
boşluklarının dotdurulmasında kıyasın ro
lü konusudur. 

Manzüm ve mefhGm başlıkları pren
sip olarak dil ve mantık kuralları ışığında 
lafzl yorumun ve bu çerçevedeki terim
lerin incelenmesine ayrılmıştır. Gazüm. 
"mesalih-i mürsele" başlığı altında nas
larla getir ilen hükümterin genel amaçla
rına ve bunların ortak kesitini oluşturan 
ilkelere ana hatlarıyla bir bakış yapmak 
ve kıyas bahsinin "münasebe" başlığı al
tında olayla ona bağlanan hüküm arasın
daki uygunluk bağına temas etmek su
retiyle nasların yorumunda gaye unsu
runun da önem taşıyacağına dotaylı bi
çimde işaret etmiş olmakla beraber (el
Müstaşfa, ı. 286-3 ı 5; II. 296-306; Şifa'ü 'l
galll, s. 142 vd.). bunlar esasen nasların 
kapsamına katılamayan durumlarda baş
vurulucak olan kıyas ve istislah metotla
rıyla ilgili açıklamalar olup İJ;ya'ü 'ulu
mi'd-din gibi bir eserin yazarından gal 
yorum ve "makasıdü'ş-şerla" konusuna 
daha özel bir ilgi göstermesi beklenirdi. 
Bununla birlikte işaret edilmelidir ki Gaz
zall katı lafızcılığın ve terimlerle neyin 

. ifade edilmek istendiğine önem vermek 
yerine sözel kalıpların kullanılış biçimle
rine takılıp kalmanın sakıncalarına yeri 
geldikçe dikkat çekmeyi ihmal etmez 
(mesela b k. el-Müstaşfa, ı. 2 ı. 66; II, ı 9. 
191; Şifa'ü'l-galll, s. 420). öte yaiıdan 
Gazzall'nin; lafız unsurunun yok kabul 
edilmesine götürecek ölçüde gai unsura 
yönetmeyi de kaygıverici bulduğu tesbit 
edilebilmektedir. Onun bu konuya ilişkin 
açıklamaları ile (el-Müstaşfa, I, 285) gü
nümüz hukuk metodolojisi incelemele
rinde bazı modern yorum metotlarına yö
neltilen eleştiriler çerçevesinde "hukuki 
rölativizm" kavramı ile dile getirilen en
dişeler arasında önemli bir benzerlik bu
lunduğu söylenebilir. 

"Makul" başlığı altında (a.g.e., II, 228-
350) kıyası hararetle savunan ve kıyas 

konusunu geniş bir incelemeye tabi tu
tan Gazzall, ortaya koyduğu bu siste
matikle bir taraftan kıyasın bir hukuk 
kaynağı değil kaynaklardan hüküm çı

karma metodu olduğunu. diğer taraf
tan da kıyasla yorum arasındaki farklılığı 
vurgulamış olmaktadır (krş . Brunschvig, 
XXXIV, s. 57-58; Geny, ı. 304). öte yan
dan Gazzall. kıyasın esasını teşkil eden 
ta'lll ve illet konularıyla bazı kıyas tür
lerini Şita'ü:l-galil adlı müstakil eserine 
konu yapmıştır (b k. ŞİFAÜ'I-GALll). 

el-Müstaşfa'nın "Müstesmir" başlığı
nı taşıyan dördüncü bölümünde Gazzall 

ictihadı , "müctehidin şer'l hükümleri el
de edebilmek için olanca çabayı harca
ması" (ll. 350). ictihadın konusunu da 
"hakkında kesin delil olmayan her şer'l 
hüküm" (a.g.e., II. 354) şeklinde tanım

lar. Gazzall'ye göre müctehidde arana
cak iki esas şart. şer 'l kaynaklar ve bun
lar arasındaki hiyerarşiyi bilmek. adalet 
sıfatını taşımak ve bu niteliği zedeleyen 
kötü davranışlardan kaçınmaktır. Fakat 
yukarıda belirtildiği üzere bu ikincisi ic
tihadın geçerliliği (müctehid sayılmak) için 
değil fetvanın kabulü için şarttır. Kişinin 
ne zaman şer'l kaynakları kuşatmış ve 
ictihad mertebesine ulaşmak için gerek
li ilimleri elde etmiş sayılacağı sorusun
dan hareketle müctehidin ilmi yönüne 
ilişkin şartlara dair görüşlerini ortaya ko
yan Gazzall. her nevi bilgi için "tahflf' 
(kolaylaştırma) tabirini kullanarak pratik 
öneriler getirir. Müctehidde aranacak va
sıflar konusunda mutedil bir tavır ortaya 
koyan Gazzatrnin bu bölümdeki ifade
lerinden. ictihad müessesesinin sürekli
liğini sağlama zaruretini savunduğu açık
ça anlaşılmaktadır. Zira Gazzall. ictihad 
için gerekli şartlardan taviz verınemeye 
özen gösterdiği gibi ictihad faaliyetini 
tamamen nazari veya hayall bir duruma 
getirecek çok sıkı şartlar içine hapset
mekten kaçınmaktadır. Öte yandan Gaz
zall, "sekiz ilim" tabir ettiği bilgilerin bir 
arada bulunması şartının mutlak müc
tehid hakkında olduğuna işaret eder ve 
ictihadın bölünemez bir mansıp olmadı- · 
ğını, belirli konularda uzmanlık kazan
mış kişilerin o konularda fetva verebile
ceklerini savunur (a .g .e., II, 350-35 3). 

Taklidi "bir sözü hüccetsiz kabul etmek" 
şeklinde tanımlayan Gazzall, bunun ge
rek usulde gerekse fürGda itme götüren 
bir yol olmadığını belirtir (a.g.e., II , 387). 
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~ İBRAHiM KAFi DöNMEZ 

Tasawufi Görüşleri. Gazzall, tasavvuf 
ve tasawufi hayat etrafında oluşan te
reddütleri ortadan kaldırarak bu hare
kete meşruiyet kazandıran . bu şekilde 
tasawufun gelişmesinde ve yaygınlaş
masında etkili olan bir mutasawıf-dü

şünürdür. 

Gazzall' nin yaşadığı çağ yoğun tasav
vufl faaliyetlerin görüldüğü bir dönem
dir. Tasawuf klasiklerinden el-Lüma' 
fi't -taşavvuf'un müellifi Ebu Nasr es
Serrac Gazzall'nin hemşehrisiydi. Gaz
zall, Muhammed b. Hüseyin es-Süleml 
ve Abdülkerlm ei-Kuşeyrl gibi ünlü sGfi 
yazarların yetiştiği Nlşabur'da eğitim 

gördü; daha sonra Irak ve Suriye gibi 
sGfllerin ileri gelenlerinin yaşadığı böl
geleri gezdi. Buralardaki sGfilerle tanış
tı, kendilerinden faydalandı . 

Onun tasawufa yöneliş sebebi kadar 
zamanı da önemlidir. Elli yaşlarında iken 
yazdığı el-Mün~ıg; mine'c;l-c;laldl'de ön
ce kelam. ardından felsefe ve Ta'limiyye* 
yoluyla gerçeğe ulaşmayı denediğini, an
cak gayesine erişemediğini. daha sonra 
tasawufa yöneldiğini ve aradığı gerçeği 
burada bulduğunu açıkça ifade eder. Bu 
eserde, tasawufa yöneldikten ve fiilen 
sGfiyane bir hayat yaşamaya başladık

tan sonra inzivaya çekilerek on yılı aşkın 
bir süre kalp tasfiyesiyle meşgul olduğu
nu söyler. Bu husus dikkate alınarak 
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Gazzall'nin kırk yaşlarında tasawufa yö
neldiği ve hayatının sonuna kadcır. ara
dığı gerçeği burada bulduğuna inana
rak yaşadığı söylenebilir. Bununla bera
ber onun tasawufu tanıması ve ona ilgi 
duyması küçük yaşlarda başlamıştır. 

Gazzali'nin babası Muhammed vaaz 
meclislerine ilgi duyan dindar ve hassas 
ruhlu bir kişiydi. Vefat ettiği zaman he
nüz küçük yaşta olan iki oğlu Muham
med ve Ahmed'in eğitimiyle ilgitenme
sini sufi bir dostundan rica etmişti. Kay
naklar bu sufınin fakr ve tecrid ehli bir 
kişi olduğunu kaydeder (Sübkl, IV, 193). 
Abdülkerim el-Kuşeyrl'nin öğrencisi ve 
Ebü'l-Kasım el-Cürcani'nin müridi EbG 
Ali el-Farmedi (ö. 477/1084) bazı kaynak
larda Gazzali'nin şeyhi olarak kabul edii
diğine göre (Lamii, Ne{eha.t Tercümesi, 
s. 404) Gazzali'nin daha yirmi yedi yaşı
na gelmeden tasawufı hayata yakın bir 
ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. FarmedT'
nin sohbetlerinde bulunduğunu bizzat 
Gazzali de belirtmektedir. Farmedl'nin, 
"Ailah'ın isimlerinden her biri kulun vas
fı haline gelir de o kul henüz vuslata er
memiş bulunur" dediğini nakleden Gaz
zali (el-Ma/i:şadü'l-esna, S. I 10). şeyh-mü
rid ilişkisi konusunda kendisinden fay
dalı şeyler duyduğunu anlatır (İf:ıya', IV, 
ı 75). Sübki, FarmedT'nin ona ibadet ve 
zikir konusunda tavsiyelerde bulundu
ğunu söyler. Gazzali Mizanü'1- 'am el'
de (s . 39) tasavvuf yolunu tutmak istedi
ği zaman bir i,istada danıştığını, onun 
kendisine dünya ile ilgilerini kesip inzi
vaya çekilmesini ve zikirle meşgul olma
sını tavsiye ettiğini kaydeder ki adını 

vermediği bu üstadın Farmedi olması 
mümkündür. Bütün bunlar Gazzall'nin 
tasawufı hayatı çocukluk döneminden 
itibaren yakından tanıdığını . sufilerin 
sohbetlerine katıldığını , hatta bazı ta
sawufı konularda dönemin önemli surı
lerinin fikirlerine başvurduğunu göster
mektedir. 

Gazzali'nin tasawufi hayatı erken ta
nımış olması fıkıh, ketarn ve felsefeyle 
ilgili konuları incelemesine ve gerçeği 

buralarda aramasına engel olmamıştır. 
Kırk yaşına kadar çeşitli ilim dallarında 
derinleşmiş ve pek çok fırka hakkında 
ciddi araştırmalar yapmış, ancak bu 
alanların kendisini tatmin · etmediğini 

ve aradığı gerçeği bulamadığım görün
ce tasawufu daha derinden inceleme
ye başlamıştır. e1-Mün.{n~'da anlattığı

na göre (s . 57) önce, daha kolay olan ta
sawufla ilgili nazari bilgileri öğrenmek 
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için Bayezid-i Bistami. Cüneyd-i Bağda
di ve Şibli gibi sufılerin fikirlerini, Haris 
el-Muhasibi ve Ebu Talib el-Mekki gi
bi mutasawıfların eserlerini incelemiş, 
bunları özüne inerek en mükemmel bi
çimde kavradıktan sonra· kesin olarak 
şu kanaate varmıştır: Kötü vasıfları iyi 
vasıflarla değiştirmek suretiyle tasav
vufl hayatı tatmadan ve yaşamadan su
flleri fıkıhçı, kelamcı ve felsefecilerden 
ayıran temel özellikleri kavramak müm
kün değildir. Hiç hasta olmamış · bir ki
şiyle bir hastanın hastalık konusundaki 
bilgileri nasıl farklı ise sufl ile sGfl ol
mayanın tasawuf hakkındaki bilgileri 
de o kadar farklıdır. Yani sGfil ik söze ve 
anlatıma değil tatmaya ve yaşamaya 
dayanmaktadır; şu halde tasawufı bilgi 
tecrübe edilmiş bilgidir. 

Aradığı gerçeği tasawufı hayatı ya
şayarak bulacağı kanaatine varan Gaz
zali bu noktada bir özeleştiri yapar. 
Davranışlarında samimi olmadığını, iş

lerinde Allah'ın rızasını gözetmediğini. 

şan ve şöhret peşinde koştuğunu far
keder. 488'de ( 1 095) Bağdat'taki mü
derrislik görevinden ayrılarak Suriye yo
luyla Mekke'ye gitmeye karar verir. Der
viş kıyafeti içinde Şam'a gelir. Nasr b. 
İbrahim el-Makdisi'nin zaviyesine iner. 
Zehebi'ye göre zaviye şeyhi Makdisi ile 
görüşür. Şam'da kaldığı süre içinde Al
lah'ın zikriyle kalbi temizleme, ahlaki 

. düzeltme ve nefsi arındırma işiyle uğ

raşır. Bu uğurda riyazet ve mücahe
delere girer, çile çeker. Bazan · Emeviyye 
Camii'nin minaresine çıkar, kapıyı üstü
ne kapatır ve kendini ibadete ve tefek
küre verir. Daha sonra Kudüs'e geçer. 
benzeri çilelere burada da devam eder. 
Kabe'yi ve Hz. Peygamber'! ziyaret için 
Hicaz'a gider. Gittiği her yerde velileri, 
türbeleri ziyaret eder. Hayatının son 
yıllarını geçirdiği Tus'ta evinin yanında 
inşa edilen medresede bir yandan öğ
rencilere fıkıh dersleri verirken öte 
yandan aynı yerde yapılan hankahta gö
nül ehliyle sohbetler yapar ( el-Mün/i:~. 
s. 60-62; Sübki, IV, 200, 2 I O; AbdülgafGr, 
S. 84) . 

Gazzali bir sGfi gibi yaşamış ve ta
sawuf yoluyla ilahi hakikate (marifetul
lah) ulaşmak için çile çekmekle beraber 
zahiri ilimlerin, özellikle fıkıhla kelamın 
nisbi bir değeri bulunduğunu ifade et
miş, ancak vaktinin ve eserlerinin bü
yük bir kısmını tasavvufa ayırmıştır. 

Meşhur eseri İ}J.ya' çilelerle dolu halvet 
hayatının ürünüdür. Mişkatü'1-envar, 
Mükaşefetü '1-JsulU.b, e1-Ma]sşadü '1-es-

na, "el-Mal:ıabbe ve'ş-şevl5 ve'l-üns ve'r
rıza" (İf:ıya 'ü 'ulami'd-dfn'in bir bölü
mü). Ravzatü'Hôlibin, er-Risa1etü'1-
ledünniyye, ed-Dürretü'1-fa]Jire, Mi
zanü'l-'ame1, Me'aricü 'l-Jsuds, Min
hacü '1- 'arifin, Mi 'ra cü 's-salikin, Min
hacü'1-'abidin, Kimya-yı Sa 'adet ve 
e1-Mün]sı~ mine'cj-cja1a1 gibi eserleri 
hep tasawuf ağırlıklıdır. Gerçi bu eser
lerden bazılarının ona aidiyeti tartış

malıdır; fakat tartışmalı olan eserler de 
onun genel kanaatleriyle uyuşmayan 

herhangi bir unsur ihtiva etmez. 

Bütün çabasını ve dehasını tasawufu 
müslümanların gözünde meşrutaştır

mak ve onu yüceltmek için harcamış 
olan Gazzali büyük ölçüde amacına 

ulaşmıştır. Kendisinden kısa bir süre 
önce aynı bölgede yaşayan Abdülkerim 
el-Kuşeyri, ünlü er-Risale'sinde sGfili
ğin yok olmak üzere bulunduğundan 
yakınıp halkı hakiki sGfiliğe , sufileri de 
şeriatın hükümlerine uymaya çağırır ve 
bu yolla tasawufu şeriata yaklaştırmak 
için uğraşırken Gazzali tasawufi fikirle
rin ve hayatın İslam'a uygun olduğunu 
gösterme çabasına girmiş, yaptığı yo
rumlarla şeriatı tasawufa yaklaştırmış
tır. Ondan sonra tasawuf Ehl-i sünnet 
muhitinde kendisine sağlam bir zemin 
bulmuş , bu zeminde emin bir şekilde 
gelişmiş ve güçlenmiştir. 

Gazzali zahirle batını, şeriatla haki
kati bağdaştıran bir sufl-düşünür ola
rak kabul edilir. Zahiri ve şer'i ilimler 
alanında geniş bir bilgiye sahip olması 
yanında müfrit tasawufı görüşleri eleş
tirmesi, zahir ulemasının da ona saygı 
duymasına ve kendisini eleştiren bazı 

alimierin itirazlarının etkisiz kalmasına 
sebep olmuştur. 

Haris el-Muhasibi, Cüneyd-i Bağdadi, 
EbG Nasr es-Serrac ve Abdülkerim el
Kuşeyri gibi mutasawıfların savunduk
ları, şeriat ilmine aykırı düşmeyen ılımlı 
bir tasawuf anlayışını benimseyen Gaz
zali ahlaki değerlere ve dini ilimiere bir 
canlılık getirmeye, ihya hareketini ta
sawuf zemininde gerçekleştirmeye ça
lışmıştır. Ancak Gazzali, Bayezid-i Bis
tami ve Hallac-ı Mansur gibi coşkulu ta
sawuf anlayışına da yabancı kalmadı. 
Ketarn ve felsefe yoluyla dini akldelerin 
çözümlenemeyeceğini görerek bu he
defe ilahi nurun aydınlığında sGfi zev
kiyle ulaşmayı denemiş ve bu noktada 
psikolojik tecrübeyi akli kıyaslara tercih 
etmiştir. Ona göre gerçek din, dindarın 
ruhunda hissettiği ve yaşadığı manevi 



tecrübedir. Başta İJ:ıya' olmak üzere 
birçok eserinde gerek inanç ve ibadet
lerin gerekse ahlaki değerlerin tasav
vufi' izahlarını yapmış; bunların amaç, 
hikmet ve sırları üzerinde durarak ciddi 
bir din felsefesi meydana getirmiştir. 

Gazzall'nin tasawuf anlayışı ruh hak
kındaki görüşüyle yakından bağlantılı

dır. Onun tasawufı-felsefı düşüncesinin 

en son ürünlerinden olan Mişkatü '1-
envar'a göre ruhlar hissi. hayali, akli. 
fikri ve kutsl olmak üzere beş türlüdür. 
Bu ruhların en mükemmeli nebl ve ve
Illerin ruhlarıdır. Bunlar kutsl ruhlar 
olup doğrudan Allah'tan vahiy ve ilham 
alma özelliğine sahiptirler. Ancak vell
lerin ruhları Allah'tan feyiz alma konu
sunda peygamberlerin ruhlarına muh
taç oldukları halde peygamberlerin ruh- . 
ları onlara muhtaç değildir. Bununla 
beraber velllerin ruhları peygamberle
rin ruhlarına son derece yakındır, he
men hemen onlara muhtaç olmadan 
ışık verecek durumdadır (Mişkatü'L-en

var; s. 81 ). Peygamberler melekleri hem 
görür hem seslerini işitirler. Veliler ise 
onları ya görür veya seslerini işitirler, 

görme ile işitme birlikte gerçekleşmez 
(el-Mün~ı?. s. 72) . 

Onun döneminde vahdet-i vücud ta
biri bulunmadığından İslam'a aykırı gö
rülen aşırı tasawufi hareketler daha 

· çok ittihad. hulul ve ibahllik sözleriyle 
. ifade ediliyordu. Gazzall'nin bu kavram
larla ilgili açıklamaları onun ne tür bir 
tasawuf anlayışına sahip olduğunu gös
termesi bakımından önemlidir. Başta 
Mişkatü '1-envar olmak üzere çeşitli 

eserlerindeki bazı ifadelere bakan bir 
kısım alimler onu vahdet-i vücudu be
nimseyen bir mutasawıf olarak gör
müşlerdir (Mustafa Sabri Efendi, lll , 173; 

IV. 384). 

Gazzall Mişkdtü '1-envar'da gerçek 
anlamda sadece Allah' ın var olduğunu, 
hakikatierin hakikatine ulaşan ve ruhi 
mi'raclarını tamamlayan ariflerin Allah'
tan başka bir varlığın bulunmadığını 
apaçık olarak gördüklerini ve "AIIah'tan 
başka varlık yoktur" (la-mevcOde illallah) 
dediklerini söyler (Mişkatü'L-envar; s. 56) . 
Ona göre avaının tevhidi "la ilahe illal
lah", havassın tevhidi "la mevcude illal
lah" veya "la ilahe illa hu" sözleridir 
(a.g.e., s. 56, 60) . e1-Mün~ı!d'da da su
fi'lerin dille anlatılamayan bir gerçeğe 
ulaştıklarını söyler. Özellikle İJ:ıya 'ü 'uW
mi'd-din'de tasawufun muamele ve 
mükaşefe ilmi olmak üzere iki bölüm-

den meydana geldiğini. muamele ilmi
nin söylendiğini ve yazıldığını , buna kar
şılık mükaşefe ilmini söylemenin ve yaz
manın caiz olmadığını anlatır (1. 26; 11. 
27) . Gazzali'yi vahdet-i vücud görüşüne 
sahip bir sufı olarak görenler, onun söy
lenınesi ve yazılması caiz olmayan mü
kaşefe ilmiyle vahdet-i vücudu kastet
tiğini ileri sürmüşlerdir. Muamele ilmi
ni en güzel şekilde yorumlayan Gazzali'
den sonra gelen Muhyiddin İbnü' I -Ara
bl mükaşefe ilmine dalmış ve bunun en 
güzel yorumunu yapmıştır. 

Diğer taraftan bazı araştırmacılar, 

vahdet-i vücud görüşünü benimseme
diği için Gazzall'yi tam anlamıyla sufı 
saymamışlar, kardeşi Ahmed ei-Gaz
zall'yi ondan daha büyük bir sufı olarak 
görmüşlerdir (Nicholson, s. 83) . Nite
kim Gazzali'nin kardeşini kastederek, 
"Ben aradım, o buldu" dediği rivayet 
edilir (Lamii. Nefehat Tercümesi, s. 409) . 
Fakat gerek hayatı gerekse eserleri 
onun büyük bir sufı -düşün ür olduğunu 
göstermektedir. 

Hulul ve ittihad konusu üzerinde de 
önemle duran Gazzali hulul ve itti hadı 

esas itibariyle reddeder. Fakat kendin
den geçip fena halinde bulunanlarda 
bazan hulul ve ittihada benzeyen du
rumların mevcut olabileceğini söyler. 
Bunların şairane mecazi ifadeler veya 
yanlış beyanlar olduğunu, hiçbir şekilde 
Allah'ın kulla birleşmeyeceğini veya O'
na hulul etmeyeceğini , her zaman rab
bin rab. kulun kul olarak kalacağını vur
gular. Bu arada Bayezid-i Bistami ve Hal
lac gibi mutasawıfların şathiyelerini ta
sawufı çerçevede yorumlar ( el-Ma~şa
dü'L-esna, s. 110, 114). 

Gazzali'ye göre tasawufi' haller aklın 
yetki alanı dışında kalır. Ancak bu alan
da aklen i mkansız olan hususlar söz ko
nusu olamaz. Mesela Allah'ın bir sufıye 
bir kişinin ölüm zamanını bildirmesi 
mümkündür; fakat onu kendisine denk 
bir duruma getireceğini bildirmesi ka
bui edilemez. Zira bu durumda bir akli 
imkansızlık söz konusudur ( el-Ma~şa
dü 'L-esna, s. 116). Böylece hulul ve itti
hadı kökten reddeden Gazzali, aklı bir 
denetim aracı olarak kullanmayı da ih
mal etmemektedir. Tasawufunu makul 
ve ılımit hale getiren de bu durumdur. 
Yaratıcı ile yaratılan varlık arasında ke
sin bir ayırım yapması. seyrü sülukta 
yükümlülüğün düşeceği bir noktaya 
ulaşmanın imkansız olduğunu söyleme
si Gazzali'nin tasawufunun iki temel il-
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kesidir (Aflfl, s. 14, 24) . Riyakar ve ham 
ruhlu zahidleri, şekilci ve ibahiyeci mu
tasawıfları sert bir biçimde tenkit eden 
Gazzali e1-Keşf ve't-tebyin adlı eserini 
bu konuya ayırır (ayrıca bk. it:ıya', III, 
284) . 

İJ:ıya 'ü 'uWmi'd-din İslam'ın tasav
vufa göre yorumlanması esasına daya
nır. Bu eseri vasıtasıyla Gazzall sadece 
mutasawıfları değil ulemayı da etkile
miştir. İbnü' I-Arabi'ye göre Gazzall bir 
kutubdur. İmam Yafii, "Hz. Muham
med'den sonra peygamber gelmesi ca
iz olsaydı bu Gazzali olurdu" der. Ebü'I
Abbas ei-Mürsl, onun sıddiklık maka
mının en yüce derecesini kazanmış ol
duğunu söyler. Ebü'I-Hasan eş-Şazeli'

ye göre Gazzali Allah katında vesile ola
cak ulu bir kişidir (Münavi, ll , 102; Ze
bidi, 1, 9) İbn Tumert, İbnü'n-Nahvl ve 
İbn Hirzihim onun fikirlerini Kuzey Af
rika'da hakim kılmaya çalışmışlardır 

(İbn izari, IV, 59). İJ:ıya' özellikle Kuzey 
Afrika'daki Şazeliyye. Yemen'deki Ay
derusiyye tarikatları mensupları üze
rinde son derece etkili olmuştur. Gaz
zall Abdülkadir-i Geylani'ye de tesir et
miştir. Bayezld-i Bistami' nin hal, Gaz
zali'nin ilim, Abdülkadir-i Geylani' nin 
makam konusunda kutub olduğu kabul 
edilir. Sonraki dönemlerde Gazzali'ye 
nisbet edilen, Cüneydiyye veya Sehliy
ye'nin . bir kolu sayılan Gazzaliyye tari
katı kuru)muşsa da (Harir!zade, Tibyan, . 
lll, 3•-ı 2• ı etkili olmamıştır. 

Çağdaşlarından Kadi İyaz ve Ebu 
Bekir İbnü'I-Arabi. Gazzali'nin tasawuf 

· anlayışına ve özellikle İJ:ıya'ü 'uWmi'd
. din'e karşı çıkarak kendisini eleştirmiş

lerdi; hatta eserin yakJimasma fetva ve
rilmişti (Münavl. ll, ı 02) . Ebu Bekir İbn 
Ebu Rendeka et-Turtuşi ile Ebu Abdul
lah ei-Mazeri de onu tenkit edenler
dendir (Sübki, VI, 240 vd.). Ebü'l-Ferec 
İbnü'I-Cevzl, Gazzali'nin İJ:ıya 'ü 'uW
mi'd-din'i uydurma hadislerle doldur
duğunu, batıni te'viller cinsinden yo
rumlar yaptığını ve fıkıh esaslarının dı
şına çıktığını söyler (Telblsü İblis, s. 160, 
278. 342) . İbn Teymiyye ise onun İbn 
Sina. İhvan-ı Safa ve Ebu Hayyan et
Tevhldi'nin etkisinde kaldığı , eserlerine 
birçok fasid felsefi fikirler ve saçma ta
sawufı hususlar aldığı, bununla bera
ber geneli itibariyle İJ:ıyô.'ü 'uWmi'd
din 'in iyi bir eser sayılabileceği görü
şündedir (Mecmü'u fetava, VI , 54) . Mus
tafa Sabri Efendi onu bağışlanmaya

cak hataları olan biri olarak görür (Mev
~ıfü ' L -'a~L. ı. 266). Umumiyetle son asır-
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da gelişen Selefiyye hareketi, özellikle her gününe dört cüz (yaklaşık kırk sayfa) eserin İmam Cüveyni'nin hayatta bu-
aklı ve ilmi öne çıkaran bazı İslami çev- düştü" dediğini zikretmektedir (Abdül- lunduğu sırada yazıldığını belirtirken 
reler Gazzali'nin tasawufundan rahat- kerim el-Osman, s. 187). Zebidi yanlışlıkla kitabın İ]J.yô.'ü 'uW-
sız olmuş ve onu geri kalmışlığın bir se- Gazzali'nin hayatında birbirinden fark- mi'd-din'den sonraki döneme ait oldu-
bebi olarak görmüşlerdir. lı bazı dönemlerin yer aldığı ve bu fark- ğunu ve Cevô.hirü'l-Kur'ô.n'ın ardın-
BİBLİYOGRAFYA : lılığın eserlerini de etkilediği bilinmek- dan kaleme alındığını bildirmektedir. 
Gazzali, il;ya' , Kahire 1939, ı-IV; a. mlf.. Miş- tedir. Bundan dolayı bazı yazarlar, onun Us Gl-i fıkıh, kelam ve felsefe meseıeıe-

katü'l-envar, Kahire 1964; a.mlf., el-Mün~L? eserlerini bu dönemlere göre tasnif et- rinin ele alındığı el-Menl]Ul'de Gazza-
mine'çi-çtalal, Beyrut 1988; a.mlf., Mükaşefe- meyi düşünürün fikir hayatındaki ge- li'nin henüz üstadı Cüveyni'nin büyük 
tü'l-~ulüb, Beyrut 1985; a.mlf .. el-Ma~şadü'l- lişmelerin takip edilmesi bakımından çapta tesiri altında bulunduğu görül-
esna, Kahire 1322; a.mlf., er-Risaletü'l-ledün- kt d" E · d ki b" "f d önemli saymışlardır. Bir yandan müelli- me e ır. serın sonun a ır ı a e-
niyye, Beyrut 1986; a.mlf., el-Keşf ve't-tebyin 

, fı·n du"şu"nce seyrı·nı·n takibı', o"te yandan den (s. 504) onun, Cüveyni'nin vefatın-tr gurüri'l-!;ıal~ ecma in, Kahire 1990; a.mlf., 
el-imla' fi işkalati'l-il;ya', Kahire 1967; a.mlf., ona ait olmayan eserlerin ayrılması me- dan ( ö. 4 78/1085) kısa bir süre önce veya 
ed-Dürretü'l-fa!;ıire, Beyrut 1987; İbrahim b. selesi önemli tartışmalara konu olmuş- sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. Kitap-
Muhammed es-Sarifini, el-Münte(Jab mine's- tur. Her şeyden önce müellifın, başta ta şer'i hükümlerden ve bilgi proble-
Siya~ (nşr. M. Kazım el-Mahmüdi). Kum 1362 İ]J.yô.'ü 'uWmi'd-din olmak üzere eser- minden söz eden giriş kısmından son-
hş./1403, s. 84; Ebü Bekir İbnü'I-Arabi. el- b k 1 kt d d lerinin büyük bir bölümünün henüz ra eyan onusu yer ama a, ar ın an 
'Avasım (istanbüli). s. 30, 37; İbn Asakir, Teb-
yinü ke?ibi'l-müfteri, s. 291-306; ibnü'I-Cevzi, tenkitli neşirlerinin yapılmadığı bilin- da nasların açıklanmasında aracı görevi 
Telbisü iblis, Kahire 1340, s. 160, 278, 342; ibn mektedir. Bununla birlikte. Maurice üstlenen dilin fonksiyonları anlatılmak-
Hallikiin, Ve{eyat, IV, 212; İbn Teymiyye. Mec- Bouyges'un Essai de chronologie des tadır. Daha sonra fıkıh usulünün te-
mü'u {etava, ıv, 254; Zehebi, A'lamü'n-nübe- ıPuvres de al-Ghazali adlı eseri ve Ab- mel bahislerinden sayılan emir-nehiy, 
la', xıx, 322; Sübki, Taba~at, vı, 191-289; La- durrahman Bedevi'nin çalışmaları (bk. umum-husus gibi konular açıklanarak 
mii, Ne{ehat Tercümesi, s. 404; Taşköprizacte. d K 

bl.bl.) sonucunda du"şu"nu"ru"n eserlerı·- te'vil meselesine girilmekte ir. avram 
Mevzüfıtü'l-ulüm, ı, 803; Münavi, el-Kevakib, 
n, 101; Zebidi, itl;fıfü's-sade, ı , 6-53; Mehmed nin doğruya yakın bir bibliyografyası bahsine dair açıklamaların ardından 
Ali Ayni, Hüccetü'l-istam imam Gazzali, istan- çıkarılabilmiştir. peygamberlik konusuna yer verildikten 
bul1327; Mustafa Sabri, Mev~ıfü'l-'a~l. Kahire Hüccetülislam olarak ün salan ve ken- sonra geçmiş ümmetierin şeriatlarıyla 
1951 , ı, 266; lll, 173; IV, 384; R. Nieholson, Fi't- ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Bunun 
Taşavvufi'l-islami ve tari(Jih (tre. Ebü'l-Aia dinden sonra gelen düşünürlerin bü- ardından gelen haberle ilgili bölümü 
el-Afifı). Kahire 1956, s. 83·, a.mlf .• islam Süfi- yük bir bölümünü etkilemiş olan Gaz- cerh ve ta'dil, nesh, icma, kıyas, ta'lil, 
leri (tre. Ethem Ruhi Fığlalı). istanbul 1978, s. zfıli'ye pek ÇOk eser nı"sbet edilmı·ştir 

· tercih bahisleri takip etmektedir. Eser, 
40; Hüseyin Emin. el-Gazzali: fa~lhen ve tey- Maurice Bouyges bunlardan 404, Bede-
tesaten ve mutaşavvıfen, Bağdad 1963; Ab- Şafii mezhebinin öteki mezheplerden 
dülkiidir Mahmud. el-Felsefetü'ş-şüfiyye fi'l- vf ise 450 'sinin adını kaydetmektedir. üstünlüğünün vurgulandığı ve özellikle 

. .. islam, Kahire 1967; Ebü'I-Aia elcAfifi. et-Ta- . ' Ancak her iki araştırmacı bu eserlerden Ebfı Hanife'nin bazı - görüşlerinin şeriatı · 
.· şavvı,ıf: şevretün rül;lyye .{(1-islam,. Kahire . .. bir kısminın yanlışlıkla ona isnat edildi~ . . . . .. . .. . , . . . . ,. , , . · .. . . ters yüz edip yanlış yollara.sevkettiğini. 
· 1969, s. 14, 24; Safa, Edebiyyat, ıı, 920;1: Gold- ğ.ini, bir kısmının da onun eserlerinden bildiren ictihad bölümüyle son bulmak-
ziher, el-'Aij:lde ve'ş-şeri'a (tre. M. Yusuf Mü- · .seçmeler veya özetlerden meydana gel- tadır. On kadar yazma nu .. sh ası gu .. nu .. _ 
sa). Kahire 1946, s. 17; M. Smith, Al-Gfıazali: 
th M t. L d 1944 A J w . k o .. diğini tesbit etmişlerdir. Gazzali'ye aidi- mu"ze ulaşmış bulunan el-Menhu'l, Ka-e ys ıc, on on ; . . ensıne , n _ 
the RelationsBetween Ghazali's Cosmology · _yeti kabul edilen eserler öncelikle düşü- hire'de Darü'l-kütübi1-Mısriyye (Usfılü'l-
and His Mysticizm, Paris 1940; Ali Sami en- nürün kendi kitaplarındaki atıflarına, ay- fıkh, nr. 188, 368) ve .Ezher Üniversitesi 
Neşşar. Neş'etü'l-fikri'l-felsefi fi'L-istam, Bey- nca onun hayatından bahseden klasik Kütüphanesi'nde (nr. 36806/1462) mev-
rut 1977, 1, 368; Abdülhüseyin Zerrinküb, Cüs- k ki d ki '1 t d" ayna ar a ma uma a ve unyanın cut üç yazma nüshaya dayanılarak Mu-
tücü der Taşavvuf-i İran, Tahran 1357 hş., s. 

, çeşitli kütüphanelerinde adına kaydedi- hammed Hasan Heyto tarafından ya-85-103; Schimmel, Tasavvu1un Boyuttan, s. 
82; Meedürrahman Dımaşkiyye, Ebü Hamid len eserlerin incelemesine dayanmak- yımlanmıştır (Dımaşk 1970; 2. bs., Dı-
Gazzali ve't-taşavvut. Riyad 1.986; Hasan şa- tadır. Gazzali'ye ait eserleri. ağırlıklı ko- maşk 1980). z. el-Basit fi'l-füru'. Şafii 
hin,"GazalfveTasavvuf'',EbüHamidMuham- nularını ve yazılış tarihlerini bir ölçüde fıkhının fürfı kısmına ait olan ve kısaca 
med el-Gazali, Kayseri 1988, s. 87-1 00; S. M. dikkate alarak şo"ylece g ·ruplandırmak el-Basit. diye bilinen eserin, Cüveyni'-Zwemer, "jesus Chirist in the Ihya of al-Ghaz- .. k'' d .. 

mum un ur: nı·n Nı'ha'yetu"'l-matlab adlı bu"yu"k ese-zali", MW. VII (1917), s. 144-158; Farid Jabre, 
"L'Extase de Plotin et le fana de Ghazali", su, VI A) Fıkıh. 1. el-Menl]ul fi'l-uşul (el- rinden özetlenmiş olduğunu Zebidi bil-
(1956). s. 101-124; Mehmet Demirei, "Gazali'- Meni].ul min ta'lf~ati'L-uşul). Gazzali'nin dirmektedir (Abdülkerlm el-Osman, s. 
ninTasavvuftakiüstadları",DokuzEylü/Üni- günümüze ulaşabilen ilk kalem tecrü- 189). Cevô.hirü'l-Kur'ô.n'da (s. 22) biz-
versitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 11• izmir besi niteliğindeki bu eserin ona ait olup zat müellif tarafından zikredilen el-Ba-

1985· s. 
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· ~ SüLEYMAN ULunA6 olmadığı uzun uzadıya tartışılmıştır. Ki- sit'in on civarında yazma nüshası günü-

Eserleri. Gazzali İslam düşünürler! ara
sında en çok eser veren müelliflerden 
biridir. Bu hususu vurgulamak üzere Ze
bidi, İt]J.ô.fü's~sô.de adlı eserinde meş
hur hadis alimi Nevevi'nin hacası olan 
Tiflisi'nin, "Gazzali'nin telif ettiği eser
leri saydım ve ömrüne taksim ettim, 
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tapta yer alan Ebfı Hanife ile ilgili ifade- müze ulaşmıştır ( GAL, I, 542; Suppl., 1. 
lerden dolayı eserin Ebfı Hamid el-Gaz- 752). 3. ei-Vasi(*. Şafii fıkhıyla ilgili ola-
zali'ye değil bir Mu'tezili olan Mahmud rak kaleme aldığı ikinci eserdir. Gazzali 
ei-Gazzali'ye ait olduğunu ileri süren önsözünde, el-Basifin uzun olması se-
İbn Hacer ei-Heytemi (Bedevl, s. 8), da- bebiyle orta hacimde (vaslt) bir başka 
ha sonra Sa'deddin et-Teftazani'nin öğ- eser kaleme alma ihtiyacı duyduğunu 

rencilerinden eserin ona aidiyetine dair bildirmektedir. Müellif tarafından Cevô.-
bilgi aldığını belirtmektedir. Sübki, bu hirü'l-Kur'ô.n'da (s. 22) adı zikredilen, 


