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Akrl, ls/am düşünce geleneğinin en temel konularından birini oluşturmak
tadir. S6z konusu terim insanın sannnluluğuyla eşdeğer olarak erken d6nemden 
i' tibaren kelômda da gündeme alınan ve s1kça tartışma zemini oluşan alanlardan 
birini teşkil etmektedi1: S6z konusu meseleni n gündeme gelmesi akli islidialin din
de nastl kullamlacağı meselesiyle irtibat/1 olduğu gib1 ale/i istidlôlin kullanılma
diğı durumlarla da altikalıdn: 

Nitekim bu husus en başmda n i 'tibaren mukallidi n imanıyla alôkalı olarak 
da ele alınmıştır. Şüphesiz iman-marifet ilişkisi bilginin neliğini gündeme getir
me yanında taklfdi bilginin de dindeki duromunu incelerneyi gerekli kıhmştır. Bu 
bağlamda erken dönemden i'tibôren taklfdf bilgiye sahip olan kimsenin dinde ve 
iman açısından konumu Mu 'tezUe, Eş 'ariyye ve Motilridiyye arasında değişik ba
kış aç1lar1yla gündeme almmıştır. Mu 'tezi/e tek sesli olmamakla birlikte içlerin
den tak/idi bilgiyi geçersiz gören düşüneeye sahip olanların varlığı bilinmektedir. 
Buna karş1lık İmam Eş 'ari'nin eserlerinden hareketle onun konuyla ilgili düşün

cesine doğrudan u i aşılamasa da, omm iman konusunda tak/idi bilgiye cevôz ver
mediği fikrine dalayit olarak ıdaşılmaktadır Imam Môll7ridi ve Malliridilik ise. 
mukallidin immımı geçerli gören bir yaklaşım izlemiştir. 

ltiködi ekol olarak İmiim Eş 'ari düşünceyi benimseyeJı Gazzôli ise, bu konuda 
kendisinden sonra gelişecek düşüneeye (}nderlik edecek tarzda akli bilgiyi yeniden 
tasnif etme yanında tak/idi bilginin de geçerli olduğunu ve selefierinin aksine bilginin 
ta/d idi ol mas mm din planmda mahzunrmm kısulı olmas1 yanmda imanın tabii neticesi 
olan mn ellere sevketmede daha etkin olduğımu değişilc açılardan gündeme getirmiştir. 
Işte bu tebliğde bu mesel e Gazzôli perspektifinden ele alımp analiz edilecektir. 

**'!< 
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Giriş 

Konu tercihi ve Gaz.zali'ye göre ak.ıJ ve taldid başlı~ altında -sempozyumun 
şartlan dahilinde- neler üzerinde durulacaAının izahıyla başlamanın tebli~ açısın
dan.anlamlı olacağı kanaatindeyim. Dünden beri ve bugünden yarına de~işik açı
lardan incelenmiş ve incelenecek olan konuların hemen her birinde Gazziill'nin 
lsldm düşüncesinde yeni açılunlar getiren bir düşOnUr olmasına vurgu yapılmak-

i 
1 tadır. Bu durum onun hem üzerinde çok konuşulan hem de çok eleştirilen biri 
i 

olmasım beraberinde getirmektedir. Ancak o hiçbir ftkri ve dUşüneesi olamayan 
insanlar hakkında koouşulmadığı tespitinden sonra da fikir ve düşünce Ureten in
sanlarla al8.kalı konuşulacağı şeklinde bir saplamadan hareketle kendi konumu 
hakkıoda açıklamada bulunmaktadır. Nitekim onun bu tebli~e konu olması da 
taklid ve ımanda mukallid konusunda kendisinden önceki tartışmalara hem farklı 
bir yön vermesi bem de dönemine kadar yapılan izahlan daha geniş perspektiften 
yorumlayıp sistemleştirmesi açısındandır. Yine o, kendinden öncesinde rastlan
mayacak şekilde incelediği konulann hemen her birinde av8mın durumunu ve 
onların dinJ meseleler karşısında konumunun ne olacağı sorusuna cevap arar tarz

da meselelerı izah etme yoluna gitmiştir. Bu çaba da onun bu konuda sistemli bir 
düşünce ortaya koyduğunu ve İslam dfiŞUnce sürecinde yeni ve farklı açılımlara 
zemin hazırladıgını göstermektedir. 

Nitekim bu paralelde o, imanın takltdi ve tahJdki diye iki farklı yapısının bu
lundu~nu söyleyen ve bu konuda tatmin edici bilgiler veren ilk Islam dUşUnürü 
olma özelli~ini taşımaktadır. Bu amaçla onun bulundu~u yerden geriye tfuibt bir 
yolculuk yapıldı~ında onu, hem sürecin tabii bir devam ettiricisi, bem de yeni açı
lımların kayna~ı olarak görmek mümkündUr. Mesela İmam Eş'ari ekoiOnden ol
makla birlikte kendisinden geriye ekolün imdmı EbU'I-Hasen el-lmrun Eş'ari'ye 
dowu gidildi~inde tebliğin üzerinde durdu~ alu!, ilikarl ve taklid gibi konularda 
onun -yukanda ifade edilen noktalarda- bem kendinden önceki dfiŞUnce tarzına 
ivme kazaodırdığı bem de yeni bakış açılan verdiği çok biriz görülmektedir. 

Bu amaçla Gazzaü'oin kelam kitaplannda mukallidin imanı başlıgı altında 
incelenen konuya bakışını geçmeden önce imanın ne oldu~ ve oasıJ tcmeUendi
rildiği ile avAm.ın durumu gibi konulann ele alınması uygundur. İmanın ne oldu~ 
sorusu ketarn tarihinde geniş bir yolculuk yapmayı gerektirmektedir ki bir tebli~ 
çerçevesinde böyle bir şeye girişmeoin imk:iru bulumnamaktadır. Ancak konuya 
zemin hazırlayacak matlımatı şu şekilde sunmak mümkündür: İslam dUşüneesin
de imanın ne olduğu ı:narifet, tasdik, i.knir ve amel şeklindeki unsurlar çerçeve
sinde tartışılmış ve bu konuda Cehmiyye mlirifet, Kerramiye ikrar, Mürcie de 
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tasdik olduğunu i fade etmiştir. Harici ye ise, amelm imandan bir cüz olduğunu, 

arneli olmayanın imanı da olmayacağım dile getirmiştir. Ebi-i hadis ise, marifet, 

tasdik ikrar ve arnelin hepsinin toplamının iman olduğunu başlangıçtan i'tibaren 

savunmuştur. Mu'tez:ile ise, mutlak tasdjği yeterli görmeyip bunun delille temel

lendirilmesi ve arnelle devamlılığını sağlamayı gereldi görmUştUr. 

Hanefi mezhebinin kurucusu o lan ve Ebi-i SUnnet ve Matlltidi mezhebinin 

kurulmasına zemin hazırlayan Ebıl Hanife de, iman da asıl unsurun tasdik ol

dugunu, ikrann toplumsal muıimele için gerekli olduğunu, arnelin de imanın bir 

sonucu olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu tasdikçi anlayış Imam Eş'arilik ve 

MAti.lridilikte büyUk oranda devamlılığını sağlamıştır. Dolayısıyla bu temelden 

hareket eden İmam Eş'ari ve Matüıidi mezhebi genel anlamda imanın asli unsu

runun tasdik olduğunu kabul etmiştir. Nitekim EbQ Hanife'nin çizmği yolda de

vam eden Matüridiliğin önemli temsilcilerinden biri olan EbO'I-Muin en-Nesefi 

imanda gerekli olanın tasdik olduğunu söylemelde birlikte, mutlak tasmğin iman 

olmadJğını ifade etmektedir. O, delile dayanan taswğe iman demektedir. Çtin

kU IDgat manası açısından iman tasdik minasına gelmeyıp nefsin emniyet için

de olmasıdrr. Bir kimse bir haber getirdiğinde kendisine baberin geldiği kimse 

konu fizerinde düşilnür ve doğru olduğunu görürse tasdik eder. Dolayısıyla kişi 

kendisine bir haber gelwğiode baberin dayanağmı dOşünOr. Dayanak hakkında 

olwnlu bir kanaale sahlpse ve haberin kendisinin doğruluguna kanaat getirirse 

haberi kabul eder. Yani baberin doğruluğuna inanırsa baberi tasdik eder. Diğer bir 

ifadeyle kişi kandmlmadığına ve aldatılmadığına haberin kendinden veya haberi 

getirenden hareketle ulaşır. Bu da imanın sadeec tasdik değil de delile dayanan 

tasdik olduğunu göstermektemr.1 Bundan başka o, takJid edilen bilgilerin birbir

lerine zıt olabilme ihtimalinden hareketle taldidin bilgi degeri bulunmadJğtnl da 

ifade etnıektemr. Çünkü bu durum kjşinin mevcut durumlardan hangisinj tercih 

edeceğiru bilme imkiomm olmadJğım göstermektedir.2 

Bu yaklaşım onwı kendinden önceki birçok ulema gibi taklide sıcak bakma

ması sonucunu dağurmakla birlikte mukallidin, imanın gerekli şartlan yerine getir

miş olmasından ötürü mü'min olarak kabul edilmesi gerektiğini vdOşünmektedir. 

Tasdikteki delil ve istidWin gerekliliğine vurgu yapan bu tür çabalar ise, imanın 

bem bir sistem içine yerleştirilmesi ve bu sırada bazı meşakkaılere katlanılması 

amacına matiiftu.r Jci söz konusu meşakkat de kişinin sevaba ulaşmasına vesile ola

caktır. Aksi takdirde iman, temelsiz ve sıradan bir inanç şekJinj alacaktır. 

EbD'I-Muin en-Nesefi, Tebsiratü '1-edllle (tbk. Salame Clııude), D~k, 1990, ı. 30-31 . 
2 Nesefi, a.g.e. 1, 35. 
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Bu konuda Gazzat i' nin müntesibi bulunduğu İmam Eş'ari dilşUnceye bak:ıldı
~nda. ~am Eş'ari imanın Kur'an'ın nOzulünden önce yani Cahiliye Dönemi'nde 
de tasdik manasına geldiğini ifade etmektedir. Nitekim bir efendi kuluna bir şeyi 
yapmayı emrederse o kul efendisine güvendiği için onun dediAini yapar. Bundan 
dolayı iman ıasciık etmek ve emredilen şeyi yerine getirmek sOretiyle itaat et-

i rnek anlamına gelmektedir. Ancak tasdik ve taatin meydana gelmesi tasdik edilen 
1 kimseye gOvenmeyi gerektirmektedir.3 Dolayısıyla lmdm Eş'arilikte tasdiğin 
ı tasdik edilecek bilgi ve içsel ses şeklindeki iki ameliye olarak tanımJandığı gö-

rülmektedir. Yani tasdik ameliye olarak içsel bir ses olmakla birlikte tasdik edi
len şey ma'rifetullahur. Bu da iman ve tasdiğin AIJah ve Peygamber'le bağlantılı 
bir durum olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim bir kimse bir başkasını mesela 
Peygamber'in Allah'tan getirdiklerini tasdik ettiAinde onunla Peygamber arasın
da belli bir bağlantıdan söz etmek gerekmektedir. 

Mesela bu ·~ doğru konuşur" cümlesinde açıkça anlatılmaktadır. Tasdik N 
ve onun teklif ettiği şeyle alakalıdır ki, bu sırada kişi N'ye karşı bir tutum gelişti
rir ve onun söylediğini bizzat kendisininmiş gibi benimser. Böylece N tarafından 
önerilen şey tasdik edilmiş ve inanıl.mış olur. Bu sıradaki tasdik belli seviyedeki 
dOşUnce derinliğini gerektirmektedir. ÇünkO tasdik basit bir farkına vanna ve bi
rinin söylediAinio tescili anlamına gelmemektedir.~ 

Tasdiğin yukarıda işaret edilen çerçevede gerçekleşmemesi, taklidin devreye 
girdiğini göstermektedir. Bu da mesela bir kimse N' nin dediğinden bahsederken 
haber verdi~i şeyle kendjsi arasında bağlantı kurmaması ve N'nin dediğinden 
başka kendi adına ifade edebileceği bilgi ya da inancın bulunmaması halidir. Bu 
durumda aslında herhangi bir tasdikten bahsetme imkanı da bulunmamaktadır. 
Ayrıca bu kişi sadece N'nin söylediğini tekrar etse, bildirdi~ şeyin sorumluluğu
nu yOklenmediği gibi söylenileo şeyi onaylayacak bir kabulU de bulurımadığından 
yalnızca bir inanç görüntüsü ortaya koymuş olur. Nitekim bu durumdaki insan
tar söylemeyı düşündükleri şeyin ne olduğunu bilmeksizin genellikle bu tarzda 
duyduklan ve kendilerinin inandıklarını düşündükleri şeyleri tekrarlar. Onların 
inançları, başkalarmdan işittilderini bir araya getiren cOm le ve tabirlerin yan yana 
sıratanmasından başka bir·şey değildir. Dolaytsıyla bu tür kimselerin konuyla il
gili söylediklerini veya başkaları tarafından söylenileni kabul etmelerini doğru 
ve kuralına uygun olarak ifade etmek mümkün degildir. AnlamJar hiç anJaşılına-

3 lbn FQrek, Mücerredü Ma/cöltiı (thk. Daniel Gimaret), Beyrut 1987, s. ıso. 

4 R.ichnrd Frıınk, "İiim ve Taklid: .Klasik Eş'arilikte Dini İnancm Temelleri" (tre. Hatice K. 
Aıpa~). Kettim ArQltcrmaları Dergisi, 3:2 (2005., s. 90. 
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dı~ veya oldukça muğlak kavrandığında, hissi bir izlerumın veya birinin diğer
lerinin dediğiyle alakah hissettiği hissi bağın, inanç ve taselik oluşturduğundan 
bahsedilemez.s 

Gazzali öncesi imam Eş• antikle iman ve tasdik konusunda yukanda özetle
neo temel çerçevesinde hareket edilmekle birlikte Cüveyni'nin bu konuda far)(lı 
dUşUndUğU, öğrencisi Gazzali'ye zemin hazırlayacak bir söylem gel iştirdiği anla

şılmaktadır. Mesela Cüveyni insanların bUyük ço~lugunu oluşturan avamının 
objektif bilgi veya istidlaJden sorumlu olmalannın güç yetirilemeyecek bir şeyle 
mükellef tutulına m anasına geldiğinj ifade etmektedir. Aksine onlar zan ve şüp
heden uzak doğru inançla mükellef tutulmuşlardır. Dolayısıyla onlar için zan ve 

şüpheden anndınlmış doğru inanç yeterlidir. Tahkik ise, itme götüren temel bir 
yapıdır ve avam bununla sorumlu tutulmamışnr.' 

Nitekim halkın büyük çoğunluğu inanılan şeye oldu~ gibi inandık.lanndan 
ötürü sahih bir irikat üzeredirler. Fakat onJann ilikatlan m!rifet de~ldir ve kaçı
nılmaz olarak bilgi sahibi olmadıklan gibi inançlarında da delile dayanmazlar. 
Böyle bir zorunluluktan bahsetmek, marifetin oluşmasında delilin gerekliliğini 

ileri sUnnek demektir ki, bu seviyeye girebılecek ketarn nlemasının bile sınırlı 
olması bu durumun gerçekleşme şanstmo olmadığını ortaya koymaktadır. Do
layısıyla Allah, halla marifetin hakikatinden ve yakine ulaşmalarından sorumlu 

tutmamıştır. Bunun kanıtı da ilk dönem ashaptan istenenlerde görUlmektedir. 
Nitekim onlar delilleri araştırmalda yükümlü olmayıp bilak.is samimi ve sağlam 
inanç sahibi olmakla, şehadet getirmekle ve lsl!m 'ın ahkfunına sarılmakla mükel

lef tutulmuşlardır. O yüzdenmanfet sahipleri azıollktadır, geri kalanlar ise, itikad 
sahibidir. İnanç ilme dayanmadığı zaman bu inancın kendini koruması zordur ve 
istenilen istikrarı sağlaması güçtür. Hatta söz konusu inanç zanlann çarpışma ala
nında ve şUphelerin tearuzlanna m3..nlzdur. 7 

Aslında tasdiği esas alan iman anlayışı inanılacak konuların gayba müteal

lik olmasının tabu sonucu olarak. gaypten baber veren bir Peygamber'i ve onun 
haber verdilderini tasdik etmeyi esas almaktadır. Bu konuda tasdi~ gerçekle
şebilmesinde istidlalin devreye girmesi söz konusu imanı güçlendirme ve des
tekleme çabasmın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yine böyle bir yaklaştm 

imanın sUjektif değil de objektif ve doğrulanabilir bir karaktere sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. Çünkü taklidde şüpbeye m§.rüz kalma durumu söz konusu 

S R.ic:hard Frank, a.g.m., s. 93-94. 
6 Richard Frank, a.g.m., s. Lll. 

7 CUveyni, Akidetü'II'-N"I2Ömiyye, MÜİFAV, s. 91. 
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oldu~undan tasdikte taklidin değil de tasdile edilen şeyin ve kimsenin objektif 
olması talep edilmiştir. Matüddllik ve Ga.zzili lineesinde mutlak tasdj~in yeterli 
görülmemesinin diğer bir nedeni de tasdiğin dil veya mantıki ilke olarak kabul 
edi~emesindeo kaynaklanmaktadır. Mutlak veya dilsel tasdi~n yeterli olmama
sı , kaçınılmaz olarak babere inanan kimsenin kendisine getirilen haber yanmda 
haberi getincınin mevsilldyetini kabul etme, kişiyi yanlışa ve hataya dUşrnekten 
koruyucu blr önlem vazifesi görmektedir. 

Mesela Peygamber'in Allah'tan getirdiği tasdik edilirken haberi getiren 
Peygamber'in insanlar nezdindeki güvencesi mücizeyle sağlanmaya çalışılmıştır. 
Dolayısıyla tasdilete istidlaliıı gerekliliğine yapılan vurgu, kişinin şUpbeye düşme
mesi ve emruyet içinde olması amacına mataf bir çabadır. Nitekim bu konunun 
erken dönemde gündeme gelmesinin temelinde de Islam'ın değişik coğrafyalara 
yayılması ile farklı din ve kültürle karşılaşması ve lsmaHi dailer gibi bazı pro
pagandacıların halk üzerinde yaptığı yık:ı.ma karşı imanı emniyete alma amaç-
lı bir önlem olduğu anlaşılmaktadır.' Nitekim kişinin arzu ve isteklerine değil 
de aklına ve kanıtiara tabi olması kişinin doğruya yönelmesine sebebiyet ver
mektedir. Yıne bu yaklaşımıyla Matüridi ve Nesefi iman edilecek şeylerin delile 
dayanmasını ve kanıtlanabilir olmasını istemişlerdir. Böyle bir yaklaşım onların 
bunun önyargısız olmasma ve büyük çoğunluk tarafından bettimsenmesine önem 
verdiğini ortaya koymaktadır. Aksi takdirde iman edilecek şeyler gizli, muğlak 
veya bilinemez olur ki Allah'ın irısanlan böyle bir şeyle sorumlu tutması doğru 

• bir yaklaşım değildir.9 

Gazzal1 de mOntesibi bulunduğu lmam Eş'ari mezhebine uyarak imandaki 
asli unsurun tasd"ık olduğunu dile getirmektedir. Arap dili açısından iman etmettin 
tasdik etmek olduğunu söylemektedir. Yaru iman şUpbeye dUşme ihtimali bulun
maksızın ve tereddUdOn bulunmadığı kati bir tasdikten ibarettir.10 Ancak o, btt 
düşüncesiyle birlikte tasdiğin klasik anlam alanı dışında da yorumlama yoluna git
mekte ve kökü olan "s-d-k"nin dünyaya meyletmeme ve dünyadan uzaklaşmayı. 

gerektirdiği kanaatine de yer vererek bu konuda farklı bir yaklaşım içine girmiştir. 
Ancak o ıasdiğin konusu olan marifeti elde etmenin altı derecesi bulunduğunu ifade 
etmektedir. Bunlardan ~ her asrrda ancak birkaç kişinin ulaşabilece~i en yüksek 

8 Ancak isıidiali gereldi görmelde mukallidin imanını sahih bulan Nesefl insanın imanda Şliph -
ye dllşmesini tabii ve doğal bulmaktadır. Nesefi, a g.•. 1, S8. 

9 Matllridi, KJt6bü ~-Tevhid (tre.. Bekir Topaloglu), Anlcara 2002, s. 1 n-174; Ferit Us lu. Felsqi 

Açıdali Imanı Teıellendirme,Ank.Ma 2004, s. 343. 
10 O:ı.zzılli, /lryd, (ıahıic Ebil'l-Fazl Zeyntıddiin Abdumıhim b. HOseyin lraJcl), K.ahire DW'ş

Şn'b,l, 203,207. 
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mertebedir ki. burh3.nla elde edilir. Bu seviyedeki tasdike kişi usOI ve mukaddime
leri derece derece, kelime kelime araştırarak, şüphe ve tereddüde mahat vermeye
cek şekilde ulaşır. Ancak bu üstün mertebeye ve meşakkatli seviyeye ulaşabilme 
imkaru sınırlıdır. İkinci derecedeki tasdik ketarni deliliere dayanmaktadır ve bu tür 

ispat u lema arasında da meşhılrdur. Üçüncüsü hatabi delillerden oluşan tasdiktir ki 
Kur'an tarafından da kullanılmaktadır. DördUncUsU mücerred işitıneye dayanan 
tasdiktir. Ancak bunda işitilen kimse hakkında övgU ve bu kimseyle ilgili iyi bir 
inanç söz konusudur. ÇocukJann babalan ve hocalan bakkındaki düşUnceleri bu 
şekildedir, oolar bir şey işittiklerinde herhangi bir delile ihtiyaç hissetmeksizin bu 
kimselere hemen inanLCiar. Beşincisi karlneye dayanan tasdiktir ki muhakkikte bu 
çeşit işitme kesinlik oluşturmadığı halde avarom kalbinde cezm hali ortaya çıkarır. 
Altıocısa tabiat ve yaratılışına uygun olarak işitilen şeyi tasdik etmektir ki kişi, 

işittigi kimsenin söylediğine dair bir inançtan degil de işittiği şeyin kendi tabiatma 
uygun olmasından ötürü duyduğunu hemen kabul eder.11 Gazzılli bu tasdik dere
celeri içinde sonuncu yu en zayıfbulmakla birlikte her birini de tasdik olarak değer
lendirmektedir. Ancak halk söz konusu olunca son Uç derecenin her biri mümkUn 
olmakla birlikte ebeveyn veya bocaya karşı beslenen inançtan hareketle elde edilen 
tasdik daha makbul dür. Bu gibi durumlarda sevilen kimseye benzeme ve yapnklan 
ve söyledikJerinin aynısını yapma (tak.lid) esası devreye girmektedir ki bu eğilim, 
özellilde çocuk ve gençlerin tabiatında görülmektedir.12 

Bundan başka Gazzili imandaki tasdiğe göre am elin durumunu da şu şekilde 
izab etmektedir. Amel imam kemale erdiren ve tamamlayan bir şey olduğundan 
imandan sayılması uzak bir ihtimal değildir. Nitekim bu durum baş ve elledn 
insandaki konumuna benzer. İnsana nispetle baş ve elin varlıkları dikkate alındı

ğında organ olarak eşit olduktan, ancak fonksiyon açısından aynı mesabede bu
lunmadtkJarı bilinen bir gerçektir. ÖZellikle bu durum onlann yoklukJan arunda 
daha iyi anJaşılmaktadLC. Yani el insanın güzel ve fonksiyonel kılmakla birlikte 
yokJu~ ıl.oı.oda insanın, insan olma vasfını yok etmez, ancak baş böyle değildir, 
onun olmaması dogrudan insan olmayı etkilemektedir. Dolayısıyla bu temsil, ba
şın konumunun imandaJd tasdike, elierin de amele denk geldi~ini göstennektedir. 
Yani Gazzali müntesibi bulıWduğu İmam Eş'ari Alimleri takip ederek arnelin ima
nın asli unsurlan arasında bulunmadığını şu şekilde izah etmektedir. Amel imanın 
kendisiyle arttığı bir şey ve ziyadeliktir. Ziyadelik ve noksanlık ise, bir şeyin zatı 

olmamakla birlikte bir mevcüddur ve iman zatı i'tibariyle artınaz. Mesela insana 

ll Gazzlli, lic6mfl'l-avöm an ilnıi'l-kel6m, MecmuatO'r-resail içinde (ıhk. İbrahim Emin 

Muhammed), Kahire: el-Mek.tebetü't-Tevfılciyyet, s. 351-353. 

12 GazzAU, a.g.e. s. 353. 
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başıyla artar denmedi~ halde sakalı ve kilosuyla artar denilir. tşte bunun gibi 

imanın asli unsuru olan tasdik artmadığı halde iman için bir varlık mesabesiodeki 

arneller onun artmasını sağlayan şeydir. 13 

Aslında onun konuyla ilgili açıklamalan dikkate alındı~ ında lmMı Eş' ari'nin 
1 imanı tasdik kabul eden anlayışıyla İmam Şafii'nin arneli imanın bir cüz olarak 

\ gören görUşUnU te' lifederek taselikin anlamını genişletme yoluna gittiği ve konuy

i la baglantılı olarak imanın artabilme ihtimali Uzerinde durdu~ anlaşılmaktadır. 

Onun bu konudaki yorumlaona zemin hazırlayanlar arasında hocası CUveyoi'nio 

bulunduğunu söylenebilir. Nitekim CUveyni de imarun tasdik olduğunu ifade et

mekle birlikte -öğrencisi Gaz.zau gibi- imanın artıp eksitmesi meselesini ele aldı

ğında imanın taat ve arnelleri içine alan anlayışa göre artacagını dile getinnekte

dir. Yine o imanı tasdik olarak kabul edene göre azalan ve artan arnelin tasdikte 

bir degişim yapmayacağını söylemekle birlikte tasdiğin metafonk olarak arneli de 

içine alabilecek şekilde geoişleyebileceğinin ipuçlannı vermektedir.'~ 

Ga.zzali'nin ei-İktisiid ve Kavôidü '1-aköid gibi eserlerindeki imanla ilgili 
açıklamalanna gelince, o, imanın üç şekilde ortaya çıkan mUşterek bir isim oldu

~nu belirtmekte ve imanla kastedilenleri şu şekilde sıralamaktadtr: 

1. Imanla bazen burhana dayalı tasd"ık kastedilir. 

2. Bazen şüphe barındırmayan cezm halindeki taklidi inanç; 

3. Bazen de tasdiğin gereği olarak kendisiyle birlikte arnelin bulunduğu 

tasdik kastedilir. 

İmana yüklemiş olduğu bu tür anlamlarla aslında Gazzftli, imam temellendir

mede delile dayalı tasdik -ki, bu da ilk şıktadır- ile arnelle devamlılığını sürdüren 

tasdik şeklinde iki çeşit iman üzerinde durmaktadır. Amel Uçilncü şıkta açıkça 

zilaedilmiş olsa da ikinci şı.ktaki taklidi iman da -aşaAJda deAinilece~ üzere- ken

disini arnelin takip ettiği bir inanç şeklini oluşturmaktadır. Aslında Gazzali, cezm 

hAlindeki itikadt yeterli bulmakla birlikte -aşaAJda görOleceii üzere- konuyla bağ

lantılı yorumlannda bu kimselerin mutlaka arnele yönleodirilmelerini gerekli gör

mektedir. Nitekim o bu yaklaşımıyla imanın mamete dayanabdeceği gibi irikada 

da dayanabileceğini kabul etmektedir. 

13 Oamli,ll~. 1, 210-21 ı. 
14 Cüveyni,Akidetı1'n-Nizômiyye, s. 90; Richard Frank, a.g.m. s. 86 (dıpnot 6). Aslında Eş' ari'den 

itibaren şeklen ame1 iman kavramı içerisinde g!lrtınmese de tasdilin Allah' s karşı belli bir tutum 
ve davranışı içerdigi Ica bul ed.ilıniştii: Nitekim ta'zim, buşu, sevgi, alçak g!lnOlllllo.k ve teslimiyet 

gibi hususlar imarun şartlan aıasmda yer alınışnr (Frank, a.g.m. s. 92-93 [dipnot 17J). 
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Gazz!U'nin bu şekildeki iman tanımlamalan ve tasnifinin din felsefesindeki 

imanı temellendinne meselesini hatıriattığını ifade etmekte yarar vardır. Nitekim 

iman ve akı l şeklindeki yaklaşıma karşı din felsefesinin rasyonel akıl, eleştirel 

akı lcıl ık ve fideizm (imancLlık) şeklindeki yaklaştmmın burada gündeme gelme

sinin faydalı olacağı anlaşılmaktadır. Gazzali'nin bu konuyla ilg ili yorumlannın 

değerlendirilmesi ayn bir mesai gerektirroekle birlikte tasnifı ve yaklaş ımının din 

felsefesine önemli katlulan bulunduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. u As

l ında o, bu gibi tasniflerden hareketle imaru takJidl ve ta.bkllô olmak üzere iki ana 

başl ık. altında değerlendirmekte ve bu konudaki yaklaşımıyla Isitim dUşüneesinde 
yeni bakış açılannın doğmasına zemin hazırlamaktadır. Eş'ariyye içindeki ko

numu ve mezhebe yapbğı katkı açısından değerlendirıldiğinde her ne kadar ken

dinden önce arneli fonksiyonel kılmaya yönetik teşebbOsler bulunsa da o, arnelin 

tasdilde birlikte değerlendirilmesini ve do~dan ımanı etkileyen bir boyutunun 

olduğunu söyleyen ilk düşünür görünUmündedir. Nitekim Faysalıi ~-tefriko'da o, 

ımaru nür olarak tanımlayıp mahallinin kalp ve derüni oluşum oldugunu ifade et

tikten sonra kalbi etkileyecek bedeni ve kalbi fiillere vurgu yapmaktadır. Buradan 

hareketle Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kalbin tasfiye edilmesine sağlayacak fiillerle 

meşgul olmak imanın nfuunun arnnasına sebebiyet verecek ameliyelerdir.
16 Yıne 

aynı bağlamda o, tasdiğin bilmekten ziyade uygulamaya yönetik bir akt olduğunu, 

hedefınin ahiret saadetine ve Allab'a ulaştırmak olduğunu ifade etmektedir.
17 

1 S Kel4m wihinde iman meselelerinde tasdik ve tasdikte de dellle dayanmanın gerek.lili!ti, din fels -

fesindeld eleştirel akılcılık kategorisi altında incelenen konuyu gOndcnıe getirmektedir. Eleştirel 

akılcılık da aklın fonksiyonu ıasdik edilen şeyin nk.len de&erlendirilmesini yapmayı istemektedir. 

Bu akılcılık da akli yetenekierin sonuna kadar kullanılması önerilmektedir. Suroda inanç sistemi 

lehine en iyi delillerin kurulması ve di&er alternatif sistemler için de kullıı.nılması öngör!llmelaedir. 

Bu anlayışın ımıelinde inançlara karşı yöneltilen iliraziara cevap verebilme yetenek ve kabiliyeti

ni öneeleme durumu söz konusudur. Bu durum da sisternın ınançlanı yöneitHecek itirazlanı karşı 

olumsuz savunmayla ugıaştığıııı ve bu savunuyu ck:stek.lediAJni ortaya koymak:ıadır. Bu sistemde 

inanç önce aniaşılıp tımamıyla emin o1ıııımakla sonraiJ adımda da bu inancı kabul eanenin le

hındeki ve aleytıindeki sebepler araştınlmalcı.a Aleylündelô sebepler ç0ı1llillor veya ınantıksal 

çelişki ihtiva ettigi. bilinen geıçdderle tııaıdaşmadılJ onaya kcnır. Inanılan nolaala:r Ozeriııddci 
tefelddlr de kişinin inandıklannda tıtnıinkar olmasını temin eanesini 53~ar. Baı.en bu bakış ııçısı ki

şinin sahip old$ imanibakış açısına daha sıkı ve derinden sanJrııasım sebep olmakı:adır. Bu sOreç 

kişinin dini dtıııya görüşil bak1cmda daha derin bir anlayışa cnnesine ve bu dUnya görüşOnU kabul 

veya reddetmenin neye mal olacağım daha iyi takdir eanesini de sa&Jamakıadır. Yme bu sisttm 

insana Ilayan haklanda en önemli laınıD verirken tefekkllr ve aldi dOşOnc:e gllçlerinin kıı1laııılıruıs 

önermektedir (geniş bilgi içinbk.A/a/ ve Inanç, [tre. R.ahim Acar],lstanbul2009, s. 63-68). 

16 Oazz.Aii, Faysalı1t-tefrika, (thk. Mahmud Beycu), Dımaşk. s. 68. 

17 Gatt!Ji,/JryO, Beyrut 1997 (4.baskı): Dirll'l-hayr, I, 33. 
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Bu durum Gazzili'nin imanın unsurlan arasındaki, tasdik. irade, iJcrar ve arne
lin her birine gereken değeri vermiş olmakla birlikte tasdigi bilinenden farklı bir 
tarzda sunduSUnu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle ekolUnün kendinden önceki 
silre.cinin devam ettiticisi olarak o, tasdiği klasik anlamının ötesine götUrmeye ça
lışouş ve anlam alaruru mukallidin imanını da geçerli kılacak şekilde geniş l etmiştir. 

Bu yaklaşımın tabii bir neticesi olarak o, arnelli n imandaki konumunu etkin kılacak 
J bir Yllklaşım sergilemiştir. Yani onun sisteminde amel imanJa birlikte bulunmakta 

ya da amel imanın tabii bir sonucu olmaktan z.iyade keyfiyet açısından imana etki 
edebilecek fonksiyondadır. Knşkı.ısuz bu yaklaşım da tasdiki esas alan iman anlayışı 
açısından yeni kabul edilecek bir bakış açısım ortaya koymaktadır. 

Bu tür yorumlann tabii bir sonucu olarak ve merısubu bulunduAtı ekolün de 
etkisiyle Gazzali'nio akla ve akü yöntemlere mesafeli durdu~ görOlmektedir. 
Nitekim onun bu husüstaki bakışına gelince o, aklın tek anlamlı bir kavram ol
madı~ını, ancak tOm anlamlannı kapsayan bir tanımının da yapılamayaca~ ve 
buna gerek de olmadığını söylemektedir. Fakat buna ra~en ilk örneği Hiris el
Mubasibi de görülen aklın fı1ri. gaıizi gibi dört farklı anlamı üzerinde durmuş
tur. Tebli~ açısından önemli olan aklın fonksiyonuna gelince Gaz:ziili bu konuda 
müntesibi bulundu~ Eş'ariyye'nin tutumundan hareketle akla karşı mesafeli bir 
duruş sergilemektedir. O aynı gelenekten hareketle saf taklide karşı durdu~u gibi 
saf akla da karşı çtkmıştır. 

Ona göre sınırlı olan akıl smrrsız olan Allah'ı idr!k edemez. Aklın fonk
siyonu Peygamber'in Allah'tan getirdiklerini anlamak kavramak ve tasdikten 
ibarettir. Yani aklm rolü Peygamber'i tasdike kadardır, tasdikten sonra görevi
ni vahye bırakır, bundan sonra vahiy ve vahyi önermeler fonksiyon icra eder. 
Nitekim o Peygamber'i kalp hastalıklannın doktoru, aklıo rolOnU de insanı alıp 
Peygamber'e ve Peygamber'in getirdiklerine teslim eden bir aracı olarak gör
mektedir. Yani akıl, Peygamberi tasöı.ke delalene bulunan ve bu sırada kendisinin 
nübOvvet gözüyle idrak etme kabiliyelinde olmadı~ farkmda olan bir aracıdır. 

Bundan başka akıl, rebberlik ettiği insanın adeta bir kör konumda bulundu~u 
kabul ettiAinden kişiyi, Peygamberlik nıiruna veya müşfik bir doktora teslim et
mektedir. Peygamber'e ulaşlıktan sonra onun vaz.ifesi bittiğinden bundan sonra 
vaz.ifesi yalnızca tabibin söylediklerini ileanek şeklindedir. 11 Başka bir yerde de 
Gaz:ziili, "aklın seni Peygamber'i tasdik etmeye ve söylediklerinin manasını anla

maya götürınesi yeterlidir. Bundan sonra aklı bırak taate sanl"19 sözleriyle aklın 

ı 8 Gazz5li, Mllnkız, s. 83. 

ı 9 GazzAıi, l!ıy6. 1, 37. 
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sırurlarını çizmektedir. Vahye ulaştıran akıl bundan sonra ibadetlerle uğraşması 
gerekmektedir. Bu durum aklın doğru kullanımı için tek ölçOtUn vahiy olduğunu, 
aklın mUstak.il olarak ma'rifetullahı elde etme imkanı bulunmadığını göstermek
tedir. Ona göre akıl açısından insanları Uç gruba ayrılmaktadır: 

L. Akli açıdan en düşük seviyedeki avAm. 

2. Bastret ehli ve zeki kimselerden oluşan havlistır ki keiAmcılar da bu gruba 
dahildir. 

3 . .Kamil insan ya da birinci sınıf bavastır. Bunlar da çalışmayla elde edil

meyecek Allah vergisi fitri yetenek sahibi kimselerdir.20 Söz konusu tasnifteki 
:ı vii m, büyük ço~uğu oluşturan kalabalıklardan meydana gelmektedir. Ga.zz8ü 
bu grubun maişetlerini sanat, zanaat ve çiftçilikle sağlayan insanlar tarafından 
oluşturulduklarını ifade etmektedir. Onlar gündelik işlerine yoğunlaştıldanndan 
dini konulardaki hakikati aniayabilecek zamanlan bulunmadığı kabul edilmek
tedirler. Eo biriz vasıflan arasmda da salt doğruyu aramak yerine şaşaa ve abartı 
gibi olağanUstO şeyler peşinde koşma gibi hususlar gelmektedir. Dolayısıyla on
ların kalplerinde daima oia.:.aanüstüye doğru meyil vardır ve salt doğruya ya da 

bilgiye de~l de coşku verici doktrinlere ehemmiyet verdiklerinden duygulanna 
hitap edecek şeylerin peşine talolırlar. Aynca onlarda tekamUie ulaşmış anlayış 
bulunmadığından ilirnde mertebe alma gibi kabiliyetler de bulunmamaktadır. Bu 
açıdan onlara hitap edilirken kendilerine uygulanacak en gUzel metot, gUzel öğüt
le Allah yoluna davet etmektir.21 

Avamın niteliklerinden bir diğeri de ilimle meşgul olduklarında, kendini 
ulemMan biriymiş gibi zannetmeleridir. Dolayısıyla oolan bu tUr meyilden vaz
geçirmenin en güzel yolu, onlann farklı meşguliyetlere kanalize edilroeleridir. Ni
tekim Gazz4li de onların yapacağı en iyi şeyin ibadetle meşgul olm~ Kur'an'ın 
ortaya koyduğu busüslara iman etmek ve Hz. Peygamber' in getirdiklerini araş
tırmaksızın kabul etmek olduğunu ifade etmektedir. Dini konularla ilgili soru 
sormatan da ibadetler dışmda pek hoş karşılanmamıştır. Bu yüzden onlarla ilgili 
olarak "soru sormarnatan edeptendir" şeklinde genel bir kaidede ilidas edilmiştir.22 

Soru sormanın boş karşılanmamasının temelinde, bu tUr kimselerin mevcut inanç
lannda zan ve şOpbeye sebebiyet vereceği korkusu vardır. Yine aynı endişeden 

20 GazzlU,/Iıyô, l, 115; a. mlt:.lllstcis '1-müstakfm, (nşr. V. Chelhot), Beyrut 1983: OanJ'I-maşnk. 
s 8S. 

21 en-Nıılı.l, 16/125; Gaz:ziU., Kıstôs'l-müstakfm, s. 85; a. mlf.,//ıyö, rv, 120-121. 

22 GazzAii,l/ıyd, lll, 315-16. 

·. 
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hareketle onlann yanında bir mesele tartıştldığında susmalan veya susturulma lan 

gerekmektedir. Böyle bir davranış metodu da, onlann delil kullanmaya ehliyetleri 

olmamalanndan kaynaklanmaktadır.23 

Yine onlarda doğrudan hakikati anlama ve kavrama kapasitesi bulunmadı

gmdan kişileri hakikat vasıtasıyla de~il aksine hakikati kişiler vasıtasıyla tanırlar. 

l Bundan ötüıil iyi dilşündükleri birine ne isoad edilse, hatttı batıl da olsa kabul 

1 ederler. Ama hakkında kötü düşündükleri birisine de do~ bir şey nispet edildi

Ainde hakikat oldu~ halde kabul etmezler. Ga.zzaLt bu durumu hem dalalet olarak 

kabul etmekte hem de hallan vasfı olarak nakletmektedir.
24 

Tebli~ konumuz olan taklldt imana gelince Ga.z:zAii bu imanın yukandaki 

birinci grupta yer alan avam ve insanların büyük ço~unluAunuo imanı oldu~u 

ve kalptemanevi bir kapı açmaksızın taklidden ibaret bır ıman oldu~u ifade 

etmektedir. Bu iman da ipe düğüm atmak gibi kalbe atılan düğümdür ki bazen 

güçleDir ve kuvvetienirken bazen de ıayıflayıp gevşer.ıı Yıne bu inanç tasdik 

derecelerinden son üç kategori içinde yer alan busilslan içermektedir. Söz konu

su imanın geçerli olabilmesi için doğru inanç, tasdik ve cczm hatinin bulunması 

gerekmektedir. Taklitte bu üç unsurun her birinin bulunması, taklidi imanın ge

çerlili~ini ortaya koymaktadır. Bu konuda özelJik.Je üzerinde durulması gereken 

şey cezm balinin mevcudiyetidir ki, bu durum kişinin inancında hatalı olabilme 

ihtimalini devre dışı bırakmaktadır.26 Dolayısıyla Gazztlli tak.lidi imanın geçerli 

olması için şek, şUphe ve tereddüt gibi husOsların yer almamastm gerekli görmek

tedir. Bundan ötüril kişinin kelime-i şebadet ve inanç esaslan listesini papa~an 

gibi tekrarlaması gerçek bir itikada sahip olduğunu ifade etmez. Bunun yerine eo 

azından söylediklerinin ne anlama geldi~ini bilmesi gerekir ki, bu da sözlllk anla

mını bilmek değil neyi tasdik edip neyi tekzip etti~ in farkına varmasıdır.27 

Yine Gazzali taklidi psikolojik bir reaJite olarak kabul etmekte ve özellikle 

çocu~un ewtiminde fonksiyonel boyutu buluodu~u ifade etmektedir. Bu amaçla 

o, yetişme çağındaki bir çocuğun inanç esaslannı kendisinin Kavôidü '1-akaid adlı 

kitabından ögrenebileceğini salık vermektedir. Bu sırada çocuk önce inaoacağı 

şeyleri anlamadan ~ler, daha sonra büyüdüğünde ezberlediği şeyin anlamının 

23 Gaızlli, FaysoUH-te.frika, s. 25-26. 

24 Ga.ıı!li, ei-Mımlnz, s. 57. 

25 Gazzili, /Jıyo, 1, 211. 
26 Richard Fnınk, "ai-Gbazali on Taqlid Scholar Tbeologians, and Philosopher", üıtsclırifi jlll' 

Geshlclıte der Arobisch-lslamischen W'wen.slıaften, Fraıılcfurt 1991192, c. VU, 213. 

27 Frank, "al-Ghazali oo Taqlid ... ", s. 21 9-220'. 
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ne demek oldu~u anlamaya başlar. Yani kişi başlangıçta eıberler, sonra anlar 

ve (itikad eder) inanrr, yakin derecesine ulaştr ve tasdtk eder. Diğer bir ifadeyle 

çocukken iman burhan derecesine ulaşmaksızın oluşur. 

Ona göre avAmın durumu da ebeveynini takltd eden çocuğa benzemektedir. 

Nitekim balkın çoğunluğunun inancı da soyut bir telkin ve mahza taklidden iba

rettir ki, Allah imam onlara başlangıçta delil ve burhan bulunmakstım kalplerine 

açmışttr. Ancak imanın mücerred taklidden ibaret olması baş langıçta ıaafa uğra

masını ve yok olmasını muhtemel bale getirmektedir ki çocuk ve avAmın kalbinde 

bu ınancın yerleşmesi ve sallanndan beri olması için bazı takviyelerin devreye 

girmesi gerekmektedir. Bunun içip. Kur'an tilaveti ve tefsiri ile hadis okumak ve 

anlamlanru öğrenme~ ibadetlerle meşgul olmak gibi arneliyelerin yapılması uy

gundur. Nitekim başlangıçtaki ebeveyn veya hoca tarafından telkin edilen inanç, 

kalbe atılan tohum ya da düğüm gibidir. Söz konusu tohum ya da dUğüm cezm 

Ml inin temsili bir şeklini oluşturmakt.adtr. Ancak bu dO~ ya da tohumun bazısı 

akla gelecek tüm ihtimaller deneudi~de bile etkileomeyecek gUçte olduğu halde 

bazısı da en küçOk bir söz ve barekettin tesirinde kalabilmektedir. Kur'an tilaveti 

gibi husOslar bu tohumu sulamak ve yetişmesine vesile olacak ameliyelerdir ki 
böylelikle tohum büyür, güçlenirve kökü sil bit, dallan gökte şecere-i tayyibe ola

rak yUkselir.
28 

Nitekim insan bizzat kendisinden hareketle itaatlerin kalbe tesirini 

test edebilir. Dolayısıyla taklidi olarak oluşan bu çeşit imanın sağiarniaşıp kök

leşmesi için değişik bedelli ibadetlerin dOzenli olarak yapılması gerekmektedir. 

Bu da arnelin kemiyet açısından olmasa da keyfıyet açısından imana etki ettiğini 

ortaya koymaktadtr.29 

Gaız§Ji bu konuda hacası Cüveyıü'nin yolundan hareket ederek önemli ola

nın, Allah' ın kullarını mutlak imanla mükellef turması gerçeline vurgu yapmak

tadır. Yoksa onlardan iman edecekleri şeyin mahiyeti Uzerine düşünmeyi, ispat 

delillerini bulmayı ve tahlôkine girişmeyi losacası istidlAle gitmeyi istememiştir. 

Mesela Arabın avamı, bedevis~ göçebesi bu anJamdak.i imanla mtikellef turu lsay

dı, onların iman etme süreçleri oldukça uzun olabilir, ya da biç iman etmezlerdi. 

28 Gaz:ıili, /hy6, l, 161-162. Nitelôm insanın iman eden koownuna gelmesi, yanj silje olaralc 
objeyle karşılıklı ~kiye gimlesi, dolayısıyla sOje konumuna gelmesi beUi bır sOreci gerektir

mekıedir. Bunun için insanın belli bir zihni olgunluga ulaşması gerelanektedır (bkz., Hanefi 

Ozcan, Epistemolojik Açıdan lman, İstanbul 1992: M'OtFAV yay. s. 20). Bundan başka sOje, 

topluııual ve ıdcıimO.le müsait bir varhk oldulUndan imanın da SOJeyle birlikte bir Jelcamlll 

sUreci yaşaması mü.ınkilndür. Bu açıdan her yaşta imanın gOcU ve inanç öoermelerinden etki

lenme de farklı olmaktadır. (Konuyla ligili olarak bkz., Öı.c:an, a.g.t. s. 27). 
29 Oazz41i, lhya, ı, 123. · • 
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Bundan dolayı iman esaslarını bütün delilleriyle bilen bir alimin iman derecesi 

kör bir qıukallidden üstün olmakla birlikte iman sahibi olmak bakımından bir 
ihm mU'min olduğu gibi, mukallid de mU'mindir. Ona göre iman açısından Allah 

nez~inde aralannda fark bulunmamaktadır.30 

Mukallid ve avamın imandaki durumunu yukandaki gibi sistemleştiren 

1 Gazzali, dini konular karşısında da onlar için selefi yaklaşımı uygun görmUştUr. 

1 o da başta milteşabib ayetler olmak Uzere dini konular karşısmda takdis, tasdik, 
aczini itiraf, sUkOt, imsak, ketf1 ve bilgiyi ehline teslim şeklindeki prensiplerdir.31 

Şüphesiz onun bu şekildeki yaklaşımının temelinde t!at ve am ellere yaptığı vurgu

nun yeterli olmamasından kaynaklanan ve balkın dininin sağlam kalması amacına 
matOf bir gayret olarak görmek gerekmektedir. Nitekim bu konuda sosyal çevre, 

psikolojik durum ve entelektüel gelişimin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu 
amaçla o, halkın doğruya ulaşmasında ve u taştıktan sonra da dotruda kalabilme
sinde sosyal çevrenin bu tür esaslar çerçevesinde hareket etmesini uygun görmek

tedir. Yani onların yanında ilmi disiplinleri ilgilendiren tanışmaların yapılması 
veya onların inançlarının farklı boyutJan üzerinde durulması onlara zarar verecek 

bir sUreçten başka bir şey değildir. Dolayısıyla mukallidi n bu tür konular karşısın
da uygulayacağı en iyi davranış modeli bu meselelerle ilgilenmek yerine konuyu 

bilenlere baviile etmektir. Gazzali kendi döneminin toplumsal şartlarından bare
ketle avirom maişetlerini temin edecek mesleklerle uğraşmalarından ötürtl bu tür 

konulara ayıracak vakitlerinin bulunmadığı tespitinde bulunmaktadır. Bu durum 

30 Gazz.5li,//côm, s. 354. 

31 Gazzili'nin önerilerinin ıemeline inildi~nde yaklaşımının sosyal psikolojideki inanç ve ı -
tumlardaki "degişmezlik ve çekinme" davranışıyla paralellik an enigi görOlmektedir. Diger 

bir ifadeyle bu ıtır inanç ve nıtmnlar kişileri de~işmeye karşı deAişık şekillerde muhafaza 

ederler. Bunlar söz konusu feıue kendine has bir dünya meydıına getirirler, böylece burada 

birbirine ~l şeylerin (maddi veya manevi) bulunmasına izin vennezJer. Bu da çekinme veya 

kaçınma adı altındaki davranış vasıtasıyla mo.mklln olmaktadır. Belli bır inanç veya turuma 

sahip lrim.sc. inandılı bususlann ıam tersi ya da zıddı konularla il&ilenmez, kendisini bu gibi 
durumlarla lwşllaşmalctan uzaklaşunr. Çekinmede başarılı olursa, tabıatıyla bu zıt şeyleri 

idrlle etmez ve onJann inanç ve nınım1ann.ı isriJa etmesinden koruyarak gOvenli halde bl

masıru saglar. Meseli K.aıolik aleyhtan olan bir fen Katoliklerin ıoplannlanııa katılmaz veya 

Kaıolikler lehindeiri yazılan okumaz. Dolayısıyla inanç ve tutumlar bir taraftan insanlarm 

hareket ve faaliyetlerine tesir ederek onlann y~tılannı yönlendirirken diger taraftan da on

larda d~şim meydana getirecek yeni hadiselerin yaşanınası ıhtimalini aı.altırlar (geniş bilgi 

için bk. David Krech, - Crutchfield. Richard S, Sosyal Psilcolojl [ırc. Erol Güngör], istanbul 

1980: Ötillceo yay., s. 222). 

32 Ga.ııAii,l/c6m, s. 320. 
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onların okuyup araştıracak zamanlannın olmadıAını ve din1 konularda çocukluk
larından ö~endikleri şekilde taklidi iman çerçevesinde devam etmelerinin uygun 

oldu~nu göstermektedir. Bundan ötürü onlann söz konusu imanlarını sallantıya 
uAratacak her türlU faaliyetten uzak tututmalan gerekmektedir. 

Bu durum sosyal psikolojide bazL insanların kognitifsahada tek minalı olma

yan, birkaç m§n§sı bulunan husüsları milsamaha ile karşı layamamas ı, Gaı.zsli'nin 
mUteşabibAt konusunda terelli ettiği selefi yaklaşımın geçerliliğini göstermekte

dir. Araştırmalar, bu tür insaniann dünyayı ikiye bölmeye karşı umumileştirilmiş 

bir temayili gösteriliklerini ortaya koymaktadır. Bunlara eşya ve insanlar ya hepsi 
iyi, ya da hepsi kötü olarak görünürler; dünya ya siyah ya da beyazdlT. Söz ko

nusu kimseler mOphem ya da birkaç manaya gelmeye müsait bir husüsla kar

şılaştıklarında bu husüsu, tek bir ve mUşahhas yöne indirgeyerek anlamaya ça
lışırlar. Dolayısıyla bu kimselerin kognitif sistemlerin mürekkepligini arttıracak 

yeni malfunata daha kapalı olduklan görülmektedir. Hatta onlar siyasi ve iktisadi 
meselelerde de daima basitleştirilmiş hayır-şer şekJindek.i anlatım tarzını tercih 

ederler.33 İşte bu tip insanlar ve tutumları, Gazz.Aii'nin "avam" diye adlandırdığ-ı 
bUyük çoguDiuğlın içinde yer almaktadır. Nitekim araştırmalar bugUn de insania
nn kendı içinde birbirlerinden farklı gruplar içinde degeriendirilebilecek şekilde 

yaşadıkları bilgisini vermektedir. Nitekim onlardan bir grubu dar, kısır ve sınırlı 

bir hayal içinde yaşayıp dünyadaki karmaşıklıklardan kaçınınayı tercih edebilir. 
Diğer bir grup ta organize ve istikrarlı bir cemiyel içinde yaşayarak söz konusu 

cemiyelin resmi ideolojisi vasıtasıyla bUtUnleşmeyi yeglcyebilir.3
'' 

Avam için yukarıdaki önlemler çerçevesinde onlarıo inanç seviyeleri

ni korumak mUmktin olmakla birlikte onlardan bazısının farklı yaratılış ve 
kabiliyetlerinden ötürü soru sormaları ve gerçek hayatta bir takım farklı görilş ve 

fikırlerle karşılaşmalan muhtemeldir. Bu gibi durumlarda onların bazı şüpbelere 

miinlz kalmalan ve inançlarıyJa ilgili sorular sormaları kaçınılmazdır. Jşte bu du
rum söz konusu kişilerde bir tür enteUektüel ve fıtri kapasite olarak da degerien

dirilebilir ki, bu gibi dwumlarda onlara uygulanacak en iyi yöntem, Kur'an'daki 

iknat ve hatabi deJillerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in kullandı~ı bu çeşit deliUer 
o kadar aç lk seçiktirler ki kişi bunları duyar duymaz dUş UruDeksizin hemen kabul 

eder. Nitekim GazzAli bu tür insanlan da avamın en Ost derecesi olarak kabul eder. 

Diger taraftan eotelektüel yeteneklere sahip kimseler ise, dogtıştan gelen zeki 

33 David K.rach Crutchfield-BaUachey, Cemiyer lçınde Fert, (tre. MOmıaz Turhan), lstanbul 
1970: Milli EAıtim Basımevi l, 75-76. 

34 David K.reeh, Sosyal Psikoloji, s.l91. 
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ve kapasıLeleri neticesinde bir takım sorular sorup konulan daha derinlemesine 
araştırmak isteyebilir. Bu gibi kimselere de hatabi deliller yeterli olmadığından 
teorik ve formel akli istidlale, yani kelclıni konulara ve istidJale mUracaat etmeleri 
gerekir. Ancak bu gibi kimselerin bu konuda hakimiyetlerinin saglıklı, dayanıklı 

1 
ve uzun örnOrlU olması için bir hocaya başvurmalan ve onunla birlikte çal ışmalan 

elzemdir. Bu durum kaç mı lmaz olarak boş vakit gerektirdiğinden insan ların çoğu

lnı.ın -her ne kadar kapasite olarak bu şekildeki araştırmalara yetenekleri bulunsa 
1 da- böyle bir faaliyet iç~e girmeleri uygun değildir. u 

TakJitle ilgili olarak Gazzati'nin açıklamalarında görülen diger önemli bir 
konuda da taklidin aJanının avamla sınırlı kalmayarak İslami disiplinleri de içine 
alacak şekilde genişletmesidir. O çok sık yaptığı tasnıflerle bu meseleyi temeUen
dirme yoluna gitmiştir. Mesela bir yerde ı:n8rifete uJaşmarun yolunu ikiye ayırmış, 

birinci yolun keşf ve ilbamla olduğunu, bunu elde edenlerin de peygamber, veli ve 
kısacası havas olduğunu ifade enniştir. İkinci yolun Kur'an ve sUnnelle olduğunu, 
kelam ilmindeki neticelerin de bu yoldan elde edildigini belirtmiştir.36 Başka bir 
yerde de o, Uç lU bir ıasnife gitmiş ve en alt tabakacia avarom bulundugunu ve bun
ların imanının mahza taklid olduğunu söylemiştir. En Osttabakada veliler, ortada 
ise, din Alimleri yer almaktadır. Her ne kadar ilimler Kur'an ve sOnnetten hareket
le istidlAle gitmiş olsalar da Gazzali'ye göre onlar da mukall id seviyesindedirler.37 

Böylece o, taklidin alanırun genişleterek sufiler dışmda kalan ulemı'l, mütekellirn 
ve felsefecilerin avamdan daha üst dtizeyde bulunmakla birlikte onların da ken
di disiplinleri içindeki önelllleri ve ilkeleri hocalarından veya kitaplardan alma
ları açısından ebeveyn veya hocasını taklid eden avftmdan farklı o l madıklarını 

söylemektedir. Hatta o, bu perspektiften hareket ederek avamın taklidini basit. 
ulemAmn tak.lidine de yilksek olarak vası1landırmaktadır.31 

Döneminin ilim anlayışını eleştirme amacına mAtOf bu yaklaşım sırasın
da Ga.zUii, ulema ve kelamcılan mezhep esaslanru devam ettinnede taassuba 
kaçmakla, kendilerinden önceki hoca ve liderlerinın yolunu devam ettinDekle 
suçlarnaleta ve bu tarz davranışlannın onları araşl1mladan engellerligini dile ge
tirmektedir. Yani ulema delili hocadan öğrenme veya kendinden önceki mezhep 
imAmlannın görüşlerini ~evam ettirme açısından ebeveyn veya hocasını taklid 

35 Frank, ''al-Gbazali on Taqfid ·-"',s. 222-223; 227. Nilekim Gazzili kendisinin de taldiddcn 
lcurtuluşunun kendi iradesiyle değil de 6tri alışka.olıAı neticesinde oldugunu ifade etmektedir 

(geniş bilgi için bk. Gaz:zili, Munlciz, s. 38-39). 
36 Frank, "ııi-Ghazali on Taqlid ... ", s. 2 ı 2. 
37 Frank, "ai-Ghazali on Taqlid ... ",s.. 215-218. 
38 Frank, "ııi-Ghazali on Taqlid ... ", s.. 234. 
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eden avamdan farklı değildir. O bu sonuca delıli ögr"enmedeki tak.Jid ile medlulü 

öğrenmedeki takJid arasında biçbir farkın olmamasından hareketle varmaktadtr. 

ÇUnkO delili telkin etmek bir şeyken oazan isıidlaJ etmek ise, başka bir şeydir.J9 

Hatta o mübalağalı bir şekilde ulemanın kendi mezheplerinin inanç esaslmnı 

taklid ettiği gibi delillerini de taklid ettiklerinden ötürü avamdan daha mukallid 

olduklarını da ifade etmektedir. Gazzali'nin bu şekildeki değerlendirmelerinin 

temelinde onların istidlale giderken hakkı arama gibi bir hedefieri olmayıp aksi

ne önceden inandıklan ve kabul ettikleri şeyi ispatlama yoluna gitmeleri husilsu 

vardtr. Nitekim onlar takliden aldıklan inanç esaslarına uyan şeyleri "delil" 

olarak isunJendirirkeo uymayan şeyleri de çürUtillmesi gereken .. şOpbe" olarak 
isiroleodirmektedir . ..o 

Yine o ulemarun rasyonel delillerle desteklenmiş inançlannın teorik bir 

kavrama ve ıefek.kürün neticesi değil de savunma amaçlı ve sosyal ve psikolojik 

faktörlerin OrünO olduğunu kabul etmektedir. Durumun bu şekilde cereyan et

mesi ona göre aynı faktörlerin yanlış inançları da dogru inanç olarak destekleyip 

besieyebilme ihttmalini doğunnaktadtr. Bundan ötürü bu kimselerin bildiklerıni 

düşUndUk.Jeri şeylerin doğru olduğu söylenemez. Y'ıne onlar öğrendikleri şeyin 

içyüzünü kavrayamamakla birlikte bHdikleri şeyin az ya da çok uzmanı gibidirler. 

Bundan ötilrO Gazı.8li'ye göre mütekellim ve filozoflar entelektüel açıdan halk ta

bakasının Ostilnde olmakla birlikte aslında elitteki mevcut doğru bilgi ve kesinliğe 

sahip değildirler. Onlar bildikleri şeyler noktasında kenditerinden oldukça mem

nundurlar, ancak kendi lerinden daha aşağı seviyede bulunaniann eksikliklerini 

gördUkleri halde kendi seviyelerini ve eksikJiklerini göremezler. Dolayısıyla on

lar bilmedikleri şeyler noktasında kendi cehaletlerinin farkında olmadıkları gibi, 

kendilerinden daha llst seviyelerin de farkında degildirler.~ 1 

Gazzali konunun izahıyla ilgili psikolojik yaklaşunlarda bulunur ve bu duru

mun sebebinin "vehm" olduğunu ifade eder. Aslında çocuk, genç, avam ve alimin 

her bıri vehmden hareketle taklide gitmektedirler. Mesela hocalarından etkJieneo 

bir kimse onları uzman olarak görür ve ona karşı duyduğu saygı bir sUre sonra bo

cas ını ta.klide dönüşUr. Hatta ayni kişi onların okurtugu kitaplan okuyarak hakikati 

onlar gibi görmeye ve onlar gibi düşünmeye ve sorgulamaksızın hocalannın dü

şüncelerini benimsemeye başlaı:lar. Nitekim söz konusu araştıncı do~yu bu şe

kilde elde etti~ gibi eleştirel düşünceyi de kendisine verilen bilgiler çerçevesinde 

39 ouzııu, JJıya,ı, t62. 

40 Franlc, "al-OhazaU on Taqlid ... "',s. 232-233. 

41 Frank, "al-Ohazali on Tııqlid ... ",s. 233-234. 
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devam ettirir. Eğitim sürecini bu şekilde tamamlayan kimselerin hakimiyetleri 

te fe~ ve tahayyOI seviyesine ulaşmadığından kendi! en ne öwetileo çerçevesin
deki terminolojiyi bilir ve ne anlama geldiklerini bilmeseler de uygun terimleri 
doğru bir şekilde bir araya getirip mantık kurallan çerçevesinde tasnif ederler. 

HÔcalarıru takJid ettiklerinden ve onların öwettiklerinden etkilendiklerinden do
layı bu kişiler bildikleriili zarınetmekle birlikte herhangi bir ilerleme kal etmeleri 
rnUmkün değildir. Nitekim Gazzali, bu tür bir eğitim sırasında bakikat araştırıcı
sının kendisinin yaptığı gibi asimda ıaklid sınırlarını aşarak araştınnalarını soo 
noktaya kadar götürmelerini gerekli görmektedir.~2 

Neticede Gaz:zaü kelfuncılan kendi hocalannı ve mezheplerinin esaslanm 
taklid etmeleri açısından filozoflan da dine sırt çevirip Grek filozoflarını taklid 
etmelerinden ötürü eleşti..nı:ıektedir. Aslında Guzali'nin dönemindeki ulemawn 
büyük çoğunluğun u taküd ile tanımlaması ilim yolculu~nda ideale yaptığı vurgu 
olarak anlamak ve değerlendirmek gerekmektedir. Nitekim ilim yolunda o hoca
yı ve rebberliği, hatta taküdi gereklı görmekle birlikte burada kalınmasını, ileri 
adımın attlmamasını eleştirmektedir. Taklit neticesınde bazı şeyler öğrenilse de 

hakikale ulaşılrnaz, ancak belli deliller öğrenilrniş olur ki, bu da kişinin istidlale 
benzer bir şeyler yapmasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla o, dönernindeki 

ulemanın büyük çoğunluğu için avam seviyesinde olmamakla birlikte bakikati 
araştırma konusuoda taklidden kunulamadıklan tespitinde bulunmaktadır. Böyle 
bir akıbetle karşılaşmamak için o, kendisinden verdiği örnekle vehimden kurtul
manın gereğine vurgu yapmaktadır. Vehimden kurtulan kişi de belli bir seviyeye 
kadar hocalarını taklid etmiş olsa da tefekkUr ve araştırmaları neticesinde hakikati 
bulacak seviyeye ulaşır. Yani ona göre fonksiyonel bir metot olan takJid kişinin 
yetişmesine sebep olsa da onun getirdiği noktanın ötesine geçmek gerekmektedir 
kı, buraya da taklidden kurtularak ulaşılmaktadır. 

BUtün bu izahlar, Ga.zzaü döneminin ilmi performansına dair de~erleodir
meler olmakla birlikte onun açıklamaları ilmi' disiplinlerın konumuna dair esaslı 

eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Bu yaklaşım sırasında kritiği yapılmayan 
ve övgüyü alan disiplin ise. tasavvuftur. Bu durum temelde GazzaJi'nin meseleleri 
ele alışı açısından sürpriz olmayıp İstanı i i lımler içınde ı lım ıle arneli kendılerinde 

42 Frank. "al-Olıazali on Taqlid ... ",s. 237-239. Konuyla ilgili daha geniş bilgi için Oaı:ıAii'nm 
bir anlamda kendisinin orobiyografısi ve Islam dQştıncesine d4lr degeriendinDelerinin yer al
dıgı ci-Mmıkız mi11e 'd-dol61 isimli eserine b:ıkmak m!lmkUndOr Nitekim kendisi burada araş
tımıada sorıulanması gerekmeyen şeylere varıncaya kadar sorgulamayı gerekli gllmıektedir. 

ÇünkO bedihiyyitı araştıı:maya gerek yoktur, onlar orada hazırdırlar ve hazır olan şey arandı
Aında kaybolur (Oaz:z8.1i, el-Mımkız, s. 43). 
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topladıklarını kabul ettiği sftfilikle ilgili dOşUncelerinin tabii bir oeticesidir. Nite

kim o zühd dönemi mutasavvıflan olarak adlandınlan Ebu Tıtlib ei-Mekk.i, Haris 

ei-Muhasibi gibi sOfilerin kitaplarını okumuş olmakla birlikte insanın ilim le değil 

de zevk ve hal ile Allah'ın nzasına ulaşabilece~i kanaatindedir. Bu bakış açısı 

daulema ile mukallid arasmda her ne kadar derece farkı olsa da her birinin mu

lcallid olduğu sonucuna ulaşmasına sebebiyet vermektedir. Temelde onun elde 

etti~i neticeterin analizini kısıtlı bir zaman diliminde yapma imkanı olmasa da 

onun aniaşılmasına zemin hazırlayan bazı tespitlerde bulunmak mümkUndilr. Bu 

da onun İslami ilirolere bakışı ve değerlendirmelerinin temeline inmeyi gerek

li kılmaktadır. Bu husüsta onun özellikle dünya ve ahiret hayatıyla ilgili değer 

yargtlarının bu konuda asıl belirleyici etken oldu~un altını çizmek uygun ol

maktadır. Bu duruşun temelinde da yaşadığı tarih ve co~fya ile çocukken ba

basının vetatından sonra onu sufi bir arkadaşma teslım etmesi ve meşgul olduğu 

Platoncu veya Yew Eflaruncu felsefenin dünyay1 negatifleştirme tavırlannın her 

birinin katkısının olduğu kanaari ağır basmaktadır. ÇUnkü ona göre insanın vahye 

m uhatap olması abiret mutluluğunun elde etmek içindir, dUnya hayab ahıret mut

lulu~a giden yolda bir köprü değil at ianınası ve negatifleştirilmesi gereken bir 

mekandır. Bu duruş da tabii olarak mistik bilgi dışındaki Islam ilimlerin hemen 

her biriyle uğraşmanın -Eyyühe'l-Veled'de görüldüğü Uzere- ömrO heba etmekten 

başka bir vasfı yoktur. Durınn böyle olunca İslami ilimler de olsa bu tür ilimlerle 

meşgul olmak Allah 'ın nzasına ulaşmayı sağlamamakladır. 

Aslında Gazzall ' nin zahiri ilimlerle ugraşan uleınllyla ilgili bu bakış açı

sının kendisinden önceki sılfilerde ve sistemli bir şekilde İbn U' 1-Arabi dUşUn
cesinde de görüldüğü dikkati çek.ınektedir. Söz konusu anlay ı ş, sı1filer dışında 

kalan zahiri ulemayı n1hi yüceliş ve Allah'a yaklaşma gibi hedefleri bulunma

dığından ötürü avam olarak tanımlamaktadır.~' Gazzili'oin meseleye bu şekil
deki yaklaşımında bu anlayış yawnda Bağdat merkezli yaşadığı coğrafyadaki 

mezhep taklidi ve taassubunun had safhaya varmasının da etkisinin bulunduğu 

kanaati a~ır basrnaktadır. Yıne medresedeki e~itirnin hocalann taldidi ve ki
taplann antaşılmadan ezberlenmesi şeklinde olduğu görülmektedır. Dolayısıyla 

onun bu noktadaki tespitleri, bir nevi iç kritik kooumundakı değerlendırmeler 

olarak algılanabilir. Ancak bu sırada tüm ilmi disıpliolen indirgeyici bir tarz 

ve üslupla değerlendirmeye gitmesi ve müntesiplerini mukallid olarak görmesi, 

söz konusu ilimierin meşrfuyetini sorgulamayı gündeme getirecek bir yaklaşı

mın dağinasına sebebiyet vermektedir. 

43 SOieymao Uludag, "Avam", DlA, IV, 106. 
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Onun dönemindeki mezhep taassubu, taklid, ve baAJıazlı~a gelınce kaynaklar 
mezhepterin oluşmaya başladığı bicri n. asırta birlikte taklidin başlayıp h. IV. 

asuda yaygınlaştığını, Gazzali'nin yaşadığı dönemde ise, had safhaya vardığı bil

gis~ni vermektedir. Söz konusu taküd de kaçınılmaz olarak taassubu doğunnuş 

ve mUntesibi bulunduğu mezhebi bakikat kabul edip diAer mezhep ve yaklaşım

l arı dış lama ve tek:fır etme gibi bir takım problemleri meydana getirm iştir. Yine 

} BAtiryilerin masum imarnın takltd edilmeleri gerektiği şeklindeki kanaati eri, onun 

' mezhep ve ilim adı al~mda taklide cephe almasına sebebiyet venniştir. Nitekim o, 
Faysalii ~-tef?-ika'da mezhepsel ihtilaftan hareketle tekfirin taklid ve asılsız bir yol 

olduğunu açıkJamaktadır. Bu bağlamda kendisinden önce tek:f'ır edilen Mu'tezile 

ve lmamiyye'nin inkara gitmedik.lerinden ötürü teldir edılmemesi gerektiğini de

ğışık veçbelerden izah etmektedir.44 Bu konuda, özellıkJe tekfirin mahzurlarma 

değinmiş ve ebl-i kıblenin teldir edilemeyeceğıne dAır ilkesel çözümler ve bazı 
yerinde tespitlerde bulunmuşn.ır. 

Sonuç: 

BUtOn bu izahlardan sonra Gazzaü'nin akıl konusunda mezhebinin esaslarını 

devam ettiren bir düşünür olduğu anJaşılmakJa birlikte onun ö:Gellikle iman ve 

' taklid konusunda yeni bakış açılan getirme çabası içinde olduğu anJaşılmakta

. dır. Nitekim o iman konusunda da kendinden önceki dOşUnceyi devam ettirmekle 

birlikte tasd1k konusunda farklı açılımlara gitmiş ve mukallidln imanı noktasında 

kendinden önceki suskunluk ve kararsızh~ın ortadan kalkmasına sebebiyet ve

recek açık ve net yorumlar yapmıştır. Bu durum -her ne kadar kendinden önce 
bu yaklaşırnlara zemin hazırlayacak yorumlar bulunsa da- imanın temellendiril

mesinde tahkiki ve taklldi iman kavramlannın onun tarafından sistemleştirildiği 

bilgisini vermektedir. Ancak din felsefesinin de konusu olan bu meseleyi o, aynı 

iman teorisinden farklı iman teorileri çıkarmak şeklinde bır yol takip ederek yap

mıştır. Diğer bir ifadeyle o, imandaki tasdikçi anlayışı benimseyen bir dilşünür 

olmakla birlikte tak.lidin de bu sistem içinde yer alabileceğini ortaya koymaya 

çalışrruştır. Şüphesiz böyle bir yaklaşım da kaçınılmaz olarak arnelin daha et

kin bir pozisyon almasmı gerektinnektedir. Bu amaçla O; arnelin de imanın tabii 

bir sonucu olmasıyla ikti:fii etmemiş imaw kemiyet açısından olmasa da keyfi

yel açısından etkilernesi üzerinde durmuştur. Aslında Oazzali'nin bu ta.rzdak:i 

yorumların temelinde hocası Cüveyni'nin de katkılannın bulunduğunu tespit 

44 OıızzJlli, Foysalu i-tejrika, s. 23-25, 54-56. 
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edilmektedir. Cüveyn1'nin özellikle NizamOlmUlk'e ithafen kaleme aldığı son 

eseri ei-Akfderü 'n-nizômiyye'de bu meseleleri ele aldığı ve böylece Gazzali'ye 

zemin hazırlayacak bir söylem geliştirdiği görOlmektedir. 

Bundan başka Gazzali taklidin psikolojik, sosyolojik ve entelektüel boyutları 

azerinde de durarak onun hem fonksiyonel hem de negatifyönlerine değinmiştir. 

Eğitim sOrecinde takJid hem çocuk hem de av§ma ögrenirni sırasında lıizmet eden 

önemli bir faktördür. Ancak ayru taklid ilim yolundaki öğrencinin hem gelişim 

kat etmesini sağlayan bir esas olmakla birlikte hem de bakikati bulma önOnde 

engel teşkil etmektedir. Nitekim o, dönemindeki ulemanın -özellikle felsefeci ve 

kelAmcıların- derece olarak avamdan üstün olsalar da kitaplarda yazanlan ve ho

calanru takJid etmeleri açısından mukallid olduklan tespitinde bulunmaktadır. Bu 

onun ihm erbabı olmakla birlikte ulemanm hakikat araştıncısı konumunda ol

mamaları tespitinden kaynaklanan bir değerlendirmesidir. ŞOphesiz onun bu tan 
yaklaşımında mezhep taassubunun had safhaya varması ile Batıniler'in masfun 

imamı taklid etmeleri şeklindeki anlayışlannın da etkili olduğu bilinmektedir. 

Nitekım kendisi de bir bakikat araştıncısı olarak bu durumun vebimden kaynak

landJğı tespitinde bulunarak bundan kurtulmanın da tefek.kür ve araştınnayla ola
cağını ifade etmektedir. 




