GAZZAL~~VE FELSEFES~~
Prof. Dr. IBRAHIM AGAH ÇUBUKÇU
Gazzali, H.45o / M. ~~ o58 y~l~ nda Tus ~ehrinde do~du. Küçük ya~ta
babas~ n~~ kaybetti~inden baba dostu Yusuf Nessac ad~ nda sayg~de~er bir
zat~n himayesi alt~ nda tahsiline devam etti. Yusuf Nessac gerek Ebu Hâmid
al-Gazzali ve gerekse onun küçük karde~ i Ahmet al-Gazzalr nin yeti~ mesiyle
babalar~ ndan kalan para tükeninceye kadar u~ra~t~. Daha sonra bu
çocuklara bir medreseye s~~~ nmalar~ n~~ tavsiye etti. Ebu-Hâmid al-Gazzali
Tus'ta Ahmet Ibni Muhammed ar-Razkani adl~~ bir bilginden fik~ h ö~rendi.
Sonra Gürcan'a gitti. Gürcan'da Ebu'l-Kas~ m el-Ismailrden dersler ald~.
Yeniden Tus'a döndü. Nihayet Nisabur'a giderek Nizamiye Medresesi
rektörü Imamü'l-Haremeyn'in derslerine devam etmeye ba~lad~. Ondan
Mezhepler Tarihi, F~ k~h Usâlü, Mant~ k, Din Felsefesi ö~rendi. Kelâm
ilminde derinle~ti. ö~renci arkada~lar~~ aras~nda k~sa zamanda ön safa geçti.
Imamü'l-Haremeyn H.478 /M. ~~ o85 te ölünce Ba~dad'da bulunan ba~bakan
Nizamülmülk'ün yan~ na gitti. Burada yap~ lan bilimsel bir tart~~mada
Gazzali bütün konu~mac~ lar~~ yendi. Nizamülmülk'ün takdirini kazand~.
Nizamülmülk onu Ba~dat'taki Nizamiye Medresesi'nin yani Üniversitesinin ba~kanl~~~ na tayin etti. Ve ona dinin süsü anlam~ na gelen
"Zeynüddin" ünvan~ n~~ verdi. Gazzalr ye Islâmiyet'in öteki dinlerden ve
felsefelerden üstün oldu~unu ispatlamaya giri~ mesinden ötürü "Huccetü'lIslam" dendi~i de bilinmektedir. Hatta bu II nci ünvan~~ I incisinden daha
çok tan~nm~~ t~ r °.
Gazzalrnin H.484 / M. ~~ 091 y~l~nda Ba~dad'daki Nizamiye Üniversitesine rektör olarak tayin edildi~i s~ rada Islam Alemi'nde siyasi ve kültürel
hayat son derece canl~~ idi.
Bât~ nflerin Ismailiyye kolu, Hasan Sabbah'~ n etrafinda toplanm~~lar ve
Alamut kalesine yerle~mi~ lerdi. Hasan Sabbah yanl~~~çokluktad~ r. Do~ru
Muhammed az-Zebidi, Ithaf as-Saâde, c.I, s. 18, M~s~r 1311; Ebul-Felah Abdalhay
b.al-Imad al-Hanbeli, ~ezerat az-Zeheb f~~ Ahbar Men Zehebe, c. IV, s. ~~ I, Kahire 1350; Tarih
Ebi'l-Feda, c. II, s. 237, Kostantiniyye 1286; Ibn al-Esir, al-Lubab f~~ Tehzib al-Ensab, c. II, s.
170, Kahire ~~ 356; ibn Hallikan, Vefeyat al-A'yan ve Enbau Abna az-Zaman, c. I, s. 81, M~s~r
H. 1367/M. 1948.
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birliktedir, diyordu. Akla uyanlar~n çoklu~a dü~tüklerini masum bir imama
uyanlar~n ise birli~i sa~layacaklar~n~~ iddia ediyordu. Bu masum imam~ n da
kendisi oldu~unu Bât~ ni propagandac~lar vas~ tas~yla yay~ yordu. Böylece
sünnet ehli Müslümanlar~ n temsilcisi olan Abbasi Devletini y~ kmay~~
amaçl~yordu 2.
Bât~ ni inançlara göre ~eriat~n bir zâhiri, bir de bât~n~~ vard~ r. Zâhir
cevizin kabu~u gibidir. Bât~ n ise cevizin içi gibidir. Amaç cevizin içini
yemektir. Hasan Sabbah böylece naslar~ n zahirinin bir k~ymeti olmad~~~ n~~
ileri sürüyordu. Bu dü~ ünceleri bir yandan propagandac~lar (dâi)
vas~ tas~yla yayarken öte yandan yeti~tirdi~i fedailer vas~ tas~yla din ve devlet
büyüklerini öldürtüyordu.
Bât~ nilerde en büyük rütbe imam-~~ ma'suma aittir. Ondan sonra
zC~ massa, dai-i ekber, me'zun müstecib ve özel yeti~tirilmi~~fedailer gelir.
Abbasi ordular~~ sarp ve kayal~ k araziler üzerine yerle~mi~~bulunan
Hasan Sabbah'a kar~~~kesin zafer elde edemiyorlard~ . Devrin Abbasi
halifelerinden el-M ustazh~ r Billah, Gazzali'den eserler yazarak Bât~nilerin
fikirlerini çürütmesini istedi. Gazzali bu amaçla Kitab Fedaih al-Bat~niyye
(kitab Mustazh~ riyye), el-K~ stasu'l-Mustekim, Kitab Kavas~ m alBât~ niyye, Hüccetü'l-Hak, Muhass~lu'l-H~laf, ed-Dercü'l-Merkum yahut
ed-Derec gibi eserler yazd~.
GazzaWnin devrinde kelâm ilminde de büyük tart~~malar ve çeki~meler
yap~lmaktayd~ . Gazzall bu bilim dal~ nda da büyük bir uzmand~. el-Iktisad
fi'l-I'tikad, Kitab Ilcami'l-Avam an Ilmi'l-Kelâm, er-Risaletü'l-Kudsiyye,
Kitabu Kavaidi'l-Akaid gibi eserler yazd~. Hatta I hya'n~ n baz~~
ve elbölümlerinde, Mihakku'n-Nazar'da, al-Mustasfa min
z
mine'd-Dalal'da
da
kelâm
ilminden
söz
etti.
Gazzall
Kelâm
Munk~
bilimiyle kendi ruhi sorunlar~n~~ çözemedi~ini belirtmi~ tir. Hatta cahil
kimselerin kelâm kitaplar~~ okuyarak kafalar~n~~ kar~~t~ rmalar~n~~ do~ru
bulmam~~t~ r. Ancak uzman olacak kimselerin, zeki olup ~üpheye dü~enlerin
ya da Islâm'a ça~r~ lan kimselerin kelâm kitaplar~~ okumalar~m sak~ncal~~
görmemi~tir. Islâm'da uzmanla~anlar~ n kelâm bilimiyle ilgili sorunlar
sayesinde birçok kimsenin güçlüklerini çözebilece~ini de kaydetmi~tir.
2 Bak. a~-~ehrestanl, al-Milel Va'n-Nihal, c. II, s. 32 vd. M ~s~ r I320; Tarih b. Haldun, c.
IV, s. 11,66, 93 vd. Bulak 1284; Ibn al-Cevzi, al-Muntazam fi Tarih al-Muluk Va'l-Umem, c.
X, s. 120-122, Haydarabad 1357; Mehmet ~erefeddin, Fatimiler ve Hasan Sabbah,
Darülfunun Ilâhiyat Fakültesi Mecmuas~, say~: IV, s. 20 vd. ~ehzadeba~~~1926.
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Gazzarrnin zaman~ nda felsefeciler de faaliyette idiler. Gazzali,
Ba~dad'da bulundu~u s~ rada 2 y~ l kadar felsefi kitaplar okudu. Bir y~ l kadar
da okuduklar~n~~ tekrar etti. Yunan felsefesi etkisinde kalan Me~~âilerin
görü~lerini sak~ ncal~~ buldu. Bununla birlikte kendisi de felsefe yapmaktan
geri durmad~. Çocuklu~ undan beri ara~t~ rma yapmaya merakl~~ bir insand~.
Munk~z'da anlatt~~~ na göre delikanl~l~ k ça~lar~ na yak~ n bir zamanda her
~eyden ~üphe etmeye ba~lad~ . Be~~duyunun insan~~ aldatabilce~i üzerinde
durdu. Güne~ li havada hareketsiz gibi duran gölgenin gerçekte yer
de~i~tirdi~ini, uzakta duran cismin oldu~undan küçük göründü~ünü,
y~ ld~zlar~ n oldu~undan küçük görünmesinin sebebinin duyular~ m~z
oldu~ unu farketti. Sonuçta kendi kendine demek ki duyular bize gerçe~i
yans~ tm~yor dedi 3.
Gazzali, rüyalar~ n da ço~u kez gerçek ç~ kmad~~~ mn fark~ na var~ yordu.
Uykuda iken gerçek san~lan birçok olaylar~ n as~ls~z oldu~unu görüyordu.
Ve diyordu ki kendi kendine, nas~ l uyku halinde görülenler bu âlem aç~s~ ndan hayali ise akl~ n ötesindeki bir Meme göre uyan~ kken gördüklerimiz
bir hayal olabilir. O halde gerçek nerededir? Gerçe~i bulman~ n ölçüsü nedir,
diye kendi kendisine soruyordu. Bir ara gerçe~in zaruriyatta (evveliyatta)
oldu~unu dü~ündü. Ona göre zaruriyattan olan bilgiler 2 2 = 4 eder gibi,
ya da bir ~ey ayn~~anda hem hâdis hem kadim olamaz gibi önermelerin ifade
etti~i bilgilerdir. Bunlar ispats~ z kabul edilirler. Ancak Gazzali, öyle bir
~üphe içine dü~tü ki zaruri bilgilerin de do~rulu~undan emin olmad~. Kendi
ifadesine göre nihayet Allah'~n kalbine att~~~~bir ~~~ kla zaruriyattan olanlar~ n
do~rulu~una inand~. Böylece Gazzali gençlik y~llar~ nda bilgi nazariyesi
aç~s~ ndan ~üpheden kurtulmu~~oldu. Ancak gerçe~in hangi tâifenin görü~leri
aras~ nda oldu~u hususunda ara~t~ rmalar~~ uzun süre devam edecektir.
Zaman~ ndaki felsefecileri Gazzali üçe ay~ n~- 4.
Dehriler, 2- Tabilyyiin, 3- ilahiyatç~lar
Dehriler Kur'ân'~ n Câsiye suresi 24 üncü ayetinde belirtildi~i gibi
dünyan~ n bir yarat~c~s~~oldu~unu kabul etmez. Zaman~ n gücü ve k~demine
inan~ rlar. Materyalist say~l~ rlar.
Tabiatç~lar deneycidirler. Nebatât~, hayvanat~~ ve varl~ kta olup
bitenleri ara~t~ r~ rlar. Varl~ klar~n yap~s~ ndaki acaiplikleri görerek genellikle
Allah'a inan~ rlar. Ancak tabiatç~ lann kimileri ya âhiret, ya da peygamberlik
konusunda yan~labilmi~tir.
3
4

Bak. al-Gazzall, al-Munkiz Min ad-Dalal, s. 3 vd. M~s~ r 1309.
Bak. Ayn~~ eser, S. 8-9.
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Gazzalr nin ilahiyyL~ n dedi~i felsefeciler ise genellikle Aristo'nun etkisinde kalan Farabi ve ~ bni Sina'd~ r. Gazzali, Tehafut'unda bu filozoflara
cevap vermeye çal~~m~~ t~ r.
Gazzalr nin zaman~ nda tasavvufçular ve ibahiler de faaliyet halinde
idiler. Gazzali zaman~ ndaki, oldukça yayg~ n olan tasavvufi ak~ mlar~~ da
inceledi 5. Ancak tasavvufu alet ederek a~~ r~ l~~a giden ve islâm'a uymayan
halleri benimseyen ibahilerin yolunu do~ru bulmad~ . ~ bahilerin kimi
bölümlerinin ibadete kar~~~ ç~ kt~ klar~ m tesbit etti. Bunlar~ n baz~lar~ n~ n
"insan içini temizledikten sonra dini buyruklar~~ yerine getirmenin gere~i
yoktur" biçimindeki görü~lerini çürüttü. Ayr~ ca Allah'~ n ba~~~ lamas~ na
s~~~ narak günah i~lemeyi mübah sayan ~ bahileri de k~ nad~. Hayal ve vehm
pe~ine dü~erek velilik iddia edenleri ho~~kar~~lamad~ . Keramet derecesine
ula~t~ ktan sonra kibirlenme yolunu tutanlar~~ ve yüksek perdeden
konu~anlar~~ be~enmedi.
Tasavvufta ittisal, hulül ve vus~ll gibi ak~ mlar~~ da islâmi aç~dan
sak~ ncal~~ buldu. Esasen kendisi tasavvufta orta yolu benimseyen bir
insand~ r.
Ku~ eyrrnin Risale'sini, Ebü Mekkr nin Kâtirl-Kulüb'ünü, Muhasibr nin kitaplar~ n~, Cüneyd-i Ba~dadi ve Siblr nin eserlerini okumu~ tu.
Ayr~ca al-Farmedi adl~~ Ebil Ali Farmadi adl~~ sayg~ de~er bir zat~ n manevi
ö~rencisi olmu~tu. Bu zat~ n ö~retisine uyarak zikir tecrübeleri yapm~~ t~ .
Bunlardan ba~ka okudu~u kitaplar, geçirdi~i tecrübeler, zaman zaman
yapt~~~~tefekkürler onun tasavvufa iyice ~s~ nmas~ m sa~lad~ . ilerde
görece~imiz gibi, H.488 y~ l~ ndan sonra, kendisini tamamen tasavvuf
mesle~ine verdi.
Gazzali, felsefe tarihi aç~s~ ndan ~ üphecili~i ile tan~ nm~~ t~ r. Daha
do~rusu ~üpheden imana ula~mas~yla tan~ nm~~ t~ r. Munk~z'da anlatt~~~ na
göre, hayat~ nda iki kez ~üphe bunal~m~~ geçirmi~tir. Birinci bunal~ m, gençlik
y~llar~ nda olmu~ tur. Onun gençlik y~llar~ ndaki ~üphesi daha önce de
de~indi~imiz gibi do~ru bilginin ölçütünü (k~stas~ n~ ) bulmak içindi. Do~ru
bilginin zaruri bilgiler oldu~una, Allah'~ n kalbine att~~~~bir ~~~ kla inanm~~ t~ r.
Ancak Gazzalrnin gerçe~in hangi taifenin görü~ü oldu~unda ~üphesi devam
etti. Her ne kadar Allah'~ n birli~ine, Hz. Muhammed'in son peygamber
5 Bak. al-Munkiz, s. 22; az-Zebidi, Ithaf as-Saade, c. I, s. 9, 19, c. VII, S. 247; as-Subki
Tabakat, c. IV, s. 109, al-Matbaat al-Hüseyniye bask~s~~ 1324; al-Gazzali, Kitab Maksad alAsna, S. Ilo, M~s~ r 1322.
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olup, âhiret hayat~ n~ n varl~~~ na inanm~~sa da bu inanc~~ en iyi uygulayan
taifeyi tesbit etmek için emek harcad~. Ona göre Allah'~ n varl~~~ n~~ naklin
yan~ nda ak~l da bildirir. özellikle nedensellik ilkesinden hareketle evrenin
yarat~c~s~~ bulundu~una inanm~~ t~ r. Buna sezgiyi de ekleyebiliriz. Ayr~ca
kitaplardan ö~rendi~i bilgiler, yapt~~~~ibadetler ve riyazetler, onun iman~ n~~
güçlendirmi~tir. Ne var ki Ba~dad'da Nizamiye Üniversitesinde rektör iken
dünya i~lerine fazlaca dalm~~t~. Mal, mevki ve ~öhret onun yakas~n~~
b~ rakm~yordu. Imanl~~ bir insan olmas~ na ra~men gerçe~i ya~amad~~~ n~ n
fark~ndayd~. Taifeler içinde en do~ru yolu mutasavv~flar~ n izledi~inin
fark~ ndayd~. Ancak bulundu~u mevkii terketmek ona kolay gelmedi.
Ya~ant~s~~ âhirete de~il dünyaya yönelikti. Âhirete yönelik çal~~ma ve
uygulamalar yapmak istiyordu. Ba~dad'~~ terketmek istiyordu. Fakat bu da
kolay olmuyordu. Kendi nefsiyle mücahedeye giri~ ti. Nihayet yemeden
içmeden kesildi. Doktorlar zaman zaman ondan umudu kestiler. Ancak
Gazzalrnin bunal~m~~bedeni de~il, ruhi idi. Allah'~ n r~zas~ n~~ tam kazanmak
istiyordu. Nihayet karar~ n~~ verdi. Çocuklar~ n~ n ve ailesinin ihtiyac~ ndan
fazla mal~~ da~~t~ p, mevkini karde~ine b~ rakt~ . Hac bahanesiyle Ba~dad'dan
ayr~ld~. Bir ara Kudüs'ü ziyaret etti. Hz. Ibrahim'in mezar~~ ba~~ nda ~u üç
~ey için yemin etti:
Sultanlar~ n yan~ na gitmemek,
Münazara ve tart~~ma yapmamak,
Sultanlardan para almamak.
Nihayet ~am'a çekildi. On y~l kadar ö~retimden uzak tasavvufi bir
hayat ya~ad~.
Gazzalrye göre insan ilme kendini verir ve bundan zevk al~ rsa, riyazetle
nefsini kontrol ederse ve yüce Allah'~ n hikmetleri hakk~ nda dü~ünürse
manevi gerçeklere ula~abilir. Anlatt~~~ na göre kendisi tasavvuf yoluna
girdikten sonra âriflerin iman~~ derecesine ula~m~~ t~ r.
Gazzali'ye göre iman~ n üç derecesi vard~ r:
Kültürsüzlerin iman~,
Mütekellimlerin iman~. Bu tür iman inceleme ve ara~ t~ rma ile elde
edilir.
Âriflerin iman~. Ima= bu derecesi gerçe~i bizzat ya~am~~~olanlar~n
ula~m~~~oldu~u imand~ r.
Gazzali on y~ldan biraz fazla yaln~ z bir hayat sürdükten sonra devrin
sultan~ n~ n ~srar~~ üzerine H.498 y~l~ nda ö~rencilere ders vermek üzere
ö~retime dönmek zorunda kalm~~t~ r. Ancak o, eski Gazzali de~il, mutasavv~f
Gazzali idi. Gerçe~i ya~amaya çal~~an Gazzali idi.
Belirten C. L, 40
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Gazzali, islam'a birçok aç~dan hizmet etmi~~büyük bir dü~ünürdür.
Özellikle Yunan felsefesinin etkisinde kalan Farabi ve ~ bni Sina'y~~ 3 sorunda
küfürle, 17 sorunda sap~ kl~ kla suçlad~~~~bilinmektedir. Gazzalrnin bu
suçlamalar~~ biraz abart~lm~~~görülmekle birlikte islam inanc~n~~ savunma
ihtiyac~ndan do~mu~tur.
Gazzali yaln~z Farabi ve ~ bni Sina'n~n eserlerini de~il, ~ hvanü's Safa
risalelerini de incelemi~tir. Ebu Hayyân et-Tevhidr nin kitaplar~ n~~ da
okumu~tu. Plotinos'un görü~lerinden haberdard~. K~sacas~~ kuvvetli bir
felsefe kültürüne sahipti. ~lkin Makas~du'l-Felasife adl~~ eserini yazd~.
Böylece Yunan felsefesinin özelliklerini Arapçaya kazand~rd~ . Daha sonra
Tehaftit'ü yazarak Me~~alleri ele~tirdi. Me~~âileri küftirle suçlad~~~~ba~l~ca
sorunlar ~unlard~:
öncesizli~i 6:
Gazzalrnin ileri sürdü~üne göre Farabi ve ~ bni Sina ~öyle
dü~ünmü~tür: Alem öncesizdir. Alemin öncesizli~i Allah'~ n irade s~fat~ na
ba~l~d~r. E~er Allah âlemi öncesizde ibda etmeyip sonradan yaratm~~~olursa O'nun
iradesinde de~i~iklik oluyor demektir. Oysa ki Allah'~n iradesi de~i~mez. Zat~~olaylar
için bir yer olamaz.
E~er Allah, alemi belli bir anda yaratm~~~say~l~ rsa o andan önce var
olan bir zaman da söz konusudur. Zamandan önce zaman~n olmas~~ ise bizi
öncesize yani k~deme götürür. Çünkü zaman hareketin say~s~d~ r. Hareket de
cismin hareketidir. Hareket cisim var olunca söz konusudur. Bu durumda
cismin yani âlemin öncesizli~i ortaya ç~ kar.
Bir ~ey var olmadan önce üç ~ey söz konusudur. Ya o ~eyin varl~~~~
müstahildir. Yani imkans~zd~ r. Veya o ~eyin varl~~~~vaciptir. Yani
zorunludur. Veyahut ta o ~eyin varl~~~~mümkündür. E~er bir ~eyin
varolmas~~ imkans~zsa o yok demektir. Var olmas~~zorunlu ise öncesiz
demektir. Bir ~eyin var olmadan önce varolmas~~mümkünse mümkün olan~ n
izafe edilecek bir yere ihtiyac~~ vard~r. Mümkün olan~~izafe edecek yer de
cisimdir. Yani maddedir. Yani âlemdir. Farabi ve ~ bni Sina aç~s~ndan
görülüyor ki bir ~eyin var olmadan önce mümkün olmas~~da bizi öncesizli~e
götürüyor. Bu durumda Gazzalrnin dedi~ine göre bu dü~ünürlere göre
Mem zaman itibariyle öncesizdir. Ancak âlemin var olmas~ n~ n nedeni zat
itibariyle yüce Allah't~ r. Bu ~una benzer. Bir adam güne~li havada hareket
etti~i zaman onun zatiyle gölgesi ayn~~anda hareket eder. Ancak gölgenin
hareketinin nedeni o insan~n zat~d~ r.
6

Bak. al-Gazzali, Tehafut al-Felasife, s. 74-103, Dar al-Maarif bask~s~, M~s~ r (tarihsiz).
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Gazzali biraz abartarak Farabi ve ~ bni Sina'n~n âlemin k~demi sorunu
hakk~nda bu görü~leri beyan etti~ini belirtmi~tir. Ne var ki, Farabi ve ~ bni
Sina'n~n eserlerini inceledi~imizde bu çeli~kilere ra~men ~slâm'~n
getirdiklerine inanmak gerekti~ini ifade ettikleri de görülmektedir. Bu
hususta Gazzali taraf~ ndan abart~lm~~~yorumlar yap~ld~~~~izlenimi
uyanmaktad~r.
2. Allah'~n Cüz'iyyat~~ Bilip Bilmeyece~i Meselesi 7 :

Gazzalt bu konuda Farabi ve ~ bn Sina'y~~ ac~~ ac~~ ele~tirmi~tir. Bu iki
f~lozofun ~öyle dü~ündü~ünü söylemi~tir: Allah'~n cüz'iyyat~~ yani olaylar~n
ayr~ nt~lar~ n~~ bilmesi mant~ks~zl~kt~r. Çünkü olaylar de~i~mektedir. Allah'~n
ilminin olaylar~n de~i~mesiyle maltima tabi olmas~~ söz konusudur. Bu
nedenle Allah'~n cüz'iyyat~~ bilmesi dü~ünülemez. Ba~ka bir deyimle ilim
malûma ba~l~d~ r. Malûmlar de~i~tikçe ilim de de~i~ir. Ilim ise Allah'~ n
ilmidir. Allah'~n zat~ nda ise de~i~iklik olmaz.
Gazzali bu görü~e kar~~~ ç~ karak ilmin malûma tabi olmayaca~~n~,
de~i~ikli~in Allah'~n zat~ nda de~il, olaylarda oldu~unu belirtmi~tir. Ayr~ca
Allah'~~gözlerin idrak edemeyece~ini; aksine gözleri ve her ~eyi Allah'~ n
idrak edece~ini vurgulam~~t~r. Allah'~n her ~eyi bilmeye gücünün yetece~ini
belirtmi~tir.
Ancak Gazzali bu sorunda fazla ileri giderek Farabi ve ~ bni Sina'y~~
kâfirlikle suçlam~~t~r. Oysaki bu iki dü~ünür Allah'~ n zati s~fat~n~~inkâr
etmeyip, ancak al~~~lm~~~n d~~~ nda yorumlar yapm~~lard~ r.
Gazzalrnin, cesetlerin dirilmesi konusunda da abartarak, bu iki
dü~ünürü suçlad~~~~bilinmektedir 8. Bu iki dü~ünürden Farabi, âhirette iyi
ruhlar~n bazen yok olaca~~n~~ söylemi~tir. Böylece bedenle ruhun âhirette
birle~erek dirilmesi hakk~nda de~i~ik görü~ler beyan etmi~tir. Bazen de ~slam
~eriat~n~~ do~rulam~~ t~r. Bu konuda ~ bni Sina'n~n daha insaffi oldu~unu
görüyoruz. Hz. Muhammed'in söylediklerine inan~lmas~~ gerekti~ini
söyleyen ~ bn Sina'n~n inkârc~l~k yapt~~~~hakk~ nda kesin bir kan~ t yoktur.
Ancak Gazzali, bu iki dü~ünürün cesetlerin sonlu, ruhlar~n ise sonsuz
oldu~unu söyleyerek, beden-ruh birle~mesini âhirette imkâns~z gördüklerini
söylemi~tir. Cevap olarak Allah'~n kudretinin sonsuz olanla s~n~rs~z olan~~
birle~tirip bedenleri yeniden diriltece~ini vurgulam~~t~r.
Bak. Ayn~~eser, S. 192 vd.
Bak. Tehafut al-Felasife, s. 74-109, 192-203, 268 yd; al-Fahuri ve al-Carr, Tarih alTehafut
Felsefet al-Arabiye, c. it, s. 260-265, Beyrut [957; Prof. Dr. Mubahat Türker,
7
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Bak~m~ ndan Felsefe ve Din Münasebeti, S. 107-1to, 202-236, Ankara 1956.
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Gazzalr ye göre sebeple netice aras~ ndaki ba~lant~~ zorunlu olarak
do~maz 9. Zannedilir ki yemekle doymak, ate~le yanmak ve boynun
kesilmesi ile ölmek aras~ nda zorunlu bir ilgi vard~ r. Bütün do~al olaylarda
sebep-netice olarak böyle zorunlu ba~lar aran~ r. Oysa ki ate~e yakla~madan
yanmak, ya da boyun kesilmeden ölmek de mümkündür. Belirli bir sebepten
sonra belli bir neticenin do~aca~~n~~kimse iddia edemez. Gazzali, böyle bir
kanun yoktur, der. Her ne kadar biz al~~~lm~~~baz~~ ba~lant~lara tan~ k
oluyorsak da, bunlar adetullah'~ n do~urdu~u ba~lard~ r.
Allah özgür iradesiyle, baz~~ sebeplerden sonra baz~~ neticeler
do~urmaktad~ r. Biz Allah'~ n her zaman ayn~~ biçimde yapt~~~~bu sebepneticelere al~~t~~~ m~z için, onlar~~ de~i~mez kanunlar zannederiz. Halbuki
gerçekte böyle bir ~ey yoktur. Allah bir gün al~~~lm~~~ba~lant~lar~~ ba~ka türlü
yaratabilir. Böylece Gazzali mucize meselesini yasalla~t~ rm~~~görünüyor.
Çünkü Peygamber'in mucizeleri do~al olaylar~ n yasalar~yla aç~ klanamaz.
Farabl ve ~ bni Sina ise peygamberlerin mucizelerini do~rulamakla birlikte
do~adaki sebep-netice ba~lant~s~ n~n Allah'~n yaratt~~~~bir yasaya göre
i~ledi~ini kabul ederler. Akla a~~rl~k verirler. Olaylar aras~nda ba~lar
kurarlar ve sonuç ç~ kar~ rlar. Gazzali ise akl~n Islam hukukundaki önemini
do~rulamakla birlikte rasyonel felsefenin öteki alemi ve ilahi gerçekleri
ke~fetmeye yetmeyece~ini söylemi~tir. O'na göre manevi gerçe~e
temizlenmi~~bir kalple ula~~l~ r. Kalbin temizli~i erdemlerle geli~ir ve
dü~ünceyle olgunla~~ r.
GAZZAL~~VE AKIL
Gazzali kimi zaman bir faldh gibi, kimi zaman kelâmc~~ gibi, kimi
zaman felsefeci gibi, kimi zaman da tasavvufçu gibi dü~ünüp yazm~~ t~ r.
Onda tasavvuf, hayat~ n~ n sonuna do~ru a~~r basar. Ancak baz~~ eserlerinde
akla da önem verdi~ini görmekteyiz. Ona göre ak~l insan~n nazar
(kuramsal) bilgileri kavramak için yarat~l~~tan sahip oldu~u yetenektir.
Insan bu özelli~i sayesinde hayvandan ayr~l~ r. Gazzalrnin deyimiyle ak~l
Allah'~ n insan kalbine verdi~i bir ~~~ kt~ r. Onunla e~yalan kavramak
mümkündür. Akl~n kavram yapma gücünü inkâr ederek zorunlu bilgilerden
ibaret bulundu~unu söyleyenler yaruhrlar. Bununla birlikte yeti~kin bir
insanda yerle~mi~~zorunlu bilgilere de ak~l diyenler olmu~tur. Söz gelimi,
"bir ~ey ayn~~anda iki yerde olmaz", önermesinin ifade etti~i bilgiye zorunlu
bilgi diyenler olmu~tur. Zorunlu bilgi demek caiz olanlar~n cevaz~n~, müstahil
9

Bak. Tehafut, S. 225; Hilmi Ziya ülken, Islam Felsefesi Tarihi, s. 334, Istanbul 1957.
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olanlar~ n da imkâns~zl~~~ n~~ bilmek demektir. Deneylerle elde edilen bilgilere
de ak~l diyenler olmu~tur. Nitekim deneyimi ve yöntemi olan bir kimseden
ak~ll~~diye söz edilir. Bu gibi özelliklerden yoksun olanlardan ise cahil diye
bahsedilir. Demek ki deneyim yoluyla elde edilen bilgilere de ak~l
denebilmektedir. Ayr~ca i~lerin sonunu bilmeye, geçici hevesleri yok ederek
mutlulu~u kazanma yetene~ine de ak~l diyenler olmu~tur. Bu anlamda ak~l
iradeyle ilgilidir. Insan~~ hayvandan ay~ ran özelliktir. Bununla birlikte
Gazzali, akli ilimleri kalbin esenli~i için yeterli bulmaz. Ona göre insan için
en do~ru yol; akl~~ ve nakli birle~tirmek, her ikisine dayanarak kalbi
kötülüklerden temizlemeye çal~~makt~ r. Ak~l dini bilgiler olmaks~z~ n
do~ruyu bulamaz. Dini bilgiler de ancak ak~lla aç~ kl~ k kazan~ r. Dini bilgiler
bir bina gibidir. Ak~l ise onun temelidir ".
GAZZALI'NIN FIKIH VE HADIS GÖRÜ~Ü
Gazzali fikha dair al-Basit, al-Vasit ve al-Veciz gibi eserler yazd~. alMustasfâ min Ilmi'l-Usûrde f~ kh~ n usulünden de bahsetmi~tir. Yine
Tehzibu'l-Usul adl~~ eserinde fik~ h usullerinden bahsetmi~tir.
Gazzali gençlik y~llar~ nda al-Menhul min Taliki'l-Usû1 adl~~ eserini
yazm~~t~ r. Bu eserinde Ebu Hanife'ye biraz dokundu diye Sultan Sencer'e
~ikayet edildi. Gazzali, Sultan Sencer'in huzurunda bu fikirden cayd~~ ve
hiçbir mezheb için taassub göstermedi~ini aç~ klad~. al-Kerderi adl~~ yazar
sözü geçen son eserindeki fikirlerinden dolay~~Gazzalryi hedef alan bir eser
yazd~. Bu eserde Gazzali' nin hocas~~Imamu'l-Haremeyn al-Cüveynr ye de
dokundu. Bu eserin ad~~ er-Redd ale'l-Gazzali ve'l-Cüveynrdir. Gazzalrnin
fik~h ilmini bazen dünyevi bir ilim gibi gösterdi~ine tan~k olmaktay~z. Fakihi
de dünya bilgini olarak göstermeye çal~~m~~t~ r. Bununla birlikte fikh~n
âhiretle ilgisini de kaydetmi~tir. al-Mustasra'da fik~hta ak~l ile naklin
birle~ti~ini, bu nedenle onun ilimlerin en ~ereflisi oldu~unu belirtmi~tir. Ne
gariptir ki ayn~~ eserin ba~ka bir yerinde kelâm ilmini derece itibariyle en
yüksek bilim dal~~ saym~~t~ r "•
er-Risaletü'l-Ledüniyye'de yapt~~~~ s~ n~fland~ rmada kelâm ilmi asil',
fik~h ilimleri de cüz'i ilimler aras~ nda yer al~ r. özellikle de Ihyâ'da fik~h
1° Bak. Gazzali, Ihyâu Ulum ad-Din, c. I, s. 86, Istikamet Matbaas~, al-Kahire (Tarihsiz);
Ravdat at-Talibln, s. 166-168, M~s~ r 1328; Ithaf as-Saâcle, C. VII, S. 203-208; al-Gazzali, Tibr alMesbuk, s. 148, M~s~ r 1319; al-Gazzali, al-Maarif al-Akliye, varak 956-96a, Ayasofya K. No:
1696 Istanbul.
11 Bak. al-Munkiz, s. 6; al-Gazzali, al-Iktisad
s. 8, Ankara 1962; al-Gazzali, arRisalet al-Ledunniye, s. 15, M~s~ r 1328.
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ilminin amac~ ndan sapt~ r~ld~~~ n~~ ifade eder. Ona göre ~slamiyet'in ilk
devirlerinde f~k~ h ilmine âhiret, nefsin halleri, ameli bozacak hususlar, kalbi
sorunlar dahildi. Ancak zamanla fikhi fetvalardan söz edilmi~tir. Bu nedenle
de Gazzali fakihleri ele~tirmekten geri durmam~~t~r. Hatta tasavvufun
etkisiyle baz~~küçük meselelerde f~kha ayk~r~~ dü~ünceler de söylemi~tir. Bu
yüzden onu Ebu'l-Ferec tbnü'l-Cevzi ac~~ ac~~ele~tirmi~tir 12 •
Öyle anla~~l~yor ki Gazzali, f~k~h ilminde arad~~~ n~~bulamam~~t~r. Hatta
fakihleri ça~~nda hat~n say~lan taifeler aras~ nda bile saymam~~t~r. Bilindi~i
üzere al-Munk~z Mine'd-Dalal'de gerçe~in, bât~nilerin, kelamc~lar~n, felsefecilerin ya da tasavvi~kulann görü~leri aras~nda olabilece~ini dü~ünmü~tür. En sonra da tasavvufta karar k~lm~~t~ r. Gazzati namaz ve oruç gibi
ibadetlerin yan~s~ ra kalb temizli~ine çok önem vermi~tir. Böylece iyi niyet
meselesini ortaya koyarak f~kha ve amele canl~~bir ruh vermeye çal~~m~~t~r.
Onun en güzel delili de thyâu Ulumi'd-Din adl~~eseridir. Gazzall hadis
ilminde pek güçlü de~ildir. Gerçi Ebu Davud'un Sünen'ini ve Buhari'nin
Sahih'ini okumu~tu. Bununla birlikte al-Kanunu't-Te'vil adl~~ eserinde
belirtti~i gibi hadis ilminde sermayesi azd~~13. Bu nedenle ihyau Ulumi'dDin adl~~tan~nm~~~eserinde bir çok mevzu hadisler vard~ r. ~bni Teymiyye
Gazzali' yi ele~tirirken onu bu aç~dan da suçlam~~t~r.
GazzalVnin Tus'da III' y~l~ nda ölümünden önce hadis ilminde
derinle~meye çal~~t~~~~bilinmektedir.
GAZZAL~'MN TE'V~ L VE TEFS~ RLE ILGISI
Gazzali'nin tefsirle ilgili eserleri: a) Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim; b)
Yakutu't-Te'vil fi Tefsin't-Tenzil; c) al-Kanun fi't-Te'vil; d) Cevahirü'lKur'an.
Gazzalrye göre Kur'ân ayetlerinin zâhirini ve bat~ n~n' beraberce göz
önünde bulundurmak gerekir. Tefsir yapanlar~ n yöntem bilmeme nedeniyle
birbirlerini suçlad~klar~n~~söyleyen Gazzali, prensip olarak te'vilin mümkün
oldu~unu kabul ediyor. Te'vilden en çok kaç~ nan Ahmed bin Hanbel'in bile
baz~~ hususlarda te'vile kayd~~~ n~~ söylemi~tir. O'na göre te'vil Allah'a,
Peygamber'e, âhirete, imana ve mütevatir hususlara dair olamaz. Ancak
ayr~nt~lara ait sorunlar hakk~nda te'vil yap~labilir. Ve bu hususta Müslümanlar~n birbirlerini kafir saymalar~~ do~ru de~ildir. Her f~rkan~n kendi
muhalifini, Hz. Muhammed'i tekzible suçlamas~~ te'vilin kanununu bilme12
13

Bak. Ihya, c. I, s. 32; al-Gazzall, al-Mustasra Min al-Usul, c. I, s. 3, M~s~r bask~s~.
Bak. al-Gazzalf, Kanun at-Te'vil, s. 16, M~s~r 194o.
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mekten do~mu~ tur. Çünkü diyor, Gazzali, bir ~eyin varl~~~~ ~u aç~dan
mümkündür: ~~. Zati varl~k, 2. Hissi varl~k, 3. Hayali varl~ k, 4. Akil' varl~ k, 5.
~ibhi varl~k. Her f~rka yaln~z bunlardan birine göre konuyu idrak etti~inden
ba~kalar~ n~~suçlayabilmi~tir 14 .
Bu konuyu biraz aç~ klayal~ m. Zati varl~k: ak~l ve duyularla suretleri
idrak edilen varl~ klar, nebatlar ve hayvanlar gibi...
Hissi varl~k: Yaln~z görme duyusuyla idrak edilen ve fakat görmenin
d~~~ nda bir mevc~ldiyeti olmayan ~eyler. Bu bölüme giren varl~ klara örnek
olarak rüyâda görülenler verilebilir. Kalblerinin temizli~i sebebiyle velilerin
ve peygamberlerin uyan~ kken gördükleri de bu bölüme girer. Bu tür
varl~ klar ancak hisseden taraf~ ndan görülebilir.
Hayali varl~k: Idrak edilen ~eylerin ortadan kald~ r~lmas~~halinde insan
haf~zas~ nda bu ~eylerin sureti kalabilir. Böylece varl~~~~dü~ünülebilen ~eylere
hayali varl~ k denir. ~nsan bir ata bakar, ve gözlerini kaparsa o at~ n imgesini
gözlerinde canland~rabilir. ~~ te bu canlanan ~ey hayali varl~kt~ r.
Akil varl~k: Ak~l bir ~eyin harici, hayali ve hissi varl~~~ n~~ bir tarafa
b~ rakarak gerçek anlam~n~~ dü~ünebilir. Söz gelimi eli alal~ m. Elin hem
harici, hem hissi, hem de hayali suretleri vard~ r. Bir de bunun kudret ifade
etmesi söz konusudur. ~~te elin kudret ifade etmesi akli varl~~~d~ r. Söz gelimi "yedullahi fevka eydihim" âyetindeki el, Allah'~ n kudretini ifade etmektedir. Yoksa Yüce Allah'~n eli vard~ r, manas~na de~ildir.
~ibl~i varl~k: Zati, hissi, hayali ve akli anlamlar~ n d~~~ nda benzetme
yoluyla da bir ~ey aç~klanabilir. Ba~ ka bir deyimle bir ~eyin özelli~i ba~ka bir
~ eye benzetilebilir. Sözgelimi birisi Allah'~ n gazab~ m merak edebilir. Allah~n
gazab~ m benzetme ifdesiyle kar~~la~t~ rabilir. Böylece d~~ ar~da varl~~~~söz
konusu olmayan bir kavrama ula~~labilir. Sonuçta anla~~ lmayan bir sorun
bu benzetme yoluyla çözümlenebilir. Gazzali mezhebler aras~ ndaki
çeki~ meyi önlemek için delil yolunu tavsiye etmi~ tir.
Gazzali, al-Kanun fi't-Te'vil adl~~ eserinde tevilcileri be~~bölüme
ay~ r~yor: - Yaln~z nakle k~ymet verenler, 2- Yaln~z akla k~ ymet verenler, 3Akl~~as~ l kabul edip nakli ona tabi k~ lanlar, 4- Nakli as~ l kabul edip akl~~ tabi
k~lanlar, 5- Hem akl~ , hem nakli birer as~l al~ p her ikisine beraberce de~er
verenler. Bunlar içinde Gazzalrye göre do~ru yolu tutanlar, te'vilde akla ve
nakle beraberce önem verenlerdir.
14

Bak. al-Gazzali, Faysal at-Tefrika Beyn al-~slam Va'z-Zandaka, s. 20, M~ s~ r 1325.
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Gazzalrye göre, her konuda te'vil yapmak mümkün de~ildir. Allah'~n
(size ilimden ancak az bir ~ey verildi) buyurdu~unu unutmamak gerekir.
Te'vilde ihtimaller ço~al~rsa ve çeli~kili olursa hüküm vermekten
kaç~nmal~d~r..
Bir de te'vile ba~larken ak~l delilini asla yalanlamamak gerekir. ~eria un
dahi ak~lla bilindi~ini hat~rlamal~d~r. Gazzall er-Risaletü'l-Ledünniyye'de
ve Cevahirü'l-Kur'ân'da, Kur'ân'~n rumuzlu i~aretlerle dolu bulundu~unu
söylemi~tir. ihya'da bât~ ni tefsirden önce zâhirin tefsirini anlaman~n ve
kavraman~n ~art oldu~unu belirtmi~tir. Gazzall, al-Kanun fi't-Te'virde zan
ve tahminle te'vil yap~lmaz görü~ünü savunmu~tur. Faysalu't-Tefrika'da ise
zan ve tahminle te'vil yapanlann kâfir say~lmas~n~~ tavsiye etmi~tir.
Dolay~s~yla bu konuda Gazzalrnin çeli~kili görü~lerine rastlanm~~t~r.
Tehafüt' te cesetlerin dirilmesini inkâr eden, sevap ve cezay~~ruhlara
mal eden felsefecileri suçlayan Gazzali, Mizanü'l-Amel'de bu fikirleri
sufilere mal etmi~tir. Daha sonra da Munk~z'da kendi inanc~n~n sufilerle
beraber oldu~unu söylemi~tir. Bu konuda da farkl~~görü~ler beyan etmi~tir.
Böylece fikirlerini ifade eden Gazzali, bu hususta üç türlü davran~~~n söz
konusu oldu~unu söylemi~tir.
Halk~n i~tirak etti~i ve benimsedi~i görü~ler.
Soranlara, cevap bekleyenlere göre olan görü~ler.
~nsan~ n kendisine has olan ve kendisinde gizledi~i görü~leri. Bu
üçüncü bölüme dahil olan görü~ler ancak s~rda~lara ve fikirda~lara
aç~labilir. Gazzall bu tasnifini Mizanü'l-Amel'de yapm~~t~r.
Bilhassa Cevahirü'l-Kur'ân'da herkese açmad~~~~görü~lerini bir
eserinde derc etti~ini haber veriyor. Durum böyle olunca Gazzall'nin
çeli~kilerine bir mazeret bulunmu~~olur.
GAZZALPN~N BAT~'YA TES~R~~
Gazzall hatip etkilemi~~bir dü~ünürdür ". Onun bilindi~i üzere
Makas~d al-Felasife'si XII nci yüzy~lda Dominik GUND~S-SALV~~
taraf~ndan Latinceye çevrilerek Logica et Philosohpica al-Gazzalis Arabi
ad~yla ~~506 y~l~nda: yay~nlanm~~t~r. GazzalVnin ayn~~eseri Isaac Albalag
tarafindan ibraniceye çevrilmi~tir. Bu çevirinin 15. yüzy~la ait güzel
yazmalan halen mevcuttur. ~bni Rü.~d (Ol. H. 595 / M. ~~198) Gazzall'nin
Tehafilt al-Felasife'sine kar~~~Tehafüt et-Tehafüt'ü yazd~. Bu eser ilkin
Ibraniceye, sonra da Latinceye çevrildi.
15 Bak. Mübahat Türker, an~lan eser, s. ; Ibni Tufeyl, Hayy b. Yakzan, S. 63-65, Dar al.
Maarif bask~s~, M~s~r; Hilmi Ziya ülken, Islâm Felsefesi, s. 386.
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Endülüs'te yeti~mi~~bir ~slam dü~ünürü olan ~ bni Tufeyl (H. 581 / M.
~~ 186) Hayy bin Yakzan adl~~ kitab~ nda Gazzalryi ve eserini ele~ tirdi. Bu
arada Gazzalrnin el-Munk~z Mine'd-Dalal, Mizanü'l-Amel, CevahirülKur'an, Mi~katü'l-Envar, el-Maarif el-Akliyye gibi eserlerinden söz etti. Bu
da gösteriyor ki Gazzalrnin bir çok eserleri Endülüs'te bulunuyordu.
Ramon MARTI, Pugi Fidei adl~~ eserinde Gazzalrnin kitaplar~ ndan
baz~~ parçalar alm~~ t~ r.
Saint Thomas'da Gazzalrnin kitaplar~ ndan nakiller yaparak kelâmc~ lar~~ ele~ tirmeye çal~~m~~ t~ r. Saint Thomas'~ n Gazzalrden önceki ~slam
dü~ ünürü Farabi ve I bni Sina'dan da etkilendi~i bilinmektedir.
Gazzali Wilhelm of Occam (M. 1343), Nicholas d'Autrecourt P.
d'Ailly (01.M. 1425) üzerine de etki yapt~ . Ord. Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN,
Gazzalrnin Pascal üzerine etki yapt~~~ n~~ belirtmi~ tir. Gazzalrnin etkisinin
özellikle Pascal'~ n Pensees (Dü~ünceler) adl~~ eserinde görüldü~ünü
söylemi~ tir. Ancak ~unu da belirtmek yerinde olur ki Gazzalrnin
dü~ünceleri özellikle ~ bni Rü~d'ün ad~~ geçen eseriyle Bat~ ya aktar~ lm~~ t~ r.
~ bni Rü~d'ün ise bütün eserleri Bat~ ya çevrilmi~tir. ~ bni Rü~d, Aristo'dan
yapt~~~~aç~ klamalarla Bat~da tan~ nm~~t~ r.
~ bni Rü~d, t~ b ve tabiat alan~ nda da büyük bilgindi. Bu aç~dan da
Bat~ y~~ etkilemi~tir. Onun eserlerinin XVII nci yüzy~la kadar bat~~
üniversitelerinde etkinli~i sürmü~ tür. Hatta bat~da kilise içinde ~ bni Rü~d
yüzünden sert mücadeleler olmu~ tur. 13. yüzy~l Paris Üniversitesi ve
Fransisken Mektebi'nde ~ bni Rü~dçülük benimsenmi~ti. Roger Bacon'~ n
onu takdirle and~~~ n~~ bilmekteyiz. 14 ve 15 inci yüzy~ lda ~ bni Rü~dçülük
bat~da etkisini sürdürmeye devam etmi~ tir. Saint Thomas'~ n ~ bni Rü~d'ün
görü~lerine cephe ald~~~~bilinmektedir. ~ bni Rü~d'ün eserleri H~ ristiyanl~~a
ak~ lc~~ bir örnek oldu~u için kilisede tepki uyand~ r~ yordu. islam dü~ünürü
kilise inanc~ n~~ sars~ yordu. 266-1277 y~ llar~~ aras~ nda Paris Üniversitesi'nde
~ bni Rü~d'ü okuyan Pierre de Brabant diri diri gömülme~e mahld~ m edildi.
124o'da Paris piskoposu Guillaume Islam'~ n etkisi olan eserleri sansür
ettirdi. ~ 269'da Paris Piskoposu olan Etienne Tempier de ayn~~ yolda devam
etti. 1277'de Papa XXI inci Jean'~ n emriyle Paris Piskoposu, Islam'~ n etkisi
olan 219 eseri mahkürn etti. Bu mücadele daha sonraki yüzy~llarda da sürdü.
Hollandal~~ rahip Herman van R~SW~ K ~ bni Rü~d felsefesini savundu~u için 1512'de yak~ld~ . Bütün bunlara ra~men Avrupa'da ~~ 8 inci yüzy~la
kadar ~ bni Rü~dçülük Padua, Bologne ve Venedik Üniversitelerinde ya~ad~ . ~ bni Rü~dçülü~ün bat~da 19 uncu yüzy~ l ortalar~ nda tekrar
canland~~~ n~~ görüyoruz. ~ bni Rü~d'e göre ak~lla vahiy aras~ nda z~ tl~ k
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görülmez. insan yapt~klar~ ndan sorumludur. Ferdi ak~l külli ak~ldan bir
parça gibidir. Ferdi ruh, külli ruhun bir cüzüdür. Allah her ~eyi görür ve
bilir. Olaylar aras~ nda sebep-sonuç ba~~~vard~ r, i~te ibni Rü~d'ün bu gibi
dü~ ünceleri koyu taassup içinde olan kilise mensuplar~ n~ n hesab~na
gelmiyordu. Bat~l~lar ibni Rü~dçülükle me~gulken Gazzalrnin görü~lerinden de iyice yararlanm~~, etkilenmi~lerdir. Gazzalrnin özellikle Montaigne (1533-1592), Descartes (1596-1650) ve David HUME 711-1776)
üzerine etki yapt~~~ n~~ mü~ahede etmekteyiz. ilkin Montaigne - Gazzall
aras~ ndaki benzerliklerden bahsedelim: Montaigne Essais (Denemeler) adl~~
eserinde, nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunu sormu~~ve bazen ~üphe
yolunu izlemi~ tir. insan~n çevresinin etkisinde kald~~~ n~~ belirterek do~ruyu
aram~~t~ r. Neyi do~ru bulabilece~ini kendi kendine sormu~tur. Duyular~ n
insan~~ aldatabilece~ini dile getirmi~tir. Rüyada gördüklerinin uyamkken
hayal oldu~unu farkederek ~üphesini art~ rm~~t~ r. Nihayet bu ~üpheden
kurtulmak için görünmeyen bir hakimin olmas~~lâz~md~ r demi~tir. Ba~ka bir
deyimle her~eyi bir düzenleyenin oldu~una kanaat getirmi~tir.
GazzaWnin de taklidden ~üphe etti~i, rüyalardaki hayallerin
as~ls~zl~~~ n~~ yazd~~~~bilinmektedir. Rüyada görülenlerin ay~ kl~~a nisbetle
hayal olmas~~ gibi ak~l ötesi Meme nispetle, uyan~ kl~~~ n da bir hayal gibi
olabilece~ini belirtmi~~ve Allah'~n kalbine verdi~i bir ~~~kla zorunlu bilgilerin
gerçekle~ece~ine inanm~~ t~ r. Gazzali "insanlar uykudad~ r, ölünce uyan~ rlar", hadisini dikkate alm~~~Montaigne ise ölüm ba~ka bir hayat~n
kayna~~d~ r, demi~tir.
Descartes ise felsefecilerin birbiriyle ters dü~ tüklerini görüyordu.
Duyular~ n bizi bazen aldatmas~ na bakarak her zaman aldatabilece~ini
dü~ünüyordu. Rüyalar~ n da aldat~c~~ oldu~unu farketmi~ti.
Descartes, kendi varl~~~n~~ dü~ünmesinden ç~kararak ~üpheden
kurtuldu: Onun "dü~ ünüyorum o halda var~ m" önermesi tan~ nm~~t~ r.
"Dü~ ünüyorum, o halde var~ m" la dü~ ünmenin bilincinde oldu~unu
vurgulad~. Ba~ ka bir deyimle bilincin kendisi hakk~ndaki aç~k ve seçik
bilgisine ula~t~ . Zaten ona göre apaç~ k olmayan delillere güvenilmez. O
kendi vanl~~~ ndan ~üphe edilmeyece~ini belirttikten sonra Tanr~'n~ n
varl~~~n~~ arad~. insan~n kendisini yaratamayaca~~m, eksik oldu~unu
vurgulayarak yarat ~ c ~~ Tanr ~'ya ula~t~. Ayr~ ca insanda en olgun varl~ k
dü~üncesinin bulundu~unu, bu dü~ ünceyi insana ancak var olan Tanr~'n~n
yerle~tirece~ini belirtti. Ona göre en olgun varl~~~ n yoklu~u dü~ünülemez.
Çünkü yokluk eksikliktir. Eksiklikle olgunluk kavram~~ ba~da~maz. Aç~s~z
üçgen, vadisiz da~~dü~ünülemeyece~i gibi, yok olan en olgun varl~ k da
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dü~ünülemez. Var olan bu en olgun varl~ k ancak yüce Tanr~'d~ r. Tanr~~ var
olunca d~~~âlem de gerçekten vard~ r. Çünkü yüce Tanr~~ bizi aldatmaz.
GazzaWnin de gerek el-Hikrne fi Mahlukatillâh ve gerekse Kimya-y~~
Saadet'te bilincin varl~~~ na i~aret etti~i bilinmektedir. Böylece de Gazzali
bilinçten Allah'~n varl~~~ na yükselmi~tir. Gazzali bu hususta Kimya-y~~
Saadet'te ~öyle söylemi~ tir: Onun varl~~~~aç~kt~ r. ~ nsan~ n kendi varl~~~ nda
hiç ~üphe yoktur. Onun varl~~~~görünen ceset de~ildir. Bir kimse gözünü
kapasa ve alemde gördü~ü her~eyi gözünden silse kendi varl~~~ n~~ zorunlu
olarak tan~ r ve kendinden haberdar olur.
Gazzali'nin bu ifadesi "dü~ünüyorum o halde var~m" önermesinin bir
ba~ka söyleni~i de~il midir? Gazzali ba~ka bir ifadesinde de Allah'~~ tan~ mak
ve O'nun huzurunun güzelli~ini mü~ahede etmek kalbin s~fat~d~ r, demi~tir.
Gazzali bu konuda el-Hikme fi Mahlukatillâh adl~~ eserinde de ~öyle
söylüyor: ~nsan~ n kendi nefsi ve Allah'~ n varl~~~ na kendisini inand~ ran Tanr~~
vergisi akl~~ hakk~ nda dü~ünmesi, Allah~ n mevcudiyetinin en büyük
delillerindendir.
David HUME ile Gazzali aras~ nda ~üphecilik konusunda benzerlik
bulmak mümkündür.
Sonuç olarak GazzalVnin bat~~ felsefesine etki yapt~~~ n~~ rahatl~ kla
söyleyebiliriz. Gazzali akla ve nakle beraberce önem vererek ~slamda orta
yolu tutmu~, ayr~ca ~üpheden imana ula~ma yöntemini aç~ klayarak
felsefesini belirtmi~tir. Onu gerek Do~u, gerek Bat~~ hala anlamaya
çal~~maktad~ r.

