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Gazzali'nin 
(ö. 505/ı ı ı ı ı 

başta tasavvuf ve ahlak 
olmak üzere fıkıh, kelam gibi ilimiere 

bilhassa amaçları bakımından 
yeni yaklaşımlar getiren 

önemli eseri. 

Gerek ismi gerekse kısa önsözündeki 
açıklamalar, Gazzall'nin bu eseri islam 
ümmeti için bir ıslah projesi niteliğinde 
kaleme aldığını göstermekte, eski ve ye
ni ilim çevrelerinde de genellikle İJ:ıya'ın 
böyle bir iddia ile yazıldığı kabul edilmek
tedir. Müellif eserin önsözünde, ahiret yo
lunun öncüleri olması gereken alimierin 
şeytanın aldatmasına kapılmış şekilciler 

olduğundan yakınır; bunların ilim kavra
mını yozlaştırdıklarını. ilmi siyasetçilerin 
taleplerine uygun olarak verilen fetvalar
dan veya içeriksiz kelaml tartışmalardan 
ya da vaizlerin sıradan insanları etkileyen 
tumturaklı konuşmalarından ibaret sa
yarak halkı yanılttıklarını söyler; gerçek 
ilimierin ve selef-i salihinin takip ettiği 
ahiret yolunun artık unutulduğunu gö
rerek İJ:ıya'ü 'ulCımi'd-din adını verdiği 
kitabı yazmanın gerekli olduğu kanaati
ne vardığını belirtir (1, 2). Dikkatle bakıl
dığında eserde, müslümanların içine düş
tüğü dini -ahlaki ve kültürel yozlaşmanın 
ve bunların içtimal ve siyasi yansımala
rının incelendiği anlaşılır. Klasik kaynak
larda Gazzall'nin İ]J.ya'ı inziva dönemin
de (ı 095- 1 ı 05) kaleme aldığı kaydedil
mektedir. Gazzall de tarih belirtmeden 
eseri bu dönemde yazdığı kitaplar arasın
da zikreder (el-Müstaş.fa, I, 3-4). Maurice 
Bo uyg es kitabın 488-495 ( 1 095-11 O 1) yıl
ları arasında telif edildiği kanaatindedir 
(Essai, s. 42). 

Dört ciltten oluşan eserin her cildinde 
"kitab" başlığı altında on konu işlenmiş
tir. "Rub'u'l-ibadat" başlıklı ilk ciltte ilim. 
akaid, temizlik. namaz, zekat, oruç. hac, 
Kur'an tilaveti, zikir ve dua, virdler ve ge
celeri n ihyası konuları ele alınmıştır. Bu 
bölümün en önemli özelliği , ibadetlerin 
zahiri usul ve erkanı hakkında bilgi veril
dikten sonra fıkıh kitaplarından farklı ola
rak bunların ihlas, huşü gibi müellifin 
"kalbin amelleri" dediği manevi şartlarıy
la ahlaki boyutları üzerinde de durulma
sıdır. Bu niteliğiyle İJ:ıya', İslam kültür ta
rihinde ibadet psikolojisi bakımından özel 
bir yere sahiptir. Yeme içme adabı , evli
lik, ekonomik hayat, hel al ve haram, ül-
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fet, kardeşlik, sohbet ve muaşeret ada
bı; uzlet. sema ve vecd; emir bi'l-ma'rüf 
nehiy ani'l-münker, maişet adabı ve Pey
gamber'in ahlakına dair "Rub'u'l-adat" 
başlığını taşıyan ı ı. ciltte Gazzali'nin İsla
mi bir aile, devlet. toplum ve iktisat dü
zeninin teorik temelini ortaya koymaya 
çalıştığı ve bunu büyük ölçüde başardığı 
görülmektedir. Bu modelde asıl unsurun 
ailevl. içtimaL iktisadi. siyasi vb. ilişkile

riyle ilgili dini ve ahlaki bilgisi, bilinci. du
yarlılığı ve sorumluluk duygusu gelişmiş 
fertler olduğu görülür. Bu gelişmenin 
sağlandığ ı fertlerin elindeki dünya haya
tının kendisi güzel olacağı gibi bu hayat 
ahiret mutluluğunun da hazırlayıcısı ola
caktır. "Rub'u'l-mühlikat" başlıklı lll. ciltte 
insanın manevi. ahlaki yönü, nefsin ter
biye edilmesi, yeme içme ve cinsel arzu
ların kontrol altına alınması, dilin afetle
ri; gazap. kin ve haset; dünyanın anlamı 
ve önemi; cimrilik ve mal tutkusu; mevki 
tutkusu ve riya; kibir, kendini beğenmiş
lik ve kuruntu (gurur) konuları ele alın
mıştır. Gazzall bu konuları işlerken ahlak 
ve tasawuf iiteratüründen geniş ölçüde 
yararlanmakla birlikte son derece dira
yetli psikolojik ve pedagojik tahlilleriyle 
selefierini aşmıştır. Gazzall, kendi deyi
miyle bu ahlaki hastalıkların psikolojik ve 
sosyal sebeplerini ve iyileştirme yollarını 
gösterirken her seviyedeki okuyucusunu 
bir iç gözleme yöneltmekte, onu kendi ru
hunu tanımaya, ahlaki şuurunu ve irade
sini harekete geçirmeye sevketmektedir. 
Bu cildin "Zemmü'l-cah ve'r-riya" bölü
münde insandaki mevki tutkusunun psi
kolojik temelleri incelenirken ortaya ko
nan insan tasawuru felsefi antropoloji 
bakımından önemlidir. Ayrıca bu cildin so
nunda "Zemmü'l-gurür" başlığı altında, 
dönemin İslam toplumuyla ilgili olarak 
gerçekçi ve yararlı bir dindarlık eleştirisi . 
yapılmıştır. "Rub'u'l-münciyat" başlığını 
taşıyan son bölümde ise tövbe, sabır ve 
şükür, havf ve reca, fakr ve zühd, tevhid 
ve tevekkül. muhabbet, şevk, üns ve rıza ; 

niyet, ihlas ve sıdk; murakabe ve muha
sebe, tefekkür, ölüm ve ahiret hayatı ko
nuları incelenmiştir. Ancak bu başlıklar 
altında dar anlamda tasawufi ve ahlaki 
görüşler ortaya konmakla yetinilmemiş, 
konunun özelliğine göre ince fikri ve fel
sefi tahliller de yapılmıştır. Mesela töv
be, sabır ve şükür, tevhid ve tevekkül bö
lümlerinde yeri geldikçe irade ve özgür
lük problemi üzerine ortaya konan gö
rüşler müellifin felsefi, kelaml ve tasav
vufi birikimi yanında dehasının da bir ürü-

nü sayılacak değerdedir. İslam filozofları. 
Grek felsefesinin bütün konularına ilgi 
duydukları ve bu alanda eserler verdikle
ri halde sanat felsefesini ihmal etmişler, 

ilk defa Gazzali İJ:ıya'ın IV. cildinde (s. 302-
3 ı o. 435-448) sanat felsefesine dair par
lak tahliller yapmış. güzellik ve ahenk 
kavramlarını inceleyerek buradan Allah'ın 
varlığını ispata gitmiştir. 

İ]J.ya'ü 'ulCımi'd-din'in ana bölümle
riyle ihtiyaç duyuldukça alt bölümlerinde 
önce konuyla ilgili ayet ve hadisler genel
likle yorum yapı lmadan sıralanmış ; ar
dından Hulefa-yi Raşidln ile Abdullah b. 
Mes'üd, Selman-ı Farisl. Ebu Süleyman 
ed-Daranl, Ebü'd-Derda, Ebu Zer el-Gıfa
ri, Hasan-ı Basri, Süfyan es-Sevri gibi zühd 
ve takvalarıyla tanınan sahabi ve tabii 
alimlerinin; Cüneyd-i Bağdadi, Zünnün 
el-Mısrl, Bayezid-i Bistaml. Fudayl b. İyaz, 
Yahya b. Muaz gibi ilk dönem süfilerinin 
sözleri aktarılmıştır. Abdullah b. Müba
rek, Haris el-Muhasibl, Ebu Talib el-Mek
ki, Abdülkerlm el-Kuşeyri gibi mutasav
vıfların eserleri İ]J.ya'ın tasawufi konu
lardaki başlıca kaynaklarıdır. Gazzali isim
lerini zikretmemekle birlikte İhvan-ı Sa
fa risalelerinden, Ebu Hayyan et-Tevhid'i. 
İbn Sina, İbn Miskeveyh gibi filozofların 
eserlerinden de yararlanmıştır. Yine is
mini kaydetmemesine rağmen en çok 
faydalandığı eserlerden biri de Ragıb el
İsfahani'nin ez-Zeri'a ila mekdrimi'ş-şe
ri'a adlı ahlak kitabıdır. İ]J.ya'da yer alan 
hadislerle ilgili tahr'ic çalışmaları . müelli
fin başta Kütüb-i Sitte olmak üzere en 
az yirmi hadis mecmuasından istifade 
ettiğini göstermektedir. 

Müellifin önsözdeki hem nakli hem akli 
deliliere dayanacağına dair vaadine uygun 
olarak eserde hemen her konunun anlamı 
ve önemiyle ilgili naklllerin ardından ço
ğunlukla (bilhassa lll ve IV. ciltlerde) "be
yanü hakikati .. . " başlığı altında konunun 
esası ve mahiyeti hakkında başarılı açık
lamalar. yorumlar, ince tahliller ve tesbit
ler yapılır. Gazzall'nin fikri ve felsefi biri- . 
kimini, ufkunun genişliğini ve dehasını 
yansıtması bakımından dikkat çeken bu 
incelemeler İJ:ıyd'ın o güne kadar yazıl
mış olan tasawuf, ahlak ve bazı yönler
den felsefe literatürünü aştığını kanıtla
yacak niteliktedir. 

İ]J.ya'ın Türkiye'de ve Türkiye dışındaki 
kütüphanelerde bulunan yüzlerce tam ve 
kısmiyazması içinde en eskisi, muhteme
len Mul]taşarü'l-İ]J.ya' başlığını taşıyan 
502 (1108-1109) tarihli nüshadır (Süley-
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Gazzali'nln ll)ya'ının en eski nüshalarından biri olan Mul)taşarü 'l-il)ya'ın ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp. , Hacı 
Mahmud Efendi, nr. 1675) 

maniye Ktp ., Hacı Mahm ud Efendi, nr. 
1675) . Eserin IV. cildine ait diğer bir yaz
ma ise 553 ( 1158) yılında istinsah edil
miştir (Süleymaniye Ktp., İzmir, nr. 2945) . 
Tahran'daki Meclis-i Şura-yı Milli Kütüp
hanesi'nde İl;ya'ın IV. cildinin başından 
"Kitabü'I-J:Iavf ve'r-reca'" bölümünün so
nuna kadar olan kısmını içeren yazma 
597 (1200) tarihini taşımaktadır (eserin 
yazmaların ın listeleri için bk. Brockel
mann, GAL, 1, 422; Suppl., I, 748-749; Ab
durrahman Bed evi. s. 98- ı ı 2). Muhteme
len ilkdefa 1269'da (1853) Kahire'de (Bu
lak) basılan ve daha sonra pek çok baskı
sı yapılan eserin henüz ilmi bir neşri ger
çekleştirilmemiştir (bazı baskıları için bk. 
Brockelmann, GAL, ı, 422; Suppl., ı, 748; 
Abdurrahman Bedevl, s. ı ı 2) . 

GazzaJ'i'nin kardeşi Ahmed ei-Gazzali 
tarafından Lübabü İl;ya'i 'ulO.mi'd-din 
adıyla ihtisar edilenesere (Brockelmann, 
GAL, I, 422; Suppl. , I, 748; Abdurrahman 
Bed evi, s. ı ı 4) daha sonra da pek çok ih
tisar yazılmış olup bunlardan bazıları şun
lardır: İbnü 'I-Cevzl, Minhacü'l-]fiişıdin 
(Muvaffakuddin İbn Kudame el-Makdisl 
tarafından Mul].taşaru Minhi3.ci '1-~aşıdin 
adıyla özetlenmiştir); Muhammed b. 

Ömer b. Osman el-Belhl, 'Aynü'l-'ilm ve 
zeynü'l-l;ilm; Abdülvehh§b b. Ali el-Ha
tib el-Meragi, Lübôbü'l-İJ;ya'; Muham
med b. Ali b. Ca'fer ei-AciGni, İl;ya'ü'l-İl;
ya' (eser üzerine yazılm ı ş en güzel ihtisar 
olduğu kabul ed ilir, bk. Keş{ü'?-?Unün, I, 
24). İJ:ıya', Seyyid Muhammed Murtaza 
ez-Zebidi tarafından İtl;ôfü 's-sadeti'l
mütta]fin bi-şerJ:ıi esrari iJ;ya'i 'uJCı
mi'd-din adıyla şerhedilmiştir (Kahire 
ı 3 ı ı). On ciltten oluşan bu şerhin başında 
Gazzali'yi tanıtan geniş bir giriş bulun
maktadır (1, 2-53). Eserin. XIX. yüzyılda 
Yusuf Ahmed Sıdkı (Ebül 'ula Mardin ' in 
babası) tarafından yapılan Siyeru umu
mi'l-muvahhidin tercümetü ve şerhu 
İhyai ulUmi'd-din başlıklı dokuz ciltlik 
Türkçe tercüme ve şerh i İstanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (TY, nr. 
585 ı -5860) . 

Müeyyedüddin Muhammed ei-Hariz
ml. 620 (1223) yılında Hindistan Hüküm
dan İltutmış'ın isteği üzerine İl;ya'ın ta
mamını Farsça'ya çevirmiş. bu çevirinin 
bazı kısımları yayımlanmıştır (Tahran ı 358 
hş./1 979, I 359 h ş .lı 980). VII. (XIII.) yüzyı
la ait diğer bir Farsça tercüme ile ll. cildi
ne ait bir serbest tercümenin mütercim-
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leri bilinmemektedir (Abdurrahman Be
devi, s. ı ı 9). Eser, ilk defa Bostanzade 
Mehmed Efendi ( ö. ı 00611 598) tarafından 
Yenabiu'l-yakin ii İhyai ulUmi'd-din 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (Süleymani
ye Ktp_, Fatih, nr. 2574) . Süleyman Tevfik 
ei-Hüseynl'nin 1. cildin ikinci bölümünün 
(Kitabü l):ava'idiVa~a,id) sonuna kadar 
getirebildiği Türkçe tercümesi basılmış
tır (istanbul ı 326- ı 327). İJ:ıyô'ın tamamı
nı Ahmed Serdaroğlu (Ankara ı 963; istan
bul ı 974) ve Ali Arslan Aydın (İstanbul 
ı 977) Türkçe'ye çevirmiştir. Eser, M. Ah
sen Sıddiki tarafından Me~a]f]fu '1-'ôrifin 
başlığı altında Urduca'ya da tercüme edil
miştir (Leknev ı 331 ). 

Gazzali'nin eserlerinin Batı dünyasında 
tanınmasını sağlayan Raimundo Martini 
1256-1257 yıllarında kaleme aldığı Expla
natio symboli apostolorum adlı eserin
de İJ:ıya'a atıfta bulunmuştur (d' Alverny, 
s. ı 31- ı 32). Martini'nin Gazzall'ye nisbet 
ettiği De Penitentia (tövbeye dair), Pro
batorium (kanıt) ve Epistole adamicum 
(sevgi hakkında) adlı eserler muhteme
len İJ:ıya'ın ilgili bölümleridir. Martini ile 
aynı dönemde yaşamış olan Süryani-Ya'
kübi papazı Ebü'I-Ferec İbnü'I- İbrl fazilet, 
rezilet, ruh temizliği gibi ahlak konuları
nı işlediği eserlerinde İl;ya'dan alıntılar 
yapmıştır (Wensinck,s. XVI vd.). Miguel 
Asin Palacios aynı yazarın İJ:ıyô'dan mi
saller. veeizeler ve şiirler aktardığını da 
bildirir (L'Islam et L'occident, s. 7 I). 

İJ:ıya'ın Batı dillerine yapılmış çok sayı
da kısmi tercümesi bulunmaktadır. Hans 
Bauer. eserin ilk cildinin aslında müs
takil bir kitap olan "Kitabü ~avacidi'l 

<a~a,id" başlıklı ikinci bölümünü 1922'
de Almanca'ya çevirmiş. daha sonra IV. 
cildinden " Kitabü'ş-Şıd~ ve'n-niyye ve'l
iblaş" bölümünün, ll . cildinden "Kitabü 
Adabi'n-nikal:ı"ın ikinci babının ve "Kita
bü'l-l:ielal ve'I-J:ıaram " ın üçüncü babının 
açıklamalı çevirisini yayımiarnıştır (Halle 
ı 9 ı 6). Eserin i badetiere dair bölümü Ed
win E. Calverley tarafından bir giriş ve 
açıklamalarla birlikte İngilizce'ye çevril
miştir (Madras ı 925). Diğer bazı kısmi 
çeviriler şunlardır: "Untersuchungen zu 
Ghazzalis Kitab at-Tauba" (tre. Susanna 
W il zer, Der Islam, XXXII, ı Berlin ı 9571. s. 
237-309; XXXIII ıi957J, s_ 51-120; XXXIV 
ı ı 959 J, s. ı 28- ı 37); ll;yii' 'Ulüm al-Din: 
Kitiib Ada b al-Ma'isha wa Akhliik al
Nubuwwa (tre. L. Zolondek, Leiden ı 963); 
The Book of Knowledge: The Kitiib al
' Ilm (tre. Nabih Amin Fa ri s, Lahare ı 962); 
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The Foundations ot the Articles ot 
Faith: The Kitö.b Qavö.'id al- 'Aqö.'id 
(tre. N abi h Amin Faris, Lahore 1 963); 
Mysteries ot Almsgiving : The Kitö.b 
Asrö.r al-Zekö.h of JJ:ıyö.' 'Ulüm al-Din 
(tre. N abi h Amin Faris, Beirut 1 966); The 
Mysteries of Purit: The Kitö.b Asrö.r al
Tahö.rah of al-Ghazö.li's l]J-yö.' 'Ulüm 
al-Din (tre. N. A. Faris, Lah o re ı 966); The 
Recitation and the lnterpretation of 
the Qur'ö.n: al-Ghazö.li's Theory (tre. 
MuhammadAbu!Ouasem, Kuala Lumpur 
ı 979 [Kitabü Adabi tilaueti 'l-Kuran' ın çe
virisi ll; Invocations and Supplications: 
Kitö.b al-Adhkö.r va'd-Da'awö.t (tre. K. 
Nakamura, Cambridge ı990,2. bs .); The 
Remembrance ot Death and the After
liie: Kitö.b Dhikr al-Mawt va mö. Ba'
dah (tre. T. ). W i n ter, Cambridge ı 989); 
Imö.m Gazzö.li's I]J-yö.' 'UlCım id -Din (ih
tisar- tre . Al-Haj Maulana Fazl-ul-Karim, 
I-IV, Lah o re ı 97 ı); Temps et prieres : 
prieres et invications, extraits de l'I]J-
yö.' 'ulüm al-din (tre. -tanıtma, Pierre Cu
periy, Si nd bad 1 990; diğer bazı çeviriler 
için bk. Manzoor-Abdul Waheed Khan, 
XIIJ/3, s. 184-1 90; Y. M. Nawabi, VI, 727-
750). 

Gazzall'den bahseden hemen bütün 
tabakat kitaplarında İ]J-yd' hakkında da 
bilgi verilmektedir. Ayrıca İslam düşünce 
tarihine, özellikle İslam felsefesi, tasawuf 
ve ahlaka dair eski ve yeni çalışmalarda 
eser hakkında malumata rastlanır. İ]J-yd' 
üzerine pek çok ilmi çalışma yapılmıştır. 
Miguel Asin Palacios'unAlgazel, domat
ica, moral, y ascetica başlıklı doktora te
zi (Madrid ı 90 ı) bu alandaki ilk modern 
çalışmalardan dır. Aynı yazarın La espiri
tualidad de Algazel y su sentido eris
tian o başlıklı eseri İ]J-yd'ın bazı bölüm
lerinin tahlil, tahkik ve neşrinden ibaret 
olup dört ciltten meydana gelmektedir 
(Madrid 1934,1935,1936, 194l).Diğer 
çalışmalardan bazıları şunlardır: S. M. 
Zwemer, "Jesut Crist in the ll)ya of AI
Ghazali" (MW, VII ı ı 9 ı 7J, s. ı 44- ı 58); L. 
Massignon. "Le Christ dans !es evangiles 
selon ai-Ghazzali" (Opera Minara içinde, 
Paris ı 969, ll , 523-536); Madelain Farah 
Habib, Islami c Marital Co d e: ProJego
menon tl{ and Translation of al-Ghazö.
li's Book on the Etiquette of Marriage 
in I]J-yö.' 'ulümi al-din (doktora tezi, Utah 
Üniversitesi, ı 976, eserde İf:ıya'ın "Kitabü 
Adabi'n-nikat:ı" bölümünün çevirisi de 
yapılmıştır); M. -L. Siauve, L'amour de 
Dieu chez Gazali. Une philosophie de 
l'amour a Bagdad au debut du xn• 
si eel e (Paris ı 986, "Kitabü'l-Mal)abbe ... " 
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bölümünün çevirisiyle birlikte); Mahmud 
Ali Kurraa, eş-Şe]fö.ietü'r-ru]J-iyye ii Ki
tabi İ]J-yd'i 'uiCımi' d-din li'l-Gazzdli (Ka
hire 1 987; diğer bazı çalışmalar için bk. Ab
durrahman Bedevi, s. 1 18-122). 

Gazzall'nin en hacimli ve en önemli ese
ri olan İ]J-yd' hakkında, "İslam'a dair bü
tün kitaplar kaybolup sadece İ]J-yd' kal
saydı diğerlerini aratmazdı" şeklinde yay
gın bir kanaat bulunduğu ifade edilir 
(Keş{ü'?-?unün, 1, 23; Zebldl, I, 27) "İ]J-
yd' neredeyse Kur'an gibidir" anlamına 
gelen bir özdeyişten dahi söz edilir (Gold
ziher, s. ı 5 ı). Eser özellikle Kuzey Afrika'
daki Şazeliyye, Yemen'deki Ayderusiyye 
tarikatlarının mensupları üzerinde derin 
etkiler bırakmıştır. Muhibbi, bu bölgede 
İ]J-yd'ın bazı bölümlerini vird olarak oku
yanların bulunduğunu kaydeder (}julaşa
tü'l-eşer, lll, 69). Buna karşılık Hanbelifa
kihlerinin esere ağır eleştiriler yöneltti
ği görülmektedir. Henüz Gazzall hayatta 
iken Endülüs'te İ]J_yd'ın yakılması yönün
de fetvalar verilmiş, bu hüküm uyarınca 
Murabıt Hükümdan Ali b. Yusuf b. Taşfin 
bir ara eserin ülkesinde okunmasını ya
saklamıştır. Gazzall'nin çağdaşlarından 
Kadi İyaz, İbn Ebu Rendeka et-Turtuşi ve 
Ebu Bekir İbnü'I-Arabi eseri ilk tenkit 
edenlerden dir. İki yıl Gazzali'den öğrenim 
gören ve başta İl)_ ya ' olmak üzere bazı 
eserlerini bizzat kendisinden okuyan Ebu 
Bekir İbnü'I-Arabi, el-Emedü '1-a]fşd adlı 
eserinde (vr. ı 22•-bı. varlığın mümkün 
olan en güzel şeklinin halihazırdaki du
rumu olduğuna dair İ]J_yd'daki görüşü 
eleştirerek bunun filozoflar tarafından 
gerçekleri tersyüz etmek için ileri sürül
müş bir fikir olduğunu ve ümmetin bu 
görüşün yanlışlığında ittifak ettiğini söy
ler. Esere en ağır eleştiriler Ebü'I-Ferec 
İbnü'I-Cevzi tarafından yöneltilmiştir. İb
nü'I-Cevzi, el-Munta?am'da ve Telbisü 
İblis adlı eserinde İ]J-yd'ı tenkit ettiği 
gibi bu konuda İ'ldmü'l-a]J-yd' bi-agld
ti'l-İ]J-yd' adlı müstakil bir kitap kaleme 
almıştır. Ayrıca Ebü Abdullah Ali b. Ömer 
ei-Mazeri'nin el-Keşf ve'l-inbd' 'ani'l
mütercem bi'l-İJ:ıyd', Ebü'I-Hasan İbn 
Sekr'in İ]J-yd'ü meyyiti'l-a]J-yd' fi'r-reddi 
'ald Kitdbi'l-İ]J-yd', Ahmed b. Muham
med b. Münir ei-İskenderi'nin e.i-Ziyd'ü'l
müteldli ii te'a]f]fubi'l-İ]J-yd' li'l-Gaz
zdli başlıklı birer reddiye yazdıkları bilin
mektedir. Takıyyüddin İbn Teymiyye de 
eserin tevekküle dair bölümüne reddiye 
mahiyetinde bir risale yazmışsa da (Ab
durrahman Bed evi, s. I ı 4) genelde kitabı 
olumlu bulmuştur (Mecmü'u {etaua, VI, 
54). Son dönem alimlerinden Mustafa 

Sabri Efendi, i]J-yd'daki fikirleri dolayısıy
la Gazzall'yi tenkit edenler arasında yer 
almıştır (Meulqfü'l-'a~l ue'l-'ilm, I, 266-
270). Esere yöneltilen en ciddi eleştiri
ler hadislerin sıhhatiyle ilgilidir. Kitap
ta çok sayıda zayıf ve uydurma hadis bu
lunduğu belirtilmektedir. İlk defa Zey
nüddin ei-Iraki İ]J-ya'daki hadislerin tah
rici için büyük, orta ve küçük hacimde üç 
eser hazırlamıştır (bu eserler hakkında ge
niş bilgi için bk. DİA, XIX, ı 1 8-ı 19).lraki'
nin isoadını bulamadığı 271 hadis. Mu
hammed Emin es-Süveydi tarafından el
Mev.iu'dt fi'l-İ]J-yd' ev el-İ'tibdr ii ]J-am
li'l-esfdr adlı eserde bir araya getirilmiş, 
bu kitabı neşreden Ali Rıza b. Abdülveh
hab (DemenhOr [Mısır) I4ı4/ı993), Sü
veydi'nin dikkatinden kaçan otuz altı ri
vayeti bu listeye eklemiştir. 

İ]J-yd'ı savunmak amacıyla da kitaplar 
yazılmıştır. Bunların başında bizzat mü
ellifin el-İmld' 'ald işkdldti (müşkilati)'l
İ]J-yd' adlı eseri gelir. Gazzall'nin. İ]J-yd'
daki bazı kavrarnlara ve görüşlere açıklık 
getirmek için kaleme aldığı eserin bazı 
yazma nüshaları el-İmld' 'ald keşfi 
müşkildti'l-İ]J-yd', el-Ecvibetü'l-müs
kite 'ani'l-es'ileti'l-müşkileti'l-mübki
te başlığını taşımakta olup (Abdurrahman 
Bedevl, s. ı ı 2) eser İJ:ıyd' ile birlikte bir
çok defa basılmıştır. Bu hususta yazılmış 
diğer önemli bir kitap da Feyz-i Kaşanl'
nin el-Me]J-accetü '1-bey.id' ii teh~ibi 
(if:ıya'i)'l-İ]J-yd' adlı eseridir (İf:ıya' ile bu 
eser arasında bir karşılaştırma için bk.-Ab
dülkerlm SürOş , Mecelletü'l-'ulümi'l-insa
niyye, 11/1-211990), s. 13-57) Celaleddin 
es-Süyüti'nin Teşdidü'l-erkdn ii "leyse 
fi'l-imkdn ebda'a min md kan" başlıklı 
risalesiyle Abdülkadir ei-AyderQs'un Ta'
rifü'l-a]J-yd' bi-fe.id~li'l-İJ:ıyd'ı da (İf:ıya' 
ile birlikte birçok defa basılmıştır) bu hu
susta kayda değer çalışmalard ır. İ ]J-yd ' 
daki sebep-sonuç ilişkisine dair görüş
lere yöneltilen eleştirileri cevaplamak 
üzere müellifi bilinmeyen iki eser daha 
kaleme alınmıştır (Abdurrahman Bedevl, 
S. J ı 3). 

Fahreddin er-Razi'nin Kitdbü'n-Nefs 
ve'r-ru]J- ve şerJ:ıu )fuvdhümd başlıklı 
eseri, Nasirüddln-i TOsi'nin A}]ldlf-ı Nd
şıri'si, İbn HaldOn'un Mu]faddime'si, Şe
Mbeddin es-Sühreverdi'nin 'Avdrifü'l
ma'drit'i, Mehmed Birgivi'nin et-Tari]fa
tü'l-MuJ:ıammediyye'si gibi tanınmış 
eserler dahil olmak üzere sonraki dönem
lerde yazılmış pek çok kitapta İJ:ıyd'ü 
'ulCımi'd-din'in farklı ölçülerde etkisi ol
muştur. 
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Türk miisikisinde bir terim. 
_j 

Sözlükte "yapma, yaptırma. meydana 
getirme, oluşturma" anlamlarına gelen 
kelime, bir mOsiki terimi olarak batı mü
ziğindeki "ritim" karşılığında kullanılmış
tır. Türk mOsikisinin nağmeyle (melodi) 
beraber iki ana unsurunu teşkil eder. Gü
nümüz Türk mOsikisi terminolojisinde ge
nellikle d üzüm yanında az da olsa tartım 
kelimesiyle de ifade edilmektedir. "Za
man içinde uygunluk" olarak özetlenebi
len lka', "zamanın muntazam nisbetler 
içinde müddetlere ayrılması" veya "zama
nın muntazam nisbetli müddetlerinden 
düzenlenmiş vuruş takımları" diye tanım

lanabilir. 

Klasik nazariyat kitaplarının hemen 
hepsinde !ka' konusu ayrı bir bölüm ola
rak ele alınmıştır. Farabl. Kitdbü İJ:ışô.'i'l
ikö.'ô.t adlı eserinde ikaı "nağmelerin belli 
zaman süreleri içerisinde nakl edilmesi". 
Safiyyüddin Abdülmü'min ei-Urmev'i Ki
tô.bü 'l-Edvô.r'da ve Abdülkadir-i Meragi 
Ma~aşıdü'l-elf:ıô.n'da "aralarında kalıp-

!aşmış çeşitli zaman dilimleri bulunan vu
ruşların toplamı" şeklinde tarif etmişler
dir. Bu durumda !ka', ölçünün iç bölümle
nişiyle ilgili bir özellik olup bir usulü mey
dana getiren çeşitli zaman parçalarının 
birbirine uygun ve düzenli bir tarzda, fa
kat muhtelif şekillerde bölünmesiyle olu
şan tertiplerdir. Bu sebeple bir mOsiki 
eserinde usul hiç değiştirilmeden çeşitli 
lka'lar yapılabilir. Mesela bir ikilik nota 
kıymetini, olduğu gibi bırakmak veya iki 
dörtlüğe, yahut bir dörtlük ve iki sekizli
ğe ayırmak ya da bunun tam aksini yapa
rak bu bölünmeyi daha pek çok şekiller
de oluşturmak mümkündür. Böylece ay
nı süre içinde çok çeşitli lka'lar meydana 
getirilmiş olacaktır. Eski nazariyat kitap
larında !ka' konusu anlatılırken kullanı
lan "devir" kelimesinin günümüzdeki "öl
çü"nün karşılığı olduğunu da belirtmek 
gerekir. 

Ikaın zaman zaman "usul" anlamında 
kullanılması doğru değildir. Zira !ka' ve 
usul birbiriyle ilgili olmakla beraber ayrı 
ayrı mefhumlardır. Gerek !ka' gerekse 
usul zaman yönünden aynı esaslara daya
nırsa da aralarında önemli farklar mev
cuttur. Usul muhtelif lka'ların oluşturdu
ğu, birbirine eşit veya eşit olmayan, fa
kat mutlaka kuwetli, yarı kuwetli ve za
yıf zamanları ihtiva eden. kalıp halinde 
tesbit edilmiş ve mOsiki eseri boyunca ay
nen tekrar edilen vuruşlar grubudur. Di
ğer bir ifadeyle usul bir mOsiki eserinin 
eşit süreli ve belli vuruşlu bölümleridir. 
Eserin bütününü eşit sürelere ayıran bu 
bölümler. başka bir usule geçki yapılma
dığı takdirde o eserin sonuna kadar ge
çerli olup hiç değişmez. Buradaki "eşit sü
reli bölüm" ifadesinden usulün yapısı de
ğil eserin bütünü kastedilmektediL lka
ın ise eşit süreli olması şart değildir. Ese
rin her ölçüsünde farklı bir veya daha çok 
!ka' oluşabildiği gibi bir ölçünün yarısında, 
tamamında , bir buçuk veya iki ölçüde ya
hut karışık bir şekilde meydana gelebilir. 
Ayrıca usul, her zaman bir ölçüde başla
yıp bitme özelliğinde ve zorunluluğunda 
olduğu gibi usulün kuwetli, yarı kuwetli 
ve hafif zamanları daima aynı vuruşlar
dadır. Ika'da ise lkaın tertip şekline göre 
bunlar değişebilir. Aralarındaki bu fark
lılıklara rağmen !ka' ile usul bir noktada 
birleşir. Bir eserde melodik yapı o eserin 
usulünün vuruş kıymetlerini aynen res
mediyorsa orada usul aynı zamanda !ka' 
durumundadır. Fakat böyle bir durum da 
nağmeye kısıtlayıcılık ve monotonlukge
tireceğinden genellikle sadece bir iki ölçü 
devam edebilir. 

i KAB 

lka' en güzel şekilleriyle kar. beste, se
mai gibi büyük formların terennüm bö
lümlerinde takip edilir. Daha çok büyük 
usullerle ölçülmüş bu tür eserlerin teren
nümlerinde bestekarlar, usul içerisinde 
oluşturdukları çeşitli lka'larla zarif melo
di örgüleri meydana getirmişlerdir. 
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Kafirlere ve ilahi emirlere 
uymayan kimselere verilen ceza 

anlamında bir terim. 
_j 

Sözlükte "bir şeyin arkasından gelmek, 
yerine geçmek" manasma gelen akb kö
künden türemiş bir kelime olup "yapılan 
kötü işlerin ardından gelen ceza" demek
tir. Terim olarak "ilahi emirlere uymayan
Iara dünyada, ahirette veya her iki yerde 
verilen ceza" diye tanımlanabilir. İkab 
Kur'an'da "ceza" anlamında kullanılan 
azap. be's, ricz gibi kelimelerle yakın an
lamlı, imana ve salih arnele mükafat ola
rak verilen sevap ve ec ir le de karşıt an
lamlı bir terimdir. 

On dokuz ayette yer alan i kab kelimesi 
üç ayetteyalın olarak, on üç yerde "şedl

dü'l-ikab", iki yerde "serlu'l-ikab" ve bir 
yerde "zO ikabin elim" şeklinde geçer. 
Ayetlerde ikabın bazan genel bir uyarı 
olduğuna işaret edilir, bazan da niteliği 
ve kimleri kapsadığı konusunda bilgi ve
rilir. Müfessirler azabın şiddetli ve acıktı 
oluşunun sebebini şöyle açıklamışlardı : 

İlahi emirler hem Allah'ın hem de yaratık
ların hukukunu gözetmek amacı taşıdı
ğından bunlara aykırı davranmak büyük 
bir suç teşkil eder. Bundan dolayı ilahi 
adalet buyruklara uymayaniara hak ettik
leri cezanın verilmesini gerektirir. Kur
'an'ın bütünü dikkate alındığında günah
karları bağışlamaya yönelik ayetterin da
ha çok olduğu, ancak inkar yahut isyanda 
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