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sýtan mermer minberi, renkli camlý revzenleri, pencere kanatlarý ve binileri, özgün kündekâri kapýsý ile cami oldukça zengin mimari öðelere sahiptir. Kesme taþtan
inþa edilen minare caminin kuzeybatý köþesindedir. Kare kaideli minarenin onaltýgen gövdesinde sarkýtlý mukarnaslý ve ajurlu korkuluklarý olan tek þerefe mevcut olup
üzeri kurþun külâhlýdýr.
Takkeci Ýbrâhim Aða Camii, mütevazi
boyutlarýna karþýn yapým tekniði ve hariminin zenginliði açýsýndan önemli bir yapýdýr. Benzer Osmanlý yapýlarýnda açýk biçimde gözlemlenemeyen bazý detaylara bu
camide rahatça ulaþýlabilmektedir. Meselâ caminin günümüze kadar gelmiþ ahþap
kubbeli mekânýnda özgün nitelikler muhafaza edilebilmiþtir.
Külliyede iki adet sebil mevcuttur. Bunlardan biri camiden önce inþa edilmiþ olup
Davutpaþa caddesiyle Takkeci Camii sokaðýnýn kesiþtiði köþede ve Derviþ Paþa Çeþmesi’nin karþýsýnda bulunmaktadýr. Sebilin günümüzde yerinde olmayan iki kitâbesinden biri cami içinde korunmaktadýr.
Bu kitâbede sebilin 986 (1578) yýlýnda Ýbrâhim Aða tarafýndan yaptýrýldýðý yazýlýdýr.
Sebilin üzerinde görülen sývalý yapý kuzeyde ve batýda sebil duvarlarýna oturmaktadýr. Sebil ile üzerindeki yapýnýn giriþi Davutpaþa caddesi yönünden tek bir kapý ile
saðlanmakta olup içeride her iki mekâna
farklý kapýlarla ulaþýlýr. Ýçinde hâlâ kullanýl-
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makta olan bir de kuyu mevcuttur. Sebilin kuzey duvarýnda bir, batý duvarýnda üç
penceresi vardýr. Diðer sebil avlunun doðu kapýsýnýn yanýnda sýbyan mektebiyle avlu duvarý arasýnda yer almaktadýr. Doðu
avlu kapýsýnýn yanýndaki bir kapýdan caminin bahçesine geçilmekte ve sebile girilmektedir. Kitâbesinden 1002 (1593-94)
yýlýnda inþa edildiði anlaþýlan sebil kenarlarý birbirine eþit olmayan beþgen planlýdýr. Sebilin avlu duvarý üzerinde iki ve cami avlusuna açýlan bir penceresi mevcuttur. Yapýnýn tam ortasýnda bulunan, tek
parça mermerden yapýlmýþ kuyunun kapaðý ve çýkrýðý kaybolmuþtur. Kuyunun kuzey ve güney kenarlarýnda yine mermer
ve tek parça çýkrýk ayaklarý, avluya bakan
pencere üzerinde su haznesi bulunmaktadýr. Kuzey avlu duvarý ile doðu avlu duvarýnýn kesiþtiði köþede yer alan çeþmenin
ön cephedeki mermer kitâbesinde 1235
(1820) yýlýnda Sadrazam Derviþ Mehmed
Paþa tarafýndan yaptýrýldýðý belirtilmektedir.
Caminin güneydoðusundaki sýbyan mektebi hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Günümüzde boþ olan yapýnýn bir süre ev olarak
kullanýldýðý bilinmektedir. Kare ve dikdörtgen iki mekândan oluþan yapýnýn güneydoðu duvarý sebille ortaktýr. Yapýnýn üzeri
dört yöne eðimli çatý ile örtülmüþtür. Basýk kemerli giriþ kapýsýnýn görüldüðü kuzeydoðu cephesini kapýnýn her iki yanýnda kareye yakýn boyutlarý olan birer pencere tamamlamaktadýr. Bu cepheye dik
yöndeki kuzeybatý cephesine iki, güneybatý cephesine üç pencere yerleþtirilmiþtir.
Güneybatý cephesinde bir helâ penceresi
mevcuttur. Külliyede biri cami avlusunun
içinde, diðeri sebilin arkasýnda yer alan iki
hazîre bulunmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda sebilin arkasýndaki hazîrenin karþýsýnda kime ait olduðu bilinmeyen iki mezar daha
vardýr. Avlunun içindeki hazîrede biri Tak-

keci Ýbrâhim Aða Camii þeyhi Ali Efendi’ye ait olmak üzere altý mezar görülmektedir. Sebilin arkasýndaki hazîrede ise mezar taþý kaybolmuþ bir mezarla Ýbrâhim
Aða’nýn ve oðlu Halil Çavuþ’un sandukalarý yer almaktadýr.
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Bir âlimin görüþünü
delilsiz kabul etmek anlamýnda
fýkýh usulü terimi.
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Sözlükte “bir þeyi insan veya hayvanýn
boynuna asmak ya da takmak” anlamýndaki taklîd kelimesi, fýkýh usulü terimi olarak bir âlimin ictihadî bir meseleye dair
görüþünü delile dayalý olmaksýzýn benimsemeyi veya uygulamayý ifade eder. Fýkýh
usulünde taklid açýsýndan müslümanlar
âlim ve âmmî (çoðulu avâm) diye ikiye ay461
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rýlmakta, delile dayalý fýkhî bilgi sahibi olanlar âlim (müctehid, müftü, fakih), baþka alanlarda bilgi sahibi olsa bile fýkýh sahasýnda
âlimlerin görüþüne ihtiyaç duyanlar âmmî (mukallid) þeklinde anýlmaktadýr. Taklid
kelimesi, “hac ibadeti esnasýnda kurban
edilmek üzere hazýrlanan hayvanýn (hedy)
boynuna bu özelliðini göstermek üzere bir
þey asma” (bk. KILÂDE) ve “kadý yahut
idareci tayin etme” anlamlarýnda fürû-i fýkýh terimi olarak da kullanýlýr. Kur’ân-ý Kerîm’de taklid kökünden gelen “kalâid” ve
“mekalîd” kelimeleri dört yerde geçer (elMâide 5/2, 97; ez-Zümer 39/63; eþ-Þûrâ 42/
12). Hadislerde taklid masdarýndan fiiller
ve ayný kökten türeyen bazý kelimeler sözlük anlamlarýnda kullanýlmýþtýr (Wensinck,
el-Mu£cem, “kld” md.).
Fýkýh sahasýnda uzmanlaþmýþ kiþilerin
görüþlerinin doðru kabul edilerek uygulanmasý anlamýnda taklid toplumdaki iþ bölümünün gereðidir. Herhangi bir bilgi alanýnda toplumun her ferdinin eþit derecede kabiliyet, bilgi ve tecrübeye sahip bulunmasý mümkün olmadýðýna göre Ýslâm’ý
anlama ve yaþama çerçevesinde ortaya çýkan meseleler hakkýnda bazý müslümanlarýn uzmanlaþýp diðerlerine yol göstermesi, bu niteliði taþýmayanlarýn da onlara
uymasý kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Nitekim
Kur’ân-ý Kerîm’de müminlerin bir kýsmýnýn
zamanlarýný din hakkýnda geniþ bilgi elde
etmeye ayýrmalarý (et-Tevbe 9/122) ve bilmeyenlerin bilenlere sormasý (en-Nahl 16/
43; el-Enbiyâ 21/7) emredilmiþtir. Sahâbe
neslinden itibaren kendisine danýþýlan ve
görüþleri uygulanan âlim tipinin ortaya çýkmasý ve Ýslâm tarihinin her devrinde müslümanlarýn âlimlerin görüþlerine baþvurarak onlara tâbi olmasý bu tutumun icmâ
ile desteklendiðini göstermektedir.
Hakkýnda ictihad edilebilecek meseleler,
ayný zamanda bir âlimin görüþünün taklit edilmesinin câiz kabul edildiði meselelerdir. Bir baþka anlatýmla taklid ve ictihadýn geçerli sayýldýðý alanlar birbiriyle örtüþmektedir. Buna göre Kâbe’nin kýble, namazýn farz ve zinanýn haram oluþu gibi,
bilgi seviyesi ne olursa olsun kiþinin Ýslâm
toplumunda yaþýyor olmakla elde etmesine kesin gözüyle bakýlan, “usûlü’þ-þerîa,
zarûriyyât, kat‘iyyât” gibi tabirlerle ifade
edilen, dinde hükmü doðrudan ve açýkça
belirtilmiþ þer‘î hükümler taklidin geçerli
kabul edilmediði alanda yer alýr. Öte yandan ictihad faaliyetinde baþvurulan sünnet, icmâ, sahâbî kavli gibi þer‘î deliller ile
gerekli þartlarý taþýyan þahitlik, bilirkiþi görüþü gibi kazâî ispat vasýtalarýnýn gereðine
göre hüküm verilmesi taklid olarak nite462

lendirilmemektedir. Fýkhî meselelerin sadece bir kýsmý hakkýnda ictihad ehliyetine sahip fakihler bulunabileceðini (ictihadýn tecezzîsini) kabul eden usul müelliflerine göre kiþinin bazý meselelerde müctehid, diðerlerinde mukallid olmasý mümkün
ve vâkidir.
Taklid ile delile dayalý akýl yürütme birbirini dýþlayan kavramlar olarak kabul edildiðinden âmmînin bir âlimin görüþleriyle
amel etmesinin taklid sayýlýp sayýlmayacaðý tartýþýlmýþtýr. Usul müelliflerinin çoðunluðu, âlimin görüþünün kabul edilmesi sürecinde akýl yürütme diye nitelenebilecek
unsurlar bulunsa da bunlar fýkýh usulündeki anlamýyla ictihad kavramýna dahil edilemeyeceði gerekçesiyle âmmînin âlimin
görüþüyle amel etmesinin taklid olarak adlandýrýlmasý gerektiðini belirtmiþtir. Bâkýllânî ile baþlayan ve en önemli temsilcileri
arasýnda Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî,
Gazzâlî, Seyfeddin el-Âmidî, Ýbnü’l-Hâcib
ve Ýbnü’l-Hümâm’ýn bulunduðu çizgiye göre ise gerekli sýfatlarý haiz bir âlime tâbi
olan âmmî mukallid deðildir. Zira taklid
son tahlilde delile dayanmayan bir baðlýlýktýr. Halbuki âmmînin söz konusu âlimi
tesbit etmek için gösterdiði zihnî gayret
bile bir tercihte bulunma ve akýl yürütme
unsuru taþýmakta, dolayýsýyla delile dayanarak hareket etme anlamýna gelmektedir. Kadýnýn bilirkiþi görüþünü kabul etmesi taklid diye nitelenmediði gibi âmmînin
müftüye sormasý veya görüþlerine uyulacak merci olarak bir âlimi kabul etmesi de
taklid diye nitelenmemelidir. Söz konusu
müelliflere göre itikadýn temel konularýnda olduðu gibi fýkýh sahasýnda da taklid Ýslâm toplumunda ancak istisna kabilinden
var olabilir ve naslar tarafýndan kötülenen
bir davranýþ anlamýnda taklid ancak âmmîâmmî ve âlim-âlim iliþkisinde ortaya çýkabilir.
Âmmînin taklit edeceði âlimi belirlemesi, genellikle içinde yaþadýðý müslüman toplumun geniþ bir kesimi tarafýndan paylaþýlan bir bilgiye ulaþma süreci / gayreti olarak tasvir edilmektedir. Nitekim görüþleri taklit edilecek âlimin bu özelliðine dair
bilginin toplumda istifâza, telakki, þöhret
gibi kavramlarla ifade edilen bir yaygýnlýða sahip bulunmasý gerektiði belirtilmektedir. Bu hususta bir veya iki âdil kiþinin
þahitliðinin yeterli görüleceðini söyleyen
müelliflerin bununla karþý görüþte olduklarý deðil söz konusu sürecin farklý merhalelerini ifade ettikleri anlaþýlmaktadýr.
Taklit edilebilecek düzeyde olup olmadýðýný tesbit için âmmînin âlimi bildiði bazý
fýkhî hükümlerle sýnamasý gerektiði yö-

nündeki görüþ ise âlimin mukallidin doðru bildiði hükümler hakkýnda farklý görüþler taþýyabileceði ve bu uygulamanýn günlük hayatta sýkýntýlara yol açacaðý gibi gerekçelerle kabul görmemiþtir. Konu fetva
baðlamýnda ele alýndýðýnda taklit edilecek
kiþiyi belirleme görevinin verilmesiyle âmmîye, söz konusu âlimin fetva hususunda gevþek davranmasý yahut sürekli ruhsatlarla fetva vermesi gibi davranýþlardan
uzak (âdil) olup olmadýðýný, yani þeriatýn
maksat ve iþlevlerine uygun bir tavýr içinde bulunup bulunmadýðýný belirleme yükümlülüðü de getirilmektedir. Âlim olmayan bir kiþinin naklettiði bilgiye dayalý taklid ise Ýslâm toplumundan uzakta yaþamak, dolayýsýyla fetva sorma imkânýndan
yoksun bulunmak yahut yeni müslüman
olmak gibi olaðan dýþý þartlar çerçevesinde geçerli kabul edilir. Fetva faaliyetinin
kurumlaþmasý sonucunda bazý müteahhirîn usul âlimlerinin taklit edilecek âlimin
teþhisiyle ilgili olarak fetva verme makamýnda bulunma þartýný ekledikleri anlaþýlmaktadýr. Bir toplumda taklit edilebilecek âlimin birden fazla bulunmasý halinde âmmî, aralarýnda bir tercih yapmak durumundadýr. Ancak âmmînin tercih yaparken en üstün (efdal) âlimi araþtýrmakla yükümlü olup olmadýðý tartýþýlmýþtýr. Sahâbe
neslinden itibaren süregelen âmmî-âlim
iliþkisini özellikle daha üstün sahâbîlerin
varlýðý bilindiði halde baþka sahâbîlere,
hatta tâbiîn âlimlerine danýþýlýp görüþlerine uyulduðunu ve uzmanlýk isteyen böyle bir araþtýrmanýn âmmî için mümkün olmadýðýný dikkate alan usul âlimleri bu soruya olumsuz cevap verir. Usulcülerin çoðunluðu ise bu araþtýrmanýn fýkhî bir inceleme süreci olmayýp ihtiyatla hüküm
vermek, vera‘ sahibi olmak yahut daha tecrübeli ya da yaþlý olmak gibi mukallidin toplumsal bilgiyle ulaþabileceði bir karar niteliði taþýdýðýný, dolayýsýyla en üstünü araþtýrmasý gerektiðini öne sürer. Ýbn Hazm’ýn
ifadelerinden onun bu durumda âmmînin
yapmakla sorumlu tutulduðu tercihin fýkhî nitelikte bir araþtýrma olmasý gerektiði
görüþünü benimsediði anlaþýlmaktadýr.
Usul âlimleri arasýndaki hâkim telakkiye göre taklid fýkhî görüþe deðil o görüþün sahibi olan âlime uymak demektir. Bu
prensip ayný zamanda, mukallidin âlimler
arasýnda tercihte bulunabildiði halde fýkhî görüþler arasýnda tercih yapma yetkisinin olmadýðýný ima eder. Aksini düþünen
müellifler âmmînin Allah hakkýyla ilgili hususlarda en hafif, kul hakkýyla ilgili hususlarda en aðýr yükümlülük getiren görüþü
tercih edebileceði gibi öneriler geliþtirme-
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ye çalýþmýþ, ancak bunlar, çoðunluk tarafýndan hem ictihad ve fetvanýn prensiplerine aykýrý olmasý hem de uygulamada sýkýntýlara yol açacaðý gerekçesiyle eleþtirilmiþtir. Bu prensiple ilgili olarak ortaya çýkan tartýþmalarýn baþýnda hayatta bulunmayan âlimi taklid meselesi yer almaktadýr. Usul âlimlerinin genellikle benimsediði anlayýþa göre fýkhî bir görüþ, sahibinin
ölümüyle yok olmaz. Dolayýsýyla âmmî, âlim
hayatta iken aldýðý fetvayý o vefat ettikten
sonra da uygulayabilir. Ancak uzun süre
önce yaþamýþ bir âlimin görüþüne uyabilmesi için kendi döneminde yaþayan baþka bir âlimin onay niteliðindeki aracýlýðýna ihtiyacý vardýr. Öte yandan nâdiren vuku bulan bir meselede hayatta bulunan
âlimin görüþü taklit edilmiþ ve bu mesele uzunca bir aradan sonra yeniden ortaya çýkmýþsa bazý müelliflere göre o fakihin görüþüne tekrar baþvurulmasý gerekir. Günlük hayatta sýk rastlanan meselelerde ise görüþ deðiþikliði sýk olmadýðý gibi
ortaya çýkan geliþmelere dair bilgi de toplumda hýzlý yayýldýðýndan bu yola baþvurulmasý gerekli görülmemiþtir. Taklit eden
kiþi isabetli görüþ sahibini tesbitle yükümlü bulunmamakla birlikte Ýslâm toplumunda yaþýyorsa ve doðru bilgiye ulaþma imkânýna sahipse kati delillere aykýrýlýk taþýyan görüþlere uyarak yaptýðý amellerden
dolayý sorumlu olur. Taklit edilen âlimin
daha sonra görüþünü hatalý bularak deðiþtirmesi âmmînin önceki görüþe uyarak
yaptýðý amellerin geçerliliðini geriye yönelik olarak etkilemez.
Þiî literatüründeki taklid tartýþmalarýnýn gerek mesele gerekse terminoloji açýsýndan büyük ölçüde Sünnî fýkýh usulü literatürü çerçevesinde anlatýlanlarla benzerlik taþýdýðý söylenebilir. Ancak Zeydî
usulünde Ehl-i beyt mensubu müctehidin
diðerlerinden daha üstün olduðu ve âmmînin onu taklit etmesinin vâcip olduðu
vurgulanýr. Ca‘ferî usulünde ise taklit edilecek âlimde diðer mezheplerden farklý olarak erkek, Ca‘ferî mezhebi mensubu ve
nesebi sahih olma þartlarý aranmaktadýr.
Bu mezhepte de birden fazla âlimin varlýðý halinde en üstün olanýn tercih edilmesi ilkesi geçerli sayýlmakta, tarihî uygulamada ise ayný bölgede bulunmak, ayný veya yakýn etnik kökenden gelmek gibi sosyal faktörlerin hangi âlimin taklit edileceðini belirlediði görülmektedir. Usûlî ekolünün giderek etkinliðini arttýrmasýyla yalnýz hayattaki müctehidin taklidini câiz gören anlayýþ hâkim olmuþ ve taklit edilecek
âlimle ilgili “merci-i taklîd” terkibi terimleþmiþtir. Özellikle XVIII. yüzyýlýn ikinci ya-

rýsýndan itibaren usûlî anlayýþ merci-i taklîde uymanýn gerekliliðini vurgulayarak taklidin alanýný geniþletmiþ ve namaz dahil bütün ibadetlerin ancak bir merci-i taklîde
tâbi olmak þartýyla geçerli sayýlabileceði
düþüncesi zaman içinde kabul edilmiþtir.
Bu geliþim sonucunda taklidin alaný fýkhýn klasik sistematiðinin dýþýna çýkmaya
baþlamýþtýr. XX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda geliþmeye baþlayan merci olma niteliðinin bir
kiþide toplanmasý fikri, taklid mercii sayýlan kimsenin ayný zamanda geniþ kapsamlý bir siyasî otoriteye sahip bulunmasý anlamýna gelen “velâyet-i fakýh” düþüncesine
dönüþmüþtür. Humeynî’nin geliþtirdiði velâyet-i fakýh düþüncesine göre gaib imamýn yetkileri Ca‘ferî âlimlerinin en faziletlisi ve ilim açýsýndan en üstün olanýnda mevcuttur. Bu merci diðer merci-i taklîdlerin
de kendisine uymasý gereken kiþidir (bk.
CA‘FERÝYYE; MERCÝ-i TAKLÎD).
Mezheplerin teþekkül süreciyle birlikte
âmmî-âlim iliþkisi esaslý bir dönüþüme uðramýþ, âmmî artýk bir âlime deðil asýrlar
boyunca çeþitli nesillerin katkýsýyla þekillenmiþ müftâ bih hükümlerden oluþan bir
bütüne (fýkýh mezhebi) tâbi olmuþtur. Mezhebin bireye toplumsal kimlik kazandýran
en önemli unsur haline gelmesi ve Ýslâm
medeniyetindeki birçok kurumlaþmanýn
mezhep üzerinden gerçekleþmesi, âmmînin bir âlimin görüþleri yerine çok daha
farklý muhteva ve boyutlara sahip bir bütünün, yani mezhebin taklidine iþaret eden
“iltizam" kavramýnýn ortaya çýkmasýna yol
açmýþtýr. Birçok usul müellifine göre bir
fýkhî görüþün diðerlerine tercihini zorunlu kýlan þer‘î bir delil bulunmadýðýndan âmmî için iltizam vâcip deðildir. Bir mezhebi
iltizam eden mukallidin kendi mezhebini
ve diðer mezhepleri nasýl anlamasý gerektiði ictihadda hata tartýþmasý çerçevesinde ele alýnmýþ olup baþta Ebü’l-Berekât enNesefî olmak üzere çeþitli usul âlimlerine
izâfe edilen ve pek çok çevre tarafýndan benimsenen görüþe göre âmmî kendi mezhebini -hatalý olma ihtimali bulunmakla
birlikte- doðru, diðer mezhepleri -doðru
olma ihtimali taþýmakla birlikte- hatalý kabul etmelidir. Usul âlimlerince mukallid konumundaki âmmînin bir mezhebe baðlanmasý, mezhep deðiþtirmesi ve deðiþik mezhep görüþlerinden seçmeler yapmasý gibi konular da geniþ biçimde tartýþýlmýþtýr
(bk. MEZHEP; TELFÎK). Âmmînin mezhebini terkedip þer‘î delillerden birine, özellikle bir âhâd hadise dayanarak amel etmesi usul âlimlerinin çoðunluðu tarafýndan uygun görülmemiþtir. Zira ictihad tek
bir þer‘î delile ait bilgiye dayanarak akýl yü-

rütmeden ibaret olmadýðý gibi, bir âhâd
hadisin kabul edilebilmesi için ilgili bütün
hadislerin deðerlendirilmesi, sened ve metin açýsýndan incelenmesi ve diðer þer‘î delillerle irtibatýnýn araþtýrýlmasý gerekmektedir. Mezhebi temsil kabiliyeti en yüksek
metinler olarak muhtasarlarýn müteahhirîn döneminde giderek artan hâkimiyeti taklid tartýþmalarýna da yansýmýþ, bu
metinlerle gerçek hayatta karþýlaþýlan meseleler arasýndaki irtibatýn âmmî tarafýndan kurulamayacaðý vurgulanýp mukallidin
muhtasardaki bir hükme uymasýna cevaz
verilmemiþtir.
Fýkýh tarihi boyunca taklid etrafýnda geliþen tartýþmalarýn aðýrlýk noktasýný avam
seviyesinin üzerine çýkmýþ kiþilerin mezheple iliþkileri teþkil etmiþtir. Bir meselede zann-ý galiple hükme varmýþ müctehidin farklý görüþteki bir fakihin ictihadýna
göre amel etmesinin câiz olmadýðýnda fikir birliði bulunmakla birlikte ictihad etmeyip baþka bir fakihi taklit etmesinin
hükmü geniþ tartýþmalara konu olmuþtur.
Fakihle mezhep arasýndaki irtibatý ifade
eden “intisab”ýn hükmüne dair birçok görüþ ileri sürülmüþ olsa da bunlarýn çoðu
benzer fikirlerin farklý açýlardan veya farklý kavramlarla ortaya konmuþ þeklidir. Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’ye izâfe edilen, müctehidin ancak daha bilgili (a‘lem)
baþka bir müctehide tâbi olabileceði ifadesi âlimin bir mezhebe intisabýna imkân
tanýyan ilk açýklamalardandýr. Ebü’l-Abbas
Ýbn Süreyc’in ictihad için yeterli süreye sahip olmayan müctehidin baþka bir müctehidi taklit etmesine cevaz veren görüþü de Þâfiî ve Mâlikî mezhebinin teþekkülünde önemli katkýlarda bulunmuþ bazý
usul âlimleri tarafýndan benimsenmiþtir.
Söz konusu görüþ kapsamlý bir mesele ve
literatüre sahip, esaslarý birçok fakihin katkýlarýyla inþa edilmiþ, toplumda uzun süredir uygulanan mezheplerin karþýsýnda bir
fert sýfatýyla fakihin durumunu açýklayan
bir yaklaþým olarak yorumlanabilir. Bu baðlamda bazý müellifler taklidin dinen tasvip
edilmemesine karþýlýk “ittibâ”ýn câiz olduðunu belirterek bu iki kavramýn farklýlýðýna vurgu yapar; buna göre birincisi bilgiye
dayanmaksýzýn bir görüþü benimsemek,
ikincisi delilini bilerek ve doðruluðuna kanaat getirerek bir görüþe uymak demektir.
Ýslâm tarihi boyunca ortaya çýkan taklid karþýtý anlayýþ ve hareketlerin asýl hedefi âlim-mezhep iliþkisinin kazandýðý içeriðe yönelik olup bu konuda ileri sürülen
delillerin aðýrlýk noktasýný, öncekilerin düþünce ve uygulamalarýna þuursuzca tes463
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lim olmayý ve baþkalarýna körü körüne uymayý mahkûm eden âyetler oluþturur. En
þiddetli taklid muhalifi çevreler bile her
müslümanýn ictihad etmesinin mümkün
olmadýðýný ve âmmînin âlimin görüþlerine
uymasýnýn bir zorunluluk olduðunu kabul
etmektedir. Mezhep imamlarýnýn kendilerinin taklit edilmemesi gerektiði hakkýndaki ifadeleri de âmmî-âlim iliþkisini kapsamamaktadýr. Taklide karþý ilk eleþtirilerin
mezhebin kurumlaþmasýný saðlayan faaliyetleri hedef aldýðý görülmektedir. Nitekim taklidin âlimler arasýnda baþladýðý dönem olarak zikredilen tarihlerin hepsi aslýnda mezheplerin teþekkülüyle iliþkilidir.
Fýkhýn müstakil bir disiplin haline gelmesi, bu sahadaki faaliyetlerin daha önceki nesillerin çalýþmalarý üzerine inþa edilmesiyle gerçekleþen bir geliþmeydi. Bu yüzden fýkhýn geliþim çizgisinden hoþnut olmayan bazý ehl-i hadîs çevrelerinin ayný zamanda ilk taklid muhalifleri olmasý þaþýrtýcý deðildir. Ancak taklid karþýtlýðý bu çevrelerle sýnýrlý kalmamýþ, fýkhýn ana damarýný temsil eden gelenekler içinden de kýsa
bir süre sonra âlimin intisabýný sorgulayan
görüþler ortaya çýkmýþtýr. Özellikle hilâf ve
cedel çalýþmalarýnýn artýþýndan dolayý þer‘î
delillere dayalý akýl yürütmenin iþlevinden
uzaklaþtýðý ve Ýslâm toplumunda eðitimden siyasete kadar birçok kurumsal etkinlikte mezheplerin belirleyici rol üstlenmesinden dolayý intisabýn muhtevasýnýn esaslý bir deðiþime uðradýðý hususlarda ilim
çevrelerinde ortaya çýkan endiþe, âlimin
âlimi taklidi kavramý altýnda ve bununla
ilgili tartýþmalar çerçevesinde dile getirilmiþtir. Bu endiþe dile getirilirken ilim dünyasýnýn içinde bulunduðu durumun sebebi olarak himmetlerin azalmasý ve tembelliðin artmasý gibi hususlara sýkça yer verildiði görülmekteyse de bu tür psikolojik
sebeplerin fýkýh sahasýnda faaliyet gösteren âlimlerin hepsine teþmili mümkün deðildir. Esasen âlimin taklidi kavramý üzerinden ifade edilen endiþeler Ýslâm medeniyetinin bir bütün halinde izlediði mecra
ile ilgilidir. Nitekim bu tartýþma ekseninde âlimin intisabýna getirilen eleþtirilerin
fýkýhla sýnýrlý kalmayýp bir süre sonra bütün Ýslâmî ilimleri kapsayan bir tavýr haline geldiði ve belirli bir anlayýþ veya çevreye indirgenemeyecek derecede yaygýnlaþtýðý görülmektedir. Taklidi terketme çaðrýsý modernleþme sürecinden önce ortaya
çýkan Vehhâbîlik ve Dihlevîlik gibi tecdid
hareketlerinin de ortak özelliklerinden birini teþkil etmektedir. Ancak bu hareketler bir yandan Ýslâm tarihinden mezhep
mensubu bir dizi âlimi örnek gösterip öv464

mekte, öte yandan mezheplerin geliþtirdiði fýkhî birikimi anlamada çaðdaþlarýnýn
yetersiz kaldýðýný vurgulamaktadýr. Tecdid
hareketlerinin geliþtirdiði taklide muhalif
dilin, bir açýdan bu çevrelerin ortaya çýktýðý dönemdeki ilim dünyasýnda fýkhýn kaynaklarý ve geçmiþ birikimiyle irtibatýný sorgulama hususunda gördükleri eksikliklerin ifadesi olarak yorumlanmasý mümkündür.
Tecdid hareketlerinin dilini ve iddialarýný tevarüs eden modern Ýslâm düþüncesi,
bu dönemde Ýslâm dünyasýnýn içinde bulunduðu durumun sebebini Ýslâm medeniyetinin tarihinde aramýþ ve taklidi bu medeniyetin geliþim çizgisini engelleyen temel unsur olarak belirlemiþ ve bu konuda
katkýda bulunmuþ kiþilerin büyük çoðunluðu, Ýslâm dünyasýnýn gerilemesi ve kültürel durgunluðun sorumlusu olarak taklidi göstermiþtir. Bu düþünürlere göre Ýslâm tarihinde ortaya çýkan diðer olumsuzluklar taklide baðlý olarak geliþmiþtir ve
taklid Ýslâm dünyasýndaki “periþanlýk, cehalet, geri kalmýþlýk, çöküþ, tefrika ve Batý karþýsýnda maðlûbiyetin” uzak sebebidir.
Bu çerçevede taklid kavramý çok daha geniþ bir anlam sahasýna tekabül edecek,
hatta bu kavramý muðlaklaþtýracak þekilde kullanýlmýþtýr. Nitekim modern Ýslâm
düþüncesine ait pek çok metinde bu kavram tefekkür, orijinalite, yenileþme, yaratýcýlýk gibi kavramlarýn karþýtý; gelenek,
otorite, durgunluk ve taassup gibi kavramlarýn ise eþ anlamlýsý yahut yakýn anlamlýsý olarak kullanýlmýþtýr. Modern Arapça’da
Batý dillerindeki “tradition” (gelenek) kavramýna karþýlýk taklid kelimesinin kullanýlmasý da bu kargaþayý daha çok arttýrmýþtýr.
Akaid. Ýslâm inancýnýn temel unsurlarý
hakkýnda taklidin geçerli olup olmamasý
erken dönemden itibaren çeþitli disiplinler altýnda iþlenen bir tartýþma konusu olmuþtur. Genellikle usûlü’d-dîn veya itikad
olarak adlandýrýlan bu unsurlar bazý geç
dönem eserlerinde geniþletilip “akliyyât”
kavramýyla ifade edilmiþtir. Ýtikadýn temel
meselelerinde tefekkür etmenin her müslümana yönelik bir emir olduðu birçok âyet
ve hadisle sabittir. Buna göre kiþinin kendi
akýl yürütme süreci neticesinde Allah’ýn
varlýðý ve birliði, Hz. Muhammed’in peygamberliði ve âhiretin varlýðý gibi icmâlî
iman esaslarýna ulaþmasý kelâm mezhepleri tarafýndan esas kabul edilmiþtir. Kelâm âlimlerinin büyük çoðunluðu itikadýn
temel unsurlarýnda taklidi câiz görmemekle beraber mukallidin imanýnýn sahih olduðunu, ancak tefekkürü terkettiði için
günahkâr sayýldýðýný belirtmektedir; çünkü

iman sonuçta tasdik unsuruna irca edilmekte ve mukallidin imanýnda tasdikin asgari derecede gerçekleþme þartlarýnýn yerine getirildiði kabul edilmektedir. Ýmanýn
mahiyeti, hüsün-kubuh ve fetret devri kavramlarýna dair tartýþmalarla baðlantýlý biçimde ele alýnan bu meselede mukallid kavramýyla Ýslâm toplumundan uzakta yaþayan, evrenin var oluþu ve yaratýcýsý hakkýnda hiç düþünmemiþ insan kastedilmektedir. Buna göre Ýslâm toplumunda yaþamak veya herhangi bir olay ya da nesne
karþýsýnda Allah’ýn varlýðýný hatýrlamak bile taklid çerçevesinin dýþýnda deðerlendirilmek için yeterli görülmektedir. Ebü’lHasan el-Eþ‘arî’den mukallidin imanýnýn
sahih olmadýðý yönünde rivayet edilen ifadeler, birçok müellif tarafýndan gerek onun
diðer görüþleri gerekse kendisinden sonraki Eþ‘arîliðin geliþim çizgisi dikkate alýnarak mukallidin mümin olmadýðý deðil
imaný bulunmakla beraber kâmil mânada
gerçekleþmediði þeklinde yorumlanmýþtýr.
Buna karþýlýk imanýn mahiyetine dair görüþleri, bu konuda akýl yürütmenin terkedilmesini büyük günah saymasý ve “menzile beyne’l-menzileteyn” anlayýþýný benimsemesinden yola çýkýlarak Mu‘tezile’nin
imanda taklidi geçersiz kabul ettiði ve
mukallidi mümin saymadýðý ifade edilmiþtir. Taklidin itikadýn temel meselelerinde
câiz olduðu görüþü ise ehl-i hadîse mensup çeþitli çevrelere izâfe edilmektedir. Bir
yandan Hz. Peygamber’in Ýslâm’a davet
ettiði kiþilerin her birinden tefekkür etmesini istemediðine dair deliller getiren,
diðer yandan her insanýn bu hususta akletme kabiliyetinin yeterli olmayabileceðini vurgulayan bu anlayýþ, taklid yoluyla Ýslâm’ý kabul edenler arasýnda yalnýzca iman
esaslarýna akýl yürütme vasýtasýyla ulaþabilecek nitelikteki insanlarýn günahkâr olduðunu kabul etmektedir.
Literatür. Taklid tartýþmalarýnýn III. (IX.)
yüzyýldan itibaren fýkýh literatüründe yer
aldýðý anlaþýlmaktadýr. Müzenî’nin Fesâdü’t-tašlîd adlý bir eserinin olduðu birçok
kaynakta zikredilmektedir. Ýlk fýkýh usulü
eserlerinden itibaren taklid kavramý ictihad tartýþmalarýyla birlikte iþlenmiþtir. Ancak âmmînin âlimle irtibatýnýn bir tür bilgi aktarýmýna indirgenemeyeceðini dikkate alan bazý müellifler taklid kavramýna
fetva bölümü altýnda yer vererek ilgili tartýþmalarý fetvanýn öncülleri ve prensipleri
ýþýðýnda iþlemeyi tercih etmiþtir. Birçok
usul eseri taklidi hem ictihad hem fetva
bölümleri içinde ele almakta, ayrýca icmâ
ve sahâbî kavli gibi baþlýklar altýnda belirli
meselelerini iþlemektedir. Debûsî’nin tak-
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lidi “yanlýþa sevkeden (mudille) metotlar”
baþlýðý altýnda tartýþmasý gibi farklý tercihler ayný zamanda bu kavramýn fýkýh usulü sistematiðinde hangi yönüyle ele alýnmasý gerektiðine dair farklý görüþleri temsil eder. Taklid meseleleri fetva ve kazâ
âdâbý baþta olmak üzere furûk, fetva mecmualarý ve ilmihaller gibi çok çeþitli literatürlerde iþlenmektedir. Mezhep menâkýblarý, fukaha tabakatý ve bir mezhebin savunulmasýyla ilgili eserlerin bazýlarýnda da
taklit konularýnýn yer aldýðý görülmektedir. Fürû-i fýkýh eserlerinde taklid deðiþik
baþlýklar altýnda, imamla cemaatin farklý
mezheplere mensup olmasýnýn sonuçlarýndan talâkýn geçersiz sayýlmasý için baþka bir mezhebe mensup âlimin görüþünü taklid etmeye kadar çeþitli meselelerle baðlantýlý olarak tartýþýlmaktadýr. Gerek
Ýbn Teymiyye ve takipçilerinin gerekse tecdid hareketlerinin getirdiði tartýþma ortamý modernleþme sürecine kadar ictihad
ve taklid meselelerini ele alan birçok risâle kaleme alýnmasýna vesile olmuþtur. Modern dönemde ictihad, tecdid ve ýslah kavramlarý çerçevesinde Ýslâm medeniyeti tarihine ve müslümanlarýn bugününe temas
eden çalýþmalarýn hemen hepsi taklidi de
tartýþmaktadýr. Ýctihad hakkýnda yazýlan
modern akademik eserlerde de taklid tartýþmalarýna yer verilmekle birlikte taklidi
müstakil olarak inceleyen akademik eser
sayýsý oldukça azdýr.
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Hükümdarýn egemenliðinin
halife tarafýndan
onaylandýðýný gösteren belge,
tayin menþuru.

™

Sözlükte “biriktirmek, toplamak; dolamak, eðip bükmek” anlamlarýndaki kald
kökünden türeyen taklîd “gerdanlýk takmak; iþ yüklemek ve kýlýç kuþatmak” demektir. Büveyhîler’in Baðdat’a hâkimiyetinden sonra Abbâsî halifeleri siyasî iktidarý büyük ölçüde kaybetmiþ olsalar da Sünnî Ýslâm toplumu üzerindeki mânevî nüfuzlarý devam ediyordu. Bu sebeple siyasal gücü ellerinde bulunduran hükümdarlar tebaalarý nezdinde otoritelerine resmiyet kazandýrmak amacýyla halifelerden onay almak ihtiyacýný duyuyorlardý. Zira Ortaçað’da geleneðe göre, hilâfete baðlý topraklarda bir sultanýn / hükümdarýn egemenliðinin meþruiyet kazanmasý için halife tarafýndan kendisine o bölgeyi mülk edinme yetkisini içeren bir belge (taklid) yollamasý gerekirdi. Taklidin halk üzerinde büyük etkisi vardý. Bu sebeple tahtta hak iddia edenler veya saltanat makamýna geçenler halifeye baþvurup kendilerine bir
taklidin gönderilmesini isterlerdi. Kaynaklarda taklid ve tefvîzle eþ anlamlý olarak
“ahid (ahidnâme), misal, menþur” kelimeleri de kullanýlmýþtýr. Bu durum ayný zamanda halifelere kaybettikleri siyasî itibarlarý465

