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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 



1972]. s. 65-85); Patricia Crone, "Did al
Ghazali Write a Mirror for Princes? On the 
Authoship of Nasihat al-mulük" (Jerusa
lem Studies in Arabic and Islam, X [Jeru
salem 19871. s. 167-191); Ali Rıza Kara
bulut." Gazall'nin Eserleri" (Ebu Hamid 
Muhammed el-Gazalf, Kayseri 1988, s. 
227-248). 

2. DüşüncesL Gazzalfnin genel olarak 
görüş ve düşünceleri hakkındaki incele
meler arasında. Miguel Asin Palacios'un 
Algazel, dogmatica, moral y asceti
ca (Gazzal1"de akTde, ahlak ve zühd) 
isimli doktora tezi (Zaragoza ı 90 ı) bu 
alandaki modern ilmi çalışmaların ilk
lerindendir. Aynı müellif Gazzall ile ilgili 
daha başka çalışmalar da yapmış olup 
bunlardan en önemlisi La espirituali
dad de Algazel y su sentido cristiano 
(GazzalT'nin manevi dünyası ve taşıdığı 
hıristiyan tesiri) adlı dört ciltlik İ]Jya' in
celemesidir ( Madrid 1934-1941). Yazar bu 
eserinde İ]Jyd'dan seçtiği bazı pasajları 
göstererek Gazzall'nin düşünceleri üze
rinde Hıristiyanlık etkisi olduğu yolun
da iddialarda bulunmuştur. Gazzall'nin 
kelam. felsefe. ahlak ve tasawufla ilgili 
görüşlerini inceleyen Carra de Vaux'nun 
Gazali adlı eseri de (Paris 1902; Arapça 
tre. Adil Züaytir, el-Gazzalf, Nablus 1377/ 
1958) ilk monografilerden olup uzun sü
re geniş ilgi görmüştür. Mehmed Ali 
Ayni'nin Hüccetü'l-İsldm İmam Gaz
zdli başlıklı kitabı (istanbul 1327/1909) 
Carra de Vaux'nun adı geçen eserinin 
serbest · tercümesinden . ibarettir. Daha 
önce yayımladığı On the Relation bet
ween Ghazali's Cosmology and His 
Mysticism adlı küçük bir çalışmada 
(Amsterdam 1933) Gazzall'de "mülk", 
"melekGt" ve "ceberGt" terimlerini İs
lami ve Yeni Ef!atuncu kaynaklarla iliş

kisi bakımından inceleyen Arent Jean 
Wensinck. La pensee de Ghazzali adlı 
eserinde (Paris 1940) büyük ölçüde İ]J
yd'ya dayanarak bu terimler yanında 
düşünürün Tanrı. insan, kozmoloji ve 
tasawuf, iman ve yakin, çile ve tasav
vuf. ölüm ve gelecek hayat gibi konular
daki fikirlerini incelemiştir. Eser bazı 

sübjektif yargılar taşımakla birlikte ha
la önemini korumaktadır. Araştırmaları 

arasında Gazzall'ye geniş bir yer ayıran 
W. Montgomery Watt, Muslim Intellec
tual: A Study ot Al-Ghazali adlı ese
rinde (Edinburg 1963, 1971; Türkçe tre. 
Hanifi Özcan, Müslüman Aydın [Gazali 
Hakkında Bir Araştırma], izmir 1989) bilgi 
sosyolojisi yöntemleriyle düşünürün ha
yatına ve düşüncesine yaşadığı devrin si-

yasi, dini, fikri ve kültürel şartları içinde 
bir bütün olarak bakmaya çalışmıştır. 

Düşünürün çeşitli fikri meselelere 
dair görüşlerini inceleyen diğer eserler
den bazıları şunlardır: Samuel M. Zwe
mer. A Moslem Seeker after Gad: 
Showing Islam at Its Best in the Life 
and Teaching of Al-Ghazali, Mystic 
and Theologian ot the Eleventh Cen
tury (New York 1920); Celaleddin Hü
maı. Gazzaliname, Şer]J-i !fal u Aşar 
u Efkar-ı İmam Mu]Jammed-i Gazzd
li 450-505 h.k. (Tahran 1368 hş . ); Taha 
Abdülbaki SürGr. el-Gazzali (Kahire 
1945, XXl/1 l-12, s. 502-514); Ali lssa 
Othman, The Concept of Man in Is
lam in the Writings of al Ghazali (Ka
hi re 1960); Hüseyin Emin. el-Gazzali, 
fa~ihen ve feylesufen ve müteşavvi
fen (Bağdad 1383/1963); Fadlou Sheha
di (Fazluh Şehade). Ghazali's Unkno
wable Gad: A Philosophical Critica] 
Analysis of Same of the Problems 
Raised by Ghazali's View of Gad as 
Utterly Unique and Unknowable (Lei
den 1964); Semlh Atıf ez-Zeyn. el-İmam 
el-Gazzdli (Beyrut 1408 1 1988); Amir 
en-Neccar. Na~ardt ii fikri'l-Gazzdli 
(Kahire 1989). 

Gazzall'nin çeşitli konulardaki düşün
celeriyle ilgili pek çok makale yazılmış 
olup bazıları şunlardır: Cemll Sallba, 
"el-Gazza!l ve zü 'ama "ü '1-felasife" 
(MMİADm. , XXl/9-10 119461. s. 394·403); 
Michael E. Marmura. "The Logical Role of 
the Argument from Time in the Taha.fut's 
Second Proof for the World's Preeternity" 
( Mw, XLIX 11959 J. s. 306-314); Hüseyin 
Emin, "el-imam el-Gazzall, müderrisü'l
Medreseti'ncNiz;amiyye bi-Bagdad" 
(Mecelletü Külliyyeti'l-Adab, Cami'atü 
Bagdad, IV JBağdad 19611. s . 335-350); 
N. F. Ramazanof. "Dirasetün fı 'alemi'l
Gazzallvefikrihf(l058-llll)" (tre. Celll 
Kemaleddin, el-Mevrid, lX/4 1 Bağda d 
1981]. s. 355-404); Celal Metlnl, "Gaz
zall der Pfşgah-ı Ferheng-i Iran" (iran

name, IV/4119861. s. 694-722); David B. 
Burrell. "The Unknowability of God in al
Ghazali" (Religious Studies, XXIII 119871. 
S.! 7!-182) . 

3. Felsefesi. Gazzall'nin Meşşal felse
fesine yönelttiği eleştiriler çok sayıda 
çalışmaya konu olmuştur. Bunlara ör
nek olarak şu eserler zikredilebilir: Mu
hammed Han sari." Mevtıf-i Gazzalf der 
Beraber-i Felsefe ve ManP.t" (Ma'arif. 1/3 
!Tahran 13631. s. 9-32); MuhammedAb
dülhadi EbG Rlde. Al-Ghazali und seine 
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Widerlegung der Griechischen Phi
losophie (Tahafut al-Falasi{ah) (Madrid 
1952); Hikmet Haşim. "Tal:ı~itatün l:ıavle 
na~i'l-Gazzalf li-mezhebi '1-Meşşfı'iyyfn 
ve ·ı- Eflatüniyyeti'l-mul:ıdeşe" (Mecelle, 

XXXII JDımaşk 19571. s. 289-302); Zebl
hullah Safa. "Mubfılefet-i Aliman-ı Şer'
ba-Danişha-yı 'A~f ve Sehm-i Gazzali ve 
hem Endfşeganeş der Vapesfn-i Sede
ha-yı Tarfi.H islamı der In Setfzendegf
ha" (İranname, IV/4 JWashington DC 
1986], s. 571-582); Seyyid Hüseyin Nasr. 
"Gazzalf: Bakim-i Mu'annid-i Felsefe" 
(lranname, IV/4 JTahran 1986], s. 583-
592); Sabri Orman. Gazdli, Hakikat 

Araştırması, Felsefe Eleştirisi, Etkisi 
(İstanbul 1986); Mustafa Çağrıcı. "İbn 
Teymiyye'nin Bakışıyla Gazzalf-İbn Rüşd 
Tartışması" (İTED, IX 119951. s. 77-126) . 

Gazzalfnin. dönemindeki felsefeye kar
şı yönelttiği eleştirilere rağmen çağ

daş araştırmacıların önemli bir kısmı 

ortaya koyduğu düşüncelerden hareket 
ederek onun aynı zamanda bir filozof ol
duğu kanaatini benimsemişlerdir. Nite
kim hemen bütün İslam felsefesi tarih
lerinde ona geniş yer verilmesi yanında 
başta sebeplilik problemi olmak üzere 
belli felsefi konularla ilgili görüşleri hak
kında da çalışmalar yapılmıştır (mesela 
bk. julian Obermann, Der Philosophische 
und religiöse Subjektivismus Ghazalis, 
Wien 192 ı; Abbas MahmOd el-Akkad, 
"es-Sebebiyye 'i nde '1-Gazzalf". el-Ki tab, 
iii JKahire 19481. s. 693-70 ı; ibrahim Agah 
Çubukçu , Gazaif ve Şüphecilik, Ankara 
1963; irfan Abdülhamld Fettah, "el-imam 
el-Gazzalf: Dirase fı'l-menhec", MMİ!r., 
XXXII/3-4Jl40l/l98l], s . 585-607; Abdül
ker!m el-Osman, ed-Dirasatü'n-nefsiyye 
'inde'l-müslimln ve'l-Gazzall bi-vechin 
I].J.şş, Kahire 1401/1981; Ham man! Buha
r!, el-İdrakü 'l-f:ıissl 'inde'l-Gazzall, Cezayir 
1987; Binyarnin Abrahamov, "al-Ghaza
li's Theory of Causality". Stvdia Islami ca, 

LXVII JParis 1988!. s . 75-98; Salah Abdü
lallm İbrahim. "es-Sebebiyye beyne'l-Gaz
zalf ve İbn Rüşd", Havliyyetü Külliyeti 
uşuli'd-dln, IX 1 Kah i re l992J, s. 121-155) . 
Çeşitli felsefi görüşleri bakımından 
Gazzalfyi kendinden önceki ve sonraki dü
şünürlerle karşılaştıran çalışmaların 

sayısı da hayli kabarıktır (mesela bk. S. 
de Beaurecueil, "Gazzali et S. Thomas 
d'Aquin: Essai sur la preuve de l'exis
tence de Dieu proposee dans l'Iqtisad et 
sa comparasion avec !es 'voies' thomiste", 
B/FAO, XLVI Jl947J. s. 199-238; H. A. 
Wolfson, "Avicenna, Al-gazali, and Aver
roes on Divine Attributes", Homenaje a 
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Milla's-Vallicrosa, If [ Bareelona ı 956J, s. 
545-57 ı; Simon van der Bergh, "Ghazali 
on Gratitude Towards God and Its Greek 
Sources", Stvdia fslamica, VI! [Paris 
19571. s. 77-98; George F. Hourani, "The 
Dialogue between Al Ghazali and the Phi
losophers on the Origin of the World". 
Mw, XLVlll [ 1958J, s. 183-191 , 308-314; 
Neclb Mükevvel, el-Gazzalf ve İbn Rüşd, 
Beyrut 1962; Husain Kassim, "Existentia
list Tendendes in Ghazali and Kierke
gaard", IS, X [!971J, s. 103-128; E. Abu 
Shanab, "Ghazali and Aquinas on Cau
sation", Monist, LVII! [Salle 19741. s. 140-
l 50; a.mlf., "Two Philosophically-Orien
ted Theologians, Al-Ghazali and St. Bona
veture", Miscellanea Francescane, LXXV 
[Roma ı 975 J, s. 883-892; Süleyman Hay
ri Bolay, Aristo Meta{ıziği ile Gazzalf Me
tafıziğinin Karşılaştırılması, Ankara 1976; 
Muhammed Reşad Salim, Mu!j:arene 
beyne'L-Gazzalf ve İbn Teymiyye, Kü
veyt 1980; R. MahmGd Harndi ZakzGk, el
Menhecü '/-felsefi beyne'L-Gazzalf ve Di
kart, Kahire 140111981 ; Richard Frank, 
"Al-Ghazali's Use of Avicenna's Philoso
phy", RE!, LV-LVIII [ 1987-19891. S. 271-
285; D. B. Burrell. "Ghazali and Aquinas 
on the Names of God". Literature and 
Theology, lll [19891. s. 173-180; !ysa A. 
Bello, The Medieval fslamic Controversy 
Between Philosophy and Orthodoxy, 
ljma' and Ta'wfl in the Con{Lict Between 
al-Ghazall and fbn Rushd, Le iden ı 989; . 
Masarrat Husain Zuberi, Aristat/e {384-

322 B.C.] and al-Ghazali [1058-1111 A. 
D.}, Delhi 1992; Karen Harding, "Causa
lity The n and Now: Al Ghazali and Quan
tum Theory". Tli.e American Journal of fs
Lamic Sciences, X/2 1 Herndan 1993 J, s. 
165-177). 

4. Mantık ve Bilgi Felsefesi. Gazza
ll'nin mantık ve bilgi teorisine dair 
araştırmalar içinde Ferld Cebr'in çalış

maları geniş yer tutar. 19S4'te Gazzall'
nin hayatı ve eserleriyle ilgili yukarıda 
anılan araştırmasını, 19S6'da "L' extace 
de Plotin et le fa na' de G haz mi" (St./, VI , 
ı O 1- ı 24) başlıklı makalesini yayımiayan 
Ferid Cebr, daha sonra çalışmalarını bü
yük ölçüde onun bilgi felsefesi üzerinde 
yoğunlaştırdı. 1958 'de Beyrut'ta La 
notian de la ma'rifa chez Gliazali, 
Paris'te La notian de la certitude se
lan Ghazali adlı eserlerini neşretti. Yi
ne aynı yılda son eserinin bir özetini 
"Fikretü '1-yal}ini' d -d inf 'inde '1-Gazzali" 
başlığıyla el-Meşri]f'ta yayımtadı (Lll/1 
[Beyrut l958J, s. 3-19). Ferid Cebr, "Müş
kiletü'l-ma'rife beyne Aristo ve'l-Gazza-
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li'" başlıklı seri makalesinde ( el-Meşri!j:, 
Llll/6 [ Beyrut ı 9591. s. 679-690, LlV/1 
[ l 960J, s. 68-9 l; LVI/2 [ 1960J, s. 256-297) 
bilgi felsefesi ve mantık bakımından 

Aristo ile Gazzall'yi karşılaştırdı. Araştır
macının önemli bir çalışması da büyük 
ölçüde İJ:ıya'dan faydalanarak hazırla
dığı Gazzali terminolojisine dair Essai 
sur le lexique de Ghazali adlı eseridir 
( Beyrut 1985) . Gazzali terminolojisine 
ağırlık veren dikkate değer bir başka 
eser daha önce Hava Lazarus-Yafeh ta
rafından yayımlanmıştı. On beş yıllık bir 
çalışmanın ürünü olduğu söylenen Stu
dies in al-Ghazzali adındaki bu eser (Je
rusalem ı 975). yazarın Gazzali üzerine 
daha önce yazdığı çeşitli makalelerden 
oluşmaktadır. Kitapta özellikle Gazza
ll'nin terminolojisi ve en çok kullandığı 
terimler tesbit edilerek bunlardan ha
reketle hem onun felsefesi hem de 
eserlerinin otantikliği üzerinde durul
maktadır. Yazar Gazzall'nin semboliz
mine ve bilgi felsefesine de geniş bir 
bölüm ayırmıştır. · Düşünürün mantık 

ve bilgi felsefesiyle ilgili diğer çalışmalar
dan bazıları . şunlardır: Ali el-Belhevan, 
Ş evre tü '1-fikr ev müşkiletü 'l-ma' rife 
'inde'l-Gazzali (Tunus, ts., el-Meba
his); Bemard Weiss. "Knowledge of the 
Past: The Theory of Tawatur According 
to Ghazali" (St./, LXI [1985J, s. 81-105); 
Fiktor Said Basll,. Menhecü '1-baJ:ı§ 'ani'l
ma' rife .'inde '1-Gazzali ( Beyrut, ts ., 
Darü ' l-kitab el-Lübnanl); Frederick J. 
Barny, "The Moslem Idea of 'Ilm ( Know
ledge) (Illustrated by al-Ghazali's Experi
ence)" (Mw, IX [19191. s. !59- !68); İb
rahim Agah Çubukçu, · "İslam Müellif
lerine Göre ilimierin Taksimi ve Bunlar 
Arasında Gazzalf'nin Yeri" (AÜİFD, VII 
[ 1958-19591 . s. ı ı 9-130); Michael E. Mar
m ura. "Ghazali's Attitude to the Secular 
Science and Logic" (Essays on lslamic 
Philosophy and Science, ed. G. F. Hou
rani , Albany 1975, s. 100-111); Muham
med İbrahim el-Feyyümi. el-İmamü'l
Gazzali ve 'ala]fatü '1-ya]fin bi'l-'a]fl 
(Kahire 1976); Necip Taylan, Gazzali'
nin Düşünce Sisteminin Temelleri, 
Bilgi-İman-Mantık (İstanbul 1989); Re
fik ei-Acem, el-Mantı]f 'inde'l-Gazzali 
fi eb' adihi'l-Aristoviyye ve ljuşi'ışiy
yatihi'l-İslômiyye (Beyrut 1990). 

5. Ahlak, Siyaset, Eğitim. Gazzall'nin 
ahlak düşüncesine dair ilk çalışma

lardan biri olan Zeki Mübarek'in el-Alj
JQ]f 'inde'l-Gazzali (Kahire 1923 [?1) 
adlı doktora tezi yeterli ve kuşatıcı bir 
araştırma niteliği taşımaktan uzak 

olup yüzeysel değerlendirme ve olum
suz yargılar içermektedir. Bundan baş

ka Muhammed ei-Behl'nin el-Gazzali 
fi felsefeti'l-aljla]fiyye ve 'ş-şi'ıfiyye 
(Kahire 1955). Muhammed Ahmed Şe
rlf'in Ghazali's Theory of Virtue (AI
bany 1975), Muhammed Ebü'I-Ka
sım ' ın The Ethics of al-Ghazali: A 
Composite Ethics in Islam (Selangor 
1975). Mustafa Çağncı'nın Gazzali'ye 
Göre İslôm Ahlakı (İstanbul 1982), 
Muhammed Ömerüddin'in The Ethi
cal Philosophy of Al-Ghazzali (La
hore 1988) adlı eserleri yanında şu ma
kaleler de zikredilebilir: C. G. Naish, "Al 
Ghazali on Penitence" ( Mw, XVI !19261 , s. 
6-18) ; Ann K. S. Lambton, "The Theory 
of Kingship in the Nasihat ul-Mulük of 
Ghazrui" (IQ, ı ı 19541. s. 47-55) ; Muham
med Ebü'l-Kasım. "Al-Gazali's Cancep
tion ofHappiness" (Arabica, XXII [Le iden 
19751. s. 153-161); George F. Hourani, 
"Ghazzllii on the Ethics of Action" (JAOS, 
XCVI 119761. s. 69-88). 

Gazzali'nin siyaset felsefesi hakkında
ki en kapsamlı çalışma," Gazaif politique · 
et juriste" (Melanges deL 'universite Saint
Joseph, XLVI, Beyrouth 1970, s. 429-449) 
başlıklı makalenin de yazarı olan M. Hen
ri Laoust tarafından yapılmıştır. La po
Jitique de Gazali (Paris 1970) adını ta
şıyan bu eserin birinci bölümünde onun 
yetiştiği siyasi ortam ve kronolojik sıra
ya göre başlıca eserlerinde siyaset me
seleleri incelenmiş; ikinci bölümde önem
li siyaset terimlerinin tanımlarından baş
lanarak siyaset-ilim, siyaset-insan ilişki

leri. siyasi yapının ana unsurları olarak 
imam, vezir ve hukukçuların nitelikleri 
ve işlevleri (Abdülkahir el-Bağdadl ve Ma
verdi ile mukayeseli bir şekilde). siyasifa
aliyetin dini ve dünyevi amaçları. siyaset 
sosyolojisi bakımından ibadetler, ahlaki 
faziletler. adalet, suç ve ceza. yabancı 
unsurların hukuki durumu gibi başlıca si
yaset-hukuk meseleleri ele alınmıştır. W. 
Montgomery Watt'ın "Reflections on Al
Ghazali's Political Theory" ( Glasgow Uni
versity Oriental Society Transactions, XXI 
11965-19661. s. 12-24). Leonard Binder'in 
"ai-Ghazali's Theory of Islamic Govern
ment" (Mw, XLV !1955 J, s. 229-241), Fah
rettin Korkmaz'ın Gazôli'de Devlet (An

kara 1995) başlıklı çalışmaları da burada 
kaydedilmelidir. 

Gazzali'nin eğitime dair düşünceleri 
daha çok müslüman araştırmacılar için 
ilgi çekici olmuştur. Bu konudaki çalış
malardan birkaçı şunlardır: Fethiye Ha
san Süleyman, Mezahib fi't-terbiye, 



baJ:ışün fi'l-me?;ôhibi't-terbevi 'inde']- by'nin Theodicy in Islamic Thought: 
Gazzali (Kahire 1956); M. A. Quraishi, The Dispute over Al-Ghazali's "Best 
"Al-Ghazali's Philosophy ofEducation" of All Possible Worlds" adlı eserinde 
(Journal of the Maharaja Sayajirao U ni- (Princeton I 984) Gazzall"nin, "Bu alem 
versity of Baroda, X lll/ I 1 I 964 ı. s. 63-69); mümkün alemierin en iyisi dir" şeklinde 
Shafique Ali Khan, Ghazali's Philoso- ifade edilen görüşünden hareketle ilahi 
phy of Education (Haydarabad ı 976); hikmet ve kudret. imkan ve zorunluluk, 
Abdülemlr Şemseddin el-Fikrü't-terbe- kader, hayır ve şer kavramları çerçeve-
vi 'inde'l-İmam el-Gazzali (Beyrut sinde düşünürün ilahi adalet (theodicy) 
ı 985); Hammanl Bfıharl, et-Ta'lim 'in- öğretisi temellendirilmekte, görüşleri-

de'J-Gazzali (Cezayir ı 987); Hasan Mah- ni besleyen kelaml ve felsefi kaynakların 
mut Çamdibi, Şahsiyet Terbiyesi ve incelenmesi yanında karşı görüş ve 
Gazali (istanbul I 983). tenkitler de değerlendirilmektedir. Ko-

6. Tasavvuf. Gazzall'nin tasawufı ha- nuyla ilgili diğer araştırmalardan bazı-
yatı ve bu sahadaki görüşleri araştır- ları şunlardır: Margaret Smith, "Al-
macıların en çok ilgi gösterdikleri alan- Ghazali on the Practice of the Presence of 
lardan biridir. Bu çalışmalar arasında, God" (MW, XXIII 119331. s. 16-23); M. 
Gazzall'nin genel olarak tasawufı gö- Umaruddin, "An Espasition of al-Ghaz-
rüşlerini veya tasawufı şahsiyetini ele zali's View on the Problem of the Free-
alanlar bulunduğu gibi belirli bir konu do m of the Will" (Muslim University Jour-
etrafındaki görüşlerini inceleyenler de nal, lll 1 ı 936!. s. 31-5 ı); Ebü'l-Kasım 
vardır (mesela bk. w. R. w. Garnaner, Gerecl, "Arii-yı Gazzall der 'ilm-i Uşı11-i 
"Al-Ghazali as Sufı" , Mw, VII 119171. s. F*h" (Ma'ari{, ll !Tahran 1363 hş . l. s. 
ı 3 ı -143; Miguel Asi n Palacios, "La mys- 141-177); James Robson. "Al-GhazaU and 
tique d'Al-Gazzali", Melanges de la Fa- theSunna"(Mw,XLVI1955J,s.324-333); 
culte orientale de l'Universite St. Jo- Muhammed b. Tavlt et-Tand, "Gazzali'-
seph de Beyrouth, VII 119 ı 4- ı 9211. s. 67- ye Göre Kur'an'ın Tefsiri" (AÜiFD, V 1 I 9571. 
104; M. Smith. Al-Ghazzall the Mystic, s. 1-18); W. Montgomery Watt, The 
London I 944; George W. Davis. "Sufısm: Faith and the Practice (London 1963); 
From its Origins to a!-Ghazzali", Mw, Peter Antes, Prophetenwunder in der 
XXXVIII 1 ı 9481. s. 24 ı -256; c. R. Up per, As'ariya bis al-GazCili (Al-gazel) (Frei-
"Al-Ghazali's Thought Canceming the Na- burg 1970); L. E. Goodman. "GhazaU's 

· ture of Man and Union with God", Mw, ArgumentfromCreation"(/JMES,ll[l9711. 
··: XLII 119521. s. 23-32; Simon van den . .s. 67c85, . 168~ 188); Abdul Haq Ansari. 

Bergh, "The 'Love of God' in Ghazali's "TheDoctrineofDivineCommand:AStu-
.. Vivifıcation of Theology", JSS, ı 1 ı 9561. dy in the Development of GhazaU's View 

s. 305-321; Mehmet Aydın. "Gazzali'nin of Reality " (IS, XXI/3 1 I 9821. s. 1-47); Ah-
Kurb Nazariyesinde Allah'ın Sıfatlarının med es-Selavl, 'İlmü'l-kelam ve na?:a-
Anlam ve önemi", AÜiFD, XXII [ı 9781. s. riyyatü'l-Gazzali (Rabat I 982); Meh-
307-314; Muhammed Abul Ouasem. metS. Aydın, "Al-Ghazall's Idea ofDeath 
"Al-Ghazall in Defence of Süfıstic Inter- and His Classifıcation of Men in the 
pretation of the Qur'an" ,/C LI II ı 19791. s. World-To-Co me" (AÜiFD, XXVI 11983 ı. s. 
63-86; Adnan Hüseyin el-İvadi, eş-Şi'- 223-240); A. Hammad, "Ghazali 's Juristic 
ru'ş-şüfi J:ıattiı ufüli medreseti Bagdad Treatment of the Shari'ah Rules in al-
ve ?Uhüri'l-Gazzalf IBağdad 19861; Ah- Mustasfa" (AmericanJournaloflslamic 
med Mohamed )ay, "The Impact of Al- Science, IV/2 [19871. s. 159-177); Binya-
Ghazzali's Work on Sufısm", Islam To- min Abrahamov, "Al-GhazaU's Supreme 
day, IV [ 1986 J, s. 35-43; Hasan Şahin, W ay to Know God" ( Stvdia lslamica, 
"Gazall ve Tasavvur·, Ebü Hamid Mu- LXXVII [Paris 19931. s. 141-168); Rebl" 
hammed el-Gazalf, s. 87-100). Hadi el-Medhall, Keşfü mevl;rıfi'l-Gaz-

1. Dini İlimler. GazzalTnin başta kelam zali mine's-sünne ve ehliha ve nal;rdü 
ve fıkıh olmak üzere dini ilimlerdeki ba'zı ara'ihi (Kahire 1410). 

yerini ve görüşlerini inceleyen pek çok 8. Dinler ve Mezhepler. Gazzali'nin çe-
araştırma yapılmıştır. Bunlardan, "Cre- şitli dinler ve mezhepler hakkındaki gö-
ation in Time in Islamic Thought with rüş1eri de bazı araştırmalara konu ol-
Special Reference to Al-Ghazali'' (Gad and muştur. lgnaz Go1dziher'in Die Streit-
Creation An Ecumenical Symposium, ed. schrift des Gazali gegen die Batınıj-
David B. Burrell. Bernard McGinn [Indi- ja-Sekte adlı çalışması (Leiden 1916), 
ana 19901. s. 246-264) başlıklı önemli bir Feçla'iJ:ıu'l-Batıniyye'nin metnine ila-
makalenin de yazarı olan Eric L. Orms- ve olarak otuz beş sayfalık Almanca bir 
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mukaddime ile yetmiş yedi sayfalık bir 
muhteva tahlilini vermektedir. Kitap, 
düşünürün Batıniler hakkındaki eserle
ri ve görüşleri üzerinde yapılan ilk çalış
malardandır. Diğer çalışmalardan bazı

ları şunlardır: Samuel M. Zwemer, "]e
sus Christ in the Ihya of al-Ghazali" (Mı\/, 
VII 119171. s. 144-158); O. Pretzl, Die 
Streitschrift des Gazali gegen die 
Ibdhija (Muenchen 1933 ); Constance E. 
Padwick, "Al-Ghazali and the Arabic Ver
sions of the Gospels" (Mı\!, XXIX ı ı 9391. s. 
130-140); İbrahim Agah Çubukçu, Gaz
zali ve Batınilik (Ankara 1964); Franz 
Elmar Wilms, Al-Ghazali's Schrift wi
der die Gottheit Jesu (Leiden 1966); 
Hava Lazarus-Yafeh, "Etude sur la pole
mique Islamo-chritienne: Qui etait 
l'auteur de al-Radd al-ğamllli-ilahiyat 
'İsa bi-Sarlh al-Inğll attribue al-Ghaz
zali" (lOS, I [ 1971 J. s. 249-256). 

9. Batı Dünyasına Etkileri. Halen araş
tınlmaya muhtaç olan bu konuda şu 
eserler zikredilebilir: M. Saeed Sheikh, 
"Al-Ghazali's Influence on the West" (Pa
kistan Philosophical Journal, Xl [ 19731. 
s. 53-67) ; Manuel Alonso Alonso, "In
fluencia de Algazel en el Mundo Latino" 
(Al-Anda/us, XXIII [ 19581. s. 371-380). 

10. Armağanlar. Gazzall'nin doğum 
veya ölüm yıl dönümleri dolayısıyla çe
şitli ilmi toplantılar yapılmıştır. 27-31 
Mart 1961'de Şam'da düzenlenen kong-

. red e sunulan bildiriler Mihricanü '1-
Gazzali: Ebu ljamid el~Gazzali ii'?;- . 
?;ikra et-tasi'a li-milddih adıyla neşre

dilmiştir (Kahire 1962). Hicrl takvime gö
re Gazzall'nin ölümünün 900. yıl dönü
mü münasebetiyle UNESCO'nun 9-1 O Ka
sım 198S'te Paris'te tertip ettiği yuvar
lak masa toplantılarında tartışılan dü
şünürün hayatı, fikirleri, tesirleri ve fi
kirlerin aktüel değeri hakkındaki teb
liğler UNESCO'nun katkılarıyla "Islam 
d'hier et d'aujour'hui" serisi içinde Gha
zali, la raison et le miracle. Table 
ronde UNESCO, 9-10 descembre 1985 
başlıklı kitapta yayımlanmıştır (Paris 
1987) . Aynı yılın 27-29 Kasımında Fas 
Kraliyet Akademisi'nce Rabafta düzen
lenen kongrenin bildirileri ljall;ratü vaşl 
beyne'ş-Şarl;r ve'l-Garb: EbU ljamid 
el-Gazzali ve Musa b. Meymun (Aga
dlr 1985); 14 Mart 1988'de Kayseri'de 
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp 
Tarihi Enstit.üsü tarafından gerçekleşti
rilen kongrenin bildirileri de EbU Hamid 
Muhammed el-Gazali (ı 050-11 ı I) 
başlığıyla (Kayseri 1988) yayımlanmıştır. 

Darülbeyza'da yapılan . benzeri bir çalış-

533 



GAZZALi 

ma ise el-İmam Ebu lfamid el-Gaz
zali fi ~ikra mururi tis'ami'e sene 
'ala vefatih: 505-1405 adıyla basılmış 

(Darülbeyza 1988). Washington DC'de ya
yımlanan Iranname adlı derginin bir 
sayısı da (IV/4 jl986J) Gazzall'ye ayrıl

mıştır. 

ll. Literal Çalışmalar. Gazzall hak
kında birkaç yetersiz literal çalışma ya
pılmış olup bunlar arasında sadece 
onunla ilgili bazı yayınları içine alanlar 
bulunduğu gibi genel bir bibliyograf
yanın bir kısmını Gazzall'ye tahsis eden
ler de vardır. Kojiro Nakamura'nın "A Bib
liography on Imam al-Ghazali" (Orient, 
XIII !Tokyo I 977j. s. ı 19- ı 34) başlıklı 

çalışmasında Gazzall ile ilgili kitap ve 
makaleler yazıldıkları dillere göre iki 
liste halinde sıralanmış. ilk listede Batı 
dillerinde yazılanlar, ikinci listede İslami 
dillerde kaleme alınanlar verilmiş. liste
lerdeki çalışmalar yazar adına göre al
fabetik olarak sıralanmıştır. Birinci lis
tede 198, ikinci listede kırk iki kitap ve 
makale yer almaktadır. Abdurrahim Gü
zel"in "Gazal!Bibliyografyası Üzerine Bir 
Deneme" (Ebü Hamid Muhammed ei
Gazalf, s. 249-272) başlıklı çalışması ya
kın zamanda hazırlanmış olmasına rağ
men bir hayli eksiktir. Diğer çalışmalar 
arasında şunlar zikredilebilir: Suhail 
Manzoor ve Abdul Waheed Khan. "Al
Ghazali: A Select Bibliography ofWorks 

· Translated into English" (/C, LIV ı ı 980!. 
s. 9 ı -94); Manzoor- A. Khan. "al-Ghazali: 
A Select Bibliography ofWorks in English" 
(Islam and Modern Age, XIII/3 ı ı 9821. s. 

I 84- I 90). 

Bu çalışma alanları ve türleri dışında 
genel olarak İslam felsefesi, tasawuf, 
fıkıh, kelam. ahlak, siyaset gibi ilimiere 
dair sistematik ve tarihi çalışmaların en 
ağırlıklı konularından birini Gazzall teş
kil eder. Ayrıca dünyanın hemen bütün 
tanınmış ansiklopedilerinde Gazzall'ye 
geniş yer verilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sarton. Jntroduction, I, 753-754; Abdurrah
man Bedevl. Mü'elle{fıtü'l-Cazzfıli, Küveyt 
1977; H. Lazarus-Yafeh, Studies in al-Ghazza
li, Jerusalem 1975, s. 29-43,210-248,259-263, 
325-348,391-411, 413-436; Abdurrahim Güzel, 
"Gazaif Bibliyografyası üzerine Bir Deneme", 
Ebü Hfımid Muhammed el-Gazfı/1: 1050-1 1 1 1 
(haz. Ahmet Hulüsi Köker), Kayseri 1988, s. 
249-272; KojirÖ Nakamura. "A Bibliography on 
Imam al- Ghazali ", Orient, XIII, Tokyo 1977, s. 
119-134; Charles E. Butterworth. "The Study of 
Arabic Philosophy Taday", MESA Bulletin, XVII/2 

(ı983),s . 161-163; SU, LX1X(l989), s. 181-183. 
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GAZZALI, Ahmed b. Muhammed 

(bk. AHMED el-GAZzALI). 

GA.ZzAıl, Muhammed 

(bk. MUHAMMED el-GAZzALI). 

GAZZALiYYE 
(4.:-llj.ll) 

Gazziili'nin 
(ö. 505/ı ı ı ı ı 

fikirlerini benimseyen 
bazı sufiler tarafından 

ona nisbet edilen bir tarikat 

· (bk. GAZzALl). 

GAZZE 
( öjC ) 

Güneybatı Filistin'de 
bugün Gazze şeridi denilen 

bölge ve merkezi. 

_j 

_ı 

_ı 

_ı 

Akdeniz'in güneydoğu köşesi kıyıla

rında yer alan 363 km2 yüzölçümün
deki Gazze şeridinin kuzey kesiminde
dir. 1995'teki şehir nüfusu 300.000 olup 
çoğunluğunu müslüman Araplar teşkil 
eder (bölge nüfusu 900.000). 

Denizden 4 km. içeride kurulmuş olan 
Gazze tarih boyunca Filistin toprakla
rındaki idari birimlere bağlı kalmış. an
cak ticari münasebetlerini daha çok Mı
sır'Ia geliştirmiştir. Eskiden ihraç edi
len mallar develerle Kahire'ye ulaştırı

lırdı. Suveyş Kanalı'nın açılmasından ön
ce Mısır. Suriye ve Anadolu'dan gelen 
ticaret ve hac yollarının birleşme nok
tası olarak çok hareketli günler yaşa
mıştır. Tarih boyunca devamlı el değişti
ren Gazze, Bizanslılar zamanında önem
li bir ticaret merkezi ve bu arada Mek
ke'den gelen tüccarların da uğrak nok
tası idi. Müfessirler. Kureyş suresinde 
bahsedilen yaz ve kış seferlerinde kışın 
gidilen yerin Gazze olduğunu söylemek
tedirler. Mekkeli tüccar kafilelerinden 
birinde Hz. Peygamber'in büyük dedesi 
Haşim b. Abdümenat da bulunmuş ve 
bu şehirde vefat etmiştir; kabrinin bu
rada yer alması sebebiyle şehre bazı 

kaynaklarda Gazzetü Haşim denildiği gö
rülür. Hz. Peygamber'in babası Abdul
lah da Gazze'ye gelen tüccarlar arasın
dadır. Hz. Ömer'in esas servetini İslam'a 
girmeden önce Gazze'ye yaptığı ticari 
yolculuklardan kazandığı rivayet edil
mektedir. Hicretin 2. yılında ( 624) Bedir 

Gazze 

Gazvesi'ne yol açan zengin ticaret ker
vanı da Ebu Süfyan idaresinde Gazze'
den dönmekteydi. 

Gazze, Hz. Ebu Bekir'in hilafeti zama
nında fethedildi ( 13/634). Kaynaklarda 
bölgenin VII-IX. yüzyıllar arasında du
rumu hakkında fazla bilgi bulunmamak
ta, genellikle Suriye ve Filistin'de ya
şayan Arap kabileleri arasındaki çatış

malara sahne olduğu anlaşılmaktadır. 

imam Şafii 767'de Gazze'de doğdu. İbn 
Havkal ve Makdisl şehrin büyüklüğünü , 

zenginliğini, ulucamiinin güzelliğini ve 
etrafındaki bağlarla bahçelerin bereket
liliğini anlatırlar. Uzun süre müslüman
Iarın idaresinde kaldıktan sonra Haçlı

lar'ın ilerleyişi sırasında Kudüs Kralı lll. 
Baldwin'in eline geçen Gazze ( 1149), 
Hattın Savaşı'ndan sonra Selahaddin-i 
Eyyubl :tarafından geri alındı ( 1187) ve 
tekrar müslüman kimliğine kavuştu

ruldu. 1258 yılında Bağdat'ı zaptederek 
Abbas\' hanedanlığını çökerten Moğol

lar'ın İslam topraklarında ulaşabildikle
ri batıdaki en uç nokta Gazze'dir. Ancak 
şehir. Moğol kuwetlerinin Memlükler 
tarafından Aynicalut Savaşı'nda hezi
mete uğratılmalarından ( 3 Ey ı ü I ı 260) 
sonra geri alınmış ve Mısır'ın Osmanlı

lar tarafından fethine kadar (ı 51 7) on
ların idaresinde kalmıştır. Gazze'nin 
Memlük hakimiyeti altında şanslı bir 
dönem yaşadığı görülmektedir. Sultan 
ı. Baybars burada imar faaliyetine giriş
miş. bu arada önemli bir kütüphane 
kurmuştur. Kahire'nin kapısı sayılan bu 
şehre Memlük sultanları Kudüs veya Hi
caz'a yaptıkları ziyaretler sırasında mut
laka uğrarlardı. Bu dönemin idari tak
simatında bir naiblik olan ve aynı za
manda önemli bir posta güzergahında 
bulunan Gazze'ye Refah üzerinden ge
len haberler buradan Kerek, Dımaşk ve
ya Safed gibi merkeziere ulaştırılırdı. 

Gazze, Kahire'nin emniyeti açısından 
adeta ileri karakol gibi değerlendiril

miştir. Yavuz Sultan Selim'e karşı savaş 


