaklannda Mu'tezile'ye atfedilen bu görüşün Mu'tezlli anlayışa uygun 

olduğu söylenebilir. Zira Mu'tezll1 anlayışa göre cennete giren her bir kimsenin, ora

ya girmeyi hak etmiş olması gerekir. 80 

Mu'tezilenin, bilgi ve imanı özdeşleştirmesi nedeniyle mukallidin imanını kabul 

etmediği de ileri sürülmektedir.81 Mu'tezile'nin bilgi tanırnlarından hareketle, mu

kallidin imanını geçersiz kabul ettikleri sonucuna ulaşılmasını isabetli bulmayan ba

zı araştırmacılara göre ise "Mu'tezilenin sistematiğinde 'itikat: iman' değildir. Sade~ 

ce bu tanımlardan hareketle onlann mukallidin imanını geçersiz kabul ettikleri sonu

cuna ulaşmak doğru olmaz" _82 

Mu'tezile'nin Ehl-i Sünnet'in takltd anlayışının aksine 'hak' olsun 'batıl' olsun 

bütün takltd çeşitlerini körü körüne bağlılık şeklinde değerlendirmeleri,83 mukallid 

konusunda tepki çeken bir sonuca varmalanna neden olmuştur. Konu hakkında Ka

di Abdülcebbar, takltd yoluyla Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunun biline

meyeceğini, çünkü O'nu taküdin Müseylime'yi taklitten daha evla olmayacağını 

söylemektedir.84 Kadi Abdülcebbar, Mat:üıidi'nin de ifade ettiği argümanlarla takli

din bilgiye ulaşmanın doğru ve emin yolu olamayacağını ve söz konusu kaygıyı gi

deremeyeceğini ortaya koymaktadır. Buna göre, insanlar, farklı din ve mezheplere 

mensup olduklan ve hepsinin de taküd edilen selefieri olduğu halde, kendi yolunun 

hak, ötekilerin yolunun batıl olduğu iddiasında ortaktırlar. O halde taküd, sahibini -

onun gibi diğerleri de pek çok zıt görüşe vardığından- inazur yapmaz.85 Kadi Abdül

cebbar, Mat:üıidi ile aynı delilleri kullanmasına rağmen ikisinin taküd görüşünün ay

nı olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Kadl Abdülcebbar, ister hakka ister batıla inansın, 

79 Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., vr. 27b, 60a. 
·so Koloğlu, a.g.tz., s. 408. 
81 Hüseyin Aydın, a.g.e., s. 162; Izutsu, a.g.e., s. 134. 
82 Koloğlu, a.g.tz., s. 94. 
83 Kadi Abdülcebbar, el-Muğnf, XII, 124, 125,526, 531; a. mlf., Şerlıu'l-uslili'l-Jıamse, s. 63. 
84 Kadi Abdülcebbar, el-Mulıtasar, s. 171; Recep Ardoğan, "Mu'tezileye Göre Allah'a İıi:ıan Konusun

da Aklın Gücü ve Sorumluluğu", Marife, sy. 3, s. 304. 

85 Kadf Abdülcebbar, el-Muğnf, XII, 123-124; a. mlf., el-Mulıtasar, s.l71-172; Matürldi, Kitiibii't-Tev
lıfd, s. 3-4; İlyas Çelebi, a.g.e., s. 119-122. 
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takl1den iman eden kimseler arasında aynm yapmazken86; Matüri:d1'nin, hakkı tak

nd eden mukallitlerle körü körüne batılı takli:d eden mukallideri farklı değerlendir

diği anlaşılmaktadır.87 

Mu'tezile kelamcılarının takl1den iman eden kişinin isimlendirilmesinde de ihti
laf ettikleri nakledilmektedir. İbnü'l-Murtaza'nın aktardığına göre Basra ekolÜnün 

tamarnı ile hem Ebu Ali, hem de Ebü Haşim takli:diıı kişiyi kurtarmaya yetmeyece

ğini ve mukallidin mürnin olmadığını söylemektedir.88 Ubeydullah b. Hasan el-An

ben ile Ebü'l-Kasırn el-Belhl el-Ka'b1'nin ise böyle bir imanı geçerli saydığı nakle

dilmektedir.89 Ancak İbnü'l-Murtaza, Ebü Ali ve Ebu Haşim'in "mukallidin mürnin 

olmadığı" şeklindeki görüşlerini aktarmaktadır ki, mürnin olarak İsimlendirmedikle

ri mukallidi, fasık mı yoksa kafir olarak mı nitelendirdikleri net olarak anlaşılama

maktadır. Kaynaklarda Mu'tezile'nin çoğunluğu!lun delilsiz iman edenin mürnin ol

madığını söyledikleri, Ebu Haşim'in ise kafir olduğunu söylediği aktarılır.90 Eş' an, 
Ebü Ali'nin fasıka mürnin denilebileceğini söylediğini kaydeder.91 Dolayısıyla bura

da Ebu Ali'nin mukallidin mürnin olmadığı görüşü ile fasıka da mürnin denilebilece

ği görüşü beraber değerlendirildiğinde, mukallidi kafır olarak düşündüğü söylenebi
lir.92 

C. Eş'ariyye 

Eş'arl mezhebine göre istidlai herkes için vaciptir, kul ancak Allah Teala'yı delil 

ve hüccet üzere bilirse takli:d kapsarnından çıkar.93 Bu sebeple kul imanını akli: deli

le dayandırmalıdır. Kaynaklarda Mu'tezile mezhebine atfedilenin aksine Eş'ariyye 

kelamcılarının kişinin delili dil ile ifade ede~ilmesi ve varit olan şüphe ve itirazları 

bertaraf etmeye güç yetirmesini zorunlu görmedikleri nakledilmektedir.94 Buna gö-

86 Kadi Abdülcebbiir, el-Mıığnf, XII, 123-124,125, 526, 531; a. mlf., Şerlııı'l-ıısılli'l-lıamse, s. 63; a. 
mlf., el-Muhtasar, s. 171; Çelebi, İlyas, a.g.e., s. 119-122. 

87 Matüıidi, Kitabii't-Tevlıfd, s. 3-4; Alfreddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 45. 
88 İbnü'l-Murtaza, Kitabii'l-kaliiid, s. 133 
89 İbnü'l-Murtaza, Kitabii'/-kaliiid, s. 133; Seyyid Bey, Usıl/ii'l-Fzklı, s. 278-279, Alilsi, a.g.e., XXVI, 

62. 
90 Bağdadi, Usıllii'd-dfn, s. 255; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebszratii'l-edil/e, I, 43; Sabilni, el-Kifiiye, vr. 

87b; Seyyid Bey, U sıliii '1-Fzk/z, s. 278; Aifisi, a.g .e., XXI, 66; İbrahim el-Bacilıi, Tıılıfetii '1-miir~d. s. 35. 
91 Eş'ari, Makiilatii'l-İslamiyyfn, s. I, 274. 
92 Koloğlu, a.g.tz., s. 410 dp. 222. 
93 Keşşi, a.g.e., s. 134; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebszratii'l-edille, I, 43; Ebu Azbe, a.g.e., s. 22. 
94 Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebszratii'l-edille, I, 53; Sabilni, el-Bidaye, s. 89; a. mlf., el-Kifaye, vr. 87b, 

88a; Ebil Azbe, a.g.e., s. 22; Hüseyin Aydın, a.g.e., s. 181. 
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re kişi, imanını delile dayandırmasına rağmen böyle bir şüphe ve itiraz duıumu ile 

karşılaşırsabunların üstesinden gelecek alirolerin bulunduğuna inanması yeterlidir.95 

Eş'ariyye'nin, imanın istidHlle dayanmasını gerekli görmekle birlikte dil ile ifade ve 

şüpheyi hertaraf edebilmeyi zorunlu görmemesi sebebiyle Mu'tezile'ye göre daha 

esnek davrandığı ifade edilebilir.96 

Eş' ari Minılerinin konu hakkındaki görüşlerini dört farklı grupta toplamak 

mümkündür: 

a. "Mukallid mümindir, fakat nazar ve istidlllli terk ettiği için asidir. Bu hal üze

re ölürse affedilmesini veya günalu miktarınca azap edilmesini umarız."97 Bu görü

şün atfedildiği Adudüddin el-Id'ye (ö. 756/1355) göre istidHll yolu şer'an vaciptir,98 

Ebu Muzaffer el-İsferayini (ö. 47l/1078),99 İbn Furek (ö. 406/1015),100 Seyfeddin 

el-Aroidl (ö. 631/1233) ve Falıredd!n Razi'ye göre ise Allah'ın varlığına ulaşmak 

için taklid caiz değildir. Nazarda bulunmak ise her mükellefe farzdır.101 

b. "İman delile dayanan bir tasdiktir. Bu sebeple mukallidin imanı sahilı değil

dir." Bu görüş Ebü'l-Hasan el-Eş' ari'ye atfedilmektedir.102 Bu görüşe göre mukallid 

imanını nazar ve istidlil.le dayandırmadığı için mürnin isı:İıini hak etmemektedir)03 

Navnu'l1erfiid eserinin müelli:fi Şeyhzade (ö. 951/1544) mukallidin imanını salıili 

görmeyenler arasında Bakıllan! (ö. 403/1013), Ebu İshak el-İsferay!ffi104 ve Cüvey-

95 Ebu Hamid el-Gazziill, el-İktisiidfi'l-İ'tikiid: İtikad'da Orta Yol, tre. Kemal Işık, AÜİF Yay., An
kara 1971, s. 15; Ebü'1-Mu'tn en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 46-147. 

96 Kadi Abdüleebblir, el-Muğni, XII, 530; a.ınlf., Şerhu'l-uslili'l-hamse, s. 124, 126. Hüseyin Aydın, 
a.g.e., s. 181. 

97 Bağdadi, Usıilii'd-din, s. 253. 
98 Adudüddin Abdürrahlm b. Ahmed el-İci, "e1-Akaidü'l-Adildiyye", Akiiid Risiileleri, haz. Ali Nar, 

Beyan Yay., İst. 1998 içinde, s. 43. 
99 Ebu Muzaffer el-İsferayinl, a.g.e., s. 111-112. 
100 İbn Fı1rek, Miicerredii Makiiltiti'l-Eş'ari, s. 250. 
101 Ali el-Kan, Ebü'l-Hasan Nı1reddin Ali b. Sultan Muhammed el-Kan el-Herevi, Şerhu'l-Fıkhı'l-Ek

ber, tre. Y. Vehbi Yavuz, Çağn Yay., İst. 1979, s. 386; Emrullah Yüksel, "Ebklirü'1-Efklir", DİA, 
İst. 1994, X, 78; Aıus:ı, a.g.e., XXI, 94; Fahreddin-i Razi, Ebil Abdullah Fahreddin Muhammed b. 
Ömer b. Hüseyin, Keliim'a Giriş:el-Muhassal, tre. Hüseyin Atay, Kültür Bak. Yay., Ank. 2002, s. 
30. 

102 Keşşt, a.g.e., s. 133; İbn Hazm, a.g.e., IV, s. 35; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 43; 
Şeyhzade, a.g.e., s. 41; Mağribi, a.g.e., s. 374; Aydın, Hüseyin, a.g.e., s. 166. 

103 Bağdadi, Usıilii'd-din, s. 256. 
104 Beyll.zizade, eserinde Ebu İshak el-İsferll.yinl'nin nazar ve istidlll.li kulun yerine getirmesi gereken 

ilk vaeib olarak kabul ettiğini nakletrnektedir. bk. Beyaztzade, İşiiriitii'l-meriim, s. 84; İbn Fı1rek, 
Miicerredii Makiiliiti'l-Eş'ari, s. 250. 
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ılı'nin (ö. 478/1085) isimlerini zikretmekte105 ve Cüveyıll'ye: "Kim ki buluğa eriş

tİkten sonra nazar edebilecek kadar yaşar fakat nazar etmeden ölürse onun imanının 

sıhhatinin bulunmadığı hususunda ihtilaf edilmemiştir" sözünü atfetmektedir.l06 

c. "Delil getirmeye gücüyettiği halde taküd eden, günalıkardır; istidlrue güç ye

tiremeyen kişiler günalıkar değildir." Teftazam (ö. 793/1390) ile107 Tuhfetü'l-mürfd 

eserinin müelli:fı İbrahim el-Bikfui'nin (ö.1277/1860) bu görüşü tercih ettiği anlaşıl
maktadır. 108 

d. Ebu Hfunid el-Gazziili ise insanların farklı akü kabiliyette yaratılmaları ve 

farklı meşrepte olmalarının bir sonucu olan üç çeşit imandan bahsetmiş ve kuvvet 

açısından farklı olduklarım beliıtmekle birlikte her üç iman şeklini de salıili kabul et

miştir. Bunlar, avarmn imam, mütekelliıİıin imam ve 1irifin imamdır_l09 Ona göre 

ilim sahibinin mukallide nispetle üstünlüğü olmasına rağmen, inancında şüphe etme

yen mukallidin de gerçek mürnin olduğunda şüphe yoktur.I10 Gazzrui, mukallidin 

imanının akü izahlar yerine, ibadetlerle kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirterek bu 

tartışma konusuna yeni bir açılım kazandırmış, bu görüşü ile de mezhep önderi 

Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'den farklı bir konumda durmuştur .lll O'na göre önemli olan, 

Allah'ın kullarını mutlak imanla mükellef tutmasıdır. Yoksa onlardan iman edecek

leri şeyin mahiyeti üzerinde düşünmeyi, ispat delillerini bulmayı ve tahklklne giriş

meyi, kısacası istidlrue gitmeyi istememiştir .I 12 

Eş'ariyye ruimleri, İmam Eş'an'ye atfedilen "mukallid mürnin olarak isimlendi

rilemez" görüşünün113 ona bir iftira olduğunu söyleyerek bu noktada Eş'ari'yi sa

vunmaktadırlar. er-Ravzatil'l-behiyye müellifi Ebu Azbe (ö. 1125/1713), Eş'an'nin 

mukallidin imanını salıili saymadığı şeklinde bir rivayerin bulunduğunu kaydetmek-

105 Şeyhziide, a.g.e., s. 42. 
106 Şeyhzade, a.g.e., s. 41. 
107 Teftazfull, Şerlıii'l-mekiisıd, V, 218-224. 
108 İbrahim el-Bacilıi, a.g.e., s. 22_ 
109 Aıpaguş, Hatice Kelpetin, "İman Bağlamında Kelfu:n'da Taklid ve Mukallid (Gazz1ili Örneği)", Ke-

/iim Araştırmaları, 3:1 (2005), s. 125-126. 
rıo Gazz1ili, e/-İktisiid.fi'l-İ'tikiid, s. 12; M. Sait Özervarlı, "Gaz1ili", DİA, İst. 1996, XIII, 510. 
lll Gazz1ili, el-İktisiidfi'l-İ'tikiid, s. 169. 
112 Aıpaguş, "İman Bağlaıruıida Kelfu:n'da Taklid ve Mukallid (Gazz1ili Örneği)", Keliim Araştımıala

rı, s. 126-127. 
113 Keşşl,a.g.e., s.133; İbn Hazm, a.g.e., IV, 35; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edil/e, 1,43; Şeyh

zade, a.g.e., s. 41; Ebu Azbe, a.g.e., s. 21; Teftazfull, Şerhıı'l-mekiisıd, V, 219-220; Bağdadi, Usıl
/ii'd-din, s. 255; Aıusl, a.g.e., XXVI, 62, 94; Izutsu, a.g.e., s, 149; Mağribi, a.g.e., s. 374; Hüseyin 
Aydın, a.g.e., s. 166. 
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le birlikte, bu görüşün ona ait olamayacağımispatlamaya gayret etmektedir.l14 Tef

tfu:full de, Eş'a.rl'ııin "mukallid, ne mürnin ne de karırdir" sözünden muradın, mukal

lidin karnil derecede mürnin olmadığını ifade etmek olmalıdır. Yoksa bundan mura

dı iki menzile arasında bir yerde olduğu ve cennete girerneyeceği değildir" demekte

dir.115 Abdülkamr el-Bağdadl'ııin (ö. 429/1037) tespitine göre ise, Eş'a.rl mukallidi 

mürnin diye isimlendirmenıişse de, tak:lid yoluyla inanan kimseyi müşrik de sayma

mıştır. İmanla küfür arasında üçüncü bir yer kabul etmediğine bakılırsa, o anılan sö

züyle arnelleri terk eden kişinin durumunda olduğu gibi mukallidin imanının kemal 

derecesinde bulunmayacağım söylemek istemiştir. Aynca Eş'a.rl'ııin eserlerinde na

zar ve istidlann doğruluğuna değiııilirken, vacipliğinden söz edilmediği dikkate alı

nırsa, Eş'a.rl'ııin anlayışına göre mukallidin imam geçerlidir)16 Ebfi Azbe'ye göre 

Eş'a.rl'ye atfedilen mukallidin imanının salıili olmadığı iddiası iftiradan başka bir şey 

değildir. Aym müellif Eş' acilerin önde gelenlerinden Kuşeyrl (ö. 465/1072) ve Ta

cettin Subki'nin (ö. 771/1370) de aym kanaati paylaştıklarım aktanr.l17 Bu hususta 

Seyfeddin Anıidi'den (ö. 631/1233) de Eş'a.rllerin mukallidin karır olmadığında itti

fak ettikleri görüşü nakledilnıiştir)18 Bütün bu savunmalara karşın İbn Hazm (ö. 

456/1064), 'küfr el-funme' iddiasım es-Semnan1 hariç bütün Eş'a.rllere mal etmekte 

ve bu sebeple Eş'ariyye'ye ağır şekilde tenkit yöneltmektedir.l 19 Netice olarak; 

Eş'ariyye'nin çoğunluğunun mukallidin imarum salıilı kabul etmekle birlikte, nazar 

ve istidlal1n terk edilmesini günalı olarak gördükleri söylenebilir)20 

D. Mürcie, Kerrfuniye ve Şia 

Mürcie'nin bu konuda iki farklı gruba aynidığı nakledilmektedir: "Onlardan bir grup, 

araştırmaksızın tevhide itikat etmenin iman olmadığını iddia ederken, diğer grup ise araş

tırmaksızın tasdikiniman olduğıınu kabul etmektedir'')21 Mürcie'den birinci grubun gö-

114 Ebu Azbe, a.g.e., s. 21. 
115 Teftazfuıi, Şerlıii'l-mekiisıd, V, 219-220. 

116 Bağdadi, Usıllii'd-dfn, s. 255. 

117 Ebu Azbe, a.g.e., s. 21, 23; Aıilsi, a.g.e., XXVI, 62, 94. 

118 İbrahim el-Biicurl, a.g.e., s. 35. 

119 İbn Hazm, a.g.e., IV, 35; Izutsu, a.g.e., s. 149. 

120 Hüseyin Aydın, a.g.e., s. 175; İbn Filrek, Miicerredü Makiilt1ti'l-Eş'arf, s. 250; Seyyid Bey, Usı"i
lii'l-Fıklı, s. 279. 

121 Ebü '!-Hasan el-Eş' ari, Makiiliitii 'l-İ sliimiyyfn ve ilıtiliifii' l-musallfn, nşr. H. Ritter, Matbaaili' d-dev
le, İst. 1930, I, 207. 

·.-J~ 

42 



EHL-İ SÜNNET VE MU'TEZİLE'YE GÖRE 
MUKALLİDiN İMANI 

rüşlerinin, mukallidin imanı tartışmaianna kaynaklık ettiği ifade edilmek.tedir.122 

Kerriimiyye mezhebinden mukallidin mürnin olduğu görüşünü benimsedikleri 

nakledilmektedir.I23 Buna göre kim kelime-i tevhldi ikrar ederse, Allah'ı bilmese de 

onun mürnin olduğuna hükmedilir. Bu, Ehl-i Sünnetin takl1d-i mahz olarak ifade et

tiği takl1d kapsamına girmektedir ki bu şekilde gerçekleşen imanın sahih olmadığın

da ittifak edilmiştir.I24 

ŞYa, Mutezill anlayış paralelinde itikadi görüşlerini şekillendirmiştir.I25 

MukaHidin imanı hususunda da ŞYa'nın Mutezill çizgide olduğu anlaşılmakta

dır.I26 Buna göre mükellefe yaratıcısını bilmesi ve ulfihiyetinde vahdaniyetine, 

rubfibiyetinde şeriki olmadığına itikat etmesi vaciptir.127 Bu sebeple usUlü'd

din'de taklid haramdır. Her mükellefin icmali de olsa delil ile bu hususları bil

mesi gerekir. Çünkü bu konu itikadi vaciplerdendir ve zan ile yetinilemez_l28 

İsmailiyye fırkasının ise nazarı haram, taklidi vacip kabul ettiği nakledilmek

tedir.l29 

E. Matüridiyye 

Matürldiyye kelamcıları imanın tahkiki hale getirilmesini hedef olarak göster

mişler, her insanın basit de olsa nazar ve istidlal yapabilecek kabiliyette olduğunu 

ifade ederek, nazar ve istidlalde bulunmayanları mes'ul kabul etmişlerdir)30 Mukal-

122 Izutsu, a.g.e., s. 129. 

123 Keşşi, a.g.e., s. 133. 
124 Keşşi, a.g.e., s. 134. 
125 İlyas, Üzüm "İsnaaşeriyye" DİA, XXIII, İstanbul2001, s. 147-148. 
126 Muhammed Hüseyin b. Ali b. Rıza, Aslıı 'ş-Şia ve UsıUülıa, nşr. M urtaza es-Seyyid Muhammed er

Rıdva Kaşifülgıtii, Mektebetü'n-Neciih, Kahire 1377/1908, s. i30, 151; Allame Tabatabai, Seyyid 
Muhammed Hüseyin, İslam'da Şia: Şia der İslam, İslami Kültür ve İlişkiler Merkezi Tercüme ve 
Yayın Müdürlüğü, Qum 1998, s. 104. 

127 Muhammed Hüseyin, Aslıı 'ş-Şia, s. 131. 
128 Muhammed Hüseyin, Aslıı'ş-Şia, s. 151, 130; Allame Tabatabai, İslam'da Şia, s. 104; Hamid Al

gar, "Merci-i Taklid", DİA, XXIX, 172. 
129 Seyyid Bey, Usfilii'l-Fıklı, s. 280- Seyyid Bey, Usıllü'l-Fıkh, s. 281. 
130 Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi, a.g.e., s. 219; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edil/e, I, 42; Sabilıll, el-Bi

diiye, s. 89; Şemseddin es-Semerkandi, a.g.e., s. 462; Ebu'l-Berakat en-Nesefi, el-U;ııde, s. 40; 
Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., vr. 2a, 43a; Şeyhzade, a.g.e., s. 40; Kemal b. Ebi Şerif, a.g.e., 
s. 299; Davud-i Karsi, a.g.e., s. 122; Ali el-Kan, Dav'iil-me'ali alil Bed'il-Emillf, s. 91; Manas
tırlı İsmail Hakkı, a.g.e., s. 26-27; Birgivi Mehmet Efendi, a.g.e., s. 53; Abdüllatif el-Harputi, 
a.g.e., s. 218; Bilmen,Mııvazzah İlm-i Kelilm, s. 79; Mağribi, a.g.e., s. 80-81; Seyyid Bey, Usıllii'l
Fıkh, s. 278. 
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lidin mürnin olduğuna hükmetmek:le birlikte,l31 tahkiki imam da gereksiz görme

mişlerdir. Bu konuda Mu'tezile ve Eş'ariyye'den farklı olarak imanın mutlaka akll 

delile dayanması gerektiği görüşü yerine, Hz. Peygamber'in sünnetine hatta basit de 

olsa istidl§.le dayanmasım yeterli görmüşlerdir. Mat:üıidiyye kelamcıları mukallitleri 

üç farklı kategoride mütalaa ederek içfude,şüphe ve tereddüt bulunduran, batılı tak

lld edenftak:lld-i mahz mukallitleri mürnin kabul etmemişlerdir)32 İkinci kategoride 

değerlendirilen dar-ı İslam'da yaşayan mürninleri ve üçüncü kısmı oluşturan tek ba

şına ıssız bir yerde yaşayan (şahik-i cebel) ve karşılaştığı bir kişinin tebliği netice

sinde iman eden kimseleri de mürnin kabul etmişlerdir. 

Matüıi di anlayışa göre basit de olsa hiçbir n azar ve istidl§.lde bulunmayan m es' ul 

olur. Mat:üıidl kelamcıları, nazar ve istidl§.l1 imanın sıhhatinin değil, kem§.linin bir 

şartı görmeleri ile Mu'tezile'den aynlmaktadırlar.l33 Zira imanda nazari süreç değil 

iradi süreç ki bu tasdiktir, asıl ve şart olup, akıl yürütme haric1 bir yüküınlülüktür.l34 

Ebü'l-Mu1n en-Nesefi'ye göre, imanın faydalı olabilmesi veya tasdikiniman sayıla

bilmesi için akll delile dayanmasım şart koşanlar olmuştur. Halbuki böyle bir şart bu

lunmamaktadır. Zira imanın, mucize ile destek:lenmiş bir peygamberin sözüne da

yandınlması da yeterlidir. 135 Öte yandan Mu'tezile'nin ortaya koyduğu taklld çerçe

vesi içerisine neredeyse Müslümanların ekseriyeti girmektedir. Mantıki düşünüşü 

yapamayan avarnın dışlanmaması için, mukallidin mürnin kabul edilmesi gerek:li

dif.l36 Her ne kadar mukallid, istidlali terki sebebiyle günahkar da olsa mümindir, 

imanı muteberdir ve Allah Te§.la'nın, mükelleflere, iman ettikleri takdirde ebed1 cen

netine nail edeceğine dair vaadinin kapsamına dahildir.l37 

131 Keşşi, a.g.e., s. 133; Ebil Azbe, a.g.e., s. 22. Ebü'1-Yüsr el-Pezdevi, a.g.e., s. 219; Ebü'l-Muin en
Nesefi, Tebsıratii'l-edil/e, ı, 42; Alfreddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 45; Slibilni, el-Bidiiye, s. 89; Şern
seddin es-Semerkandi, a.g.e., s. 462; Ebü'l-Beraklit en-Nesefi, el-Umde, s. 40; Ubeydullab es-Se
merkandi, a.g.e., vr. 2a, 43a; Mağribi, a.g.e., s. 80-81; Kemal b. Ebi Şerif, a.g.e., s. 299; Şeylızli
de, a.g.e., s. 40; Davud-i Karsi, a.g.e., s. 122; Ali el-Kiiri, Dav'ül-me'alf alil bed'il-Emtilf, s. 91; 
Manastırlı İsmail Hakkı, a.g.e., s. 26-27; Abdüllatif el-Harputi, a.g.e., s. 218; Bilmen, Mııvazzalı 
İlın-i Keltim, s. 79; Birgivi Mehmet Efendi, a.g.e., s. 53; Seyyid Bey, Usıl/ii'l-Fıklı, s. 278. 

132 Keşşi, a.g.e., s. 134; Alaeddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 44, 45. 

133 Alaeddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 46; Slibfini, el-Kifiiye, vr. 88a; Alilsi, a.g.e., XXVI, 94. 

134 Ubeydullab es-Semerkandi, a.g.e., vr. 42b; Şeylızade, a.g.e., s. 37. 

135 Ebü'l-Mu'in en-Nesefi, Tebsıratii'l-edil/e, ı, 47-48. 

136 Keşşi, a.g.e., s. 134. 

137 Ubeydullab es-Semerkandi, a.g.e., vr. 2a, 43a . 
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Matüıidiyye ilimlerine göre ilham, kur'a çekme, fal ve taklid gibi sağlam bir te
mele dayanmayan ve sistematik olmayan yöntemler bilgi edinme yolu olarak kabul 
edilmez)38 Taklidi güvenilir bilgi kaynağı olarak kabul etmeyen Matüıidiyye, bu 

yol ile inanç gerçekleşmişse, bu inancı doğrudan batıl olarak nitelememektedir. So
runun çözümü için taklide konu olanın inancın hak rm yoksa batil mı olduğunun tes
pit edilmesi gerekir. Çünkü Matüıidiyye, hakkı taklid ile batılı taklidi eşit tutmamak
ta, aralarında hüküm açısından fark görmektedir. Bu durumdaki bir kişi eğer batı] bir 
inancı taklid ediyorsa, güvenilir bilgi kaynaklarına dayanmadığı için hata ettiği gibi, 
batılı taklidi sebebiyle de imana ulaşamarınş demektir. Şayet bu kişi hak bir inancı 
taklid etmişse, güvenilir bilgi kaynaklarını, özellikle nazar ve istidlali terki sebebiy
le mes'uldür, mazur değildir)39 Bununla birlikte asıl gaye olan hakkı tasdike ulaş

mış olması sebebiyle de hüküm açısından mürnindir.l40Nazar ve istidlillden maksat 
aklı kullanarak hakka ulaşmaktır. Bu gerçekleştiği zaman, bu malesada götüren vası
taların terki hükmü değiştirmez. 141 

Mukallid hakkında hüküm verirken Matüridi illirnlerin, hakkı taklid ile batılı tak
lidi farklı mütalaa etmeleri konu ile ilgili ayetlerin muhtevasına uygun düşmektedir. 

Zira Kur'an-ı Kerim'deki taklid hakkındaki ayetler incelendiğinde, hakkı taklidin 
farklı mütalaa edildiği görülür. Aynı şekilde Sünnet'ten de bu ayırırru çıkartmak 
mümkündür. Hz. Muhammed (s.a.s.), insanları İslam'a davet etmesi için gönderil

miş, O da insanları, Allah'tan başka ilah olmadığına, şehiidet etmeye ve O'ndan ge
tirdiklerini kabul etmeye çağırmış, bu davet üzerine İslam'a giren mürnin sayılrruş ve 
şirkten uzak kalmıştır)42 Bu daveti kabul edip Müslüman olanların durumları ince

lendiğinde bu kişilerin hepsinin, nazar ve is~dlill neticesinde iman etmiş kişiler ol-

138 Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratü'l-edille,I, 34-37; Ebü'l-Berekll.t en-Nesefi, el-Umde fi'l-Akiiid, 
nşr. Temel Yeşilyurt, Kubbealtı Yay., Malatya 2000, s. 4; Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., vr. 3a; 
Teftiizll.ni, Şerlıil'l- akiiid, s. 12; Keıth Lewınsteın, "Doğu Hanefi Fırak Geleneği Üzerine Mülaha
zalar, tre. Sönmez Kutlu-Muzaffer Tan, İmam Miiturfdf ve Miitııridilik, haz. Sönmez Kutlu, Ank. 
2003 içinde, s. 94; Bekir Topaloğlu, "Ebu Mansı1r e1-Mll.türidi'nin Kelll.mi Görüşleri", İmam Miitıı
rfdf ve Miiturfdflik içinde, s. 178-179; Seyyid Bey, Usıllii'l-Fıklı, s. 276,278. 

139 Mağribf, a.g.e., s. 80; Alll.eddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 45, 46. 
140 Ebü'l-Yüsr e1-Pezdevi, a.g.e., s. 219; Ebü'1-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 42; Alll.eddin el

Üsmendi, a.g .e., s: 45; Sll.bı1ni, el-Bidiiye, s. 89; Şemseddin es-Semerkandi, a.g .e., s. 462; Ebü'l-Be
rakll.t en-Nesefi, el-Umde, s. 40; Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., vr. 2a, 43a; Mağribi, a.g.e., s. 
80-81; Kemal b. Ebi Şerif, a.g.e., s. 299; Şeyhziide, a.g.e., s. 40; Davud-i Karsi, a.g.e., s. 122; Ali 
el-Kiiıi, Dav'iil-me'alf alii bed'il-Emiilf, Dersaadet, İst. 1985, s. 91; Manastırlı İsmail Hakkı, 
a.g.e., s. 26-27; Abdüllatif el-Harputi, a.g.e., s. 218; Bilinen, Muvazzalı İlm-i Keliim, s. 79; Birgivi 
Mehmet Efendi, a.g.e., s. 53; Seyyid Bey, Usıllü'l-Fıklı, s. 278. 

141 Ebü'l-Muin en- Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 25, 38; Osman Kilisi Uryiini, Hayru'l-Kaliiid şer/w ce
viilıiri'l-akiiid miisemma Şer/w Kasfdeti'n-mlniyye, İst. 1301, s. 160. 

142 Beyiizizll.de, el-Usıllii'l-miinife, s. 129. 
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madığı görülmektedir.143 Aynı şekilde delil getirmeden iman eden kişilerin imanla
n, sahabe, tablin ve sonraki dönemlerde de geçerli kabul edilmiştir.l44 

Mil.türidiyye, imanın tahkiki seviyeye yükseltilmesi için aklın kullanılmasım teş

vik etmekle birlikte, dinin önemli ölçüde bilme konusu olmaktan çok, duyma ve ya

şama konusu olduğu hususunu göz ön Ün d~ bulundurmaktadır. Zira bilgin olmadıkla
n halde bazı insaniann dini samirniyet ve fedakarlık noktasında daha ileride olduk

lan bir gerçektir. Bu konuda tak:lid ehli olarak değerlendirilen halkın çoğunluğu ve 

bunlardan bir kısmı olan yaşlılanmızın dini samirniyetleri Mil.tüıidiyye'nin hükmü

nün isabetli olduğunu göstermektedii. Tak:liden iman eden avarnın da mürnin oldu

ğu hususunu Mil.türidiyye il.limleri şu şekilde ifade etmektedir: "Mukallid hakkında 

İslam hükmü gereklidir. O her ne kadar nazar ve istidlil.li terki dolayısıyla asi olsa da 

Allah Teil.la'ya itikat ve sair arnelleri ile itaatkil.rdır" )45 Farklı insan tipolojilerinin 

varlığı düşünüldüğünde Mil.tüıidiyye'nin benimsediği görüş haklılık kazanmaktadır. 

Çünkü bazı insaniann duygusal yönleri ağır basınakla birlikte, bazılannın ak:ll yönü 

daha ağır basmaktadır. Bazı insanlar sorgulayıcı bir rnizaca sahiptirler ve inandıkla

n konular hakkında delil ararlar. Bazılan ise bir başkasına güvenerek iman edebi

Jir)46 Miltüridi düşüneeye göre iman, iman edilecek hususlann bilinmesi neticesin

de, 147 şüphe ve tereddüdün bulunmadığı bir kesin kabulle, 148 iradi bir tercilı netice
sinde149 gönüllü olarak,150 kalp ile,151 iman konulan gaybi halde iken152 tasdik et-

.143 Ebü '1-Muln en-Nesefi, Tebsıratii '1-edille, 1,50; Şeyhzade, a.g .e., s. 41; Seyyid Bey, U sıliii '1-Fık/ı, s. 
278. 

144 Ebü'l-Muln en-Nesefi, Tebsıratii '1-edille, 1,50; Şeyhzade, a .g .e., s. 41; Seyyid Bey, U sıliii '1-Fıklı, s. 
278. 

145 Ebü'l-Muln en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 25, 42; Beyllzlzade, ei-Ustılii'l-miinife, s. 123. 
146 Alper, a.g.e., s. 76. 
147 Ebü'l-Muln en-Nesefi, Balırii'l-Kelam, s. 8; Mağribl, a.g.e., s. 379; Alper,a.g.e., s. 78. 
148 Keşşl, a.g.e., s. 144; Ebü'l-Berakat en-Nesefi, Tefsirii'n-Neseft, IV,174; Teftllzaru, Şerlıu'l-akaid, 

s. 57; Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., vr. 1b, 2a, 43b; İbnü'l-Hümam, a.g.e., s. 299; Beyllzlzade, 
ei-Usiilii'l-miinife, s. 120, 131; Bilmen, Muvazzalı İ/m-i Kelam, s. 72, 75; Manastırlı İsmail Hak
kı, a.g.e., s. 12; Alper, a.g.e., s. 53. 

149 Teftllzaru, Şerlıu'l-akfiid s. 58; a. mlf., Şerlıu'l-mekfisıd, V, 184; Şeybzade, a.g.e .. ,s. 41; Yeprem, 
a.g .e., s. 36; Mağribl, a.g .e., s. 389; Özcan, "Matüridl'ye göre İman-İslam-İhsan ve Küfür ilişkisi", 
Diyanet ilmi Dergi, c. 29, sy. 3, s. 95. 

150 Teftllzaru, Şerlıu'l-akaid, s. 57; Hayali, a.g.e., s. 7, 117; Kemal b. Ebi Şerif, a.g.e., s. 288. 
151 Ebü'l-Yüsr el-Pezdevl, a.g.e., s. 215; Ebü'l-Muln en-Nesefi, et-Temlıfd, s. 105; Keşşl, a.g.e., s. 153; 

Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., s. vr. 43a; Teftllzaru, Şerlııı'l-akaid, s. 57; İbnü'l-Hümam, a.g.e., 
s. 288; Mağribl, a.g.e., s. 375; Yeprem, a.g.e., s. 35. 

152 Sübkl, a.g .e., s. 42; Bilmen, Mııvazzalı İl m-i Ke[{im, s. 77; Kılavuz, İ s lam Akfiidi, s. 38; Alper, a .g .e., 
s.50. 
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mektir)53 Bu şekilde bir imana sahip olan kişi, bu imanı delille kazanıp-kazanmadı

ğına bakılmaksızın mümindir.154 

Matüıid1yye kelamcılannın "hak-batıl" aynınında hakkı taklldi reddetmeme

leri, insanı psikolojisi açısından düşünüldüğünde de makuldür. İnsan bazen psiko

lojik ve çevresel etkenierin tesiriyle doğruyu bildiği halde bunun tam aksini yapa

bilmektedir. Bu, insan açısından kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu neden

le çeşitli sebeplerin etkisiyle takl1d ile yetinen kişiler, imansızlıkla itharn edile

mez. Fakat keb1re konusunda olduğu gibi bu konuda da mes'ul olacaklan da bir 

gerçektir _155 

Kelam illimlerinin nazar ve istidlfili terk edeni asi/mes'ul kabul etmesi, nazar ve 

istidlfilin vacip olduğu hükmüne dayanmaktadır. Çünkü sayısız ayetle, duyularla al

gılanabilen tabiattaki olaylara atıfta bulunulmakta, düşünme ve akletme teşvik edil

mektedir)56 Kur'an'ın söz konusu atıflan daha çok Yüce Yaratıcının tanınmasına 

yöneliktir)57 Bu sebeple Haşviyye gibi bazı aşın fırkaların dışında İslam alimlerinin 

çoğunluğu istidlfilin vacip olduğu görüşünü benimsemiştii)58 Mezhepler arasında 

vacip hükmünün, farz-ı ayn ını yoksa belli kimselerin yapması ile diğerlerinden sa

kıt olan farz-ı kifaye mi olduğunda ihtilaf edilmiştir. Matüıidiyye, Kur'an da teşvik 

edilen tefekkürün herkese gücü ruspetinde farz olduğu; 159 şüphe ve itirazları berta-

153 Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi, a.g.e., s. 215; Ebü'l-Muin en-Nesefi, et-Temlıfd, s. 105; Keşşi, a.g.e., s. 
153; Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., vr.43a; Teftazfini, Şerlııı'l-aktlid, s. 57; Sübki, a.g.e., s. 38; 
İbnü'l-Hümam, a.g.e., s. 288; Mağribi, a.g.e., s. 375. 

154 Keşşi, a.g.e., s. 133; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 25. Alaeddin el-Üsmendi, a.g.e., 
s. 45, 46. 

155 Ebü'l-Yüsr el-Pezdevi, a.g.e., s. 219; Ebü'l-Muin en-Nesefi, Tebsıratii'l-edille, I, 42; Alaeddin el
Üsmendf, a.g.e., s. 46; Sabiini, el-Bidiiye, s. 89; Şemseddin es-Semerkandi,a.g.e., s. 462; Ebu'I-Be
rakat en-Nesefi, el-Umde, s. 40; Ubeydullah es-Semerkandi, a.g.e., vr. 2a, 43a; Şeyhzade, a.g.e., s. 
40; Kemal b. Ebi Şerif, a.g.e., s. 299; Davud-i Karsi, a.g.e., s. 122; Ali el-Kan, Dav'iil-me'alf ala 
Bed'il-Emiilf, s. 91; Manastırlı İsmail Hakkı, a.g.e·., s. 26-27; Birgivi Mehmet Efendi, Ravzatii'l
Cenniit (Akiiid Risiileleri, haz. Ali Nar, Beyan Yay., İst. 1998 içinde), s. 53; Abdüllatif el-Harputf, 
a.g.e., s. 218; Bilmen, Mııvazzalı İlm-i Keliim, s. 79; Mağribi, a.g.e., s. 80-81; Seyyid Bey, Usıllii'l
Fıklı, s. 278. 

156 Yasin 36/33-35; Fatır 35112-14; Mülk 67/3-4; KM 50/9-11; İbrahim 14/32-34. 
157 Topaloğlu, Keliim Araştınnaları Üzerine Diişiinceler, İFAV Yay., İst. 2004, s. 17. 
158 Kadi Abdülcebblir, el-Mıığnf, XII, 167; Kadi Abdülcebblir, Şerhıı'l-ııslili'l-hamse, s. 39, 45, 69, 76; 

Alaeddin el-Üsmendi, a.g.e., s. 42; İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İ/m-i Keliim, İstanbul 1339/1341, I, 
52 Ali el-Kan, Şerlııı'l-Fıklıı'l-Ekber, s. 386; Abdüllatif el-Harputf, a.g.e., s. 218. Seyyid Bey, Usıl
lü'l-Fıklı, s. 278. 

159 Sabun!, el-Kifiiye, vr. 85b; Bilmen, Mııvazzah İ/m-i Keliim, s. 79, 82; Mütercim Asım Efendi, Me
rahıı'l-meiili, s. 147; Şeyhzade, a.g.e., s. 31; Seyyid Bey, Usiilii'l-Fıklı, s. 279. 
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raf edebilecek ölçüde bu bilginin elde edilmesinin ise, sefer uzaklığında bulunan her 

bölgede belli kişilerin üzerine İslam toplumunun güvenliği açısından farz-ı kifaye ol

duğu görüşündedir.160 

İmanla mükellef her insan, Kur'an'ın istediği tefekkürü yapabileceği için, dünya 

meşgalesi ve başka şeylerle uğraşıp bu vazifeyi yapmayan mükellefler mes'ul kabul 

edilmiştir. Matüıidi alimlerinin de belirttiği gibi mukallider de sarsılmaz bir iman 

üzere olabilirler fakat imanları daha zayıftır, tehlikeye düşmeleri daha kolaydır. Bun

dan dolayı taklidi iman tehlike altındadır)61 Burada ifade etmek gerekir ki, bazı çağ

daş araştırmacıların "İmam Matüıidi taklidi imanı kabul etmemektedir" şeklinde an

laşılabilecek yorumlarını162 teyit edecek bir delil, araştırmamız esnasında tespit edi

lememiştir . 

. Avaıııın kullandıkları delillerin, "delil olma yönünü" bilmemelerini de mazur gö

ren Matüıidi bilginleri bunu gerekli gördüğü iddiasıyla Mu'tezile'yi eleştirmekte

dir)63 Matür!diyye'nin bu tutumu avaının durumu göz önünde bulundumlduğunda 

isabetli görünmektedir. Zira Müslümanların çoğunluğu kelime-i şehfidet ve ezan-ı 

Muhaııımedi gibi temel isıarnı şiarları bilmekle birlikte, bunların ne manaya geldiği 

sorulsa, yeterli açıklama yapamayacak durumdadır. 

Matüıidiyye kelfuncıları, varit olan şüphe ve itiraza karşı konulması ve bunların 

bertaraf edilmesinin her Müslümana gerekli olduğu görüşünü atfettikleri Mu'tezi

le'yi, bunda muvaffak olmanın herkes için mümkün olmayacağı gerekçesiyle eleş

tirmektedirler .164 

Konuyu; kelfun kitaplarına nispeten halk arasında bir dönem daha yaygın olarak 

okunan eserlerde geçen ifadelerle bitirmek istiyoruz: 

160 Mütercim Asım Efendi, Meralııı'l-melili, s. 147; Manastırlı İsmail Hakkı, a.g.e., s. 23; Bilmen, Mu-
razzalı İlın-i Kellim, s. 78. . 

161 Miitürldi, Te'vfllitıt Elıli'.s-Siinne (nşr. Fatıma Yusuf el-Haymi), Lübnan 1425/2004, II,197; Ebü'l
Muln en-Nesefi, Tebsıratii'l-edil/e, I, 28; Mağribl, a.g.e., s. 388: 

162 bk. Özcan, Mlitiirfdf'de Bilgi Problemi, İFAV Yay., İst. 1998, s. 177; Işık, Kemal, Mlitiiridi'nin Ke
llim Sisteminde İman Allalı ve Peygamberlik Anlayışı, Fütüvvet Yay., Ank. 1980, s. 61; Candan, 
Abdülcelil, Kellimf Ekailere Göre İmanda Tak/id Problemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
HÜ. SBE., Şanlıurfa 1995, s. 69-70; İsmail Sarıkaya, Tak/fdf İmamn Sılılıat Derecesi, Yayınlanma
mış Yükse~ Lisans Tezi, HÜ. SBE., Şanlıurfa 1996, s. 65-66. 

163 Ebü'l-Muln en-Nesefi, Tebsıratii'l-edi/le, I, 53. Aliieddin el-Üsmendi, a.g.e., s.-46. 

164 Ebü'l-Muln en-Nesefi, Tebsıratii'l-edil/e, I, 53-54; Keşşl, a.g.e., s. 134. Aliieddiıı el-Üsmendi, 
a.g.e., s. 45. 



EHL-İ SÜNNET VE MU'TEZİLE'YE GÖRE 
MUKALLİDiN İMANI 

Taklfd1 iman da muteber elbet 

Buna kılıç gibi deliller mevcutl65 

Her ne kadar ihmalinden dolayı olsa da asi 

Vardır mukallidin mükii:fat göreceği imanıl66 

Bu mezbura demek asi münasip 

Günalıı, terk-i istidliil-i vacibl67 

Ve iman-ı mukallid hem salıih olmuştur amma kim 

Ol istidliil-i aklı terk ile asim olur billiib.l68 

Sonuç: 

Mukallidin imanı meselesi keliim iilimlerinin üzerinde hassasiyetle durdukları 

konulardan biridir. Zira bu konu doğrudan Müslümanların çoğunluğunu ilgilendir

mektedir.·Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu konu, en ayrıntılı ve açık ifadelerle Ma

tiirl'd! kaynaklarda ele alınmaktadır. 

Araştırmamız esnasında Matiirl'di kaynaklarda ayrıntılı şekilde ele alınıp redde

dilen Mu'tezile ile bazı Eş'ariyye iilimlerine atfedilen görüşler, bu mezheplere ait 

kaynaklarda 'net' ifadelerle tespit edilememiştir. Oysa bu mezheplere atfedilen ve 

reddedilen görüşler, Abdülkiihir el-Bağdadl (ö.429/1037) ve İbn Hazm tarafından da 

nakledilmektedir. Bu sebeple Matiirl'diyye kaynaklarda zikredilen bu görüşlerin sırf 

· 165 Ebü'l-Hasan Siril.cüddin Ali b. Osman el-Üşl, "el-Kasldetü'l-Emili" ,Akaid Risiileleri, haz. Ali Nar, 
Beyan Yay., İst. 1998 içinde, s. 41. 

166 Hızır Bey b. Celil.leddin b. Sadreddin, "el-Kasldetü'n-Niiniyye", Akaid Risiileleri, haz. Ali Nar, 
Beyan Yay., İst. 1998 içinde, s 52. 

167 İshak b. Hasan ez-Zencanl, "Manzumetü '1- Akil.id", Akaid Risiileleri, haz. Ali Nar, Beyan Yay., İst. 
1998 içinde, s. 257-258. 

168 Erzuruınlu İbrahim Hakkı, Marifetname, sad. D. Yılmaz-H. Kılıç, Merve Yay., İst. 1991, II, 514. 
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mezhep taassubu ile 'muarız' mezhebe atfedildiği iddia edilemez. Kanaatimizce bu 

mezheplere atfedilen görüşler, Miltüridi mezhebinin yaygınlık kazandığı bölgelerde 

yaşamış bu mezheplere müntesip kişilerin görüşleri olabileceği gibi; zikredilen mez

heplerin eserlerinde geçen "mukallid şüphe içindedir" ve benzeri ifade ve görüşlerin, 

avamdan olan müminlerin dışlanmasına? kafır olarak itharn edilmelerine sebebiyet 

verebileceği endişesinden de kaynaklanmış olabilir. 

Miltüridi iilimlerinin Mu'tezile'nin aksine, taklidi bütünüyle 'batıl' olarak nite

lendirmediği, kişilerin içinde bulunduğu durum ve taklid edilen görüşün 'hak-batıl' 

açısından değerini dikkate aldıkları anlaşılmaktadır. Buna göre şüphe ve tereddüt 

içermeyen kesin bir kabulle iman eden kimse mukallid de olsa, mürnindir. 

Türkçemizde, takltd eden kims~lerin durumu 'körü körüne taklit etmek' deyimi 

ile ifade edilmektedir. Oysa bu deyimin sadece taklid-i malız kategorisi için kullanıl

ması gerektiği kanaatindeyiz. Zira Matürldiyye aıirnlerinin, Mu'tezile ve Eş'ariyye 

kelamcılarını eleştirmelerinin temel nedeni, takilden iman etmiş herkese körü körü

ne taklid eden (taklid-i malız) gözüyle bakmış olmaları olsa gerektir. 

Matürldiyye ve Eş'ariyye aıirnleri her insanın gücüyettiği ölçüdenazar ve İstid

lalde bulunmasının 'farz-ı ayn' olduğu ve Müslümanların irikadını zedeleyebilecek 

şüphe ve itirazların hertaraf edilebilmesi ve bu konuda İslam toplumunun güvenliği 

açısından da sefer mesafesi her bölgede bu konuda yeterlilik sahibi aıirnlerin bulun

masının 'farz-ı kifaye' olduğunu benimsemişler ve İslam toplumunun daha bilinçli 

olması gayreti ile de zikredilen bu emirleri yerine getirmeyen mükelleflerin mes'ul 
olacaklarını savunmuşlardır. 

Genel olarak kelam ve akaid eserlerinde, "mukallidin mürnin olduğu fakat nazar 

ve istidlali terk ettiği için günahkar olacağı" hükmünün ikinci kısmına gereken vur

gunun yeterince yapılmadığı görülmektedir. Yukarıda zikredildiği şekliyle nazar ve 

istidlaıin vacip, bu e~ terk edenin günahkar kabul edilmesi Kur'an-ı Kerim'deki 

sayısı beş yüze ulaşan düşünme, akletme ve tefekkür emreden ayetler açısından de

ğerlendirildiği zaman da isabetli olduğu anlaşılmaktadır .. 


