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~ MUSTAFA ÇAGRICI 

Kelam ilmindeki Yeri. 1. Kelama Bakı
şı. Gazzali'nin yaşadığı V. (Xl.) yüzyıl ke
lam tarihinde önemli bir dönüm noktası
dır. Bu asırda kelam ilmi önce muhteva
sında , sonra da metodunda tedrid bir 
gelişme yoluna girmiştir. Bunun başlıca 
tezahürü, İmamü'I-Haremeyn ei-Cüvey
ni' nin mantık metod\.( nun kelam alanın
da kullanılmasına zemin hazırlamasıdır. 
Cüveyni, daha önce Bakıliani ve Abdül- . . 
kahir ei-Bağdadi' nin bu ilme karşı orta- .. 
ya koydukları menfi tavrı yumuşatmış. · 
boylece disiplinli akli istidlal yönteminin 
habercisi olmuştur. Gazzali ' den önce mer
kezi coğrafyadan uzak kalan İbn Hazm, 
konuyla ilgilenip meşhur el-Faşl adlı ki
tabında mantık kurallarına dair bir bab 
ayırmış {1 , 4-7) ve et-Ta]frib li-f:ıaddi'l
mantıls adlı bir eser telif etmişse de ilmi 
şöhreti ve yönetim nezdindeki itibarı se
bebiyle mantık ilmi Gazzali ile meşruiyet 
kazanmıştır. Gazzali' nin mantığa önem 
vermesi ve onu uygulamaya koyması is
tidlal biçimine getirdiği düzen ve sırala
madan kaynaklanmaktadır. Zira önceki 
kelamcıların istidlallerinde de aynı delil
lerin bulunmasına rağmen aynı düzen gö
rülmediği için önermelerin her biri kendi 
başına kalıyor, hangisinin önce geldiği 

açıkça görülmüyordu. 

Delilin çürütülmesi halinde kanıtiaya

cağı hükmün zarar göreceği ilkesi (in'ika
sü'l-edille) üzerine kurulan klasik tavrı red
dederek mantık kurallarını kullanmanın 
bir sakınca teşkil etmediğini ileri süren 
(el-Mün~t?, s. 48), Hz. İbrahim'in Kur-
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•an'da zikredilen ispat delillerini (el-Sa
kara 2/258; el-En'am 6/76-78) ve diğer 
bazı ayetleri mantık terminolojisine ak
taran (el-Kıstasü'l-müstalj:im, s. 49, 55). 
hatta mantığı kelam ilminin bir parçası 
sayan (İI)ya', 1, 36) Gazzali'nin, aynı za
manda ilk defa felsefi metodolojiye da
yalı kelam eseri yazan kişi olduğu kayde
dilir (İbn Teymiyye, s. ı 4- ı 5; İbn Haldun, 
III, 1047-1048). Mantık kuralları içinde 
reddedilecek bir şeyin bulunmadığını . 

bunların daha önce kelamcıların delille
rinde farklı ibare ve terimlerle yer aldı
ğını belirten Gazzall ( Tehafütü 'l-felasife, 
s. 45; el-Münlı:L?. s. 48), hakkında müsta
kil eserler yazdığı bu kuralları, "Bilme
yenin ilmine güven olmaz" ( el-Mustaşfa, 
s. ıoı diyerek kelamda ve diğer islami 
ilimlerde meşrulaştırmıştır. Bu sebeple 
Gazzall, kelamda Mu'tezile ile başlayıp 
Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl. Matürldl ve Bakıl
Ianı gibi Ehl-i sünnet kelamcıları ile de
vam eden klasik mütekaddimin dönemi
ni sona erdirip felsefe ve mantığa kapı 
açan müteahhirin devrinin ilk simasını 
oluşturmuştur (Topaloğlu. s. 28-29). Bu
na göre Gazzali' nin kelam tarihindeki en 
önemli özelliği metodolajik yenilik getir
miş olmasıdır. 

Gazzall kelam ilminin farz-ı kifaye ol
duğunu kabul eder. Her zamanda ve 
herkese gerekmemekle birlikte bid'atçı

lara ve haktan sapanlara karşı koymak, 
kalpleri şüphelerden arındırmak için her 
beldede bu. ilimle. meşgul olanların bu
lunmasını ve bu maksatla kelam öğreti
mi yapılmasını gerekli görür. Ancak Gaz
zali, bu öğretimin fıkıh ve tefsir dersleri 
gibi umuma açık olmamasını tavsiye 
eder. Çünkü ona göre fıkıh gıda, kelam 
ise ilaç gibidir; gıdanın zararından kor
kulmaz ama ilacın bazı bünyelere zarar 
vermesinden endişe edilir (el-İij:tişad fi'l
i'tilj:ad, s. ı ı; İl)ya', ı. ı 35) . Şu halde ke
Iamcıların dini ilimlerdeki durumu hac 
yolunun güvenliğini sağlayan muhafızlar 
gibidir. Eğer hac kervanlarına yöneltilen 
baskınlar ortadan kalkarsa muhafıziara 
da gerek kalmaz (İI)ya', 1, 36, 135; Ceva

hirü 'l-Kur'an, S. 23). Yabancı tesiriere ma
ruz kalmamış gruplar için telif ettiği Ka
va'idü '1-'aM 'id'in dışında, taassup se
viyesine ulaşmayan bid'at görüşlerine 
cevap olarak el-İJ.ıtişad ii'l-i'til.ıiid'ın ye
terli olduğunu söyleyen Gazzali, cedelci 
bid'atçıya karşı daha ileri seviyede bir 
kelamın gerekebileceğini kabul eder (İI)
ya', ı. 59). Ayrıca geçmişteki mezhep tar
tışmalarının üzerinde uzun uzadıya dur
manın olumsuz etkilerine dikkat çeker-

506 

ken yeni ortaya çıkan bid'at ve tartışma
larla uğraşmakta zaruret bulunduğunu 
belirtir (a.g.e., ı. 35). 

Onun vefatından birkaç gün önce ta
mamlandığı tesbit edilen, dolayısıyla son 
eseri sayılan (Hourani , Cll/2 1 I 9841. s. 
302) İlcamü'l- 'avam 'da selef mezhebi
ne dönüş yaptığı ya da önceki görüşlerini 
terkettiği şeklindeki yorumlar (Celal M. 
Abdülham'fd Musa, s. 426; Ömer Ferruh , 
s. 49 ı) doğru değildir. Gazzali' nin bütün 
eserleri incelendiğinde onun baştan beri 
kelamı entellektüel bir ilim dalı olarak 
görüp halka aktarılmasının faydalı olma
yacağını düşündüğü anlaşılır. Nitekim 
kendisinin derli toplu ilk kelam kitabı 
olan el-İJ.ıtişad ii'l-i'til.ıad'ın giriş bölü
münde (s. 8- ı O) insanları dört gruba ayı
rarak halk için mücerret tasdik ve kabu
l ün yeterli olduğunu, inançlarının sarsıl
maması için onların kelam meselelerine 
teşvik edilmemesinin gerektiğini savu
nur. İJ:ıya'da da (ı. ı33) bu ilmin bazıları
na zararlı olabileceğini söyleyerek ke
lamcıyı. hastaya ilacı ancak gerektiğinde 
ve uygun dozda veren mahir bir tabibe 
benzetir. Sonraki eserlerinde de halkın 
kelama dalmaktan menedilmesi görü
şünde ısrar eden Gazzaıı. bunu boğul
maları endişesiyle çocukları Dicle nehri 
kenarında yüzrnekten alıkoymaya ben
zetir (er-Risaletü'l-va'?iyye, s. 54) . Ancak 
tereddütleri vaazla izale edilemeyen ki
şileri ve kendilerini başkalarının itikadi 
şüphelerini gidermeye vakfeden yetkin 
alimleri yasağın dışında tutar. Bu açıdan 
kelam ilminde mütehassıs olmak iste
yenlerde şu üç özelliğin bulunmasını şart 
koşar: a) Mesaisini sadece ilme hasredip 
son derece çalışkan olmak. b) Zeka, an
layış ve ifade kabiliyetine sahip bulun
mak. c) İyi ahlaklı, dindar ve müttaki ol
mak, nefsani arzuların tesirinden kur
tulmak (İI)ya', ı. I 35; Fayşalü't-tefrilj:a, s. 
100). 

Gazzali'nin Nişabur'a döndükten ( 499/ 
ı ı 06) sonra telif ettiği usOI-i fıkıh kitabı 
el-Müstaşta'da kelam ilmine bakışı ol
dukça olumludur (ı. 6-7) . Burada, bütün 
dini ilimierin prensiplerini ispat ettiği 

için kelamın külli bir ilim olduğunu. fıkıh, 
tefsir ve hadis gibi diğer ilimierin ise ke
lama nisbetle cüz'i sayıldığını. bundan 
dolayı kelamın en üstün ilim payesini el
de ettiğini savunur. Onun, ömrünün son
larında kaleme a,ldığı "el-imla fı işkala
ti'l-il:ıya""sında (İI)ya', V, 41-42) diğer za
hir ilimleri gibi kelamın hakikati keşfet7 
medeki yetersizfiğini tekrar vurgulaması 
ruh dünyasındaki değişimlere bağlana-

bilir. el-Müstaşfd'da kelama karşı orta
ya koyduğu olumlu tavrı, islami ilimler
deki değişim programını gerçekleştirin
ceye kadar zamanındaki ulemanın tepki
sini çekmernek amacıyla gösterdiği "ta
kıyye" veya "kitman" diye değerlendir
mek (Lazarus-Yafeh, s. 387-388) doğru 
değildir. ilmi tartışmaların halka yansı
maması konusunda titizlik gösterdiği bir 
gerçek ise de bu onun düşünce disiplin
Ierini kabul etmediği anlamına gelmez. 
Kendi mizaç ve psikolojisini zaman za
man tatmin etmemekle birlikte Gazzall, 
hakikati elde etmede nazar ve burhanın 
önemli bir yöntem olduğunu ve bazı zi
hinlerin ancak bu yolla tatmin edilebi
leceğini asla reddetmemiştir (İlcamü 'l
'avam, s. ı 12; el-Münlj:q, s. 40). 

Onun zaman zaman kelama karşı 

menfi tutum sergilemesinin önemli bir 
sebebi, kelamla özdeşleşen cedele karşı 
duyduğu şiddetli muhalefet. hatta nef
rettir. Bir tartışma yöntemi olan cedel. 
mezhep ayrılıklarının zirvede olduğu o 
dönemde Gazzali'ye göre fitne ve fesa
dın baş amilidir. Allah bir kavmi helaket
mek istediğinde onlara cedel hırsı verir 
(el-Kıstasü'l-müstalj:im, s. 86). Cedelciler 
herkes gibi normal bir fıtrata sahip ol
dukları halde iç dünyalarında kötülük, 
inat ve taassup duyguları kabarmıştır. 

Bundan dolayı insanların zor kullanılarak 
. cedelden menedilmeleri gerekir (a.g.e., 

s. 90-9 ı) . Cedelin bulunmadığı bir ortam
da halkın bid'atlarını kolayca ve kısa za
manda temizlemek mümkün olduğu hal
de cedelin ve onun doğurduğu taassu
bun yerleştiği bir memleketteki bid'at
ları söküp atmak son derece güçtür. Kö
rü körüne taassup ve tartışma cedelci
Ierin gerçeği görmelerini engeller. Hat
ta onlar rakiplerinin haklılığına taham
mül gösteremedikleri için çok defa ger
çeğin ortaya çıkmasını bile istemezler (İI)
ya', ı . 133). 

Gazzali kelamcılarda gördü ğu eksiklik
leri de zikretmekten geri durmaz. Asr-ı 
saadet'ten sonra ortaya çıkan yabancı 
düşüncelere karşı kelamcıların dini ko
ruma görevini iyi yaptıklarını. ancak bu
nu gerçekleştirirken muhalif gruplardan 
aldıkları öncüilere dayandıklarını belirtir. 
En çok uğraştıkları şeyin rakiplerinin çe
lişkilerini ortaya koymak ve onları kendi 
delilleriyle susturmak olduğunu . bu se
beple zarlıriyyat dışında hiçbir bilgiyi ka
bul etmeyeniere fayda sağlayamadıkla
rını söyler. Ayrıca kelamcıların genellik
le. alanlarını ilgilendirmeyen cevher ve 
araz konuları ile uğraştıklarını ve bu ko-



nularda nihai sözü söyleyemedikleri için 
farklı görüşler arasında bir tercih yapa
madıklarını ifade eder. Gazzall yine de 
bu telakkisinin daha çok kendi özel du
rumunu yansıttığını özellikle vurgular ve 
bir ilaçtan faydalanmanın hastaya göre 
değişebileceğini kabul eder (el-Mün~L?. 

s. 39-40). 

Z. Zamanındaki Akımlarla Mücadelesi. 
Kelam ilmine ağırlıklı olarak dalalet ve 
bid'at görüşlerini reddetme ve şüpheleri 
giderme görevini yükleyen Gazzall ken
disinin de birçok eseriyle bu vazifeyi ifa 
ettiğini bildirir ( Cevahirü 'l-~ur'an, s. 21). 
Onun eleştirilerine hedef olan düşünce 
ve akımların en önemlileri Batınilik ile 
Meşşal felsefesidir. 

a) Batınller. Gazzall Batınller'i siyasi ve 
kültürel bir tehlike olarak görmüş. ha
misi ve dostu Nizamülmülk'ün öldürül
mesine rağmen onları eleştirrnek ama
cıyla ve büyük bir cesaretle Feçla'iJ:ıu'l
Batıniyye ve el-Kıstasü'l-müsta]fim 
başta olmak üzere çeşitli eserler telif 
etmiştir. Hatta bir değerlendirmeye gö
re onun mantığı islami ilimiere dahil et
me gayreti, o dönemde yayılma istidadı 
gösteren şüpheciliğe ve ayrıca katı mu
halefetin bayraktarlığını yapan Batınilik 
vb. düşüncelere karşı bazı prensipler ko
yarak bu ilimleri sağlam bir yapıya ka
vuşturma arzusundan kaynaklanmıştır 
(1. van Ess, Logic in Classical lslamic 
Culture; s. 47-48; a mlf., Gad and Man in 
Contemporary lslamic Thought, s. 96-
97) . 

Gazzall, Batınller'i diğerlerinin yaptığı 
gibi sadece reddetme kolaycılığına kaç
mamış. önce temel itikadl görüşlerini 
kaynaklarından alarak ortaya koymuş (Fe
çla'if:ıu'l-Batıniyye, s. 37-54). dinin pren
siplerini değiştiren ve İslam'ı başka bir 
kalıba sokan aşırı te'villerinden örnekler 
vermiş (a.g.e., s. 55-58). daha sonra böy
le bir sapma ve yönlendirme için ellerin
de hiçbir delil ya da yetki bulunmadığını 
ispat etmiştir. Hatta Satınller'in görüş

lerini onlardan daha iyi sistemleştirdiği, 
böylece bir bakıma düşüncelerine hiz
met ettiği yönünde bazı tenkitlere bile 
maruz kalmıştır (el-Mün~L?. s. 56). An
cak Satınller'in yıkılışında Gazzall'ye ait 
eserlerin büyük katkısının olduğu mu
hakkaktır. 

Batıniliğin görünüşte Rafizi bir mez
hep, gerçekte ise tamamen küfre kayan 
bir inanç sistemi olduğunu belirten Gaz
zall onların açıkça iki ilah kabul ettikleri
ni (Feçla'if:ıu'l-Batıniyye, S. 37-38). ahiret 

hayatı konusunda da İslami anlayışı ta
mamen değiştirdiklerini (a.e., s. 44) söy
ler. Özellikle ahiret hayatıyla ilgili yorum
larının te'vil sınırını aşıp şeriatın sahibini 
ve Kur'an'ı tekzip derecesine vardığını 
bildirir (a.e., s. 153-154). 

b) Filozoflar. Farabi ve İbn Sina gibi 
müslüman filozofların alemin kıdemi , Al
lah'ın ilminin cüz'iyyatı kapsamaması ve 
cismanl haşrin inkarı yönündeki görüş
leri sebebiyle tekfir edilmeleri gerektiği
ni ileri süren Gazzall, bu telakkilerin is
lam itikadına uymadığını ve Hz. Peygam
ber'in "halkın yararına olduğu" gerekçe
siyle yalan söylediği anlamına geldiğini 
belirtir (Teha{ütü 'l-{elasi{e, s. 254; el-Mün
~L?. s. 44-45). Filozofların peygamberler
de bir kapasite ve meleke farzedip vah
yin dışarıdan gelen bir gerçekliğinin bu
lunmadığı görüşünü de sapıklık olarak 
niteler (el-i~tişad fi'l-i'ti~ad, s. 84-85) . 
Ayrıca onların. bir yandan Allah'a sıfat 
isnat etmeyi reddederken öte yandan 
"ewel, cevher, vahid" gibi vasıf ve isim
leri nisbet etmeleri ( Tehafütü 'l-felasife, 
s. 120-121 ) çelişkisine işaret eden Gaz
zall, bununla beraber filozoflara ait her 
şeyin reddedilmesinin de yanlış olduğu
nu ve bunun cehaletten kaynaklandığını 
belirtir ( el-Mün~L?. s. 4 7) 

Gazzall' nin filozofları eleştirmesiyle 

Eş'arl'nin Mu'tezile'yi tenkidi arasında 
sonuç itibariyle yakın bir benzerlik gö
rülmektedir. Eş'ari"'nin. Mu'tezile'nin gö
rüşlerini reddederken onların akli kelam 
metodunu Ehl-i sünnet'e taşıması gibi 
Gazzall de filozofların görüşlerine karşı 
çıkarken düşüncelerinin temeli olan man
tığı kelama sokmuştur. 

Kendisinden önce filozofların görüşle
rini ciddi şekilde inceleyen bir islam ali
mine rastlamadığını kaydeden Gazzall. 
onların fikirlerini reddetmeye çalışan ke
lamcıların kitaplarında ilim ehlini şöyle 
dursun avaını bile tatmin etmekten 
uzak, kapalı ve çelişkili bilgilerden başka 
bir şey bulunmadığını. bir görüşü iyice 
anlamadan reddetmenin karanlığa taş 
atmak demek olduğunu söyler (a.g.e., s. 
41) Çağdaşı Ebu Bekir İbnü'I-Arabl de 
Gazzall' nin filozoflara kendi delilleriyle 
başarılı bir eleştiride bulunduğunu belir
tir (el-'Avaşım, ll, 106). 

c) Diğer Dinler. Gazzall'nin, çeşitli eser
lerinde Yahudilik ve Hıristiyanlığa yer yer 
temas etmekle birlikte onlara yönelik 
müstakil çalışmalar yaptığı konusunda 
kesin bilgi mevcut değildir. Kitab-ı Mu
kaddes metinlerine dayalı olarak Hıris-
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tiyanlığın tenkit edildiği er-Reddü'l-ce
mil li-ilahiyyeti 'isa bi-şariJ:ıi'l-İncil 
adlı eserin ona aidiyeti tartışmalıdır. Bu 
kitapta Gazzall' nin hiçbir eseri zikredil
mediği gibi hiçbir eserinde de buna işa
ret edilmemesi, ayrıca metinde Kıptlce 
kelimelerin bulunması eserin mevsuki
yeti konusunda şüphelere yol açmıştır 
(Lazarus-Yafeh, s. 458-477; Hourani, Cl!/ 
2 11984]. s. 296). İlahi dinlerle genelde 
önemli bir polemiğe girmeyen Gazzall. 
Hz. Peygamber'in nübüwetini kabul et
meyenleri sayarken ( el-i~tişad fi'l-i'tilf.ad, 
s. 12 7), tekfir edilmesi gerekenleri tasnif 
ederken (a.e., s. 156) ve islami tebliğin 
ulaşmadığı diğer din mensuplarının uh
revl durumunu anlatırken ( Fayşalü 't-te{
ri~a. s. ı 05-106) yahudi ve hıristiyanlara 
temas etmekte, fakat onları fazlaca bir 
tenkide tabi tutmamaktadır. Bu din 
mensuplarının ResGl-i Ekrem'in nübüv
vetini inkar ederken kendilerine gelen 
mucizelerden daha büyük mucizeleri ta
nımamak suretiyle çelişkiye düştükleri
ni. ayrıca benimsedikleri mukaddes ki
taplara da muhalefet ettiklerini ( el-İ~ti
şad, s. 127-129). bundan dolayı ilk müs
lümanların, müşriklere olduğu gibi ya
hudi ve hıristiyanlara karşı da Hz. Pey
gamber'in nübüwetini ispat için deliller 
serdettiklerini kaydeder ( İlcamü 'l-'av am, 
S. 82) . 

3. Temel Konulardaki Görüşleri. Gaz
zall'nin başlıca kelam meseleleriyle !lgili 
görüşlerini ele alırken öneellikle kendi
sinin otantikliği tesbit edilen temel eser
lerinden hareket etmek gerekir. Ayrıca 
onun farklı yaklaşımları ve kendine has 
yeni yorumları üzerinde durulmalıdır. 

a) Uluhiyyet. ilimierin en yücesi ve en 
şereflisi olarak kabul ettiği marifetullahı 
sırasıyla Allah'ın zatı. sıfatları ve fiilieri 
bölümlerine ayıran Gazzall, Kur'an'da 
bunlara insan idrakinin kapasitesi ölçü
sünde yer verildiğini belirtir. Allah 'ın zatı 
ulaşılması, düşünülmesi ve konuşulması 
en zor olan konuyu teşkil ettiği için yal
nızca işaretlerle zikredilmiş, daha çok 
takdls ve tazim ifadelerine yer verilmiş
tir. Sıfatlar nisbeten kolay kavranabildi
ğinden birçok ayet ilim, kudret, hayat, 
kelam. hikmet, sem' ve basar gibi kav
ramları konu edinmiştir. Fiiller ise çok 
geniş bir alanı kapsadığı ve Allah'tan 
başka her şey O'nun fiilieri içine girdiği 
için Kur'an'da da açık bir şekilde gök, yer 
ve canlılardan ibaret şehactet alemiyle 
melek. şeytan gibi gayb aleminin unsur
larına çokça yer verilmiştir ( Cevahirü 'l
~ur'an, s. !O-ll). 
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Gazzali. Allah'ın varlığını ispat için kla- Naslarda Allah'a nisbet edilen ve ilk 
sik hud Gs deliline yer verip mantıki öner- bakışta teşbihi andıran sıfatiarın uygun 
m eler kullanınakla birlikte ( el-İ~tişad fi'l- manalarla te'vil edilmesinin gerektiğini 
i'ti~ad, s, 19-25) Kur'an metodunun is- kaydeden GazziHi bu konuda Hanbeli-
tifade edilecek en iyi yol olduğunu, çün- Selefi ekolüne uzun cevaplar verir. "isti-
kü Allah'ın beyanını aşacak başka bir be- va, nüzGI. yed, ısba', yemin" gibi kav-
yanın bulunmadığını belirterek gaye ve ramların alimler tarafından aniaşılıp açık-
nizam deliline öncelik verir. Kur'an üze- lanmasının doğru olacağını. çünkü bun-
rinde biraz düşünen. evrendeki yaratıl- ların sCırelerin başında yer alan "hurCıf-ı 
mışların akılları durduran fevkali\delikle- mukattaa" gibi manaları bilinmeyen mü-
rine, canlılardaki güzelliklere bakan kişi teşabihlerden sayılmadığını. her birinin 
bu şaşırtıcı ve sağlam düzenin, her şeyi Arap dilinde zahiri muhtevasından baş-
çekip çeviren bir yaratıcıdan ve bu şe- ka bazı manalarda da kullanıldığını ileri 
kilde takdir eden bir failden müstağni sürer (el-İ~tişad fi'l- i'ti~ad, s. 35-40; İ/:ı-
olamayacağını hemen kavrar. insanlar ya', I, 147; İlcamü'l-'avam, s. 54-59). 

bizzat kendilerinin de bu gücün tesirin- Nasla sabit olmuş bir hususun aklın 
de olduklarını kabul ederler. insan fıtratı verileriyle çelişmeyeceği görüşünde olan 
ve Kur'an'da zikredilen deliller başka bur- Gazzali'ye göre teşbih ihtiva eden hadis-
hanlar aramaya ihtiyaç bırakmaz (İJ:ıya', !erin çoğu sahih değildir. sahih olanlar 
ı. 143-144). Kur'an'da Allah'ın mevcudi- ise te'vil edilebilir (el-İ~tişad fi'l-i ' ti~ad, 

yetine SOO kadarayetin işaret ettiğini ve s. 133). Bununla beraber Allah'ın sıfat-
. kendisinin bunları Cevahirü 'l-~ur'an'- ları konusunda teşbih sapiantısını tedavi 
da topladığını belirten Gazzali Allah'ı bil- etmek "ta'til" hastalığını iyileştirmekten 
menin bunlarla mümkün olacağını. ke- kolaydır. Çünkü teşbih ve tecsime karşı 
larncıların hudusa dayalı delillerinin kalp- çıkan açık naslar mevcuttur. Fakat insan 
leri bozduğunu, buna karşılık Kur'an bilgisinin teorik alanı içinde yer alan bir 
ayetlerinin itminan. verdiğini savunur (İl- varlığın aşırı soyutlayıcı (tenzih) bir tavır-
camü'l-'avam, s. 78-79). Bu görüşünü la ispat edilmesi çok zordur (İ1camü'1-

desteklemeküzere, Kur'an'daki ispat de- 'avam, s. 103). 
Iilierini küçük büyük herkesin istifade Gazzali, özelliklerini yedi madde halin-
edebildiği suya. diğer ilmi delilleri ise . de sıraladığı Selef yolunu herkese değil 
yetişkinlerin faydalanabildiği, fakat küçük- , sadece avama tavsiye ettiğini önemle 
!erin dokunması tehlikeli olan yiyecek- :.:-vurgular(a.g.e., s. 54-78). Ayrıcayaptığı 

· !ere benzetir. Bu sebeple kelamcıların .· .. çeşitli . uyarılardan anlaşılacağı üzere Gaz
Kur'an'ın ötesinde yaptikları ;:ıraştırma. .. zali, bütün dini meseleler içinde yalnız 
sorgulama ve yönlendirmeleri zorlam<:i. , müteşabih ayetler veya haberi sıfatlar 
bunlardan doğan meseleleri halletme ça- · gibi kavranması güç konularda Selef tav
balarını da ikinci bir bid'at olarak niteler .. rını öne çıkarmıştır. Nitekim İlcamü'l-

(a.e., s. 81). 'avam'ın başında (s. 51 -52), Haşviyye'- · 

Gazzali, hem İJ:ıya'ü 'ulumi'd-din'in nin tecsimi meşrulaştırmak gayesiyle 
"Kitabü'I-Fikr" başlıklı bölümünde (IV, 538- kendi yanlış telakkilerini Selef görüşü 
556), hem de el-lfikme fi mal.JWM- olarak takdim ı;ıtme endişesine karşı bu 
tillah adlı risalesinde (s. 82) Allah'ın var- risaleyi yazdığım belirtir. 
lığını nizarn delili çerçevesinde ispat ede- Bir yaratılış felsefesi oluşturabilmek 
bilmek için öncelikle O'nun mah!Gkatı için bilinmesi gereken sübGti sıfatları 

üzerinde düşünmek ve yaratılışlarındaki Ehl-i sünnet kelamcıları gibi Allah'ın za-
hikmeti anlamak gerektiğini belirtir. Bu tıyla kaim ve kadim olan kudret, ilim, 
eserlerde müellif göklerden başlayıp hayat. irade, sem'. basar ve kelam şek-
mah!Cıkattaki mükemmel düzeni tasvir linde sayan Gazzali, yaratıcının varlığını 
etmekte ve döneminin tabiat bilgisi çer- kanıtlamada olduğu gibi sıfatiarın ispa-
çevesinde açıklamalar yaparak okuyucu- tında da kainatta var olan düzen. gü-
nun dikkatini bütün bunları ölçülü ve zellik ve mükemmellikten hareket eder 
ahenkli bir şekilde meydana getirip sür- ve bunları yaratanın bu niteliklerden yok-
ctüren yüce yaratıcıya çevirmeye çalış- sun olmasının düşünülemeyeceğini be-
maktadır. Şiblien-Nu'mani, Allah'ın var- lirtir ( el-İ~tişad fi'l-i'tiMd, s. 53-73; İ/:ı- . 
fığının kabulünü apaçık ve fıtri gördüğü ya', ı, 148-150). Kelam sıfatı ve rü'yetul-
için .Gazzali'nin bu konuda uzun uzadıya lah gibi tartışmalı konularda Gazzali Eş-
deliller ileri sürmediğini kaydeder (İs- 'aritezlerini aynen savunur. Allah'ın isim-
lam'ın Fikir Kılıcı Gazzalf, s. 144). leri için şu dörtlü tasnifi yapar: MevcGd 
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gibi yalnızca zatına delalet eden isimler; 
kadim. baki, vahid ve gani gibi yedi sıfat
Ia bunlara raci olan amir, nahi, habir gibi 
zata ve O'na zait bir manaya delalet 
eden isimler; cevad, rezzak. halik. muiz 
ve muzil gibi zata fiilierinden biriyle bağ
lantılı olarak delalet eden isimler. Gazza
Ii, el-Ma]fşadü'l-esna adıyla esrna-i hüs
nayı açıklayıp yorumlayan müstakil bir 
eser de kaleme almıştır. 

Te'vil. Sıfatlarla ilgili görüşlerine açık
lık getirebilmek için Gazzali'nin genel 
olarak te'ville ilgili metodu üzerinde dur
mak gerekir. "Bir lafza zahiri manasının 
dışında anlam vermek" (İlcamü'l-'avam, 
s. 66) şeklinde tanımladığı te'vil konu
sundaki farklı yaklaşımları sadece nakle 
yer verenler, sadece akla yer verenler, 
aklı esas alıp nakle de yer verenler, nakli 
esas alıp akla da yer verenler ve akla da 
nakle de eşit derecede yer verenler 
olmak üzere beşli bir tasnife tabi tutar 
ve bunların en isabetlisini sağlam. fakat 
uygulanması zor olan sonuncuların be
nimsediği yöntemin teşkil ettiğini söyler. 
Birinci gruptakilerin sıkça tenakuza. 
ikincilerin gulüwe, diğer ikisinin de ha
taya düştüklerini belirten Gazzali, ilim 
meraklılarının her şeyi bilme hevesine 
kapılmartıalarını. aklın verdiği kesin hü
kümlere asla karşı çıkmamalarını. nasla- · 
rın içerdiği manalar arasında zan ve tah
minle tercih yapmaktan kaçınmalarını 

tavsiye eder (~anunü't-te'vfl; s. 124-
1 27) . Bazılarının zahiri manayı tamamen 
veya büyük ölçüde değiştirecek şekilde 
te'viller yaptığından. hatta ahiretle ilgili 
ayetleri bile bu çerçeveye dahil ettiğin
den. bir kısmının ise te'vil kapısını sıkı 
sıkıya kapatmaya çalıştığından yakınır. 

Ona göre bu hususta orta yolu tercih 
edip sıfatları anlamada te'vil kapısını 

açan. fakat ahiret halleriyle ilgili nasları 
zahiri üzere bırakan Eş'ariyye'dir (İJ:ıya', 
ı. 141-142). Te'vile başvurdukları için 
müslümanların küfürle itharn edileme
yeceğini, te'vilde dikkat edilmesi gere
ken noktanın inancın temel prensiple
rinin değiştirilmemesi olduğunu ifade 
eden (Fayşalü't-tefri~a. s. 80-81) Gazza
li'ye göre isabetli bir te'vile gidebilmek 
için lugat ilminde mahir olmak, Arap ge
leneklerini, ifade metotlarını ve darbıme
sellerini iyi bilmek gerekir (a.g.e., s. 91 ). 
Avamdan birinin kendi başına te'vil yap
maya kalkışmasını yüzme bilmeyenin de
nize girmesine benzetir ve böyle bir ha
reketi dini açıdan haram sayar. Alimierin 
huzurunda da avaının te'viline müsaade 



edilmemelidir; zira yüzme bilenin yüzme 
bilmeyeni dalgalı denizde kontrol altında 
tutabilmesi güçtür (İicfımü '1 -'avam, s . 
66-67) . 

b) Nübüwet. Nübüwetin ve onun sa
yesinde bazı şeylerin idrak edilmesinin 
imkanı ile fiilen mevcudiyeti hakkındaki 
müşahhas delilleri Gazzall iki noktada 
toplar. Bunlardan biri. uyku halindeki id
rak şekli gibi insanda bu tür bir algılama 
örneğinin bulunması . diğeri de insanlar 
arasında tıp ve astronomi alanında gö
rüldüğü üzere kaynağı akıl olmayan bazı 
ilimierin mevcudiyetidir. Allah uyku sıra
sında nübüwetin bazı özelliklerini kulla
rına hissettirmiştir. Nasıl ki insan uya
nıkken algılayamadığı şeyleri rüyada id
rak edebiliyei-sa nübüwette de benzer 
bir şekilde gayba açılan ve aklın idrak 
edemediği şeyleri algılama imkanı var
dır. Peygamberlerle velilere rüya veya 
hastalık dışında melekleri ifade eden ba
zı suretierin şekillenmesi (bk. Meryem 
19/17) bu yolla mümkündür. Ayrıca vah
yin iniş süresi boyunca Hz. Peygamber 
Cebrail'i defalarca gördüğü halde kendi 
suretinde sadece iki defa (krş. en-Necm 
53/5-18) idr ak etmiştir ( el-Mün~L?. s. 73-
74; Fayşa lü't-te{ri~a. s. 50-52; ~anünü ' t

te'vil, s. 130; Mişkfıtü'l-envfır, s. 75) . Bu
nunla birlikte Gazzim. peygamberlerde 
dışarıdan gelen bir gerçekliğin bulun
madığı ve vahyin özel bir kapasite ve ye
tenekten ibaret olduğu şeklindeki felsefi 
görüşü sapıklık olarak niteler ve bunun 
peygamberin güvenirliğini zedeleyeceği
ni söyler (el-i~tişad fi'l-i'ti~ad, s. 84-85, 
89). Gazzali Berahime'ye isnat edilen, 
peygamberlerin gönderilmesinin abes 
olduğu şeklindeki iddiayı reddederken 
nübüwetin gerekliliği için aklın bazı hu
suslarda yetersizliğinden hareket eder. 
Davranış. söz, ahlak ve akaid konuların

da aklın faydalı ile zarariıyı tesbit ede
meyeceğini , iyi ile kötüyü birbirinden ayı
ramayacağını, dolayısıyla kişinin ancak ila
hi rehberlikten istifade ederek doğruyu 
bulabileceğini savunur (a.g.e., s. 122-
123) . 

Gazzall, nübüwetle ilgili kesin bilgiye 
ulaşmak için önce onun manasını an
lamayı, ardından Kitap ve Sünnet üze
rinde düşünmeyi tavsiye ederek hissi 
mfıcizelere dayanmaya taraftar olmaz. 
Ona göre nübüwet asanın yılana dönüş
mesi ya da ayın ikiye ayrılması vasıta
sıyla öğrenilmemelidir. Zira sadece bu 
tür harikuladeler üzerinde durulursa nü
büwetin sihir veya hayal olduğu zannı
na varılabilir (el-Mün~L?. s. 74-75). Ayrıca 

hissi mucizelerle zayıf bir iman hasıl 

olabilir (el-~ıstasü 'l-müsta~im, s. 82). Bu
nunla beraber Gazzali mucizenin nübüv
vete delil olduğunu ve sihirle karışma 
imkanının bulunmadığını. sihrin ölüleri 
diriitme vb. olağan üstü fiilieri kapsaya
mayacağını, ayrıca nübüweti kesinlik ka- . 
zanan birinin yalan söyleme ihtimalinin 
ortadan kalkacağını, çünkü Allah'ın ke
lamının değişmeyeceğini ifade eder (el

i~tişad fi'l-i'ti~ad. s. 123-125) . 

Hz. Peygamber'in nübüwetinin en 
önemli delili olan Kur'an'ın mucize oluşu 
onun kısa, özlü, açık ve düzgün ifadeye, 
kendine özgü söz dizisine ve Araplar'ca 
alışılmamış ikna metoduna sahip bulun
masından gelmektedir. Ayrıca müşrikle
rin onun bir benzerini meydana getire
memeleri veya bundan menedilmeleri 
de (sarfe*) en büyük mfıcizedir. Diğer 
delil ise ResGl-i Ekrem'in farklı zaman
larda gösterdiği, tek tek olmasa da 
umumi gerçeklikleri tevatür derecesine 
yükselen hissi mucizelerdir ( el-l~tişfıd fi'l
i'ti~ad, s. 129-131). 

c) Ahiret. Yeniden dirilmenin şer'i de
lillerle sabit oluşundan başka, ilk yarat
mayı gerçekleştirenin onu tekrar etme
ye muktedir olacağı hususunun aklın ta
bii bir hükmünü teşkil ettiğini belirten 
Gazzali, hayatın araziardan müteşekkil 
olması sebebiyle iadesinin kolayca kabul 
edilmesi gerektiğini savuinir. Kabir aza-

. bın ın. nakli. delill(;!re dayanması yanında 
aklen de imkan drhilinde bulunduğunu , 

cesedin hareketsizliği ileri sürülerek ölü
n ün azap görmesinin inkar edilemeye
ceğini. çünkü rüya gören kişi de uykuda 
hareketsiz olduğu halde elemi veya lez
zeti tadabildiğini, münker ve nekir me
leklerinin sorgulamasını müşahede ede
rnemenin de tabii olduğunu. nitekim as
habın da ResGlullah'a vahiy getirdiği ke
sin olan Cebrail'i görernediğini ifade eder. 
Aynı şekilde mizan ve sıratın tasdik edil
mesinin şart olduğunu belirtir (a.g.e., s. 
133 -136; krş . İ/:ıyfı' , 1, 155-156). 

Ebu Bekir İbnü'l-Arabi' nin, naslarda 
geçen cennet nimetlerinin mahiyetiyle 
ilgili sorusuna Gazzali kendi el yazısıyla 
verdiği cevapta cennet meyvelerinin "tü
kenmeyen ve yasaklanmayan" (krş . el
Vakıa 56/32-33) şeklinde nitelikler taşıdı
ğını. kişinin bunları istemesi veya gör
mesi durumunda aynada şeklin oluşma
sı gibi benzerlerinin hemen meydana ge
leceğini belirtmiştir (el-'Avaşım, ll, 126-
127). Gazzall, ölüm ve ahiret hayatıyla il
gili tasvirlere İJ:ıyfı'ü 'ulO.mi'd-din'in 
"Zikrü'l~mevt ve ma bacdehıl" adlı bölü-
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münde genişçe yer vermiştir (IV, 612-
680) . Gazzali'ye yine aynı konuda, daha 
çok takvaya yöneltmek, ölümü ve ahireti 
hatırlatmak amacıyla kaleme alınan ed
Dürretü '1-ffı]]ire ii keşfi 'ulumi'l-fıl]i
re adlı bir risale nisbet edilmektedir 
(DİA, X, 31-32) . 

d) İman ve Küfür. Gazzall'ye göre iman, 
sahibinin tereddüt göstermediği , yanıl

mış olabileceğine ihtimal verilmeyen ke
sin tasdikten ibaret olup altı mertebesi 
vardır. Birinci ve en üstün m ertebesi · 
burhanla ulaşılan tasdiktir. Burhan. usul 
ve şartlarına uygun bir şekilde mevcut 
ihtimaller elenerek ve basamak basa
mak yükselerek elde edilen en üstün bil
gidir. Eğer kurtuluş. her asırda bir veya 
iki kişiye nasip olabilen bu tür tasdike 
münhasır kalsaydı çok az gerçekleşir-di . 

İkincisi yaygın kabullere (müsellemat) da
yalı kelami delillerle varılan. üçüncüsü 
hatabi (ikna!) delillerle ulaşılan. dördün
cüsü mücerret duyumla gerçekleşen, be
şincisi kalbi tatminle hasıl olan, altıncısı · 
kişinin tabiat ve ahlakına uygun düşen 
delillerle meydana gelen tasdiktir (İica

mü'l-'avam, s. 111-115). 

İmanın artıp eksilmesi konusunun laf
zi bir tartışma olduğunu söyleyen Gaz
zall, bu ihtilafın iman kelimesinin üç ma
naya gelen eş sesli (müşterek) bir kavram 
olduğunun göz ardı edilmesinden kay
naklandığını belirtir. Ona göre iman hem 

. burhan i tasdik hem taklidl itikad hem 
de arnelle birlikte tasdik anlamlarında 
kullanılmaktadır. Surhani tasdik anla-. . . 
mındaki imanda yakin tamamen hasıl 

olduğundan artma veya eksilme söz ko
nusu değildir. Eğer tasdik kemal derece
sinde hasıl olmamışsa yakin oluşmaz. 

Taklidi tasdike dayanan imanın farklılık 
arzedeceği ise açıktır. Çünkü bu tür bir 
tasdikin. çeşitli ortamlarda farklı etkile
re maruz kalacağından zayıf veya kuv
vetli olması normal karşılanmalıdır. Arnel
le birlikte t asdik manasındaki imanda 
ise arnelin imanı pekiştirmesi söz konu
sudur. Zira arnele devam ederek inanı
lan hususlarla daha yakın bağlar kuru
lur. Vetimiere karşı merhametli davran
maya inanan birinin gördüğü yetimlerin 
başını okşayıp ihtiyacını karşılaması kal
bindeki duyguları pekiştirir. Aynı şekilde 

ibadete devam etmek, rükG ve secdeye 
varmak yaratıcıya karşı olan tazim duy
gularını arttırır. Bunu her insan kendi 
uygulamalarında hişsedebilir. Gazzali'
nin ikinci manasıyla ele aldığı imandaki 
artma veya eksilmenin öğrenme kade
mesini oluşturduğu, üçüncü anlamdaki 
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imanın da kemiyette değil keyfiyette bir 
artma veya eksilmeyi ifade ettiği anlaşıl
maktadır. Aslında bu tür yorumların da
ha önce de yapıldığı bilinmektedir. Gaz
zali entellektüel hayatını anlatırken ruhi 
bunalımdan kurtulup zaruriyyat-ı akliyye 
konusunda yakine ulaşmasını, delil tan
zimi veya önerme tertibine değil Allah'ın 
kalbine ilka ettiği bir nura borçlu olduğu
nu söyler. Ona göre gerçeği bulmanın 
yalnızca mantıki delillerle sınırlı olduğu
nu düşünen kimse Allah'ın geniş rahme
tini sınırlandırmaktadır (el-Mün~f.?, s. 36). 

ilim sahibinin mukallide nisbetle dere
ce üstünlüğünü inkar etmeyen Gazzali, 
inancından şüphe etmeyen mukallidin de 
gerçek mürnin olduğunu her fırsatta 

vurgular ve Kur' ani metodun yeterliliğini 
savunur. Bu konuda, yaşadığı dönemin 
muhafazakar içtimal yapısı çerçevesinde 
açıklamalarda bulunur. Her milletin ço
cuklarının ilmi deliliere vakıf olmadıkları 
ve zaman zaman aksi iddialara maruz 
kaldıkları halde küçükken zihinlerine iş
lenen inanca bağlı kalırlar. Ayrıca müslü
manlara hizmet eden gayri müslim köle 
ve cariyelerin de genellikle onlardan et
kilendikleri görülür. Bundan da anlaşıla
cağı üzere kesin tasdik ve iman bütü
nüyle araştırmaya ve akli istidlale bağlı 
değildir (İlcamü 'l-'avam, s. 115-116). 

Gazzali' nin· halk için imanda taklide 
cevazvermesi, onun genel anlamda tak-

· lidi yaygınlaştırrriak istediği ve düşün
meyi ortadan kaldırmaya çalıştığı anla
mına gelmez. Sadece vahyin taklit edi
lebileceğini savunan Gazzali insanları tak
lit etmeye ise şiddetle karşı çıkar. Birçok 
eserinde körü körüne taklidi eleştiren bi-

. rinin taklit taraftarı olması düşünüle
mez (Gazzall' nin taklit konusundaki te
lakkisi için bk. Frank, s. 207-252). 

Şer'i hüküm niteliği taşıyan tektirin 
aslında fıkhi bir mesele olduğunu be
lirten Gazzali küfrün ölçüsünü şöyle be
lirler: Hz. Peygamber'i yalanlayan kimse 
katirdir. Buna göre yahudi. hıristiyan, 

Mecusi ve putperestlerle diğer din men
supları, ayrıca Berahime ve Dehriyye 
tekzipleri sebebiyle kafirdirler. Bunun dı
şında naslara muhalefet edenler de küf
re girer. Bu kişiler, Hz. Peygamber'in hak 
olduğunu kabul ettikleri halde halkın an
lamayacağını düşünerek bazı gerçekleri 
gizlediği veya değiştirdiği görüşündedir
ler. Bunlar filozoflardır ki özellikle üç ko
nuda küfre düşmüşlerdir. Bunun yanın
da Mu'tezile ile Müşebbihe'yi ve diğer 
tırkaları te'vilde hatalı oldukları halde 
tektirden kaçınmak gerekir. Çünkü can 
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güvenliğine sahip bulunan bir müslüma
nın hayatına irtidad şüphesiyle son ve
rilemez. Bin katiri hayatta bırakma ha
tası, bir müslümanın bir miktar kanını 
akltma hatasından ehvendir. Ayrıca bu 
gruplar Hz. Peygamber'i tekzip etmiyor
lar. Te'vil hatasının ise küfre götürdüğü 
sabit değildir. Diğer taraftan dinin bü
tün kesin hükümlerini değil de mesela 
namazın farziyeti gibi onun bir aslını in
kar eden kişinin de küfrüne hükmetmek 
gerekir ( el-i~tişad fi'l-i'ti~ad, s. 156-
159). 

Hanbeli, Eş'ari ve Mu'tezili mezhep
leri arasındaki tektir furyasına dikkat çe
ken ve bunun aşırılıktan kaynaklandığını 
söyleyen Gazzali (Fayşalü 't-te{ri~a, s. 49). 
Mu'tezile'nin Kur'an'da yer alan vasıfları 
Allah'a nisbet etmekle beraber müstakil 
sıfatları (sıfat-ı maanl) netyetmesini tek
tir sebebi olarak görmenin doğru olma
dığını, bunun önemli bir ihtilat sayılama
yacağını belirtir (a.g.e., s. 42). Gazzali il
ke olarak "la ilahe illallah" dedikleri sü
rece ehl-i kıblenin tektir edilmemesi ge
rektiğini, ancak usul veya fürua dair bir 
nassı inkar etmenin bulunduğu her du
rumda tekfirin geçerli olduğunu belirtir 
(a.g.e., s. 85-89). Buradan hareketle Fa
rabi ve İbn Sina gibi islam filozoflarının 
naslara muhalif görüşleri sebebiyle tek
tir edilmesi · gerektiğini öne sürer (el
Mün~f.?, s. 44-45). Batıniler'in kuralsızyo
rumlarını reddedip onları küfür statü
sünde görürken de te'vil-tekzip ayırımı
na dikkat çeken Gazzali, ahiret hayatıyla· 
ilgili ifadelere Kur'an'da mükerrer olarak 
yer verildiği için bunların bilinen anlam
larının değiştirilemeyeceğini, kendisinin 
istiva, nüzul gibi konularda yaptığı te'
villerin ise temsil ya da teşbih tehlikesi
ne meydan vermeme gayesi taşıdığın
dan Kur'an'a uygun düştüğünü bildirir. 
Halbuki cennetteki nehirleri, köşkleri, 

ağaçları veya cehennemdeki ateşi red
detmek inkar olur (Fe(ia'if:ıu'l-Batıniyye, 

s. 15 ı-ı 55). Gazzali, imameti nassa da
yandıran ve imarnın masumiyetini savu
nanların tekfir edilemeyeceğini, ayrıca 

Ebu Bekir'in ve diğer halitelerin fıskına 
hükmedenlerin de küfürle değil sapıklık
la nitelendirilebileceğini belirtir (a.g.e., 

S. 146-150). 

Eş' ari ile diğer bazı büyük kelamcıların 
görüşlerinden ayrıldığı gerekçesiyle ken
disi de küfür ithamma maruz kalan 
(Fayşalü't-te{ri~a, s. 32) Gazzali'ye göre 
Eş'ari'ye muhalefet küfrü gerektiriyor
sa bazı konularda ona katılmayan Bakıl
lani' nin de tektir edilmesi gerekir. Ayrı-

ca Eş'ari'ye muhalefet sebebiyle Bakilla
ni'nin küfre girmesiyle BakiHani'ye mu
halefet sebebiyle Eş'ari' nin küfre gir
mesi arasında fark yoktur. Bu konuda 
zaman önceliği dikkate alınacaksa Eş'ari 
de önceki alimiere ve Mu'tezililer'e mu
halefet etmiştir. Eğer BakiHani'nin mu
halefetine cevaz veriliyorsa sonrakilere 
de bu hakkın tanınması gerekir; çünkü 
Bakıliani ile Kerabisi, Kalanisi ve diğer
leri arasında fark yoktur (a.g.e., s. 40-
41) . 

Gazzali'ye göre kendilerine islam da
veti ulaşmayan gayri müslim gruplar üç 
kısımda incelenebilir. 1. Muhammed 
adından hiçbir şekilde haberdar olma
yanlar; bunlar mazurdurlar. Z. Adını, üs
tün vasıflarını ve gösterdiği mucizeleri 
duyup müslümanlarla münasebet halin
de olanlar; bunlar mülhid ve kafirdirler. 
3. Muhammed ismi kendilerine ulaşmak
la birlikte üstün özelliklerini duymayan, 
hatta aleyhte propaganda ile yanıltılan
lar. Elde edilen imkan kendilerini araştır
maya sevkedecek nitelikte olmadığın
dan bu üçüncü grup da birinciler gibi 
mazurdur (a.g.e., S. 105-106). Buna göre 
müslümanlardan uzak ülkelerde yaşa
yan ehl-i kitabın çoğunluğu mutlak kafır 
sayılmaz. Çünkü Allah'a ve ahiret günü
ne iman eden her din mensubunun ger
çeği aramaktan kaçması mümkün değil-

. dir. Eğer elinden geldiği kadar · araştır-
·.· maya devam ederken ölürse yine affa · · 
·mazhar olur. Zira Allah'ınrahmeti geniş~ 

· tir (a.g.e., s. 108). Gazzali'nin aynı müsa
mahayı bazan göstermediğide olmuştur 
(el-Müstaş{a, ll. 359; ayrıca bk. FETRET). 

Kelamın bütün konularını kendine has 
üs!Cıbu, ruhi coşkuları ve tenkitçi kafa 
yapısıyla ele alan Gazzali bu ilme önemli 
katkılarda bulunmuştur. Onun kelama 
yaptığı eleştiriler iyice incelendiği takdir
de bunların ilmin kendisine değil kelam
cıların metoduna ve özellikle eecteli kul
lanmalarına yönelik olduğu anlaşılır. Gaz
zali'ye göre kelamcılar çok defa sonuç 
vermeyen tartışmalarla uğraşmışlardır; 
nitekim bu tartışmalar neticesinde hiç 
kimsenin mezhebinden döndüğü görül
memiştir (Fayşalü't-tefri~a, s. 99). Tar
tışmaların zekayı geliştirdiği, satranç gi
bi zihin egzersizi sağladığı şeklindeki 

yaklaşıma karşı Gazzali bu tür hevesierin 
başka ilimlerde tatmin edilebileceğini, 

çünkü onlarda imani bir tehlikenin söz 
konusu olmadığını belirtir (İ/:ıya', ı. 134-
135). 

Gazzali'nin zihninde geniş perspektifli 
ve İslam'ı bütünüyle kuşatan bir kelam 



ilmi bulunduğu düşünülebilir. Bu açıdan Hakkı da Gazzali metodu ile Razi-Amidi 
İl)yô. 'ü <u](imi'd-din'in onun düşündü- metodu arasında ince bir farkın bulun-
ğü kelam kitabı olarak göz önüne alın- duğunu vurgular. Ona göre Gazzalf. Meş-
ması gerekir (krş. el-f5ıstasü '1-müstalj:im, şal felsefenin di ne aykırı yönlerini red-
nşr. V. Shelhot Inaşirin mukaddimesiL detmek için kelamda felsefeye yer ver-
s. 30). Gazzall kelamcıları . bütün ilimierin miş. diğerleri ise kelam ve felsefeyi işin 
kendisinden çıktığı bir okyanusa benzet- başında mezcedip tek ilim haline getir-
tiği ve hidayet kaynağı olarak gördüğü meye çalışmışlardır (Yeni ilm-i Kelam, ı . 
Kur'an ve Sünnet'e yöneltmek istemiştir 87). öte yandan kelamda mantığın kui-
(Cevahirü'l-f5uran, s. 9). Bu durum. onun lanılması Batınller'e karşı mücadelede 
hemen her konuda ayet ve hadisiere başarı sağladıysa da cedeli alt düzeye 
başvurmasından da anlaşılmaktadır. Ke- indirdiği, şüpheciliği ve fikri muhalefeti 
lam'ın bazı güç konularındaki isabetli zayıftattığı için düşünme canlılığına men-
tasnifleri ve sağlam sistematiği, kelamı fi tesirde bulunduğu öne sürülmüştür (). 
muhteva ve derinlik olarak genişletip van Ess. Gad and Man in Contemporary 

güncelleştirme çabası . onun vurgulan- lslamic Thought, s. 97) 

ması gereken diğer önemli özelliklerini BİBLİYOGRAFYA : 
teşkil etmektedir. Zamanının problem-

Gazzaıı. Tehfi{ütü'l-{elasi{e [nşr. M. Bouyges). 
lerine öncelik verip o günün düşünce, Beyrut 1990, s. 45, 120-121, 254; a.mlf .. Fe-
mezhep ve akımlarıyla meşgul olması çta'ihu'l-Ba(ıniyye [nşr Abdurrahman Bedevl). 
Gazzall'nin güncelleştirme gayretlerinin Kahire 1383/1964, s. 21-32, 37-58, 79-83, 
bir göstergesidir. 146-155, 169-194; a.mlf.. el-ilf.tişad, s. 8-11, 

19-52,84-85, 89,100-102,122-125,127-131, 
Bununla beraber Gazzall'nin eserleri 133-136, 147-152, 156; a.mlf .. ihya', ı . 25, 35-

arasında görüş farklılıklarının bulunması 36, 59, 133-135, 137-153, 155-159, 162-163, 
(krş. İ bn Tufeyl , s. ı 13-115). özellikle fılo- 165-169; IV, 538-556, 612-680; a.mlf., el-imla' 
zoflara yönelttiği tenkit noktalarının ben- {f işkalati 'l-ihya' (i/lya' içinde). Kahire 13871 

1968, V, 41 -42; a.mlf .. Cevahirü'l-Kur'an ve · 
zerlerini Mişkô.tü'l-envô.r ve el-Ma<;i- dürerüh, Beyrut 140311983, s. 9-11, 21. 23; 
nun bih <ala gayri ehlih gibi eserlerin- a.mlf .. el-Erba'ün fi uşüli'd-dfn, Beyrut 1409/ 
de benimsediği görüşler olarak zikret- 1988, s. 8-10; a.mlf .. el-/jikme fi mal)lü~atil-
mesi onun tam manasıyla anlaşılmama- /ahi 'azze ve cette [nşr. M. Abdülkadir Ahmed 
sına sebep teşkil etmiştir. Bunda, eser- Ata), Beyrut 1407/1987, s. 82; a.mlf .. er-Ri· 

sa letü'l-va'?iyye (MecmO'atü Resa'i/i'l-imam 
lerinde sık sık kullandığı tasawuff söy- el-Cazzall içinde). Beyrut 140611986, ıv, 54; 

· lemle bazı kitaplarının otantikliği konu- a.mlf., ei-Maçtnün bih 'ala gayri ehlih [a.e. 
sundaki şüphelerinde rolü olmalidır:. Ni~'·' · içindeı.:w:'- 121-165; · a.mlf .. K/'i.nünü't-te'vil 

·· · tekim kendisine nisbet edilen bir kısım (a.e. içinde). VII, 124-127, 130; a.mlf .. el-Mak-
görüşler dikkate alınarak. ketarndaki yet- : şadü'l-esna [Fazluh): s. 63 vd.; a.mlf .. el-Kısıa-
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Iii M. SAiT ÖZERYARLI 

Fıkhi Görüşleri. Fıkıh alanında gerek 
eser · telifi gerekse öğretim yoluyla çok 
önemli hizmetlerde bulunan Gazzall' nin 
bu yönü kelam. felsefe ve tasawuf alan
larındaki katkıları kadar dikkat çekme
miş ve işlenmemiştir. Bunu · daha ziya
de, fikri plandaki etkilerinin fıkıh dışın
daki disiplinlerde yoğunlaşmış olması , fı

kıh alanındaki emeğine ise mevcut mal
zemeyi değerlendirme, sistematik açı
dan iyileştirme ve sağlıklı bir ayıklamaya 
tabi tutma özelliğinin hakim olması ile 
açıklamak mümkündür. Onun devlet yö
netimiyle ilgili fikirleri özel araştırma

lara konu olmakla beraber bunlar. ifade 
edildiği zemin ve üs!Cıbun da etkisiyle 
kamu hukuku perspektifinden değil ah
lak ve siyaset bilimi açısından ele alın
mıştır (bu fikirlerin daha çok İf:ıya', el

Müsta?hiri, 1'/aŞif:ıatü'l-mü/ük gibi eser
lerinde yer a ldığı ve hukuk normu üslG
bu ile ortaya kanmadığı görülür; konuya 
ilişkin değerlendirmeler için bk. Laoust, 
La politique de Gazali, tür. yer.; Korkmaz, 
Gazali'de Devlet, tür.yer. ve buralardaki 
kaynaklar). 

Hukuk güvenliğini ve hukuki istikrarı 
sağlamak üzere daha Abbas! Devleti'nin 
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