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olması halinde ise şerike kısas uygulanır. 
Cumhurun bu görüşü. mü başeretle te
sebbübün bir arada olması durumunda 
asli cezanın mübaşire yükleneceği ilkesi
nin gereğidir (Mecelle, md. 90). Mübilşe
reti daha kapsamlı ele alan Maliki mez
hebiyle Hanbeliler'de bir görüş ise katilin 
öldüreceğini bile bile maktulü tutan kim
senin mübaşir fail sayılması , ona da kısa
sm uygulanması yönündedir. Hatta bu fa
kihler katile yol gösteren, maktulün yerini 
bildiren ya da suçun işlenmesinde vazge
çilmez önemde bir rol üstlenen, mesela 
maktule yardıma gelenlere engel olan 
kimseye de bu davranışını bilinçli olarak 
yapması kaydıyla kısas uygulanması ge
rektiğini söylerler. 

Had suçlarında iştirak genelde hırsız
lık ve eşkıyalıkta söz konusu olur ve bun
larda da fakihlerin cinayettekine benzer 
bir yaklaşımı vardır. Mesela hırsızlıkta 
Hanefiler başta olmak üzere fakihlerin 
önemli bir kısmı. suçun kapalı alana gir
me ve malı alıp dışarı çıkarma şeklindeki 
iki temel eylemine katılmayı ve her bir 
ortak hakkında malın belli değerde(nisab) 
olması şeklindeki şartın gerçekleşmiş ol
masını had cezasını gerektiren mübaşe
ret, bunun dışındaki durumları ise ayrın
tıda birçok görüş farklılığı b ulunsa da ge
nelde ta'ziri gerektiren tesebbüben işti
rak sayma eğilimindedir. Bunun sebebi 
hadierin şüpheyle düşmesi ve ceza hu
kukunda şüpheden sanığı yarariandırma 
ilkesi dir. 
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Sözlükte "baş eğmek, emredileni yeri
ne getirmek, söz dinlemek" anlamındaki 
tav' kökünden türemiş olup aynı manayı 
taşır. Aslında masdar ismi olan taat de 
itaat gibi kullanılır (Kamus Tercümesi , 
"tv'a" md.). itaat kelimesi Kur'an'da geç
memekle birlikte üç ayette taat ismi yer 
almakta. bundan başka yedisi isim, di
ğerleri fiil kalıplarında olmak üzere itaat 
kavramı seksen beş yerde geçmekte, kırk 
iki ayette de aynı kökten gelip "güç yetir
mek" manasında kullanılan istitaat kav
ramı yer almaktadır (M . F. Abdülbaki, el
Mu' cem, "tv'a" md.). Bundan dolayı taa
tin bir Kur'an terimi olmadığı yolundaki 
anlayış isabetli görünmemektedir (EJ2 
Iİng.J. X, 1). Kur'an-ı Kerim'de aynı anlam
da veya yakın manada kullanılan din. is
lam, sem', birr, teba' vb . kelimeler de 
itaatin vahyi bildirimin temel kavramla
rından biri olduğunu göstermektedir. 

Bir ayette itaat edilmesi gerekenler Al
lah, Allah'ın resulüveyöneticiler olmak 
üzere üç kategoride ele alınmıştır (en
Nisa 4/59). Buna, diğer ayetlerde "ihsan" 
ve "birr'' kelimeleriyle ifade edilen anaya 
babaya itaati de eklemek mümkündür 
( el-isra 17 /23; Meryem 19/14, 32). Şüphe 
yok ki Allah'a itaat kavramın esasını oluş
turur. Kur'an'a göre bütün olarak fiziki 
dünya mutlak bilgi ve kudretle onu yara
tana itaat etmektedir (Fussilet 41/11; er
Rahman 55/6). Kur'an'da ayrıca bu itaa
tin anlam çerçevesiyle yakın ilişkisi bulu
nan "esleme" fiili geçmekte (Al-i im ran 
3/83) ve kainatta tevhidin sağlanması in
sanın da yaratıcısına itaat etmesiyle ger
çekleşeceğinden insan birçok ayette Al
lah'a itaate çağrılmaktadır. Beşeri açıdan 
itaat fiili, tabii ve bilinçli bir canlı olan in
san için kaçınılmaz bir davranış biçimi ol
makla birlikte itaatin objesini seçme ko
nusunda insan özgür bırakılmıştır. Bu 
dünyada yalnızca insan bir varlığa itaat 
etme veya etmeme serbestliğine sahip
tir. Nitekim itaatle ilgili ayetler incelen
diğinde insanların Allah'ın dışında farklı 

konumda gördükleri bazı kişi ve grupla
ra itaat ettikleri de görülmektedir (ei
Ahzab 33/66-67) . 

Kur'an'da peygambere itaat genellikle 
Allah'a itaat emrinin hemen arkasından 
gelmektedir. Bir yerde Allah'a ve Resu-

lü'ne itaat emrinin ardından peygambe
re itaatin zorunluluğu ayrıca belirtilmiş
tir (en-Nur 24/54). Allah'a itaatin gerçek
lik kazanması, O'nun buyruklarını insan
lara açıklayan ve bunlara uymanın örnek
lerini kendi yaşantılarıyla gösteren pey
gamberler vasıtasıyla mümkün olacağın
dan bazı ayetlerde peygambere itaatle 
Allah'a itaat özdeş kılınmıştır (Al-i im ran 
3/31; en-Nisa 4/80). Kur'an-ı Kerim, pey
gamberlerin kendilerine itaat edilmesi 
için gönderildiğini ifade eder ve hidaye
tin ancak onlara uymakla gerçekleşece
ğini haber verir. Peygamberlere itaatin 
meşruiyeti onların ilahivahye mazhar olu
şundan kaynaklanır. zira onlar da diğer 
insanlar gibi beşeri özellikler taşır. Pey
gamberler de Allah'a itaatle emrolunmuş 
(ei-En'am 6/14). onların da kafir ve mü
natıklara uymamaları istenmiştir (el-Ah
zab 33/1 ). 

Allah'a ve Resulü'ne itaati emreden 
bazı ayetler itaatin imanın bir sonucu ve 
mürnin olmanın temel özelliği olduğunu 
belirtir (el-Enfal811; en-Nur 24/51 ). Bu 
özelliğe sahip bulunanların mükatatları 
da şu şekilde bildirilir : Zemininden ırmak
lar akan cennetiere yerleştirilmeleri (en
Nisa 4/13). yaptıkları iyi arnelierin müka
fatını eksiksiz olarak görmeleri ( ei-Hucu
rat 49/ 14). Allah'ın lutfuna mazhar kıldığı 
peygamberler, sıddiklar, şehidler ve sa
lihlerle beraber bulunup ebedi kurtuluşa 
ermeleri (en-Nisa 4/69; el-Ahzab 33/71 ). 

itaat konusundaki ayetterin incelenme
sinden, bu görevin şuursuzca değil Allah 
ve Resulü'nün çağrısının iyi bir şekilde an
laşılması ve mesajın gerçek manada kav
ranması ile yerine getirilebileceği anlaşı
lır. Nitekim dört ayette itaat fiili "semi'
na" (dinleyip kavradık) fiilinden sonra yer 
almış (el-Bakara 2/285; en-Nisa 4/46; ei
Maide 5/7; en-N Gr 24/51) ve bu durumun. 
itaat fiilinin aniayıp kavrama üzerine bina 
edilmesinin gerektiğini vurguladığı kabul 
edilmiştir. 

Kur'an'da Allah ve Resulü ile birlikte 
müslüman toplumun değerlerini payla
şan yöneticilere de (ülü'l-emr) itaat edil
mesi emredilmiştir (en-N isa 4/59). islam 
dininin toplumun her kesiminde adaleti 
tesis etmeyi hedef alması. yöneticilerle 
yönetilenler arasındaki ilişkiye dair düzen
lemeler getirilmesini gerekli kılmıştır. Bu 
çerçevede yöneticilere itaat. yönetilenle
rin sorumluluk alanına giren önemli bir 
dini görev olmaktadır. Nitekim kendisi 
de bir idareci olan Hz. Peygamber. Veda 
haccı sırasında ir ad ettiği hutbede cenne
te girebilmek için yerine getirilmesi ge-



reken görevleri Allah'tan korkmak. na
maz kılmak. oruç tutmak. zekat vermek 
ve devlet adamlarına itaat etmek şeklin
de özetlemiştir ( Müsned, V. 25 ı ; Tirmizi , 
"Cum<a", 81 ). islam'da kabul edilen genel 
ilkeye göre insan toplulukları kural ola
rak barış ve an laşma halinde yaşamalıdır 
(el-Bakara 2/208; el-Enfal 8/61 ). Fert ve 
toplum arasındaki münasebet itaat sta
tüsünde alacaksa bunun "maruf" çerçe
vesine girmesi gerekir. "Bilinen. tanınan. 
yadırganmayıp benimsenen şey" mana
sma gelen marufun Kur'an'daki kullanı
lışiarı çerçevesinde "aklın kabul ettiğ i. di
nin benimsediği , insan tabiatının ve top
lumun uygun gördüğü fiil ve davranış" 

diye anlaşılması mümkündür (DiA, Xl , 
138- ı 39) . Yaygın bir söyleyişle . "Yaratana 
asi olunacak yerde yaratılmışa itaat yok
tur" şeklinde ifadesini bulan kriter birçok 
rivayette Hz. Peygamber'e nisbet edil
miştir (Mi{taf:ıu künüzi 's-sünne, "e'im
me"md.). 

Sağlıklı bir toplum meydana getirmeyi 
öngören islam dini. aile kurumuna ve aile 
fertleri arasındaki ilişkilerin düzenlenme
sine önem vermiş . bu çerçevede çocuk
larla ebeveyn arasındaki münasebetin 
düzenli bir şekilde kurulup işlemesiyle il
gili kurallar getirmiştir. Kur'an'da ana ba
baya itaati emreden ayetlerde itaat. dış 
görünüşü kurtarmak için gösterilecek 
uyumlu bir davranış olarak değil gönül 
hoşluğuyla yerine getirilecek bir ödev bi
çiminde telakki edilmiştir. Bu sebeple 
birçok ayette "birr'' ve "ihsan" kelimeleri 
kullanılarak onlara karşı nezaketle dav
ranılması emredilmiştir. islam geleneği 
içinde ayrıca büyüklere. eğitim ve öğreti
me katkıda bulunan hocalara ve alimiere 
karşı itaat etmek de bir erdem olarak gö
rülmüştür. öte yandan islam dini aile için
de eşierin karşılıklı bazı haklara sahip ol
duğunu belirtmiş . aralarındaki asıl bağ ı 

ise sevgi ve saygının oluşturduğunu ifade 
etmişti r (el-Bakara 2/228; er-Rum 30/2 1 ). 
Ancak Kur' an. aile reisliği yetki ve sorum
luluğunu koyduğu ahlak ve adalet ilkele
ri çerçevesinde erkeğe vermiştir (en-N i
sa 4/34; krş . Buhar!, "AJ:ıkam " , I; ibn Ma
ce , "Nil5ah". 5; Ebu Davud, "Ni]5ah", 40) . 

Kur'an-ı Kerim'de itaat edilmesi emre
dilenler yanında itaat edilmemesi istenen 
kişi ya da gruplardan da söz edildiği gö
rülür. Bunları şu şekilde sıralamak müm
kündür : Kafirler ve münafıklar ( ei-Ahzab 
33/48). ısrarlı direnişleri ve inatları yüzün
den kalpleri Allah ' ı anmaktan alıkonul
muş olanlar. nefsani arzularına uyup iş
lerinde aşırıya gidenler ( el-Kehf 18/28), 

kötü ahlaklılar ve günahkarlar (el-Kalem 
68/ ı 0-1 3). Allah 'ın koyduğu sınırları aşan
lar (e ş -Ş ua ra 26/15 ı ) . yönetimleri altında 
bulunan kimseleri Allah yolundan uzak
laştıran gruplar ( el-Ahzab 33/64-68 ). Kur
'an bunlara itaati doğrudan bir inanç me
selesi olarak ele almakta ve bu hususta 
yapılan uyarıyı dikkate almayanların du
rumunu Allah yolundan bir kopuş olarak 
değerlendirmektedir (Al-i imran 3/99-
104; el-En 'am 6/ 11 6- 117. 121 ). 

Allah'a itaatin mahiyeti ve neleri kap
sadığı konusu kelam ekaileri tarafından 
ele alınmış ve bazı farklı yaklaşımlar orta
ya konmuştur. Mu'tezile alimlerine göre 
Allah'a itaat etmek O'nun murad ettiği
ne uymak anlamına gelir. Allah. adaleti 
gereği küfür veya günahları değil sadece 
iyi fiilieri dilemektedir. Böylece Mu'tezile 
alimleri. Allah 'ın iradesiyle emri arasında 
fark görmeyerek bu ikisini aynı kabul et
mektedir. Buna göre Allah'ın emrine ita
at etmek O'nun bu emri murad ettiğinin 
bilinmesi sebebiyledir. Dolayısıyla Allah'ın 
doğrudan fiili bir emri söz konusu olma
sa bile yazılı. sözlü veya bunların dışında 
herhangi bir şekilde o fiili murad ettiği 
bilinirse buna uymak itaat kapsamına gi
rer. Sünni kelam alimleri ise Mu'tezile gö
rüşünün aksine Allah'a itaati O'nun emir
lerine uymak şeklinde anlamaktadır. Çün
kü Allah. mutlak kudret sahibi olduğu 
için insanın kötü fiilieri dahil olmak üzere 
mevcut olan her şeyi murad etmektedir. 
Buna göre Allah ' ın iradesiyle emri ara
sında fark bulunduğundan Allah'a itaat 
O'nun murad ettiklerine değil sadece 
emirlerine uymak demektir ( Kadi Abdül
cebbar, VIII. s. 39-40; Abdülkahir ei-Bağ
dad!. S. 267) . Kadi Abdülcebbar' ın, vacip 
ve men d up olan bütün fiilieri itaat kap
samına alıp mubah çerçevesine girenleri 
dışarıda bırakmasına karşılık Abdülkahir 
ei-Bağdadl itaati dört kategoride ele al
makta ve bunları iman esaslarını kalben 
benimsemek. bu kabulü bir def a olsun 
dille ikrar etmek, farzları yerine getirip 
günahlardan kaçınmak ve nafile ibadet
lerde bulunmak şeklinde sıralamaktadır 
(Uşülü'd-d!n, s. 268). 

Kavramla ilgili olarak kelam alimlerinin 
tartıştığı konulardan biri de Allah'a gere
ği gibi iman etmeyen ve fiilierinde O'na 
yakınlaşma amacı taşımayan kimselerin 
yapmış olduğu işlerin itaat kapsamına 
girip girmediği meselesidir. Mu'tezile ke
lamcılarının çoğunluğu . Allah'a itaat kas
tıyla gerçekleşmeyen fiilierin itaat çerçe
vesinde düşünülemeyeceği görüşündedir. 
Ebüi-Hüzeyl ei-Allaf gibi bir kısım Mu'te-
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zill alimler ise Allah ' ı tanımayan ve O'na 
iman etmeyen bir kimseden de itaat kap
samına girecek fiilierin sactır olabileceği
ni kabul etmektedir. Ehl-i sünnet kelam
cıları da itaatin geçerliliğini iman esasla
rının benimsenmesi şartına bağlamıştır. 

Buna göre mürnin olmayan bir kişinin ita
atiancak Allah'ı tanıma noktasında gös
tereceği fikri ve ilmi gayretle alakah olup 
bunun dışında kalan fiilier i itaat sayılma
maktadır (Eş' ari, s. 429-430; Kadi Abdül
cebbar. VIII , s. 40; Abdülkahir ei-Bağdadl, 
S. 267) . 
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Bazı davranışlanndan ötürü 
peygamberle rin ilahi tenkit 

ve uyarıya muhatap 
olmalan anlamında kelam terimi 

(bk. İSMET). 
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Kuzeyde Orta Avrupa'ya dayanan, gü
neydoğu yönünde Akdeniz'e girmiş çiz
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