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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-
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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, 



Şafii fakihlerinin büyük ilgisini çeken ve 
üzerine birçok şerh . ihtisar vb. çalışma 
yapılmış olan eserin çeşitli nüshaları 

günümüze ulaşmıştır (Bedevf . s. 22) . 
Baş tarafına ilave edilen uzun bir mu
kaddime ile bir likte Ali Muhyiddin Ali 
el-Karadağ! tarafından iki cildi neşre
dilmiştir (Kahire 1983 ). 4. el- Veciz*. 
Gazzall'nin fıkha dair eserler serisinin 
üçüncüsü olup kısa ve özlü ifadeleriyle 
daha sonraki alimler arasında çok ilgi 
görmüş. şerh . haşiye ve telhisleri yazıl
mış. Abdülaziz ed-Dirini tarafından man
zum hale getirilmiştir. Pek çok nüshası 
günümüze ulaşan eser basılmıştır (Ka
hire 1317). S. e1-Fetavd. Gazzali'nin bazı 
fetvalar verdiği klasik kaynaklarda 
bildirilmektedir. Bunlardan biri ve en 
önemlisi. Murabıt Hükümdan Yusuf b. 
Taşfın'in isteği üzerine EbG Bekir İb
nü'I-Arabi'nin babası EbG Muhammed 
İbnü 'I-Arabi tarafından bizzat Gazza-
11 ile görüşülerek elde edilen fetvadır. 

M. Abdullah Annan bu fetvayı Rabat'ta
ki ei-Mektebetü'I-Kettaniyye'de bula
rak neşretmiştir ('Aşrü 'l-Murabitln ve 'l
Muvaf:ı/:ıidln fi'l-Magrib ve'l-Endelüs, 1, 
41-42; ayrı ca bk. Tahir ei-Ma'mGrl, el
Gazzall ve'ulema 'ü'f.fvtagrib, s. 9-10) . 6. 

. el-Müstaşfa* ii 'ilmi'l-uşCıl. Gazzali'nin 
Nişabur'da iken hayatının sonlarına dağ-

. ru kaleme aldığı sanılan kitap. gerek 
muhtevası gerekse etkileri bakımından 
düşünürün en önemli eserlerinden bi
ridir. Burada mantıkla fıkıh usulünü us-

-· taca mezcetmiş olan Gazzali, aynı za
. · manda yeni mantık anlayışının da dağ
masına zemin hazırlamıştır. Birçok alim 
tarafından şerh ve ihtisar edilen e1-
Müstaştd ilkin 1322'de (1904) Bulak'ta 
iki cilt halinde yayımlanmış . daha sonra 
çeşitli baskıları yapılmıştır. 7. lju1dşa

tü '1-Mu./]taşar ve ni]savetü '1-mu'ta
şar. Şafii fıkhının önde gelen alimlerin
den Müzeni tarafından kaleme alınan 

ve imam Şafii'nin el-Üm adlı eserinin 
hulasası olan Mu{ıtaşar min 'ilmi'l
imdmi'n-neiis Mul;ammed b. İdris 'in 
özetidir. Müellifin "fıkıhla ilgili en küçük 
eserim" dediği 1 00 varaklık bu kitabın 
bilinen tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Yenica
mi. nr. 442) . Gazzall İJ;yd'da (1, 35) ve 
Cevdhirü'1-Kur'dn'da (s. 22) bu eseri
nin adını zikretmektedir. 8. Gayetü'1-
gavr ii dirdyeti'd-devr (Gayetü 'l-gavr 
fi mesa'ili'd-devr). Gazzali'nin, talak ile 
ilgili olarak Şafii fakihlerinden Kadi İbn 
Süreye'in görüşüne karşı telif ettiği bu 
eserinden beş nüsha zamanımıza ulaş-

mıştır (Bed evi, s. 52). 9. et-Ta'li]sa ii tü
rCı'i'1-meıheb . Düşünürün öğrencilik 
yıllarında kaleme aldığı , büyük bir ih
timalle derslerde tuttuğu notlardan olu
şan bu eserin kaynaklarda (Sübkl . Taba
l).at, IV, ı 03; Zebldl, İtl).afü 's-sade, ı. 41) 
haydutlar tarafından gasbedildiği nak
ledilen notlar olması gerekir. Bouyges. 
GazzaJi'nin bu notları Cüveyni'nin ders
lerinde tuttuğunu ve hocasının bun
dan memnun kalmadığını ileri sürer
ken klasik kaynaklarda yer alan bilgiler
deki tutarsızlığa dikkat çekmektedir. 
1 o. Me'a.tıiıü'1-{ıi1dt. Gazzali'nin Şitd
'ü'1-galil (s. 155) ve Mi'ydrü'1-'ilm'de 
(s 28) adını kaydettiği, Şafiiler'le Hane
filer arasındaki ihtilafları konu edinen 
bu eseri günümüze ulaşmamıştır. 11. 
Tehzibü '1-uşCıl. Gazzali e1-Müstaşfd'da 

(ı. 4). yeniden ders vermeye başladığı 
dönemde fıkıh ilminde ilerlemiş olan 
bazı kimselerin kendisinden, geniş olan 
Tehıibü '1-uş 0.1 ile muhtasar olan e1-
Menl]Cı1 arasında bir eser yazmasını is
tediklerini bildirdiğine göre kitap e1-
Müstaşfd'dan kısa bir süre önce kaleme 
alınmış olmalıdır. Fıkıh usulüne dair ol
duğu anlaşılan bu eser de zamanımıza 
intikal etmemiştir. 

B) Metodoloji - Mantık. 1. Mi'yarü'l
'ilm*. Gazzali felsefi konularda eser 
vermeye başlayınca Aristo felsefesinin 
dayanağı olan mantık konusuna da özel 

GAZZALT 

ilgi duymuş ve bu alanda Mi 'ydrü '1-
'i1m'i kaleme almıştır. Eserin, Tehdiü 
tü'1-ieldsife'nin bitirilmesiyle müellifin 
Suriye'ye gitmesi arasındaki on aylık sü
re içinde (488 !10951 yılının son ayların
da) yazıldığı anlaşılmaktadır (Bouyges, 
s. 25) . Mi'ydrü'1-'a]sl, Mi'ydrü'1-'u]sü1 
ve Mi'ydrü'n-na?ar olarak da anılan 

eserin beş yazma nüshası bilinmekte
dir. İlki 1329'da (1911) Kahire'de olmak 
üzere birçok defa basılmıştır. z. Mi
bakkü'n-na?ar ii 'ilmi'1-mantı]s. İki bö
lümden oluşan eserin birinci bölümün
de kıyas teorisi. ikinci bölümünde ta
nımlar konusu ele alınmaktadır. Doğru 

tanımla doğru kıyasın bütün ilimierin 
bağlantı noktasını oluşturduğunu söy
leyen Gazzalf, marifet ve ilim ayırırnma 
dikkat çektikten sonra marifetin ta
nımlara , ilmin ise delil ve bürhandan 
oluşan kıyasa dayandığını belirtmektedir. 
Eserin sonunda Gazzall. burada özet 
halinde ele alınan konuların bir kısmının 
Mi'ydrü'1-'ilm'de daha · geniş olarak 
açıklandığını bildirmektedir. Müellif çe
şitli eserlerinde Mil;akkü'n-na?ar'ın 

adını zikretmektedir. Eser Muhammed 
Bedreddin en-Na'sani tarafından ya
yımlanmıştır (Beyrut 1966). 3 . Şifa ,ü1-

ifalil*. Tam adı Şitd'ü'1-galfl ii beyani 
mesd 'i1i 't-ta' 1i1 (Şifa 'ü '/-'alil fi 'l-l).ıyas 

ve't-ta'lll) olan eserin Harndi ei-Kebisl 
tarafından tenkitli neşri yapılmıştır (Bağ-

Gazzali'nin ljutaşalü'l-Mu/)laşar ve nil~avelü'l -mu'taşar adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymanye Ktp., Yenicami, nr. 442) 
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dad 1971) . 4. el-Kıstasü'l-müsta]fim. 
Cabir b. Hayyan'dan itibaren Batın11er'in 

sıkça tekrarladıkları "mlzan" kavramı 
üzerinde yoğunlaşan eser Gazzall'nin 
BatınTiiğe karşı yazdığı bir dizi eserin 
sonuncusudur. el-Mün]fı?, mine'cj.-cj.a
ldl'de (s. 33). iyi okurrup anlaşıldığı tak
dirde masum imama gerek duyulma
yacağının ortaya çıkacağını bildirdiği bu 
eseri ilimierin mantık ölçülerini açık

lamak amacıyla kaleme aldığını ifade 
etmektedir. Kadı Mehmed Tahir Lale
zarl tarafından Mizanü'l-mu]fim (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1758ı" 
veya el-Mizanü'l-]favim (Süleymaniye 
Ktp., Aşir Efendi, nr 195; ayrıca bk. Bede
vi, s. 161 ) adıyla şerhedilen eseri, XIV. 
yüzyıl başlarında Jacob İbn Machir İb
ranlce'ye çevirmiştir. Bu çeviriden on ka
dar yazma nüsha günümüze ulaşmış
tır. Birçok defa basılmış olan eser Victor 
Chelhot tarafından, önceki bazı baskı

larla (Kahire 1900, 1936) Escurial (nr. 2, 

631, 3) ve Kastamonu İl Halk (nr. 127) 

kütüphanelerindeki nüshaları karşılaş

tırılarak yeniden yayımlanmıştır (Beyrut 
1983). Naşir eseri "al-Qistas al-Mus
taqim et la connaisance rationnelle 
chez Gazali" başlığıyla Fransızca'ya çe
virerek yayımiarnıştır (Bulletin d'etudes 
orientales, 1955, XV, 7-98) (Bouyges, s. 
57; Bedevl, s. 164). 5. Lübdbü'n-nazar. 
Mi'yarü'l~'ilm'de (s. 28) Me'a{].i?,ü'l
{].ilaf'taiı sonra kaleme alındığı bildiri
len ve bazı klasik kaynaklarda adı geçen 
bu eser günümüze ulaşmamıştır (Bede
vl, s. 34). 6. TaJ:ışinü'l-me'a{].i?,. Müel
lifin, Mi'yarü'l-'ilm'de (s. 28) Lübd
bü'n-nazar'dan sonra kaleme aldığını 

ifade ettiği ve Sübkl'nin Taba]fiit'ında 
(VI, 383-384) iki küçük bölümünü aktar
dığı bu eser de günümüze kadar gel
memiştir. 7. el-Mebddi ve'l-gayat. Gaz
ziill'nin Mi'yarü'l-'ilm'de (s . 28) "ter
tibi ve muhtevası itibariyle akli nazar yön
teminin zirvesi" olarak nitelendirdiği ve 
el-Müstaşfa ile (Il, 4) MiJ:ıakkü'n-na

zar'da (s. 101) adını zikrettiği bu eser de 
kaybolmuştur. 

C) Kelam. 1. Feqa 'i}Ju '1-Batıniyye *. Gaz
zall felsefe ve mantık konusundaki eser
lerinden sonra el-Mün]fı?,'da da belirt
tiği gibi (s . 33) devrinde çokyaygın olan 
Batıni görüşlerle hesaplaşmaya başla

mış ve bu amaçla bir dizi eser kaleme 
almıştır. Bu serinin en önemlisi, Bağ
dat'tan ayrılmadan önce 488 (1095) yı

lında yazdığı Fecj.a 'iJ:ıu '1-Batıniyye'dir 
(el-Müsta?hirf). Eseri ilk defa British 
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Museum'daki eksik bir nüshaya daya
narak I. Goldziher neşretmiş (Leiden 
1916). daha sonra aynı yerde ve Fas'taki 
Karaviyyln Kütüphanesi'nde bulunan iki 
yazma esas alınarak Abdurrahman Be
devi tarafından yayımlanmıştır (Kahire 
1383). 2. ei-İ~tişad ti'l-i'ti~ad*. Düşü
nürün Bağdat'tan ayrılmadan önce yaz
dığı son eserlerden biridir. İl;ya'ü 'ulU
mi'd-din'den sonra kaleme alındığını ile
ri sürenler de bulunmaktadır (Bouyges, 
s. 33-34). Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri, 
nübüwet, mead ve imarnet konularının 
ele alındığı , ondan fazla yazma nüshası 
günümüze intikal eden eserin çeşitli 

baskıları yapılmıştır (Kahire 1320, Anka
ra 1962, Beyrut 1403/1983). 3. ei-Ma~şa

dü'J-esna* ii şerl;i esma'illahi'l-J:ıüs
na. Allah'ın doksan dokuz isminin ma
nasını açıklamak üzere kaleme alınan 
eser Kahire'de basılmış (1324/1906), da
ha sonra da baskılan tekrarlanmıştır (il
ml neşri, Batı dillerine ve Türkçe'ye tercü
meleri için bk. Yurdagür, s. 54-55). Rai
mond Lull'un bundan faydalanarak ka
leme aldığı aynı adı taşıyan eseri Orta
çağ'da çok etkili olmuştur (aş. bk.) . 4. 
Fayşalü't-tefri~a* beyne'I-İslam ve'z
zenda]fa. Gazzall'nin el-Mün]fı?, mi
ne'cj.-Q.alal (s. 24) ve el-Müstaşfa'da (1. 

ll 7) adını zikrettiği eser te'vil ve tekfir 
konularını ele almaktadır. Birçok defa 
basılan eser (mesela bk. Bombay 1283; 

Kahire 1319, .1325, 1328) SüleymanDün
ya tarafından yeniden neşredilmiş (Ka
hire 1961), ayrıca çeşitli dillere tercü
meleri yapılmıştır. s. el-Kanılnü 'I-kül
li fi't-te'vil. Müellif bu risalede şeytan
la ilgili bazı hadisleri yorumlamaya çalı
şarak te'vil konusuna ışık tutmaktadır. 

Gazzall'nin eserlerinden bahseden kla
sik kaynaklarda adı geçen ve iki nüshası 
günümüze ulaşmış bulunan eseri A. J. 
Casa y Manrique yayımiarnıştır (Upsala 
1937). Kitabın Şerefettin Yaltkaya tara
fından yapılan bir Türkçe tercümesi var
dır ("Gazalf'nin 'IC'vil Hakkında Basıl
mamış Bir Eseri", DİFM, IV/16 11930J, s. 
46-58). 6. Risale ila Ebi'l-Fetl; AJ;med 
b. Selame (er-Risaletü'l-va'zıyye). Eser, 
mükellefin inanması gerekli olan esas
lar hakkında Gazzall'den öğüt isteyen 
bir kişiye hitaben yazılmış küçük bir ri
saledir. Muhyiddin Sabri tarafından ya
yımlanan eserin (Kahire'de 1343) başka 

baskıları da bulunmaktadır. 7. ed-Dür
retü'l-fabire* ii keşfi 'ulUmi'l-a{].ire. 
Müellifin son yıllarında Tüs'a çekildiği 
dönemin (503-505/1109-1111) ürünlerin
den olan eser ölüm, kabir hayatı ve ahi-

retle ilgili konuları ihtiva etmektedir. 
Gazzall'ye nisbeti tartışmalı olan kitap 
basılmış olup (Kahire 1280, 1303, 1308, 

1323, 1346) ayrıca Leon Gautier (Paris 
1878), Cemi! İbrahim (Bağdat ı 986) ve 
M. Abdülkadir Ahmed Ata (Beyrut 1407/ 

ı 987) tarafından tenkitli neşirleri ya
pılmıştır. B. İlcamü'l-'avdm 'an 'ilmi'l
keWm. Müellifin vefatından kısa bir sü
re önce telif ettiği eserde Haşviyye mez
hebi mensuplarının teşbih ve tecslme 
dair görüşleri eleştirilerek kendilerinin 
Selef'in temsilcisi oldukları yolundaki id
diaları reddedilmektedir. Üç bölümden 
meydana gelen kitabın birinci bölü
münde sahabe ve tabiinden oluştuğu 
belirtilen Selef'in teşbih ve temsil ko
nusundaki gerçek görüşü açıklanmak
ta; ikinci bölümde Selef'in görüşünün 
hak, ona karşı olan görüşlerin ise bid'at 
olduğu ifade edilerek bunu destekle
yen akli ve nakil deliller zikredilmekte; 
üçüncü bölümde de konuyla ilgili bazı 
meseleler tartışılmaktadır. Bu arada 
hadislerde teşbih ve temsili çağrıştıran 
kavramların neden yer almış olabilece
ği, bu husustaki yanlış kanaatierin nasıl 
düzeltilebileceği, tasdikin mertebeleri 
gibi konulardan söz edilmektedir. İlki 
İstanbul'da ( 1278) olmak üzere birçok 
defa basılan eser bazı notlar ve açık

lamalarla birlikte Muhammed Mu'ta-
. sım el-Bağdadf tarafından yeniden neş
redilmiştir (Beyrut 1985). Mısırlı alim Fe
dall'nin Kitayetü '1- 'avam fima yecibü 
'aleyhim min 'ilmi'l -ke]{im (Bulak 
ı 285; Kah i re 1298) adlı eserinin İled 
mü '1-'avfım 'a reddiye olarak yazıldığı 

kabul edilir (DİA, XII, 293). 9. Kava
'idü '1-'alfa 'i d. Gazzall, karşı çıktığı fikir 
sistemlerini birer birer ele alıp çürüt
meye çalıştıktan sonra Ehl-i sünnet gö
rüşünü ortaya koyan bir dizi eser yaz
maya karar vermiştir. Nitekim bu niye
tini Tehafütü'l-fe]{isife'nin birinci me
selesi olan alemin kıdemi probleminin 
sonunda (s. 123) açıklamakta ve burada 
çürütmeye çalıştığı görüşlerin doğru

sunu daha sonra yazacağı bir kitapta 
ele alacağını bildirmektedir. Gazzalf'nin 
daha sonra İJ;ya'ü 'ulUmi'd-din'e ilave 
ettiği eser bu maksatla yazılmıştır. Mü
sa Muhammed Ali tarafından tenkitli 
neşri yapılan (Beyrut 1405/1985) eserin 
klasik kaynaklarda dört ayrı şerhinden 
söz edilirse de bunlardan ancak Sad
reddinzade eş-Şirvanl'nin eseri günü
müze ulaşmıştır (Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. 1673). 10. Ijüccetü'l
J;a]f. Müellif. Batınllik'le ilgili dizinin 



ikinci eseri olan ljüccetü'l-J:ıa]fl{ı. he
nüz Bağdat'ta iken kendisinden ko
nuyla ilgili bilgi istenmesi üzerine ka
leme aldığını el-Mün]fı~'da belirtmek
tedir (s. 33). 488 (1095) yılında yazıldığı 
anlaşılan eser günümüze kadar gelme
miştir. Gazzall'nin Cevfıhirü 'I-Kur' fın '
daki ifadesine (s. 21) dayanan BedevY. 
onun bu konuyla ilgili Kavfışımü'l-Bfıtı
niyye adlı bir eseri daha bulunduğunu 
iddia ederek Bouyges'un yanıldığını bil
dirirse de (Mü'elle{atü'l-Gazzali, s. 86) 

anılan yerdeki ifadeden kitabın adının 

ljüccetü'l-J:ıa]f ve ]favaşımü'l-Batı

niyye şeklinde anlaşılması daha uygun 
görünmektedir. Fecjfı'iJ:ıu'l-Bfıtıniyye'

nin altıncı babının başlığı da "l5avaşı

mü'l-Batıniyye"dir. 11. Mutaşşılü'l

}].ilfıi. Gazzali'nin Batınller'e karşı yaz
dığı üçüncü eser olup müellif Heme
dan'da iken konuyla ilgili kendisine so
rulan sorulara verdiği cevaplardan oluş

maktadır (el-Mün~q, s. 33) . Bundan do
layı el-Kıstfısü'l-müsta]fim'de (s. 66) 
eserin adı Cevfıbü Muiaşşıli'l-i)ilfıi ola
rak geçmektedir. Gazzali, günümüze ka
dar gelmeyen usülü'd-dlnle ilgili bu ese
rinin on iki bölümden oluştuğunu bil
dirmektedir (Cevahirü'l-J:(ur'an, s. 21; 

el-Mün~L?. s. 33). 1Z. ed-Dürcü(ed-Der
cü) '1-mer]füm bi'l-cedfıvil. Müellif. Ba
tınlliğe karşı yazdığı reddiyelerin dör
düncüsü olan bu kitabı Tus'ta iken Batı
niler tarafından kendisine sorulan soru
lara cevap olmak üzere kaleme aldığını 
el-Mün]fı~ mine'cj-cjaldl'de bildirmek
tedir (s . 33). Bu eser de zamanımıza 
ulaşmamıştır. 13. el-MünteJ:ıal (el
Meni].ül) ii 'ilmi'l-cedel. Gazzali'nin ha
yatından bahseden klasik kaynakların 

bir kısmında adı geçmektedir (İbn Hal
likan, Ve{eyat, lll. 354; Sübkl, Taba~at, IV, 
116) . 

D) Felsefe. 1. Ma]faşıdü'l-ielfısiie. 
Gazzali'nin çalışmalarının fıkıh ve ke
lamdan sonra üçüncü safhasını oluştu

ran felsefeye dair ilk eseridir. Filozofla
rın tutarsıztıklarını ortaya koymak üze
re bu alanda çeşitli eserler yazmayı 

planlayan müellif, ilkin onların amaç
larının belirtilmesinin faydalı olacağını 

düşünüp İbn Sina felsefesinin klasik 
mantık. tabfıyyat ve ilahiyyat modeline 
uyarak ve daha çok onun eserlerinden 
özetler yaparak 487 (1 094) yılında bu 
kitabı kaleme almıştır. Yazıldığı gün
den beri büyük ilgiye mazhar olan, Türk 
ve dünya kütüphanelerinde on civarın
da yazma nüshasl bulunan eserin (GAL, 
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Gazzali'nin MaJ<:ijşıdü '1-felasife ad lı eserinin ilk iki sayfası (Süleym•niye Kıp., Es•d Efendi, "'· 1737) 

ı. 544; Suppl., 1. 755; Süleyman Dünya, s. 
53-54) erken dönemde Latince'ye ve İb
ranlce'ye tercümeleri yapılmıştır. Gaz
zali'yi Batı dünyasında tanıtan ilk eser. 
XII. yüzyılda Dominicus Gundissalinus ta
rafından Latince'ye çevrilen Ma]faşıdü'l-

.· teldsife'dir~ Latince tercümesi 1506'
. da Venedik'te Logica et Philosophia 
Al-gazelis Arabis adıyla basılmıştır. 

Çeşitli Batı kütüphanelerinde Latince 
çevirilere ait yazma nüshaların mantık, 
fizik ve metafizik bölümlerinin pek çok 
müstakil nüshası vardır (bazıları için bk. 
Bedevl, s. 54-58) . Eserin her üç bölümü 
Summa Theoricae Philosophiae adıy

la aşağıdaki kütüphanelerde günümü
ze kadar gelmiştir: Avusturya'da Gratz 
Bibl. Universitatis (nr. 482). İngiltere'de 
Edinburg Bibl. Universitatis (nr. 134). 

Fransa'da Bibliotheque nationale (La
tin, nr. 6655, 14700). İtalya'da Vatikan 
Kütüphanesi (Apostolica Vaticana Regi
nensis, Latin, nr. 1870), Bohemia'da 
Prag Bibl. Capituli Metropolitani (L. 
LXXVII, 0.1.1585). İlahiyyat bölümün
den seçilmiş bir çeviri de Roma'da Bibl. 
Angelica'da kayıtlıdır (nr. 242) . Ma]faşı 

dü'l-ielasiie'nin üç ayrı İbranice ter
cümesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
mantık ve ilahiyyat bölümlerini içer
mektedir. XIII. yüzyılın sonlarında İshak 
el-Bellağ (Tsaac Albalag) tarafından ya-

pılan bu özet çeviri eksik ve yetersizdir. 
Bu çevirinin bazı nüshaları günümüze 
kadar gelmiştir (Bedevl, s. 58-60). Mü
tercim tabfıyyat bölümünün tercüme
sine başlamışsa da bitirememiş, bu kıs
mı İshak b. Bulcer (lsaac Aben Bulger) ta
mamlamıştır (Steinschneider, ı: 296 vd.) . 
Juda Nathan tarafından yapılan ve 
geniş ilgi gören çeviri aslına daha 
uygundur. Baş tarafına yahudi inancıyla 
ilgili bir şiir konulmuş olan bu çevirinin 
Oxford Bodleiana Michael (nr. 330). Ber
lin (nr. lll). British Museum (Hebr., nr. 
38). Bibliotheque nationale (Hebr., nr. 
904). İtalya Parma (nr. 143,286,437,515, 

1340), Torino (nr. 150) ve Zunzta (nr. 23) 

nüshaları bulunmaktadır. Üçüncü ter
cümenin sahibi bilinmemektedir. Moise 
de Narbonne'un şerhettiği bu tercü
menin birçok nüshası günümüze ulaş
mıştır (mesela bk. Oxford Bodleiana 
(Oriliensi s, Hebr., nr. 396J; Cambridge 
Michae (nr. 322]; Münih (nr. 64J; Vene
dik, Lorentini (rir. 34, 88J). Ma]faşıdü'l
ielfısite üzerine birçok yazar tarafın

dan İbranice şerhler yazılmış olup bun
ların en tanınınışı İbn Rüşdcü olarak bi
linen Moise de Narbonne'un şerhidir. 
Daha önce Musa b. Meymun'un (Maimo
nides) Delfıletü'l-J:ıfı'irin adlı eserine 
açıklamalar yazan Moise'in. Arapça bil
mediği için eseri İbranice tercümesine 
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dayanarak 1342-1349 yılları arasında 
şerhettiği sanılmaktadır (bu şerhten 

bazı nüshaların bulunduğu kütüphane
ler için bk. Steinschneider, I, 30ı vd.; 
Bed ev!, s. 6 ı). İkinci şerh 1saac Scham
Tob ben Scham-Tab tarafından 1459 
yılına doğru Aguilar de Campo şehrin
de tamamlanmıştır. Yalnızca ilahiyyat 
bölümünün şerhinden ibaret olan bu 
eserin bir nüshası Bibliotheque natio
nale'dedir (Hebr., nr. 906). Üçüncü şerh 
Eisae adlı bir MCısevl tarafından yapıl
mıştır. Sadece tabliyyat bölümünün 
şerhi olan bu eserin bir nüshası da Bib
liotheque nationale'de kayıtlıdır (Hebr., 
nr. 907). Dördüncü şerh, Maestero Ma
nuel adıyla bilinen Eli Habillo zu Mon-

Gazzali'nin 
Tehilfütü '1-fe/a.sife 

adlı eserin in 

ilk iki sayfası 
(Ragıb P~şa Ktp., 

Esad Efendi, nr. 

927) 

zon'a aittir. Eserin ilahiyyat ve tabiiyyat Gazzali'ye aidlyeti tartışılmışsa da ge-
bölümlerinden oluşan bu şerhin bir rek müellifin kendi ifadesi (Cevahirü'l-
nüshası Bibliotheque nationale'de mev- Kur'an, s. 25), gerekse İbn Rüşd ve İbn 
cuttur (Hebr., nr. 909). Beşinci şerh, Teymiyye gibi düşünürlerin eseri ona 
Selanik hahamlarından Almasina tara- nisbet etmeleri bu konudaki kuşkuları 
fından yapılmış olup bir nüshası ital- giderecek niteliktedir. Zebidi ise eserin 
ya'da bulunmaktadır (Parma, nr. I2ı8). ona ait olmadığını bildirmektedir (Ab-
Diğer iki şerhten birisi Scham-Tob ben dülkerim el-Osman, s. ı 97). Müellifin Al-
Josef ben Scham-Tob'a, diğeri de Elia lah, melekler, peygamberler, mucize ve 
Mizrachi'ye aittir (Bedevl, s. 62). Bunun ölümden sonraki hayata dair görüşleri-
yanında eserin bazı bölümlerinin ispan- ni ihtiva eden eserin çeşitli baskıları var-
yaica çevirisinin yer aldığı bir nüsha dır (Kah i re 1303, ı 309, ı 328, 1368). el-
Madrid Milli Kütüphanesi'nde kayıtlıdır Ma<;lnun Abdullah el-Ubeydl tarafın-

(nr. 10.011 ). Jose Miltas Vallicrosa bu' dan şerhedilmiştir. 4. el-Ma<;lnun bih 
nüshayı bir makalesinde tanıtmaktadır . · 'ala ehlih. Gazzall yukarıdaki kitapta (s. 
(Bedevl, s. 55). Ma]faşıdü'l-feldsife .· 45) aynı konuda başka bir eser kaleme 
Muhyiddin Sabri (Kahire ı331) ve Süley- · · alacağını adını - vererek bildirmektedir. 
man Dünya (Kahire 1961 ı tarafından ya~ · Ruhla ilgili konuların tartışıldığı ve su
yımlanmıştır. dür teorisinin işlendiği bu eserin de 

Gazzall'ye aidiyeti tartışmalıdır. Kitabın z. Teha/ütü 1-feliisife*. Gazzall, tilo-
değişik baskıları bulunmaktadır (mese-

zofların amaçlarını ortaya koyduktan la Kahire 1303). Ahmed Hicazi es-Sekka 
sonra onların tutarsızlığını göstermek tarafından neşredilen Nef]J-u'r-ru]J- ve't-
üzere bu eseri kaleme almış, kitapta tesviye (Kahire 1979) adlı eserin büyük 
Farabi ve İbn Sina gibi islam filozofları- bir bölümü el-Ma<;lnun bih 'ala ehlih 
nın ilahiyyat ve metafiziğe dair konular ile uyuştuğundan eser bu adla da anıi-
hakkındaki görüşlerini eleştirmiştir. maktadır. s. er-Risaletü'l-ledünniyye. 
İbn Rüşd'ün Tehdfütü't-Tehdfüt adıyla Yine Gazzali'ye aidiyeti tartışmalı olan 
bu esere yazdığı reddiyeden sonra is- bu eser Iedünni bilginin imkanı konu-
lam dünyasında "tehilfütler tartışma- sunu ele almaktadır. Gazzali, bir kısım 
sı" denilen yeni bir tartışma alanı or- dostlarının kendisine bazı alimierin ta-
taya çıkmış ve bu konuda onu aşkın eser sawufi bilgiyi inkar ettiklerini söyleme-
kaleme alınmıştır. XIV. yüzyılda Latin- leri üzerine bu risaleyi kaleme almıştır. 
ce'ye ve XV. yüzyılda İbranice'ye çevril- Bilginin tanımıyla başlayan eser, bilgi-
dikten sonra Batı dünyasında önemli nin aracı olması sebebiyle ruh ve nefse 
yankılar uyandıran Tehdiütü'l-felasi- ilişkin açıklamalarla devam etmektedir. 
fe'nin tenkitli neşri Maurice Bouyges İlimler şer'i ve akli olarak ikiye ayrıldığı-
tarafından gerçekleştirilmiştir (Beyrut na göre bilgi edinme yolları da insani 
1927). Eseri H. Bekir Karlığa Filozofla- öğretim ve rabbani öğretim şeklinde 

rın Tutarsızlığı adıyla Türkçe'ye tercü- iki kategoride ele alınır. Rabbani öğreti-
me etmiştir (İstanbul 1980). 3. el-Ma<;l- min de vahiy ve ilham olmak üzere iki 
nCın bih 'ald gayri ehlih. el-Ma<;l- mertebesi bulunduğu, son peygambe-
nunü'l-kebir adıyla da bilinen eserin rin gelişiyle vahiy mertebesinin sona er-
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diği, ilham yolunun ise sürekli açık ol
duğu bildirilerek arındırılıp aydıntatıl

ması halinde netisierin ilhama mazhar 
olabileceği ileri sürülmektedir. Eserin 
çeşitli baskıları arasında en yaygın olanı 
Muhyiddin Sabri neşridir (Kahire 1328, 
1343, 1353). Kitap Margaret Smith tara
fından ingilizce'ye çevrilmiştir (JRAS 
1 ı 9381. s. ı 77-200, 353-374; krş. Bedevl, 
s. 19 ı). 6. Mişkatü '1-envar. Gazzall'nin 
son dönem eserlerinden olup felsefi 
muhtevasından dolayı eleştiriimiş ve 
Gazzall'ye nisbeti tartışılmışsa da gerek 
Gazzall'nin hayatından bahseden klasik 
kaynaklarda zikredilmesi. gerekse İbn 
Rüşd (el-Keşf, s. 183) ve İbn Tufeyl (ljay 
b. Yak:çan, s. 64) gibi düşünürler tara
fından yapılan atıflar sebebiyle Gazzall'
ye aidiyeti kesinlik kazanmaktadır. Çe
şitli baskıları bulunan eser (Kah i re ı 322, 
1325, 1353; Hal ep ı 922), Ebü'I-Ala ei
Afifi tarafından Süleymaniye Kütüpha
nesi (Şehid Ali Paşa, nr. ı 727) ve ei
Mektebetü'l-belediyye bi'I-İskenderiy
ye'de (nr. ı 78'2) bulunan nüshaları esas 
alınarak neşredilmiştir (Kahire 1383/ 
ı964). İki defa İbranice'ye (yazmaları için 
bk. Bedevl, s. 196) ve bu dilden Latin
ce'ye (Mişkatü'L-envar lnşr. Aflf\'J. nilşirin 
mukaddimesi, s. 9) çevrilen kitap, W. H. 
T. Gardner tarafından İngilizce'ye (Lon
don ı924), Süleyman Ateş tarafından da 
Türkçe'ye (İstanbul 1964) tercüme edil
miştir. 7. el-Münl!ı~* mine'<;l-<;laldl. Mü
ellifin kendi düşünce hayatının seyrini 
özetiediği bu otobiyografisi büyük yan
kılar uyandırmış ve özellikle akli ilimler
den ziyade tasawufi bilgiye değer ver
mesi sebebiyle bazı alimler tarafından 
takdir edilirken bazılarınca eleştirilmiş
tir. Fransızca, İngilizce. Farsça, Türkçe, 
Hintçe, Felemenkçe gibi çeşitli dillere 
çevrilen ve birçok defa basılan eserin 



Gawill'nin ei-Münlp~ü mine'c;J-<;ta/al adlı eserinin ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa , nr. 1712) 

tenkitli neşrini Cemll Sallba ve Kamil 
Ayad gerçekleştirmişlerdir (Dımaşk 1934). 

E) Tasawuf-Ahlak. 1. Mizanü'1-'amel. 
Gazzali, Mi'yarü '1-'ilm'in sonunda dün
ya ve ahiret saadetinin ilim ve arnelle 
mümkün olduğunu , il im konusunda öl
çü olmak üzere Mi'yar'ı yazdığım, amel 
konusunda ise ayrı bir eser kaleme ala
cağını bildiriyordu (s. 252). Bazı şarki

yatçılar bu eserin Gazzali'ye aidiyetin
den şüphe etmişlerse de son zaman
larda yapılan çalışmalar bunun müel
life ait olduğunu göstermiştir. Ahlak ve 
tasavvuf ağırlıklı olan Mizônü'1-'amel'
in dokuz kadar nüshası günümüze ulaş
mıştır. Ortaçağ 'da İbranice'ye tercüme 
edilen eserin birçok baskısı olup Süley
man Dünya tarafından da yeniden neş
redilmiştir (Kahire 1965). Z. e1-Ma'ari
fü'1-'a~1iyye . Tam adı e1-Ma'arifü'1-'a~
liyye ve lübôbü '1-J:ıikmeti'1-ilahiyye 
(el-Ma 'arifü 'l-'akliyye ve'l-esrarü '1-ila
hiyye, el-Ma'arifü 'l-akliyye ve'l-f:ı.ike

mü'l-ilahiyye) olan eserin sekiz nüshası 
günümüze ulaşmıştır. Dario Cabanales, 
beş nüshaya dayanarak risalenin ten
kitli neşriyle birlikte ispanyolca tercüme
sini yayımiarnıştır ("Un opusculo inedito 
de Al-gazel: el Libro de !as intuiciones in
tellectuales", Al-Anda/us, XXI 1 Madrid 

19561. s. I 9-85) . 3. İIJyii'ü 'uliimi'd-din*. 
Gazzali'nin Bağdat'ı terkederek kendini 
tefekküre ve derCıni bilgiye verdiği dö
nemin en önemli ürünü ve dini, ahlaki, 
felsefi, tasavvufi muhtevasıyla islam dü
şüncesinin en dikkat çekici eserlerin
den biridir. Dört ana bölümden meyda
na gelmiş olup altı yılda (489-495) ta
mamlanmıştır (Bouyges, s. 41-42) . Baş

ta kardeşi Ahmed ei-Gazzali olmak üze
re birçok alim tarafından özetleneo ese
ri Seyyid Muhammed Murtaza ez-Zebi
di İtJ:ıQfü 's-sadeti'l-mütta~in bi-şerJ:ıi 
esrari İJ:ıya'i 'uJO.mi'd-din adıyla şer
hetmiştir. İJ:ıya' birçok defa basılmışsa 
da (Bulak 1269; Tahran 1293; İ stanbul 
ı 32 ı) tenkitli neşri henüz yapılmamış
tır. Ahmet Serdaroğlu eseri Türkçe'ye 
çevirmiştir (İstanbul 1974). 4. Bidaye
tü'1-hidaye. Gazzali bu eserinde ilmin 
asıl amacının sahibini doğru yola götür
mek olduğunu . bunun başlangıcının da 
sonunun da takvadan geçtiğini belirtir 
ve takva hakkında açıklamalar yapar. Ki
tabın sonunda kişinin diğer insanlarla 
ve yaratıcısı ile ilişkisine dair bir bölüm 
yer almaktadır. Birçok şerhi ve hulasası 
bulunan eser defalarca basılmış (mese
la Bulak ı 287) , ayrıca Muhammed ei
Haccar tarafından tenkitli neşri yapıl

mıştır ( Beyrut ı 990) . W. Montgomery 
Watt eseri İngilizce'ye (The Faith and 
Practice of Al-Gazali, London 1953), J. 
Hill de Almanca'ya (Die Religion des 
Islam, Jena ı 9 ı 5) çevirmişlerdir. s. Ce
vahirü'1-Kur'ôn. Kur'an-ı Kerim'in özel
liklerini. inceliklerini ve sırlarını açıkla

mayı amaçlayan bir çalışmadır. e1-Ma~
şadü '1-esna'da uyguladığı planı burada 
da uygulayan müellif eseri "öncüller" 
(mukaddemat. sevabık). "amaçlar" (maka
sıd) ve "ekler" (Ievahık.) adı altında üç bö
lüme ayırmaktadır. On dokuz alt başlığı 
bulunan birinci bölümde Kur'an'ın çok 
değerli hazineleri saklayan bir okyanus 
olduğu vurgulanarak bu okyanustan 
çıkan dini ve din dışı ilimler değerlendi
rilmekte, bu arada Fatiha, Ayetü'l-kür
si. İhlas , Yasin gibi bazı ayet ve sarelerin 
özellikleri anlatılmaktadır. İkinci bölüm
de imanın aslının ilim ve amel olduğu. 
Kur'an ayetlerinin ilimle ilgili olanlarının 
cevher dizisinde yer aldığı bildirilerek 
muhtelif sürelerden seçilen 763 ayet yo
rumsuz olarak kaydedilmektedir. Arnel
le ilgili ayetlerin ise inci dizisinde yer al
dığı belirtilerek yine muhtelif sureler
den seçilen 7 41 ayet sıralanmaktadır. 

Müellif, önsözde muhtevasına dair ay
rıntılı bilgi verdiği üçüncü bölümün "el
Erba'ln fı uşı1li'd-dfn" adını aldığını bil-
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dirmekte, fakat bu bölüm Cevahirü'1-
Kur'an 'da yer almamaktadır. Gazzali'
nin eserlerini sıralarken Zebidi'nin e1-
Erba'in ii uşuli'd-din ile ilgili düştüğü 
nottan. eserin Cevahirü'1-Kur ,an'ın 

bir bölümü olduğu , fakat müellifin onun 
başlı başına bir kitap olarak kabul edi
lebileceği görüşünden hareketle aynı ad 
altında bağımsız bir kitap haline geti
rildiği anlaşılmaktadır. Gazzall tarafın

dan e1-Müstaşfa'da (1. 4) adı zikredilen 
Cevahirü'l-Kur,an'ın Kahire (I 320) 

baskısının dışında birçok baskısı yapıl
mıştır. el-Erba'in ii uşuli'd-din de ayrı
ca basılmıştır (Mekke 1302; Kahire 1328) . 

6. Kimya-yı Sa'adet. Zebidi. aslı Farsça 
olan bu eserin İJ:ıya>ü 'ulO.mi'd-din'in 
bu dile çevirisi veya adaptasyonu oldu
ğunu bildirmektedir (Bedevl, s. 172). İl:ı
ya>daki planın aynıyla muhafaza edile
rek sadece başlıkların değiştirildiği Kim
ya-yı Sa'adet her biri on asıldan olu
şan dört rükünden meydana gelmek
tedir. Birinci rükün ibadet, ikinci rükün 
muamelat adabı. üçüncü rükün saade
te giden yoldaki engeller, dördüncü rü
kün saadete erme ve kurtuluşa dairdir. 
Gazzali e1-Mün~ı~ (s. 50) ve e1-Müs
taşfa'da (I , 4) bu eserin adını kaydetti
ğinden ona aidiyeti kesinlik kazanmak
tadır. İbn Rüşd İJ:ıya,dan hiç söz et
mezken Kimya-yı Sa' adet'ten bah
setmekte ve burada tasawufi bilginin 
geçerliliği üzerinde durulduğunu bildir
mektedir (el-Keşf, s. 103) . Eserin Farsça 
aslı ilk defa Kalküta'da tarihsiz olarak 
basılmış . daha sonra bu baskı birçok 
defa tekrarlanmıştır. Kitabın aynı adı 

taşıyan Arapça bir özetinin Zebidi'nin 
zamanından beri ellerde dolaştığı aynı 
yazarın ifadesinden anlaşılmaktadır (Be
devi. s. ı 72). H. A. Homers, Vanlı Mus
tafa Efendi tarafından yapılan Türkçe 
çeviriyi (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
I 7 I 9, I 720, 2026; Dresden , nr. 15; Up
sa la. nr. 460) esas alarak eseri Alchemy 
ot Happiness adıyla ingilizce'ye tercü
me etmiştir (Newyork-Albany 1873) . 

Kimya-yı Sa'adet A. Faruk Meyan ta
rafından yeniden Türkçe'ye çevrilmiştir 
(İstanbul 1979) 7. Eyyühe'1-veled. Ri
vayete göre Gazzali'nin öğrencilerinden 
biri. kendisinden pek çok alanda ilim 
tahsil etmiş olmakla beraber bu bilgi
lerden hangisinin ahiret için faydalı ola
cağını öğrenmek istemiş. bunun üzeri
ne düşünür de bu öğrencisine hitaben 
"Ey oğul" diye başlayan bölümlerden olu
şan bu risaleyi kaleme almıştır. Gazzali 
eserinde öğrencisini çalışmaya, ibadete. 
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nefsini arındırmaya teşvik eder. Öğren
cinin sorduğu sorulardan bir kısmının 
manevi zevkle ilgili olduğu için açıkla

namayacağını, bir kısmının ise İJ:ıyô.'ü 
'ulCımi'd-din'de açıklandığını belirtir. Bu 
arada öğrencisine dört şeyi yapıp dört 
şeyden kaçınmasını tavsiye eder. Aslı 

Farsça olan eser adı bilinmeyen bir kişi 
tarafından Arapça'ya tercüme edilmiş, 
ayrıca bir de özeti yapılmıştır. Eserin bir
çok yazma nüshası günümüze ulaşmış 
olup iki Türkçe çevirisi bulunmaktadı r 

(Keşfü '?·?Unün, ı, 216) . Hammer Purgs
tall tarafından Almanca çevirisiyle bir
likte yayımlanan eseri (Viyana ı838) Tev
fik Sabbağ Fransızca tercümesiyle bir
likte neşretmiştir (Beyrut 1969). 8 . Na
şiJ:ıatü '1-müliik. * M elikşah 'ın oğlu Sul
tan Muhammed Tapar'a hitaben yazıl

mış olan bu Farsça eser, Musul atabegi 
adına Ali b. Mübarek tarafından et-Tib
rü'l-mesbuk ii naşiJ:ıati'l-mülCık adıy
la Arapça'ya çevrilmiştir. Türkçe beş ay
rı tercümesi içinde en tanınınışı Aşık 
Çelebi'ye ait olanıdır (TSMK, Bağdat Köş
kü. nr. 351). Eser 1277'de (1860) Kahi
re'de basılmış, daha sonra da çeşitli bas
kıları yapılmıştır. 9. el-İmlô.' 'alô. müşki
lô.ti'l-İJ:ıyô.' ( el-imla' 'ala işkalati'l-İJ:ı
ya'). Gazzali, bilgisiz ve anlayışı kıt bazı 
kimselerin İJ:ıyô.'ü 'ulCımi'd-din'i kötü
leyerek insanların onu okumasını önle
meye çalışmaları üzerine bu eseri ka
leme·. aldığını . bildirmektedir. Çoğunlukla 
.sembolik ifadeler, tevhidle ve bazı ta
savvufi terimlerle ilgili açıklamalann yer 
aldığı eserin İJ:ıyô.' ile birlikte birçok 
baskısı yapılmıştır (mesela Kahire 1303). 
10. Sırrü'l-'ô.lemin. Gazzali'ye aidiyeti 
tartışılan bu eser de basılmıştır (Kahire 
ı 324). 11. Minhô.cü'l-'ô.bidin . Müelli
fın son dönem çalışmalarından olduğu 

sanılan eserin yazara nisbeti tartışmalı
dır. Bu tartışma ilkin, Muhyiddin İbnü'I
Arabi'nin eserin Ebü'I-Hasan es-Sebti'
ye ait olduğunu ileri sürmesiyle başla
mıştır (Muf:ıaçlaratü'l-ebrar ve müsame
retü'l-al)yar, ı. 224). Zebidi ise kendi za
manında Minhô.cü '1-'abidin'in Gazzali'
nin son yazdığı eser olarak kabul edil
diğini söylemektedir (Abdülker!m el
Osman. s. ı94) . Cennete giden yolun en
gellerle dolu olduğunu belirterek eserine 
başlayan müellif, bu yolun nasıl geçile
bileceğini daha önceki eserlerinde an
latmış olmakla beraber konuyu burada 
biraz daha farklı biçimde ele alacağını 
ifade eder. Bu yoldaki yedi engeli ve bu 

. engellerden kurtulma çarelerini göster
dikten sonra ahiret yolculuğunun mane-
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vi bir yolculuk olduğunu ve bunun so
nunda Allah'ın insana yirmisi bu dün
yada, yirmisi ahirette olmak üzere kırk 
çeşit ihsanda bulunacağını belirtir. İlk 
defa 1288'de (1871) Kahire'de basılan 
eseri Mahmud Mustafa Halavi üç ayrı 

nüshaya dayanarak yeniden neşretmiş

tir (Beyrut 1984). Farsça ve Türkçe'ye 
çevrilen eserin sekiz kadar şerh ve tel
lıisi bulunmaktadır (Bedevl, s. 236-237). 

Bunların dışında Gazzali'nin, kendisi
ne aidiyeti kabul edilmekle beraber tel
his veya seçmeler şeklinde telif edildik
leri anlaşılan daha başka eserleri de bu
lunmakta olup bazıları şunlardır: Mi'
yô.rü '1-'u~ül, Kitô.b ii me s 'eleti külli 
müctehidin muşib, Cevô.bü'l-Gazzô.
li 'an da'veti Mü'eyyedi'l-Meliki leh, 
Cevô.bü'l-mesô.'ili'l-erba'a elleti se'e
lehe'l-Bô.tıniyye bi-Hemedô.n, Risô.le
tü rucu'i esmô.'i'llô.hi ilô. g,ô.tin vô.J:ıi

de 'alô. re'yi'l-Mu'tezile ve'l-telô.site, 
Zô.d-i Al;].iret, Risô.le ilô. ba'zı ehli 'aş
rih, Tetsiru yô.~ı1tü 't-te' vii, Telbisü 
İblis, Kütüb fi's-siJ:ır ve'l-l;].avô.ş ve'l
kimyô.', Gavrü'd-devr ti'l-mes'eleti's
Süreyciyye, Ifa~i~atü'l-~avleyn, el
Keşt ve't-tebyin, Esô.sü'l-~ıyô.s, lja~i
~atü'l-Kur'ô.n, el-İstidrô.c, Esrô.ru 
mu'ô.melô.ti'd-din, Cevô.bü mesô.'ilin 
sü'ile 'anhô., Risô.letü'l-a~tô.b. Gazza
li'ye aidiyeti tartışılan Risô.letü't-tayr, 
Me'ô.ricü '1-~uds, Minhô.cü '1-'ô.ritin, 
Mi'rô.cü's-sô.likin, . el-Ifikme ii mal;].
JU~ati'llô.h, Ravzatü't-tô.libin, er-Red
dü'l-cemil 'alô. şariJ:ıi'l-İncil, Mükô.
şetetü'l-~ulCıb gibi eserler de klasik 
kaynaklarda . ona nisbet edilmiş ve kü
t üphanelerde onun adına kaydedilmiş
tir. 

Gazzali'nin eserleriyle ilgili çalışmalar 
XIX. yüzyılın ortalarında R. Gosche tara
fından başlatılmıştır ("Über Ghazzalis 
Leben und Werke", Philologische und His
torische Abhandlungen der Königli
chen Akademie der Wissenscha{ten zu 
Berlin, Berlin ı858 , s. 239-3Jı). Gosche, 
Gazzali'nin kırk civarındaki eserini de
ğerlendirerek ona nisbetini tartışmıştır. 

Aynı yüzyılın sonlarına doğru Duncan 
Black Macdonald Gazzali'ye nisbet edi
len bazı eserler üzerinde bir inceleme 
yapmıştır ("The Life of al-Ghazzali, With 
Especial Reference to His Religious 
Experiences and Opinions", JAOS, XX 
ıı899]. s. 7ı-ı32). lgnaz Goldziher (Streit
schri{t des Gazall gegen die Batınwa
Sekte, 1. bs. Leiden 1916; 2. bs. Leiden 
1956) ve W. H. T. Gairdner'in (" Al-Gha
zali's Mishküt al-Anwiir and the Gha-

zali-Problem", Der Islam, V, 1914, 121-
153; a.mlf., An Account of al-Ghazzali 's 
Life and Works, Madras 1919) konuya 
ilişkin çalışmalarını, Louis Massignon'un 
tasavvuf tarihi bağlamında Gazzali'nin 
eserlerine getirdiği düzen takip etmiş
tir (Recueil de textes inedits cancemant 
l'histoire de la mystique en pays Islam, 
Paris 1929). Gazzali'ye nisbet edilen eser
lerin otantik olanlarıyla apokrif olan
larının ayırımını Miguel Asin Palacios 
yapmaya çalışmış (La Espiritualidad de 
Algazel y su sentido cristiano, I-IV, 
Madrid 1934- ı 94 ı) onun ardından da W. 
Montgomery Watt bu konuda bir in
celeme yayımiarnıştır ("The Authenti
city of the Works Attributed to al-Gha
zali", JRAS ı ı 952]. s. 24-45). Bu arada 
Ferid Cebr de (Farid Jabre) Sübki'nin Ta
ba~at'ı ışığında Gazzal1'nin eserlerinin 
kronolojisini çıkarmıştır ("La biographie 
et l'ceuvre de Ghazali, reconsiderees a la 
lumiere des Tabaqat de Sobki" , MIDEO, ı 

ı 1954]. s. 73-ı02) . Gazzali'nin eserleri
nin kronolojik sıralamasıyla ilgili bir baş
ka çalışmayı George Fadlo Hourani yap
mıştır ("The Chronology of Ghazali's Wri
tings", JAOS, LXXD(/4 ı ı 959]. s. 225-
233). Aynı yıl Maurice Bouyges'un yuka
rıda adı geçen kronolojik bibliyografyası 
yayımianmış ve nihayet Abdurrahman 
Bedevi'nin anılan eseriyle (Küveyt 1977) 
bu konudaki çalışmalar belli bir seviye~ 
ye ulaşmıştır. 

Tesirleri. Gazzali, İslam düşüncesinin 
değişik disiplinlerinde . kendinden son- · 
ra gelen düşünürleri en çok etkileyen ki
şilerden biri olduğu gibi büyük halk kit
leleri tarafından da en çok okunan, be
nimsenen bir alimdir. Onun bu etkinliği 
ve saygınlığı günümüzde de özellikle sü
fi gruplar arasında devam etmektedir. 
Çağdaşı Abdülgafır ei-Farisi. ölümün
den kısa bir süre sonra onu " İslam'ın ve 
müslümanların hücceti, din imamları
nın önderi" olarak niteleyecek (Sübkl, 
IV, ı 07) ve o günden beri Gazzali. "Zey
nüddin" (Şemseddin Muhammed el-Yası
tl. s. 176). "U'cübetü'z-zaman" (Zehebl. 
XIX, 323) ve nihayet "Hüccetülislam" la
kaplarıyla anılacaktır. Hatta bazı alimler 
onu o kadar yücettmişlerdir ki rüyala
rında Hz. Peygamber'in Hz. Müsa ve 
Isa'ya karşı Gazzall ile övündüğünü gör
düklerini bildirmişlerdir (Yafil, lll, 180) . 
Diğer taraftan ResOl-i Ekrem'in her asır
da bir müceddid geleceğini bildirdiği 

ve V. hicret asrının müceddidinin de Gaz
zali olduğu görüşü günümüze kadar 
gelmiş, Süyütl bu konuda yazdığı bir 



manzumede onun müceddidliği husu
sunda hiçbir tartışma bulunmadığını ifa
de etmiştir (Zeki Mübarek, s. 307) 

Bazı modern yazariara göre her me
deniyetin simgesi haline gelen bir dü
şünürü vardır. Grek medeniyetini Aris
to, modern Batı medeniyetini Desear
tes veya Kant temsil ettiği gibi İslam 
medeniyetini de Gazzali temsil etmek
tedir (Ahmed Mahmud Subhl, ll, 165) 
M. Watt ise Gazzali'nin hem müslü
manlar hem de Avrupalı alimler tara
fından Hz. Muhammed'den sonra en 
büyük müslüman olarak kabul edildi
ğini bildirmekte ve "Gerçekten İslam 
teolojisi alanında ondan sonra gelen
lerin hepsine etkisi olmuştur" demek
tedir (lslamic Surveys, s. 85). 

Geçen yüzyıllarda Gazzali'nin eserleri
ni çağaltmak bir ibadet olarak telakki 
edildiği gibi İJ:ıya'ü 'ulı1mi'd-din'in bazı 
bölümlerini vird olarak okuyanlar bile 
olmuştur (Zeki Mübarek. s. 3 18). Son yıl
larda ise eserlerinin baskısı birçok defa 
yenilenirken büyük bir bölümü dünya
nın çeşitli dillerine çevrilmiştir. Ayrıca 

üzerinde en çok akademik çalışma yapı
lan birkaç İslam düşünüründen biri de 
Gazzali'dir. Gazzali'nin etkilerini iki bö
lüm halinde incelemek mümkündür. 

t. Gazzali'nin İslam düşüncesine et
kileri kelam, felsefe, mantık, ahlak. fı

kıh ve usul-i fıkıh gibi disiplinlerde açık 
şekilde görülmektedir. a) Kelarri. Ebü'l
Hasan el-Eş' ari ile başlayan akli deliliere 
kelamda sıkça başvurulması metodu, 
Bakınani'nin ardından İmamü'l-Hare
meyn ei-Cüveynl ve onun öğrencisi Gaz
zali döneminde daha da yaygınlaşmış
tır. Daha sonra Gazzali'nin Tehdtütü'l
felasife'de eleştirdiği metafizik konula
rını dışarıda bırakmak üzere Aristocu 
bilim ve felsefenin İbn Sina tarafından 
yorumlanan son şeklini Fahreddin er-Ra
zi özgün ve sistemli biçimde genişlete
rek son dönem kelam ilminin konuları 
arasına yerleştirmiştir. Bu tavrın olum
lu yanları bulunmakla beraber bazı yeni 
meseleler ortaya çıkaracağı da açıktı. 

Nitekim bu meselelere dikkat çeken İbn 
Haldun. Fahreddin er-Razi ve Kadi Bey
zavl gibi son dönem kelamcılarının man
tık kurallarını gereğinden fazla önem
sedikleri gerekçesiyle eski kelamcıların 
bazı görüşlerine karşı çıktıklarını ve 
bunun sonucunda filozofların tabiiyyat 
ve ilahiyyat konularındaki görüşlerine 

çok fazla yer verdiklerini bildirerek şöyle 
der: "Böylece bu metot kelamcılarının 
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ıstılahında önceki metoda aykırı bir hal birlikte büyük bir darbe yediğini ve bir 
aldı ve buna 'müteahhirin metodu' adını daha belini doğrultamadığını ileri sür-
verdiler. Bu tarzdaki kelam metoduna mekte (Carra de Vaux, s. 79), buna bağlı 
ve usulüne dair ilk defa eser yazan Gaz- olarak da düşünürü İslam dünyasında-
zali oldu, onu İmam İbnü'I-Hatib (Fah- ki fikri durgunluğun müsebbibi say-
reddin er-Razi) takip etti. Bir cemaat da maktadır. Buna karşılık Roger Arnaldez. 
bunların peşinden gitti ve onlara güve- Gazzali'nin ve İbn Rüşd'ün çabalarının İs-
nip kendilerini taklit etti. Nitekim Kadi lam dünyasında "felsefi kötürümleşme-
Beyzavi Tavali'u'l-envar'da ve ondan yi" önleyecek atılımlar olduğunu savu-
sonra gelen Arap olmayan ulema bütün nur (DTCFD, XXV!Il/l-2, s. 240). 

eserlerinde böyle hareket ettiler" (Mu- GazzaiT önce Ma]fdşıdü'l-feldsife'yi 

~addime, ll. I 086- I 088 l · yazarak anlayabildiği kadarıyla Grek ve 
Fahreddin er-Razi, her ne kadar bazı İslam filozoflarının görüşlerini özetle-

eserlerinde Gazzali'yi eleştirmişse de miş, ardından kaleme aldığı Tehdfü-
(mesela b k. el-Münfi?arat, s. 147- ı 51, !62- tü'l-felasife'de Eflatun ve Aristo ile on-
ı 65) ikinci kuşaktan bir öğrencisi olarak ların izinden gittiklerini söylediği Fara-
pek çok konuda olduğu gibi kelam ko- bi ve İbn Sina'yı yirmi meseleden üçün-
nusunda da onu takip etmiştir. Nitekim de tektir etmiş, on yedisinde ise çeşitli 
Razi Meraga'da Mecdüddin ei-Clli'den yönlerden eleştirmiştir. Gazzali'ye göre 
ders almıştır ki bu zatın hocalarından o günlerde pozitif bilimin bütün dalla-
biri olan Muhammed b. Yahya Gazzali'- rını içeren ve Aristo felsefesinin ana bö-
nin öğrencilerindendi (Fahreddin er-Ra- !ürnlerinden birini oluşturan tabiat fel-
zl, el-Mebal)~ü'L-meşri~ıyye, naşirin ön- sefesi insan aklının bulduğu doğruların 
sözü, s. 32). Roger Arnaldez, "Gazzali'- ifadesidir ve bunların dinle çelişik ol-
nin Razi gibi bir bilgin ve düşün ür üze- duğunu iddia etmek yanlıştır. İkinci kıs-
rindeki etkisi bile onun fikirlerinin ne mı ise ifade vasıtası olan dille ilgili ku-
kadar önemli olduğunu göstermeye ye- ralları (mantık) düzenlemeyi amaçladı-

ter" diyerek bu hususu vurgulamakta- ğından bu disiplinin de İslam açısından 
dır (Ghazall, La raison et Le miracle, s. 10). reddedilmesi gerekmez. Onun asıl tar-

Gazzali'nin kelama tesiri Razi ile sı- tışacağı konu bu felsefi düşüncenin 
nırlı kalmayıp ondan sonra gelen he- üçüncü kısmını teşkil eden metafizik 
men bütün kelam alimlerini de kapsa- . problerıilerdir . . 
yarak günümüze kadar gelmiştir. Bu TehÇıfütü'l-felasife'nin İslam düşün
çizgi, Razi'nin öğrencileri olan Esirüd- · . cesi alanında iki yönlü etkisinden söz et-
din ei-Ebherl ile Muhammed b. Nama- rnek mümkündür. Bir yandan İslam dün-
ver ei-Hund aracılığıyla devam etmiş ve yasında . genel olarak felsefe ve en tel-
Razi'nin eserlerine şerhler yazmış olan lektüel düşüncenin kaygı ile karşılanması 
Ali b. ömer ei-Katibi ei-Kazvinl, Kadi sonucunu doğurmuş, öte yandan Aris-
Beyzavi, Adudüddin ei-İci, Kutbüddin tocu felsefenin tabiat bilimleri ve for-
er-Razi et-Tahtanl. Muhammed b. Mü- mel mantıkla ilgili spekülasyonlarının di-
barek Şah ei-Buharl, Sa'deddin et-Tef- ni ilimler için temel alınmasını sağla-
tazani, Seyyid Şerif ei-Cürcanl kanalıyla mıştır. 

Osmanlı medreselerine ulaşmıştır (Re- c) Mantık. Gazzali'nin mantık alanın-
scher, s. 374-376, 413-418). Bu etkinin daki etkisi zamanla belirgin bir gelişme 
daha sonraki halkalarını Osmanlı ule- çizgisi göstermiştir. Şöyle ki, konuya 
ma icazetnamelerinden tesbit etmek dair ilk eseri olan Ma]faşıdü'J-feJdsife'-
mümkündür. Mesela pek çok örnekten nin birinci bölümünde klasik Aristo 
biri olarak Harputlu Ahmed Şükrü mantığının temel problemlerini özet-
Efendi'nin 1899 tarihli icazetnamesi in- leyen düşünür, aynı konuda kaleme al-
celendiğinde, son dönemlerde "akli ilim- dığı MiJ:ıakkü'n-na~ar fi'l-mantı]f'ta 
ler" diye kaydedildiği anlaşılan kelam il- klasik mantığın özellikle kıyas ve tanım 
mindeki üstat silsilesinin hacası Tokatlı bahislerini incelemiş ve burada mantık 
Nuri Efendi'den başlayarak Gazzall'ye ilminin bütün öteki ilimler için alet ol-
kadar vardığı görülür (icazetnamenin ori- duğunu belirtmiştir. Bu konuda yazdığı 
jinali H. Bekir Karlığa'nın özel kitaplığın- üçüncü eserde mantık kurallarına göre 
dadır). ölçülüp değerlendirilmeyen bir ilim ve 

b) Felsefe. Gazzall'nin felsefi etkileri görüşten emin olmadığını vurgulaya-
çak tartışılmıştır. Modern araştırmacı- rak öteki ilimierin yanı sıra fıkıh için de 
ların bir kısmı İslam felsefesiniri onunla mantığın bir ölçü olduğunu ileri sür-
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mektedir (Mi'yfirü'l-'ilm, s. 27-28). Ni
hayet fıkıh usulüne ayırdığı son eserle
rinden birinde diğer bütün ilimler gibi 
fıkıh usulünün de mantık kurallarına da
yanması gerektiğini vurgulamaktadır 

(el-Müstaşfa, ı . ıoı . Böylece İbn Sina ta
rafından son şekli verilmiş olan klasik 
mantık. Gazzali tarafından dini ilimler 
için de bir alet durumuna getirilmiştir. 

Nitekim M. Watt kendisi için, "Aristo 
mantığına hayranlığı dolayısıyla bu 
alanda çok derinlere varmış ve bu ko
nuda birçok eser yazarak onu diğer ke
lam ve fıkıh alimlerine tanıtmıştır" der 
(lslamic Surveys, s. 86). İbn Haldün'un 
da belirttiği gibi (Mu~addime, ll. 1165) 
Gazzali'nin bu yaklaşımı daha sonra 
Fahreddin er-Razi tarafından da be
nimsenip uygulanmıştır. Nitekim yuka
rıda kelamla ilgili kaydedilen silsilenin 
benzer biçimde mantık alanında da de
vam ettiği görülmektedir. 

d) Ahlak. Gazzali'nin ahlak sistemi 
Kur'an ve Sünnet'in yanı sıra ashap ve 
tabiinin hayat tarzı ile birlikte Cüneyd-i 
Bağdadi, Zünnün ei-Mısri ve Bayezid-i 
Bistami gibi ilk dönem süfileri, Haris ei
Muhasibi, Ebu Talib ei-Mekki gibi kla
sik tasawuf yazarları ve İbn Sina, İbn 
Miskeveyh gibi filozofların görüşlerine . 
dayanmaktadır (Karlığa, s. 19-22). Gaz
zali'nin geliştirdiği bu ahlak anlayışı. 

Fahreddin er-Razi başta olmak üzere 
Adudüddin el-ki. Celaleddin ed-Dewa:. 
ni, Hüseyin Vaiz-i Kaşifi ve bunların öğ- · 
rencileri tarafından devam ettirilmiştir. 

Nitekim Kınalızade Ali Efendi ve Birgivi 
Mehmed Efendi kanalıyla Osmanlı ah
lak düşünürlerini de etkileyen bu anla
yışın günümüze kadar islam dünyasın
da tesirlerini sürdürdüğü görülmekte
dir. 

e) Fıkıh ve UsUl-i Fıkıh. Gazzali'nin Şa
fii fıkhının yanı sıra bilhassa usGI-i fıkıh 
alanındaki etkisinin de yaygın olduğu 
anlaşılmaktadır. Nitekim kelam ve man
tık alanında Gazzali ile başlatılan silsi
lenin benzeri fıkıh ve usGI-i fıkıh alanın
da da mevcuttur. Taşköprizade'nin bil
dirdiğine göre (Mi{taf:tu's-sa'ade, s. 177-

178) Sa'deddin et-Teftazani'nin Şafii tık
hı alanındaki icazetnamesi Gazzali ara
cılığıyla imam Şafii'ye kadar uzanmak
tadır. 

islam düşüncesinin muhtelif şubele
rinde olumlu etkileriyle haklı bir şöh
ret kazanmış olan Gazzali'nin, yaşadığı 
günden itibaren bazı alimler tarafın

dan ağır biçimde eleştirildiği de görül-
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mektedir. Onun çağdaşı olan ve ken
disini yakından tanıyan Abdülgafir ei
Farisi'nin belirttiğine göre eserlerinde
ki gramer hataları, Farsça kaleme al
dığı Kimyc1-yı Sa'c1det'teki bazı ifade
leri devrin alimleri tarafından hoş kar
şılanmamış. bilhassa rivayet ettiği zayıf 
hadisler muarızları tarafından devamlı 
şekilde eleştiri konusu yapılmıştır (Süb
kl, Taba~at, IV, ı 08-11 o) . Daha sonraki 
dönemlerde başta Sübkl olmak üzere 
çoğunluğu Nizarniye medreselerinden 
yetişen Şafii ve Hanefi fakihlerinin bü
yük bir bölümü onu destekierken özel
likle Hanbeli fakihlerinin Gazzali'ye kar
şı tavır aldıkları görülmektedir. Nitekim 
Abdülkadir b. Şeyh ei-Ayderüsi'nin Ta'
rifü'l-a]Jyc1' bi feZc1'ili'l-İ]Jyc1' adlı ese
rine karşılık olarak Selefi alimlerinden 
Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, İ'Ic1mü'l-a]Jyc1' 
bi-ag1Qti'l-İ]Jyc1' adıyla bir eser kaleme 
almış. gerek bu eserinde gerekse el
Munta?am ii tc1ri}].i'l-müluk ve'l
ümem ve Telbisü İblis 'te onu eleştir
miştir. Aynı ekaiden İbn Teymiyye de 
eserlerinin birçoğunda Gazzali'yi eleş

tirmekten geri kalmamıştır. 

11 09 yılında Gazzali henüz hayatta 
iken Endülüs'e ulaşan İ]Jyc1'ü 'uW 
mi'd-din buradaki ilim adamları tara
fından incelenmiş ve Kurtuba (Cordoba) 
Kadısı · Muhammed b. Hamdin'in baş

kanlığında toplanan fakihler, eserin 
muhtevasını · zararlı bularak Kurtuba 

, Ulucamii'nin kapısında yakılmasını ka
. rarlaştırmışlardı. Bu hükme dayanarak 
Murabıt Hükümdan Ali b. Yusuf b. 
Taşfin. ülkesinin sınırları içinde İ]Jyc1'ü 
'uWmi'd-din'in okunmasını yasakla
mıştı. Daha sonra Maliki alimlerinden 
İbn Ebu Rendeka et-Turtüşi Risc1le ilc1 
İbni'l -Mu?affer ve Mazeri el-Keşf 
ve'l-inbcl' 'an Kitabi'l-İ]Jyc1' adıyla bi
rer reddiye kaleme almışlardır. Gazzali'
nin derslerinde bulunduğu anlaşılan iş
biliyeli (Sevilla) Kadi Ebu Bekir ibnü'I
Arabi, her ne kadar bazı felsefi görüş

lerinden dolayı onu eleştirmişse de ken
disine hürmette kusur etmemiştir. Mağ

rib'de iktidara gelen Muvahhidler dö
neminde Gazzali'ye karşı olan bu tavrın 
değiştiği anlaşılmaktadır. Bu değişikli

ğin başlıca sebebi, Mehdi b. Tümert ile 
Gazzali arasında bir münasebetin kurul
ması olmuştur (Tahir ei-Ma'mOrl, s. 21 
vd.). 

2. Gazzali'nin Batı düşüncesini doğ

rudan etkilediğini gösterecek somut bel
geler bulunmamaktadır. Zira Ortaçağ 

Latin dünyasında. ne çok açık biçimde 

görülen İbn Rüşdcülük (Averroisme) gibi 
ne de üstü kapalı biçimde rastlanılan İbn 
Sinacılık (Avicennisme) şeklinde bir Gaz
zalici akıma rastlamak mümkündür. 
Ancak onun Ortaçağ Batı düşüncesinin 
hemen bütün düşünGrieri tarafından ta
nındığı anlaşılmaktadır. Başta Dante 
Alighieri olmak üzere Ortaçağ 'da eser 
veren elli civarında Batılı bilgin ve dü
şünürün Gazzall'nin görüşlerinden fay
dalandığı ve eserlerinde ondan söz et
tiği görülmektedir. Bunlar arasında Pe
ter de I'Espagne'nun (Pedro Hispano) yir
mi, Alexandre de Hales'in on bir, Vi
cente de Beauvais'in on beş. Roger 
Bacon'ın kırk. Albertus Magnus'un (Bü
yük Albert) 147, Saint Thomas'ın otuz 
bir, Siger de Brabant'ın sekiz, Henri de 
Gand'ın dört. Robert Grossteste'in se
kiz, Jean Peccham'ın yedi, Mattieu de 
Aquiasp'ın on sekiz, Pierre d'Abano'nun 
on iki, Augustinus Niphus'un on bir de
fa Gazzali'nin adını kaydettiği belirlen
miştir (Alonso. Al-Anda/us, XXII , 373-
374) . 

Gazzali'nin Batı dünyasına etkisini 
eserlerinin İbranice ve Latince'ye ter
cüme edilmesi ve bu eserlerin Batılı dü
şünürler üzerindeki etkileri şeklinde iki
ye ayırmak mümkündür. Bugüne kadar 
yapılan araştırmalar Gazzali'nin dört ese
rinin İbranice veya Latince'ye çevrildiği
ni göstermekte, ayrıca eserlerinin bü
yük bir · kısmının muhtevasının Batı'da 
tanındı ğı anlaşılmaktadır. · Batı dünyası 

Gazzali'yi. erken dönemde Dominicus 
Gundissalinus tarafından tercüme edi
len Ma~iişıdü'l-felc1sife ile tanımıştır. 

Ancak Gundissalinus eserin önsözünü 
çevirmediği için, Aristo'ya ve onun müs
lüman temsilcilerine karşı en güçlü eleş
tiriyi yapmış olan Gazzali Batı dünyasın
da Aristocu olarak tanınmıştır (Goichon, 
s. 99). Gerçi bir süre sonra bu önsöz de 
Latince'ye çevirilmiş. fakat Gazzali'nin 
Aristoculuğu bir türlü ortadan kalkma
mıştır. Hatta Roger Bacon bile bu nok
taya dikkat edememiştir (d'Alverny, s. 
130; Salman, Arehive d'histoire doctri

nale et litteraire du moyen age, 1936, X, 
103-127; Bedevl, s. 55) . Ma~iişıdü'l-fe
lc1sife'nin mantık. fizik ve metafizik bö
lümlerinden meydana gelen tercümele
rinden ondan fazlasının nüshaları dün-

. yanın çeşitli kütüphanelerinde günümü
ze intikal etmiş ve eserin Latince çevirisi 
1 S06'da Venedik'te Log i ca et Philoso
phia Algazelis Arabis adıyla basılmış
tır (Latince ve İbranice çevrileri hakkın
da geniş bilgi için b k. Eserleri). 



XIII. yüzyılın ortalarına doğru Berşe
! Cıneli (Barcelone) Abraham ben Hasday 
ben Samuel ha-Levi Mizô.nü'1-'amel'i 
ibranice'ye çevirmiş . Oxford Bodleian 
(Michael, nr. 386, 387) ve Paris Biblio
theque nationale'deki (Hebr. , nr. 91 ı. 

9 ı 2) nüshaları günümüze ulaşan bu çe
viriyi (Steinschneider, I, I 95) J. Golden
thal 1839'da Leipzig ve Paris'te neşret
miştir. Tercümeye yazdığı önsözde, "Bu 
bunalımlı yıllarda Doğu topraklarında 

saygıdeğer bir bilge. çok meşhur bir bil
gin çıktı . Onun her ilirnde derinliği ve 
her fende güç ve kudreti vardır. Bu kişi 
Ebu Hamid ei-Gazzali'dir. Gazzall bu ki
tabını en mükemmel biçimde telif et
miş ve en güzel şekilde tefsir ederek 
ona Mizô.nü'1-'ame1 adını vermiştir" 
(Ahmed Şahlan , s. 97) diyerek Gazzall'ye 
hayran olduğunu ifade eden mütercim. 
eserin orüinalinde yer alan 111 ayetten 
kırk altısını tamamıyla atmış. yirmi se
kizini Tevrat veya Talmud'dan aldığı 

metinlerle değiştirmiş ve Fatiha suresi
ni bir filozofun duası olarak tercüme et
miştir (Bedevl, s. 8 1) . Yine eserin orüi
nalinde yer alan 100 kadar hadisten alt
mış dokuzunu. "Filozoflardan bir i der 
ki" şeklinde kaydederken on beş tanesi
ni atmış ve bunların yerine yahudi kut
sal metinlerinden seçtiği bölümleri koy
muştur. Bundan başka çeviriye kitabın 
aslında bulunmayan 1 OO'den fazla me
tin 'eklemiştir. Sahabeden "esk! bilgeler" 
diye sÖz edilirken Ebu Hanife ve imam 
Şafii birer haham olarak gösterilmiştir. 

Kitabın aslında yer alan Arapça şiirler 

hiç çevrilmemiş , bunların yerine yahudi 
şairlerin neşideleri konulmuştur. Mü
tercim zaman zaman isıam' ı kötüleyen 
ifadeler de kullanmıştır. Mesela muta
sawifenin bilgisinden söz eden bölü
mün sonuna şu eklerneyi yapmıştır: "Ben 
mütercim derim ki, anlaşıldığına göre 
sufiler bu bozuk inançtan vazgeçme
mişlerdir. Onlar Muhammed'e ve onun 
ümmi bir peygamber olduğuna inan
maktadırlar. Çünkü onun ümmi ve bil
gelikten habersiz biri olduğunu, hiçbir 
kitap okumadığını, namaz ve ibadetten 
başka bir şeyle meşgul olmadığını söy
lemektedirler. Bunlar, halkı kendisinin 
peygamber olduğuna inandırmak ve bu
nu kabul etmelerini sağlamak için onun 
uydurduğu hilelerdir" (Ahmed Şahlan, 

s. 100-105, 109) . 

Napali Kralı Robert d'Anjou'nun em
riyle Calonymos ben Calonymos 1328'
de ibn Rüşd'ün Tehô.fütü't-Tehô.füt'ünü 

ibranice'ye çevirmiş, kısa bir süre sonra 
da aynı aileden Calonymos ben Todros 
bu çeviriden faydalanarak eseri Latin
ce'ye aktarmıştır. Latin dünyası Gazza
lfnin Tehô.fütü '1-feJ{ısife'sinden ilkin 
böylece haberdar olmuştur. 1486 yılı ci
varında ölen Bar-Hiya Levi ben isaac 
(Jerahiak ha-Levi) Tehô.fütü '1-fe1ô.sife'yi 
ibranice'ye çevirmiş , bu çevirinin biri 
Hollanda'da (Leiden, Hebr, nr. 6), ikisi 
Paris'tE (Bibliotheque nationale, Hebr, 
nr. 913, 914) biri de italya'da (Parma, nr. 
496) olmak üzere dört nüshası günü
müze ulaşmıştır. 

Gazzall'nin Batı'da tanınan eserlerin
den biri de el-Kıstô.sü'1-müstaJiim'dir. 

Moise ben Tibbon veya Jacob ben Ma
ehir tarafından çevrilen bu eserin on bir 
nüshası (Berlin , nr. 121 ; Oxford Bod
leiana, Orilnensis, nr. 392, Oppenhei
mer, nr. 834, Michael , nr. I 8, ı 76; Leipzig, 
nr. 34; Milano, Ambroziana , nr. 20; Paris 
Bibliotheque nationale, Hebr. nr. 893; 

İtalya, Parma, nr. 338; Torino, nr. I O I ; Va
tikan , nr. 209; Viyana , nr. ı 3 ı) günü
müze ulaşmıştır (Steinschneider, I, 340-

34ı) . 

Mişkô.tü'1-envô.r da iki defa ibrani
ce'ye çevrilmiştir. Oxford'da iki nüshası 
bulunan çeviri (Bodleiana, nr. 325, 392) 

Mağribli isaac ben Josef'e, Vatikan'da 
bulunan çeviri ise (Hebr, m . 209) adı bi
linmeyen bir mütercime aittir (Bedevl, 
s. I 96) . Eser bir başka kişi tarafından da 
ibranice'den Latince'ye tercüme edil
miştir (Gazzall, Mişkatü 'L-envar, naşirin 

mukaddimesi , s. 9) . 

e1-Münliı~ mine'c;i-c;ialô.1 her ne ka
dar Batı dünyasında tariınmaktaysa da 
eserin çevrildiğine dair yeterli bilgi yok
tur. Mahmud Harndi Zakzuk tarafından 
kaydedilen e1-Münliı~·ın Latince'ye çev
rild iğine dair bilgi ise henüz doğrulan
mamıştır (Menhecü 'L-felsefi, s. 6-8). 

Gazzall'nin Batı düşüncesine etkileri, 
tercüme edilenlerin yanı sıra muhte
vaları hakkında bilgi sahibi olunan öte
ki eserleri aracılığıyla da olmuştur. Bu 
eserlerin Batı dünyasında tanınmasını 

sağlayan kişi ise ünlü ispanyol Domini
cain rahibi Raimundo Martini'dir. 1250'
de Dominicain tarikatı mensupianna 
Arapça ve ibranice öğretmek üzere açı
lan Studia Linguarum'a katılan Raimun
do Martini. Tunus'tan döndükten son
ra 1256-1257 yıllarında Berşe!Gne'de ka
leme aldığı Exp1anatio symbo1i apos
to1orum adlı eserinin "Ebeöı Hayat Sem-
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bolü" başlığını taşıyan son bölümünde is
lam filozoflarının maksatlarını açıklar

l<a'ı Gundissalinus'un Mali!işıçlü '1-fe1ô.

sife çevirisinden iktibaslar yapmakta, 
aynı fikirlerin İ]J.yô.'ü 'uWmi'd-din ve 
Mizô.nü'1-'amel'de de yer aldığını bil
dirmektedir (d'Alverny, s. 131-132). Mar
tini, 1278 yılında yazdığı sanılan ve üç 
bölümden oluşan Pugio Fidei'nin birin
ci bölümünü ilahi ilimiere tahsis etmiş
tir. Bu konuda zaman zaman müslü
man filozoflardan alıntılar yapmakta ve 
özellikle Gazzall'nin görüşlerine dayan
maya çalışmaktadır. e1-MünJiı;r;'ın is
mini bazan Arapça aslına uygun biçim
de, bazan da Latince tercümesi olan Li
ber qui eripit aberrore şeklinde kaydet
mekt edir. Bu bölümde gerçeği araş

tıran gruplarla ilgili olarak Gazzali'nin 
e1-Münliı~'da anlattığı bilgileri aynen 
tekrarlayan Martini , onun üç mesele
den dolayı filozofları tekfir ettiğini be
lirtmekte, Tanrı'nın varlığı konusunu ele 
alırken de Lampadem Luminum şek

linde tercüme ettiği Mişkô.tü'1-envô.r'

dari alıntılar yapmaktadır. Martini eseri
nin beşinci bölümünde müslüman filo
zofların görüşlerini bir defa daha tar
tışmakta ve el-MünJiı~'dan uzunca bir 
bölüm aktarmaktadır. Ayrıca filozofla
rın tektir edilmesiyle ilgili üç meseleyi 
ele alırken de ibn Rüşd'ün Faş1ü'1-ma
Jial'e ek olarak kaleme aldığı .l)amime- . 

· tü'1-mes'e1e ile Gazzali'nin Tehô.fütü'1-
fe1ô.sife'sinden iktibaslar yapmaktadır. · 
Eserin son kısmında Tanrı'nın isimleri 
konusuna temas eden Martini, burada . 
Gazzali'nin e1-MaJişadü'1-esnô. ii şerJ:ıi 
esmô.'illô.hi'1-J:ıüsnô. adlı eserinden ba
zı bölümleri aktarmaktadır (a.g.e., s. ı 33-

1 37) . Martini Gazzali'nin eserlerinden 
alıntılar yaparken bazan onların Arapça 
isimlerini, bazan da Latince tercümele
rini vermektedir. Bu arada Tehô.fütü'1-
fe1ô.sife 'yi Li b er Praecipicii vel Ru
ina Philpsophorum, M izô.nü'1- 'amel'i 
Statera Factorum ve Trutina Ope
rum, MaJiaşıdü'1-fe1ô.sife ' yi Liber In
tentionum Philosophorum, İJ:ıyô.'ü 
'uJCımi'd-din'i Liber Verificationis Sci
entiarum, e1-MaJişadü'1-esnô.'y ı De 
Nominus Dei adıyla kaydetmektedir. 
Ayrıca Gazzali'ye izafe ettiği De Peni
tentia (tevbeye dair). Probatorium 
(huccet) ve Episto1e ad Amicum (aşka 
dair) adlı eserlerden iktibaslar yapmak
tadır. Bu eserlerin İJ:ıyô.'ü 'ulı1mi'd
din 'in bölümleri olması muhtemeldir 
(Crtabarria , XVIII , 284) . 

527 



GAZZALI 

Gazzall'nin Batı dünyasında tanın
masını sağlayan bir grup alim de Arap
ça'dan Latince'ye tercümelerde önemli 
hizmetler görmüş olan yahudi asıllı 

düşünürlerdir. Bunlar arasında Judah 
Halevi ile Musa b. Meymun'un (Mai
monides) adını özellikle zikretmek ge
rekir. Judah Halevi bir Gazzall muhibbi 
olarak onun Tehafütü'l-felasife'de fi
lozoflara yönelttiği eleştirileri tamamen 
benimsemiştir (Haım Zafrani. s. 77). İbn 
Meymun ise Gazzall'nin adını zikretme
mekle beraber DeWletü 'l-J:ıa'irin adlı 

eserinde "mütekellimin" veya "Eş'ari

ler" diyerek onun görüşlerinden iktihas
lar yapmaktadır (mesela bk. Delaletü'l
/:ıa'irin: Le guide des ega res, s. ı 75- ı 80, 
281-283, 469). Ayrıca Salomon Pines'in 
tesbitine göre İbn Meymun Tehôfütü'l
felasife'yi okuyup ondan faydalanmış
tır (a.e: The Guide of the Perplexed, 
mütercimin önsözü. s. CXXVII). Başta 

lllaint Thomas ve Spinoza olmak üzere 
Ortaçağ ve Yeniçağ'da pek çok Batılı 

düşünür İbn MeymCın kanalıyla Gazza
li'nin görüşlerinden haberdar olmuş ve 
onlardan etkilenmiştir. Özellikle Hollan
da'da önemli bir yahudi cemaati bulun
duğu ve bunların Yeniçağ düşüncesi 

üzerinde etkili oldukları bilinmektedir. 

Bu kanallarla Batı dünyasına ulaşan 

. Gazzali'nin gÖrüşleri kısa zamanda yan
·.. kı uyandırmıştır. ·Onun görüşleriyle bil
.. hassa Saint Thomas. Descartes. Pascal, 

Spinoza ve . Kant'ın görüşleri arasında 

· bazı paralellikler müşahede edilmekte
dir. Bu paralelliklerin doğrudan alındı
ğını gösteren belgeler bulunmamakla 
beraber bağlantı zincirinin yukarıda be
lirtilen halkaları arasındaki ilişkiler hak
lı olarak böyle bir etkiden söz etmeye 
sevketmektedir. 

Farabi, .İbn Sina ve İbn Rüşd gibi Gaz
zali'nin görüşlerini de eleştiren Saint 
Thomas daha çok Ma]saşıdü'l-felasi

fe'den alıntılar yapmaktadır. Ontoloji 
konusunu işlerken kainatın yaratılışın

dan söz eden teorileri tartışan Thomas, 
İbn Sina'nın yaratılış kavramına verdiği 
anlamdan bahsettikten sonra Gazzali'
nin ruhların sonsuz sayıda olduğu gö
rüşünü benimsemediğini bildirerek ona 
karşı çıkmaktadır ( Somme theologique, 
la creation, s. 98) . Ayrıca İbn Rüşdcü
ler'e karşı aklın birliğini savunan ese
rinde de aklın, bedenin sureti olan nef
sin bir organı olduğu konusundaki İbn 
Sina'nın görüşünü eleştirdikten sonra 
Gazzali'nin insan ruhunun iki melekesi 
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bulunduğunu, birinin ameli, diğerinin 

nazari olduğunu savunduğunu belirt
mektedir (De unitate intellectus contra 
Averroystas, s. 277). Ona göre İbn Sina 
gibi Gazzali de bir Latin (Katolik) değil 
bir Arap (müslüman) düşünürüdür. La
tinler'in onların görüşlerine inanmaları 
ise mümkün değildir (a.g.e., s. 306-
307). Bu doğrudan tesbitierin yanı sıra, 
Gazzali'nin Tanrı'nın varlığı konusunda 
sıkça başvurduğu hudus deliliyle ilgili 
olarak el-İ]stişad fi'l-i'ti]sad'da (s . 85 
vd.) ortaya koyduğu açıklamalarla Saint 
Thomas'ın Summa Contra Gentiles ad
lı eserinde aktardığı fikirler arasında da 
yakın benzerlikler bulunduğu görülmek
tedir (Beaurecueii-Anawati, ll! 1 I 9561. s. 
241 vd.). 

Gazzali'den etkilendiği sanılan bir di
ğer düşünür de modern Batı düşüncesi
nin kurucularından sayılan Descartes'
tır. Özellikle her iki düşünürün şüpheci 
tavrı birbirine çok benzemektedir. Gaz
zali'nin şüphesi doğru bilgiye götüren 
metodik şüphe olmaktan ziyade isten
diğinde tekrarlanması mümkün olma
yan, kişiye has ve ilahi bir ilhamın sonu
cunda ortaya çıkan, "zevk" bilgisine gö
türen, kalıcı ve varlığın kendisine yöne
lik bir şüphedir (Wensinck. s. 1 1 2) . 
"Keşf' adı da verilen bu zevk bilgisi Al~ 
lah'ın insanın . kalbine atıverdiği, bilg ile- · .. 
.rin çoğunun anahtarı olan bir ışıktır (el-
Mün~ıi. s. 13~14) . . 

Descartes'ın şüphesi . Gazzali'nin . şüp
hesine benzemekteyse de onda şüphe 
bir amaç değil doğruya ulaşmak için bir 
araçtır. Bu sebeple hem geçici hem de 
metodiktir. Gazzali gibi "uyku ile uya
nıklığı birbirinden ayırt edecek kesin 
hiçbir alarnet bulunmadığını pek açık 
olarak!' gören filozof. insan için uyku ve 
uyanıklık halinde kesin ve doğru ola
bilecek bir bilgi türünün mümkün olup 
olmadığını araştırır ve fizik, tıp, astro
nomi gibi bilimlerin gerçekliğinden şüp
he ederken varlığını dış dünyada mev
cut nesnelere · borçlu olmayan aritme
tik ve geometri gibi bilimlerin kesinli
ğinden şüphe edilerneyeceği sonucuna 
varır (Metafizik Düşünceler, s. 125-126). 
Böylece rüyalar Gazzali'de duyu bilgisi
nin dışında bir bilgi türünün ispatı için 
materyal olurken Descartes'ta kesinlik 
ifade eden bilgiler için birer temel oluş

turur (Mahmud Harndi Zakzuk. s. 80-
8 ı) . Descartes, Metafizik Düşünce
ler' e başlarken fikirlerinin kendisini ne
reye götüreceğinden habersizdir, vara-

cağı sonucu başlangıçta tesbit etmiş 
değildir. Gazzali ise el-Mün]sıı'ı yazar
ken varmak istediği amacı çok iyi bil
mektedir. Dolayısıyla eserin formu onun 
için yalnızca bir açıklama biçimidir. 
Onun şüphesi aşkın bir gerçekliği ispat
lamaya çalışırken Descartes'ın şüphesi 
yeni bir yöntemin belirlenmesi amacı
na yöneliktir. Uzun süre Hollanda'da 
kalmış olan Descartes'ın, İbn MeymCın 
vasıtasıyla Gazzall'nin fikirlerinden ha
berdar olması kuwetle muhtemeldir (M. 
Aziz ei-Habil.bl, s. 108, 132, 141). Nite
kim Gazzali'nin görüşleriyle Descartes'ın 

görüşleri arasında karşılaştırmalar ya
pan M. M. Şerif de George Henry Le
wis'in Bibliographical History of Phi
losophy adlı eserinde. "Eğer bu eserin 
Descartes döneminde bir tercümesi 
olsaydı herkes bu hırsızlığa karşı isyan 
ederdi" dediğini naklettikten sonra Des
cartes'ın bu eseri okumuş olmasının 

muhtemel olduğunu bildirmektedir (İs

lam Düşüncesi Tarihi, IV, 17 4-175 ). 

Gazzali ile Pascal'ın görüşleri arasında 
da bazı benzer noktalar bulunduğu 
görülmektedir. "Pari de Pascal" (Pas
cal'ın bahse girişmesi) diye şöhret bulan 
tartışma, her ne kadar bu bahse gi
rişlerin daha eski hıristiyan\' temelleri 
bulunmaya çalışılmışsa da Gazzali'nin 
aynı konudaki görüşlerini çağrıştırmak

tadır. Pascal'a göre gerçekte ahiret 
alemi ve Tanrı mevcut oim~sa bile .. 

· bunlara inanan kişinin öbür dünyada 
bir kaybı olmayacaktır: ancak bunların 
varlığı kesinleştiğinde inkar edenler 
çok büyük bir kayba uğrayacaktır (Pen
seessur la verite, s. 262). Gazzall de Hz. 
Ali'den naklen hemen hemen aynı şey
leri söylemektedir. Hz. Ali ahiret konu
sunda tartıştığı bir münkire, "Eğer me
sele senin sandığın gibiyse hepimiz kur
tuluruz: fakat benim dediğim gibiyse 
sen mahvolursun, biz kurtuluruz" de
miştir (Mfzanü'l-'amel, s. ı 1). Yine Gaz
zali akli bilginin yerine zevk ve keşf bil
gisini koymaktaydı: Pascal da, "Tanrı 

akıl ile değil kalp ile bilinir" (Penseessur 
la Verite, S. 280) diyerek hemen hemen 
aynı şeyi ifade etmiştir. 

İki düşünürün görüşleri arasındaki or
tak noktaları tesbit etmeye çalışan Mi
guel Asin Palacios Gazzali'nin eserleri
nin tam ve mükemmel olduğunu, fikir
lerinin de düzenli biçimde tertip edil
diğini bildirmektedir (Ülke n. X 1 ı 962 ı. 
s. 25; M. Aziz el-Habil.bl. s. ı ı 7-123) . Bu
na karşılık Hıristiyanlığı savunmak üze-



re yazılan ve tamamlanmamış bir ese
rin planı durumunda olan Pascal'ın Pen
sees'si mükemmellikten uzaktır. Asin 
Palacios. bu iki düşünürün fikir ortak
lığının menşelerini araştırırken bunun 
iki kanaldan geldiğini düşünmektedir. 

Bunlardan biri Raimundo Martini ka
nalıdır. Zira eserlerinde daha çok Müs
lümanlığa karşı Hıristiyanlığı savunan 
Martini'nin dile getirdiği ve Johannes 
Damascenus'tan beri h ıristiyan alemi 
tarafından tekrarlanan sübjektif ve apo
lojetik görüşlerin çoğu Pascal tarafın

dan da tekrar edilmektedir. Adı geçen ya
zarın referanslarında Gazzall'nin önemli 
bir yer tuttuğu hatırianacak olursa Pas
cal'ın bu kanalla Gazzall'yi tanımış ol
ması pek uzak bir ihtimal sayılmaz (Pa
lacios, Los precedentes, s. 57-59). Asin 
Palacios'a göre bu bağlantının ikinci 
çizgisi, Martini ile aynı çağda yaşamış 
olan Süryani-Ya'kübi papazı Ebü'I-Ferec 
İbnü'l-İbri'dir (Barhebraeus). Nitekim A. 
J. Wensinck'in belirttiğine göre Ebü'l
Ferec Ahlak ve Güvercin Kitabı adlı 

eserlerinde fazilet. rezilet ve manevi 
arınmanın dereceleriyle ilgili pek çok ko
nuyu Gazzali'nin İ]J.ya'ü 'ulO.mi'd-din'in
den iktibas etmiştir (Bar Hebraeus's 
Book of the Dave, s. XVI vd.). Ebü'l-Ferec 
ayrıca İ]J.ya'ü 'uW.mi'd-din'de nakledi
len misalleri, güzel sözleri ve şiirleri ay
nen aktarmıştır (Palacios. L'Islam et 
l'occident, s .. 71 ) .. . 

Gazzali'nin Rönesans sonrası Batı dü
şünürleri üzerindeki etkileri araştırıldı

ğında, onun ilahi sevgi ve aşk konusun
daki fikirleriyle Spinoza'nın görüşleri ara
smda paralellik görüleceği gibi (Arnal
dez, GhaztW, la raison et le miracle, s. 
ı O) hürriyet, zorunluluk ve muhayyile 
anlayışları arasında da benzerlikler ol
duğu farkedilir (M. M. Şerif. s. 176). Yi
ne Gazzali ile Leibnitz, Berkeley ve David 
Hume'un görüşleri arasında da paralel
likler gözlenmektedir. Mesela Gazzali'
nin Mişkatü'l-envar'da köpekle sopa 
arasındaki ilişkinin mahiyetine dair ver
diği örneği (sopa ile dövülen köpeğin bir 
daha sopayı görmesi halinde korkup 
kaçması) Leibnitz Monadoloji, Hume 
İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma 
adlı eserlerinde hemen hemen aynen 
tekrarlamaktadırlar ( Keklik, XXIV [ 1984], 
4-5). Ayrıca illiyet ve determinizm ko
nusunda Berkeley ve David Hume'un 
savundukları, aynı sebeplerin aynı so
nuçları doğurmasının bir zorunluluk de
ğil alışkanlık eseri olduğu şeklindeki gö
rüşleriyle Gazzali'nin Tehdtütü '1-felasi-

fe'nin on yedinci meselesinde zikrettiği 
sebep-sonuç ilişkisine dair düşünceleri 
de benzerlik arzetmektedir. 

Nihayet Gazzali ile Kant'ın ahlak anla
yışlarında benzerlikler olduğu gibi ba
tın (noumen) ve zahir (phenomen) ayı
rımı. kategoriler değerlendirmesi ve na
zari aklın metafizik alanda yeterli ola
mayacağı hususundaki görüşleri de bir
biriyle paralellik göstermektedir. M. M. 
Şerif bu paralelliğin kaynaklarını Leib
nitz, Spinoza ve İbn Meymun olarak tes
bit etmektedir (İslam Düşüncesi Tarihi, 
IV, 176; ayrıca bk. M. Emin Abdullah, s. 
21 vd.). Kant'ın Saf Aklın Tenkidi adlı 
eserinde evrenin yaratılışıyla ilgili ola
rak öne sürdüğü antinomilerle Gazzali'
nin Tehdtütü'l-felasife'de alemle ilgili 
olarak ortaya koyduğu sorularda da 
benzerlikler bulmak mümkündür (M. 
Aziz el-Hababi, s. 126-130). Kant'ın İsla
miyet hakkındaki fikirlerinden hareket
le (Religion With in the Limits of Reason 
Alone, s. 72), orijinali Alman İlimler Mü
zesi'nde bulunan ve Königsberg Üniver
sitesi tarafından kendisine verilen dok
tora diplomasının üzerine kOfi harflerle 
Arapça besmetenin kopya edilmiş ol
ması da göz önünde bulundurulursa, 
bazı modern araştırmacıların onun İs
lam düşüncesiyle ilgilenip özellikle Gaz
zall'nin görüşlerine sempati duymuş ol
masını düşünmeleri pek de garip sayıl

maz. Kant'ın Herder ile tartışmaların
da bilhassa İbn Rüşdcüler'e karşı tavrı 
bilinince bu ihtimal daha da kuwet kac 
zanır (M. Aziz el-Hababi, s. 131). 
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Samine theologique, la creation (tre. A. D. 
Sertillanges). Paris 1948, s. 98; a.mlf.. De 
unitate intellectus contra Averroystas, Paris 
1984, s. 277, 306-307; M. Bouyges. Essai de 
chronologie des ceuvres de Al-Ghazali (ed. 
M. Allard), Beyrouth 1959, s. 7-8,25,33-34, 85; 
I. Kant, Religion Within the Limits of Reason 
Alone (tre. T. M. Greene- H. H. Hudsan). New 
York 1960, s. 172; M. Abdullah inan. 'Aşrü '1-
Murabı(in ve'l-Muva/:ı/:ı idin fi'l-Magrib ve'l
Endelüs, Kahire 1384/1964, s. 41 -42; Zeki 
Mübarek. el-AI]lak 'inde'l-Gazzali, Kahire 
1971, s. 307, 318; Abdurrahman Bedevi. Mü
'ellefatü 'l-Gazzali, Küveyt 1977; A. M. Goichon. 
La philosophie d'Avicenne et son influence 
en Europe medievale, Paris 1979, s. 99; Mah
mud Harndi ZakzOk, Menhecü'l-felsefi beyne'l
(;azzali ve Dekart, Kahire 1981, s. 6-8, 80-81; 
C. de Vaux, el-Gazzalf (tre. Adil Züaytir). Beyrut 
1984, s. 19; N. Rescher, Te(avvurü'l-man(LkL'l
'Arabi (tre. Muhammed Mehran). Kahire 1985, 
s. 374-376, 413-418; Ahmed Mahmud Subhi. 
Fi 'ilml'l-kelam, Kahire 1985, II, 165; M. T. 
d'Aiverny, "Al-Ghazzali dans l'occidentlatin", 
Un trait d'union entre /'orient et l'occident: 
Al-Ghazzali et lbn Maimoun, Agadir 1985, s. 
125-146; Hai"m Zafrani, "Les sources arabes et 
leur contributions a la formatian et an 
developpement de la pensee et des traditions 
culturelles juives: Maimonide pelerin du mo nd 
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intellectuel judeo-musulman" . a.e., s. 56-1 02; 
Souleymane Bachir Diagne. "Co n tre l'autorite de 
la tradition: Une analyse du doute d'Alghazali", 
Ghazall la ralson et le miracle, Paris 1987, s. 
127-128; Ahmed Şahlan. "el-Mfzanü beyne' l
mefahfmi'l-islamiyye ve't -tel5alfdi'l-Yahfıdiyye", 
a.e., s. 97; R. Arnaldez. "Les grands traits de la 
pensee et l';euvre de Ghazali ", a.e., s. 1 O; a.mlf., 
"islam'da Felsefi Düşünce Nasıl Kötürümleşti?" 
(tre. Ahmet Arslan). DTCPD, XXVIII/1 -2 ( 1970). 
s. 240; M. Aziz ei-Hababi, Vara"at 'an felsefe
tin islamiyyetin, Darülbeyza 1988, s. ı 08, 117-
123, 126- 132, 141 ; Tahirei-Ma'müri, ei-Gazzalf 
ve 'ulema ' ü'l-Magrib,.Tunus 1990, s . 9-10,21 
vd.; Abdülkerim el-Osman. Sfretü'l-Cazzalf, Dı
maşk, ts., s . 187, 189, 194, 197; M. M. Şerif, 

"Descartes 'tan Kant' a Kadar Felsefi Etki". islfım 
Düşüncesi Tarihi (ed. M. M. Şe rif , tre. Mahmut 
Alper1iığs uz) , istanbul1991 , IV, 174-176; W. M. 
Watt, lslamic Surveys, lslamic Philosophy 
and Theology , Edinburg 1992; M. Emin Abdul
lah, The Idea of Universa lity of the Ethlcal 
Norms in Ghazali and Kant, Ankara 1992, s . 
21 vd.; Bekir Karlığa . ibn Sina'nın Şimdiye 
Kadar Bilinmeyen Bir Ahlak Risalesi, istan
bul 1996, s. 19-22; Metin Yurdagür, Ayet ve 
Hadislerde Esma-i Hüsna, istanbul 1996, s. 
54-55; D. H. Salman, "Algazel et !es latins", 
Arehive d 'histoire doctrinale et litterature 
du moyen age, X, Paris 1936, s. ı 03-127; M. A. 
Alonso. "Algazel en el Mundo Latino", Al-An
da/us, XXII, Madrid 1958, s. 373-374; S. L. de 
Beaurecueil - G. C. Anawati. "Une preuve de 
l'existence de Dieu chez Ghazzali et Saint Tho
mas", MIDEO, lll (1956). s. 241 vd.; A. Crta
barria, "La connaisance des textes arabes chez 
Raymond Martin O. P. et sa position en face de 
!'Islam" , Cahiers fa rıjeaux, XVIII, Paris - Tou
louse 1993, s. 284; Hilmi Ziya Ülken, "İslam 
Felsefe ve· itikadının Garba Tesiri ". AÜIPD, X 
( 1962). s. 25; K. Nakamura. ':A Bibliography on 
Imam Al-Ghazali ",Orient, XIII, Tokyo I977, s. 
119-134; Nihat Keklik. "Türk-islam Filozoflannın 
Avrupa Kültürüne Etkileri", Felsefe Arkivi, 
XXIV, istan-bul 1984, s. 4-5. 

H . BEKiR KARLIGA 

Literatür. Yaşadığı dönemden itiba
ren hem İslam dünyasında hem de Batı'
da büyük ilgi gören ve hakkında pek çok 
çalışma yapılan Gazzali için en önemli 
kaynak başta el-Mün~ız; mine'çl.-çl.alal 
olmak üzere kendi eserleridir. Öte yan
dan klasik dönemde Gazzali'ye dair yazı
lanlar onun çok yönlülüğü ve değişik alan
larda eser vermesiyle paralellik arzeder. 
Nitekim Gazzali ile ilgili incelemelerde 
bulunan çağdaş araştırmacıların uzman
lık alanları ve ortaya koydukları ürünler
deki çeşitlilik de aynı sebebe dayanmak
tadır. 

Klasik Kaynaklar. Klasik dönemde Gaz
zali hakkında zengin bir literatür teşek
kül etmiş olup tartışmalı noktalar da bu
lunmakla birlikte bu sayede ona dair 
doğruya yakın bilgiler elde edilmekte-
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dir. Gazzali hakkındaki ilk kaynak, çağ
daşı olup onu yakından tanıyan Abdül
gafir el-Farisi'nin es-Siya~ li-Taril]i Ni
sa b ur adlı eseridir. Ancak bu eser kay
bolduğundan muhtevası hakkında, İbra
him b. Muhammed es-Sarifinl'nin el
Müntel]ab mine's-Siya~ (Kum 1403, s. 
83-84) adlı ihtisarı ile İbnü's-Sübkl'nin 
Taba~atü 'ş-Şdti 'iyyeti'l-kübra'sı gibi 
kaynaklardaki alıntılarla bilgi edinile
bilrnektedir. Gazzall ile tanışma imka
nı bulan EbQ Bekir İbnü'l-Arabi'nin el
)1vaşım mine'l-~avaşım' ı az da olsa 
önemli bilgiler içermektedir. Gazzalfnin 
kendi kitaplarıyla birlikte bu iki eser 
daha sonraki müelliflerin başlıca kay
nakları olmuştur. İbn Asakir'in Taril].u 
Dımaş~ ve Tebyinü k e?;ibi'l-müfteri, 
Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzfnin el-Munta
~am ii taril].i'l-mülı1k ve'l-ümem, Ya
kot'un M u'cemü '1-büldan, İbnü'l-Eslr'in 
el-Kamil fi't-taril], İbn Hallikan'ın Ve
feyatü'l-a'yan. Safedinin el-Vafi bi 'l
Vefeyat. İbn Şakir ei-Kütübi'nin 'Uyu
nü 't-tevaril].. İbnü'n-Neccar el-Bağda
di' nin el-Müstefad min ?;eyli Taril;)i 
Bagdad, Katib Çelebi'nin Keştü'~-~unun 
ve Taşköpnzade'nin MiitaJ:ıu's-sa'ade 
adlı eserleri Gazzali hakkındaki eski kay
naklardan bazılarıdır. İbnü's-Sübkl'nin 
Taba~ö.tü 'ş-Şafi 'iyye'si (Kah i re 1324, 

IV, 101 - 182) , bu kaynakların en kapsam
lısı olması yanında düşünürün hayatı. 

öğrenimi . ruhi ve fikri gelişimi, eser
leri, hakkındaki eleştiriler ve bunların 

cevapları . görüşleri ve fetvalarıyla ilgili 
geniş bilgiler ihtiva etmesi bakımından 
en çok itibar edilen kaynak olmuştur. 
Zebldi'nin İJ:ıya' üzerine yazdığı İtJ:ıfı
fü's-sadeti'l mütta~in bi-şerJ:ıi esrari 
İJ:ıya'i 'ulr1mi 'd-din adlı geniş kap
samlı şerhinin giriş bölümü de (1, 6-53) 

Gazzali ve İJ:ıya' hakkında oldukça ay
rıntılı bilgiler ihtiva etmektedir_ 

Modern Kaynaklar_ 1. Hayatı ve Eser

leri_ Gazzall'nin hayatı ve eserleri hak
kında yapılan yeni çalışmalar büyük bir 
yekün tutmaktadır. Bunlar özellikle dü
şünürün hayatıyla eserlerinin isim, sayı 
ve mevsukiyetleri, yazılış tarihlerinin be
lirlenmesi, bu eserlerin muhtevaları ve 
tercümeleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu 
çerçevede yazanların ilklerinden olan R. 
Gosche, "Über Ghazzalis Leben und Wer
ke" (Philologische und Historische Ab
handlungen der Königlichen Akademie 
der Wissenscha{ten zu Berlin, Berlin 
1858, s. 239-311) başlıkl ı makalesinden 
uzun bir zaman sonra aynı adı taşıyan 
kitabını yayımiadı (Berlin 1898) . Gazza-

li'nin hayatı ve eserleriyle ilgili diğer ça
lışmalardan bazıları şunlardır: W_ H. T_ 
Gairdner. An Account of al-Ghazzali's 
Life and Works (Madras 1919); Louis 
Massignon, Recueil de textes inedits 
cancemant l'histoire de la mystique 
en pays Islam (Paris 1929); Abdurrah
man Bedevl. Mü'ellefatü'l-Gazzali (Kü
veyt 1977). Maurice Bouyges'un Essai de 
chronologie des reuvres de al-Gha
zali (Algazel) adlı çalışması ( nş r. Michel 
Allard; Beyrouth 1959) Gazzall bibliyog
rafyası alanında özel bir değer taşır. Ab
dül kerim el-Osman'ın klasik kaynaklar
da Gazzali' ye ayrılan bölümleri topladı
ğı, bilgi ve görüşleri aktardığı Siretü'l
Gazzali ·Ve a~valü'l-müte~addimine 
tihi (Dımaşk 1961) başlıklı derlernesi de 
faydalı bir çalışmadır. 

Gazzali'nin hayatı ve eserlerine dair 
makaleler de onunla ilgili literatür için
de çok geniş bir yer tutar. Çoğu şarki
yatçılar tarafından yazılan bu makale
lerden Duncan Black Macdonald'ın "The 
Life of al-Ghazzalı with Especial Refe
rence to His Religious Experiences and 
Opinions" (Journal o( the American Ori
ental Society, XX !New Hawen 18991. s. 
71-132) başlıklı çalışması hala önemini 
korumaktadır. Ferid Cebr'in (Farid )ab
re) "La biographie et l 'reuvre de Ghazali 
reconciderees ala lumiere des Tabaqat 
de Sobki" (MIDEO, IIKahire 19541. s. 73-

1 02) başlıklı yazısı Gazzall'nin özellikle 
inziva döneminin bazı karanlık noktala
rına ışık tutan tesbit ve görüşler ihtiva 
etmesi bakımından dikkate değer bir ça
lışmadır. Diğer makaleler arasında şun
lar zikredilebilir: W. H. T. Gairdner. "Al
Ghazall's Mishkiit al-Anwö.r and the 
Ghazzali-Problem" (Der Islam, V 119141. 

s. 121-1 53 ); W. MontgomeıyWatt, "A For
gery in al-Ghazzali's Mishkö.t?" (JRAS, 
sy 22 11 949 1. s. 5-22) ; a. mlf.. "The Au
thenticity of the Works Attributed to al
Ghazzali" (JRAS, 11 952 1, s. 24-45) ; G. M. 
Wickens, "The 'Persian Letters' Attribu
ted to al-Ghazzali" (The lslamic Quar
terly, lll 119561. s. 109-11 6); George E 

Hourani, "The Chronology of Ghazali's 
Writings" (Journal of the A merican Ori
ental Society, LXXIX/4 11 959 1. s. 225-

233); a.mlf. "A revised Chronology of 
Ghazali's Writings" (Journal ot the Ame
rican Oriental Society, CIV 119841. s. 
289-302) ; Hilmi Ziya Ülken, "Gazalf'nin 
Bazı Eserlerinin Türkçe Tercümeleri" 
(AÜİFD, IX 11961 J, s. 59-69); Arvind Shar
ma, "The Sp.iritual Biography of al-Gha
zali" (Studies in Islam, IX/2 !New Delhi 


