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TYB AKADEMİ’Yİ SUNARKEN

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 30 yıldan fazla zamandır sürdürdüğü faaliyet çeşitliliği 
içinde hem “yazar okulu” gibi süreklileştirdiği yapılar dolayısıyla, hem de birçok faali-
yet alanında ilişki hâlinde olduğu akademik camia tarafından dergi yayınlama konu-
sunda teklif ve tavsiyelere maruz kalınmıştır.

Çok sayıda edebiyat ve fikir dergisi yayınlanan bir ülkede Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin dergi yayınlayan bir kuruluş olarak piyasaya girmesi düşüncesine hep me-
safeli durduk.

İlmî, akademik bir dergi yayınlama konusu ise, bize her zaman sıcak geldi. 2011 
yılının başında gün yüzü gören bu dergi, bu yöndeki düşüncelerimizi kuvveden fiile 
geçirme konusunda bir hâyli ağır kaldığımızın bir göstergesi aynı zamanda.

Türkiye’de akademik hayatın geliştiği, çeşitlendiği, yaygınlaştığı bir dönemde, üni-
versiteler süreli yayıncılıktan neredeyse el etek çekmişlerdi. Yetişmekte olan akademik 
kadrolar, çalışmalarını yayınlatma konusunda ciddi sıkıntı içinde idiler. Bu alan, işi 
kitabına uyduran, ticareti esas alan yayıncıların sahası hâline gelmişti.

TYB AKADEMİ ile gerçek bir ilmî ve fikrî süreli yayın zemini oluşturma gayretleri-
mizi ortaya koyuyoruz. Şimdilik yılda üç sayı (dört ayda bir) yayınlanacak bu derginin, 
önümüzdeki yıllarda daha kısa süreli hâle geleceğine inanıyoruz.

İlk sayımız, İslâm ilim ve düşünce tarihinin gerçek manasıyla önemli bir şahsiyeti-
nin 900. yılına tahsis edilmiştir.

1111 yılında vefat eden ve “İmam” sıfatı yanında, “hüccetü’l-İslâm” (İslâm’ın delili) 
ve “zeynüddin” (dinin süsü) olarak da anılan büyük ilim ve fikir adamı Ebu Hamid 
Muhammed el-Gazâlî’nin akademik çerçevede hatırlanması yönünde bu çabamızın gü-
zel bir başlangıç olarak karşılanacağı düşüncesindeyiz.

Gazâlî ile ilgili şu yaygın hikâye bugün de bilme, öğrenme ve bildikleri üzerinde 
tasarrufta bulunma konusunda bize ipuçları verebilir. İlim tahsil ettiği Cürcan’dan 
doğduğu Tus’a dönerken haramilerin saldırısına uğrayan kervanda genç Gazâlî, soy-
guncuların reisinden o güne kadar elde ettiği bütün serveti olan kitaplarını geri ister. 
Bir bilgin olarak bu eserlere ihtiyacı vardır. Haramilerin reisi, bilgileri kolayca çalına-
bilecek bir heybede ise nasıl bilginlik taslayabildiğini tahkir edici bir eda ile söyleyerek 
kitaplarını iade eder. Bunun üzerine Gazali, memleketi Tus’da üç yıl kapanarak bütün 
kitaplarını hafızasına kaydeder.



Gazâlî’nin yaşadığı dönem, Büyük Selçuklu Devleti’nin İslâm dünyasını istikrar 
içinde tuttuğu yıllardır. Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk, onu Bağdat’ta açtığı med-
reseye müderris olarak tayin eder. Gazâlî burada beş yıl verimli bir müderrislik ha-
yatından sonra kürsüsünü, ailesini ve Bağdat’ı, hacca gitmek bahanesiyle, terk eder. 
Büyük bir zekâ, tecessüs sahibi bir ilim adamı ve mümin bir insan olan Gazâlî, ulaştığı 
bütün bilgilerin ötesine varmayı arzu etmektedir. Şam’da inzivaya çekilir. Daha sonra 
hacca gider, oradan Bağdat’a döner. Yeniden müderrisliğe başlarsa da fazla sürmeyen 
bu devre doğduğu yere, Tus’a dönmesiyle nihayetlenir. 1105’te tekrar halifenin daveti 
üzerine Bağdat’a, Nizamiye medresesine döner. İnançlarda gördüğü sapmalar, halkın 
imanındaki gevşemeler onu tekrar bu vazifeyi kabule sevk etmiştir.

Gazâlî’nin bu dönemi de uzun sürmez, tekrar memleketine döner. Evinin yanında 
tekke ve medrese kurar. Rakipleri onu Selçuklu Sultanı Sencer’e şikâyet ederler. Sultan 
yanına çağırttığı Gazâlî’ye büyük saygı gösterir, o da düşüncelerini Sencer’in huzurun-
da açıklar. Sultan Sencer onu yine aynı saygı ile Tus’a uğurlar.

Gazâlî’nin fırtınalı ilim ve düşünce hayatı yanında, 53 yıllık uzun olmayan ömrü 
süresince ortaya koyduğu eserler İslâm düşünce tarihi için benzersiz değerdedir.

Onun ortaya koyduğu güçlü eserlerle İslâm dünyasında ilmî ve akli faaliyetleri ke-
sintiye uğrattığı, hür düşünceyi engellediği iddiası mesnetten yoksundur.

“Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizi kabuktan ibaret sanır” diyen 
Gazâlî, devrinin bütün ilim ve düşünce sahalarını ihata eden bir telif faaliyeti içinde 
olmuştur. Kelamcıları, bilhassa cedel usulünü eleştirmiş, böylece kelam ilmine ciddi 
katkı yapmıştır. Eserleri ile Bâtıni fikirleri çürütmüş ve zayıflatmıştır. Mantığa büyük 
önem vermiş, felsefeyi değil, filozofları hedef almıştır.

Nitekim 20. yüzyılın şairi Mehmed Âkif, onu uğraştığı felsefecilerle bir arada zik-
rederek zamanının tartışma ve düşünce zemininin çeşitliliğini doğru olarak değerlen-
dirir:

Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü.
Hadi göster bakayım şimdi de İbn-ür-Rüşd’ü?
İbn-i Sina neye yok? Nerede Gazâlî görelim?

TYB AKADEMİ’nin 2. sayısı yine çok büyük bir şahsiyetimize tahsis edilmiştir. 
Mayıs ayında yayınlayacağımız Evliya Çelebi sayısının Osmanlı irfanının bu büyük 
şahsiyetinin hatırlanmasına ve anlaşılmasına vesile olacağı düşüncesindeyiz.

Bu yılın son (Ekim) sayısı ise 20. yüzyıl siyasi düşünce tarihimizin en parlak yıldızı 
Said Halim Paşa’ya ayrılmıştır.

TYB AKADEMİ için attığımız adımın hayırlı, bereketli ve sürekli olması niyazıyla…

D. Mehmet Doğan
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Gazâlî’nin Hayatı

Hanifi Akın
TYB Gaziantep Şubesi Başkanı

450/1058’de İran’ın Tus (bugünkü Meşhed) şehrinde dünyaya geldi. Asıl adı, 
Muhammed b. Muhammed’dir. Künyesi, Ebû Hâmid’dir. Lakabı, “Hüccetü’l-
İslâm” ve “Zeynüddîn”dir.

Meşhur olan nisbesi, “Gazâlî” (=Gazzâlî)’dir. Yazılışları aynı olan bu iki 
nisbeden hangisinin doğru olduğu meselesi eski kaynaklarda ve yeni araştır-
malarda tartışılmış, fakat kesin bir sonuca varılamamıştır. 

Zehebî’nin aktardığı bir anekdota göre; Gazâlî’nin bizzat kendisi, “İnsanlar 
beni çift “z” (=Gazzâlî) diye anıyorlar; hâlbuki ben, “Gazâle” denilen bir köy-
denim.” demiştir.1 

Buna benzer bir açıklama, onun kızlarından birinden soyundan geldiği ri-
vayet edilen Şeyh Necmeddîn Muhammed’e nispet edilmiştir.2

İbnü’l-Esîr, Safedî, el-Feyyûmî gibi tarihçiler ve başta W. Montgomery 
Watt olmak üzere oryantalistlerin çoğuyla bazı çağdaş Müslüman araştırma-
cılar, “Gazâlî” şeklindeki okuyuşu ve imlayı tercih etmişlerdir.

Buna karşılık eski tarih ve tabakât yazarlarının büyük çoğunluğuna göre; 
Ebû Hâmid, babasının mesleğine (Gazzâl=“yün eğirici, iplikçi”) nispetle 
“Gazâlî” diye anılmıştır. Nitekim İbn Hallikân da, “Gazâlî” şeklindeki okuyuşu 
yaygın kullanıma aykırı görür; ayrıca bir kimseyi, mesleğine nispetle anma-
nın Hârizm ve Cürcân yörelerinde âdet olduğunu belirtir.3 Nevevî de, “Gazâlî” 
şeklindeki imlanın, bilinen kullanım olduğunu ifade etmiştir. 

Zebîdî, bu nisbenin imlasıyla ilgili tartışmaları özetledikten sonra İbnü’l-
Esîr’in4 tercih ettiği “Gazzâlî” şeklindeki okuyuşu, son dönem tarih ve ensâb 

1  Zehebî, A’lamu’n-Nübelâ, XIX/343-344.

2  Feyyûmî, el-Mişbâhu’l-münîr, “gzl” maddesi; Zebîdî, I/18.

3  İbn Hallikân, Vefeyât, I/98.

4  İbnü’l-Esîr, el-Lübâb, II/379.
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yazarları tarafından itimada şayan bulunan görüş olarak değerlendirir.5

Fars olduğu sanılan Gazzâlî’nin ailesi hakkındaki bilgiler, son derece az-
dır. Kendisiyle aynı künye ve nisbeyi taşıyan bir amcasının veya büyük am-
casının, daha zayıf bir ihtimalle de dayısının bulunduğu bilinmektedir. Sufi 
kimliğiyle büyük ün kazanan Ahmed el-Gazzâlî adlı kendisinden küçük bir er-
kek kardeşiyle birkaç da kız kardeşi vardır. Tasavvufa eğilimi bulunan babası 
Muhammed, muhtemelen oğullarının iyi bir öğrenim görmelerini arzuluyor-
du. Onları dilediği gibi okutmaya ömrünün yetmeyeceğini anlayınca, bir sufi 
dostundan oğullarının eğitimiyle ilgilenmesini rica etti. Bu nedenle de, gerek 
babasının gerekse baba dostunun zühd ve tasavvufa eğilimli ruhi yapılarının, 
Gazzâlî’nin manevi hayatını daha çocukluk döneminde etkilediğini ve ileri-
de teşekkül edecek olan tasavvufi kişiliği üzerinde etkili olduğunu düşünmek 
mümkündür.

İleri düzeydeki ilk öğrenimine, Tûs’ta er-Râzkânî adlı âlimden fıkıh dersle-
ri alarak başladı. Daha sonra Cürcân’a gidip tahsiline orada devam etti. Daha 
sonra bir grup Tûslu gençle birlikte Nîşâbur’a giderek buradaki Nizâmiye 
Medresesine girdi. Orada dönemin en tanınmış kelam âlimi olan İmâmü’l-
Harameyn el-Cüveynî’nin öğrencisi olma şansını elde etti. 

Kaynakların ittifakla belirttiği gibi Gazzâlî’nin, olağanüstü bir zekâya ve ha-
fızaya sahip olduğu dikkate alınırsa, onun Nîşâbur’a gitmeden önce geçirdiği 
en az on iki yıllık öğrenimi süresince başta fıkıh olmak üzere hadis, akaid, gra-
mer gibi geleneksel bilgi dallarında bir hayli yetiştiğini kesinlikle söylenebilir. 
Nîşâbur’da gayet sıkı geçen öğrenim süresince Şafii fıkhı, hukuk ekolleri ara-
sındaki tartışma teknikleri (=hilâf), cedel, akaidle fıkhın kaynakları ve mantık 
alanlarında, ayrıca hikmet ve felsefe gibi disiplinlerde sağlam bir formasyon 
kazandı. Yine Nîşâbur’da Kuşeyrî’nin öğrencilerinden Ebû Ali el-Farmedî’den 
de tasavvufi pratiklere yönelme hususunda öğrenim gördü. 

Cüveynî’nin ölümü (478/1085) üzerine Nizâmü’l-Mülk’ün karargâhında 
geçirdiği altı yıl içinde telif çalışması yapmış olmalıdır. 

484/1091’de vezir tarafından Bağdat Nizamiye Medresesi müderrisli-
ğine tayin edilen Gazzâlî, buradaki çalışmaları sırasında Sultan Muktedî-
Biemrillâh’ın ilgi ve desteğine mazhar oldu. Onun Nizamiye’deki dört yıllık 
müderrislik dönemi, aynı zamanda kitap telifi açısından en verimli devresi 
olarak gösterilir. Çünkü bir yandan 300’e yakın öğrenciye ders veriyor ve 
tasnif faaliyetlerini sürdürüyor, öte yandan da felsefe üzerine incelemeler ya-
pıyordu. Yaklaşık iki yıl süren bu incelemeler sayesinde, bizzat kendisini de 
eleştirdiği öteki kelamcılardan farklı olarak tenkit etmeyi düşündüğü Meşşâî-

5  Zebîdî, İthâfu’s-sâde, I/18.
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İşrâkî felsefe ekolünü derinden kavrama imkânını elde etti. Yaptığı değerlen-
dirmeler de filozofların, doğru ve yanlış görüşlerini şüpheye yer vermeyecek 
şekilde tespit etti. Ardından Bâtinîlik incelemelerine koyuldu. 

Kelam, felsefe, Bâtinîlik ve tasavvuf hakkındaki yaptığı son çalışmalar, 
Gazâlî’nin zihin ve ruh dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir bunalıma yol 
açtı. Bağdat Nizâmiye Medresesinde son derece mutlu ve huzurlu görünen 
hayatı, gerçekte gün geçtikçe için için büyüyen şüphelerle, fikrî bunalımlarla 
altüst oldu. 

el-Munkız’da anlattığına göre (s. 2), aslında şüphecilik, onun tabiatında 
vardı. Nitekim gerçeği arama arzusunun, daha gençlik dönemlerinden itiba-
ren kendisinde mevcut olduğunu belirtir. Muhtemelen ilmî başarı ve şöhreti-
nin uzun müddet üzerini örttüğü bu şüphe temayülü, dört yıllık müderrislik 
döneminin sonlarına doğru, temelden kavradığı tasavvufun, kendisini derin-
den etkilemesiyle yeniden ve çok daha etkili bir şekilde de ortaya çıkmıştır. 

Kuşkusuz, bu şüphe sadece metafizik ve bilgi problemleriyle ilgili değildi. 
Ayrıca ahlaki bakımdan da kendini sorguluyor ve dünya işlerine boğulduğu-
nu, faaliyetlerinin en güzeli olan eğitim ve öğretim çalışmalarında bile, hiç 
de önemli olmayan, ahiret yolu için faydası bulunmayan ilimlere yöneldiğini, 
öğretimdeki niyetinin tamamıyla Allah rızası olmadığını, makam ve şöhret ar-
zusunun da bulunduğunu fark ediyordu (el-Munkiz, s. 46). 

Bu yüzden defalarca Bağdat’tan ayrılmaya niyetlendiyse de, ününü ve mev-
kiini terk etmeye razı olmayan nefsiyle 6 ay mücadele etmek zorunda kaldı. 

488/1095 receb ayında başlayan bu şüphe krizi, giderek psikolojik depres-
yonlara, hatta fizyolojik rahatsızlıklara yol açtı. Ders anlatmakta zorlanıyor, 
iştahsızlık ve hazımsızlık çekiyor, takatten düşüyordu. Doktorlar, bir süre uy-
guladıkları ilaç tedavisinin sonuç vermediğini görünce, hastalığın, psikolojik 
nedenlerden kaynaklandığı, tedavisinin de o yolla olması gerektiği kanaatine 
vardılar (s. 47).

Sonunda, Bağdat’la bütün ilişkilerini kesmeye karar verdi. Ailesine yete-
cek miktardan fazla olan bütün malını, muhtaçlara dağıttı. Aslında Suriye 
ve Filistin yöresine gitmek üzere hazırlık yaptığı hâlde, ayrılmasına rıza gös-
termeyeceklerini düşündüğü sultanın ve diğer ileri gelen dostlarının gerçek 
niyetini öğrenmelerini istemediği için (s. 48), Mekke’ye gideceğini açıkladı. 
488/1095 zilkade ayında Bağdat’tan ayrıldı. 

Bağdat’tan Şam’a gitti. İki yıla yakın bir süre orada kaldı. Bu sırada 
Emeviyye Camii’ne çekilerek nefsini terbiye etmek, ahlakını güzelleştirmek ve 
kalbini arındırmak maksadıyla riyazet ve mücahade ile meşgul oldu. Kudüs’e 
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gitti. Bir müddet de orada inziva hayatı yaşadı. İhyâ’u Ulûmi’d-dîn adlı ese-
rinin bir bölümü olan “er-Risâletü’l-Kudsiyye”yi burada yaşayan insanlar 
için yazdı (İhyâ’, I/104). Ardından hac görevini yerine getirmek, Mekke ve 
Medine’nin bereketlerinden nasibini almak ve Resulullah (s.a.v)’in mezarını 
ziyaret etmek düşüncesiyle Hicaz’a gitti. Daha sonra vatan hasreti ve çocukla-
rının daveti, onu, memleketine çekti. 

Bu bilgilere rağmen, Gazzâlî’nin 11 yıl süren (el-Munkız, s. 67) halvet dö-
nemi, yeterince berrak değildir. Tarih ve tabakât kitaplarında hangi tarihlerde 
nerelerde bulunduğu konusunda farklı bilgiler yer almaktadır. Bu halvet dö-
neminde birçok değerli eser yazmıştır. 

 499/1106 yılının zilkade ayında Nişâbur’a döndü ve buradaki Nizamiye 
Medresesinde tekrar öğretim görevine başladı. 

Gazzâlî’nin bu ikinci öğretim döneminin, birincisi kadar zevkli ve bereket-
li geçmediği anlaşılmaktadır. Nitekim duyduğu yeni bir sükûnet özlemiyle, 
muhtemelen sağlığının da hocalık faaliyetlerini zorlaştıracak ölçüde bozulma-
ya yüz tutması sebebiyle, üç yılı aşkın bir süreden beri ifa ettiği resmî görevini 
bir defa daha bırakıp Tûs’a döndü (503/1109) Fakat telif çalışmalarına aralık-
sız devam etti ve birçok değerli eser yazdı. 

Tûs’a döndükten sonra evinin yanına fukaha için bir medrese, sufiler için 
de bir hankâh yaptırdı. Ömrünün son günlerini; ders okutmak, gönül ehlinin 
sohbetlerine katılmak ve eser yazmakla geçirdi. Ayrıca o zaman kadar yete-
rince birikime sahip olmadığı hadis ilmiyle de meşgul oldu. 505/1111 yılının 
cemâziyelâhir ayında öldü.6 

Gazzâlî’nin Meşhur Eserleri

Gazzâlî’nin belli başlı eserlerini şu başlık altında toplamak mümkündür: 

A) Fıkıh 

1. el-Menhûl fi’l-usûl (=ya da el-Menhûl min ta’likâti’l-usûl)

2. el-Basît fil-fürû’

3. el-Vâsît 

4. el-Vecîz

5. el-Fetâvâ

6. el-Mustasfâ 

7. Hulâsatü’l-muhtasar ve nikâvetü’l-mu’tasar

8. Gâyetü’l-gavr fi dirâyeti’d-devr

6  Mustafa Çağrıcı, “Gazâlî”, DİA, İstanbul, 1996, XIII/489-505.
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9. et-Ta’lîka fi fürûi’l-mezheb

10. Me’âhizu’l-hilâf

11. Tehzîbü’l-usûl

B) Metodoloji - Mantık

1. Mi’yâru’l-ilm

2. Mihekku’n-nazâr fi ilmi’l-mantık

3. Şifâu’l-galîl

4. el-Kıstâsu’l-mustakîm

5. Lubâbu’n-nazâr

6. Tahsînu’l-meâhiz

7. el-Mebâdî ve’l-gayât

C) Kelam

1. el-Fedâihu’l-bâtiniyye (=el-Mustazhirî)

2. el-İktisâd ve’l-i’tikâd

3. el-Maksadu’l-esnâ fi şerhi esmâillahi’l-hüsnâ

4. Faysalu’t-tefrika

5. el-Kânûnu’l-küllî fi’t-te’vîl

6. Risâle ila Ebi’l-Feth Ahmed b. Selâme (=er-Risâletü’l-vaz’iyye)

7. ed-Dürretü’l-fâhire

8. İlcâmu’l-avâm an ilmi’l-kelâm

9. Kavâidu’l-akâid

10. Hüccetü’l-hakk

11. Mufassılu’l-hilâf

12. ed-Dürcü’l-merkûm bi’l-cedâvil

13. el-Müntehal fi ilmi’l-cedel

D) Felsefe

1. Makâsıdu’l-felâsife

2. Tehâfütü’l-felâsife

3. el-Madnûn bih alâ gayri ehlih (=el-Madnûnu’l-kebîr)

4. el-Madnûn bih alâ gayri ehlih

5. er-Risâletu’l-ledünniyye

6. Mişkâtu’l-envâr

7. el-Munkız mine’d-dalâl

E) Tasavvuf – Ahlak

1. Mîzânu’l-amel

2. el-Maârifu’l-akliyye
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3. İhyâ’u ulûmi’d-dîn

4. Bidâyetu’l-hidâye

5. Cevâhiru’l-kur’ân

6. Kimyâ-yı Saâdet

7. Eyyuhe’l-veled

8. Nasîhatu’l-mülûk

9. el-İmlâ alâ müşkilâti’l-ihyâ’

10. Sırru’l-âlemîn

11. Minhâcu’l-Âbidîn 

 Bu kitapların dışında Gazzâlî’nin, kendisine aidiyeti kabul edilmekle bir-
likte telhis veya seçmeler şeklinde telif edildikleri anlaşılan daha başka eser-
leri de bulunmaktadır.
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Gazâlî ve Nedensellik Meselesi
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Doç. Dr., Rize Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi

Giriş

Nedensellik, neden olarak tanımlanan olay, fenomen, süreç ya da olgudan 
sonucun zorunlu olarak çıkması durumu; aynı şartlar altında, neden adı ve-
rilen şey ortaya çıkınca sonucun da kaçınılmaz olarak nedenden dolayı or-
taya çıktığını kabul eden düşüncedir. Nedensellik düşüncesini temele koyan 
belirlenimcilik (determinizm) ise evrende meydana gelen her şeyin belli bir 
nedenden dolayı ortaya çıkmakta olduğunu ve bu anlamda evrende nedensiz 
hiçbir şeyin olmadığını kabul eden felsefi düşüncedir. Metafizik anlamda ne-
densellik, nedenin bir olay ya da fenomen değil, aktif bir töz ya da güç olduğu 
düşüncesidir. 

“Nedensellik sadece bir epistemolojik kategori midir?” ya da “onun ontolo-
jik bir statüsü var mıdır?” konusu, tartışmalıdır. Bununla ilgili olarak, modern 
deneycilik (empirizm), nedenselliğin yalnızca bir epistemolojik kabul olduğu-
nu, eşyanın bir özelliği değil, bizim eşyaya ilişkin algımızdan kaynaklanan bir 
durum olduğunu söylemektedir. Modern deneyciliğin bu tutumuna karşılık, 
akılcılık (rasyonalizm), nedensellik düşüncesinin epistemolojik bir kabul de-
ğil, zorunlu anlamda düzenleyici ve apriori ilke olduğunu kabul etmektedir.1

Nedensellik problemi, Aristo felsefesinin İslam düşüncesine aktarılmasın-
dan sonra önemli tartışmalara neden olmuş, nedenselliğin apriori anlamda 
zorunlu ilke olduğunu söyleyenlerle, onun zorunlu bir ilke değil, epistemolojik 
bir kabul olduğunu söyleyenler arasında uzun soluklu bir tartışma başlamış-
tır. Nedensellik tartışması, adına “Tehâfüt Tartışmaları” da diyebileceğimiz, 
Meşşâî felsefecilerle onların felsefi tutumuna büyük oranda karşı olan Gazâlî 

1  Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 1999, s. 618, 619. 
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arasında başlayan tartışma içerisinde de yerini almıştır. Söz konusu mesele, 
daha çok aklın eşya ve olaylar karşısındaki konumu ve bilimin dayandığı ze-
minle ilgili bir durum olduğu için akıl ve bilim söz konusu olduğu her durum-
da yeniden gündeme gelmiş ve güncelliğini korumuştur. 

Gazâlî’nin nedensellik eleştirisi, çoğu zaman mucize meselesiyle özdeşleş-
tirilmiş, söz konusu eleştirinin temel amacının mucizeyi ispatlamak ya da ev-
rende Tanrı’ya yer açmak olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Kanaatimizce bu 
tutum, Gazâlî’nin fikriyatından iki yanlış sonucun çıkmasına neden olmuştur. 
Bunlardan birincisi, Gazâlî’nin nedenselliği eleştirmesi sonucunda evrende 
neden-sonuç ilişkisinin değil de gizemli bir irade tarafından yönlendirilen 
tesadüfün hâkim olduğu fikridir, ki buna göre aklın böyle bir zeminde bilim 
yapması mümkün değildir. İkincisi ise Gazâlî’nin bu eleştirisinden hareketle, 
insanın eşyadaki nedensel ilişkileri araştırarak bilim yapması yerine eşyaya 
hâkim olan gizemli iradeye teslim olarak oturması gerektiği fikridir. 

Kanaatimizce, söz konusu tartışma (Tehâfüt tartışması) geleneğini başla-
tan Gazâlî’nin amacı, eşyadaki neden-sonuç ilişkisini mutlak anlamda inkâr 
etmek değil, nedenle sonuç arasındaki ilişkinin bir kısım Meşşâî filozofların 
söylediği gibi, zorunlu değil mümkün olduğunu ortaya koymaktır. Gazâlî’nin 
bu tutumuna benzer şekilde, modern felsefede de nedenselliğin rasyonalistle-
rin söylediği gibi, apriori bir ilke değil, epistemolojik bir kabul olduğunu söy-
leyenler mevcuttur. Buna karşılık İbn Rüşd ve Meşşâî filozoflar, nedenle sonuç 
arasındaki ilişkinin zorunlu olduğunu,2 nedensellik ilkesinin de Aristo’da ol-
duğu gibi, epistemolojik bir kabule değil ontolojik bir temele dayandığı görü-
şünü savunmaktadırlar. 

Gazâlî ile Meşşâî filozoflar arasındaki bu tartışma, eşyadaki neden-so-
nuç ilişkisinin iptaline değil, nedenselliğin zorunlu ya da mümkün olup ol-
madığına odaklanması gerekirken, daha sonra bu meseleyi değerlendirenler, 
Gazâlî’nin nedensellik tartışmasıyla neden-sonuç ilişkisini inkâr ettiğini ve 
bu şekilde evrende mucizeye yer açarak aklın bilişsel gücünü zaafa uğrattığını 
söylemişlerdir. 

Bu makalede, Gazâlî’nin, mutlak anlamda evrendeki nedenselliğe değil, 
zorunlu nedenselliğe karşı çıktığını, bunu yaparken içerisinde bulunduğu (fel-
sefi) düşünce geleneğinden kopmadığını, aksine ondan beslenerek farklı bir 
düşünce sistemi ortaya koyduğunu ifade etmeğe çalışacağız. 

2  Mübahat Türker Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe Din Münasebetleri, Ankara, 1956, s. 68-
72.
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İslam Düşüncesinde Nedensellik Meselesi 

İslam düşüncesinde genel anlamda üç tür nedensellik düşüncesinden söz edi-
lebilir. Bunlardan birincisi eşya ve olayların üzerinde etkili olan hiçbir maddi 
nedenin olmadığını, onları meydana getiren nedenin doğrudan doğruya ilahî 
kudret ve irade olduğunu söyleyen Cebriye mezhebinin düşüncesidir. 

İkincisi Eş’ariye ve Mâturîdiye âlimlerinin hemen hemen tamamı ile 
Mutezile âlimlerinin çoğunluğunun görüşü olan nedenselliktir, ki buna göre 
eşya ve olaylar üzerinde görünürde etkili gibi görünen ve süregelen işleyiş ola-
rak bir neden-sonuç ilişkisi vardır; ancak bu zorunlu bir ilke değil, âdettir. 
Buna göre, görünürde bir sebep olduğu hâlde, sonuç meydana gelmeyebile-
ceği gibi görünen bir sebep bulunmadan da sonuç oluşabilmektedir. Çünkü 
bütün varlık ve olayların gerçek sebebi ve yaratıcısı Allah’tır. 

Üçüncüsü Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Rüşd gibi filozofların görüşüdür, ki buna 
göre, eşya ve olayların meydana gelişinde zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi 
bulunmakla birlikte, sebeplere belli sonuçları doğuran etki gücünü ve tabiatı-
nı veren Allah’tır.3

Bu genel tasnifte Gazâlî’yi ikinci grupta görmek mümkündür. Ancak onun 
nedensellik bağlamında ortaya koyduğu fikirlerin kelami düşünceler olmak-
tan ziyade, felsefi düşünceler olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle Gazâlî’yi, en 
azından Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserindeki nedensellik eleştirileri dikkate 
alındığında, kelamcılar safında görmenin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. 
Çünkü Gazâlî’nin zorunlu nedenselliğe yönelik eleştirileri ve mucize konusun-
daki düşüncelerinin, insan iradesi karşısına ilahî iradeyi koymak değil, zorun-
lu nedensellik anlayışıyla ilgili düşünceleri bir çeşit yapısökümüne uğratmak 
olduğu kanaatindeyiz. 

Gazâlî’nin Tehâfüt’ündeki nedensellikle ilgili konu başlığına baktığımızda, 
söz konusu başlığın “Neden-Sonuç İlişkisinin İptali veya İnkârı” şeklinde değil, 
“Filozofların Nedenlerle Sonuçların Bir Arada Bulunmasının Zorunlu Olduğu 
Görüşlerinin İptali” şeklinde olduğunu görmek mümkündür. Bu nedenle, yu-
karıda da belirttiğimiz gibi, Gazâlî’nin nedensellik eleştirisi, mutlak anlamda 
bir nedensellik inkârı değil, zorunlu nedensellik anlayışını yapısökümüne uğ-
ratarak, yerine mümkün nedensellik anlayışının ikamesidir, diyebiliriz.

Kanaatimizce Gazâlî, hem mümkün nedensellik anlayışını kurarken hem 
de zorunlu nedenselliği eleştirirken içerisinde bulunduğu felsefi düşünce ge-
leneğinden hareket etmiştir. Bu anlamda Gazâlî, ait olduğu düşünce sistemin-
deki birtakım düşünceleri eleştirerek, bir kısmını geliştirerek, bir kısmını da 
basamak yaparak belli bir noktaya varmıştır. 

3  Yusuf Şevki Yavuz, “İlliyet”, DİA, XXII, 122.
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Kısmen yukarıda da belirttiğimiz gibi, Gazâlî bağlamında nedensellik tar-
tışması, Aristo felsefesi ve onunla birlikte gelen zorunlu nedensellik anlayışıy-
la4 birlikte başlamıştır. Çünkü bazı İslam filozoflarının Aristo’nun zorunlu ne-
densellik anlayışını Gazâlî’den önce farklı şekillerde yorumlayarak, birtakım 
örtük eleştiriler getirdiklerini söylemek mümkündür. 

Örneğin İbn Sînâ, nedensellik meselesini geniş bir şekilde ele almış, neden-
lerin suret, madde, fail ve gaye şeklindeki bu dört nedenden başkası olmadığı-
nı belirtmiştir.5 Ancak o, tabiatta ele alınan fail nedenle metafizikte ele alınan 
ve eşyaya varlık veren anlamındaki fail nedeni birbirinden ayırarak, metafizik-
çi filozofların fail (neden) ile tabiat bilimci filozofların kastettiği gibi yalnızca 
hareket ettirmenin ilkesini değil, âlem için Tanrı gibi varlığın ilkesini ve varlık 
vereni kastettiklerini söylemektedir. Çünkü tabii fail neden, hareket ettirme 
türlerinden herhangi biriyle hareket ettirmenin dışında bir varlık vermez-
ken6, metafizik anlamda fail neden “varlık veren” durumundadır. Nedensellik 
konusunda İbn Sînâ’yı Aristo’dan ayıran bu önemli noktadan bakıldığında, 
Aristo’da fail, hem fizik anlamda hareket ettiren hem de metafizik anlamda 
Tanrı gibi, varlığın ilkesidir.

Ayrıca İbn Sînâ, Gazâlî’nin daha sonra açık bir biçimde dillendirdiği, “ne-
denselliğin zorunluluk değil bir kabul olduğu” fikrini örtük bir şekilde önce-
den ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İbn Sînâ, doğal düzlemde gözlemlenen 
neden-sonuç ilişkisinin, nedenselliğin kesin, apriori bilgisini vermediğini, 
duyuların bize ancak bir ardışıklığı verebildiğini söylemektedir. Ona göre, iki 
şeyin art arda gelmesi, birinin diğerinin sebebi oluşunu zorunlu kılmaz; ayrıca 
duyu ve tecrübe verilerinin çokluğu nedeniyle nefsin ikna olması da kesinlik 
bildirmez. İbn Sînâ’ya göre, zihnin bu ilişkinin kesinliğine kanaat getirmesi, 
ancak çoğunlukla gerçekleşen şeylerin, doğal ve seçimli olduğunun bilinmesi-
ne, gerçekte nedenlerin varlığının tespit ve ikrarına dayanmaktadır.7 Bundan 
hareketle diyebiliriz ki nedenlerin varlığı ve bunların nedenselliğinin kesinliği, 
zorunlu- doğru (yakini bilgi) değil de genel kabule dayanan meşhur bir bilgi-
dir.

İbn Sînâ, bunun yanında Aristo’nun kesin bir şekilde reddettiği talih ve te-
sadüfü8 tamamen inkâr etmemiş ancak bunların abartılmasına da karşı çık-

4 Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 195b 30-198a 15; s. 67-
79; Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, 2. bas., İstanbul, 1996, s. 1027a 25, 
1032a 27-32, 1034a 9, b4-6; s. 302, 329, 338, 340; David Ross, Aristoteles, çev. Ahmet Arslan vd., 
Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 96-99.

5 İbn Sînâ, Fizik I, çev. Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 59; 
Metafizik II, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 1.

6 İbn Sînâ, Metafizik II, s. 1-2.

7 İbn Sînâ, Metafizik I, çev. Ekrem Demirli, Ömer Türker, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 6; M. 
Macit, a.g.e., s. 120.

8 Aristoteles, Fizik 195b 30-198a 15, s. 67-79; Metafizik, 1027a 25, 1032a 27-32, 1034a 9, b4-6, s. 
302, 329, 338, 340; D. Ross, a.g.e., s. 96-99.
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mıştır.9 Ona göre bu tip olaylar, istisnai olmaları sebebiyle rastlantı veya şans 
diye isimlendirilseler de nedensiz değildir. Söz konusu olaylarda, ilk etapta 
görülmeyen veya daha nadir gözükenler için bilâraz neden olma tarzı söz ko-
nusudur. Ârazlar sonsuz sayıda olabildiği için, bu tür nedensellikteki süreklilik 
veya çoğunluluğun olmayışı, nedensizlik gibi algılansa da aslında kesinlikle bir 
neden vardır.10 

Aristo’nun konuyla ilgili düşüncelerini geliştirerek ‘sürekli’, ‘çoğunlukla 
olan’, ‘eşit şekilde olan’ ve ‘azlıkla olan’ kavramlarını geniş bir şekilde tartı-
şan İbn Sînâ, ‘sürekli olan’ ve ‘çoğunlukla olan’ı zorunlulukla eşleştirmektedir. 
Ancak ‘çoğunlukla olan’ herhangi bir engel dolayısıyla engellendiği zaman sü-
rekliliğini kaybeden bir zorunluluk içermektedir. Çoğunlukla olan da engel-
lerin ortadan kaldırılması şartıyla zorunlu olabilir.11 Denilebilir ki İbn Sînâ, 
rastlantısal olduğunun söylenmemesi bağlamında çoğunlukla olanı da sürekli 
olan cinsinden kabul ederek vurguyu istisna olandan, genellikle olana çevir-
miş ve zorunluluk alanını genişletmiştir.12 

İbn Sînâ’dan önce Fârâbî de nedensellik meselesini değerlendirmekte ve 
evrendeki işlerin bir kısmının ateşin sıcaklığının olması gibi nedenli, bir kıs-
mının ise rastlantısal olduğunu söylemektedir. Fârâbî, şöyle der: Bazıları zan-
neder ki tabiattaki bütün işler ve sonuçlar (eserler) ateşteki sıcaklık, kardaki 
soğukluk gibi zorunludur. Hâlbuki bazı tabiat olayları çoğunlukla mümkün-
dür. Örneğin eylemin (fiilin) olabilmesi için onu yapan öznenin (failin) ve söz 
konusu öznenin eylemini kabul eden nesnenin (mef’ulün) olması gerekmekte-
dir. Bu ikisi bir araya gelmeyince fiil ortaya çıkmaz.13 

Bu tartışmalar göstermektedir ki Gazâlî’ye gelinceye kadar İslam filozofla-
rı, Aristocu zorunlu nedensellik anlayışı üzerinde birtakım değerlendirmeler 
yaparak bir bakıma Gazâlî’nin mümkün nedensellik anlayışına bir çeşit zemin 
hazırlamışlardır. Ancak Gazâlî’den sonra İbn Rüşd, Gazâlî’nin “Sebeplerle mü-
sebbepler arasında zaruri bir iktiran yoktur.” (Nedenle sonuç arasında zorun-
lu bir bağ yoktur.) şeklindeki düşüncesinin mucizeyi kabul etmek veya etme-
mekle ilgili olduğunu söylemiş ve nedensellik tartışmasını mucize meselesiyle 
ilişkilendirmiştir.14 Hatta İbn Rüşd’ün, “Nedenlerle sonuçlar arasındaki ilişki 

9 İbn Sînâ, Fizik I, s. 74-76.

10 İbn Sînâ, Fizik I, s. 74-76.

11 İbn Sînâ, Fizik I, s. 77; Metafizik I, s. 161.

12 Ferruh Özpilavcı, “Nedensellik Bağlamında Ebû’l-Berekat el-Bağdâdî’nin Meşşâî Gelenek İçindeki 
Yeri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2010, s.63. 

13 Fârâbî, “Risâle fi Faziletü’l Ulûm ve’s-Sanaat”, Resâilü Fârâbî içinde, Haydarabat, 1926, s. 3, 5; 
ayrıca bkz. Andrey Smirnov, Causality and Islamic Thought, in: A Companion to World Philosop-
hies, ed. E. Deutch and R. Bontekoe, Blackwell publishers, 1st ed., 1997, s. 493-503. 

14 Mübahat Türker Küyel, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe Din Münasebetleri, s. 68.
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inkâr edilip Allah her şeye kâdirdir fikri buna eklenince artık var olanlarda bir 
karar olmaz.” şeklindeki itirazını kendi kitabında söz konusu etmesi,15 zorunlu 
nedenselliğin inkâr edilmesi, eşyanın tabiatının inkâr edilerek Allah’ın kudre-
tine yer açılması, eşyadaki sürekliliği sağlayan tabiatın iptal edilerek tabiatta 
tesadüfün hâkim kılınması şeklinde yorumlanmıştır. 

Bütün bu düşüncelerle birlikte, Gazâlî ile ilgili genel kabul hâline gelen bu 
kanaat, onun mümkün nedensellik anlayışını, aklın bilişsel gücünü neredey-
se ortadan kaldıran bir girişim olarak nitelendirmiştir. Hâlbuki, eğer bugüne 
kadar yaşamış olsalardı Gazâlî, endeterminizmi ve modern ihtimaliyat man-
tığını kolaylıkla kabul eder, İbn Rüşd ise Laplace’ın üstün zekâ örneğini kabul 
ederek mutlak determinizm tarafını tutardı.16 Bu bağlamda Gazâlî’nin neden-
sellikle ilgili düşüncelerini zorunlu nedensellik anlayışını temele koyarak de-
ğerlendirmek onun sisteminin büyük bir bölümünü sorunlu hâle getirirken, 
günümüz ihtimaliyat mantığı çerçevesinde değerlendirmek onun daha iyi an-
laşılmasına kapı aralamaktadır.

Gazâlî’de Nedensellik

Gazâlî’nin zorunlu nedensellikle ilgili eleştirilerini değerlendirmeden önce, şu 
hususlara dikkat çekmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Öncelikle Gazâlî’nin 
bu fikri, Allah’a inanan (teist) filozofların düşünce sistemlerine karşı savundu-
ğunu söylemek gerekmektedir.17 Bu nedenle onun temel tezinin, “Allah’ın var-
lık üzerindeki mutlak gücünü (tümel olumlu önermeyle) kabul ettikten sonra 
O’nu birtakım sebeplerle (tikel olumsuz önermeyle) sınırlamanın bir çeşit tu-
tarsızlık olacağı” şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunun yanında Gazâlî’nin, zorunlu nedensellik çerçevesinde, neden olarak 
kabul edilen “eşyanın tabiatı” ya da “ilke” kavramlarını sorgularken eşyanın 
hakikatini inkâr etmemekte, sadece onların ontolojik konumunun olmadığına 
dikkat çekmektedir. Bu anlamda Gazâlî, ilme temel olması açısından bütün 
İslam düşünürlerinin kabul ettiği “eşyanın hakikati sabittir” ilkesini aynen ka-
bul etmektedir.18 

Ayrıca Gazâlî’nin bu düşüncelerinin amacı, eşyanın tabiatını yok saymak 
ya da varlığın ilkelerini belirlenimsiz bir konumda bırakmak değil, bunları var 
eden nihai var edicinin Allah olduğu fikrini hatırlatmak ve söz konusu ilkele-
rin vehim tarafından mutlak gerçeklik olarak kabul edilip, Allah’ın varlığına 
bir çeşit perde olmasının önüne geçmektir, diyebiliriz. 

15  Küyel, a.g.e., s. 70. 

16  Küyel, a.g.e., s.81. 

17  Gazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, Dâru’l-Meşrık, Beyrut, 1990, s. 196.

18  Gazâlî, a.g.e., s. 197.
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Gazâlî’nin düşüncesinin mutlak anlamda bir endeterminizm olduğunu da 
söyleyemeyiz. Kanaatimizce onun “Allah, muhale mürit değildir.” şeklindeki 
hükmü, mutlak anlamda endeterminizme giden yolu kapatmaktadır. Çünkü 
muhal, bir şeyi aynı anda olumsuzlamakla birlikte tasdik etmek, bir şey hak-
kında tümel bir hüküm verdikten sonra, aynı anda onun hakkında tikel olum-
suz hüküm vermek, yani hem tasdik etmek hem de olumsuzlamak, ‘bir’i inkâr 
ederek ‘iki’nin varlığını ispat etmektir.19 Gazâlî’nin burada tanımını verdiği 
“muhal” bir anlamda kaostur. Allah, mükemmel bir şekilde varlığa getirip 
varlığını sürdürdüğü evrende, aynı anda hem nizam hem de kaos istemez. Bu 
bağlamda mucizelerin temel amacı da, evrendeki mükemmel sistemin “Var 
Edicisi”ne bir çeşit işaretken kaosun nedeni saymak, mucizeleri Yunan mito-
lojisindeki tanrıların eylemlerine benzetmek gibi bir şeydir. 

Kanaatimizce Gazâlî, endeterministlerin dediği gibi, evrende hiçbir şeyin 
belirlenmiş olmadığını, dünyada rastlantı ve özgürlüğün hâkim olduğunu20 
söylememektedir. Gazâlî’nin iddiası evrendeki değişim ve dönüşümün imkâ-
nıyla ilgilidir. Örneğin o, siyahlık ve beyazlığın aynı zamanda bir yerde bir-
leşmesinin muhal olduğunu söylemektedir. Çünkü bir yerde “siyahlık vardır” 
demek, beyazlığın mahiyetinin orada yok olduğunu söylemektir. Siyahlığın 
ispat edildiği yerde beyazlık olmadığı gibi, beyazlığın ispat edildiği yerde de 
siyahlık yoktur. Gazâlî’ye göre, bir kişinin aynı anda iki mekânda bulunması 
da caiz değildir. Çünkü bir şahsın evde olmasından, o şahsın evden başka bir 
yerde olmadığını anlarız.21 

Gazâlî, evrendeki dönüşme imkânını da şöyle izah etmektedir: Dönüşme, 
bir şeyin maddesinin (cevherinin/tözünün) bir sureti bırakıp başka bir sureti 
almasıdır. Örneğin biz, “kan meniye dönüştü” denildiğinde, bununla kanın 
maddesinin bir sureti bırakıp başka bir surete büründüğünü anlarız. Bu olay, 
bir tek maddeye biri diğerini takip eden iki suretin arız olmasıdır. Aynı şekilde 
“ısıtma nedeniyle su havaya dönüştü” denildiğinde cevheri/tözü su olan mad-
denin bir sureti bırakıp diğer sureti alması anlaşılmalıdır. Gazâlî der ki, “sopa 
yılana, toprak canlı varlığa dönüştü” derken kastettiğimiz şey, aynısıdır.22 

Dikkat edilirse burada aynı cinsten olan şeylerin, tözleri aynı olduğu için 
suretlerinin dönüşmesi söz konusudur. Nitekim mantıkta özsel tanımı oluştu-
ran cins ve ayrım, tanımlanan türün kıvamını (yapıcı unsurlarını) da oluştur-
maktadır. Burada cins, türün maddesi, ayrım aynı maddede olanlardan ayıran 
suretidir. Örneğin insan türünün özsel tanımını oluşturan yakın cins “canlı”, 

19  Gazâlî, a.g.e., s. 203.

20  Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, s. 110. 

21  Gazâlî, a.g.e., s. 204.

22  Gazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, s. 204.
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ayrım ise “akıllı” olmaktır. Canlılık insan türünün diğer canlılarla ortak olan 
cevheri/tözü, akıllılık ise insan türünü diğer canlılardan ayıran surettir. Bu 
bağlamda aynı cinsten/maddeden (cevher/tözden) olan bir türün başka bir 
türe dönüşmesi, bir çeşit suret değişimidir. Bu nedenle Gazâlî, bazı kelamcı-
ların “Cinsin başka bir cinse dönüşmesi Allah’ın kudreti dâhilindedir.” şeklin-
deki görüşlerine karşılık, iki cins arasında ortak madde olmadığından dolayı 
bunun muhal olduğunu söylemektedir.23 

Gazâlî der ki bütün bunlardan sonra Allah’ın özgür (muhtâr) iradesiyle 
(tözü olan canlılığını kaybetmiş) ölüyü harekete geçirip mükemmel surette 
yazı yazan bir canlı suretine koyması, o şeyin özünde (zâtında) mümkündür. 
Ancak bu durum, insanların kabul ettiği âdet ve alışkanlığa aykırı olduğu için, 
bunu kolayca kabul etmeleri mümkün değildir.24 

Dikkat edilirse Gazâlî, değişimi izah ederken mantık ilminin kanunların-
dan ya da aklın prensiplerinden ayrılmamakta, ancak bu ilkelerin de Allah’ın 
ezelî ve ebedî varlığı karşısında bir çeşit âdet ve alışkanlık olduğunu söyle-
mektedir. Gazâlî’nin bu tutumu, bilgiyi elde eden aklın tâbi olduğu ilkelerle 
Allah’ın iradesini karşı karşıya koyup bu karşıtlık içerisinde ikisine de onto-
lojik ve epistemolojik konum vermeye kalkışıldığında çözümsüzlüğe neden 
olabilir. Ancak Gazâlî’nin, özelde insan aklı ile Allah’ın iradesi, genelde Allah 
ile insan arasındaki ilişkiyi epistemolojik açıdan değil varoluşsal açıdan ele 
aldığını25 düşünürsek bu sorunu da belli oranda hâlletmiş oluruz. Böyle bir 
ilişki de Allah insanın iradesini sınırlamamakta aksine insan, hükümranlığı 
mutlak anlamda Allah’a ait olan varlık âleminde kendi varoluşunu özgürce 
sürdürmektedir. İkbal’in deyimiyle Allah, insanın özgürlüğünü ne kısıtlar ne 
de sınırlar. Aksine Allah, insanın özgürlüğünün garantisi durumundadır.26 

Gazâlî’nin, eşyanın nedenselliği konusundaki bu nihai kabulünü, onun ev-
rende mucizeye yer açmak suretiyle aklın bilişsel gücünü zayıflattığı şeklinde 
yorumlamamıza engel olan iki neden bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yu-
karıda da belirttiğimiz gibi, “Allah, muhale mürit değildir ya da muhal Allah’ın 
kudreti dâhilinde değildir.” hükmü, ikincisi de Gazâlî’nin evrenin matema-
tiksel yapısıyla ilgili açıklamalardır. Birincisini yukarıda kısmen açıklamaya 
çalıştık; ikincisini ise ileride açıklamaya çalışacağız. 

Gazâlî, bazı filozofların savunduğu zorunlu nedensellik ilkesine karşı çı-
karak, evrendeki nedenselliğin zorunlu değil, mümkün olduğunu şöyle açık-
lamaktadır: Ateşle pamuk bir araya gelebilir, ancak ateş yüzü görmeden de 

23 Gazâlî, a.g.e., s. 204.

24 Gazâlî, a.g.e., s. 205.

25 Bkz. Gazâlî, el-Maksâdu’l-Esnâ fi Esmâillahi’l-Hüsnâ, Limasol, 1897, s. 24-147.

26 Latif Hüseyin Kazmi, “İkbal’de İnsan Varlığı Kavramı”, İkbalin Düşünce Dünyası içinde, çev. 
Hasan Ayık, der. Ahmet Albayrak, İstanbul, 2004, s. 176. 
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pamuğun yanıp kül olması mümkündür.27 Buna karşılık filozoflar der ki, ateşle 
pamuğun bir arada bulunmasında yanmayı sağlayan şey ateşin tabiatıdır. Ateş 
tabiatı gereği yanabilen bir şeyle temas edince zorunlu olarak yanma fiili mey-
dana gelir. Ateşin yakması, onun elinde değildir. Gazâlî der ki, biz bunu kabul 
etmiyoruz. Çünkü pamukta siyahlık yaratmak, parçalamak ve yanmış bir kül 
hâline getirmek Allah’ın işidir. Yanma işinde ateşin fail olduğunun delili yok-
tur. Filozofların delili, pamuğun ateş yanında bulunduğu esnada her zaman 
yanmanın meydana geldiğini müşahede etmelerinden başka bir şey değildir. 
Bu gözlem ise yalnızca pamuğun ateşin yanında yandığını gösterir; yanmanın 
sebebinin ateş olduğunu göstermez. Ya da yanmanın ateşten başka bir sebeple 
olmadığını ispat etmez.28 

Yukarıda Gazâlî, filozofların zorunlu nedensellik düşüncesine karşı iki çeşit 
itiraz ortaya koymaktadır: Birincisi yanmanın zorunlu oluşuna delilin olma-
masıdır, ki bu konuda delil olarak ortaya konulan şey birtakım gözlemlerdir. 
İkincisi ise filozofların yanmanın faili olarak kabul ettikleri şeyin (tabiatın) 
gerçek fail olamadığıdır. 

Gözlemler sonucu elde edilen çıkarımın zorunlu olmadığı konusunda 
Gazâlî der ki, gözlemler sadece pamuğun ateşin yanında yandığını göstermek-
te, ateşin yanmanın tek nedeni olduğunu ortaya koymamaktadır.29 Ayrıca göz-
lemlerle elde edilen sonuçlar da zorunlu değil olumsal (zanni) sonuçlardır.30 

İkinci olarak yanmanın faili olarak gösterilen “tabiat”ın gerçek fail olma-
dığı meselesini ise Gazâlî şöyle açıklamaktadır: Ateşle pamuğun yanmasını 
ateşin tabiatına bağlamak, “tabiat” denilen şeyin özü ya da değişmez tanımı 
olmadığından dolayı da kabul edilemez. Gazâlî der ki, ruhun tabiatında olan 
ve idrak etmekle hareketi sağlayan kuvvetlerin canlıları oluşturan menide bu-
lunmasını, kimse meninin tabiatı olarak bilinen sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve 
kuruluktan kaynaklandığını söyleyemez. 31 Nitekim o günlerde kabul gören 
Empedokles’in dört karışım (hılt- humours) teorisine göre eşyanın tabiatı, 
Aristo’nun varlığın temeline koyduğu ateş, hava, su ve toprak gibi dört un-
sur ve bunların canlılardaki karşılığı sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluktur.32 
Belli bir kabule dayanan tabiatı, hem gerçek hem de zorunlu neden olarak 
kabul etmek bir çeşit çelişkidir. Gazâlî buna ilaveten der ki, canlılığın tabiatını 
taşıyan meniyi ana rahmine koyan baba da gerçek fail değildir. Çünkü baba-

27 Gazâlî, Tehâfüt, s. 195.

28 Gazâlî, Tehâfüt, s. 196.

29 Gazâlî, a.g.e, s. 196.

30 Gazâlî, a.g.e, s. 82, 83.

31 Gazâlî, a.g.e, s. 196.

32 Colin. A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. Ekmelettin İhsanoğlu, Feza Günergun, Tübitak Yay., Ankara, 
2005, s. 95-96.
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nın, çocuğun hayatını, görmesini, işitmesini ve onda bulunun diğer yetileri 
meydana getirdiğini söylemek mümkün değildir. Belki bütün bunların nede-
ni, doğrudan doğruya bu işleri varlığa getiren Allah’tır.33 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Gazâlî bu itirazları Allah’ın varlığına ina-
nan teist filozoflar için yapmakta ve meseleye tamamen tutarlılık açısından 
bakmaktadır. Gazâlî’ye katılarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki, birisinin 
Allah’ın mutlak irade sahibi ve her şeye gücü yeten ilah olduğunu söyledik-
ten sonra, evrende belli şeylerin zorunlu nedeni olarak Allah’tan başka failler 
kabul etmesi, Allah hakkında tümel bir hüküm verdikten sonra bu hükmün 
bir kısmını olumsuz kılması demektir, ki bu tam bir çelişkidir. Çünkü çelişki 
kanunlarına göre, bir konu hakkında ortaya konulan tümel olumlu önerme 
doğru ise o konudaki tikel olumsuz önerme mutlaka yanlıştır. 

Bundan sonra Gazâlî, evrendeki olayların gerçek nedeninin Allah olduğu-
nu şöyle açıklamaktadır: Gözlerindeki perde nedeniyle görmeyen bir kimse, 
insanlardan gece ile gündüz arasındaki farka dair bir şey duymamışsa, bu 
adamın gözlerindeki perde gündüz vakti kaldırılıp da gözleri açılırsa renkleri 
görür ve renklere ait bilgiler elde eder. Ancak söz konusu şahıs renklerle ilgili 
bilgileri elde etmesinin nedeninin gözünün açılması olduğunu zanneder. Gözü 
sağlam ve açık olan herkesin eşyanın renklerini zorunlu olarak göreceğini, 
görmemenin imkânsız olduğunu zanneder. Fakat güneş batıp hava kararınca, 
eşyadaki renklerin göze yansımasını sağlayanın güneş olduğunu fark eder.34 

Gazâlî der ki, (filozoflardan hiç kimse) ruh ile idrak eden ve hareket ettiren 
kuvvetlerin, canlıları oluşturan meniye girmesini (yani menide idrak etme ve 
hareket etme kabiliyetinin bulunmasını), meninin temel niteliği (özü) olan sı-
caklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluktan ibaret olan tabiatından kaynaklandığını 
söyleyemez. Babanın da meniyi rahme koymak suretiyle çocuğun faili olduğu; 
çocuğun canlılığı, görmesi, işitmesi ve onda bulunan diğer yetenekleri meyda-
na getirdiğini söyleyemez.35 Gazâlî der ki, bu açıklamalarla yanmayı meydana 
getiren ateş, açlığı gideren yemek, iyileşmeyi sağlayan ilaçtır, hükmü geçersiz 
olmuştur.36

Gazâlî, “gerçek failin Allah olduğu” fikrini bu şekildeki örneklerle açıklar-
ken evrende, kendi deyimiyle, “hesap üzere kurulmuş” matematiksel düze-
nin yok olacağı ya da belirlenimsiz bir yapıya bürüneceğini söylememekte-
dir. Nitekim o, evrendeki matematiksel düzene birçok yerde dikkat çekerek 
durumu, dönemindeki namaz vakitlerini gösteren su saati örneğiyle şöyle 
açıklamaktadır: Namaz vakitlerini gösteren saat şöyledir: Onda içinde belli 

33  Gazâlî, Tehâfüt, s. 196.

34  Gazâlî, Tehâfüt, s. 197, 198. 

35  Gazâlî, a.g.e., s. 196.

36  Gazâlî, a.g.e, s. 197.
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miktarda su bulunan yuvarlak bir kolon, onun içindeki suyun üzerinde de içi 
boş bir alet vardır. Bir taraftan bu içi boş aletin bir ucuna bağlı, diğer taraftan 
da içi boş sütunun üzerinde bir küçük kabın altına bağlanmış bir ip vardır. 
Kabın içinde de düştüğünde ses çıkaran ve altında tas bulunan bir küre vardır. 
Yuvarlak sütunun altından da suyun yavaş yavaş aktığı belli ölçüde bir delik 
açılmıştır. Su azaldıkça suyun yüzündeki içi boş alet de aşağı inmekte ve ona 
bağlı olan ip gerilerek, neredeyse ters çevirecek şekilde topun bulunduğu kabı 
hareket ettirmektedir. Nihayetinde küre kabın içinden yuvarlanıp taşın içine 
düşerek ses çıkarmakta, bu durum her bir saatin geçmesiyle tekrarlanmakta-
dır.37 

Gazâlî, su saatini açıklamaya şöyle devam etmektedir: İki düşüş arasındaki 
süre suyun çıkması ve aşağıya doğru düşmesiyle belirlenmektedir. Bu da su-
yun çıktığı deliğin genişliğine göre belirlenir ve matematiksel hesaplamalarla 
yapılır. Böylece belli miktarda bir suyun akması, belli ölçüdeki delik genişli-
ğiyle gerçekleşmektedir. Bu ölçüde su damlasının düşmesiyle birlikte içi boş 
aletin aşağıya doğru itilmesi ve ona bağlı olan ipin çekilmesi, kürenin içindeki 
kabın hareket etmesi sağlanmaktadır. Bütün bunlar ne az ne fazla, belli bir 
ölçüdeki delik sebebiyle meydana gelir. Kürenin tasın içine düşmesi, başka bir 
harekete neden olurken bu hareket de üçüncü bir harekete sebep olmaktadır. 
İşte böylece belli ölçülerde pek çok hareket meydana gelir. Bütün bu hareket-
lerin ilk sebebi, suyun belli miktarda çıkışıdır.38 

Gazâlî, saat örneğinden hareketle olayların gerçek failini açıklamaktadır: 
Saati bu şekilde düşündüğümüzde, bunu yapanın üç şeye ihtiyacı olduğunu 
anlarız.39

Bunlardan birincisi, saatin mekanizmasını hareket ettirenin ortaya çıkma-
sını sağlayacak sebep ve aletlerin ne olması gerektiğine zihinde karar vermek, 
ikincisi ise bunu sağlayan temel aletleri icat etmektir. Bu aletler içine su alan 
sütun, suyun yüzeyine konulan boş alet, bu alete bağlı ip, içinde küre olan 
kap ve içerisine kürenin düşeceği tastır. Gazâlî bu aşamaya “kaza” demekte-
dir. Üçüncüsü, saati çalıştıran sebebin bizzat ortaya çıkmasıdır ki bu da he-
saplanmış belli harekettir. Bu hareketi sağlayan şey ise aletin altında bulunan 
ve suyun akmasını sağlayan belli genişlikteki deliktir. Bütün bu mekanizma 
suyun yüzeyindeki içi boş aletin, ipin, içinde küre olan kabın ve kürenin ha-
reket etmesine, küre suya düştüğünde tasa çarpmasına, tasın çıkardığı sese, 
bu sesin orada bulunanlar tarafından işitilerek dikkatlerinin çekilmesine ve 
namaz vaktinin geldiğini anlayarak namaz ibadetiyle meşgul olmalarına ne-
den olmaktadır. Bunlar bilinen bir plan ve belirli bir ölçü içerisinde gerçek-
leşmektedir.40 

37  Gazâlî, el-Maksâdu’l-Esnâ, s. 93.

38  Gazâlî, a.g.e, s. 93.

39  Gazâlî, a.g.e, s. 93.

40  Gazâlî, Maksâdu’l-Esnâ, s. 94.
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 Su saati örneğinde Gazâlî, gerçek faili bulmak için aklın görünürdeki iki 
faili aşması gerektiğini göstermeye çalışmaktadır. Nitekim dışarıdan saate ba-
kan bir kişi, vakitleri bildirenin gerçek failin akrep, yelkovan ve sayılardan 
oluşan görünür sistem ya da saat olduğunu zanneder. Ancak görünürdeki sa-
ati aşabilen akıl, onun arkasında bulunan ve saatin çalışmasını sağlayan me-
kanizmayı görünce gerçek failin söz konusu mekanizma olduğunu kabul eder. 
Üçüncü aşamada ise saati çalıştıran mekanizmayı da aşabilen, bütün bunları 
bilen, tasarlayan ve yapanın gerçek fail olduğunu anlamaktadır.

Gazâlî aynı şekilde evreni de bir saat gibi düşünmekte ve onun üzerinden 
gerçek faili ortaya koymaya çalışmaktadır:

Saat örneğinde olduğu gibi evrendeki bütün sistemlerin hareketleri de ön-
celikle kendilerini oluşturan mekanizmadaki aletlere bağlıdır. Bu mekaniz-
maları düşünen insan, söz konusu aletlerden çıkacak hareketin ölçülü olması 
için, aletlerin de bir plan dâhilinde oluşması gerektiğini anlar. Bundan sonra 
mekanizmadaki aletlerin düzenli hareketleri nedeniyle her şeyin belli bir ölçü 
içerisinde ve belirlenmiş zamanda ortaya çıktığını görür. Gazâlî der ki, bütün 
bunlar belli bir ölçü içinde olmakta ve her şeye belli bir ölçü koyan Allah’ın 
dileği gerçekleşmektedir. Evrende büyük kütleler hâlinde bulunan gezegenler, 
yıldızlar, yerküre, deniz ve hava, bu aletlere benzemektedir. Gezegenleri, yıl-
dızları, güneşi, ayı ince bir hesapla harekete geçiren sebep, saati çalıştıran me-
kanizmadaki suyun akmasını sağlayan belli ölçüdeki delik gibidir. Güneşin, 
ayın, yıldızların hareketinin yeryüzündeki olaylara neden olması, suyun hare-
ketinin vakti geldiğinde kürenin düşmesine neden olması gibidir.41 

Gazâlî, evreni belli bir hesap üzerine kurulmuş saat gibi düşünmekte ve 
evrendeki olayların matematiksel işleyişini şu örneklerle açıklamaya devam 
etmektedir: Gökyüzünde güneş hareket ederek doğuya ulaşır, yeryüzü aydın-
lanır ve insanların görmeleri mümkün olursa, onlar işlerini yapmak için yer-
yüzünde yayılabilirler. Güneş batıya ulaştığında bunları yapmaları mümkün 
olmaz ve evlerine dönerler. Güneş gökyüzünde insanların tepe hizasına yak-
laştığında hava ısınır, sıcaklık artar ve meyveler olgunlaşır. Güneş insanların 
tepe hizasından uzaklaştığında kış gelir ve soğuk şiddetlenir. Bu iki durumun 
arasına geldiğinde ise havalar ılıklaşır, bahar gelir, yeryüzünde bitkiler biter 
ve yeşillik olur. Gazâlî, bilmediğin yabancı durumları bildiğin bu olaylara kı-
yasla42 diyerek aklın görünürdeki ikincil nedenlerden asıl neden olan Allah’a 
doğru hareket etmesini istemektedir. 

41  Gazâlî, a.g.e, s. 94.

42 Gazâlî, a.g.e, s. 95.
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Gazâlî, Allah’ın evreni matematiksel olarak yarattığını Kur’an’dan ayetlerle 
şöyle açıklamaktadır: Güneşin hareketleriyle oluşan bu mevsimlerin her biri-
nin birbirinden farklı olması, belli bir ölçü çerçevesinde belirlenmiştir. Çünkü 
mevsimler güneşin ve ayın hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Nitekim 
Kur’an’da “güneş ve ay ince bir hesapladır (hareket etmektedir),”43 denilmek-
tedir. Yani onların hareketleri belli bir hesaplama çerçevesinde gerçekleşmek-
tedir.44 Gazâlî der ki işte bu bir belirlemedir ki, bu eşyanın temeline tümel 
nedenlerin konulmasıdır. Evrendeki olaylar da göz açıp kapama gibi kısa bir 
an içinde gerçekleşen Allah’ın ilk planlaması (tedbîr) sonucunda olmaktadır. 
Evrende meydana gelen, iyi kötü, faydalı, zararlı ne varsa Allah’ın dilemesi 
(meşîet) dışında değil, bilakis O’nun iradesi dâhilindedir. İşte bu iradeden do-
layı Allah hadiselerin sebeplerini düzenlemiştir. “Bu sebeple onları yarattı.”45 
sözüyle kastedilen budur.46

Gazâlî’nin verdiği bu örneklerde yukarıdaki saat örneğinde olduğu gibi, 
insan önce mevsimlerdeki değişikliğin güneş ve ayın hareketlerinden kaynak-
landığını zannetmektedir. Ancak biraz daha dikkatle bakanlar, ince bir hesap 
sonucunda meydana gelen bu hareketlerin bizzat güneş ve aydan değil, onla-
rın üzerinde yürüdüğü hesap, belirlenim ya da ilkeden kaynaklandığını zanne-
derler. Hesaplama, belirleme ve ilke koymanın ancak canlı ve akıllı bir varlık 
tarafından ortaya konulabileceğini bilenler, hesap ya da ilkelerin de gerçek 
neden olamayacağını, gerçek nedenin ancak bu hesapları yapan, irade sahibi, 
akıllı bir varlığın olduğunu anlarlar. 

Gazâlî’nin evrenin işleyişiyle ilgili olarak ortaya koyduğu bu açıklamalar 
göstermektedir ki bütün evren matematiksel hesaplarla kurulmuş ve saat gibi 
çalışmaktadır. Bu anlamda evren belirlenmiş (determine edilmiş)tir. Ancak 
bu belirlenim kendisini farklı mekanizmalarla ve farklı adlarda insan bilincine 
sunarken, insana düşen bunları mutlaklaştırarak asıl fail olan Allah’ın varlığı-
na perde yapması değil, bu perdeleri yırtarak gerçek faili bulmasıdır.

Gazâlî’de gördüğümüz bu düşünceyi, farklı biçimlerde ya da ifade şekil-
leriyle birçok İslam düşünüründe görmek mümkündür. Örneğin Mevlânâ, 
sebepler konusunda, Gazâlî’ye benzer şekilde şöyle demektedir: Duvar çivi-
ye: “Ne diye beni deliyor, incitiyorsun?” dedi. Çivi de “beni çakanı gör” dedi, 
ona.47 

Başka bir ifadesinde Mevlânâ şöyle demektedir: Her sebep anadır, eser 
olan çocuğunu doğurur. Eser doğdu mu ondan da şaşılacak sonuçların doğma-
sı için sebep hâline gelir. Bu sebepler nesilden nesile yürür gider.48 El çırpıl-

43 Rahman, 55/ 5.

44 Gazâlî, Maksadu’l-Esnâ, s. 95.

45 Hûd, 11/119.

46 Gazâlî, Maksâdu’l-Esnâ, s. 95.

47 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mektuplar, Çeviren ve Hazırlayan: Abdulbaki Gölpınarlı, İstanbul 
1963, s. 103. 

48 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevi, çev. Veled İzbudak, İstanbul, 1991, II. 76, b. 1000- 1002. 
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dığında sesin çıkmasının nedeni elin ele çarpmasıdır.49 Kılıcı biledikten sonra 
kesse bile elin oynatmasına muhtaçtır.50 Kök gizlice ürer, kök verir; ama eseri 
yeryüzünde görünür. (Kendisi siyah) eseri olan yaprak yemyeşildir. Yücelmiş 
dal o kökün zehirden, şekerden ne yediyse, yediklerini bağıra bağıra ilan eder. 
Toprak kökün ağzını mühürlerse bile, el ve ayak misali dallar tanıklık eder.51 

Mevlânâ da Gazâlî gibi sebeplerin ötesindeki gerçek faili görmek gerektiği-
ni şöyle açıklamaktadır: Kara bir karınca siyah bir kilimin üzerinde bir buğday 
tanesini götürürken tanenin gittiği görülür de karınca görünmez. Akıl der ki, 
gözünü iyi aç da bak. Hiç tane onu götüren biri olmadan gider mi?52 El üstün-
de el var… Nereye kadar bu? Ta son erişilecek menzile, Allah’a kadar.53 

Gazâlî’nin bu düşüncesini Kur’an’ın birçok yerinde de görmek mümkün-
dür. Örneğin Mülk Suresi’nde, “Allah, yedi göğü birbiriyle tam bir uyum 
içerisinde yaratmıştır…”, “O’nun yaratmasında hiçbir aksaklık göremezsin”, 
“Gözünü bir kez daha çevir: Hiç kusur görüyor musun?”54 şeklindeki ayetler-
le evrenin kusursuz yapısına vurgu yapılmaktadır. Ancak hemen birkaç ayet 
sonra aynı surede, “Göktekinin sizi yeryüzüne batırmayacağından emin ola-
bilir misiniz?”, “Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş”, “Ya da üzerinize taş 
yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz?”55 tarzında uyarılar 
yapmaktadır. Birincisi insana bir çeşit emniyet duygusu verirken ikincisi bu 
emniyet duygusunun vehim aracılığıyla mutlaklaştırılarak akıl tutulmasına 
neden olmasını engellemeye çalışmaktadır. Çünkü evrende işleyen mükem-
mel sistem, bir çeşit bilinç konformizmi oluşturarak Allah’ın varlığına perde 
olabilmekte ya da bu sistemin arkasındaki gücü gölgeleyebilmektedir. Nitekim 
aynı surede “Onlar, üzerlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları hiç mi 
görmediler? Onları havada Allah’tan başkası tutmuyor.”56 diyerek asıl Varlığa 
işaret etmektedir. 

Bu ayetlerde önce evrenin mükemmel yapısına vurgu yapılmakta, evrende-
ki bu mükemmel yapının insana verdiği rahatlık ve bilinç tembelliğini ortadan 
kaldırmak için evrendeki sistemin devamının ebedî ve mutlak olmadığı ortaya 
konulmaktadır. Daha sonra kuşların gökyüzünde uçmasını sağlayanın görü-
nürde havanın kaldırma kuvveti olduğu hâlde, asıl nedenin Allah olduğuna 
dikkat çekilmektedir. Kanaatimizce Gazâlî’nin yaptığı da budur; önce evrenin 

49 Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Divân-ı Kebir, çev. ve haz. Abdulbaki Gölpınarlı, Ankara, 1992, II. 33, 
b. 260. 

50 Mevlânâ, Mektuplar, s. 140. 

51 Mevlânâ, a.g.e, s. 171, b. 2082- 2085. 

52 Mevlânâ, a.g.e, s. 234, b. 2961, 2962. 

53 Mevlânâ, a.g.e, s. 78, b. 967. 

54 Mülk, 67/3-4.

55 Mülk, 67/16-17.

56 Mülk, 67/19.
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mükemmel sistemine dikkat çekerek bu sistemi kavrayacak akıl ve mantık il-
kelerini temele koymak, daha sonra bu ilkeler aracılığıyla elde edilen bilginin 
vehim yetisiyle mutlaklaştırılarak Allah’ın varlığına perde olmasını önlemeye 
çalışmak.

Sonuç 

Kanaatimizce Gazâlî’nin mucize konusundaki görüşleri, evrende Allah’ın 
mutlak gücünü öne çıkararak aklın bilişsel gücünü zayıflatmak değil, akıl ta-
rafından oluşturularak zamanla mutlaklaştırılan akılcı düşünceleri bir çeşit 
yapısökümüne uğratmaktır. Bu durum, evrenin işleyişinde, onu var eden ve 
varlığının devamını sağlayan Allah’ı tamamen unutanlar için güçlü bir uyarı-
dır. Bu uyarı, evrende kaosu işaret etmek ya da aklın varlığı kavrayışını zaafa 
uğratmak için değil, evrendeki mükemmel düzeni var eden ve varlığını sürdü-
ren ilahî güce işaret etmek içindir. 

Gazâlî, bilgiye ya da bilgiyi oluşturan nedenlere değil, bilginin oluşumunda 
gerekli olan ve metodolojik mazeretle varsayılan varlıklara ontolojik-metafi-
zik konum kazandırmaya karşıdır. Bu ise mantık terimiyle “vehim”, modern 
tabirle “ideoloji”dir. Çünkü her ikisi de zihnî bir kabule ontolojik varlık vere-
rek evrenselleştirmektir. 

Gazâlî, mantık ilmine, bu ilmin temelini oluşturan akıl ilkelerine, meyvesi 
olan burhani bilgiye sıkı sıkıya bağlıdır. Bilindiği gibi Gazâlî’ye göre, “mantık 
bilmeyenin ilmine güven olmaz.” Hatta Gazâlî, mantık ilmindeki çelişmezlik 
prensibinin ihlalinden doğan çelişkiyi “muhal” olarak tanımlamış ve bunun 
(muhalin ya da çelişkinin) Allah için bile söz konusu olamayacağını söylemiş-
tir. 

Gazâlî akla, aklın ilkelerine ya da aklın bilişsel gücünün temelini oluşturan 
tümel kavramlara değil, akılcılığa (rasyonalizme) karşıdır.

Gazâlî, ne mutlak anlamda determinist, ne de endeterministtir. Çünkü o, 
eşya ve olayları kavrarken matematiksel olarak belirlenmiş bir evrenin varlı-
ğını kabul etmekte, ancak bu belirlenimi mutlaklaştıran determinizme karşı 
çıkmaktadır. 

Kanaatimizce Gazâlî’nin akıl eleştirisi ve buna bağlı olarak ortaya konulan 
tabiat ilkelerine yönelik eleştiriler, aklın bilişsel gücünü zayıflatmaya ya da 
bilime engel olmaya yönelik eleştiriler değil, aklın bir şekilde kendisini aşma-
sını, kendi eliyle oluşturduğu vehim dünyasını parçalayabilmesini sağlamaya 
yönelik eleştirilerdir. 
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Abstract

Al-Ghazali’s critiques of the understanding of necessary causality, which belong to Peripatetic philosop-

hers, have been usually interpreted as completely denial of causality and therefore said that these cri-

tiques obstructed the science by weakening the cognitive power of the mind. However, in this article, we 

will try to explain that Ghazali’s criticism of causality is directed towards the understanding of necessary 

causality, which has been accepted as an ontological reality, rather than causality as an epistemological 

principle. We will also emphasize that these critiques didn’t entirely abolish the idea of causality but 

brought the possible causality understanding instead of it.
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Özet

Gazâlî’nin, Meşşâî filozoflara ait zorunlu nedensellik anlayışına yönelik eleştirileri, çoğunlukla neden-

selliğin tamamen inkârı şeklinde yorumlanmış, bu nedenle de söz konusu eleştirilerin aklın bilişsel gü-

cünü zayıflatarak bilime engel olduğu söylenmiştir. Bu makalede, Gazâlî’nin nedensellik eleştirisinin, 

epistemolojik bir ilke olan nedenselliğe değil, ontolojik gerçeklik olarak kabul edilen zorunlu nedensellik 

anlayışına yönelik olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ayrıca bu eleştirilerin nedensellik düşüncesini ta-

mamen yıkmadığını, aksine onun yerine mümkün nedensellik anlayışını getirdiğini vurgulayacağız. 

Anahtar Kelimeler: Nedensellik, zorunlu nedensellik, mümkün nedensellik, nedensellik eleştirisi, 

determinizm  
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Bu makale, Gazâlî’nin akıl, felsefe vb. anlayışları üzerine soyut bir tartışma 
yapmak niyetinde değildir. Bu zamana değin yapılan Gazâlî tartışmalarının 
(okumalarının) ve hatta genelleştirirsek tarihsel süreç içerisinde bir şahsa 
dair yapılan okumaların, çoğunlukla soyut bir kavram tartışması düzeyinde 
kaldığı bir tespit olarak söylenebilir. Söz gelimi; Gazâlî’nin varlık, felsefe, akıl 
ve şüphecilik anahtar kavramları etrafında değerlendirilişi, bu konulara dair 
Gazâlî’yi soyut bir yorumlamayla yetinmekte; bunun sosyal süreçlerle bağlan-
tısı, etki ve sonuçları, hangi sosyal bağlamda anlam ve somutluk kazandığı ya 
atlanmakta ya da parantez içinde silik biçimde kalmaktadır. 

Bununla birlikte bu makale, Gazâlî’ye dair böyle kapsamlı bir okuma yapa-
cağı iddiasında değildir. Bunun yapılmasının bir zorunluluk olarak farkında 
olmasına rağmen, daha çok Gazâlî okumalarındaki bazı noktalar ve eksiklik-
lerle algılamalar, kalıp yargılar ve kategorizasyonlar üzerine dikkat çekilmeye 
çalışılacaktır. Başka bir deyişle, bu zamana değin nasıl yapılması gerektiği-
ne dair bazı hatırlatmalarda bulunulacak; ardından bugünden yapılan Gazâlî 
okumalarının nasıl bir sosyal bağlam ve perspektiften hareket ettiklerine 
dair tartışma yapılacak; bunların katkı ve zaafiyetlerinin altı çizildikten sonra 
Gazâlî’nin “bugün”e nasıl bir katkı sağlayabileceği üzerinde durulacaktır. 

“Bugün”den tarihî bir şahsiyete sağlıklı yaklaşabilmek, aslında oldukça 
fazla engeli aşabilmeyi gerektirmektedir. Bir kere tarihî şahsiyetin yaşadı-
ğı dönem ve bu dönemin sosyo-kültürel karakteristikleri, o şahsiyetin aldığı 
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eğitim; diğer yandan okumayı yapacak öznenin yaşadığı dönem ve dönemin 
sosyo-ekonomik, kültürel özellikleriyle farklı özne ve şahsiyet arasındaki ta-
rihsel süreç vb. bu engellerden bazılarıdır. Gazâlî özelinde konuşacak olursak, 
Gazâlî’nin yaşadığı dönemdeki sosyal ve siyasal olaylarla devletin durumu, 
Gazâlî’nin kültür çevresi, içinde yaşadığı dönemin sosyo-kültürel özellikleri, 
akımlar, ekoller; Gazâlî okuması yapacak kişinin yaşadığı dönem ve sorunlar, 
Gazâlî okumasının içeriğinde ciddi anlamda etkileyici hatta yer yer belirleyici 
olabilmektedir. Gazâlî’nin ortaya koyduğu düşüncelerin tüm bu girift ilişkiler 
ağı içerisinde düşünülmesi ve anlamlandırılması gerekmektedir. 

Câbirî’nin Okumalarına Bir Bakış

Muhammed Âbid el-Câbirî, Türkçeye çevrilen birkaç eseri çerçevesinde 
Türkiye’deki okuyucular tarafından tanınmış ve çokça tartışılmıştır. Peşinen 
söylemek gerekirse, Câbirî’nin gerek İslam’da Siyasal Akıl, gerekse diğer 
eserleri İslam tarihini ve kültürünü farklı bir okuma biçimi olarak önemlidir. 
Câbirî’nin –ulaştığı sonuçlara katılmamakla birlikte– yaptığı tartışma ve ana-
lizlerle bir katkı yaptığını düşünmekteyim. Açıkçası bu denli yoğun tartışma-
lardan sonra Batı’nın “Aydınlanmacı Aklı”nı doğrulayan sonuçlara ulaşması-
nı, tezlerindeki irtifa kaybı olarak görmekteyim. 

Burada özelde Türkçeye Felsefî Mirasımız ve Biz ismiyle çevrilen ve Fârâbî, 
İbn Sînâ, İbn Haldûn ve İbn Bâcce gibi şahiyetlerin okumalarını içeren kita-
ba değinmek istiyorum. Bu kitapta bir Gazâlî okuması yoktur; ancak Câbirî, 
okumalarını “şöyle der” türünden nakilci bir dille inşa etmez. Câbirî önce bu 
şahsiyetlerin genel anlamdaki “tez”lerine değinir. Bu tezi ortaya koymaya çalı-
şır. Ele aldığı kişinin epistemolojik bağlantılarını, bağlı olduğu ekolü ve varsa 
nasıl bir projenin içinde bulunduğunu; tüm bunların sosyal etkenlerle bağlan-
tılarını, oturduğu sosyal bağlamı, dönemin özelliklerini tartışmalar içerisinde 
hangi düzleme oturduğunu ele alır. Söz gelimi; bir filozofun ontoloji konuları-
na bakışıyla devlet ve toplumsal konjonktür arasındaki ilişki açığa çıkarılmaya 
çalışılır. 

Câbirî, bu kitabının başında, yeni bir okuyuşun dayandığı temelleri ortaya 
koymaktadır. Câbirî, okunan metnin kendi problematiği içinde çağdaş kılın-
ması gerektiğini belirtirken aynı zamanda epistemolojik içeriğine ve ideolojik 
yönelime dikkat çeker ve son kertede metni kendi atmosferinde çağdaşlaştırır. 
Câbirî, uygarlığın özgünlüğünü gündeme getirmek ve kültürel mirası yeniden 
diriltmek çerçevesinde de metne bakmaktadır. Geçmişle gelecek arasındaki 
denklem üzerinde dururken de, hem çağın nasıl yaşanacağını hem de kültürel 
mirasın ilişki biçimini sorunsallaştırır. Metni okuyan kişinin, kendi devrini 
gerçekleştirebilmek için kültürel mirasın yeniden nasıl miras alınabilece-
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ği tartışmasını yapmayı önerir.1 Onun okuma önerisinde bütünlük, genellik, 
bağlam, problem önemli anahtar kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tabii ki Câbirî’nin okuma tarzını ideal bir yöntem olarak önermiyorum. 
Ancak bilhassa filozofların okumalarında daha çok soyut bir kavrayış ve an-
latımın hâkim olduğunu, genel tez, epistemoloji, kültürel ve sosyal bağlamla 
geçmiş ve bugün arasındaki mesafelerin ihmal edildiğini görmekteyiz. Bu açı-
dan, Câbirî gibi kişilerin okumalarında katkı sağlayabilecek noktaların önem-
senmesi gerekmektedir. Fakat bir kere daha belirtelim ki bu, Câbirî’nin tezle-
rini savunmak ve vardığı sonuçları kabul etmek anlamına gelmez. 

Peki bu katkıları bir Gazâlî okumasına nasıl yansıtabiliriz? Öncelikle 
Gazâlî’yi kendi düşünsel büntünlüğü içerisinde ve kendi döneminin konjonk-
türü içinde değerlendirmek gerekmektedir. Bu noktada Gazâlî’nin öne sür-
düğü düşüncelerin, dönemin sosyal bağlamı içinde ne anlam ifade ettiğini ve 
nerede durduğunu tespit önemlidir. Bu tartışmalardan çıkarılacak tez; zih-
niyet ve perspektifin günümüze neler söylediğini; günümüzün konjonktürü, 
sosyal bağlamı içerisinde nereye oturduğunu ve bugünkü soru(n)lar için nasıl 
bir katkı ve zaafiyet taşıdığını ortaya koymak ise takip eden diğer işlemlerdir. 
Kanaatimizce burada Gazâlî’nin günümüz açısından imkânlarını tartışmak, 
okumalar açısından orijinal bir katkı olacaktır. Gazâlî okumaları konusundaki 
tartışmalara geçmeden önce, Gazâlî ile ilgili geliştirilen algılamalar ve kalıp 
yargılara kısaca bir göz atalım. Bu kalıp yargıların “okuyan özne”nin kendi ko-
numu, dönemi, perspektifiyle sosyo-kültürel ortamlarla ilintisine değinmeye 
çalışalım.

Farklı Algılamalar, Kalıp Yargılar, Kategoryalar Arasında Gazâlî

Gazâlî, İslam düşünce tarihi içerisinde fikirlerine rezerv koyanlar tarafından 
bile, önemi inkâr edilmeyen bir şahsiyettir. Yazdığı eserler, perspektifi ve 
portföyünün genişliği bu bağlamda en çok dikkat çekilen nitelikleridir. Fakat 
öte yandan birçok felsefeci gibi o da, bazı kalıp yargılar çerçevesinde değerlen-
dirilmeye devam etmektedir. 

Bu çerçevedeki değerlendirmelerden birisi, Gazâlî’nin felsefeyi ve İslam 
düşüncesini durdurduğu şeklindedir. Bu bağlamda Gazâlî’nin felsefe tartış-
ması ve kendisinden önceki filozofları eleştirisinden yola çıkarak Gazâlî’nin 
felsefe ve düşünceye kesin bir darbe indirerek, açılımı durdurduğu ve İslam 
âlemini atalet ve durgunluk içerisine sürüklediği en çok dillendirilen yargılar-
dandır. Bunun karşısında Gazâlî’nin geleneksel düşüncenin yegâne temsilcisi 
olarak görülmesi ve konumlandırılması söz konusudur. Gazâlî görüş ve dü-

1 Muhammed Âbid El-Câbirî, Felsefi Mirasımız ve Biz, çev. Said Aykut, Kitabevi Yay., İstanbul, 
2000, s. 15-17.
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şünceleriyle reformcu, ıslahçı, yenilikçi tüm yaklaşımlara karşı geleneksel dinî 
anlayışın sınırlarını berkitip koruyarak “sahih” kalmasını sağlamıştır. Aslında 
birbirinin tamamlayıcısı olan bu iki yaklaşımdan ilki negatif, ikincisi ise po-
zitif bir dille verilmektedir. Fakat her iki yaklaşımın da ortak bir noktasının 
altını çizmek gerekmektedir: “Bugünden bir okuma” ya da bugüne dair bir 
okuma. Bu yaklaşım biçimlerinin en önemli handikapı, Gazâlî düşüncesini 
kendi koşulları içerisinde değerlendirememiş olmasıdır. 

Modern zamanlarda “akıl”, yükselen bir değer ve anahtar bir kavram hâli-
ne gelmiştir. Rönesans, Reform gibi süreçlerin ardından Aydınlanma düşün-
cesinin insan merkezli evren anlayışı, insanın başat enstrümanı olan aklı ön 
plana çıkardı. Aslında bu akıl, tanrısal yol göstericiliği bir reşit olmama duru-
mu şeklinde algılayarak2, sürekli insani imkânlara gönderme yapmakta ve bir 
anlamda dinden ve insana bulaşmış dogmalardan bir özgürlük alanı şeklinde 
tanımlamaktaydı. Batı dünyasında bilhassa 18. yüzyıldan itibaren görünen ve 
onun yükselişine eşlik eden paradigmal dönüşüm, İslam dünyasının, özelde 
Osmanlı’nın sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarında yaşadığı irtifa kay-
bı, Aydınlanma düşüncesi ve onun anahtar kavramlarının müslüman dünya 
içinde tartışılması ve ardından belirli oranda içselleştirilmesini beraberinde 
getirdi. Artık “Batı’nın ilerlemişliği” karşısında kendisini “geri” olarak anta-
gonizmik bir biçimde konumlandıran müslüman dünya için “akıl” ve onun 
lazım-ı gayr-ı müfariği felsefe ve düşünce kendine bakış ve algılayışta temel 
belirleyiciler hâline gelmiştir. Tabii ki bu, belli bir kültür ve sosyaliteden bes-
lenen Batı aklıydı. Fakat Aydınlanmacı bakış açısı, aklın işleyişinde evrensel 
yasaların bulunduğunu vazederken, aslında Batı aklını evrenselleştirmenin 
yollarını döşemekteydi. Pratikte bu, Batı dışı bütün toplumların Batı’nın ge-
çirdiği safhaları takip edeceği/etmesi gerektiği şeklindeki bir “modernizm” 
olarak somutlaşmaktaydı. 

Müslüman dünya için kendisini “geri”likten kurtaracak bir yola girmek 
temel hedef hâline gelince, geçmiş ve gelenek de bugünden bu mentaliteyle 
okunmaya başlandı. Burada “Aydınlanma aklı”na yakın ve bunu onaylayan 
İslam düşünce tarihi içerisindeki kişi, akım ve fikirler daha yenilikçi ve açılım-
cı bulunurken, diğerleri geri bıraktırıcı ve donuk damgası yemiştir. Gazâlî de 
bu perspektiften okumaların bir nesnesi olarak üzerinde konuşulan bir şah-
siyet olmuştur. Bu bakış açısı, “katkı” ve “zaafiyetleri” birlikte görme yerine 
“taraftar” olma üzerine temellenmektedir.

Gazâlî, diğer ucunda İbn Rüşd’ün olduğu antagonizmik algılama biçimi-
nin bir ayağıdır aynı zamanda. Bu algılayışa göre Gazâlî, geleneksel, dogmatik 
düşüncenin bir temsilcisi olarak felsefe ve düşünceyi durdurmuş, İslam dün-

2 İsmail Kıllıoğlu, “Aydınlanma Çağı”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yay., İstanbul, 1990, I. 
128.
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yasının ataletine sebep olmuştur. Bunun karşısında İbn Rüşd ise, dogmatik 
değil reformcu düşünme biçimi geliştirmiş bir temsilci olarak açılımcı ögelere 
sahiptir. Bu bağlamda İbn Rüşd’ün Batı düşüncesiyle paralellikleri öne çıkarı-
lır, hatta özelde Türkiye genelde İslam dünyasının Batılılaşması ve/veya mo-
dernleşmesi için İbn Rüşd bir imkân olarak ortaya konmaya çalışılır.3 Tam da 
bu noktada, Gazâlî’ye İslam dünyasının geri kalmasının tüm faturası çıkarıl-
maktadır. Böylece geleneksel-modern, dogmatik-reformcu gerilimi ve antago-
nizması işletilerek, birinciler Gazâlî ve ikinciler İbn Rüşd’le özdeşleştirilmek-
tedir. Böyle bir yaklaşımın temel sebeplerinden biri, İslam dünyasının içinde 
bulunduğu olumsuz durumdur. Müslüman dünyada bilhassa entelektüel ve 
âlimler bu olumsuz durumlara bakarak, bugünden Gazâlî ve İbn Rüşd’e yak-
laşmışlardır. Bu, bugünün ihtiyaçlarını terennüm eden bir okumadır bir ba-
kıma. Ancak, Gazâlî ile bugün arasındaki tarihsel süreç dikkate alınması ge-
rektiği gibi, Gazâlî’yi günümüze yaklaştırma çabalarında da sosyal bağlam ve 
dönemin karakteristikleri önem taşımaktadır. Gazâlî’nin tek başına felsefeyi 
ve/veya düşünceyi durdurduğu iddiası, daha çok “bugün”den çıkarılan aşırı 
bir yüklemeyi dillendirmektedir. Şayet Gazâlî’nin İslam dünyasında felsefe ve 
düşünceyi tek başına durdurduğunun kabul edilmesi durumunda (bu argü-
man tarih ve sosyolojiyi teğet geçmektedir), bu bile Gazâlî’nin çok önemli, etki 
ve kuvvetli bir şahsiyet olduğunu gösterir. Hiç şüphesiz bu ifadeler bir Gazâlî 
savunusu değildir. Zaten ileride yeri geldikçe Gazâlî’nin zaafiyetlerine değini-
lecektir. Ancak toplumların kendi içine kapanmasının, konjonktür, sosyal or-
tam, devlet vb. birçok faktörle ilintisini kurmadan tek bir şahsiyete bağlamak 
gerçekçi değildir. 

Benzer şekilde Gazâlî’nin akla önem vermediği şeklindeki iddia da, 
Gazâlî’nin felsefeye darbe vurduğu argümanıyla paralellik arz etmektedir. 
Gazâlî’nin akla önem vermediği iddiası, aslında direkt olarak Aydınlanmacı 
akla gönderme yapmaktadır. Bu da Gazâlî’yi modern ve postmodern zamanla-
rın problemli şahsiyetleri arasına sokmaktadır. Dolayısıyla tüm bu algılama-
lar (gelenekçi, dogmatik, katı, felsefeye karşı vb.) Gazâlî’yi “bugün”de yeniden 
inşa etmeye çalışmaktadır. Gazâlî’nin (ve hatta diğer şahsiyetlerin) okuma-
sında bu kategorileştirme, kalıp yargılar dışına çıkmak bir gereklilik olarak 
durmaktadır.

Gazâlî’yi Bir Okuma Denemesi

Hayat hikâyesinden anladığımız kadarıyla Gazâlî, kendi döneminin düşünce 
hareketlerine hâkim bir şahsiyettir. Ayrıca aldığı eğitimin düzeyinin olduk-

3 Bkz. Mustafa Tekin, “Rasyonellik Bağlamında İbn Rüşd Okumalarının Batı ve İslam Dünyası 
İlişkilerindeki İşlevselliği”, Doğu Batı İlişkilerinin Entelektüel Boyutu-İbn Rüşd’ü Yeniden Oku-
mak, Sivas, 2009,  II. 135-137.
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ça iyi olduğunu görmekteyiz. Onun vukufiyeti, yazdığı eserlerden rahatlıkla 
izlenebilir. Yazdığı eserler aynı zamanda, dönemin sosyal olayları, kültürü, 
akımları, sorunlarını tartışmaktadır ki, bu da Gazâlî’nin güncellik ve sosyal-
liği hakkında oldukça fikir vericidir. Gazâlî üzerine geliştirilen tartışmalarda, 
aslında onu sahih bir şekilde resmedecek olaylar ve kırılma noktalarına bir şe-
kilde temas edilmektedir. Fakat bu temasın nasıl bir perspektif içinde değer-
lendirileceği konusunda problemler yaşanmaktadır. Şimdi biz bazı başlıklar 
üzerinden Gazâlî üzerine kısa şerhler düşmek istiyoruz.

1. “İhyâ” ve “Tehafüt” Neyi Gösterir?

Gazâlî’nin en önemli eserlerinden ikisi olan İhyâu Ulûmi’d-Dîn ve Tehâfütü’l-
Felâsife açıkçası iki farklı yönelimin bir çerçevesi gibi durmaktadır. Mesela en 
azından İhyâu Ulûmi’d-Dîn, daha popüler ve halk dili kullanırken; Tehâfüt, 
elit ve felsefi bir dille yazılmıştır. Bir kere Gazâlî’nin felsefeye darbe vurduğu 
iddiasına, birinci derecede verilen cevap Tehâfütü’l-Felâsife’dir. Çünkü felsefe 
dilini kullanarak filozoflara ve bu filozofların felsefe anlayışlarına eleştiri getir-
mektedir. Aslında “Gazâlî’nin nazari aklın yetersizliğini ortaya koyduğu için, 
akla dayanan felsefi bilginin de yakini bilgiyi temin edemeyeceğini söyleyerek 
yaptığı eleştiri, cephe aldığı felsefi anlayışı ortaya koyar. Eğer felsefeyi ve aklı 
sadece Aristo ve Meşşâi filozofları temsil ediyorsa, Gazâlî’nin bunları taklit 
etmesi felsefeye düşmanlıktır ve felsefenin yıkımı olur. Değilse, Gazâlî felse-
feyi ve aklı tenkidine rağmen felsefe yapmıştır; yani yine aklın mahsulü olan 
bir felsefi görüş getirmiştir.”4 Dolayısıyla Gazâlî’nin gerek Tehâfüt, gerekse 
diğer birçok eserinde felsefeye özünde karşı çıkışı söz konusu değil gibi görün-
mektedir. Burada, Gazâlî döneminde “felsefe” üzerinden filozofların neyi inşa 
ettikleri önem taşımaktadır. Tıpkı günümüzde “Aydınlanmacı aklı”n üzerine 
inşa edilen pozitivist, hümanist felsefe ve sosyoloji anlayışına yapılan itirazlar 
gibi, Gazâlî’nin de eleştirilerini bu bağlamda düşünmek gerekir. Gazâlî bura-
da dönemin bir âlimi olarak Meşşâi felsefe çizgisine, farklı noktalarda elit bir 
dille eleştiri getirmiştir. 

Gazâlî’nin diğer kitabı olan İhyâ’ ise, döneminde yaşanan kültürel, düşün-
sel ve sosyal karmaşadan kurtulmak için halkın takip edeceği bir yol haritası 
çizmeye çalışmaktadır. Bilhassa İsmaili düşüncenin yarattığı kafa karışıklığını 
netleştirmek açısından halka yönelik olarak kaleme alındığı anlaşılmaktadır. 
Geniş halk kitleleri için “elit” ve “felsefi” dille tartışma çok anlamlı değildir. 
Halk, sürekli olarak uygulayabileceği net fikirler ister. Gazâlî, İhyâ’da bir an-
lamda bunu gerçekleştirmek istemiştir. Burada birkaç noktanın altını çizebili-
riz. Öncelikle Gazâlî, her iki eserinde farklı tabakalara farklı bir dille hitap et-

4 S. Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, MEB Yay., İstanbul, 
1993, s. 22.



Gazâlî: Soyut Okumalar ve Kalıp Yargıların Ötesinde / Mustafa Tekin 37

mektedir. Bu da Gazâlî’nin argümanlarını farklı dillerle ifade edebildiğini gös-
termektedir. Kanaatimizce her iki eserinin son kertede ana tezi aynıdır. Fakat 
eserlerin farklı kesimlerde farklı işlevsel bir rol oynadığını söyleyebiliriz. 

2. İsmaililiğe Protesto

Gazâlî’nin düşüncelerinin şekillenmesinde, zamanındaki İsmaili düşünce ve 
hareketlerin belirgin etkilerini görmek mümkündür. Bu bağlamda Gazâlî’nin 
İsmaili düşünceye karşı argümanlar geliştirdiğini görmekteyiz. Gazâlî’nin bu 
karşı duruşunun sadece bireysel bir durum olmadığını bir “resmîlik” kazandı-
ğını burada hatırlatmalıyız. Nitekim Gazâlî, İsmaililiğe (Bâtınilik) karşı bir eser 
de yazmıştır. İsmaililere karşı yazdığı eser, Abbasi halifesi el-Muztazhir’in en-
dişeleri ve gayretlerinden etkilenmiştir. Nitekim Abbasi halifesi el-Muztazhir, 
bu sırada Fatımiler’e karşı, kendi iktidarının meşru olduğunu kanıtlama gay-
retine girmişti.5 Türkçeye Bâtıniliğin İç Yüzü şeklinde çevrilen Gazâlî’nin 
eserinin orijinal isminin el-Muztazhiri olduğunu burada hatırlatmakta fayda 
vardır. Daha sonra Nizâmü’l-Mülk’ün de benzer endişeleri paylaşması, son 
tahlilde İsmaililiğe ya da Bâtıniliğe getirilen eleştirilerin bir devlet projesi ol-
duğunu göstermektedir.6 Nizâmü’l-Mülk, hem mensubu bulunduğu Şafii mez-
hebini güçlendirmek, hem de Sünni yönetim için büyük tehlike arz eden bâtıni 
hareketi durdurmak için Gazâlî’yi keşfetmiş olsa gerektir.7 Tabii ki bunun bir 
devlet projesi hâline gelmesi boşuna değildir. Bir kere İsmaililer, fikrî düzeyde 
düşüncelerinin yaygınlaşması için uğraşmaktadırlar. İsmaililerin fikirleri, or-
todoksisi olmayan düşünsel karmaşa üretmekte, tam da bu karmaşanın için-
den İsmaili devlete servis sunmaya çalışmaktadır. İsmaili argümanların siyasi 
hasılaları, öncelikli bir hedef olarak görünmektedir. Bu bağlamda İsmaili dok-
trinler mevcut olduğu hâlde, hareketin liderleri, herhangi bir belirli doktrine 
bağlanmış görünmezler; daha doğrusu, kendilerinin siyasi amaçlarına hizmet 
etmek için, bu doktrinleri ustalıkla kullanmış görünürler. Bununla beraber, 
hareketin hiçbir sabit fikri esasa sahip olmadığını, fakat en yüksek liderin, 
fikri esasın kontrolüne sahip bulunduğunu ve onu uygun gördüğü şekilde, 
değiştirebildiğini söylemektedir.8 Gazâlî de, İsmaililerin eşyanın hakikatini 
Mısır’daki imamet sahiplerinin bildiğini ve halkın tamamının imama biat et-
mesi gerektiğini öne sürdüklerini belirtir.9

5 Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi -Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne, çev. Hüseyin Hatemi, 5. 
baskı, İletişim Yay., İstanbul, 2004, I. 323.

6 Bkz. İmam Gazâlî, El-Munkızu Mine’d-Dalâl, çev. Hilmi Güngör, MEB Yay., İstanbul, 1989, s. 42.

7 Mustafa Çağrıcı, “Gazzâli”, İslam Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul, 1996, XIII. 491.

8 W. Montgomery Watt, Müslüman Aydın -Gazâlî Hakkında Bir Araştırma, çev. Hanifi Özcan, 2. 
baskı, Etüt Yay., Samsun, 2003, s. 76.

9  İmam Gazâlî, Bâtıniliğin İçyüzü (Fedâilü’l-Bâtıniyye/El-Muztazhiri), çev. Avni İlhan, TDV Yay., 
Ankara, 1993, s. 45. 
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İsmaili hareket farklı çevrelerde makes buluyordu. Mesela, Hz. Ali gibi 
imamları ilahlaştıranlar, bağımsızlık elde etmek isteyen İran milliyetçileri, 
nüfuz elde etmek isteyenler, felsefi topluluğun yüzeysel mensupları, ateist filo-
zof ve dualistler, Şiiliğe meyyal ya da bâtıni öğretiye sempati duyanlar bunlar 
arasında sayılabilir.10 İsmaililerin fikrin ötesinde birtakım eylemlerle de gün-
deme geldiğini görmekteyiz. Nitekim “İsmaililer bir yandan terörist olaylar 
çıkarıp, ileri gelen âlim ve devlet adamlarını katlediyorlardı, diğer taraftan da 
inançları ve ibadetleri şeriatın zahirine ve bâtınına aykırı olarak küfre varan 
bir aşırılıkla tevil ediyorlardı.”11 

İsmaililerin argümanlarında sosyal sonuçları oluşturan iki boyutun altını 
çizmeliyiz. İsmaililer, yaptıkları gnostik yorumlarla “akıl” ve “felsefi” deneti-
min tamamen dışına çıkmakta; sonuçta çok farklı yaşam biçimleri, düşünce 
ve argümanların oluşmasına zemin hazırlamaktaydı. Bu bağlamda Gazâlî’nin 
İhyâ’sı, dinin gündelik hayatta yeniden sınırlarını çizme çabası olarak anlam-
lıdır. Gazâlî’nin, İsmaili düşünceye eleştiri getirirken yardıma çağırdığı şey 
tabii ki bir denetim mekanizması olarak akıldı. Nitekim Gazâlî’nin mantığa 
olan ısrarlı vurgusu burada hatırlanabilir. Bu durum Gazâlî okumalarında 
bir paradoks gibi görülebilir. Gazâlî’nin İsmaililiğe karşı eleştirisinde dinin 
Hermesçi düşünceyle yozlaştırılmasına karşı, “akıl” ve “mantık”ın yardımına 
başvurması, gayet normaldir. Diğer yandan Gazâlî’nin İsmaililiğe karşı du-
ruşu, bir devlet görevlendirmesi niteliği de taşımaktadır. Bu, aynı zamanda 
Gazâlî’nin söylemlerinin kimi tümdengelimci ve yoğun politik niteliğini de 
açıklayabilir. 

3. Gazâlî’nin Reddiyesi: Nasıl Bir Felsefe?

Gazâlî okumalarında, onun felsefeye, akla bakışını tartışmak önemli bir yer 
işgal etmiştir. Çünkü felsefe ve akla dair mülahazalarının çözümlenmesi, as-
lında diğer konulara yaklaşımlarının da ipuçlarını verecektir. Gazâlî-felsefe 
ilişkisinde acaba ne tür soru(n)lar dile getirilebilir? Gazâlî, filozoflara mı yoksa 
felsefeye mi eleştiri getirmiştir? Yoksa her ikisine de mi? Şayet felsefeye karşı 
böyle bir eleştiri söz konusu ise bunun sebeplerini nerede aramak gerekir? Bu 
soruların cevabı bize belki bir menfez açabilecektir. 

Gazâlî, el-Munkız’ında, kesin bilgiye ulaşma konusunda yaşadığı şüpheye 
vurgu yaptıktan sonra, aslında kesin bilginin nasıl elde edileceğine dair soruna 
baştan başladığını anlatmaktadır. Bundan sonra ilm-i kelam, Bâtıniyye, felse-
feci ve mutasavvıfları, hakikati araştıran dört sınıf olarak ortaya koymakta-

10  Watt, a.g.e., s. 79.

11  Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, AÜİF Yay., Ankara, 1988, s. 243.
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dır. Gazâlî, kelamın hakikate ulaşmada bir sonuç hasıl etmediğini belirtirken, 
bu noktada kelamın iki niteliğine dikkat çekmektedir. Birincisi, kelamcıların 
karşıt fikirlerin içindeki çelişkileri ortaya koymaya ve onların muaheze etme-
ye uğraşmalarıdır. Gazâlî’nin burada eleştirdiği nokta, hakikati ortaya koyma 
çabasından daha çok, değillemeci negatif bir dilin kullanılması şeklinde dü-
şünülebilir. İkincisi ise kelamın diline ve konuları arasına giren cevher, âraz 
gibi kelimeler üzerinden Yunan ve Aristocu etkiler gibi görünmektedir. Gazâlî 
hem halkın bundan anlamadığını hem de kelamın amacının bu olmadığını be-
lirtmektedir.12 Tam da bu noktada Gazâlî’nin kelamı, yetersizliğinden dolayı 
felsefeleştirdiği iddiası13 bu çerçevede pek uygun görünmemektedir. 

Gazâlî’nin eleştirdiği felsefe anlayışının ya da filozofların arka planında 
ne vardı? Bir kere Gazâlî’nin felsefeyi sorunsallaştırdığı birinci nokta, onun 
Aristocu ve Yunan niteliğidir. Bilindiği gibi, Gazâlî’den önce felsefe çalışma-
larında öne çıkan Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ tam da böyle bir çizgi üzerinde 
konumlandırılmışlardır. Gazâlî’nin eleştirilerinde somut olarak bu filozofla-
rı arka planında tuttuğu söylenebilir. Nitekim “felsefi düşünce tarzını bir tür 
Yunanlılaşma, İslam âlemini Yunanlılaştırma ve zihnî bağımsızlığı ortadan 
kaldırma faaliyeti olarak gören Gazâlî’nin, filozofları şiddetle eleştirirken öne 
sürdüğü gerekçelerden birisi de, onların Yunan felsefesi karşısında takındık-
ları taklitçi, teslimiyetçi ve edilgin tutumlarıdır.”14 Anlaşılacağı üzere Gazâlî, 
esas eleştirilerini Aristo’nun ilahiyatına yöneltmekteydi. O, bilhassa Fârâbî 
ve İbn Sînâ’nın Aristo’yu Müslümanlığa yaklaştırdığını sorunsallaştırmaktay-
dı.15 Ayrıca Meşşâi filozofların tezlerinin birçoğunun mantık açısından yan-
lışlığı, sistemlerindeki çelişkiler, faraziyelerinin bir temelden yoksun olması, 
Gazâlî’nin diğer eleştiri noktalarıdır. Bu bakımdan Gazâlî, onların ortaya koy-
dukları faraziyelerin gerek mantıki açıdan gerekse sezgisel bakımdan açık ve 
bedihi olmadıklarını çok kuvvetli bir şekilde ortaya koymaktadır. Örneğin her 
olayın bir sebebi olduğu veya sebeplerin zorunlu olarak sonuçları doğurduğu 
faraziyesi buna örnektir. Müslüman filozoflar sadece Aristo felsefesinin dog-
matik geleneğindeki bu faraziyeleri kabul etmekle yetindiler. Filozofların “bâ-
tıl” akıl yürütmeleri veya tutumlarındaki tutarsızlıklar mazur görülebilir; fakat 
bu faraziyeleri hiçbir tenkide tâbi tutmadan kabul etmeleri affedilemez.16

Gazâlî, Tehâfüt’ünde, nihai anlamda eleştirdiği felsefi anlayışın Aristocu ni-
teliğini öne çıkarmaktadır: “Bilinmelidir ki, filozofların ihtilaflarının hikâyesi-

12  İmam Gazâlî, El-Munkızu Mine’d-Dalâl, s. 20-24.

13  S. Hayri Bolay, a.g.e., s. 22.

14  Ali Bulaç, İslam Dünyasında Din-Felsefe/Vahiy/Akıl İlişkisi, Beyan Yay., İstanbul, 1994, s. 154.

15  Kasım Kufralı, “Gazzali”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay., İstanbul, 1948, IV. 753.

16  M. Said Şeyh, “Gazâlî (Metafizik)”, İslam Düşüncesi Tarihi, ed. M. M. Şerif, çev. Mustafa Armağan, 
İnsan Yay., İstanbul, 1996, II. 220. 
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ne dalmak çok uzun sürer. Çünkü onların sözleri uzundur, tartışmalar çoktur, 
görüşleri yaygın, metotları birbirinden uzak ve farklıdır. Öyleyse biz, onların 
çelişkilerini izhar etme konusunda olan ve muallim-i evvel, feylosofu mutlak 
olan kişinin görüşlerindeki çelişkiyi açıklamakla yetinelim. Onların iddialarına 
göre, bilimlerini tertip eden, düzenleyen; fikilerindeki karışıklığı gideren, ar-
zularının esaslarına en yakın olanı o belirlemiştir. Bu kişi Arsito’dur.”17 Gazâlî 
devamla onların görüşlerinin kesin bilgiye, araştırmaya dayanmadığını, zan 
ve tahminlere dayandığının bilinmesini sağlamıştır.18

Gazâlî’nin, hakikatin kaynağı konusunda Aristocu felsefe anlayışının in-
dirgemeci tutuma da karşı durduğu görülür. Nitekim o dönemde, entelektüel 
düzeyde, hakikatin nihai ve doğru bilgisini getirmekle İslam dünyasının gö-
zünde en üstün mertebede düşünülen peygamber, bazen filozofun düzeyine 
indirilmekte, bazen bunun da altına düşürülmekteydi… Filozofun getirdiği 
bilgi ise tartışmasız doğru kabul edilmekte; bundan dolayı da filozoflar ken-
dileri için ‘ehl-i burhan’, ‘ehl-i nazar’, ‘ehl-i kıyas’, ‘ehl-i istidlal’ gibi sıfatları 
uygun görmekteydi. Filozofların gözünde kelamcılar ise ‘ehl-i cedel’di. Bu da 
spekülasyon ve yararsız tartışma olarak yorumlanmaktaydı.19 

Bu çerçevede, Gazâlî’nin doktrininin Aristoculuğa karşı çıkışla birlik-
te, felsefe ile İslam arasında bir uzlaşmayı temsil ettiğini söyleyebiliriz.20 
Companini’ye göre de Gazâlî, kendi durumunun daha akılcı olduğunu vur-
gulamaktadır. Ona göre de Gazâlî, felsefeyi şeriatla zıtlaşmayan bir öğretiye 
dönüştürmüştür.21 Bunların yanı sıra Gazâlî’nin felsefeye ilgi duymasının 
pragmatik bir nedeni de bulunmaktadır. Buna göre, Gazâlî’nin amacı, felsefi 
düşünüşün ve felsefenin kendisine karşı eleştiri geliştirmek değil, İslam top-
lumuna karşı birtakım komplolorı felsefi söylemler arkasına gizleyen, kişisel 
zaaflarına entelektüel kılıflar giydiren, en önemlisi entelektüel düzeyde kendi-
ne güvenini yitirip Yunan felsefesini adım adım izlemeyi geçerli bir bilgi yolu 
sananlara, uyarıcı eleştiriler yapmaktır. Felsefe, İslam dünyasında doğrudan 
Eflatun ve Aristo’nun metinlerinden değil, daha önceki çeviri ve nakillerle ve 
Yeni Eflatuncu bir perspektifle okutulmaktaydı. Gazâlî ise tam da bu noktada 
Aristo’nun otantik düşüncelerinden bağımsız olarak Meşşâi filozoflar eliyle 

17 İmam Gazâlî, Filozofların Tutarsızlığı -Tehâfüt El-Felâsife, çev. Bekir Sadak, Ahsen Yay., 
İstanbul, 2002, s. 11.

18 İmam Gazâlî, Filozofların Tutarsızlığı -Tehâfüt El-Felâsife, s. 11.

19 Ali Bulaç, a.g.e., s. 152.

20 Rosemary Goring (ed.), “Ghazali”, Chambers Dictionary of Beliefs and Religions, B.C.A., Edin-
burgh, 1992, s. 191.

21 Massima Campanini, “Gazâlî”, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Şamil Öçal-Hasan Tuncay Başoğlu, ed. 
S. Hüseyin Nasr-Oliver Leaman, Açılımkitap Yay., İstanbul, 2007, I. 311.



Gazâlî: Soyut Okumalar ve Kalıp Yargıların Ötesinde / Mustafa Tekin 41

müslümanlaştırılmış Aristo’yu problem olarak ele almaktaydı.22 Dolayısıyla 
Gazâlî, Aristo felsefesinin içeriğinin aynı kalarak İslami formlarla sunulması-
nı eleştiri konusu yapmıştır. Gazâlî bu tutarsızlıkları dile getirirken, zamanın-
daki farklı akımların argümanlarından faydalandığını ifade etmektedir: 

Maksadımızın, filozoflara karşı iyi niyet taşıyıp yollarının çelişkiden uzak ol-

duğunu sanan kimseleri, onların tutarsızlıklarını açıklamak suretiyle uyan-

dırmak olduğunu söylemeliyim. Bunun için filozofları tenkit ederken bir 

davayı ispat etmeye çalışan müddei gibi değil, doğru olmayan görüşlerini 

çürütmeye çalışan bir hasım gibi karşılarına çıkıyorum. Görüşlerinin doğru 

olmadığını gösterirken, bazen Mu’tezile’nin, bazen Kerramiyye’nin, bazen da 

Vakfiyye’nin görüşlerini kabule mecbur bırakmak yolunu seçtim.23

Gazâlî’nin akıl ve mantık konusuna yaklaşımı da aynı paraleldedir. Gazâlî, 
bilgide kesinliğe önem verdiği gibi aklı da bu çerçevede işletmeyi istiyordu. Bu 
yüzden, Gazâlî’nin nefret ve güvensizliğinin hedefi, özü itibarıyla akıl ve aklet-
me değildir. Onun itirazı daha çok Meşşâi ve kelamcı etiketi altında sınırlı ve 
dar anlayışlardan hareket etmeyi problem hâline getirmiştir.Gazâlî, yakine ve 
marifete ulaştırabilecek bir akıl ve akletme düzeyini çok az kişi için mümkün 
görmektedir; özellikle de felsefe ve kelam ehlinden çok az kişi için bunu müm-
kün görmektedir.24 Gazâlî’nin mantığa yaptığı vurgu, “kesin”liğin yollarının 
döşenmesi açısından anlamlıdır. Çünkü mantık, sağlam düşünme ve sonuca 
ulaşma yollarını göstermektedir. Nitekim Gazâlî’ye göre “mantık ilmi, doğ-
ru tanım ve kıyası, yanlış kıyas ve tanımdan ayıran kanun olup kesinlik ifade 
eden bilgileri, kesinlik ifade etmeyen bilgilerden ayıran bir bilimdir. Mantık 
ilmi, diğer bütün ilimlerin ölçüsü ve terazisi konumundadır. Terazide tartıl-
mayan bir şeyin ağır olanı hafif olanından, kârı zararından ayırt edilemez.”25 
Bu çerçevede o, mantığın ilk prensip ve kıyas kaidelerini kabul eder; benzer 
bir mantıki kesinlik ve inandırıcıkla çürütülmedikçe bunları reddetmeye de 
yanaşmamıştır.26

Tam da bu noktada, Gazâlî’nin sebep-sonuç ilişkisine bakışının nasıl de-
ğerlendirileceği sorusunu sormanın tam zamanıdır. Buna göre Gazâlî, sebep-
sonuç (iktirân) bağlantısını kabul etmekle birlikte, bu bağlantının tabiatının 
özünden gelen bir zorunluluk olarak düşünülmesini reddetmiştir. Zira ona 

22 Ali Bulaç, a.g.e., s. 155-156.

23 İmam Gazâlî, Filozofların Tutarsızlığı -Tehâfüt El-Felâsife, s. 15.

24 Hüseyin Zerrinkûb, Medreseden Kaçış-İmam-ı Gazâlî’nin Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, çev. Hik-
met Soylu, Anka Yay., İstanbul, 2001, s. 266-267.

25 İmam Gazâlî, Makâsıd El-Felâsife, çev. Cemâleddin Erdemci, Vadi Yay., 2. baskı, Ankara, 2002, s. 
43.

26 M. Said Şeyh, a.g.m., s. 220.
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göre böyle bir zorunluluk ilmî açıdan kanıtlanamaz.27 Gazâlî’nin bu yakla-
şımında iki önemli husus vardır: Sebep-sonuç ilişkisinin varlığını kabulle 
İsmaili doktrine; sebep-sonuç ilişkisinin zorunsuzluğunu kabulle de felsefi 
düşünceye bir antitez olma durumunu aynı anda içermektedir. Öte yandan 
Gazâlî’nin Allah’ı, tarihe müdahil bir varlık olarak konumlandırması, onun 
tarih felsefesi açısından fikir vericidir. Onun bu yaklaşımının, pratikte İsmaili 
düşüncenin “raslantısal”lığıya felsefi düşüncenin “kesinlik” iddialarının orta 
yerinde durduğu anlaşılmaktadır. Gazâlî burada, sorunlu gördüğü her iki yak-
laşımın dışında durmaya çalışmakta; bunun sosyal hasılalarına dolaylı olarak 
dikkat çekmektedir. 

Gazâlî’nin temel endişelerinden birisi, İsmaili hareketin toplumda yarata-
cağı fırtınalar ise, bir diğeri de felsefe üzerinden dinin içeriğinin boşaltılması 
endişesidir. Dolayısıyla Gazâlî, bütün kırmızı çizgileri, sınırları, anlamı tahrip 
eden İsmaili hareketin rastlantısallığına rezerv koyarken, belli oranda kesinlik 
ve mantıkiliğe referansta bulunur. Ancak “Allah” faktörünü tamamen dışarıda 
bırakarak, insan-evren ve tabiatı Allah’a refere etmeden açıklamaya çalışan 
yaklaşımlara da karşı durmaktadır. Gazâlî’nin bu noktada bir denge politikası 
ürettiği de söylenebilir. Bununla birlikte Gazâlî’nin Allah’ı dışarıda bırakma-
ma endişesiyle; insan, toplum ve evrendeki işleyiş ilkelerine ve sebep-sonuç 
bağlantılarına böyle yaklaşması, son kertede insanı özne olarak tarihin dışın-
da tutma riski de taşımaktadır. Çünkü insan, sürekli mucizelerle değil, hayatta 
sünnetullah olarak var olan kural ve ilkeler çerçevesinde yaşar.

Gazâlî, el-Munkız’da, geçirdiği şüphe ve buhranların ardından, hakikate 
Allah’ın (cc.) insan kalbine atacağı bir nurla ulaşılacağını söylemektedir.28 Bu 
söylem, bir yandan itminan arayışını ifade ederken, öte yandan dinî tecrübeyi 
rasyonel bağıntılara öncelemiş görünmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi 
Gazâlî, dine tamamen doktrinsel ve akli (rasyonel) yaklaşımdan rahatsız gibi 
görünmektedir.29 Fakat her hâlükârda Gazâlî’nin durduğu bu nokta, dışa açık, 
tartışılabilir olmaktan uzak görünmektedir. Yani sadece Allah ile insan arasın-
daki mahrem ilişkiye tekabül eden bu durum, hakikat arayışı ve tartışmasını 
öznelliğin sınırları içerisine hapsetmektedir. 

4. Katkı ve Zaafiyetleriyle Güncel Gazâlî

Tanımlamalar, kategoriler ve aidiyetler, ele alınan konunun ana hatlarıyla an-
laşılması bağlamında önemli katkılar sunmakla birlikte, kalıp yargı olmaları 

27 Mustafa Çağrıcı, a.g.m., s. 497.

28 İmam Gazâlî, El-Munkızu Mine’d-Dalâl, s. 20.

29 Michael E. Marmura, “Gazâli”, İslam Felsefesine Giriş, ed. P. Adamson-R.C.Taylor, çev. M. Cüneyt 
Kaya, Küre Yay., İstanbul, 2007, s. 154.



Gazâlî: Soyut Okumalar ve Kalıp Yargıların Ötesinde / Mustafa Tekin 43

sebebiyle sorunun daha derinlikli incelenmesinin önünde bazen engel olabilir. 
Bu engeli aşabilmenin ilk yolu, kavramların içeriklerine dair yapılacak yokla-
malardır. İkincisi, tasnifler ve kategoriler üzerine geliştirilecek tartışmalardır. 
Belki bunu meseleyi katkı ve zaafiyetleriyle ele alma safhası tamamlayacaktır. 
Bu başlık altında Gazâlî’yi bugüne katkı ve zaafiyetleriyle tartışmak istiyoruz. 

Öncelikle şu ayrımlara dikkat çekmek gerekmektedir. Batı modernleşmesi 
bir milat kabul edilerek iki dönem ayırt edilmektedir: Geleneksel ve modern 
dönem. Modern dönem, Rönesans, Reform ve Aydınlanma gibi süreçlerin gi-
derek topluma egemen olduğu ve temel zihniyeti belirlediği bir dönemi işaret 
etmektedir. Modern dönem, Batı dünyasının birçok bakımdan öncü rol oyna-
dığı bir süreci anlatmaktadır. İslam dünyası bu süreçle birlikte Batı’ya daha 
çok meyyal hâle gelmiş; modernizme hâkim olan zihniyet dünyasından ve 
perspektifinden de etkilenmiştir. Müslümanlar bu süreçte kendilerinin “geri” 
kaldığını dillendirmişler; bunun sebepleri üzerine tartışmışlardır. Bu nokta-
da modernleşme, bilim, akıl, ilerleme vb. anahtar kavramlar, Batı’nın egemen 
olma enstrümanları olarak öne çıkarılmıştır. Ağır bir yenilgi ve travma geçi-
ren İslam dünyası, hem bu kavramları kendi düşünsel ve toplumsal yaşamına 
dâhil etmeye çalışmış, hem de tüm tarihini bu kavramlar üzerinden yeniden 
okumaya tâbi tutmuştur. Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren “İslam’ın 
terakkiye mâni olup olmadığı”, “Kur’an-ı Kerim’in bilimselliği”, “İslam’ın 
akla uygun bir din olması” gibi tartışmalar, bu okumaların birer sonucudur.
Batı’nın hümanist karaktere sahip, insanın kendi imkân ve enstrümanlarıyla 
akla ve deneye dayalı bilgi üretimi, temelde Kilise’ye karşı bir eleştiriyi de ifa-
de ediyordu. Bu bağlamda akıl, tamamenn pozitivist ve emprist bir temelde 
tanım ve çerçeve bulmaktaydı. Aklın Batı’daki bu tarihsel serencamı ve spesi-
fik karakteri atlanarak tüm insanlığa ait “akıl” kavramıyla eşitlenmiştir. Zaten 
modernizmin, tüm insan toplumlarının Batı’nın geçirdiği evreden geçeceği/
geçmesi gerektiği öngörüsü de aynı zihni bilinçaltının bir ürünüdür. 

İşte İslam düşüncesi tarihi de bu spesifik “akıl” etrafında bir okumaya tâbi 
tutularak kategorize edilmiştir. Aslında Gazâlî’nin “aklı durdurduğu” şeklin-
deki iddia ve argüman, bu okumanın bir sonucudur. Bu okumalar çerçevesin-
de Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd “akılcı”, Gazâlî ise tam tersi bir konuma 
oturtulur. İslam tarihi ve düşüncesinin bu yeni okuyuş biçimi, gelenekselci ve 
reformcu şeklinde birtakım ayrıştırmaların ortaya çıkmasını sonuçlar. Hatta 
İslam düşüncesinde öne çıkan bazı şahsiyetler, Batı’nın temel kavramlarına 
göre “rasyonalist/akılcı” ya da “fideist/nassçı” şeklinde bir tasnifin de konusu 
olurlar. Bu bağlamda bazı şahsiyetlere izafesi mümkün olmayan bazı sıfatlar 
da eklenir. Bu konuda, mesela İbn Rüşd’e bakış, oldukça ilginçtir. İbn Rüşd, 
Yunan felsefesini çok iyi bilen bir kişi olarak tanımlanırken, onun düşünce-
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sinin Batı’ya yakınlığı özellikle vurgulanır. Böylece İbn Rüşd, hem Aristo’yu 
Batı’ya daha iyi tanıtan hem de Batı düşüncesinin modern zamanlarda geliş-
mesini sağlayan bir portre olarak ortaya konulmaktadır. Batı’nın meydan oku-
ması karşısında İslam dünyasının Batı’ya yenilmişliğiyle birlikte ortaya çıkan 
bu söylem, Batı’nın başarısında Müslümanların büyük katkılarının olduğunu 
vurgulamakla bir telafi mekanizması geliştirmiştir. Tabi ki Müslümanların 
dünyanın bugünkü noktaya gelmesinde katkıları vardır. Ama bizim buırada 
ifade etmeye çalıştığımız şey, daha çok İslam düşüncesini Batı’yı merkeze ala-
rak konumlandırma çabalarıdır.30

Bu girişten sonra, Gazâlî’nin görüş, düşünce ve önerilerini günümüze katkı 
ve zaafiyetleriyle ele alabiliriz. Tabi ki böyle bir müzakerenin tüm boyutlarıyla 
hacmi sınırlı böyle bir makalede ele alması beklenemez. Ancak, ana hatlarıyla 
birkaç boyutlu bir tartışma yapabiliriz. 

Bildiğimiz gibi Gazâlî, İsmaili düşünceye karşı duruşu, protestoyu dillen-
dirmişti. Bu karşı duruş, Gazâlî’nin bireysel anlamda düşünsel itirazları kadar 
resmî düzeyde bir görevlendirmenin de sonucuydu.31 Gazâlî döneminde hiç 
şüphesiz İsmaili düşüncenin yanı sıra birçok ekol ve düşünce akımı mevcuttu. 
Bunların herbirinin dine ve toplumsal olaylara yaklaşımı, otorite açısından 
düzensizlik olarak görülmekteydi. Gazâlî bunların birçoğuna kendi düşünsel 
duruşuyla da itiraz etmekteydi. Çünkü bu tür farklılıklar, insanların kafası-
nı karıştıran bir durum olarak algılanmaktaydı. Bunların içerisinde yer alan 
İsmaililik, anlaşıldığı kadarıyla daha yakın bir tehlike arz etmekteydi. Bâtıni 
bir hareket olarak İsmaililik, metin-anlam ilişkisini, sürekli sınırları dışına 
çıkardığından her türlü söylemi kendi iktidarına servis sunacak şekilde inşa 
etmekte; akıl ve mantığın denetimi dışında durmaktaydı. Öte yandan İsmaili 
hareketin arkasında otorite düzeyinde (Fâtımi) desteğin olması, meselenin 
hem daha çok ciddiye alınmasını hem de kamusal bir problem olarak görül-
mesini sonuçlamaktaydı. Gazâlî buna karşı, hem fikrî düzeyde bir mücadele 
vermiş hem de halk düzeyinde metin ve anlamı yeniden kendi sınırları içerisi-
ne çekme ve yol haritasının sınırlarını berkitme anlamında çalışmalar yaparak 
fıkhı kuvvetlendirmiştir. Fıkhı kuvvetlendirmek demek; İsmaili yorumlarca, 
anlam sınırlarının ve içeriğin bozulduğu ve her türlü yoruma açık hâle getiril-
diği nasslar ve onlara dair yorumların, yine kendi sınırları içerisine çekilme-
sidir en başta. Diğer yandan son kertede felsefi düzeyde bir tartışmayı içeren 
İsmaili düşüncenin halk arasında yarattığı kafa karışıklığına karşı Gazâlî, halk 
için çizdiği yol haritasını İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn ile ete kemiğe büründürmüş-

30 Bkz. Mustafa Tekin, a.g.m., s. 135-148.

31 M. Âbid el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı-Arap-İslam Kültüründeki Bilgi Sistem-
lerinin Eleştirel Bir Analizi, çev. B. Köroğlu-H.Hacak-E. Demirli, Kitabevi Yay., 2. baskı, İstanbul, 
2000, s. 555.
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tür. Bu eserin metodoloji ve içerik olarak eleştirilecek boyutları bulunmakla 
birlikte, işlevselliğinin altını çizmeliyiz. Hatta bu işlevselliği günümüzde de 
devam etmektedir. İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, bir zamanlar Türkiye’de çok satılan 
(belki bugün de öyledir) eserler arasındaydı.

Peki Gazâlî’nin bu yaklaşımı günümüze bir katkı sağlayabilir mi? Şunu 
açıkça söylemek gerekirse, Gazâlî’nin düşünce sistemi, kimi entelektüel çevre-
lerce Batılılaşma ve/veya modernleşme iradesindeki Türkiye için bir ayak bağı 
olarak görülmüştür. Bilhassa sebep-sonuç ilişkisine bakışı, hayata ve olaylara 
insanın içsel süreçleri itibarıyla yaklaşımı, onu bugün bazı çevrelerle prob-
lemli kılan noktalardır. Öte yandan Gazâlî düşüncesi, kamu otoriteleri tarafın-
dan onaylanabilmektedir. Çünkü yönetim ve idare, kendi otoritesini işletmek, 
halk üzerindeki egemenliğini devam ettirmek için Tanrı’nın tarihsel süreçte 
kendi yanlarında olduğunu söyleyen bir metafizik üretmesi gerekir; Gazâlî’nin 
düşünce sistemine açık ya da gizli referanslarla bunu söyletmek mümkün ol-
duğundan buna çalışmışlardır. Peki bu nasıl işlemektedir? Liderde karizma 
ciddi bir unsurdur. Gazâlî’nin “hakikate kişinin kalbine Allah’ın atacağı nur-
la ulaşılacağı” söylemini, vehbi bir armağan şeklinde algılayan halkın yaptı-
ğı pozitif yüklemelerle liderleri bu seviyeye yükseltmeleri, neredeyse onları 
Tanrı’nın vekili (!) konumuna getirmektedir. Bu anlayışın doğal bir sonucu 
olarak liderin ve otoritenin yaptığı icraatlar, içeriğine bakılmaksızın meşrula-
şabilmektedir. Öte yandan gündelik hayatın içerisinde iktidar ya da liderden 
hesap sorulabilecek birçok konu, Gazâlî’nin iktirana bakış açısısıyla okundu-
ğunda, artık denetlenebilir ve hesap sorulabilir olmaktan çıkmaktadır. Tabii 
burada şu noktayı hatırlatmalıyız. Söylediğim şey, Gazâlî’nin yaklaşımlarının 
yol açabileceği sosyal, siyasal ve kültürel vb. sonuçlardır. Yoksa Gazâlî’nin bu 
görüşlerle ifade etmeye ya da varmaya çalıştığı hedefler farklı olabilir. Ancak, 
yine de Gazâlî’nin İsmaililiğe karşı geliştirdiği argümanların, devlet desteği de 
düşünüldüğünde en azından bilinçaltı düzeyinde otoriteye doğru direksiyon 
kıran yaklaşımları satıraralarında okuyabiliriz. 

Gazâlî’nin yaklaşımlarının bugün için ortaya çıkarabileceği bir zaafiyet de, 
“insan özne”nin inşasını zorlaştırarak, mesiyanik beklentileri hızlandırabil-
mesidir. Hakikate ulaşmada insanın kendi iç süreçlerini çalıştırmak yerine, 
dışarıdan kendisine gelecek olanı beklemeye başlaması insanı pasifleştirebil-
mektedir. Üstelik bu düzeye ulaşmanın objektif, denetlenebilir bir tezahürü-
nün olmaması; fikir, düşünce ve yorumları değil, “kişi”ler üzerine yoğunlaş-
mayı getirmektedir. Bu durum, günümüzde “dinî otorite olmaya çalışan bazı 
kişiler”, “vehbi ilim-kesbi ilim” gibi tartışmalar üzerinden izlenebilir. Yine 
Gazâlî’nin yaklaşımlarına referansla bir kişinin kendi kaderini sahiplenen 
özne konumu da zayıflayabilmektedir. Kişiler en yakın insan ve çevrelerinden 
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başlayarak bir sorumluluk üstlenmek yerine, günün birinde birisi tarafından 
kurtarılacakları düşüncesini içselleştirebilmektedirler.

Bütün bunlarla birlikte Gazâlî’nin düşünce ve yaklaşımlarının bugüne 
katkılarından da bahsetmek gerekmektedir. Konumuzla bağlantılı olarak gü-
nümüzün iki temel karakteristiğinin altını çizebiliriz. Birincisi, “Aydınlanma 
aklı”na yapılan sürekli referanslarla İslam dünyasında seküler ve Aydınlanmacı 
temelde düşünsel inşaların hızlanması. Hiç şüphesiz ortaya çıkardığı tartış-
malar ve kendini yenileme bağlamında Aydınlanma’nın İslam dünyasına kat-
kılarından bahsedilebilir. Fakat son kertede Aydınlanmacı aklın Müslüman 
bir zihni, en başta İslam’ın referanslarıyla problemli kılacağı bir gerçektir. 
Tam da bu noktada Gazâlî’nin yaklaşımları karşıt argümanlar sunma ve 
İslam’ı modern dünyada inşa etme bağlamında katkılar sağlayabilir. Bu katkı, 
Gazâlî’nin inşa ettiği anlayışın günümüzde tamamıyla onanması anlamında 
değildir. Ancak karşıt argümanların oluşturacağı tartışmalar ve bundan daha 
önemlisi Weber’in söylediğinin tersine, dünyaya büyüsünün tekrar kazandı-
rılması noktasında olacaktır.

Bir diğer nokta, bugün postmodern bir dünya ve zihniyetin tezahürleri-
ni tüm dünyada gösteriyor oluşudur.32 Postmodernlik temelde Aydınlanmacı 
akla bir itirazı ifade etmekle birlikte, Batı’nın düşünsel dünyası içinde inşa 
edilen ve kanaatimizce moderniteden kesin bir kopuşu ifade etmeyen bir sü-
reçtir. Postmodernlikte anlam (hakikat), metinden çıkarılmak yerine, okuyucu 
ile metin arasında sürekli yeniden inşa olunmakla bir kayganlığı, muğlaklığı 
beslemektedir. Bu da gerçekliği sürekli ve dayanılmaz kılması yanında göre-
celileştirmektedir. Bu bağlamda postmodernizmin temel kavramlarından biri 
olan hipergerçek de, gerçek ile gerçek olmayan arasındaki çizgilerin bulanık-
laştığı bir duruma referansta bulunmaktadır ki, burada “hiper” öneki, gerçe-
ğin bir model olarak üretilmesiyle ortaya çıkan gerçeğin, gerçekten daha ger-
çek olduğunu ifade etmektedir.33 Postmodernlik, imaj ile gerçeğin arasını bu 
şekilde bulanıklaştırırken, son kertede imajın gerçekle karışmasının yollarını 
da hazırlamaktadır. Tam da bu noktada, postmodernlik ile Bâtınilik arasında-
ki benzerliklere vurgu yapmanın zamanıdır. Bâtınilik, zâhir-bâtın ayırımında, 
kavramın zahiri anlam çerçevesini ve sınırlarını tahrip ederek ve anlamsızlaş-
tırarak, her türlü yorumsallığın kavram içine temellükünü mümkün kılmak-
tadır. Bu imkân zahire rağmen de olabilmekte; karşılıklı denetim ve sağlama 
yapmayı dışarıda bırakmaktadır. Postmodernlik, hakikatin ontolojisi yerine 

32 Bkz. Mustafa Tekin, “Türkiye Toplumunun Dini Hayatında Postmodern Tezahürler” 
(Yayımlanmamış Tebliğ), Günümüz Türkiye’sinde İslam Uluslararası Sempozyumu, Erciyes 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 8-9 Ekim 2009, Kayseri. 

33 Steven Best-Douglas Kellner, Postmodern Teori-Eleştirel Soruşturmalar, çev. Mehmet Küçük, 
Ayrıntı Yay., İstanbul, 1998, s. 149.
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epistemik çoğulluğu mümkün kılarken, Bâtıniliktekine benzer bir sübjektiviz-
mi önermektedir. Böylece postmodernliğe Bâtınilik içinde temellük imkânları 
açılmaktadır.34

Hiç şüphesiz postmodernliği daha uzun bir şekilde resmetmemiz müm-
kündür. Fakat burada ilk olarak postmodernlik ile Bâtınilik arasında kimi yön-
lerden benzerlikler ve postmodernliğin kırmızı çizgileri buharlaştıran yapısı 
konumuz bakımından altının çizilmesi gereken hususlardır. Postmodernlik 
birçok söylemi ve gündelik hayatın içindeki tezahürleriyle etkilerini göster-
meye devam etmektedir. Bunun karşısında insanları ve toplumları omurgalı 
biçimde dik tutacak, ayağını sağlam bir zemine bastıracak, hak ile bâtılın çizgi 
ve sınırlarını kalınlaştırıp berkitecek; aynı zamanda kavramın zâhir ile bâtın 
arasındaki dengeyi diğeri aleyhine bozmadan anlam ufuklarını zenginleşti-
recek bir yaklaşıma ve vurguya ihtiyaç vardır. Yaşadığımız zaman diliminde 
dünyevileşme süreci giderek hızlanmakta; hedef, amaç ve yönelimlerde ciddi 
irtifa kaybı yaşanmakta, senkretik ve eklektik bir takım din anlayışları kendi-
sini göstermekte, “anything goes” yani ne olsa gider bir yaşam felsefesi olarak 
manşete çıkmakta, tüketim âdeta bir yaşam tarzı olarak benimsenmektedir. 
Tam da bu noktada, Gazâlî’nin yaklaşımlarının bazı kırmızı çizgileri tekrar 
berkitmek, kanaatkârlık, tutum, vb. değerleri gündelik hayatın içine tekrar 
sokmak, hazza dayalı yaşam biçimini olumsuzlamak açısından bir katkı sağ-
layabileceğini düşünüyoruz. Savrulan bir dünya ve toplumu yeniden toparla-
mada kimilerinin Gazâlî gelenekselciliği olarak gördüğü durumun, geleneği 
berhava eden ve öteleyen anlayışlar karşısında bir denge unsuru olabileceğini 
düşünüyoruz. Bu bağlamda Gazâlî’nin yeniden okunup değerlendirilmesi, gü-
nümüz açısından katkı ve zaafiyetlerinin tartışılması birincil önemde bir gö-
revdir. 

Sonuç

Bu makale, aslında aktarmacı dille bir tarih ve şahsiyet okumasına itiraz et-
mekte, eleştiri getirmektedir. Aktarmacı dille yapılan okumalar, soyut düzey-
de kaldığı gibi günümüze getirileri ve katkıları da tartışmamaktadır. Makale 
sağlıklı bir okumanın, ‘özne ve metin’ arasındaki dönemler ile bu dönemlerin 
birbirine yaklaştırılması kadar, metnin “bugün”e konuşmasının kışkırtılması 
gerektiğini de savunmaktadır. Bu açıdan makalemiz, Gazâlî hakkındaki kalıp 
yargıların dışında, Gazâlî’nin yaklaşımlarına şerh düşecek bir hacimde onu an-
lamaya ve günümüz için katkı ve zaafiyetleriyle değerlendirmeye çalışmıştır. 

34  Bkz. Mustafa Tekin, “Aşk”, İslam Araştırmaları Dergisi, S. 21, İstanbul, 2009, s. 149 vd.
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Gazâlî’nin modern zamanlarda birtakım kalıp yargılar içinden, öznenin 
pozisyonlarını doğrulayıcı bir okumanın konusu kılınması, oldukça sorunlu-
dur. Bu, sözgelimi ona biçilen “gelenekçi” etiketini, negatif kullanımlar kadar 
pozitif kullanımlar içinde geçerlidir. Önemli olan, bu kalıp yargılar dışında 
Gazâlî’nin düşünce ve yaklaşımların bugünün sorunlarına bir menfez açıp aça-
mayacağının ve bugünün insanlarına ne söylediğinin ortaya konulmasıdır.

Gazâlî, açıkça bugün için birtakım katkı ve zaafiyetleriyle birlikte okun-
malıdır. Gazâlî’nin Bâtıniliğinin uç noktalarına ve Arsitocu felsefeye eleştiri 
getirdikten sonra, kendisini, eleştirdiği alanda tutacak bir anlayışa saplanması 
onun önemli bir zaafiyetidir. Çünkü Gazâlî’nin “kalbe atılan nur”u, özne insan-
dan ziyade, bir mistik pasifizmi üretebilir. Ancak bugün dünyanın içine düştü-
ğü dünyevileşme batağı ve hazcılığa karşı Gazâlî –iyi okunduğu taktirde– bir 
denge oluşturabilir. Bu sebeple Gazâlî’nin verebilecekleri ya da Gazâlî’den 
alınacaklarla, onu iyi okumak ve taraftar olmadan Gazâlî’yi tartışmakla yakın-
dan bağlantılıdır. 
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Ghazali: Beyond Abstract Readings and Pattern Prejudices

Doç. Dr. Mustafa Tekin

Abstract

This article tries to discuss Ghazali’s opinions and their meanings for today. For this reason, this article 

anaylzes contents of pattern prejudices on Ghazali. Also it wants to introduce Ghazali’s contributions 

and weaknesses to today’s Islamic thought as a basic problem. At that point a question arised; How does 

Ghazali open door-way in 21 th Century. Ghazali is an important figure. A lot of schoolars and peoples 

accept that he was efficient person. According to some people, Ghazali took a swing at thinking and 

impeded the progress. But this is a excessive opinion in this article. So Ghazali’s works must be analyze 

with comprehensive readings.

Key Words: Al Gazali, Ihya Al Ulum Al Din, philosophy, Ismaili Movement, sociological reading

Gazâlî: Soyut Okumalar ve Kalıp Yargıların Ötesinde

Doç. Dr. Mustafa Tekin

Özet

Bu makale, Gazâlî’nin bugün için ifade ettiği anlamı tartışmaya çalışmaktadır. Bu sebeple Gazâlî ile 

ilgili kalıp yargıların içeriğini sorgulamakta; Gazâlî’nin günümüze nasıl bir menfez açabileceğini; katkı 

ve zaafiyetlerinin neler olduğunu temel sorunsal olarak ortaya koymayı istemektedir. Gazâlî, kendisini 

eleştirenler tarafından da etkinliği kabul edilen bir şahsiyettir. Ancak o, bazı kalıp yargılar etrafında ve 

sağlıklı okumalardan yoksun bir şekilde portreleştirilmektedir. Onu aklı durdurmak ve İslam dünyasını 

geri bırakmakla suçlamak aşırı bir yargı ve genelleme olacaktır. Biz bu makalede, Gazâlî’nin yaklaşım-

larının bazı açılardan zaafiyet taşıdığına değinirken, bazı açılardan da bugünün düşünsel dünyasına bir 

katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı Gazâlî’nin bir taraftarlığın nesnesi olmaktan çok, 

düşüncelerinin derinlikli analiz edilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Gazali, İhya, felsefe, İsmaililik, sosyolojik okuma
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Gazâlî’de Akıl-Din İlişkisi 

Hüsamettin Erdem
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Gazâlî’de akıl-din ilişkisini irdelemek için bazı sorulara açıklık getirmek gere-
kir. Bunlardan ilk soru, acaba Gazâlî düşünce sisteminde akla nasıl bir yer ve 
değer verilmektedir? Akıl hayatımızın neresinde yer almaktadır? Akıl ile din 
arasında bir ilişki var mıdır? Varsa bu nasıl bir ilişkidir? Akıl olmadan dinin 
bir anlam ve değeri var mıdır? Ya da din olmadan aklın bir değerinden söz 
edilebilir mi? Din ve akıl birbirini sınırlar mı? Din mi aklı, akıl mı dini sınır-
lamaktadır? vb. sorulardan hareket edilerek bu çalışmada Gazâlî’de akıl ile 
din arasındaki ilişki sorgulanacaktır. Biz, öncelikle aklın ne olduğunu, onun 
mahiyetini, akıl-metafizik ve kalp ilişkisini, daha sonrada akıl-din ilişkisini ele 
almaya çalışacağız. Akıl-din ilişkisi bağlamında akıl-peygamberlik ve vahiy 
ilişkisinden, akıl ve dinî hükümler, akıl-nakil uyuşmazlığı ve akıl-din ilişkisin-
de akla konulan sınırlamalardan söz edeceğiz.

1. Akıl ve Mahiyeti

İnsanın, hayvan ile melek arasında yaratıldığını belirten Gazâlî, onun her 
iki tarafın da (hayvani ve meleki) kuvvet ve sıfatlarını taşıdığından söz eder. 
İnsanın en önemli yanı ve temel ayırımı ise akıllı varlık olmasıdır. Bu idrak ve 
akıl kuvvetiyle insan, yaratılış gayesini ve eşyanın hakikatini kavrar. Akıl bir 
çeşit bütün hizmetlerin kendisi için yapıldığı bir reis konumundadır.1 

Gazâlî akıl kavramını çeşitli eserlerinde ele almış ve çok farklı açılardan 
sorgulamaya çalışmıştır. Mesela ona göre akıl, doğuştan gelen öyle bir yete-
nektir ki, insan onunla nazari bilgileri elde etmeye hazır hâle gelir. Tecrübeleri 

1  Gazâlî, Mizânü’l-Amel, çev. R. Barışık, İstanbul, 1970, s. 34.
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sonucu bir bilgi birikimine sahip olan kimseye de akıllı denilir.2 Gazâlî, İhyâ’u 
Ulûmi’d-Dîn adlı eserinde, insanı diğer canlı hayvanlardan ayıran haslete akıl 
demektedir. Ona göre insan yaratılıştan akıl ile nazari ilimleri öğrenmeye ye-
tenekli hâle gelir ve birçok gizli beceri ve sanatları elde eder.3 Yine Gazâlî akıl 
kelimesi yerine ona eş anlamlı olarak nefis, kalp ve ruh kelimelerini de çok sık-
ça kullanır.4 Gazâlî bu dört kavramın birbiri yerine kullanılmasıyla ilgili şöyle 
bir yorum getirir: İnsanın kalbinde, bakan maddi gözün kusurlarından uzak 
bir kalp gözü vardır. Bu kalp gözü, nur ismine daha layıktır ve buna bazen 
akıl, bazen ruh, bazen da insani nefis denir. Ona göre kalpteki bu göz, akıllıyı 
çocuktan, deli ve hayvandan ayırır. Bu göz, beden gözünün kusurlarından ko-
runmuş olduğu için buna akıl ve nur da denilir.5 

Bunun dışında Gazâlî yine aklı, akl-ı evvel, insana has nefis, nefsin sıfatı, 
gibi manalarda da kullanır.6 Bir başka ayırımda ise Gazâlî aklı, “doğal akıl” ve 
“kazınılmış akıl” diye ayırır. Doğal akıl, doğuştan, yaratılıştan insanda var olan 
akıldır. Bu akıl kastedilerek Allah’ın insanda yarattığı en üstün ve en değerli 
şeyin bu akıl olduğuna vurgu yapılır. Kazanılmış akıl ise bilinen ve öğrenilen 
olaylar aracılığıyla elde edilen faydalardır.7 Gazâlî insan hayatı açısından aklı 
çok önemli sayar. Çünkü akıl ona göre insanı bilgisizlikten kurtaran, burhan 
ışığı vasıtasıyla şeytanın vesveselerinden koruyan önemli bir insani güçtür.8 
Gazâlî’ye göre aklın verdiği hükümler doğrudur. O, aklı bilginin kaynağı, esası 
ve doğduğu yer olarak kabul eder. Şayet akıl, bilginin kaynağı, doğuş yeri ve 
esası ise –ki öyledir Gazâlî’ye göre– o zaman buradan aklın şerefinin yüksek-
liği de ortaya çıkmış olur.9 Gazâlî, el-Mustasfa adlı eserinin mukaddimesinde 
akıl için: “Azl olunamayan hâkim, şeriatın şahidi, tezkiye olunan, dürüstlüğü 
tasdik olunan şahit” ifadelerine yer verir.10 Gazâlî, bilgi alanında, bilhassa fi-
ziki âlemi bilme söz konusu olunca, akıl ve duyu verilerini oldukça önemser. 
Hele hele Allah’ı, peygamberi ve dini bilip tasdik etmemize imkân veren aklı 
hiçbir zaman küçümsemez; şayet akıl değersiz ve güvenilmez bir vasıta olarak 
kabul edilirse onunla bilinen şeylerin de değersiz sayılması söz konusu olur 
ki böyle bir şeyden söz edilemez. Gazâlî’nin akla verdiği önem ve değeri İhyâ’ 
ve Mizânü’l-Amel adlı eserlerinde de görmek mümkündür. Çünkü Gazâlî bu 

2 Gazâlî, el-Mustasfa min İlmi’l-Usûl, Mısır, 1322, I/3.

3 Gazâlî, İhyâu Ulûmid-dîn, çev. A. Serdaroğlu, İstanbul, 1974, I/215.

4 Bkz. Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, çev. S. Özburun, İstanbul, 1998, s. 15.

5 Gazâlî, Mişkâtü’l-Envâr, çev. S. Ateş, İstanbul, 1996, s. 44.

6 Bkz. Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 22-23.

7 Gazâlî, Mizânü’l-Amel, s. 245.

8 Gazâlî, Miyâru’l-İlim, Beyrut, 1410 H. s. 286.

9 Gazâlî, İhyâ’, I/186.

10 Gazâlî, Mustasfa min İlmi’l-Usûl, Mısır, 1322, I/3; Erdem, Hüsamettin, Bazı Felsefe Meseleleri,    
Konya, 2009, s.19; Topaloğlu, Bekir, Kelam İlmi (Giriş), İstanbul, trs., s. 54.
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eserlerinde aklın Allah’ın yarattığı en şerefli varlık olduğuna vurgu yapar. 
Çünkü eşyanın bâtınına, sırrına, hakikatine ancak aklın ulaşabileceğini, bun-
ların edep ve hikmetlerini ancak aklın bilebileceğini ve sadece aklın çözebi-
leceğini açıklamıştır.11 Gazâlî bilgi ile akıl arasındaki ilişkiyi, ağaç ile meyve 
arasındaki ilişkiye benzetir. Ağaca göre meyve, güneşe göre ışık ne ise, akla 
göre de bilgi odur. Gazâlî açısından akıl, dünya ve ahiret mutluluğuna vesile 
olur. İnsanın akıl üstünlüğünü hayvanlar bile kabul eder ve bu nedenle onlara 
boyun eğer ve itaat eder. İnsanın akıl ve bilgiden yoksun olması ise onu hay-
vanlığa yaklaştırır. 

Gazâlî, aklı, yaratılmışların en şereflisi, dinin dayanağı ve ilahî teklifin mu-
hatabı, sorumluluğun istinatgâhı olarak kabul eder ve en önemli insani va-
sıflardan sayar. Çünkü akıl yaratılıştan insana verilen bir yeti ve kendisiyle 
eşyanın hakikatinin idrak edildiği bir nurdur.12 Gazâlî’ye göre akıl, eşyanın 
hakikatini, sebep ve illetlerini, varlık mertebelerini idrak eder. Duyu organları 
ise insanın sevinç, keder, aşk, şehvet, irade vb. gibi ruhi hâlleri algılayamadığı 
hâlde akıl bunları idrak edebilmektedir.13 Bütün duyu organları aklın hizme-
tinde çalışan memurlar gibidir. Hatta hayal, vehim, fikir, hafıza vb. güçler de 
aklın hizmetinde bulunur. Akıl, varlık dünyasını kuvvetliden zayıfa, açıktan 
gizliye doğru idrak eder, yaş ilerledikçe duyular zayıfladığı hâlde aklın idrak 
gücü gittikçe güçlenir.14

Gazâlî, insanın aklıyla bir işin sonunu anlayıp iyiliğin nerede olduğunu bil-
diğinde içinden bir yönelişle o tarafa yönelir, o işin sebeplerini gerçekleştirir 
ve onu ister/irade eder. Bu tamamen şehvet kuvvetinden farklı bir yöneliştir. 
Buna kuvve-i fikriye de denilebilir, demektedir.15 Ona göre akıl, insana veril-
miş öyle bir alettir ki, onunla insan birtakım sanatları icra eder, gereği gibi 
takdirlerde bulunur, zihinde ve hayalinde tedbirler alır, güzel görünen her şeyi 
güzel ve hoş, çirkin görünen şeyleri de çirkin görür.16 

1.1. Akıl ve Metafizik/Kalp İlişkisi

Gazâlî, aklın; matematik, mantık ve tabiat bilimlerinin tecrübeye dayalı alan-
larındaki yetkisini kabul etmekle birlikte, metafizik problemlerin çözümünde 
ise aklın âciz olduğunu ve bu alanda çözüme ulaşabilmek için bâtıni keşfe ve 

11  İbrahim Agah Çubukçu, Gazâlîde Şüphecilik, İstanbul,1996, s. 87.

12  Gazâlî, el-Mustasfa, I/3.

13  Gazâlî, Mihakku’nNazâr (Düşünmede Doğru Yol), çev. A. Kayacık, İstanbul, 2002, s. 100.

14  Gazâlî, Mişkâtü’l-Envâr, s. 45-46; Meâricü’l-Kuds, s. 97.

15  Gazâlî, İhyâ’, III/7.

16  Gazâlî, el-Hikmetü fi Mahlukillâh, çev. Heyet, Ankara, trs., s. 72.
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vahyin desteğine ihtiyacı bulunduğunu düşünmektedir.17 Bunu izah için de 
şöyle bir mantıki temellendirme yapmaya çalışır: Nasıl ki duyular temyiz kuv-
vetinin algıladıklarını, temyiz kuvveti de aklın algıladıklarını anlayamıyorsa, 
akıl kuvveti de akıl ötesi olanı kavrayamaz.18 Dolayısıyla Gazâlî, tabii ilimlerde 
burhan ve akli yöntemlerin doğru sonuçlar verebileceğini kabul ettiği hâlde, 
metafizik meselelerde bu tür yöntemlerin başarısız olacağını ileri sürmekte-
dir.

Acaba duyu ve aklın kavramaktan âciz olduğu böyle bir bilme imkânı ve 
bilgi, nasıl meydana gelmektedir? Ya da metafizik varlık dünyasının bilgisine 
insan kendi imkânlarıyla ulaşabilir mi? Yoksa böyle bir dünyanın bilgisi hiçbir 
zaman elde edilmeyecek midir?

Gazâlî’ye göre önce insan böyle bir metafizik varlık dünyasının bilgisine 
ulaşabilir. Ancak, insanın buna ulaşabilmesi için, önce nefis tezkiyesine/mü-
cadelesine girişmesi, kendisinde bulunan kötü sıfatları yok etmesi, her türlü 
dünyalıktan alakasını kesip bütün varlığıyla Allah’a yönelmesi gerekir. Bu ger-
çekleşince de Allah, kulunun kalbine hâkim ve sahip olur. Allah kulun kalbine 
hâkim olunca da oraya rahmet ve hakikatler akar, sonuçta nur kalpte parla-
maya başlar.19

Görüldüğü üzere Gazâlî, kalpte hakikat nurunun gelişip parlaması ve orta-
ya çıkabilmesi için, önce insanın bu bilgiye yetenekli hâle getirilmesini, sonra 
da Allah’ın bu bilgiyi kuluna vermeyi istemesine bağlamaktadır. 

Netice itibarıyla Gazâlî’de duyu, akıl ve bâtıni keşf olmak üzere üç tür bil-
gi kaynağından söz edilebilir. Burada duyuların objesi, dış dünya ve cisim-
lerdir. Aklın objesi, akıl edilirler ve duyu verileridir; keşfin objesi de Mutlak 
Varlık Cenab-ı Hak’tır. Duyular, beş duyunun etkinlikte bulunduğu maddi ve 
duyusal bilinirleri; akıl ise, düşünce ve tefekkürle akıl edilirleri; kalp de, ilahî 
yansıma ve ilahî hakikatlerin kalbe doğuşuyla Mutlak’ı kendisine konu edinir. 
Gazâlî böyle bir ayırımda bilgiyi, tek yanlı ya da obje ağırlıklı gören bilgi anla-
yışlarından farklı bir konuma getirmektedir.

Burada şu sorulara cevap aramak doğru olur sanırım: Bu kalbî bilginin 
meydana gelmesinde acaba aklın bir ilgisi var mıdır? Yani kalp, birtakım bilgi-
ler elde ederken duyu ve akılla bir ilişki içinde midir? Yoksa bunlar olmaksızın 
mı bu bilgileri elde etmektedir? 

Gazâlî, duyu organlarını kalbin her zaman emrinde olan askerler olarak gö-
rür. Ona göre duyular aracılığıyla kalp, dış dünyaya açılır. Yani kalp, duyuları 

17 Çağrıcı, Mustafa, “Gazzâlî” Diyanet İslam Ansiklopedisi, XIII/495.

18 Taylan, Necip, Gazâlî’nin Düşünce Siteminin Temelleri, İstanbul, 1994, s. 62.

19  Gazâlî, İhyâ’, III//41.
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dış dünyayı tanımak için bir vasıta olarak kullanır. O, sadece duyu bilgilerine 
değil, akıl ve tecrübe bilgilerine de kalp bilgisinin ihtiyacı olduğunu belirtir. 
Bu bilgiler kalbî bilgiye bir ön hazırlık ve zemin hazırlar.

Dolayısıyla temeli duyular ve akla dayanan bilgilerin kalp bilgisi için hiç 
de yabana atılacak bilgiler olmadığı, kalbin birtakım bilgiler elde edebilmesi 
için bu bilgi kaynaklarına ait bilgileri kullandığı görülmektedir

Gazâlî kalbî bilgileri sadece duyulardan gelen yansımalara değil, aynı za-
manda Levh-i Mahfuzdan gelen yansımalara da bağlamaktadır. Ona göre 
Levh-i Mahfuz ile kişi arasındaki perdeler kalkınca Levh-i Mahfuzdaki bil-
giler doğrudan kalbe akseder. Bu durumda da duyu bilgisine gerek kalmaz. 
Eğer insan illa duyular dünyasından gelen, duyulur algılara yönelip onlara 
itibar etmeye devam ederse bu onun Levh-i Mahfuza bakmasını ve bu yolla 
bilgi almasını engeller. Gazâlî’ye göre, hissî âlem yani duyular âlemi, akli âle-
me giden bir merdiven durumundadır. Şayet aralarında hiçbir bağ olmasaydı 
o zaman da akli âleme yükselme yolları kapalı olurdu.20 Sonuçta bu bilgiler, 
daima birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir.21 

Görüldüğü gibi kalbin iki şekilde bilgi elde etme imkânı söz konusudur. 
Bunlardan birisi bazı bilgileri duyular aracılığıyla, dış dünyaya açılarak elde 
etmesi; ikincisi ise kalbin bazı bilgilere duyulara bağlı olmaksızın ulaşmaya 
çalışmasıdır. Bu da Levh-i Mahfuz ile kişi arasında perdelerin kalkıp, oradaki 
bilgilerin doğrudan kalbe aksetmesiyle olmaktadır.

Her ne kadar Gazâlî, aklın metafizik alanda söz sahibi olmayacağını belirt-
se de, bu alanın insan için tamamen kapalı bir alan olmadığından da söz eder. 
O zaman insan bu alana nasıl nüfuz eder, hangi yolla ulaşır?

Gazâlî’ye göre bu akıl üstü metafizik alana nüfuz etmenin, onu bir derece-
ye kadar da olsa kavrayabilmenin tek yolu uyku ve rüya hâlidir. O, insanın, 
uyku hâlinde iken gayb âleminden haberdar olabileceğini ve gelecekte olacak 
bazı şeyleri açıkça veya başka bir tabirle anlaşılacak şekilde idrak edebilece-
ğini söyler.22 

2. Akıl-Din ilişkisi

Gazâlî’nin ele aldığı önemli sorunlardan birisi de akıl-din ilişkisidir. Gazâlî’nin 
bu iki fenomen arasında birtakım önemli ilişkiler kurmaya çalıştığını görmek-
teyiz. Bu karşılıklı ilişkide iki tarafta birbirine karşı bir ihtiyaç içindedir. Biri 

20  Gazâlî, Mişkâtü’l-Envâr, s. 40.

21 Erdem, Hüsamettin, “Gazâlî’de Bilgi Meselesi”, İslam Araştırmaları, 13 (3-4) İstanbul, 2000, 
s.295.

22  Gazâlî, el-Munkızu mine’d-Dalâl, çev. A.S. Furat, İstanbul, 1972, s. 68.
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olmadan diğerinin varlığı bir değer ve anlam taşımamaktadır. Bu nedenle 
Gazâlî’ye göre akıl, ancak dinin yol göstericiliğinde doğru yolu bulabilir. Din 
de ancak akılla ortaya çıkar ve varlığını sürdürebilir. Akıl ile din, bir binayla 
bu binanın temeline benzer. Akıl temeldir, din ise binadır. Nasıl ki bina olma-
yınca temel yeterli değilse, temel olmayınca da bina bir işe yaramaz. Yine akıl 
ile dinin birbiriyle olan münasebeti gözle ışığın birbirine olan münasebetine 
benzer. Akıl göz yerinde, dinde ışık yerindedir. Işık olmayınca gözün görmesi 
nasıl mümkün değilse göz olmayınca da ışığın varlığı görmesi mümkün değil-
dir. Başka bir örmekle bu ilişkiyi şu şekilde açıklayabiliriz. Akıl kandil; dinde 
bu kandilin yağı yerindedir. Yağ olmadıkça kandil işe yaramaz. Çünkü kandil, 
yağsız ışık vermez; kandil olmadıkça da yağ yalnız başına ışık vermez.23 

Gazâlî aynı benzetmeyi Kur’an ayetleriyle akıl arasında da kullanır. Ona 
göre hikmetin en büyüğü, şanı yüce Allah’ın kitabıdır. Göz için güneş ışığı ne 
ise akıl için de Kur’an ayetleri odur. Çünkü gözün eşyayı görmesi ancak güneş 
ışığıyla tamamlandığı gibi aklın hakikatleri görmesi de ancak Kur’an ayetle-
riyle tamamlanır. Ona göre bunlardan birine sarılıp, diğerini terk eden kimse 
ahmaktır. Gazâlî, Kur’an’ın nuruyla yetinerek akıldan yüz çeviren kimsenin 
tıpkı güneşin ışığına gözlerini kapatan kimse gibi olduğunu, böyle kimselerin 
körlerden bir farkının olmayacağını belirtir. Çünkü ona göre akıl ancak dinle 
birlikte olursa nur üstüne nur olur.24 

Gazâlî’nin akıl ile din arasındaki ilişkiyi bu benzetmelerle ortaya koymaya 
çalışması onda akıl ile dinin her birinin diğeri için yerinin ve konumunun ne 
derece önemli olduğunu göstermesi bakımından çok büyük bir önemi haizdir. 
Yine onun “Şeriat hariçten bir akıl, akıl da dâhilden bir şeriattır. Bunlar bir-
birlerine yardım ederler, birbirlerine kuvvet verirler.”25 ifadesi de bu önemli 
ilişkiyi açıkça ortaya koymaktadır.

İslami sorumluluk ve yükümlülüğün ilk şartı akil ve baliğ olmaktır. Bu 
nitelikleri taşımayanlardan sorumluluk kaldırılmıştır. “Aklı olmayanın dini 
de yoktur.”26 dolayısıyla dinî sorumluluğu da yoktur. Din akılla olan ilişkisini 
kopardığı anda ondan hiçbir şey çıkmaz. Akıl, genel olarak din hakkında kül-
li/tümel bilgilere sahiptir; fakat din ise hem genelin, hem de tikelin, detayın 
bilgisine sahiptir.27 

Gazâlî’nin akıl ile din arasındaki ilişkide her birini diğeri için olmazsa ol-
maz olarak görmesinin nedeni, dinin ancak akılla anlaşılabileceği ve insanın 

23 Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 49.

24 Gazâlî, el-İktisâd fi’l- İ’tikâd, çev. İ.A. Çubukçu, H. Atay, Ankara, 1962, s. 8.

25 Gazâlî, Mişkâtü’l-Envâr, s. 21; Meâricü’l-Kuds, s. 49; el-İsfahânî, Ebû’l- Kâsım, Mutluluğun 
Kazanılması, çev. L. Doğan, İstanbul, 1974, s. 126; Bolay, S. Hayri, Aristo Metafiziği ile Gazâlî 
Metafiziğinin Karşılaştırılması, İstanbul, 1980, s. 241.

26 Suyûtî, Celâleddîn, el-Camiu’s-Sağır, Kahire, 1954, II/88.

27 Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 150; Mizânü’l-Amel, s. 234-235.
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sorumluğunun akılla gerçekleştiğine inanmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle Gazâlî’ye göre akıl, yalnız başına eşyanın külli prensiplerini idrak 
edebilir; fakat eşyanın bireysel oluşumunu ve onlara ait bireysel hükümleri bi-
lemez. Mesela akıl, Allah’a inanmanın, doğru sözlü olmanın, iyi işler yapma-
nın, doğruluk ve adaletin iyi ve güzel olduğunu bilir. Ama domuz etinin, akmış 
kan ve şarap içmenin, insanın kendi kız kardeşiyle evlenmesi gibi hususların 
kötülüğünü, haram ve yasak olduğunu bilemez. Bunları ancak akla din bildi-
rir. Bu nedenle akıl dinden uzaklaştıkça doğru yoldan ve isabetli kararlardan 
da uzaklaşmaya başlar.28 

Hâsılı Gazâlî’ye göre akıl ve din birbirini tamamlar. Esasen bu ikisi bir-
birine zıt değildir. Din hiçbir zaman aklın değerini inkâr etmez. Çünkü aklın 
değerini belirten, insanları düşünmeye, akletmeye, aklını kullanmaya çağıran 
500’e yakın ayet ve birçok hadis vardır. Buna mukabil, akıl da Allah’ı bulmaya, 
dini anlamaya, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayırmaya yardım eder.29

İnsana doğru yolu gösteren akıl hiç şüphesiz ki en büyük kazançtır, fakat o 
tam olarak mutlak doğruyu, mutlak faydayı ve varlıktaki/eşyadaki nihai amacı 
bilemez.30

Böylece Gazâlî, iman ve hayatın gerçeklerini tanıma konusunda nazari 
aklın sınırlarını göstermeye çalışmaktadır. Daha sonra bu işi XIX. yüzyılda 
Alman düşünürü Immanuel Kant, Prolegomena ve Salt Aklın Eleştirisi adlı 
eserlerinde yapmaya çalışmıştır. İman konusunda akli yöntemleri yetersiz ve 
başarısız gören Gazâlî, Kant’tan farklı olarak bu alanda sezgi, ilham ve keşf 
gibi bilgi edinme yollarını devreye sokmuştur. Gazâlî yakini bilginin ancak bu 
yolla elde edilebileceğine inanmaktadır. Çünkü akıl, ona göre bu yolla böyle 
bir bilgiyi elde etmekte yeteneksizdir. Metafizik varlık dünyası ve metafizik 
meseleler dışında, akla her zaman güvenebiliriz.

Ancak insanın duyu verisi, akli istidlal ve terkiplerden bağımsız olarak 
kendi iç tecrübesiyle ulaştığı bilgi, sadece peygamberlere ve yüksek ahlaki bir 
arınmayı gerçekleştirebilmiş velilere verilen, duyu ve aklın ötesine geçebilen 
kutsi-nebevi ruhun bir başarısı olarak ortaya çıkmaktadır.

2.1. Akıl-Peygamber-Vahiy İlişkisi

İnsan, varlık, din ve diğer şeylerle ilgili bilgilerini ya kendi çabasıyla öğrenir 
ya da Yaratıcısı ona bazı bilmediklerini öğretir. Bu ikinci öğrenme biçimine 
ilahî öğrenme yolu denilir ki bu da ya vahiyle olur ya da ilhamla. Vahiy yolu, 

28  Şahin, Naim, Bir Bilgi Kaynağı Olarak Kur’an’da Akıl, Konya, 2010, s. 59-60.

29  Erdem, H., Bazı Felsefe Meseleleri, s. 20.

30  Ece, Hüseyin Kerim, İslamın Temel Kavramları, İstanbul, 1999, s. 36.
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daima aracı bir insanı gerektirir. Bu aracı insana da bilindiği gibi peygamber 
denilir.

Gazâlî, nübüvveti, aklın ötesinde ve akılla kavranamayan şeyleri idrak 
eden bir gözün açılması olarak nitelendirir.31 Yine ona göre nübüvvet, aklın 
algılayamayacağı bazı şeylerin kendisinde doğduğu aydınlık bir görme hâli-
dir.32 Gazâlî bazı astronomik bilgilerle tıbba ait bilgilerin de akıl aracılığıyla 
elde edilemeyeceğini, bunun için nübüvvete ihtiyaç olduğunu belirtir.33 Gazâlî 
bazı bilgilerin akılda hazır bulunduğunu, bazılarının ise akla verildiğini, akla 
verilen bu bilgilerin ise nübüvvet aracılığıyla sağlanan bilgiler olduğunu belir-
tir. Bu hususta aklı uyarmada Allah’ın kelamı en üstün uyarıcı durumundadır. 
Din de Allah’ın bu kelamına bağlıdır.34 

Allah’ın akla sunduğu bu bilginin gelişi, daha önce de belirttiğimiz gibi 
Peygamber’in kalbinde doğan bir nurdur. Böyle bir bilgi imkânı, “veli”ler için 
de söz konusudur. Gazâlî’ye göre peygamber ve velilerin hakikatin bilgisini 
kavramaları, öğretim yoluyla değil, belli bir nefsî ve ruhi hazırlık döneminden 
geçtikten sonra, kalpleri hakikati alacak hâle geldiğinde Allah’ın o hakikati o 
insanların kalplerine doğurtmasıyla sağlanmaktadır.35 İbn Arabî’ye göre pey-
gamberler, velayetten peygamberliğe geçerken, yani her peygamber önce ve-
lidir, sonra peygamberlik göreviyle şereflenmişken, Gazâlî’de ise bu, tersine 
işlemektedir; yani veliler nübüvvet nurundan aydınlanmaktadır.36 Sonuçta 
böylece veli de nübüvvetin mahiyetini kavramış olmaktadır. Gazâlî açısından 
akıl bu aşamada geri planda kalmaktadır, aklın böyle doğrudan bir kavrayışı 
söz konusu değildir.

Akıl-din ilişkisi bağlamında ele alınacak en önemli konulardan birisi de 
akıl-vahiy ilişkisidir. Gazâlî, akıl-vahiy ilişkisine, insanın sorumluluğu sorunu 
açısından yaklaşmaya çalışmaktadır. Onun bu konudaki en temel sorusu ise 
“İnsanın sorumluluğu akla mı yoksa vahye mi dayanır?” olmuştur. Gazâlî’ye 
göre, her ne kadar Mutezile, şeriat olmasa da aklın tek başına Allah’ın bilin-
mesi ve verdiği nimetlere şükredilmesi gereğinin kullara vacip kılındığını ileri 
sürse de, din olmadan bunlar insanlara vacip olmaz, akıl tek başına bunları 
insana vacip kılamaz.37 Gazâlî burada vacibin tanımından hareketle, insanın 
sorumluluğunu akla değil de, dine dayandırmaktadır. Çünkü ona göre, bir şeyi 

31  Gazâlî, el-Munkız, s.80.

32  Gazâlî, el-Munkız, s. 68 vd.

33  Bkz. Gazâlî, el-Munkız, s. 69.

34  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, çev. H. Akın, İstanbul, 2005, s. 255.

35  Gazâlî, el-Munkız, s. 30; İhyâ’, III/41.

36  Gazâlî, Mişkâtü’l-Envâr, s. 32.

37  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, s. 226. 
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vacip kılıcı ve tercih ettirici sadece yüce Allah’tır. Bu nedenle Gazâlî, peygam-
berlerin sadece insanlara birtakım haberler verdiğini, görevlerinin sadece bil-
dirmek olduğunu belirtir. Ona göre peygamber, peygamberlik göreviyle âdeta 
şöyle seslenmektedir. Ben size hiçbir şeyi vacip kılmıyorum. Zira vacip kılma 
bir tercihi gerektirir. Oysa tercih ettiren sadece Allah’tır. Ben ise size sadece 
haber veriyorum, çünkü ben haberciden başka bir şey değilim.38 

Böylece peygamberin görevi sadece haber vermek, bildirmek olduğuna 
göre geriye sadece peygamber tarafından verilen haberin anlaşılması kal-
maktadır. İşte bu bağlamda Gazâlî’ye göre akıl ile din arasındaki ilişkide akıl, 
büyük ölçüde peygamber tarafından verilen haberlerin anlaşılmasını sağla-
yan bir araç/alet olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü akıl, kendiliğinden 
peygamberin haber verdiği şeyleri kavrayamaz, ancak peygamberden işitmek 
suretiyle anlar ve onun bilgisine ulaşabilir.39 Burada aklın kavradığı şey ise 
sadece vacip olanın bilinmesidir. Yoksa vacip olmanın kendisi değildir. Çünkü 
gerçek vacip kılıcı Allah’tır. Haberi getiren, kaçınılması gereken şeyi bildiren 
ise peygamberdir; peygamberin doğruluğunu bildiren de akıldır.40

Görüldüğü gibi Gazâlî’de akıl, sadece dinin anlaşılmasını sağlayan bir alet-
ten ibaret değildir. O, aynı zamanda peygamberin haber verdiği şeyi kavrayıp, 
bu haberin doğruluğunu da onaylayandır. Şayet akıl olmasaydı ne peygambe-
rin haber verdiği şey anlaşılacaktı, ne de onun varlığı tasdik edilecekti.

Gazâlî düşünce sisteminde her ne kadar insanın sorumluluğu dine daya-
lı olsa da, akıl olmadan peygamberin doğruluğunun bilinmesi de mümkün 
değildir. Hatta Gazâlî, mucizenin bile peygamberin doğruluğuna delalet et-
mesinin ancak araştırmakla olacağını ve bunu yapacak olanın da sadece akıl 
olduğunu belirtir.41 

Gazâlî’ye göre aklın görevine gelince, nübüvveti tasdik etmesi ve nübüv-
vet gözüyle idrak edemediğini ise kabul etmesidir. Çünkü akla düşen şey, bizi 
elimizden tutup nübüvvete teslim etmektir. Metafizik dünyada aklın sınır ve 
sahası buraya kadardır. Bundan sonraki aşamada ise peygamberin kendisine 
bildirdiğini bize iletir ve üzerinde düşünmemizi sağlar.42 

Gazâlî bu açıklamaları yanında, aklın kavrayamayacağı şeylerin neler ol-
duğundan da söz eder. Ancak ona göre bir şeyin akılla temellendirilememesi, 
onun anlamsız ve geçersiz olduğu anlamına gelmez. Hele hele ona inanıla-

38  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, s. 230-232; el-Munkız, s. 73.

39  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd. s. 230-23; el-Munkız, s. 73-74.

40  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd. s. 230-231; el-Munkız, s. 73-74.

41  Gazâlî, el-İklisâd fi’l-İ’tikâd, s. 230-231; el-Munkız, s. 73-74.

42  Gazâlî, el-Munkız, s. 73-74; el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, s. 231.
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mayacağı anlamına hiç gelmez; çünkü bir şeye inanabilmemiz için bize başka 
kaynaklardan birtakım başka bilgiler de gelmektedir. Mesela akıl, birtakım 
ilaçların ve kimyasal maddelerin özelliklerini tek başına anlayamadığı gibi, 
insanı bir anda bedbaht veya mutlu kılanı da birbirinden ayıramaz. Yine akıl, 
bazı amellerin, sözlerin, ahlak ve inançların faydalı mı yoksa zararlı mı ol-
duklarını tam olarak bilemediği/ayıramadığı için, aklın tek başına bilmesinin 
mümkün olmadığı bu şeyleri haber vermek için peygamberler gönderilmiştir.

Acaba akıl, peygamberin getirdiği haberleri anlayıp kavrarken bunu tek 
başına mı yapmaktadır? Yoksa bunu gerçekleştirirken başka araçlardan da ya-
rarlanmakta mıdır? Gazâlî’ye göre akıl, peygamber tarafından bildirilen şeyle-
ri tek başına anlar ve bu şeylerin anlaşılmasını sağlayan yeti de akıldan başka-
sı değildir. Ancak, burada akıl peygamberin haber verdiği şeyleri anlar derken 
elbette ki duyu verilerinin katkısını göz ardı etmemek gerekir. Gerçekten de 
akıl, bir şeyi anladığı zaman bu anlama işini tek başına gerçekleştirmekle be-
raber, onu işitmesi, bu yolla onun bilgisine ulaşması, tasdik etmesi ve ondan 
faydalanması da söz konusudur. Sonuçta akıl diğer bilgi vasıtalarının elde et-
tiği izlenimlerden de yararlanmaktadır.

Gazâlî, aklın, bir hastalığı ve bu hastalığın ilacını bilme hususunda, dok-
torun/peygamberin sözünü doğrudan uygulayarak faydalanmasıyla o dokto-
run sözünün doğruluğunu birtakım tecrübelerle test edip bilmesi arasında bir 
fark olmadığını belirtir.43 Böylece akıl, peygamberin sözlerinden, yani kendi 
araştırma alanı haricinde elde edilen varlık dünyasıyla ilgili bilgilerden de 
faydalanır.

2.3. Akıl ve Dinî Hükümlerin Onaylanması

Gazâlî, el-İktisâd fî’l-İ’tikâd adlı eserinde “Dinî Hükümlerin Onaylanması” 
başlığı altında akıl ile din ilişkisini ayrı bir başlık altında ele almış ve bunları 
üç madde hâlinde açıklamaya çalışmıştır:

1- Sadece akli delillerle bilinenler,
2- Sadece dinî delillerle bilinenler,
3- Hem akli hem de dinî delillerle bilinenler.

Ona göre sadece akli delillerle bilinenler; âlemin sonradan meydana gel-
mesi, âlemi sonradan var edenin kendi varlığının zorunlu oluşu, Allah’ın ilmi 
ve kudreti gibi bilgilerdir. Gazâlî bunların sabit olmadığı sürece dinin sabit 
olmayacağını söyler. Sonuçta Gazâlî felsefesinde dinin, akıl tarafından bili-
nenler üzerine temellendirildiği görülmektedir.

Sadece dinî delillerle, yani peygamberi işitmek suretiyle elde edilenlere 

43  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, s. 235; el-Munkız, s. 72-73.
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gelince bunlar da haşr, sevap, azap, günah gibi dinî konulardır ki bunların 
anlaşılması Allah’ın vahyi ve ilhamıyla olur.44

Üçüncüsü ise hem akıl hem de dinî delillerle bilinenlerdir. Allah’ı görme, 
bütün hareketleri ve ârazları Allah’ın yaratması ve yaratmada Allah’ın tekliği 
ve bu gibi konulardaki bilgilerdir. Ona göre bu bilgiler, aklın kapsamı içine 
giren ve derece bakımından Allah’ın kelamının ispatından sonra gelen bütün 
konulardır.

Burada birinci ve üçüncü maddede belirtilen hususların aklın kavrama 
alanına giren ve akıl tarafından kavranıp anlaşılabilen konular olduğu, ikinci 
madde de belirtilen sorunların ise aklın sahasını aşan/akıl ötesi, akıl tarafın-
dan kavranamayan şeyler olduğu görülmektedir.

Akıl-din ilişkisi bağlamında dinin getirdiği bir hüküm karşısında aklın 
tavrı ne olacaktır? Ya da ne olmalıdır? Gazâlî’ye göre dinin getirdiği bir hü-
küm akla uygunsa o hükmü aklın kesin olarak tasdik etmesi gerekir. Dinin 
ön gördüğü deliller, gerek metin gerekse rivayet zinciri bakımından kesinse 
bunlar hakkında herhangi bir ihtimaliyetten söz edilemez. Yok, eğer bir zanna 
ihtimalleri varsa o zaman zanni olarak kabul edilir. Dinî metinler din yoluyla 
bilinen bir mesele hakkında yoruma imkân veriyorsa o zaman bu meseleyle 
ilgili nassları yorumlamak zorunlu olur.45

Gazâlî, esas itibarıyla dinin akla uygun olmayan hükümleri kapsamına al-
mayacağını belirtir. Ayrıca akıl, dinî bir mesele üzerinde durup bu meselenin 
imkânsızlığı veya imkânı hakkında bir hüküm vermemişse bu durumda dinî 
delillere dayanarak onun tasdik edilmesi de zorunlu olur. Bu tasdikin zorunlu 
olması için, aklın o şeyin imkânsız oluşuna hükmetmesi yeterlidir. Ayrıca caiz 
olduğuna hükmetmesi gerekmez.46

Gazâlî’nin özellikle dinin akla uygun olmayan hükümler içermeyeceğini, 
şayet dinin hükmü akla uygunsa bu hükmün doğrulanması gerektiğini ifade 
etmesi, bu iki alan arasındaki ilişkinin her ikisinin de birbiri için vazgeçilmez 
olduğunu göstermektedir

2.4. Akıl-Nakil Uyuşmazlığı

Gazâlî, el-Kânûnu’1-Küllî fî’t-Te’vîl adlı eserinde de akıl-din ilişkisi bağla-
mında te’ville uğraşanları birtakım gruplara ayırmıştır. Ona göre akıl ile nakil 
arasında ilk etapta görünürde bir uyuşmazlığın olduğunu ön görenler yer al-

44  Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 50; el-İktisâd fi’l-İktisâd, s. 255.

45  Bkz. Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, s. 256 vd.

46  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, s. 256-257; el-Munkız, s. 67.
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maktadır. Bu durumda bazıları yalnız aklı esas almış, düşüncelerini akıl çer-
çevesinde kullanmışlardır. Bazıları ise tam aksine sadece nakli esas almış, dü-
şüncelerini nakil yönünde kılmışlardır/işletmişlerdir. Ancak akıl ile nakli telif 
etmeye çalışanlar da olmuştur. Bunlardan bir kısmı aklı esas almış ve nakli 
akla tâbi kılmışken, diğer bir kısmı da bunun tam aksine nakli esas almış ve 
aklı ona tâbi kılmıştır. Gazâlî diğer bir grubun bu sayılan dört gruptan farklı 
olarak hem aklı hem de nakli ayrı ayrı birer esas olarak aldıklarını söyler.

Bunlardan birinci grup, sadece aklı esas alanlardır. Gazâlî’ye göre onlar, 
nakli ihmal etmişler, dinî esasların kendi akıllarına uygun gelenlerini kabul, 
gelmeyenleriniyse akıllarına göre yorumlamışlardır. O, bu kimselerin kendi 
akıllarına uygun düşmeyen nassları olduğu gibi kabul etmenin, halkın sevi-
yesine düşmek gördüklerinden, bu seviyeye düşmemek için bu tür nassların 
yoruma dayalı örnekleme olduğuna hükmederek iman dairesinden çıkmışlar-
dır.

İkinci gruba gelince Gazâlî’ye göre bu kimselerin “araştırma” ve “te’vil”in 
tehlikeli vadisine girmeyi göze alamadıklarından, cehalet sahasında selamette 
kalmayı tercih ettiklerini, bunların tavırlarının cehaletten başka bir şey olma-
dığını, bu kimselerin yolun ilk menzilinde kaldıklarını belirtmiştir. Gazâlî yine 
de bu grubun peygamberin yalan söylediklerini kabul eden birinci gruptan 
inanç bakımından daha iyi bir durumda olduklarını belirtir.47 

Aklı esas alıp nakli ona tâbi kılanlara gelince, Gazâlî, bunların Kur’an’ı ve 
mütevatir hadisleri ve bu hadislerden yorumu kolay olanları kabul ettiklerini, 
akıllarına aykırı düşenlerle yorumu güç olanları reddederek ravilerini yalan-
ladıklarını, bu tutumlarından dolayı birçok sahih hadisin reddedilmesi gibi 
tehlikeli bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını belirtir. Böylece naklin ihmal 
edildiğini, nakli esas alıp aklı ona tâbi kılanların da onlardan farklı olmadığı-
nı, bunların nakli ihmal ederken onların da aklı ihmal ettiklerini, bunların akli 
ve nazari konularla meşgul olmadıklarından, nazarlarında imkânsızların azal-
dığını ve buna paralel olarak yorumların da azaldığını ifade etmiştir. Gazâlî, 
bunların Allah hakkında cihet belirtmenin mümkün olmadığını bilmedikle-
rinden, “istivâ” gibi Allah’a bir yön ifade eden kelimeleri yorumlamaya gerek 
duymadıklarını belirtir.48 

Beşinci gruba gelince Gazâlî, bunların, akıl ile naklin her ikisinin de önemli 
olduğunu, dolayısıyla aralarında bir çatışmanın bulunamayacağını, her iki-
sine de layık oldukları önemin verilmesi gerektiğini ileri sürenler olduğunu 
belirtir. Gazâlî, akla yalancı diyenin, hiç şüphesiz dini de yalanlamış olacağını, 

47  Gazâlî, Faysâlu’t-Tefrika beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka, İstanbul, 1990, s. 87.

48  Gazâlî, el-Kânûnu’l-Küll fi’t-Te’vîl, çev. Süleyman Uludağ, (Faysâlu’t-Tefrika beyne’l-İslâm ve’z-
Zendeka ekinde), İstanbul, 1990, s. 88-90; Taylan, Necip, İslam Felsefesi, İstanbul, 2006, s. 282.
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çünkü dinin doğruluğunun ancak akılla bilinebileceğini dile getirir. Bunu da 
şu şekilde temellendirmeye çalışır: Aklın şahitliği olmasaydı doğru söyleyenle 
yalan söyleyeni, yalancı peygamberle gerçek peygamberi birbirinden ayırmak 
mümkün olmazdı. İşte bundan dolayı Gazâlî, akıl ile nakle layık oldukları öne-
mi verenlerin en doğru yolu tutan kimseler olduğunu söyler.49 Çünkü bunlar, 
hem aklı hem de dini birinin diğerine feda edilmeyecek kadar önemli olduk-
larını belirtmişler ve sonuçta öncekilerin düştükleri hatalara düşmemişlerdir. 
Ancak Gazâlî, bu yolun öyle sanıldığı gibi herkesin kolaylıkla üzerinde yürü-
yebileceği bir yol olmadığını da belirtir.50 

Çünkü o, “ilimden size az bir şey verildi.”51 ayetine dayanarak, herkesin her 
noktada din ile aklı telif etmede aynı güce sahip olamayacağına dikkat çeker.

Akıl ile nakli ayrı ayrı önemli sayan kimselere Gazâlî’nin diğer bir tavsi-
yesi de akli delillere katiyen yalan denilmemesidir. O, akıl ile din arasındaki 
ilişkide aklın çok önemli bir konumda bulunduğunu fark etmiş ve aklın yalan-
lanmasının, dinin doğruluğunu ispat etme gibi konularda da aklı yalanlama 
neticesini doğuracağını belirterek, bu konularda dikkatli olunması, temkinli 
hareket edilmesi gerektiğini hatırlatmaktan geri durmamıştır.52 

Bununla birlikte Gazâlî, duyular ve aklın kudretini aşan ve bu ikisinin ku-
rallarının işlemediği metafizik dışındaki bütün duyumsal ve akli olan bilgile-
rin mantıkla ilişkilendirilmek zorunda olduğunu belirterek, aklın kendi saha-
sına giren alanda önemli bir bilgi kaynağı olduğuna dikkat çekmiştir.

Böylece Gazâlî’nin, akıl ve nakilden birini alıp diğerini bırakanlardan ol-
madığı, ikisi arasında ölçülü bir denge kurduğu53 görülmektedir. Gazâlî’nin 
akla karşı tutumu, aklın metafizik alandaki başarısızlığı bir kenara bırakılırsa, 
olumludur ve o, aklın verdiği hükümleri de doğru kabul etmektedir.

Gazâlî, hem aklı hem de dini, birini diğerine tercih etmeden, dengeli bir 
şekilde her birini layık oldukları konum çerçevesinde ele almaktadır. Bununla 
beraber o, duyular ve akla dayanan bazı ilimleri ve filozofların bu konular-
da yaptığı açıklamaları da, bazı dinî endişeleri nedeniyle bir değerlendirmeye 
tâbi tutmadan da edememiştir. Şöyle ki, Gazâlî’ye göre mantık ve matematik, 
din bakımından tamamen tarafsız ve kesin kanıtlara sahip disiplinlerdir. O, 
dini savunmak düşüncesiyle felsefe adına bunların eleştirilmesinin dine karşı 
bir cinayet olacağını, bu gibi şeylerin dini zaafa uğratmaktan başka bir sonuç 

49  Gazâlî, el-Kânûnu’l-Küll fi’t-Te’vîl, s. 90.

50  Gazâlî, el-Kânûnü’l-Küll fî’t-Te’vîl, s. 90-91.

51  İsrâ 17/85.

52  Gazâlî, el-Kânûnü’l-Küll fî’t-Te’vîl, s. 91-92.

53  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, s. 7.
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doğurmayacağı kanaatindedir. Zira bu ilimler kesin kanıtlara dayandığı için 
dini güçlendirmek ve savunmak maksadıyla bunlar hakkında kuşku uyandır-
maya kalkışan kişi, sonuçta dini de kuşkulu duruma sokacaktır. Çünkü yanlış 
yöntemlerle dini destekleyenlerin vereceği zarar, doğru yöntemlerle dini eleş-
tirenlerin vereceği zarardan çok daha büyük olur.54 

2.5. Akıl-Din İlişkisinde Akla Konulan Sınırlama

Gazâlî, filozofların din açısından zararsız ilimlerdeki başarılarına bakarak, 
metafizik konularda da yanlış fikirlere sahip olmadıkları hatasına düşülme-
mesi gerektiğini belirtir. Çünkü bir meslekte uzman olan kişinin, her meslekte 
uzman olması mümkün değildir.55 Gazâlî’ye göre, aklın anlamakta âciz kaldığı 
esas alan tabiat ötesi (ilahiyat-metafizik) alandır. Gazâlî metafizik alanda aklı 
kullanmayı bir tahta parçası üzerinde denize açılmak gibi tehlikeli bir mace-
ra olarak görür. Böyle bir maceraya atılan kimsenin kurtulma şansının da az 
olduğunu belirtir. Akıl, ahlakla ilgili konularda, özellikle de ilahiyatla (metafi-
zik) ilgili konularda yetersiz bir bilgi aracıdır. Allah’ın din ve peygamber gön-
derme hikmeti de bu noktada yatar. Dinlerin de özellikle ahlak ve ilahiyatla 
ilgili hususları kendilerine konu edinmelerinin hikmeti de budur.56

Yine tabiat ilimleri içinde tıp, deneysel fizik, kimya, astronomi, meteoro-
loji, zooloji ve botanik gibi pozitif ilimlerin de din bakımından inkâr edilme-
sinin uygun düşmeyeceğini, bunların kelami ve naklî delillerle çürütülemeye-
ceğini ileri sürer.57 Ancak ona göre sebep-sonuç ilişkisi ve dolayısıyla mucize 
meselesi, beden-ruh ilişkisi, ruhun ebediliği ve ölümden sonra cesede dönüp 
dönmeyeceği gibi, klasik felsefede “tabiat” disiplinleri içinde incelenen meta-
fizik meselelerle ilahiyata ilişkin problemlere gelince, bu konularda filozofla-
rın ileri sürdükleri görüşler, hem dinî hem de felsefi bakımından tartışmaya 
açıktır. Onların ilahiyata dair bilgileri, matematiğe ait bilgileri gibi tahminden 
arınmış, kesin kanıtlara dayalı bulunsaydı aralarında asla ihtilaf çıkmazdı. O, 
bu ihtilafın asıl sebebini, mantığın çeşitli bölümleri için şart koşulan rasyonel 
kesinlik ölçütlerinin, ilahiyat meselelerine uygulama imkânından yoksun bu-
lunmasına58 bağlar.

Nitekim Gazâlî, filozofların görüşlerini eleştirdiği yirmi meselenin her bi-

54 Gazâlî, Tehâfütu’l-Felâsife, B. Sadak, İstanbul, 2002, s. 41-42; el-Munkız, s. 22-23.

55 Gazâlî, el-Munkız, s. 39.

56 Gazâlî, el-Munkızu mine’d-Dalâl ve Tasavvuf  İncelemeleri, çev. S. Uçan, İstanbul, 2008, s. 337, 
342, 385.

57 Nasr, Seyyid Hüseyin-Leaman, Oliver, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Ş. Öcal-H.T. Başoğlu, İstanbul, 
2007, s. 318.

58  Gazâlî, Tehâfütu’l-Felâsife, s. 45.
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rinde onların kanıtlarını sık sık keyfî hüküm verme, tahayyül, aldatma, tena-
kuz, kafa karışıklığı ve bâtıl gibi kavramlarla niteleyerek bu kanıtların kesin-
lik ifade etmediğini, aynı yöntemlerle bunların aksinin de savunulabileceğini 
vurgulamış, bu tür meselelerin beşerî akılla çözümlenemeyeceğini, bunun için 
vahyin kılavuzluğuna ve bâtıni keşfe ihtiyaç bulunduğunu belirtmiştir.59

Onun bu konularda Tehâfutü’l-Felâsife adlı eserinin temel iddiası, ilahiyat 
meselelerinin çözümünde aklın yetersizliğinden dolayı bir Müslüman için en 
doğru tutumun, bu meselenin çözümünde dinî açıklamaları kabul etmenin ge-
rekli olduğudur. Bu noktadan hareketle, filozofların başlıca ilahiyat meselele-
rinin çözümüne dair ileri sürdükleri spekülatif iddialarının kesin ve ikna edici 
kanıtlara dayanmadığını, yine onların kullandığı yöntemlerle ortaya koyan 
Gazâlî, rasyonel delillerle kanıtlanması mümkün olmadığı hâlde ezelî evren 
ve ezelî zaman fikrini savunmakla İslam’ın hür ve yaratıcı Allah inancından 
saptıklarını, Allah’ın ilmini beşerî bilgiyle karıştırarak değişken varlıklar hak-
kındaki bilgilerin değişmesinin onu bilende de değişiklik meydana getireceği 
öncülünden hareketle, Tanrı’nın yalnız kendisinin bilincinde olduğunu veya 
tümelleri yahut bütün eşyayı tümel bir bilgiyle bildiğini iddia etmek suretiyle 
Allah’ın bilgisini sınırladıklarını, Platon’dan beri devam eden ruhun basitliği 
ve madde olmadığı şeklindeki iddiaya dayanarak, ahiret hayatının sadece ru-
hani bir hayat, ahiret mutluluğunun da akli ve ruhi duyumlamalardan ibaret 
olduğuna inanmalarıyla cismani dirilişi reddettiklerini, ayrıca duyu hazları 
veya elemleriyle ilgili Kur’an’ın tasvirlerini halkın ahlaki eğitimini amaçlayan 
semboller olarak değerlendirdiklerini belirtir.

Sonuç olarak Gazâlî, bütün bu fikirleri dinin temel kaynaklarından biri 
olan Kur’an-ı Kerim’de yer alan sarih açıklamalara ters düştüğü ve peygam-
berleri yalanlama anlamı taşıdığı için filozofların tekfir edilmesi gerektiği ka-
naatine varmış; bu meselelerin dışında kalan dinî konuların İslam mezhepleri 
arasında da tartışmalı olduğu dikkate alınarak filozofların bunlarla ilgili gö-
rüşlerinin bidat sayılmasının uygun olacağını ileri sürmüştür.60 

Önemli bir nokta da Gazâlî’nin, Tehâfüt’teki çeşitli vurgulamalarıyla 
Kur’an’ın ilahiyata dair açıklamalarını benimsemekle rasyonel bakımdan hiç-
bir sakınca görmediğini ifade etmesidir. Zira o, bu açıklamaların, akli yön-
temlerle kanıtlama imkânının bulunamaması nedeniyle, onların akla aykırı 
olduğu anlamına gelmeyeceğini belirtir. Böylece Gazalî’nin, akıl üstü olmak-
la, akla aykırı olmak arasında kesin bir ayırım yaptığı61 görülmektedir.

59  Gazâlî, Tehâfütu’l-Felâsife, s. 109, 135, 185.

60  Gazâlî, el-Munkız, s. 42-43.

61 Çağrıcı, a.g.e., s. 499.
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Gazâlî’ye göre Aristoteles’i takip eden İslam filozoflarının başlıca hatası, 
akıl ile dini uzlaştırma isteklerinden ileri gelmektedir. Zira onlar, bu iki şe-
yin ne derece zıt olduğunu, birini feda etmeden diğerinin kabul edilemeye-
ceğini anlamıyorlardı. Gazâlî kategorik olarak bu filozoflar tarafından ruhun 
ölmezliği, ruhların tekrar cesetlerle birleşmesi ve Allah’ın külliler hakkındaki 
bilgisine dair yapılmış bütün akli izahları reddetmiş ve İslam dininin bu üç 
konuda onlara muhalif olduğunu ifade etmiştir.62

Netice itibarıyla denilebilir ki Gazâlî, metafizik varlık alanının bilgisini in-
san için imkânsız görmemektedir. Onun imkânsız gördüğü ve kabul etmediği 
husus, bağımsız aklın kendi başına bu alana nüfuz etme ve bu alanla ilgili 
doğru sonuçlara ulaşma imkânına sahip olduğu iddiasıdır. İslam dünyasında 
Gazâlî böyle düşünmekle kalmamış ondan beş asır sonra 17. yüzyılda Batı’da 
Descartes’la aklın tek başına metafizik alanın bilgisine sahip olamayacağı tek-
rarlanmıştır. Ona göre Tanrı’nın sonsuz ve sınırsız özü, yaptığı işler ve gön-
derdiği vahiylerde aklın algılama alanını aşan akıl üstü birçok şeyin bulunma-
sı hiç de garip karşılanmamalıdır.63 

Son merhalede denilebilir ki Gazâlî, özellikle metafizik alana nüfuz etme 
konusunda akla hemen hemen hiçbir yetki tanımamaktadır. Bu çerçevede 
onun niçin felsefenin “metafizik” alanla ilgili kısmını reddettiği de anlaşıl-
maktadır. Çünkü o, aklı, fizik âlemi kavrayan ve bu alanla ilgili konularda 
diğer algı yetileriyle ortaklaşa hüküm verebilen bir yeti olarak görmekte, me-
tafizik âlemi erişemeyeceği bir alan olarak değerlendirmektedir. Bu tür de-
ğerlendirmeye onu sevk eden, metafizik âlemle insanlığın irtibatını sağlayan 
“peygamberlik” olgusunun var olmasıdır. Bazı araştırmacıların da ifade ettiği 
gibi, aslında Gazâlî, dinin esaslarıyla çatışmadığı sürece filozofların ilmî gö-
rüşlerini kabul etmeye her zaman açık görünmektedir.64 

Gazâlî’nin el-Munkız adlı eserinde insan aklının aşkın problemler alanında 
son sözü söyleyemeyeceğini ifade ederek akla bir sınır koyduğu doğru olmak-
la beraber, Gazâlî’nin bilgi anlayışında tamamen sezgisel bir bilgi temeline 
dayandığını söylemek de tamamen doğru olmaz. Onun görüşleri bütüncül bir 
yaklaşımla ele alındığında denebilir ki, o akıl ile sezgiyi birleştirmeye çalışan, 
akılla başlayıp sezgide son bulan bir hakikat anlayışına yer vermektedir.65

Böylece düşünürümüzün akıl ile din ilişkisini her birini kendi sahası için-
de, birini diğerine feda etmeden ele almakla aslında dinle dine aykırı olmayan 
bir felsefeyi de uzlaştırmaya çalıştığı söylenebilir. 

62 Ülken, Hilmi Ziya, İslam Düşüncesi, İstanbul, 2000, s. 220.

63 Descartes, Felsefenin Temel İlkeleri, çev. M. Akın, İstanbul, 2002, s. 65-66.

64 Karadaş, Cafer, Gazâlî, İstanbul, 2004, s. 76-78; Akdağ, Mehmet, Gazâlî’de Bilgi Problemi, (Basıl-
mamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2010, s. 62 vd.

65  Şerif, M. M. (ed.), İslam Düşünce Tarihi, İstanbul, 1990, s. 193.
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Al-Ghazali’s Conception of The Relation Between Reason and Religion

Prof. Dr. Hüsamettin Erdem

Abstract

Al-Ghazâlî says that man holds an intermediate position between the animals and the angels, and that 
his most distinctive characteristic is having reason that he describes as the most valuable thing God has 
created for man. This is because man through reason recognizes his raison d’être and the truth of things, 
perceiving the causes and levels of existent beings. So, he gets rid of ignorance and becomes free from 
satanic whims through reasoning. 

Viewing reason as the source, origin and means of knowledge, al-Ghazâlî holds that its judgments 
are correct. He attaches a great importance to reason in getting the knowledge of things as well as in 
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knowing and affirming God, the Prophet, and religion, asserting that reason leads to felicity both in this 
world and in the hereafter. He adds that only through reason man can reach the mystery and truth of 
things and know the wisdom in them. He considers reason the source of religion, the addressee of divine 
speech, and the condition of human responsibility.

Though he approves of the authority of reason in mathematics, logics, and experimental physics, 
he is convinced that reason cannot solve metaphysical problems and thus needs the aid of intuitional 
perception and divine revelation in this realm. Man can reach the knowledge of such a metaphysical 
realm. But for this, he should perform spiritual exercises, do away with his bad moral habits, severing 
all relations with the world and turning towards God by all his existence. In order for the light of truth to 
rise and radiate onto his heart, man first should prepare himself for receiving this knowledge and then 
ask God for it. So, one can speak of three sorts of knowledge in the thought of al-Ghazâlî as sensible, 
rational, and spiritual. 

According to al-Ghazâlî, reason can find the straight way only with the guidance of religion. In 
return, religion appears and survives thanks to reason. The relation between these two is like the re-
lation between a building and its foundation: Reason is the foundation while religion is the building. 
Just as the foundation is meaningless if there is no building, the building makes no sense if there is no 
foundation. While religion is an external reason, reason is an internal religion. They help and support 
each other. This point is made in the hadith, “If one has no reason, one has no religion, either.” Thus, 
such a person has no religious responsibility. If religion severs relation with reason, it cannot offer any 
use. While reason has a general knowledge of religion, religion has both the universal and individual 
knowledge of things.

In the relationship al-Ghazâlî envisages between reason and religion, reason is mostly a means that 
enables us to understand the messages given by the Prophets. But were not for reason, that message ne-
ither could be understood nor affirmed. Al-Ghazâlî holds that if one denies reason, one denies religion, 
too. He claims that the judgments of reason should be adopted provided that its failure in the metap-
hysical realm is put aside. So, al-Ghazâlî pays a balanced attention to both religion and reason without 
preferring one of them to the other. 

To al-Ghazâlî, the realm that reason is unable to understand is the metaphysical realm. Reason is an 
inadequate means of knowledge especially in moral and metaphysical issues. This is why God sent reli-
gion and prophets. However, al-Ghazâlî does not see it impossible for man to reach the knowledge of the 
metaphysical realm. What he sees impossible is that reason can reach this knowledge independently and 
by itself. Al-Ghazâlî recognizes almost no authority for reason to reach this realm, confining its power of 
knowing to the physical realm. The reason behind this conviction of his is the existence of prophets who 
bridge humanity and the metaphysical realm. 

Key Words: al-Ghazali, reason, religion, theology, metaphysics, revelation

Gazâlî’de Akıl-Din İlişkisi 

Prof. Dr. Hüsamettin Erdem

Özet

İnsanın hayvan ile melek arasında yaratıldığını belirten Gazâlî, onun en temel ayırıcı özelliğinin ve 
Allah’ın insan için yarattığı en değerli şeyin akıl olduğunu söyler. Zira akıl gücüyle insan yaratılış gayesi-
ni ve eşyanın hakikatini kavrar; varlığın sebep ve illetlerini, varlık mertebelerini idrak eder, bilgisizlikten 
kurtulur ve burhan ışığıyla şeytanın vesveselerinden uzaklaşır.
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Gazâlî, yüksek bir şerefe sahip olan aklı, bilginin kaynağı, esası, doğduğu yer sayar ve onun verdiği 
hükümlerin de doğru olduğundan söz eder. O, nesneleri bilmede, Allah’ı, peygamberi ve dini bilip tas-
dik etmede akla büyük bir değer vermiş, aklın hem dünya hem de ahiret mutluluğuna vesile olduğunu 
belirtmiştir. Gazâlî, eşyanın sırrına, hakikatine ve bâtınına da ancak akılla ulaşabileceğimizi, bunların 
edep ve hikmetini ancak akılla bilebileceğimizi ve çözebileceğimizi belirtir. Gazâlî aklı dinin kaynağı, 
ilahî teklifin muhatabı, sorumluluğun dayanağı olarak kabul eder.

O, aklın, matematik, mantık ve tabiat bilimlerinin tecrübeye dayalı alanlarındaki yetkisini kabul 
etmekle birlikte, metafizik problemlerin çözümünde aklın âciz olduğunu ve bu alanda çözüme ulaşabil-
mek için bâtıni keşfe ve vahyin desteğine ihtiyaç bulunduğunu düşünmektedir. Ancak insan böyle bir 
metafizik varlık dünyasının bilgisine de ulaşabilir. İnsanın buna ulaşabilmesi için, önce nefis tezkiyesine 
girişmesi, kendisinde bulunan kötü sıfatları yok etmesi, her türlü dünyalıktan alakasını kesip bütün var-
lığıyla Allah’a yönelmesi gerekir. Kalpte hakikat nurunun gelişip parlaması ve ortaya çıkabilmesi için, 
önce insanın bu bilgiye yetenekli hâle getirilmesi, sonra da Allah’ın bu bilgiyi kuluna vermeyi istemesi 
gerekir. Netice itibarıyla Gazâlî’de duyu, akıl ve bâtıni keşf olmak üzere üç tür bilgi kaynağından söz 
edilebilir.

Gazâlî’ye göre akıl, ancak dinin yol göstericiliğinde doğru yolu bulabilir. Din de ancak akılla ortaya 
çıkar ve varlığını sürdürebilir. Akıl ile din, bir bina ile bu binanın temeline benzer. Akıl temeldir, din ise 
binadır. Nasıl ki bina olmayınca temel yeterli değilse, temel olmayınca da bina bir işe yaramaz. Şeriat 
hariçten bir akıl, akılda dâhilden bir şeriattır. Bunlar birbirlerine yardım ederler, birbirlerine kuvvet 
verirler. Hadiste de ifade edildiği gibi “Aklı olmayanın dini de yoktur”; dolayısıyla dinî sorumluluğu da 
yoktur. Din, akılla olan ilişkisini kopardığı anda dinden hiçbir şey çıkmaz. Akıl, genel olarak din hakkın-
da külli/tümel bilgilere sahiptir; fakat din, hem genelin, hem de tikelin, detayın bilgisine sahiptir.

Gazâlî’ye göre akıl ile din arasındaki ilişkide akıl, büyük ölçüde peygamber tarafından verilen haber-
lerin anlaşılmasını sağlayan bir araç/alet olarak anlaşılır. Ancak akıl olmasaydı ne peygamberin haberi 
anlaşılırdı, ne peygamberin getirdiği haber doğrulanırdı. Gazâlî aklı yalanlayanın dini de yalanladığını 
belirtir. Onun açısından aklın metafizik alandaki başarısızlığı bir kenara bırakılırsa, aklın verdiği hü-
kümler doğru kabul edilmelidir. O, hem aklı hem de dini, birini diğerine tercih etmeden, dengeli bir 
şekilde her birini layık oldukları konum ve durum çerçevesinde ele almaktadır.

Gazâlî’ye göre, aklın anlamakta âciz kaldığı esas alan tabiat ötesi (ilahiyat-metafizik) alandır. Akıl, 
ahlakla ilgili konularda, özellikle de ilahiyatla (metafizik) ilgili konularda yetersiz bir bilgi aracıdır. 
Allah’ın din ve peygamber gönderme hikmeti de bu noktada yatar. Fakat o metafizik varlık alanının 
bilgisini insan için imkânsız görmemektedir. Onun imkânsız gördüğü ve kabul etmediği husus, bağım-
sız aklın kendi başına bu alana nüfuz etme ve bu alanla ilgili doğru sonuçlara ulaşma imkânına sahip 
olduğu iddiasıdır. Gazâlî özellikle metafizik alana nüfuz etme konusunda akla hemen hemen hiçbir yetki 
tanımamaktadır. Çünkü o, aklı, fizik âlemi kavrayan ve bu alanla ilgili konularda diğer algı yetileriyle 
ortaklaşa hüküm verebilen bir yeti olarak görmekte, metafizik âlemi ise erişemeyeceği bir alan olarak 
görmektedir. Onu bu tür değerlendirmelere sevk eden neden, metafizik âlemle insanlığın irtibatını sağ-
layan “peygamberlik” gibi bir olgunun var olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gazâlî, akıl, din, ilahiyat, metafizik, vahiy
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Gazâlî’nin Akıl Eleştirisi 

Mustafa Yıldız
Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

Bu makalenin amacı, Gazâlî’nin Mişkâtu’l-Envâr adlı eserinde nur ayeti ola-
rak bilinen ayeti yorumlarken insan nefsinin yetileri arasındaki basamaklan-
madan yola çıkarak akıl ile din arasında kurduğu ilişkiyi diğer eserleriyle de 
bağlantılı olarak ele almaktır. 

Bilindiği gibi, felsefe tarihinde ortak bir anlayışla insan olmanın ayrımı 
olarak görülen akıl kavramı, aynı zamanda ontolojik ve epistemolojik sorunlar 
çerçevesinde yapılan tartışmalarla farklı ekol ve anlayışların ortaya çıkması-
na da neden olmuştur. Gazâlî’nin akıl tanımları çeşitli eserlerinde sunduğu 
biçimiyle zamanındaki halk, kelamcılar, fıkıhçılar ve filozoflardan aktardığı 
tanımlarla birlikte oldukça geniş bir yelpaze sunar.1 Bu tanımları sıralamak 
makale konumuzun sınırlarını aşacağından burada daha çok aklın dinle ilişki-
siyle ilgili olanlar ele alınacaktır. 

Yine felsefe tarihinde akıl kavramıyla bağlantılı olarak “akıl yürütme”, “akıl-
cılık”, “bilimsel akıl”, “eleştirel akıl”, “çıkarımsal akıl”, “sezgisel akıl”, “tarihsel 
akıl”, “aydınlanma aklı” gibi terimler de kullanılagelmiştir. Bu terimlerden 
bir diğeri de akıl-din ilişkisini aydınlatmak amacıyla ilkin İbn Sînâ tarafından 
kullanılan ve daha sonra Gazâlî tarafından tasavvufi bir bağlamda yeniden ele 
alınan “kutsal akıl” kavramıdır.2 İbn Sînâ’da olduğu gibi Gazâlî’nin sistemin-
de de peygambere özgü kılınan kutsal akıl, özellikle “sezgi/hads” kavramıyla 

1 Gazâlî, Meâricü’l-Kuds fî Medârici Mâ’rifeti’n-Nefs, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, Beyrut, trs., s. 42. 
Gazâlî, Miyâru’l-İlm fi’l-Mantık, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, Beyrut, 1990 s. 275-279. Gazâlî, İhyâ’u 
Ulûmid’d-Dîn, neşr. Ahmed Ekrem, Beyrut, trs., III. 7.

2 Mustafa Yıldız, “İbn Sînâ’da Kutsal Akıl Peygamberlik İlişkisi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009/2, Sayı: 27, Kayseri, 2009, s. 227-251.
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açıklanmakta ve tüm düşünülür nesnelerin (mâ’kûlât) herhangi bir çaba ve 
süreç gerektirmeksizin bir anda zihinde meydana gelmesini ifade etmektedir. 

Bu bağlamda Gazâlî’nin akıl ile din arasında kurduğu ilişkiyi açıklamada 
kullandığı bir diğer kavram “nur”dur. Öyle ki “nur” kavramının da Gazâlî’nin 
düşünce sisteminde doğru bilginin kazanılması bakımından sezgi kavramıyla 
yakın bir ilişkisi vardır. Dolayısıyla akıl-din ilişkisini anlamada anahtar söz-
cük niteliğindeki kavramlar “kutsal akıl”, “sezgi” ve “nur”dur.

Ancak bu konuya geçmeden önce şunu belirtmek gerekir ki, Gazâlî’nin, 
aklı temel bilgi kaynağı olarak gören filozoflara yönelik eleştirisinden yola 
çıkarak aklın kendisini de mahkûm ettiği yolundaki bir çıkarımın geçerlili-
ği sorgulanmalıdır. Bu bakımdan Gazâlî’nin felsefeyle ilgili olumsuz kanaati 
akıl hakkındaki görüşlerine de yansıtılmaktadır.3 Bununla birlikte Gazâlî filo-
zoflara yönelik eleştirisinde onların en önemli hatalarının ilahiyat/metafizik 
alanında akıl ilkelerine ve mantık kurallarına bağlı kalmadıkları yönündedir.4 
Filozofların bu tutumu, onların kendi içlerinde ve birbirleriyle çelişmesine ne-
den olacak ölçüde güçlüdür.5 Gazâlî’ye göre ilahî bilgiler, vahiyle desteklenen 
üst bir akıl tarafından kesin biçimde ortaya konulmuştur ve diğer insanların 
da bu akla uymaları gerekir. Tahâtüfü’l-Felâsife’de ilahiyat alanında filozof-
ların getirdikleri tanıtlamaların geçersizliğini ortaya koyan Gazâlî’nin amacı, 
bu konuları akıl yürütmeyle kavramanın imkânsızlığını ortaya koyarak dinsel 
bilgilere peygamberin getirdiği biçimde inanmanın gerekliliğine dikkat çek-
mektir.6 Hatta diyebiliriz ki Gazâlî, filozoflara yönelttiği eleştirisinde bile, akıl 
algısını temel almaktadır. Öyle ki ona göre akıl, şahıslara göre değişmeyen 
tümel anlamı kavrar. Oysa onun filozoflarla ilgili eleştirisi, kişilerce değişik-
lik gösteren yargılara yöneliktir. Filozofların yargılarına katılanlar olduğu gibi 
katılmayanlar da vardır. Gazâlî’nin ölçüsüne göre bu ayrılık, yargıyı verdiren 
bilgilerin hatasız ve açık-seçik olmayışlarından, yani aklın algısından kaynak-
lanmamalarından ileri gelir.7 Bu bağlamda Gazâlî, aklın en önemli çalışma 
alanı olan mantığı da, tüm bilimlerin doğruluğunu sınamaya yarayan salt bir 
alet ve mihenk olarak almıştır.8

3 Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazâlî Metafiziğinin Karşılaştırılması, MEB Yay., İs-
tanbul, 1993, s. 286-288; Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş, AÜ Basımevi, 2. Baskı, Ankara, 1963, 
I. 74-75.

4 Gazâlî, Filozofların Tutarsızlığı, çev. Bekir Karlığa, Çağrı Yay., İstanbul, 1981, s. 14.

5 Gazâlî, A.g.e., s. 5.

6 Gazâlî, A.g.e., s. 72-73.

7 Bu konuda ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Hasan Şahin, “Gazâlî’nin İlim, Akıl ve Felsefeye Bakış 
Tarzı”, el-Gazâlî içinde, EÜGNTTE, Yayın No: 7, Kayseri, 1988, s. 110-113.

8 Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. Burhan Köroğlu, Hasan 
Kacak Ekrem Demirli, Kitabevi Yay., İstanbul, 1999, s. 611.
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Dolayısıyla Gazâlî’nin filozoflara yönelttiği eleştiriyle akıl eleştirisini birbi-
rinden ayrı değerlendirmek uygun olur.9 Gazâlî’nin filozoflara yönelttiği eleşti-
ri, daha çok siyasi niteliklidir ve onların dinsel konularda kelamcı ve fakihlerin 
üstünde bir otorite kazanmalarının önüne set çekme işlevini görmüştür. Onun 
akıl eleştirisi ise tam anlamıyla bilgi kuramsal niteliklidir ve bu bakımdan 
Kant’ın akıl eleştirisine benzer. Şu var ki bu iki eleştiri, sonuçları bakımından 
ayrı yönlerde etkili olmuştur. Gazâlî’nin akıl eleştirisi filozofları eleştirisiyle 
birlikte değerlendirildiği için, İslam dünyasında teolojik/kelami düşüncenin 
baskın olduğu köklü bir dogmatizme yol açarken, Kant’ın akıl eleştirisi poziti-
vizm ve mantıkçı pozitivizmle birlikte metafiziğin reddine yol açmıştır. 

Bu konuyu burada belirtmekteki amacımız Gazâlî’nin düşüncesinde akıl 
kavramını aklın bir tür kullanımı olan akıl yürütmeyle özdeşleştirmenin yol 
açtığı epistemolojik çıkmaza dikkat çekmektir. Nitekim akıl ile din arasında 
bir uyum ve birleşmenin olduğunu iddia eden bu makalede hesaplaşmak zo-
runda kalınan en önemli sorun, kültürümüze daha çok akıl ve kalp ya da akıl 
yürütme ve iman çatışkısı olarak yerleşen düşünce biçimidir. Kökeninin de 
Gazâlî olduğu ileri sürülen bu düşünme biçimine göre akıl, dinsel konuları 
kavramada yetersizdir ve bu konuları anlamada yerini başka bir bilgi kayna-
ğına, yani kalbe bırakmalıdır. Ancak kalbin ne olduğu ve bilgiyi nasıl kazan-
dığıyla ilgili doyurucu yanıtların verilmeyişi, bu konunun Gazâlî’nin eserleri 
temelinde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu yüzden Gazâlî’nin kalp ile 
akıl arasındaki ilişkiyle ilgili görüşlerinin dikkatli bir biçimde çözümlenmesi 
oldukça önemlidir. Nitekim bu görüşler, Gazâlî’nin kalp ile aklı, dolayısıyla 
inanç ile akli bilgiyi birbirinden ayırdığı iddiasının yeniden değerlendirilme-
si gerektiğini açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Oysa bu makalede ortaya 
konulacağı gibi, Gazâlî’nin sisteminde kalp kavramıyla birlikte sezgi ve nur 
kavramları da akıl kavramıyla doğrudan ilgilidir. 

Bu durumun temelini öncelikle Gazâlî’nin Meâricü’l-Kuds adlı eserindeki 
kalp tanımında görmek mümkündür. Burada Gazâlî, kalbin iki anlama geldi-
ğini ileri sürmektedir. “Birinci anlamıyla kalp, insan bedeninin sol iç yanına 
konulmuş kozalak şeklindeki et parçasıdır. Sadece insana özgü olmayıp bütün 
hayvanlarda bulunan bu kalp hayvani ruhun aracı olan buharın kaynağıdır. 
Ölümle birlikte tüm duyuların yok olması bu kalp sebebiyledir.” İkinci anla-
mıyla kalp ise, “Allah’ın emanetini taşıyan, görgüyle bezenen, doğuştan bilgi 
ile dolu, evet sözüyle tevhidi düşünen ve tevhidi söyleyen insani ruhtur. Bu 
kalp insanlığın aslıdır, meâd (dönüş) âlemindeki varlıkların sonudur.”10

9  Sabri Orman, Gazâlî, İnsan Yay., İstanbul, 1986, s. 116.

10  Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 40.
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Yine İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn adlı eserinde kalbin bu iki anlamını aynı şekilde 
zikreden Gazâlî’ye göre aklın da iki anlamı vardır: Birincisi, “nesnelerin haki-
katini bilmektir” ki, bu anlamıyla akıl, “yeri kalp olan bilme sıfatından ibaret-
tir”. İkincisi ise “bilgileri algılayan şeydir” ki, bu da yukarıda belirtilen ikinci, 
yani manevi anlamdaki kalbe tekabül etmektedir. Şu var ki Gazâlî bu eserinde 
kalp ile akıl arasındaki ilişkinin mahiyetini açıklamayı mahzurlu görür. Buna 
sebep olarak da, bu konunun açıklanmasının, ruhun sırlarını açıklamayı ge-
rektiriyor olmasını gösterir. Öyle ki “Hz. Muhammed bile ruhun hakikatiyle 
ilgili hiçbir şey söylememiştir; bu yüzden başkasının da söz söylemeye hakkı 
yoktur.” diyerek konuyu keser.11

Akıl ile nur kavramı arasında da benzer nitelikte bir ilişki kurulabilir. Öyle 
ki Gazâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn adlı eserinde Hâris bin Esed el-Muhâsibî’nin akıl 
tanımını naklederken temel ve kök anlamıyla aklın “teorik bilgilerin kendisiy-
le elde edildiği, sanki Allah’ın kalbe attığı bir nur” olduğunu ifade eder.12 el-
Munkızu min’d-Dalâl adlı eserinde de içine düştüğü şüphe krizinden Allah’ın 
kalbine attığı nur sayesinde kurtulduğunu belirtir.13 Bu nur, sonuçta hem akli 
bilginin doğruluğunu hem de dinsel bilginin doğruluğunu teyit etmektedir. 

Burada Gazâlî’nin kalp ile nur kavramı arasında kurduğu ilişkiyi önce akıl-
kalp daha sonra da akıl-din ilişkisine aktarmak mümkün görünmektedir. 

Bu bağlamda nur kavramının Mişkâtü’l-Envâr’daki ayrıntılı çözümlemesi-
ne değinmek gerekir. Nitekim nur kavramının anlam içeriği akıl-din ilişkisini 
anlamada da önemli bir dayanak sağlayacaktır. Gazâlî nur kavramının anlam-
larını âvam (halk), hâvas (seçkinler) ve hâvâsu’l-hâvas (seçkinlerin seçkinleri) 
olarak adlandırdığı üç zümreye göre ve insandaki bilgi yetileriyle ilişkilendire-
rek ortaya koyar. Buna göre:

1.  Yaygın anlamıyla nur, görünüşe çıkmayı (zuhûr) ifade eder. Bir şeyin 
görünüşe çıkması ise, onun algılanmasına bağlıdır. Halka (âvam) göre en güç-
lü algılama, duyulardan kaynaklanır; bunların başta geleni de görme duyusu-
dur. Görme duyusu temel alınırsa nur, kendisi görülen ve başka nesneleri de 
gösteren varlık olarak tanımlanabilir.

2.  Şu var ki nur kavramının anlam içeriğini bir şeyin kendisinin görülme-
si ve başka nesneleri göstermesi olarak belirlemek yeterli değildir. Nitekim 
Gazâlî’ye göre daha ince düşünen birtakım insanlar (seçkinler, hâvass) nur 
kelimesini, algılanan nurdan daha çok, algılayıcıya özgü kılar. Gazâlî bu ko-
nuda şöyle der: 

11 Gazâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, III. 7.

12 Gazâlî, A.g.e., I. 81.

13 Gazâlî, el-Munkızu mine’d-Dalâl, çev. Hilmi Güngör, Maarif Basımevi, MEB Yay., Ankara, 1960, s. 
20-21.
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Nurun varlığı algılamaya, algılama da nurun ve görücü bir gözün varlığına bağlı 

olduğuna göre nur, görünen (zâhir) ve gösteren (muzhir) şeydir. Fakat körlere göre 

hiçbir nur, görünen ve gösteren değildir. İşte bir basamak ileri giderek diyebiliriz 
ki, bu bakımdan algılamanın gerçekleşmesinde gören ruh (er-ruhu’l-bâsıra), görü-
nen nurla (en-nûru’z-zâhire) eşdeğerdir. Hatta gören ruh, algılayıcı olduğu için ve 
algılama onunla gerçekleştiği için, görünen nurdan daha üstündür. Nitekim algıla-
ma, gören ruhla gerçekleşir. Buna karşılık görünen nur, algılayıcı bir şey değildir; 
algılama da onunla gerçekleşmez; fakat onun desteğiyle olur. Bu yüzden nur ismi-
ni, görünen nurdan daha çok, gören ruha vermek daha uygundur.

3. Bununla birlikte bir basamak daha ileri giderek Gazâlî, göz nurunun da 
birtakım eksiklikler taşıdığını ileri sürer ve gözler içinde bu eksiklikten uzak 
bir gözün bulunup bulunmadığını araştırır. Öyle ki eğer böylesi bir göz varsa, 
elbette nur adını almaya daha uyun olacaktır. Bu bakımdan duyulur evren-
le düşünülür evren arasındaki Platoncu ayırımı benimseyen Gazâlî, göz ile 
akıl arasında karşılaştırma yaparak, algılayıcı yetiler içinde gözden daha çok 
akla nur denilmesinin daha uygun olduğunu ortaya koyar. Öyle ki, Gazâlî’ye 
göre insan kalbinde, aşağıda sıralayacağımız eksikliklerden uzak bir göz var-
dır. Bu göz, bazen akıl, bazen ruh, bazen de insan nefsi olarak isimlendirilir. 
Filozofumuz, tabirlerin çok olmasının, basireti zayıf olanların kafalarında, an-
lamların çok olması vehmini uyandıracağı için çoğunluğun anlayışıyla buna 
akıl denilmesinin uygun olduğunu ifade eder ve tüm bu kavramlarla kastedi-
len anlamın, insanı hayvanlardan ayıran anlam olduğunu belirtir.

Bu noktada gözde bulunan, fakat akılda bulunmayan bu kusurları sırala-
yan Gazâlî, daha da seçkin birtakım insanlar (hâvâsü’l-hâvâss, seçkinlerin 
seçkini) tarafından akla nur denilmesinin niçin daha uygun olduğunun temel-
lendirmesini yapar. Buna göre:

a)  Göz, kendi dışındakileri görmesine karşın, kendini göremez. Akıl ise, 
hem başkalarını hem de kendini algılar; kendi niteliklerini, dolayısıyla kendi-
sinin “bilen” (âlim) ve “güç yetiren” (kâdir) bir şey olduğunu algılar. Kendini 
bilir; kendini bildiğini de bilir; kendini bildiğini bildiğinin de ayrımındadır ve 
bu böylece sonsuza kadar uzayıp gider.

b)  Göz, kendisinden çok uzak olan şeyi ya da kendisine çok yakın olan 
şeyi görmez. Buna karşılık akıl için yakın ve uzak aynıdır. O bir anda yüksele-
rek göklerin en yükseğine çıkar ve bir anda alçalarak yerin derinliklerine iner. 
Hatta gerçekler ortaya çıkınca kutsal yanlarıyla onun, cisimler arasında geçer-
li olan yakın ve uzağa gidip gelmekten münezzeh olduğu anlaşılır. Çünkü o, 
Allah’ın denizlerinden bir örnektir. Örnek, aslının yerini tam olarak tutmasa 
da, aslına benzemekten geri durmaz. Bu yüzden Gazâlî’ye göre, “Allah, insanı 
kendi suretinde yarattı.” mealindeki hadisin sırrını böyle anlamak gerekir.
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c)  Göz, perde arkasındaki şeyi algılamaz. Buna karşılık akıl, kendine özgü 
âleminde ve yakın ülkesinde tasarrufta bulunduğu gibi, arş’ta ve kürsî’de, gök-
lerin perdelerinin ötesinde, mele-i âlâ’da ve melekût âleminde tasarrufta bu-
lunur. Hiçbir hakikat akıldan gizlenmez. Gözkapakları kapandığı sırada gözün 
kendinden perdelenmesi gibi, kendini perdeleyen bir şey olarak aklın perdesi, 
kendine eşlik eden bazı sıfatlar nedeniyledir.

d)  Göz, nesnelerin içini değil dışını ve yüzeyini; gerçek yönlerini değil ka-
lıbını ve biçimini algılar. Buna karşılık akıl, nesnelerin içine ve sırlarına nüfuz 
eder; onların hakikatini ve ruhunu algılar; sebeplerini, nedenlerini ve hüküm-
lerini bulup çıkarır. Onların neden meydana geldiğini, nasıl yaratıldığını, ne 
kadar unsurdan bileşmiş olduğunu, var olmada hangi basamakta bulunduğu-
nu ve diğer varlıklarla ilişkilerini ortaya koyar. 

e)  Göz, varlıkların tümünü değil, sadece bir kısmını görür; düşünülür nes-
nelerin hiçbirine, duyulur nesnelerin çoğuna ulaşmaz; sesleri, kokuları, tatla-
rı, sıcaklığı, soğukluğu ve algılayıcı yetileri, yani işitme, koklama ve tatma du-
yularını, hatta huzur, sevinç, gam, hüzün, elem, haz, aşk, şehvet, kudret, irade 
ve bilme gibi sayısız pek çok içsel nefsani niteliği algılamaz. Buna karşılık akıl, 
saydığımız ve saymadığımız tüm varlıklar üzerinde tasarrufta bulunur; onlar 
hakkında doğru ve kesin bilgiler verir. Tüm varlıklar, aklın dolaşma alanıdır 
(mecâl). İç ve dış sırlar akıl tarafından kavranır.

f)  Göz, sonsuz şeyleri görmez; çünkü o sadece cisimlerin niteliklerini gö-
rür. Cisimler ise, sonlu şeyler olarak tasarlanır. Buna karşılık akıl, düşünülür 
nesneleri algılar. Düşünülür nesneler sonsuzdur ve sonlu şeyler olarak tasar-
lanması imkânsızdır. Açıkçası gözden farklı olarak akıl, sonsuzu algılama gü-
cüne sahiptir ve onun gücünün sınırı yoktur.

g)  Göz, görmesinde çoğu kez yanılır; büyüğü küçük, uzağı yakın, durgunu 
hareketli, hareketliyi de durgun olarak görür. Buna karşılık akıl, tüm bunlar-
dan uzaktır. Eğer akıllı kimselerinde yanıldığı söylenirse bu, onların vehim 
ve hayallerinin algılarını, dışarıdan bakan insanların, aklın yargıları sanma-
sından ileri gelir. Bu yüzden aklın verdiği hükümlerle vehim ve hayalin verdi-
ği hükümleri birbirinden ayırmak gerekir. Akıl, vehim ve hayal perdesinden 
sıyrıldığı zaman yanılmaz; nesneleri oldukları gibi görür. Şu da var ki onun, 
vehim perdesinden bu dünyada sıyrılması zordur. Ancak ölümden sonra bu 
sıyrılma tam olarak gerçekleşir. İşte o zaman örtü kalkar, sırlar ortaya çıkar, 
her insan önceden yaptığı ve yanında götürdüğü iyilik ve kötülüğü hazır bulur. 
Küçük ve büyük işlediği her şeyi kaydeden kitabını okur. İşte o zaman ona 
şöyle denir: “Sen gaflet içindeydin ve bugün senden perdeni kaldırdık; artık 
gözün keskindir” (Kâf, 50/22). Gazâlî’ye göre buradaki perde, hayal ve vehim 
perdesidir.14

14 Gazalî, “Mişkâtu’l-Envâr”, Mecmûatu Resâili İmâm Gazâlî içinde, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, Bey-
rut-Lübnan, 1994, s. 4-7.
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Bu noktada, ilkin hem kendisi görünen hem de başkasının görülmesine ya-
rayan güneş gibi şeylere nur denildiğini; daha sonra algılayıcı şeylere, bunlar 
arasında da gözden daha çok akla nur denilmesinin uygun olduğunu ortaya 
koyan Gazâlî, bir adım daha ileri gidip akıl-din ilişkisine geçerek, aklın bil-
kuvve görücü iken bilgelik nuru parlayınca bilfiil görücü olduğunu; en büyük 
bilgeliğin Allah’ın kelamı ve kelamları arasında özellikle Kur’an-ı Kerim’in ol-
duğunu belirtir.15 

Burada Gazâlî’nin, Yeni-Platoncu duyulur evren-düşünülür evren ayrımı-
nı da göz önüne alarak akıl-din ilişkisine Fârâbî ve İbn Sînâ’nın yaklaşımın-
dan farklı bir yaklaşım sergilediği söylenemez. Nitekim Fârâbî ve İbn Sînâ 
dinsel bilgileri külli/tümel bilgilerin sembolik ifadeleri olarak görmüşlerdir. 
Gazâlî’ye göre de dinsel bilgiler, halkın anlama düzeyiyle yakından ilgilidir.16 
Buna karşılık Gazâlî, aklın ancak dinsel bilgilerin ışığıyla düzgün işleyebile-
ceğini ileri sürmekle onlardan ayrılır. Ona göre güneş ışığının dış gözdeki du-
rumu ne ise, Kur’an ayetlerinin akıl gözündeki durumu odur. Zira gözün nes-
neleri görmesinin güneş ışığıyla tamamlanması gibi, aklın gerçekleri görmesi 
de Kur’an’la tamamlanır. O hâlde, güneş ışığına nur denildiği gibi Kur’an’a da 
nur denir ve ona nur denilmesi, güneşe nur denilmesinden daha uygundur. 
Başka bir deyişle, akıl âleminden olan Kur’an’ın duyu âlemindeki misali güneş 
nurudur; akıl âleminden olan aklın duyu âlemindeki misali ise göz nurudur. 
Gözün dış ışığının güneş olması gibi, aklın dış ışığı da Kur’an’dır.17 Yine Gazâlî, 
Mişkâtü’l-Envâr’ın ilerleyen sayfalarında, “nur üstüne nur” tabirini, akıl nu-
runun üstüne din/şeriat nurunun geldiğini ifade ederek yorumlar. Nitekim 
Meâricü’l-Kuds adlı eserinde de bunu destekleyecek biçimde, aklın din kıla-
vuzluğunda yol bulabileceğini; dinin de aklın önderliğinde anlaşılır olabilece-
ğini ifade eder. Akıl temele, din binaya benzer. Bina olmadıkça, temel kendine 
yeterli olmaz; temel olmadıkça da bina kurulamaz. Yine akıl göze ve görme-
ye, din ise dışarıdan gelen ışığa benzer. Işık olmadıkça göz, göz olmadıkça da 
ışık kendine yetmez. Bu yüzden Yüce Allah, “İşte size Allah’tan bir ışık ve açık 
bir kitap geldi. Allah, rızasına uyanlara esenlik (selâm) yollarını olunla gös-
teriyor ve izniyle onları karanlıklardan ışığa çıkarıyor.” (Mâide, 5/15-16) diye 
buyurmuştur. Benzer biçimde akıl kandile (sirâc), din ise onu besleyen yağa 
(zeyt) benzer. Yağ olmadıkça kandil olmaz, kandil olmadıkça yağ ışık vermez. 
Bu yüzden Allah, “nur üstüne nur” tabiriyle bu duruma dikkat çekmiştir. Din, 
dışarıdan gelen bir akıl; akıl, içeriden gelen bir dindir. Bunlar birbirlerini des-
teklerler; hatta bunlar birleşik iki şeydir. Din dışarıdan gelen bir akıl olduğu 

15 Gazâlî, A.g.e., s. 8.

16 Mehmet Aydın; “Gazâlî’nin Tevil Anlayışı”, İslam Felsefesi Yazıları içinde, Ufuk Kitapları, İstan-
bul, 2000, s. 71.

17 Gazâlî, “Mişkâtu’l-Envâr”, s. 8.
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için Allah, kâfirler hakkında “onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bunun içindir 
ki düşünmezler.” (Bakara, 2/171) buyurarak, onlara akıllı adını vermemiştir. 
Akıl da içeriden gelen bir din olduğu için, Allah’ın insanlara bahşettiği fıtratı 
olarak aklın niteliği hakkında “Allah’ın yaratması değişmez. İnsan için değerli 
olan din, işte bu dindir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Rûm, 30/30) 
buyurmuştur. Bu bakımdan Allah, akla din adını vermiştir. Akıl ile din birle-
şik iki şey olduğu için de onları, nur üstüne nur olarak nitelemiştir. Sonra da 
“Allah, dilediğine kendi nuruna kavuşma yolunu gösterir.” (Nûr, 24/35) bu-
yurarak, akıl ve dinin bir ve aynı şey olduğunu belirtmiştir. Açıkçası Gazâlî’ye 
göre din, aklın desteğinden yoksun kalırsa, hiçbir şey dini açıklayıp ortaya çı-
karamaz. Göz nurunu yitirdiğinde dış nurun da kaybolup gitmesi gibi, akıl 
nurunun ortadan kalkmasıyla din de yitip gider. Aynı şekilde, tıpkı gözün dış 
nurdan yoksun kalmasıyla nesneleri görmede acze düşmesi gibi, akıl da dinin 
desteğinden yoksun kalırsa pek çok durum karşısında yetersiz kalır.18 

Gazâlî, akıl ile din arasındaki bu ince çizgiyi vurgulayarak şu şekilde devam 
eder: 

Bilmen gerekir ki, akıl kendi kendine az yeterlidir. Akıl, bir şeyin tikellerinin değil, 
sadece tümellerinin bilgisine erişir. Sözgelimi Hakk’a inanmanın, doğru söyleme-
nin ve iyi davranmanın, ölçüyü ve tartıyı düzgün kullanmanın, iffete sarılmanın iyi 
olduğunu genel tarzda bilir. Şeriat ise, bir şeyin tümellerini de tikellerini de bildirir 
ve tek tek şeylerle ilgili inanılması gereken ölçüyü ve dengeyi açıklar. Kısaca akıl, 
dinin ayrıntılarına götürmez. Din, bazen aklın değişmez yargılarını yerleştirmek 
için gelir; bazen gafili uyarmak ve bilginin doğruluğunun (hakâikü’l-mârife) farkı-
na varıncaya kadar delil göstermek için gelir; bazen akıllı kimseye unuttuğunu ha-
tırlaması amacıyla hatırlatmak için gelir; bazen de öteki dünyanın hâllerini ayrıntılı 
olarak öğretmek için gelir. Buna göre din, sağlam inançlar, düzgün iş ve ameller 
düzenidir ve dünya ve ahirette işe yarar şeyleri gösterir. Kim ondan saparsa en 
kötü yola sapmış olur. Yüce Allah şu ayette “fazl” ve “rahmet” kelimeleriyle akıl ve 
şeriata işaret etmiştir. “Hakkınızda Allah’ın fazl ve rahmeti olmasaydı, birkaçınız 
hariç hepiniz şeytana uyardınız” (Nisâ, 4/83). Buradaki “birkaçınız”dan maksat, 
peygamberler, seçkinler ve iyilerdir.19 

Ancak bu ifadelerden, dinin akıl-dışı gerçekleri bildirdiği sonucu çıkmaz. 
Bilakis sıradan insanların dinsel bilgiler konusunda akıl yürütmelerinin so-
nuçsuz kalacağı, bu yüzden akıl yürütmelerini dine tâbi kılmaları gerektiğini 
belirtmiş olur. 

Bu konuda Gazâlî’nin peygamberle ilgili açıklamaları tamamlayıcı nitelik-
tedir: 

18  Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 73.

19  Gazâlî, A.g.e., s. 74.
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Eğer bir şey, hem kendini hem de başkasını görmesinin yanı sıra başkasını da gös-

teriyorsa, bu şeye nur denilmesi daha uygundur. Hatta başkasına nurları saçtığı 

için ona, “aydınlatıcı kandil” (sirâc-ı münîr) denilir. İşte bu özellik, “kutsal pey-

gamberlik ruhu”nda (er-rûhu’l-kudsu’n-nebevî) vardır. Çünkü bilgi nurları, onun 

aracılığıyla yaratılmışlara saçılır. Bu yüzden Yüce Allah, Hz. Muhammed’e “sirâc-ı 

münîr” demiştir. Peygamberlerin hepsi birer kandildir; bilginler de öyledir; fakat 

aralarındaki farklılıklar sayılamayacak kadar çoktur.20 

Gazâlî, yine Meâricü’l-Kuds adlı eserinde bütünüyle nur ayetinin peygam-
ber aklına örnek getirilebileceğini belirterek, peygamber aklının kandil oldu-
ğunu, onun tabii anlamıyla doğulu olmayan, beşerî anlamıyla batılı olmayan, 
tam tersine emrî, nebevî ve ümmî mübarek zeytin ağacından tutuştuğunu ifa-
de eder. Onun yağı, kendisine düşünme ateşi dokunmasa bile fıtrat ışığıyla 
kendiliğinden ışıyan bir kandildir. Çünkü peygamber aklının nuru üstünde 
rubûbî emirden gelen nur bulunur. Allah bu nur ile dilediğine yol gösterir.21

Böylece Gazâlî, peygamber tarafından insanlara iletilen dinsel bilginin 
kaynağı sorununa, klasik felsefe geleneğine benzer ve Yeni-Platoncu yönü açık 
olan tasavvufi terminolojiyle ifade ettiği bir çözüm getirir. Bu çözümün ana 
karakteristiği, var olanların basamaklı yapısını vurgulamasıdır. Buna göre, 
evren başlı başına gözle görünür zahir nurlar ve akılla görünür bâtın nurlarla 
doludur. Aşağı evrenin nurları, ışığın kandilden (sirâc) çıkıp yayılması gibi, 
birbirinden çıkıp yayılır. Bu kandil, “kutsal peygamberlik ruhu”dur. Kandilin 
ateşten ateş alması gibi, kutsal peygamberlik ruhları da yüksek ruhlardan ateş 
alır. Yüksek ruhlar da birbirinden ateş alır. Onların bir düzeni ve her biri-
nin bir makamı vardır; makamlar hâlinde sıralanırlar; sonra hepsi yükselerek 
nurların nuruna, nurların madenine ve ilk kaynağına varıp dayanırlar. Bu ilk 
kaynak, bir olan ve ortağı bulunmayan Yüce Allah’tır.22 

Böylece nur kavramını insandaki bilme yetileriyle ilişkilendiren Gazâlî, 
basamak basamak kutsal peygamberlik yetisine ulaşır. Onun bu görüşleri, 
seçkincilik öğretisinin bir yansıması olarak yorumlanabilir. Buna göre Gazâlî, 
bilginin kazanılması bakımından beş tür ruhtan söz eder: Duyusal/hissî ruh, 
hayalî ruh, akli ruh, fikrî ruh ve kutsal peygamberlik ruhu. Bu basamaklar, 
insanların bilme bakımından sınıflarına da karşılık gelmektedir. Öyle ki bilgi-
lenmenin temeli ve ilk basamağı olan duyusal ruh, bebeklerde bulunur. Akli 
bilgilere bir geçiş ve hazırlık düzeyi olan hayalî ruh, çocuklarda bulunur. Duyu 
ve hayalin konusu dışındaki tümel ve zorunlu bilgilerin kavranması akli ruh 
aracılığıyla olur ki genel anlamda bu ruh insana özgüdür. Seçkinlere özgü olan 

20  Gazâlî, “Mişkâtu’l-Envâr”, s. 9-10.

21  Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 72.

22  Gazâlî, “Mişkâtu’l-Envâr”, s. 14.
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fikrî ruh ise, salt akli bilgileri alarak ve onları birleştirerek başka değerli bilgi-
ler elde eder; sonra elde ettiği iki sonucu tekrar birleştirerek başka bir sonuç 
çıkarır ve böylece sonsuza kadar gider. Ahiret durumları, yer ve gök melekle-
rinin bilgileri, rabbanî bilgilerin bir kısmı, peygamberlere ve bazı velilere yani 
seçkinlerin seçkinlerine özgü olan kutsal peygamberlik ruhunda açığa çıkar 
ki, akli ve fikrî ruhlar bunları anlamada yeterli değildir.23 Böylece Gazâlî “nur 
üstüne nur” tabirini, duyusal ruha karşılık gelen “mişkât”, hayalî ruha karşılık 
gelen “cam fânus”, akli ruha karşılık gelen “kandil”, fikrî ruha karşılık gelen 
“zeytin ağacı” ve kutsal peygamberlik ruhuna karşılık gelen “yağ” arasındaki 
düzene göre yorumlar. Tüm bu nurlar birbiri üstüne geldiğine göre, hepsi bir-
den “nur üstüne nur” olur. 24

Bu noktada yukarıda göz-akıl karşılaştırması yaparken aklı yücelten 
Gazâlî’nin dinsel bilgiler kazanımında akli ve fikrî ruhu yeterli görmemesi, ak-
lın kendisini yetersiz görmesi anlamına gelmediğini belirtmek gerekir. Bilakis 
burada, akıl yetisinin insanlardaki farklılaşmasına dikkat çekilmektedir. 
Nitekim akli ve fikrî ruh, çeşitli bilgi türlerini elde etmek için dışarıdan öğreti-
me, uyarılmaya ve yardıma ihtiyaç duyar. Oysa kutsal peygamberlik ruhu, ay-
dınlık ve duruluğun doruğunda bulunduğu için, dışarıdan yardım almaksızın 
kendiliğinden uyarılır. Böyle bir ruh, Faal Akıldan düşünülür nesnelerin nur-
larını alma yeteneğinin güçlülüğü ve onları yaymak için sahip olduğu duru-
luğu nedeniyle “ateş dokunmasa bile kendiliğinden ışık veren” bir ruh olarak 
nitelenmektedir. Nitekim veliler arasında az da olsa peygamberin yardımına 
ihtiyaç duymayacak ölçüde ateşi kendi kendine yananlar olduğu gibi, peygam-
berlerin içinde de meleklerin yardımına ihtiyaç duymayanları vardır.25

Yine İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn adlı eserinde aklın farklı anlamlarını zikreden 
Gazâlî, bu anlamlar içinde yalnızca “zorunlu bilgiler” anlamında aklın tüm 
insanlar için ortak olduğunu ifade eder. Bunun yanı sıra gerek insanı diğer 
canlılardan ayıran “doğuştan gelen yeti” anlamında, gerek “deneyimlerden 
elde edilen bilgi” anlamında, gerekse deneyimlerin bir derece yükselmesiyle 
elde edilen “kazanılmış (müstefâd) akıl” anlamında insanlar arasında fark-
lılaşma vardır. Bu eserinde daha çok doğuştan gelen akıl anlamındaki farklı-
laşmaya dikkat çeken Gazâlî, bu farklılaşmanın en üst basamağında “yağı ateş 
dokunmasa bile kendiliğinden ışık veren” peygamber aklı bulunduğunu belir-
terek peygamberliğin vehbî bir özellik olduğunu vurgular.26 Mîzânul-Amel ve 
Meâricü’l-Kuds adlı eserlerinde ise müstefad akıl anlamında, bilgilerin çoklu-

23  Gazâlî, “Mişkâtu’l-Envâr”, s. 23-25.

24  Gazâlî, “Mişkâtu’l-Envâr”, s. 26.

25  Agy.

26 Gazâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, I. 83-84.



Gazâlî’nin Akıl Eleştirisi / Mustafa Yıldız 81

ğu ve alınış yolları, değerlilikleri ve bayağılıkları yönünden insanlar arasında-
ki farklılıkları vurgular. Öyle ki bilgiler, ilahî ilham yoluyla elde edilebileceği 
gibi, öğrenim yoluyla da elde edilebilir. Bu kazanım, hızlı bir biçimde olabildiği 
gibi yavaş da olabilir. Kuşkusuz, yükselme basamakları sınırsız ve sonsuzdur. 
Ancak bu basamakların en üstünde peygamber için kullanılan “kutsal müste-
fad akıl” bulunur. Kutsal müstefad akıl, tüm bilgileri ya da bilgilerin çoğunu 
külfete girmeksizin çok hızlı ve ilahî bir keşifle kazanan akıldır.27 

Şu da var ki, Gazâlî’nin Mişkâtu’l-Envâr’da velilere de özgü kıldığı kut-
sal peygamberlik ruhunda bir farklılaşma gördüğü gözden kaçırılmamalı-
dır. Bu durum, vahiy ve ilham kavramlarını birbirinden ayırdığı Risâletü’l-
Ledünniyye adlı eserinde açığa çıkar. Burada Gazâlî, vahiy ve ilham bilgisi 
arasındaki farkı, tümel akıl ve tümel nefisten hareketle açıklar. Buna göre, 
tüm bilgiler, tümel nefsin tözünde vardır. İlk akla oranla birinci tümel nefsin 
tözü, salt maddesiz ilk tözler içindedir. Öte yandan tümel akıl, tümel nefisten 
daha değerli, daha yetkin, daha güçlü ve Allah’a daha yakındır. Tümel nefis de 
diğer yaratıklardan daha yüce, daha latif ve daha değerlidir. Tümel aklın fey-
zinden (ifâza) vahiy; tümel nefsin aydınlatmasından da ilham doğar. Nasıl ki 
nefis aklın gerisindeyse, veli de peygamberin gerisindedir. Dolayısıyla ilham 
vahye oranla daha zayıftır ve vahyin gerisindedir.28 

Dolayısıyla Gazâlî, bilginin gerek kendisinde, gerek yerinde, gerekse de 
sebebinde ilham ve sezgi yolunu, akıl yürütme (tefekkür) yolundan ayırmaz. 
Nitekim aklın değeri, bilginin ve bilgeliğin yeri ve aracı olmasıdır. Bilginin se-
bebi ise Faal Akıl ya da Mukarreb Melektir. Şu var ki perdenin kalkması bakı-
mından ilham ve sezgi yolu, akıl yürütme yolundan ayrılır. Çünkü bu, kişinin 
elinde (seçimine bağlı) değildir. Vahiy bunların hiçbirinde ilhamdan ayrılmaz; 
fakat vahiy, bilgiyi veren meleği görme bakımından ilhamdan ayrılır.29 

Burada Gazâlî’nin vahiy ve ilham bilgisini sezgi kavramıyla ilişkilendirdiği, 
bu bakımdan da sezginin akıldan farklı bir bilgi yetisi olduğu ileri sürülebi-
lir. Nitekim kültürümüzdeki yaygın kanaat de bu yönde gelişmiştir. Ancak, 
Gazâlî’de bu tür bir ayırım yoktur. Nitekim sezgi ile akıl yürütme arasındaki 
ayırım, bilginin yeri ya da nedeni bakımından değil, kazanılma biçimi ve süre-
si bakımındandır.30 Şu var ki dinsel bilginin de akli olmasına karşın herkes ta-
rafından kavranamayacak düzeyde bir üst bilgi olması, toplumsal açıdan çok 
ciddi bir sorunu gündeme getirmektedir. Bu sorun, diğer insanların anlayıp 

27 Gazâlî, Mîzânu’l-Amel, neşr. Süleyman Dünya, Mısır, 1966, s. 205-207; Meâricü’l Kuds, s. 70.

28 Gazâlî, “Risâletü’l-Ledünniyye”, Mecmûatu Resâili İmâm Gazâlî içinde, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, 
Beyrut-Lübnan, 1994, s. 70.

29 Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 144.

30  Gazâlî, a.g.e., s. 143-144.



82 TYB AKADEMİ / Ocak 2011

kavrayamadığı bir bilgiye katılımın ve ona uymanın ne ölçüde mümkün olaca-
ğıyla ilgilidir. Bu sorunun çözümünde “iman” kavramı anahtar niteliktedir. Bu 
noktada Gazâlî akıl ile imanı birleştirir. Gazâlî bu durumu şöyle açıklar: 

Kalbe konan ve Allah’ı ve onun elçilerini bilmeye yarayan basiret nuruyla aklı yer-

mek mümkün değildir. Yüce Allah’ın övdüğü bu akıl nasıl yerilebilir? Eğer yerilirse 

geriye övülecek ne kalır? Geriye övülecek şey şeriat kalır, denilirse, biz de şeria-

tın doğruluğunu ne gösterir diye sorarız. Eğer, bunu gösterecek şey yakin gözü ve 

imandır, denilirse, bu sözün hiçbir değeri yoktur. Çünkü akıl demekle kastedilen 

şey, zaten yakin gözü ve imandır. Öyle ki akıl, nesnelerin hakikatinin kendisiyle 

algılandığı ve insanı hayvandan ayıran bir iç niteliktir. Dolayısıyla iman ile akıl 

arasında bir ayırım yapmak, ancak hakikati sözlerde arayan halkın cehaletinden 

gelir.31 

Gazâlî’ye göre iman, doğru bilgiye dayalı bir durumdur. Platon’un Menon 
ve Theaetetus diyaloglarında sözünü ettiği yanlış bilgiye iman etmek gibi bir 
ayırım Gazâlî’de söz konusu değildir.32 Çünkü iman etmek, anlamayı gerekti-
rir, anlamak ise aklın işidir. 

Özetle Gazâlî’ye göre dinsel bilgi de bir tür akıl bilgisidir. Ancak bu bilgi, 
herkesin kendi çabasıyla kazanabileceği, kendi akıl yürütmesiyle elde edebile-
ceği türden değildir. Çünkü akıl yetisi, insanlarda kullanımı bakımından fark-
lılaşmaktadır. Öte yandan bu durum “iman” ile tüm insanlar için ortak bir 
zemine taşınır. Böylece diğer insanlar doğru bilginin taşıyıcıları olan peygam-
berin bildirdiklerine iman ederek bu üstün akıl bilgisine katılırlar. Böylece 
Gazâlî, akıl yetisinin kullanımına göre imanın üç basamağından söz eder.

a) Salt taklitten ibaret olan imandır ki, doğru ve emin bir kimsenin sözleri-
ne inanmak bu türdendir. Bu tür imanda kesinlik yoktur. Çünkü gerçeğe ulaş-
ma değil, gerçeğin öğretilmiş olması söz konusudur. Bu tür bir iman, sıradan 
insanlara özgüdür.

b) İmanın ikinci biçimi kanıtla karışmış imandır ki, kelamcılara özgüdür.

c) Gerçek bilgiyi ve kesinliği ifade eden imandır ki, peygamber ve ariflere 
özgüdür. Çünkü onlar görerek öğrenir ve iman ederler. Bununla birlikte onlar 
da nicelik ve nitelik bakımından farklılaşırlar. En üst basamakta peygamber-
lerin imanı vardır.33 Bu en üst basamak, Faal Akıldaki suretlerin taklit ve kop-
ya yoluyla değil, parlak kanıtlar ve açık delillerle birlikte yakini yolla, bir anda 
ya da bir âna yakın bir zamanda irtisam ettiği kutsal akıl basamağıdır.34

31  Gazâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, I. 84.

32  Hanifi Özcan, Epistemolojik Açıdan İman, MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1997, s. 70.

33  Gazâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, III. 17-18.

34  Gazâlî, Meâricü’l-Kuds, s. 143.
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Sonuç

Gazâlî’nin felsefeye karşı tavrı bellidir ve onun felsefeyle dini uzlaştırma gibi 
bir gayesi yoktur. Ancak bu onun, akli bilginin karşısında bir tavır takındığı 
ve akılla dini birbirinden ayırdığı anlamına gelmez. Öyle ki Gazâlî, İslam fel-
sefesinin önemli problemlerinden biri olan akıl-din ilişkisine kendinden önce 
Fârâbî ve İbn Sînâ’nın yaklaşımından özce ayrılmaz. Bununla birlikte birkaç 
açıdan onlardan ayrıldığı da sözlenebilir. Ayrılıkların başında Gazâlî’nin bu iki 
alanı birbirine destek olarak görmesi gelir. Oysa Fârâbî ve İbn Sînâ çizgisinde-
ki felsefede dinsel bilgiler, akli bilgilerin sıradan insan kavrayışına sunulmuş 
simgesel örnekleri olarak görülür. Ayrıca o, yöntem ve terminoloji olarak da 
onlardan ayrılır. Terminoloji bakımından ayrılığının en temel nedeni, onun 
tasavvufa duyduğu eğilim olabilir. Daha da önemli olan yöntem ayrılığı ise, 
onun eserlerini yazarken sadece belli bir zümreye yönelik değil, halkın gene-
line seslenmiş olması ve bunun sonucunda sıradan insanların imanına zarar 
vermeme, hatta onların imanını güçlendirme gibi bir kaygıyı taşımasıdır. Bu 
bakımdan özellikle İbn Sînâ’da akıl-din ilişkisi sorunu çerçevesinde, bir yan-
dan bilginin kazanılmasında akıl yürütme yolu (çıkarımsal akıl) ile vahiy yolu 
(sezgisel akıl) arasındaki ayırım vurgulanırken bir yandan da felsefeye rağbeti 
arttırma amacı söz konusudur. Gazâlî’nin ise akıl yürütme ile vahiy arasındaki 
farkı belirlemek gibi bir çabası olmasına karşın felsefeye duyulacak rağbeti 
arttırmak gibi bir kaygısı yoktur. Fakat o da, dinin akli bir temeli olduğunu 
savunmakta ve bu konuda birçok bakımdan İbn Sînâ’yla aynı yönde düşün-
mektedir.

Müslüman toplumlarda daha sonradan ortaya çıkan akıl-iman ayrımının, 
Gazâlî’nin kendinden değil onun filozofları eleştirisinin akıl eleştirisiyle birlik-
te değerlendirilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim İhvân-ı Safâ’dan 
başlayıp İbn Rüşd’e kadar bütün İslam felsefesinde olduğu gibi, Gazâlî’de de 
akıl ile imanı birleştirmek ve imanı aklın üzerine inşa etmek, temel amaçlar-
dan biridir. Ancak bu tavır, –gerçekten çok önemli bir araştırma konusudur– 
Müslüman toplumlarda her nedense daha sonraları ortadan kalkmış, dinsel 
bilgi akıl bilgisinden tümüyle ayrı ve iman da dinsel bilgiye özgü ve akli açıkla-
ması olmayan bir şey olarak anlaşılmıştır. Müslüman toplumlarda akıl-iman 
çatışması şeklinde ortaya çıkan bu tavır değişikliğinin Gazâlî’ye nispet edil-
mesi ve ardında başka etkenlerin olup olmayacağı ihtimalinin bile görmezden 
gelinmesi, ona yapılmış büyük bir haksızlık olduğu gibi tarihsel açıdan kendi-
mizi anlamamıza da engel olmaktadır.
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The Relationship Between Intellect and Religion According to Ghazali

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Abstract

Ghazalî has got an important place at the re-evaluation of the mean of intellect. He especially separates 
from the comprehension of Aristotelian philosophy with his defense that the knowledge is won with 
a faculty transcending intellect, not the way of reason. That beyond human intellect peculiar to some 
superior people (prophets and walies). Other people participate in this knowledge merely with the way 
of faith, not the way of reason. However this faculty that Ghazali constituted its frame of sense with the 
concept of heart, light and intuition hasn’t been thinks separately from the intellect. In the same way, 
faith is related to the intellect too. Consequently transcendental characteristic of the faculty that brings 
up the religious knowledge doesn’t come to mean that this knowledge is irrational or opposed to intel-
lect. Because according to the place and the cause of knowledge, there isn’t any differentiation between 
the rational knowledge and the religious knowledge. In this respect Ghazali can be seen a conciliationist 
thinker at the relationship between intellect and religion. 

Key Words: Intellect, light, intuition, heart, faith
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Gazâlî’nin Akıl Eleştirisi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız

Özet

Gazâlî İslam felsefesinde akla verilen anlamın yeniden değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. O, 
özellikle dinsel bilginin akıl yürütme yoluyla değil de aklı-üstü bir yetiyle elde edilebileceğini savunmak-
la Aristotelesçi felsefe anlayışından ayrılır. Bu akıl-üstü yeti, seçkin birtakım insanlara (peygamberler ve 
veliler) özgüdür. Diğer insanlar ise bu bilgilere akıl yürütme yoluyla değil, ancak iman yoluyla katılabilir. 
Şu var ki, Gazâlî’nin kalp, nur, sezgi gibi kavramlarla anlam çerçevesini oluşturduğu bu yeti, akıldan tü-
müyle ayrı bir yeti olarak düşünülemeyeceği gibi iman da akıl ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla dinsel 
bilgiyi ortaya koyan yetinin aşkın niteliği bu bilginin akıldışı ya da akla aykırı olduğu anlamına gelmez. 
Çünkü bilginin yeri ve nedeni bakımından akli bilgi ile dinsel bilgi arasında hiçbir ayırım yoktur. Bu 
bakımdan Gazâlî, akıl-din ilişkisinde uzlaşmacı bir düşünür olarak görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Akıl, nur, sezgi, kalp, iman
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Gazâlî’nin Tanrı Anlayışı

Ömer Bozkurt
Yrd. Doç. Dr., Karatekin Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

I. Giriş

Bu çalışmamızda Gazâlî (öl. 1111)’nin Tanrı anlayışını felsefi temelleriyle bir-
likte ortaya koymaya çalışacağız. Bunu İbn Sînâ (öl. 1037)’nın Tanrı mesele-
sini ele alış tarzından hareketle oluşturacağımız bir çerçeveye göre yapmayı 
amaçlıyoruz. Zira İbn Sînâ’nın Tanrı konusunu ele alış biçimi Fârâbî (öl. 950) 
ile benzerlik göstermekle1 birlikte, daha sistemli olduğu için çalışmamızda 
İbn Sînâ’yı esas aldık. Yine Gazâlî’nin Tehâfüt’te filozofları kastederek yap-
tığı eleştirilerin, temelde İbn Sînâ’ya yönelik olması, İbn Sînâ’yı ölçüt alma-
mızda önemli bir faktördür. Ayrıca çoğu İslam filozofunun, Tanrı ve O’nun 
zorunluluğu konusundaki düşünceleri ve bu konuyla ilgili tartışmalarda İbn 
Sînâ’nın çizdiği sınırlarda dolaşması da İbn Sînâ’ya dayalı bir çerçeveyi be-
nimsememizde etkili olmuştur. Bununla birlikte İbn Sînâ’ya dayalı bir çerçe-
veyle Gazâlî’nin Tanrı anlayışını ortaya koymak, Gazâlî’nin Tanrı anlayışının 
felsefi temelleri hakkında da bir bilgi verecektir. Konuyu bu bağlamda ele al-
mak elbette Tanrı meselesiyle ilgili vâcip, mümkün, muhal, vâcibu’l-vücûd, 
basit, mürekkep, zât, sıfat, varlık, mahiyet, cevher, âraz gibi birçok kavram 
ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri de karşımıza çıkaracaktır. Biz önce İbn 
Sînâ’nın konuyu ele alış biçimiyle ilgili bir çerçeve çizecek ardından Gazâlî’nin 
bakışını bu çerçeveye göre inceleyeceğiz.  

İbn Sînâ’nın eserlerine baktığımızda onun, zorunlu varlığı (Tanrı) şu dört 
ilkeyle ortaya koyduğunu görmekteyiz: 

1  İbn Sînâ’nın ileride aktarılan görüşlerini Fârâbî’nin görüşleriyle karşılaştırmak için bkz. Fârâbî, 
İdeal Devlet (el-Medinetu’l-fâzıla), çev. Ahmet Arslan, Vadi Yay., Ankara, 1997, s. 38-39, 40-46; 
“Zenon Risalesi”, Fârâbî içinde, çev. H.Z. Ülken, K. Burslan,  Kanaat Ktb., yy., trs., s. 109, 111-112; 
“Ta’likât”, Fârâbî içinde, s. 84; “Deavii Kalbiyye”, Fârâbî içinde, s. 116; Kitâbu’l-Fusus, Dâru’l-
Meârif, Haydarâbâd, 1345, s. 4-5.
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A. Zorunlu Bir Varlığın Varlıksal Gerekliliği veya Zorunluluğu:2 İbn 
Sînâ, zorunlu bir varlığa ve onun varlıksal gerekliliğine dair açıklamalarda 
bulunurken farklı yöntemler kullanmaktadır. Bazen zorunlu ve mümkün, ba-
zen de illet-ma’lul ilişkilerinden yararlansa da illet-ma’lul ilişkisine daha fazla 
önem verdiği görülmektedir.3

İbn Sînâ’ya göre, varlık kazanan şeyler, aklen iki kısma ayrılır: Birincisi, 
zâtı dikkate alındığında varlığı zorunlu olmayandır. Bunun varlığı imkânsız 
da değildir, aksi takdirde var olmazdı. Bu şey imkân sahasındadır. İkincisi ise 
zâtı dikkate alındığında varlığı zorunlu (vâcibu’l-vücûd) olandır.4 Zorunlu ve 
mümkünün belirlenmesinde bunların sebebinin olup olmaması önemlidir. 
Ona göre, bir şeyin sebebi varsa mümkün, yoksa zorunludur.5

İbn Sînâ’ya göre vâcip önceliklidir, tasavvur edilmeye her şeyden önce la-
yık olandır. Vâcip, varlığın pekişmesi demek olup yokluktan daha iyi bilinir-
dir. Çünkü varlık kendisiyle, yokluk ise herhangi bir şekilde varlık vasıtasıyla 
bilinebilir.6 İbn Sînâ’yı vâciple ilgili bu yaklaşıma götüren etken, mümkün, 
vâcip ve muhalin tariflerinde gördüğü problemlerdir. Ona göre bu kavramlar-
dan biri diğeriyle tanımlanmaktadır. Örneğin, “Mümkün, vâcip olmayandır.” 
“Vâcip, yokluğu farz edilemeyecek veya olduğundan başkasının düşünülmesi 
imkânsız olandır.” “İmkânsız, yokluğu vâcip olandır.” gibi.7 İbn Sînâ bu so-
runu, vâcibi öncelikli kılmakla çözer. Bu nedenle o, önce vâcibi ve onun vü-
cûbunu ele alır. Onun bu yaklaşımı ontolojik delilin ilk biçimlerinden kabul 
edilmiştir.8 

B. Nedensizlik: İbn Sînâ’ya göre varlığı zâtı gereği zorunlu olanın, illeti yok-
tur. Onun bu zorunluluğu bütün yönlerdendir. Eğer onun illeti olsaydı, varlı-
ğını o illetten almış olurdu. Varlığını herhangi bir şeyden alan her varlık, baş-
ka bakımdan değil, zâtı bakımından düşünüldüğünde, varlığı zorunlu olamaz. 

2 İbn Sînâ, “Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler içinde, çev. A. Açıkgenç, H. Kırbaşoğlu, Kitâbiyât Yay., 
Ankara, 2004, s. 45-46; Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, çev. E. Demirli, Ö. Türker, Litera Yay., İst., 2005, 
II. 70 vd.

3 İbn Sînâ, “Risâletu’l-Arşiyye”, s. 45.

4 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, I. 35; el-İşârât ve’t-tenbihât, çev. A. Durusoy, M. Macit, E. 
Demirli, Litera Yay., İstanbul, 2005, s. 127; “Uyûnu’l-Hikme”, Risaleler içinde, s. 86; Fârâbî, 
“Müfârikât”, Fârâbî içinde, s. 101; “Deavii Kalbiyye”, s. 115-116.

5 İbn Sînâ, “Risâletu’l-Arşiyye”, s. 45.

6 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, I. 33-34.

7 İbn Sînâ, a.g.e., I. 32-33.

8 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İİFV Yay., İzmir, 1999, s. 31-32. Bu konudaki geniş tartışma ve yo-
rumlar için bkz. Atay, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001, s. 175-
188; Fârâbî’de ontolojik delilin bir biçimi vardır. Bkz. Mehmet Bayrakdar, “Fârâbî ve İbn Sînâ’da 
Ontolojik Delil Üzerine”, İbn Sînâ Doğumunun Bininci Yılı Armağanı, TTK, Ankara, 1984, s. 
461-472; Fârâbî, “Deavii Kalbiyye”, s. 116; “Uyûnu’l-mesâil”, Felsefe Metinleri içinde, çev. Mahmut 
Kaya, Klasik Yay., İstanbul, 2003, s. 118. 
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Böyle bir varlık zâtı gereği zorunlu varlık değildir. Dolayısıyla zorunlu varlığın 
illeti yoktur. Bir şeyin hem zâtı gereği hem de başkası nedeniyle zorunlu varlık 
olması mümkün değildir. Çünkü başkası nedeniyle zorunlu olursa, onsuz var 
olamaz. Zâtı gereği zorunlu, varlığında başka varlığın zorunlu kılışının tesiri 
olmaksızın mevcut olmuştur.9

C. Teklik (Ortaklığı Kabul Etmemek): İbn Sînâ zorunlu varlığın ortağı-
nın olmaması gerektiğini uzun ihtimaller çerçevesinde değerlendirerek ortaya 
koymaya çalışmıştır.10 Bu değerlendirmelerin temelinde, zorunluluğun tekliği 
gerektirdiği anlayışı yatar. İbn Sînâ’nın teklik konusundaki geniş açıklamala-
rını Gazâlî’nin açık ve öz cümleleriyle şöyle özetleyebiliriz: 

Eğer zorunlu varlık iki tane olsaydı, zorunlu varlık kavramı, her biri için 
söz konusu olurdu. Kendisine zorunlu varlık denenin zorunluluğu ya kendi 
özünden kaynaklanır, başkasından geldiği düşünülemez ya da varlığının zo-
runlu oluşunun bir sebebi vardır. Bu takdirde bir sebep onun varlığını zorunlu 
kılmış, böylece varlığı zorunlu olan, özü bakımından sebepli olmuş demektir. 
Hâlbuki zorunlu varlık denince varlığının hiçbir şekilde bir sebeple ilişkisinin 
bulunmaması kastedilir.11 

İbn Sînâ’da zorunlu varlığın denginin olmaması demek, onun tek olması 
demektir. Zorunlu varlık bir tek zât olmalıdır; aksi takdirde çokluk olup çok-
luktan her birisinin zorunlu varlık olması gerekir.12

D. Birlik veya Basitlik (Çokluğu Barındırmamak): İbn Sînâ’ya göre 
zorunlunun varlığı hiçbir şekilde çoğalmaz ve onun zâtı sırf, mahza ve gerçek 
birlik sahibidir. İbn Sînâ burada zorunluyu diğer varlıkların durumlarından 
ayırdığımızda herhangi bir izafenin anlaşılmaması gerektiğine dikkat çeker. 
Çünkü zorunlu, hiçbir şeye izafeten var olan bir varlık değildir.13 İbn Sînâ zo-
runlu varlığın birliğini, bu birliği bozacak durumları ondan tenzih ederek izah 
etmiş ve bunları şöyle sıralamıştır: 

9 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, I. 36; el-İşârât, s. 127, 130; Fârâbî’nin görüşleri için bkz. Fârâbî, 
İdeal Devlet, s. 33-35; “Deavii Kalbiyye”, s. 116-117. 

10 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, I. 35-36, 38-40.

11 Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, çev. M. Kaya – H. Sarıoğlu, Klasik Yay., İstanbul, 2005, s. 85; krş. İbn 
Sînâ,  Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, I. 38-39.

12 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, I. 41-44; II. 94 - 99; el-İşârât, s. 130, 131; “Uyûnu’l-Hikme”, s. 
89; Fârâbî’nin görüşleri için bkz. Fârâbî, İdeal Devlet, s. 33-35, 36-37; “Deavii Kalbiyye”, s. 117; 
“Uyûnu’l-mesâil”, s. 119; “Zenon Risalesi”, s. 111.

13 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, I. 35-36; II. 88; el-İşârât, s. 130-133; “Uyûnu’l-Hikme”, s. 
90-91; Fârâbî’nin görüşleri için bkz. Fârâbî, İdeal Devlet, s. 38-40; “Deavii Kalbiyye”, s. 116-117; 
“Uyûnu’l-mesâil”, s. 119; “Zenon Risalesi”, s. 111; “Ta’likât”, s. 93.  
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a) Mahiyeti yoktur sadece inniyeti vardır.14

b) Cinsi yoktur. Mahiyeti olmayanın cinsi de yoktur.15

c) Tamdır, sırf iyidir.16

d) Cevherdir, birdir, âkil, akıl makuldür.17

e) Cisim veya cisimsel değildir.18

İbn Sînâ’nın birlikle ilgili belirlediği bu başlıkları biz şu üç maddeye indir-
geyebiliriz:

a) Cisimsellik problemi.
b) Varlık-mahiyet ilişkisi.
c) Zât-sıfat ilişkisi.

İbn Sînâ’nın konuyu ele alış tarzı doğrultusunda belirlediğimiz bu çerçeve 
bağlamında Gazâlî’nin Tanrı anlayışını ortaya koymaya geçebiliriz:

II. Gazâlî’nin Tanrı Anlayışı

Gazâlî varlığı ikiye ayırır: Bunlardan ilki, “varlığı kendi zâtından varlık” olan 
Allah, diğeri ise “varlığı başkasından olan” mümkün varlıklardır. Mümkün 
varlıklar kendisiyle kaim olmayan ve varlığını Allah’a borçlu olan varlıklardır. 
Gerçek ve mutlak anlamda varlık ise Allah’tır.19 “Allah nasıl bir varlığa sahip-
tir?” sorusuna Gazâlî, O’nu hakiki mânada bilmek imkânsızdır, şeklinde cevap 
verir. Ancak bunun yanında Allah’ı gerçek mânada sadece Kendisi’nin bilebi-
leceğini de söyler.20 Bu noktada onun sufi bir tavır sergileyerek muhtemelen 
Allah’ı Allah’la bilmeye dikkat çekmek istediğini söyleyebiliriz.

Gazâlî, Hz. Muhammed (sav)’in hadislerine dayanarak, Allah’ın doksan do-
kuz ismi olduğunu söylese de O’nun isimlerini bu sayıyla sınırlamaz. Allah’ın 
bu isimlerinin bütün ilahî sıfatları içerdiğini, bu sıfatların sonuçta yedi sı-
fata döndüğünü ama hepsinin de nihayetinde “Allah” isminde toplandığını, 
“Allah”ın da zâta delalet ettiğini söyler. “Allah” ismi teşbihle de olsa başkasına 
verilemez.21

14 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlahiyât, II. 89-92.

15 İbn Sînâ, a.g.e., II. 92-93.

16 İbn Sînâ, a.g.e., II. 100-107.

17 İbn Sînâ, a.g.e., II. 108-115.

18 İbn Sînâ, a.g.e., II. 99, 102, 111; İbn Sînâ, “Risâletu’l-Arşiyye”, s. 60; Necât, İlahiyât, Mektebetu’l 
Murtadaviyye, Tahran, trs., s. 227-228.

19 Gazâlî, Mişkâtu’l-envâr (Nurlar Feneri), çev. S. Ateş, Bedir Yay, İstanul, 1994, s. 29-30.

20 Gazâlî, “Ravzatu’t-tâlibîn ve umdetu’s-sâlikîn”, Resâilu Gazâlî içinde (İkinci Böl.), Dâru’l-Kutubi’l-
İlmiyye, Beyrut, trs., s. 49, 53.

21 Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ fî şerhi esmâi’l-hüsnâ, çev. M. Ferşat, Ferşat Yay., İstanbul, 1972, s. 74-76, 
211-212. 
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“Vâcibu’l-vücûd” kavramının Allah için kullanılması konusunda Gazâlî, 
farklı ifadeler sarf eder. Her ne kadar bu kavramın kapalı olduğunu söylese de, 
bunu kullanmaktan kaçınmadığını birçok eserinde görmekteyiz.22 Gazâlî’ye 
göre Allah’ın sadece zâta delalet eden ismi “Allah” ve buna yakın olan “Hakk” 
ismidir. Ancak bu isimleri “vâcibu’l-vücûd” olması açısından, zâtı kastederek 
söylemek ona göre bir ön şarttır.23 Ona göre “vâcip” kavramı, felsefi anlamda 
Allah için kullanılır. Bu doğrultuda vâcip, muhal olan bir şeye ilişmez. Bir şe-
yin vâcip olması, o şeyin zıddının muhal olması anlamına gelir. Gazâlî’ye göre, 
varlığı bilinen bir şeyin var olmaması, ilmin cehle, bilginin bilgisizliğe dönüş-
mesi anlamına gelir, ki bu da muhaldir.24 Dolayısıyla O’nun yokluğundan söz 
edilemez. 

Gazâlî’ye göre vâcibin varlığı, zâtını gerektirir.25 O, illete ihtiyaç duymayan 
ve değişmeyen bir varlıktır.26 O, ezelîdir. Zira zorunluluk ile imkân, birbirine 
aykırı olan iki kavramdır. Dolayısıyla zâtı vâcip olan bir şey, imkânla vasıfla-
namaz.27 Zorunluluğa (vucûb) gelince, Gazâlî onu bir kavram olarak görür. 
Ona göre “vücûp”, “imkân” ve “imtina” kavramları gibi tümel bir kavramdır. 
Tümeller çerçevesinde bakıldığında zorunluluk, kendileriyle nitelenecek bir 
var olana ihtiyacı olmayan akli bir yargıdır. Dolayısıyla onun, dışarıda dayan-
dığı bir dayanağı yoktur.28

Gazâlî’nin zorunlu varlığı (Tanrı), ana hatlarıyla tanıtan bu düşüncelerin-
den sonra onun Tanrı’yla ilgili düşüncelerinin ayrıntılarına geçebiliriz.

A. Varlıksal Zorunluluk: Gazâlî varlık konusunu her ele alışında, sözüne 
Allah’la başlar. Bunda Gazâlî’nin, İbn Sînâ gibi, varlığı yokluktan (adem) daha 
öncelikli görmesi etkendir. Varlık ilme, yokluk cehalete;29 varlık nura, yokluk 
karanlığa benzediğinden, asıl olan varlıktır. Gazâlî’ye göre gerçek mânada tek 
bir varlık vardır. O da Allah’tır. O’nun dışındakilerse hakiki mânada varlık de-
ğildir. Çünkü bunların varlığı zâtlarından değil, Allah’tan dolayıdır.30 Öyleyse 
varlık ismine en layık olan elbette zorunlu varlıktır.31 Gazâlî’ye göre zorunlu, 
“aklın, yokluğunu kabullenemediği şey”dir.32 

22  Gazâlî, a.g.e., s. 211-212.

23  Gazâlî, “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 49, 53.

24  Gazâlî, el-İktisâd fi’l-i’tikâd (İtikatta Orta Yol), çev. K. Işık, AÜİF Yay., Ankara, 1971, s. 119.

25  Gazâlî, a.g.e., s. 23.

26  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 39.

27  Gazâlî, el-İktisâd, s. 105.

28  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 42, 44 -45.

29  Gazâlî, Risâletu’l-Ledünniyye, çev. Serkan Özburun, Semerkant Yay., İstanbul, 2006, s. 26.

30  Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 73.

31  Gazâlî, “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 49, 53.

32  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 42.
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Bu düşünceleriyle Gazâlî, şüphesiz olarak, zorunlu bir varlığın zorunlu-
luğunu ortaya koymuş olmaktadır. Ona göre, kendisinden önce hiçbir şeyin 
bulunmadığı bir ilk var olanın bulunmasına akıl engel değildir. Böylece o, var-
lığın zorunluluğunu aklen ortaya koymuş olmaktadır.33 Bu noktada onun İbn 
Sînâ’yla benzerlikler gösterdiğini ve varlık fikrinden hareketle Allah’ın zorun-
luluğunu ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Diğer yandan Gazâlî, zorunlu varlığın zorunluluğunu ortaya koyarken ta-
kip edilmesi gereken en iyi yolun kelami bir kanıtlama biçimi olan hudûs delili 
olduğunu da belirtir. Hudûs delilini ana hatlarıyla şöyle özetler: Her hâdisin 
hudûs bulması için bir sebep lazımdır. Âlem hâdistir. O hâlde hudûsunun bir 
sebebi olması gerekir. O sebep de Allah’tır.34 

Bunlara ek olarak, onun, Kur’an’dan ilham alarak tasavvufi sembollerle de 
bir vâcibin zorunluluğunu ortaya koyduğunu şu cümlelerinden görmekteyiz: 

Şimdi sen nurların bir tertip üzere olduklarını bildinse, şunu da bil ki, bu tertip 

sonsuzca devam etmez. Bir ilk kaynakta durur. Bu kaynak zâtı için ve zâtıyla nur-

dur. Nur, kendisine (Allah’a) başkasıyla gelmez. Aksine derece derece bütün nur-

lar bu kaynaktan doğar. Şimdi düşün bakalım, nur ismine, nurunu başkasından 

alan mı daha layıktır, yoksa zâtında aydınlatıcı olup bütün mâsivâyı da aydınlatan 

ilk kaynak mı? Bu gerçeğin sana gizli kalacağını zannetmem. Böylece nur isminin, 

kendisinin üstünde hiçbir nur olmayan, bütün nurların kendisinden çıktığı en yük-

sek nura daha layık olduğunu iyice anlamış olursun.35

Böylece Gazâlî varlığın zorunluluğunu, hem burhani hem de cedelî delil-
lerle ispat etmektedir. Zorunlu varlığı ortaya koymada, İbn Sînâ kadar olmasa 
da kısmen ontolojik delili kullandığı söylenebilir. Bunun yanında, kozmolojik 
delillerden olan hudûs delilini en çok kullanan düşünürlerden biri olduğu da 
karşımıza çıkmaktadır. Yine tasavvufi bir yol takip ederek, Tanrı’nın varlıksal 
zorunluluğunu ortaya koyduğunu da görmekteyiz. Neticede Gazâlî’ye göre zo-
runlu varlığın var olması, bir zorunluluktur ve bu aklın bir gereğidir.

B. Nedensizlik: Gazâlî’ye göre zorunluyu anlamada, “mümkün” ve “im-
kânsız” kavramları önemli bir yere sahiptir. Çünkü ilim; zorunlu, mümkün 
ve imkânsız olana ilişir. Zorunlu, Allah’ın zâtı ve sıfatlarını; mümkün, tüm 
mümkünleri veya var olabilenleri; imkânsız ise varlığı mümkün olmayan veya 
asla var olamayanları ifade etmektedir.36 Mümkünün en bariz özelliği, onun 

33  Gazâlî, a.g.e., s. 36.

34  Gazâlî, el-İktisâd, s. 22-23.

35  Gazâlî, Mişkâtu’l-envâr, s. 28.

36  Gazâlî, “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 53; el-İktisâd, s. 23.
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değişebilen ve bir nedene ihtiyaç duyan olmasıdır.37 Zorunlu, hem mümkün 
hem de imkânsıza; zorunluluk ise, hem imkân hem de imkânsızlığa zıttır. 
Zorunlu, bu nedenle hem imkân hem imkânsızlıktan farklıdır. Çünkü O’nun 
varlığı zâtının gereğidir.38 O, illete ihtiyaç duymaz ve değişmez. O, sebeplerin 
sebebidir.39

Ona göre zorunlu varlık nedensizdir; zâtının, sıfatının, sıfatının özüyle var 
olmasının bir nedeni de yoktur.40 Gazâlî, zorunlu varlıktan, nedenleri öylesine 
uzak tutmuştur ki, tanımlarının büyük bölümünü vâcibin mutlak nedensizliği 
etrafında toplamıştır. İşte bu tanımlardan bazıları: Zorunlu varlık, bir nede-
ni olmayandır.41 Zorunlunun, sebebin inkârı dışında hiçbir anlamı yoktur.42 
Vâcip, sebebinin olmaması anlamına gelir.43 Kendisinden önce yokluk bulun-
mayan varlık, süreklidir; dolayısıyla da bir failin fiili olamaz.44 

Gazâlî’nin zorunlu varlığın nedensizliğini ve varlığının kendinden oldu-
ğunu ifade eden bu açıklamaların benzerini, onun tasavvufi nitelikteki eser-
lerinde de görmekteyiz. Mişkât’ta şunları söyler: Allah’ın nurunun, üstünde 
faydalanacağı bir nur yoktur. Bu nur kendisi içindir, zâtındadır, zâtındandır, 
zâtı içindir, başka hiçbir nurdan kendisine ışık gelmiş değildir.45 O, göklerin ve 
yerin nurudur. Onun nuru diğer nurlara benzemez. Çünkü Allah, mutlak nur 
olup O’nun nuru nedenlilerdeki nur gibi değildir.46

Gazâlî, nedensizliği Allah’ın “Kayyûm” ismiyle de ifade eder: Onun şu cüm-
leleri bu durumu göstermek için yeterlidir: 

Kendi zâtı ile kaim olmasında, hiçbir yere, hiçbir şeye muhtaç olmayana “kâimun 

bi-nefsihî mutlâka” denir. Kendi nefsiyle kaim olmasında hiçbir şeye muhtaç ol-

mayan, bununla beraber, her mevcut kendi sayesinde ayakta durabilen, O’nsuz 

37 Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 39.

38 Gazâlî, el-İktisâd, s. 23.

39 Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 39; Gazâlî’nin imkân, imkânsızlık ve zorunluluk konusundaki 
düşünceleri için bkz. Ömer Bozkurt, Gazâlî ve İbn Rüşd’de İmkân, İmkânsızlık ve Zorunluluk, 
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), AÜSBE, Ankara, 2009, s. 13-77.

40 Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 102.

41 Gazâlî, a.g.e., s. 113.

42 Gazâlî, a.g.e., s. 118.

43 Gazâlî, a.g.e., s. 124.

44 Gazâlî, a.g.e., s. 64; ayrıca bkz. Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-dîn, çev. Ahmet Serdaroğlu, Bedir Yay., 
İstanbul, 1993, I. 229.

45 Gazâlî, Mişkâtu’l-envâr, s.33, 34, 35.

46 Gazâlî nurları şu şekilde sınıflandırır: 1- Ateşin ışığı gibi olan nur. 2- Varlıkları göremeye yarayan 
gözün nuru gibi olan nur. 3- Güneşin nuru gibi olanı ki bu nur bileşik değildir. 4- “Nurun Mahz” 
ki bu, kendisiyle kaimdir, eşyayı olduğu hâl üzere idrak eder, bu nur akıl ve nefistir. 5- Kur’an’ın 
ifadesiyle Hz. Peygamber de bir nurdur. Fakat bu istiareyledir. Bu bağlamda ilme de nur denir. 
6- Mutlak Nur: Bu ise Allah’tır. Akıl ve nurdan (ruh olmalı) ruhaniyet açısından daha yücedir. Bkz. 
Gazâlî, “Mi’râcu’s-sâlikîn”, Resâilu Gazâlî içinde, s. 95-96.
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eşya için varlık tasavvur edilemeyene de “Kayyûm” denilir. (…) İşte bu vasıf ancak 

Allah’a layıktır.47

Gazâlî’de zorunluluk için belirlenen “nedensizlik” kuralı, zorunlunun ezelî 
(kadîm) ve ebedî olmasının izahında da önemli bir yer alır. Gazâlî bu durumu 
el-İktisâd’ın, ikinci ve üçüncü ilkelerinde (dâva) açıklamıştır. Birinci ilkede 
Allah’ın varlığını ortaya koyan ve bunu hudûs deliliyle ispatlayan Gazâlî, ikinci 
ve üçüncü ilkelerde ezelîlik ve ebedîliği ele almıştır. İkinci ilkede Allah’ın ezelî 
olmasını şöyle izah eder: Allah hâdis olsaydı, bir nedene muhtaç olurdu. Bu 
da teselsülün sonsuzluğa varmasına neden olurdu ki bu imkânsız bir şeydir. 
Öyleyse kesin olarak bir kadîmde son bulması gerekir. Üçüncü ilkede ise ebe-
dîliğe vurgu yapmaktadır: Kıdemi sabit olanın yokluğu muhaldir. Eğer yok 
olsaydı, başka bir sebebe muhtaç olurdu.48 

Dolayısıyla Gazâlî, Allah’ın kıdem ve ezelîliğini izah ederken, nedensizlik 
prensibini esas almıştır. Bu nedenle Allah’ın kadîm ve ezelî olması demek, 
aslında nedensiz olması demektir. 

Zorunluluktaki nedensizlik kuralıyla Gazâlî, İbn Sînâ’yla büyük bir ben-
zerlik göstermiştir. Aslında zorunluluğun ele alınacağı diğer boyutlar da so-
nuçta dönüp dolaşıp illet meselesine gelir. Vâcibin tek ve bir olması, hep illet-
ma’lul ilişkisi temele alınarak düzenlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu nedenle 
Gazâlî’de vâcibin zorunluluğu, illetsizlikle belirlendiği gibi, illetsizlik de zo-
runluluğun temel unsuru olmuştur. 

Bu konuyla ilgili olarak İbn Sînâ’ya yönelttiği bir eleştiride Gazâlî, onun zo-
runlu varlık altındaki varlığı bir yönüyle vâcip bir yönüyle de mümkün (vâcib 
ligayrihi mümkîn bizâtihi) görmesini,49 zorunluluğun nedensizliği ilkesine 
ters bulur. Gazâlî’ye göre zorunlu varlık birdir. Bire eklenen şey mümkün ol-
duğu ve mümkün de bir nedene muhtaç olduğundan böyle bir şey olamaz. 
Yani zorunlu, mümkün olamaz. Diğer yandan da nedenli, yani mümkün var-
lığa da özü dolayısıyla zorunlu denemez. Yoksa zorunlu varlık tek olmaz.50 
Gazâlî’ye göre İbn Sînâ’nın varlık ayırımı net değildir. Gazâlî, bu tanımın an-
cak şu şekilde netleşebileceğini söyler: Eğer İbn Sînâ, vâcip varlıktan bir ne-
deni bulunmayanı, mümkün varlıktan da kendisi dışında bir nedeni bulunanı 
kabul ederse, sebep-sebepli ilişkisiyle bir ilk ilkede durabilir. Aksi takdirde bu 
tanımın dışına çıktığında birden fazla ilkede durma olasılığı yüksektir.51

47  Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 175.

48  Gazâlî, el-İktisâd, s. 29.

49 İbn Sînâ’nın bu görüşü için bkz. İbn Sînâ, Necât, İlahiyât, s. 224-225; Fârâbî’de de benzer görüş 
vardır. Bkz. Fârâbî, “Uyûnu’l-mesâil”, s. 120; “Deavii Kalbiyye”, s. 118-119;  “Zenon Risalesi”, s. 112.

50  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 73.

51 Gazâlî, a.g.e., s. 82. 
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Görüldüğü üzere, burada Gazâlî’nin yaptığı itirazın özünde, nedensiz tek 
bir varlığın kabul edilmesi zorunluluğu vardır. Nedensizlik derken de bunu 
mutlak mânada görmek gerektiğini vurgulamıştır. Eğer nedensizlik ilkesi, 
mutlak mânada kabul edilmezse, ileride izah edilecek olan “teklik” (ortaklığı 
kabul etmemek) ve “birlik” (çokluğu barındırmamak) ilkelerine zarar verebi-
lir. Dolayısıyla “vâcibu’l-vücüd”un zorunluluğunun en temel alameti, “mutlak 
nedensiz” olmasıdır.

C. Teklik (Ortaklığı Kabul Etmemek): Gazâlî, Allah’ın dengi veya orta-
ğını kabul etmez. Zira “vâcib bizâtihi”, birbirine illet olacak şekilde başka bir 
şeye ilişmez. Çünkü bu muhaldir. Gazâlî iki “vâcibu’l-vücûd”un bulunmasını 
kesinlikle reddeder. Nasıl ki bir bedende ancak bir tane ruh bulunuyorsa, aynı 
şekilde kâinatın da bir Rabb’i olmalıdır. Tüm varlıkları O yaratmış, tüm var-
lıklar var olmakta ve bakî kalmakta O’na bağlıdır. Yine iki “vâcibu’l-vücûd” 
olsaydı, biri diğerinden herhangi bir hususiyetle ayrılacaktı: Eğer bir ârazla 
ayrılacak olursa, bu durumda onların her biri nedenli olacaktır. Eğer bu husu-
siyetleri zâti olursa onların her biri bileşik olacak ve “vâcibu’l-vücûd” olmamış 
olacaktır.52 

Gazâlî Tanrı’nın tekliğini “vâhid” kavramıyla ifade eder. Bu kavramın iki 
anlamı içerdiğini, bu anlamlardan birinin, ortaklığı kabul etmemek; diğerinin 
ise bileşikliği ve çokluğu barındırmamak olduğunu söyleyen Gazâlî bu durumu 
şöyle açar: Tam anlamıyla gerçek “vâhid”, Allah’tır. O’nun zât ve sıfatlarında 
ortağı yoktur. Tüm kavli, akli ve takdirî terkipler O’ndan uzaktır. O’nun dışın-
daki her şey terkipledir. “Mübdeu’l-evvel” olan akıl bile sırf “vâhid” olamaz. 
Zira onun iki yönü vardır. İşte bunun için birden çok sudûretmiştir.53 

Gazâlî’nin Meâric’teki bu ifadenin benzerlerini başka eserlerinde de gör-
mekteyiz.54 Buna rağmen onun “vâhid” kavramından, esas olarak ortaklığı 
kabul etmemeyi anladığını, çokluğu barındırmama anlamını ise “ahad” kav-
ramına verdiğini söyleyebiliriz. Buna en güzel delil, onun şu izahıdır: “Vâhid”, 
kendisinde bir ortaklığın meydana gelmesi anlamının imkânsız olduğu bir 
şeydir. Buna göre “vâhid”, O’nun ortağı ve benzerinin olmaması demektir. 
Onda çokluğun olmadığı anlamını veren ise “ahad”tır.55 

Buna ek olarak, Gazâlî’nin el-İktisâd eserindeki yorumlarını da verebili-
riz: Allah’ın zâtıyla ilgili onuncu ilkede Gazâlî, “vâhid”in iki anlamı olduğunu, 
bunlardan birinin Allah’ta kemiyetin olmadığına, diğerinin ise O’nun denginin 

52 Gazâlî, Meârîcu’l-kuds (Hakikat Bilgisine Yükseliş), çev. Serkan Özburun, İnsan Yay., İstanbul, 
2007, s. 136; teolojik ve yalın bir izah için bkz. Gazâlî, İhyâ’, I. 276, 229; benzer açıklamalar için 
bkz. el-İktisâd, s. 55-59.

53 Gazâlî, Meâricu’l-kuds, s. 56; vâhid ve vahdaniyet ile ilgili benzer fikirler için bkz. İhyâ’, I. 276. 

54 Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 176-177.

55 Gazâlî, el-Maznûnu bihi ‘alâ gayri ehlihi, çev. M. Esen, Araştırma Yay., Ankara, 2005, s. 42, 46-47.
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ve ortağının olmadığına delalet ettiğini belirtir.56 Ancak bu açıklamadan sonra 
o, sadece Allah’ın ortağının ve denginin olmadığı, iki Tanrı’nın her ihtimal 
düşünülse de söz konusu olamayacağı fikrini anlatıp durmuştur. Dolayısıyla 
Gazâlî’nin “vâhid”i Allah’ın tekliği (ortaklığı kabul etmemek) anlamında kul-
landığını söyleyebiliriz.57

Aynı durum “tevhid” kavramında da söz konusudur. Ancak, ağırlıklı anla-
mıyla “tevhid”, “vâhid”in lazımı olan bir sıfattır. Gazâlî’ye göre “tevhid”, kıde-
mi hudûstan ayıran ve hâdis olandan uzaklaştıran, başkasını kabullenmeden 
kıdeme götüren bir niteliktir. Zira Allah, tevhid’de başkasını kabullenirse çift 
olur, tek olmaz. Allah, hâdis varlıkların özellikleriyle sıfatlanamaz, ona eksiklik 
verilemez. Nerede, ne zaman, nasıl, kaç gibi sorular O’na sorulamaz. Zira bun-
ların cevapları olan; mekân, zaman, keyfiyet, ölçü ve miktarı yaratan O’dur. 
Bunların hepsi hâdislerin vasfıdır ve bunlar varlıklarını O’na borçludurlar.58 

Gazâlî burada akla gelebilecek muhtemel bir soruyu da ele alır. Bu doğrul-
tuda her ne kadar vâcibin varlık ve sıfatlarını izah ederken teşbihlerden yarar-
landığını söylese de Allah’ın bunlardan münezzeh olduğunu belirtir. Burada 
temel gayenin O’nu, dışındakilerden tenzih etmek ve bunun “menfi müma-
sil” anlamında başvurulan bir yol olduğunu söyler. Tüm vasıfların ortaklığı, 
iki varlığın benzer olduğunu göstermez diyen Gazâlî, hiçbir şeyin zât, sıfat ve 
fiil itibarıyla Allah’ın ortağı olamayacağını vurgular.59 Bu konuyla ilgili olarak 
Gazâlî, Kur’an’dan ayet de getirir:60 “Eğer yer ve göklerde Allah’tan başka bir 
ilah olsaydı, bütün kâinat fasit olur, hiçbir şey kalmazdı” (Enbiyâ, 21/22).

Dolayısıyla Gazâlî’de zorunlu varlığın tek olması gerekir. Tek olması de-
mek, ortaklığı kabul etmemesi demektir. Biz bunu Tanrı’nın zorunluluğunun 
üçüncü ilkesi olan “teklik” şeklinde belirliyoruz. Gazâlî’nin böyle aydınlattığı 
bu ilkenin, İbn Sînâ’nın benimsediğinden çok da farklı olmadığı ortadadır.   

D. Birlik veya Basitlik (Çokluğu Barındırmamak): “Birlik” ilkesi, İslam 
felsefesinde ve özellikle din felsefesinde “basitlik” olarak da ifade edilmiştir. 
Ancak, burada Gazâlî’nin kullandığı kavrama karşılık gelebilecek en iyi Türkçe 
kavram “birlik” olmaktadır.  

Gazâlî’nin, “vâhid” kavramını daha çok teklik anlamında kullandığını ama 
aynı zamanda bu kavramın Allah’ın birliğine (çokluğu barındırmamak) de işa-

56 Gazâlî, el-İktisâd, s. 54 -55.

57 Bu açıklamalara için bkz. Gazâlî, a.g.e., s. 55-59.

58 Gazâlî, “Ravzâtu’t-tâlibîn”, s. 21-23.

59 Allah’a benzerlikle ilgili izah için bkz. Gazâlî, Meâricu’l-kuds, s. 150; Kitâbu’l-erbaîn fi usûli’d-dîn, 
çev. Yaman Arıkan, Eskin Mtb., İstanbul, 1970, s. 7.

60 Gazâlî, İhyâ’, I. 276.
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ret ettiğini, daha önce söylemiştik. Ancak o, “birlik”i en iyi karşılayan kavram-
lar olarak çoğunlukla “tevhid” ve “ahad”ı gösterir: Gazâlî’ye göre “ahad”, ken-
disinde bir bileşimin ve kendisine ait bir parçanın hiçbir surette bulunmadığı 
bir şeyi ifade eder. “Ahad”, zâtında kesretin bulunmaması demektir.61 “Tevhid” 
ise tekliği ifade etmekle beraber, teklikteki çokluğu da ortadan kaldırmakta-
dır. “Tevhid”, ayrışmanın ve toplamı barındırmanın kaldırılmasıdır.62 Bir ilim 
olarak “tevhid ilmi” ise Allah’ın zâtı ve sıfatlarını araştırır.63

Bu kavram tahlilleri gösteriyor ki, Gazâlî’ye göre Allah’ın zâtı, zâtından ayrı 
değildir. Kesreti, parçalanmayı, ikiliği kabul etmez. Bu nedenle O, kendi zâtıy-
la alimdir, var ettiği her şeyden haberdardır. Uyku ve uyuklama O’na ilişmez. 
Kemiyet ve miktarı yoktur. Müşebbihe mezhebinin nitelemelerinden (ki onlar 
Allah’ı insan gibi görmektedirler) uzaktır. Allah zıtları kabul eden bir cevher 
olmadığı için değişmez.64

Dolayısıyla çokluğu barındırmaması açısından Tanrı’nın bir olması, O’nun 
olmazsa olmaz bir niteliğidir. Tanrı’nın zorunluluğunda birlik şarttır. Tanrı’nın 
zâtının her bakımdan bir olmasının kanıtı, her bakımdan çokluğun reddinden 
geçer.65 Bu doğrultuda Gazâlî, filozofların Allah’ı bu çerçevede hakkıyla tenzih 
edemediklerini ve sudûranlayışlarının tevhid anlayışına ters olduğunu düşün-
mektedir. O, bu nazariyenin ilkelerinin Allah’ta çeşitli açılardan çokluğa ne-
den olduğunu ileri sürmüştür.66 

Gazâlî gibi, filozoflar da Allah’ı çokluk gibi kötü bir durumdan tenzih etme 
gayretine girmiştir. Fakat Gazâlî, filozofların zorunlu varlığın “bir” olduğu 
konusundaki delillerinin yetersiz olduğunu ve onların tenzihçi anlayışlarının 
Tanrı’da çokluğu ortadan kaldırmaya yetmediğini düşünmektedir. Filozoflara 
göre zorunlu varlığın ilke, ilk, var, töz, bir, kadîm, bâkî, alim, akıl, akıl sahi-
bi, makul, fail, yaratıcı, iradeli, kudretli, diri, seven, sevilen, tatlı, tat alınan, 
cömert ve salt iyilik olduğunu67 belirten Gazâlî, bütün bunların onda çokluk 
oluşturmadığını ve hepsinin tek bir anlam taşıdığını iddia ederler ama “bunu 
kabul etmek gerçekten tuhaftır” der.68

61 Gazâlî, el-Maznûn, s. 42.

62 Gazâlî, “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 21-23.

63 Gazâlî, Risâletu’l-Ledünniyye, s. 41.

64 Gazâlî, Meâricu’l-kuds, s. 137; Kitâbu’l-Erbaîn, s. 7; Maksâdu’l-esnâ, s. 174.

65 Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 88.

66 Gazâlî, a.g.e., s. 66.

67 Filozofların bu görüşleri için bkz. İbn Sînâ, el-İşârât, s. 130-133; Kitabu’ş-Şifâ, İlahiyât, II. 100-
107, 113-114; “Uyûnu’l-Hikme”, s. 89-91; Fârâbî, İdeal Devlet, s. 40-46; “Ta’likât”, s. 97-98; “Zenon 
Risalesi”, s. 111-112; “Deavii Kalbiyye”, s. 117; “Uyûnu’l-mesâil”, s. 119.

68  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 90-96.
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Gazâlî bu çerçevede İbn Sînâ’nın zorunlu varlığın altındaki varlığı “vâcip 
ligayrihi mümkin bizâtihi” olarak görmesinin bazı problemleri doğuracağını 
iddia eder. Ayrıca İbn Sînâ’nın “varlık”ı hem zorunlu varlığa hem de mümkün 
varlığa eklenmiş bir vasıf olarak görmesini de, benzer problemler doğuracağı 
endişesiyle şiddetle eleştirir. Buradan hareketle Gazâlî, ilk akıldan yola çıka-
rak, ilk ilke için de bazı şeylerin gerekeceğini ortaya koymaya girişir: Bu ne-
denle ilk aklın (ki vâcip ligayrihi’dir) mümkün olması, varlığının aynı ise bu 
varlıkta çokluk olmaz. Dolayısıyla çokluğun bu varlıkla başlaması söz konusu 
değildir. Eğer ilk aklın mümkün olması, varlığından ayrı ise çokluk meyda-
na gelir ama bu durum zorunlu varlıkta da çokluğu gerektirecektir. Gazâlî bu 
sonuca, İbn Sînâ’nın varlığa bakışından hareketle ulaşmıştır. Gazâlî der ki: 
Çünkü varlık, zorunlu ve mümkün kategorilerine ayrılsa da varlık olmak ba-
kımından zorunlu ve mümkün varlığın arasında fark yoktur. Zorunlu varlığın 
zorunluluğu, varlığının aynısı olduğu gibi (ki bu İbn Sînâ’nın fikridir) mümkü-
nün imkânı da varlığının aynısıdır.69

Sonuç itibarıyla Gazâlî’ye göre zorunluluk, çokluğu barındırmaz, barındır-
mamalıdır. Allah zorunluluk vasfına sahipse O’nda çokluk olmamalıdır, aksi 
takdirde zorunlu varlık olmaz.

Gazâlî, zorunluluğun çokluğu barındıramaması gerektiğini çeşitli açılar-
dan ele almaktadır. Bu konuda onun selbî sıfatlarla ilgili görüşleri bize çokça 
bilgi vermektedir. Gazâlî’nin bu çerçevedeki görüşlerine baktığımızda, filozof-
lara yönelttiği eleştirilerin aslında beyin fırtınasının –buna felsefe yapmak da 
denebilir– ötesine geçmediği görülecektir. O, temelde filozoflarla aynı sonucu 
kabul ederken, bu sonuca ulaşmada farklı yollar takip etmekte ve filozofların 
hakikatin kendilerinde olduğunu iddia etmelerine karşı çıkmaktadır.   

Gazâlî’nin Allah’ı tenzih için belirlediği bu özellikler, ister kavramsal açıdan 
olsun ister ortaya konuş açısından olsun büyük oranda filozoflardan mülhem 
olup kimi zaman kelimesi kelimesine aynıdır. Bu durumu sadece Mekâsıd gibi 
filozofların görüşlerini aktardığı veya Meâric gibi kendisine aidiyeti konusun-
da şüphelerin olduğu eserlere dayanarak söylemiyoruz. Kaldı ki bunlarda bile 
olsa, onun filozoflardan aktardıklarının tümünü reddettiğini söyleyemeyiz. 
Nitekim Tehâfüt’te bu konularla ilgili filozofların görüşlerini uzun uzun anla-
tan Gazâlî’nin70 sonuç cümleleri dikkate değerdir: 

İşte filozofların görüşlerini anlatmanın yolu ve yöntemi budur. Bu hususlar iki kıs-

ma ayrılır: Birincisi inanılması mümkün olanlar ki biz bunların filozofların kendi 

ilkelerine göre doğru olmadığını açıklayacağız; diğeri de inanılması doğru olma-

yanlardır ki biz bunların da yanlış olduğunu ortaya koyacağız.71

69  Gazâlî, a.g.e., s. 70-71; Gazâlî’nin bu bağlamdaki eleştirileri için bkz. Kemal Sözen, “Gazâlî’nin 
Sudûr Teorisine Eleştirileri”, İAD,  Ankara, 2000, XIII, sayı: 3-4, s. 400-408.

70  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 90-96.

71 Gazâlî, a.g.e., s. 96.
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Bu ifadelere baktığımızda, Gazâlî,  filozoflara ait görüşlerin bir kısmının 
inanılabilir olduğunu, ancak filozofların bu inanılabilir hususları söyledikle-
rinde başka fikirleriyle çelişkiye düşeceklerini belirtmek istemiştir. Dolayısıyla 
bu birinci gruba giren inanılabilir görüşler, Gazâlî’nin eleştiri oklarına maruz 
kalsa da, buradaki eleştirinin gayesi, ilgili konularda filozofların yetersizliğini 
göstermeye yöneliktir. Aslında ana fikir olarak bu konular Gazâlî tarafından 
da benimsenmiştir. Bunları onun İhyâ’ dâhil birçok eserinde bulmak müm-
kündür. Şimdi Gazâlî’nin Tanrı’nın “birlik” ilkesini hangi açılardan izah etti-
ğine bakalım: 

1. Cisimlik Meselesi: Gazâlî’ye göre Allah cisim değildir. Çünkü cisim, ni-
celik bakımından parçalara ayrılabilir. Dolayısıyla bütün, parçalarla ilişki içe-
risindedir. Yani bütünün varlığı, parçaların varlığına bağlıdır. Böylece bütün, 
parçaların nedenlisi hâline gelir. Yine aynı şekilde, cisim, madde ve suretten 
meydana gelir. Madde ve suretin her biri de birbirine bağlıdır.72 Allah, yer de-
ğiştirmez, değişmez, fesada uğramaz, yok olmaz. Bunlar, cisme özgü durum-
lardır. Cisimsel özellikler olan ayrılmak, toplanmak, hareket, sükûn, şekil ve 
miktar gibi şeyler, çokluğa ve değişime neden olduğundan Allah’a cisim den-
mez. Eğer Allah’ı cisim görmek mümkün olsaydı ay, güneş vb. diğer cisimlerin 
de ilah olabilmesi gerekirdi.73

Gazâlî cevherlik, ârazlık, zaman, mekân ve yönle ilişiklik gibi durumları 
cisimsel durumlar olarak görmekte ve bu nedenle Allah’ın bu durumlardan 
münezzeh olduğuna inanmaktadır. Çünkü zorunluluk “vasfı” bu durumları 
barındırmamalıdır. Şimdi bunları kısaca ele alalım:

a. Cevher Olmama: Gazâlî’ye göre Allah’a cevher denemez. Her ne kadar 
cevher, mekâna muhtaç olmayıp kendi nefsiyle kaim olsa ve bir mevzuda bu-
lunmasa da, kendisinde bulunması şart olan bazı şeylerden uzak değildir. Bu 
nedenle cevhere tam anlamıyla kendi nefsiyle kaim diyemeyiz. Çünkü o, var 
olmasında başkasına muhtaçtır. Bu sebeplerden dolayı Allah’a cevher dene-
mez.74 

72 Gazâlî, Meâricu’l-kuds, s. 135-136; Tehâfütü’l-felâsife, s. 102; Kitâbu’l-Erbaîn, s. 8.

73 Gazâlî, İhyâ’, I. 272, 229. Benzer ifadeler için bkz. Gazâlî, el-İktisâd, s. 31-32, 23; Kitâbu’l-Erbaîn, 
s. 7, 9; “Kavâidu’l-akâid fi’t-tevhîd”, Resâilu Gazâlî içinde (İkinci Bölüm), s. 95-96. Bu konuda 
filozofların benzer görüşleri için bkz. İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifâ, İlahiyât, II. 99, 102, 111; “Risâletu’l-
Arşiyye”, s. 60; Necât, İlahiyât, s. 227-228; Fârâbî, İdeal Devlet, s. 39.

74  Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 174-175; Kitâbu’l-Erbaîn, s. 7; Meâricu’l-kuds, s. 137. Filozoflar ise 
cevher ismini Tanrı için kullanırlar, ancak cisimlere verilen cevherlik anlamını kastetmezler. Bkz. 
Fârâbî, İdeal Devlet, s. 47. Bazı araştırmacılar, Fârâbî’nin cevher ismine dair bu istisnasından 
hareketle onun Tanrı’ya cevher demeyi uygun bulmadığını ileri sürer. Bkz. İbrahim Hakkı Aydın, 
Fârâbî’de Metafizik Düşünce, Bil Yay., İstanbul, 2000, s. 93-96; İbn Sînâ da Fârâbî’ye benzer 
ifadeler sarf eder. Bkz. İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifâ, İlahiyât, II. 92-93.   
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Gazâlî, cismi ve cismi oluşturan parçaları cevher olarak görmektedir. Ona 
göre cevher, yer kaplamazsa cisim de olmaz. Çünkü her cisim boşluğu doldu-
ran cevherlerden meydana gelmiştir. Ona göre hacmi (hayyîz) olan her cevher, 
o boşluğa bağlı olduğu gibi hareket veya sükûndan da hâli değildir. Hareket ve 
sükûnun ikisi de hâdistir. Hâdislerden hâli olmayan her şey de hâdistir. Yer 
kaplayan bir cevherin kıdemi düşünülürse, bütün cevherlerin kadîm olması 
gerekir. Eğer cevheri, hacim ve onu gerektiren şeylerden uzak tutarak kadîm 
olana nispet edersek bu, sadece sözel bir hata olur.75

Dolayısıyla Gazâlî, cevheri, cisim anlamında düşündüğü, cisimlik de çok-
luğu gerektirdiği için “vâcibu’l-vücud”a cevher demez. Onu cevher kabul eder-
sek O’nda çokluk oluşur. Bu yüzden zorunluluk, çokluğu barındırmamalıdır. 

Diğer taraftan Gazâlî’ye göre, filozoflar da Tanrı’nın cevher olmadığı ka-
naatindedir. Makâsıd eserinde ileri sürdüğü bu görüşe dair ifadeleri, içerik 
olarak yukarıda belirtilen cümleleriyle büyük benzerlikler göstermektedir.76

b. Âraz Olmama: Ârazlık cisimle ilgili bir durumdur. Gazâlî’ye göre âraz, 
zâtıyla kaim değildir, cisimde bulunur ve cisim ondan önce olmalıdır. Cisim 
ise hâdistir. Dolayısıyla Allah’ın cisme hulûl eden bir âraz olması imkânsızdır. 
Ayrıca cismin yok olmasıyla ârazın yok olduğunu düşünürsek, Allah’a âraz de-
menin imkânsızlığı daha net görülür. Diğer yandan Allah alimdir, kâdirdir, 
irade sahibi ve yaratıcıdır. Bu vasıfların bir arazda bulunması imkânsızdır. 
Bunlar, ancak kendi zâtıyla kaim ve müstakil olan bir varlık için düşünülebilir. 
Ayrıca Allah ârazlar için bir yer (mahal) de olmaz.77 

c. Zaman, Mekân ve Yönden Münezzeh Olma: Zaman, mekân ve yön, ci-
simle ilgili şeylerdir. Gazâlî’ye göre yön ve mekân, âraz ve cevherlere isnat 
edilir. Bir şeye yer isnat edildi mi ona yön de isnat edilir. Zorunlunun, mekânı 
ve yeri yoktur.78 Bu nitelik cisme ait olduğu ve cisim de çokluğu barındırdığı 
için çokluk bakımından bu özellik zorunluluğun dışında kalan bir durum ol-
malıdır. Zorunlu varlık, zamanda bulunmaz, mekân onu kuşatmaz. O, zaman 
ve mekân yaratılmadan önce vardı.79 

d. Arşın Üzerine Kurulmakla Vasıflandırılmama: Gazâlî, arş’ın üzerine 
kurulmayı, açık ayet ve hadislere80 rağmen Allah’tan tenzih etmektedir. Çünkü 

75 Gazâlî, İhyâ’, I. 272, 229; el-İktisâd, s. 31; “Kavâidu’l-akâid”, s. 95-96.

76 Gazâlî, Mekâsidu’l-felâsife, çev. Cemalettin Erdemci, Vadi Yay., Ankara, 2001, s. 169-170.

77 Gazâlî, İhyâ’, I. 272-273, 229-230. Benzer ifadeler için bkz. Gazâlî, el-İktisâd, s. 32, 33; Meâricu’l-
kuds, s. 135; “Kavâidu’l-akâid”, s. 95-96; Maksâdu’l-esnâ, s. 174; Kitâbu’l-Erbaîn, s. 8-9. Filozoflar 
da aynı fikirdedir. Bkz. Fârâbî, İdeal Devlet, s. 47-48; İbn Sînâ, “Uyûnu’l-Hikme”, s. 89. 

78 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gazâlî, el-İktisâd, s. 33-38; İhyâ’, I. 273-274, 230; “Kavâidu’l-akâid”, s. 
95-96. Filozofların benzer fikirleri için bkz. Fârâbî, İdeal Devlet, s. 42; İbn Sînâ, Kitabu’ş-Şifâ, 
İlahiyât, II. 99.   

79 Gazâlî, Kitâbu’l-Erbaîn, s. 9.

80 Tâhâ, 20/5, 9. 
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ona göre bu ayetler müteşabih olup zahiri manalarıyla anlaşılmamalıdır. O, 
Allah’ı bu nitelikten tenzih etmeyi şöyle temellendirir: Belli bir cismin üzerine 
ancak belli bir cisim yerleşir. Cisme de ârazdan başkası girmez (hulûl etmez). 
Allah da ne cisim ne de ârazdır.81

Arşa istivâyı mekânsal bir durum gören Gazâlî, mekânı da cisimle ilişikli 
bir durum kabul ettiğinden, arşa istivâyı bu anlamın dışına çıkarmıştır. Ona 
göre arşa istivâ etmenin mahiyetini Allah bilir. Allah arş’ın da ötesindedir. 
Bu ötesinde olma durumu, bir yakınlığı veya uzaklığı da ifade etmez. Ama 
buna rağmen Allah her şeye yakındır. Kullara şah damarından daha yakındır. 
Ancak, bu yakınlığı hulûl gibi düşünmemek gerekir.82  

e. Allah’ın Görülmesi (Ru’yetullah) Meselesi: Gazâlî bu konuyu uzun uza-
dıya ve kelami tartışmalar çerçevesinde etraflıca inceler. Ancak, onun bu ko-
nuda söylediklerinin özü şudur: Görmek bir nevi keşif ve ilimdir. Hatta bilgi-
den daha açıktır. Yönde olmamasına rağmen Allah’ın bilinmesi caiz olduğu 
hâlde, yine yönde olmayarak görülmesi de caizdir. Yine O, yönden münezzeh 
olduğu hâlde yarattıklarını gördüğü gibi, aynı şekilde mahlukatın da O’nu gör-
mesi mümkündür. Gazâlî’ye göre, mantıki ve dinî izahları olabilen ru’yetin 
nasıl gerçekleştiği konusunun idrak edilmesinde şeriattan başka bir yol yok-
tur.83 Gazâlî’nin bu görüşlerine baktığımızda, ru’yeti cisimsellikten uzak bir 
mânada anladığını ve bu açıdan zorunlu varlığı cisimlikle ilişkilendirmediğini 
görmekteyiz.

2. Varlık-Mahiyet İlişkisi: Gazâlî’ye göre Allah, “mevcud”tur ve zâttır, 
O’nun bir subûtu ve hakikati vardır.84 Bir hakikati olmakla beraber O’nun ma-
hiyeti de vardır.85

Öyleyse Gazâlî’ye göre İlk İlke’nin (Tanrı) bir hakikati ve bir de mahiyeti 
vardır. Bu hakikat yok olmayıp vardır ve varlığı da Tanrı’ya aittir. Hakikat 
ve mahiyetin, tâbi’ (bağlı olan) ve lazım (zorunlu nitelik) olduğu şeklindeki 
itirazları Gazâlî, bu kavramların sırf isimsel farklılıklardan olması nedeniyle 
kabul etmez. Ona göre bu kavramlarla zorunlunun bir etkin nedeni anlaşıl-
mamalıdır. Böylece Gazâlî, filozofların “İlk İlke’nin mahiyeti yoktur.” iddiası-
nı86 yanlış bulmaktadır. Ona göre, akıl var olan bir tek mahiyeti düşünebilir. 

81 Gazâlî, el-İktisâd, s. 38-44; İhyâ’, I. 274-275, 230.

82 Gazâlî, Kitâbu’l-Erbaîn, s. 8-9.

83 Gazâlî, el-İktisâd, s. 47-54; İhyâ’, I. 275-276, 230.

84 Gazâlî, el-İktisâd, s. 46. 

85 Gazal, Tehâfütü’l-felâsife, s. 114.

86 Bu iddia Gazâlî’nin filozofların ifadelerinden ulaştığı sonuçtur. Aslında filozoflar bunu kastetmese 
de ifadeleri bu yorumu yapmaya müsaittir. Onların Tanrı’da mahiyeti inkâr eder görünen bu ifade-
leri için bkz. Fârâbî, “Deavii Kalbiyye”, s. 116; İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, İlâhiyât, II. 89, 91, 92, 99.  
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Filozoflara göre mahiyet çokluğu gerektirir. Onlar bunun bir taraftan mahiyet, 
diğer taraftan da varlıkla meydana gelen ikilikten dolayı olduğunu söylerler. 
Gazâlî bunu kabul etmez. Ona göre tek bir varlık, her durumda kavranabilir. 
Hakikati olmayan hiçbir varlık yoktur. Hakikatin varlığı, birliğini ortadan kal-
dırmaz.87 

Gazâlî’nin bu anlayışı, mahiyet ve hakikatten yoksun bir varlığın düşünü-
lemeyeceği fikrinden kaynaklanır. Ona göre, nasıl ki salt yokluğu, yokluğu var 
sayılan bir varlığa nispet etmeden düşünemiyorsak, salt varlığı da belirli bir 
hakikate nispet etmeden düşünemeyiz. Mahiyeti reddetmek, hakikati reddet-
mektir. Var olanın hakikati reddedilince de varlık düşünülemez. Bu noktada 
İbn Sînâ’yı eleştiren Gazâlî, onun zorunlu varlıktan mahiyeti kaldırarak âdeta 
var olmayan varlıktan söz ettiğini ileri sürer.88

Bunların yanında Gazâlî, zorunlu varlığın cins ve faslının olmadığını, çün-
kü dışındakilerle herhangi bir ortaklığı olmayanın, onu başkalarından ayıra-
cak bir faslının da söz konusu olmayacağını söyler.89

Mahiyet ve hakikatin zâtla ilişkisi konusuna gelince, Gazâlî, “vâcibu’l-
vücûd”un hakikatinin vücudu, vücudunun da hakikati olduğunu söyleyerek 
zâttaki çokluğu ortadan kaldırmak istemiştir. Aynı şeyi mahiyet için de söy-
leyen Gazâlî, vâcibin varlığının mahiyetinin gayri olamayacağı kanaatindedir. 
Bu noktada birini diğerinin sebebi kabul etmenin, zorunlu varlığın zorunlulu-
ğuna uygun düşmediğini belirtir. Mahiyeti, âdeta onun zorunluluğudur.90

Gazâlî sonuçta zorunlu varlığın mahiyetini kabul etse de bu kabulün onda 
çokluğu gerektirmediğine inanmaktadır. Bu, varlık ve mahiyetin aynılığı an-
lamına gelmektedir. 

3. Zât-Sıfat İlişkisi: Zâttan kasıt Allah; sıfatlardan kasıt ise yaygın isimlen-
dirmeyle subûtî sıfatlardır. Bu sıfatlar, Allah’ın doksan dokuz isminin sonuç-
ta birleştiği sıfatlar olup O’nu diğer varlıklardan ayırt eden sıfatlar değildir. 
Subûtî sıfatların benzeri, diğer varlıklarda da bulunur. Allah’ta sınırsız olan 
subûtî sıfatlar diğer varlıklarda sınırlıdır. Bu nedenle Allah’ın doksan dokuz 
ismi, kula subûtu itibarıyla verilebilir. Merhametli kişiye rahîm demek gibi.91 
Gazâlî’ye göre Allah’ın yedi subûtî sıfatı vardır. Bunlar: Hayat, ilim, irade, 
kudret, semi, basar, kelam sıfatlarıdır. Ona göre bu sıfatların hepsinin ha-

87  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 116-117.

88  Gazâlî, a.g.e., s. 117-118.

89  Gazâlî, Meâricu’l-kuds, s. 138.

90  Gazâlî, a.g.e., s. 137.

91  Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 74-75, 211-214.
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yat sıfatıyla bir bağlantısı vardır, çünkü hayat sıfatı olgunluğun kaynağıdır.92 
Hayat sıfatı da dâhil olmak üzere tüm sıfatlar sadece Allah’a özgü olan “Allah” 
isminde toplanır ve bu isim de O’nun zâtına delalet etmektedir.93

Gazâlî’nin bu sıfatların içeriğine dair genel görüşleri şöyle özetlenebilir: 
Allah vardır ve diridir; diri olmazsa diğer bütün sıfatlardan söz etmenin bir 
anlamı yoktur. Allah varlıkların nevi ve cinslerinin hepsini bilir. Zerre kadar 
ne varsa, külli ve cüz’i her şeyi bilir.94 Mevcut olmayan mümkün varlıkları icat 
edip etmeyeceğini de, sonu olmayan şeyleri de bilir.95 Böylece Gazâlî, filozof-
ların sudûr teorisiyle belirledikleri Allah’ın bilgisi anlayışını kabul etmemiş 
olur. Ona göre filozofların anlayışında İlk Nedenli İlk İlke’den daha çok bilgili 
olmaktadır. Çünkü İlk Nedenli üç, İlk İlke bir bilgiye sahiptir. Gazâlî ayrıca 
onların Allah’ın cüz’iyâtı bilme konusunda tamamen yanlışlık içinde oldukla-
rını da belirtir.96 

Allah’ın irade sıfatı konusunda Gazâlî, O’nu irade ederek, seçerek ve irade 
edileni bilerek fiilinin kendisinden çıktığı varlık olarak kabul eder. Gazâlî’nin 
anlayışında gerçek fail, inceleme ve seçme sayesinde bir iş yapandır. Allah bu 
fail çeşidinin en üstünüdür. Bu nedenle tabiatı dolayısıyla iş yapanın da fail 
olduğu konusunda filozoflardan ayrılır. Zira ona göre failin fail olma şartı, bil-
gisinin, iradesinin ve kudretinin olmasıdır. Mutlaka onun eseri olmalıdır diye 
bir şey olamaz. 97 Allah kudret sahibidir, O’nun kudretinin sınırı yoktur.98 O, 
her şeyi işitir ve görür.99 

Burada Gazâlî’nin sıfatları nasıl tanımladığına ve bunlar hakkındaki açık-
lamalarına daha fazla girmeyeceğiz. Bu konudaki görüşleri açık ve net olarak 
eserlerinde geçmektedir.100 Burada asıl önemli olan, bu sıfatların Allah’ın zo-
runluluğunun temel ilkelerinden olan birlik ilkesiyle nasıl bağdaşacağıdır. Bu 

92 Gazâlî, “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 53; İhyâ’, I. 276-279; Tehâfütü’l-felâsife, s. 99; Maksâdu’l-esnâ, s. 211.

93 Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 74, 211.

94 Gazâlî Meâricu’l-kuds, s. 139.

95 Gazâlî, el-İktisâd, s. 74. 

96 Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 71-72.

97 Gazâlî, a.g.e., s. 57-58, 64.

98 Gazâlî, “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 53.

99 Bu sıfatların ayrıntıları için bkz. Gazâlî, İhyâ’, I. 276-280; el-İktisâd, s. 60-95; Meâricu’l-kuds, s. 
138-141. Gazâlî filozofların sudûr bağlamındaki sıfatlar anlayışını kabul etmez. Özellikle de ilim 
sıfatıyla ilgili yönlerini… Sudûrdaki iradesiz ve “birden bir çıkar” kuralına itiraz ederek der ki: İlk 
İlke, bilen, irade sahibi, gücü yeten, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmedendir. Farklı ve aynı 
cinsten varlıkları dilediği zaman ve dilediği gibi yarattığını söylemeye ne engel olabilir ki?! Bunlar 
akli zorunlulukla ve akıl yürütmeyle bilinmese de peygamberler tarafından bildirilmiştir. Biz 
peygamberlerin ortaya koydukları gibi inandık. Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 78. Sudûrda sıfatların 
izahı, mufarıktan maddeye geçiş ve zorunlu bir çizgideki yaratma gibi konuları Gazâlî kabul etme-
mektedir. Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 77. 

100  Bu bağlamda Maksâdu’l-esnâ, el-İktisâd, İhyâ’ ve Kitâbu’l-Erbaîn kitaplarına bakılabilir.
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önemli bir konudur. Gazâlî’nin bu konudaki fikirlerini zât-sıfat ilişkisine dair 
görüşlerinde bulmak mümkündür: 

Her şeyden önce Gazâlî, bu sıfatların izahında insanı örnek göstermenin 
bir sakınca doğurmayacağı kanaatindedir. Allah’ın sıfatlarını belirtirken ken-
disinin de insandan yararlandığını, bunun sadece meseleye delil getirmek için 
olduğunu, yoksa Allah’ın mahlukatın sıfatlarının tümünden münezzeh oldu-
ğunu belirtir.101 Bu nedenle sıfatlar konusunda insanı örnek olarak kullanma-
ya karşı çıkanların misâl (örnek) ile misl (benzer, denk, aynı) arasındaki farkı 
ayırt edemediklerini belirtir. Onların bu konuda insanı örnek almanın Allah 
ile insan arasında bir benzerlik doğuracağı şeklindeki itirazlarına karşı çıkan 
Gazâlî, Allah’ın benzerinin olmadığını vurgulayarak böyle bir itirazı anlamsız 
bulur.102

Zât-sıfat ilişkisi konusunda Gazâlî, genel olarak üç görüş belirler:

1- Birinci görüşe göre bütün bu sıfatları ifade eden tek bir şey vardır. O 
da Allah’tır. Sadece O’nun zâtını kabul etmek yeterlidir. Bu görüş filozoflara 
aittir.103

2- İkinci görüşün Mutezile ve Kerramiyeye ait olduğunu söyleyen Gazâlî, 
bu görüş sahiplerinin Allah’ın kelam, kudret ve ilim sıfatı gibi sıfatlarının her 
birini sonsuz bireyler olarak gördüğünü belirtir. Ona göre bu iki görüş de aşırı 
uçları ifade eder. 

3- Üçüncü görüş ise orta yoldur ve Gazâlî’nin görüşüdür. Yukarıdaki iki 
görüşün ortasında yer alan bu görüşü104 Gazâlî dört prensiple ortaya koyar: 

a) Birinci prensibe göre sıfatlar, zâtın kendisi olmayıp zâtın dışında olan sı-
fatlardır. Allah ilim ile alîm, hayat ile hayy ve kudret ile kadîrdir. Diğer bütün 
sıfatlar da böyledir.105 Bu durumdan Allah’ın sıfatlarının Allah’tan başka bir 
şey olduğu sonucunu çıkarmayı uygun bulmayan Gazâlî106 şöyle der: 

Biz Allah dediğimiz zaman bununla aynı zamanda zâtla beraber sıfatları da kaste-

diyor, sadece zâtı kastetmiyoruz. Zira Allah’ın isminin ilahî sıfatlardan hâli olduğu 

101 Gazâlî, Meâricu’l-kuds, s. 140.

102 Gazâlî, el-Maznûn, s. 45-47, 48; “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 48.

103 Fârâbî ve İbn Sînâ, eserlerinde Tanrı’ya ait bazı sıfatlar sayarlar ancak bunları O’nun zâtından ayrı  
görmezler. Onlara göre bu sıfatlar Tanrı’da çokluk oluşturmamalıdır. Bkz. Fârâbî, İdeal Devlet, 
s. 40-50; “Deavii Kalbiyye”, s. 117; “Uyûnu’l-mesâil”, s. 119; İbn Sînâ, “Uyûnu’l-Hikme”, s. 90-91; 
Kitâbu’ş-Şifâ, İlâhiyât, II. 100-107. 

104 Gazâlî, el-İktisâd, s. 100. Gazâlî bazı eserlerinde filozoflarla Mutezilenin sıfatları inkâr etme ve 
tek bir zâtı kabul etme noktasında hemfikir olduklarını söylemiştir. Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 215-
217. 

105 Gazâlî, el-İktisâd, s. 96, bu konunun örnekle izahı için ise s. 98, 100.

106 Gazâlî, a.g.e., s. 99-100.
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takdir olunan bir zâta ıtlak olunması doğru değildir.107 

Yine bu doğrultuda Gazâlî, Allah’ın sıfatlarında birbirine uymama ve zıt 
olmanın söz konusu olamayacağına da vurgu yapar. Dolayısıyla sıfatların çok-
luğundan hareketle Allah’ın zâtında çokluk düşünmek yanıştır. Bu nedenle sı-
fatlar konusunda “Sıfatlar, ne O’dur ne de O’ndan başkasıdır.” diyenin sözünü 
Gazâlî doğru bulur. Öyleyse Gazâlî’ye göre zât ve sıfatın birbirinden tamamen 
ayrı olmadığı, sıfatın zâta zait olmasının söz konusu edilmediği söylenebilir. 
Ancak zât ve sıfatın aynı şeyler olduğu ona göre ileri sürülemez.108 Gazâlî’ye 
göre zât ve sıfatın, hem aynı hem de farklı olmaması durumu, zâta zarar ver-
mez; onu nedenli, mahal vs. de yapmaz. Sıfatların bu biçimle zâtta olması nor-
maldir.109 

b) Sıfatlar konusundaki ikinci prensipte Gazâlî, sıfatların Allah’ın zâtiyle 
kaim olduğunu iddia eder. İster bir mahalde olsun ister olmasın, bu sıfatlar-
dan hiçbiri Allah’ın zâtı olmaksızın var olmaz.110 Gazâlî bu ilkeyi Tehâfüt’te 
filozofları eleştirirken çok güzel bir şekilde formülleştirmiştir. Buna göre sıfat 
(nitelik) ve mevsuf (nitelenen) bir an için birbirinden ayrı olarak düşünülmek-
tedir. Bu durumda bunların her ikisi için üç ihtimal olacaktır. Bunlar varlığı 
bakımından (A), ya karşılıklı birbirlerine muhtaç değildir, (B) ya karşılıklı bir-
birine muhtaçtır, (C) ya da sadece biri ötekine muhtaç olmadığı hâlde öte-
ki ona muhtaçtır. Bu ihtimallere göre A’da sıfat da mevsuf da zorunlu varlık 
olacak ve bu, mutlak ikiliği ifade edecektir. Bu, filozofların görüşü olup kabul 
edilemezdir. B’de hiçbiri zorunlu varlık olmayacaktır ve ikisi de mümkün ola-
caktır. Çünkü muhtaç olan zorunlu varlık olmaz. C’de ise muhtaç olan han-
gisi ise o nedenlidir, muhtaç olmayan da zorunlu varlık olacaktır. Gazâlî bu 
ihtimallerden sonuncusunun (C) kabul edilmesi gerektiğini söyler. Sonuçta 
Gazâlî şu kanaatini ifade eder: “Zât kendi kendine yeterli oluşu bakımından 
sıfatlara muhtaç olmadığı hâlde, kendi durumumuzda olduğu gibi, sıfatlar ni-
telenene muhtaçtır.” Başkasına muhtaç olan ise zorunlu varlık olamaz.111

Bu nedenle Gazâlî’ye göre sıfatlar, zâtı yetkinleştiremez. Çünkü sıfatlar bir 
açıdan da zâttan ayrı değildir ve zât sayesinde kaimdir. Ayrıca zât, ezelî ve ebe-
dî olarak yetkindir. Bu şekilde yetkin olan bir varlığın sonradan yetkinleşmesi 
söz konusu değildir.112 

c) Üçüncü prensipte ise Gazâlî, bütün sıfatların kadîm olduğunu iddia eder. 

107  Gazâlî, a.g.e., s. 102.

108  Nitekim Gazâlî buna örnek de verir. Bkz. Gazâlî, el-Maznûn, s. 44-45; Meâricu’l-kuds, s. 138.

109  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 100-101.

110  Gazâlî, el-İktisâd, s. 103; “Ravzatu’t-tâlibîn”, s. 54.

111  Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 98.

112  Gazâlî, a.g.e., s. 101.
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Eğer hâdis olsaydı, kadîm olan Allah’ın da hâdis varlıkların bir mahalli olması 
gerekecekti. Dolayısıyla bu sıfatların hâdis olması muhaldir.113

d) Gazâlî dördüncü prensipte Allah için bu yedi sıfattan türeyen isimle-
rin, O’nun hakkında ezelî ve ebedî isimler olduğunu ileri sürer. Allah ezelde 
hayy, alîm, kadîr, semi’, basîr ve mütekellim idi. Bu ilke doğrultusunda Gazâlî 
Allah’a verilen isimlerin dört grupta değerlendirildiğini söyler. 

i. Allah’ın zâtına delalet eden isimler: Ezelî ve ebedî gibi. 

ii. Selbin ziyadesiyle zâta delalet eden isimler: Kadîm, bekâ gibi.

iii. Varlığa ve bunun dışında kalan mâna sıfatlarından birine delalet eden 
isimler: Hayy, kadîr, alîm gibi.

iv. Allah’ın fiillerinden birine izafet edilmek suretiyle varlığa delalet eden 
isimler: Cevad, râzık, muîz gibi.114

Gazâlî’nin isimler bağlamında sıfatları gruplandırması en ayrıntılı şekilde 
onun Maksâdu’l-esnâ fi şerhi esmâi’l-hüsnâ adlı eserinde ele alınmış ve on 
grupta isimlerin zâtla ilişkisi incelenmiştir. Ancak, daha önce de dile getirdiği-
miz üzere Gazâlî tüm isim ve sıfatların sonunda “Allah” ismine döndüğünü ve 
“Allah” isminin de zâta delalet ettiğini ileri sürmüştür.115

Dolayısıyla zât-sıfat ilişkisi bakımından Gazâlî, zorunlu varlıkta herhangi 
bir çokluğu kabul etmez. Onun sıfatlara dair fikirleri her ne kadar çokluğu ge-
rektiriyor gibi gözükse de yaptığı izahlar böyle bir sonucu doğurmamaktadır. 
Bu nedenle ulaşılan sonuç açısından onun filozoflardan çok da farklı olmadı-
ğını söyleyebiliriz.

III. Değerlendirme ve Sonuç

Gazâlî’ye göre Allah’ın varlığı, kendi zâtındandır. Gerçek ve mutlak anlamda 
tek varlık O’dur. Diğer tüm varlıklar mümkündür ve varlıklarını O’na borç-
ludur. Allah’ı gerçek mânada sadece Kendisi bilebilir. Allah’ın doksan dokuz 
ismi varsa da O’nun zâtına delalet eden ismi “Allah” ve buna yakın olan “Hakk” 
ismidir. Allah için “vâcibu’l-vücûd” ismi de kullanılabilir. Gazâlî’ye göre Allah 
aklen ve naklen varlığı gerekli olandır. Bu bağlamda o, Allah’ın varlıksal zo-
runluluğunu, burhani (ontolojik delil), cedelî (hudus delili) ve dinî deliller 
(tasavvufi deliller) kullanarak ispatlamaya girişmiştir. Gazâlî’ye göre Allah’ın 
herhangi bir nedeni olamaz; zâtının, sıfatının, sıfatının özüyle var olmasının 

113  Gazâlî, el-İktisâd, s. 105; İhyâ’, c.I, s. 280-281.

114  Gazâlî, el-İktisâd, s. 115-116.

115  Gazâlî, Maksâdu’l-esnâ, s. 74, 211-214.
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bir nedeni yoktur. Allah’ın Kayyûm ismi, kıdem ve ezelîliği, nedensizliğiyle an-
lam bulur. O’nun nedensizliği mutlak bir nedensizlik olmalıdır; aksi takdirde 
“tek” (ortaklığı kabul etmemek) ve “bir” / “basit” (çokluğu barındırmamak) ol-
ması açıklanamaz. Gazâlî’ye göre Allah, ortağının olmaması bakımından tek-
tir. “Vâhid” kavramı ve İslam’ın temel ilkelerinden biri olan “tevhid” bu tekliği 
ifade etmektedir. Yine Allah, çokluğu barındırmaması açısından birdir, yani 
basittir. Allah “Ahad”dır. Bu bağlamda Allah’ın zâtı, zâtından ayrı değildir. 
Kesreti, parçalanmayı, ikiliği kabul etmez. O, cisim değildir, cevherlik, ârazlık, 
zaman, mekân ve yönle ilişiklik gibi cisimsel durumlar O’na atfedilemez. O, 
varlık-mahiyet ilişkisi bakımından da çokluğu barındırmaz. Gazâlî, Tanrı’nın 
mahiyetini kabul etse de bu kabulün O’nda çokluğu gerektirmediğine inanır. 
Ona göre varlık ve mahiyet ayrı değil, aynıdır. Gazâlî’ye göre Allah’ın sıfatları 
vardır, bu sıfatlar zâtın kendisi değildir; zâtın dışında olan sıfatlardır. Sıfatlar 
zâtı yetkinleştirmez, sıfatlar zât ile kaimdir. Bununla birlikte sıfatlar hâdis de-
ğildir, ezelîdir. O’nun sıfatlarından türeyen isimler de ezelî ve ebedîdir. Gazâlî 
sıfatların zâtla ilişkisi konusunda ise “Sıfatlar, ne O’dur ne de O’ndan başka-
sıdır.” düşüncesini doğru bulur.  Nihayetinde Gazâlî’nin zât ve sıfatlara dair 
düşüncelerinde bir çokluk varmış gibi gözükse de o, böyle bir çokluğu asla 
kabul etmez. 

Sonuç itibarıyla Gazâlî’nin Tanrı meselesini, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi önemli 
İslam filozoflarının konuyu ele alış biçimiyle irdelediğini ve incelediğini söy-
leyebiliriz. Bu doğrultuda, varlıksal zorunluluk, nedensizlik, teklik ve birlik 
gibi temel ilkelerin esas alındığı göze çarpmaktadır. Bu ilkelerden varlıksal 
zorunluluk temel ilke, diğerleri ise bu ilkeyi tamamlayan yan ilkeler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar Gazâlî, Fârâbî ve İbn Sînâ’yı bu ilkelerin 
izahı konusunda eksik bularak eleştirmişse de, her üçünde de konunun dinî 
kaygılardan kaynaklanan tenzihçi bir yaklaşımla ele alındığı ortak bir nokta 
olarak dikkat çekmektedir. Aralarındaki başka bir ortak nokta da hepsinin 
bu dört ilkenin sonucunda ittifak etmeleridir. Yani her üçü de Tanrı’nın var-
lığının gerekliliğini, O’nun nedensiz, tek ve bir olduğunu kabul etmişlerdir. 
Aralarındaki fark ise bu ilkelerle ilgili sonuçlara ulaşırken takip ettikleri yol ve 
açıklama biçimlerinde gözükmektedir.
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Ghazali’s Idea of God

Yrd. Doç. Dr. Ömer Bozkurt

Abstract

In this study, we have investigated Ghazali’s idea of God with its philosophical foundations. However, 
while building it, we have made Ibn Sina’s style of studying of this subject a basic frame. In this frame, 
with Ghazali’s point of view, we have presented necessary being and his ontological necessity, causele-
sity, uniqueness (refusal of partnership) and unity/simplicity (refusal of abundance). In this respect, 
we have also mentioned intensive discussion subjects such as relationships of existence–essence and 
entity–attribute. We have endeavored to show Ghazali’s viewpoint on these topics by comparing with 
Ibn Sina’s at large.  

Key Words: Ghazali, Ibn Sina, God, necessary being, attribute

Gazâlî’nin Tanrı anlayışı

Yrd. Doç. Dr. Ömer Bozkurt

Özet

Bu çalışmada Gazâlî’nin Tanrı anlayışını felsefi temelleriyle birlikte inceledik. Ancak bunu gerçekleş-
tirirken İbn Sînâ’nın konuyu işleyiş biçimini temel bir çerçeve yaptık. Bu çerçeve içerisinde Gazâlî’nin 
bakış açısıyla zorunlu varlığı ve onun varlıksal zorunluluğunu, nedensizliğini, tekliğini (ortaklığı kabul 
etmemesi) ve birliğini/basitliğini (çokluğu barındırmamasını) ortaya koyduk. Bu doğrultuda varlık-ma-
hiyet ve zât-sıfat ilişkisi gibi yoğun tartışma konularına da değindik. Gazâlî’nin bu konulardaki bakış 
açısını büyük oranda İbn Sînâ’nınkiyle karşılaştırarak göstermeye çalıştık.   

Anahtar Kelimeler: Gazâlî, İbn Sînâ, Tanrı, zorunlu varlık, sıfat  
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Giriş

Vahiy meselesi, üç büyük dinin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) teorik ve 
pratik yapısını belirleyen temel konulardan biridir. Bir dini diğerinden ayıran 
en önemli unsurun vahiy anlayışı/algısı olduğu, hatta aynı din içindeki farklı-
laşmaların temelinde de bunun yattığı söylenebilir. Farklılaşmaların gerisinde 
birçok unsur bulunabilir: Hatta bunlardan bazısı dinî metinlerin bizzat kendi-
sinden de kaynaklanabilir. Herhangi bir dinî kaygı olmadan da vahiy proble-
mine yaklaşılabilir; belki de varılan sonuç “şu” ya da “bu” din içerisindeki “şu” 
ya da “bu” vahiy telakkisiyle de uyuşabilir. Ama burada referans bizzat dinin 
kendisi ya da aşkın bir şey değil; akıl, sezgi vb. insana ait başka bir unsur-
dur. Kısacası aynı ve farklı dinlerde çeşitli vahiy anlayışlarının bulunmasının 
o kadar çok sebebi vardır ki mevcut makale dâhilinde bunların üzerinde teker 
teker durmak, asıl konumuzdan uzaklaşmak olacaktır. 

Makalede kullanılan “felasife” kavramıyla Fârâbî ve İbn Sînâ kastedil-
miştir. Gazâlî’nin eleştirilerinin açık-seçik anlaşılabilmesi için Fârâbî ve İbn 
Sînâ’nın vahiy/nübüvvet doktrinlerinin ortaya konulması bir zorunluluktur. 
Her ne kadar “felasife”nin vahiy telakkisini özet denebilecek bir tarzda tah-
lil etmeye gayret etsek de –her birinin vahiy anlayışı ayrı bir makale konu-
su olabilecek durumda olduğundan– epeyce bir yer işgal etmiştir. Amacımız 
onların vahiy hususunda ne söylediklerini kısaca hatırlatmak ve Gazâlî’nin 
eleştirilerine zemin teşkil eden düşüncelerini tespit edebilmektir. Fârâbî ve 
İbn Sînâ’nın vahiy hakkında yazdıkları oldukça net olduğundan, onların gö-
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rüşlerini betimlemekte zorluk çekilmemiştir; fakat Gazâlî’nin vahiy mevzunda 
gerçekte ne söylediği hakkında sıkıntılar yaşanmıştır. Gazâlî bölümünde de 
bahsedeceğimiz üzere bu sıkıntılı durumun nedeni Gazâlî’nin meselelere yak-
laşırken izlediği ikircikli metodolojidir.

Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Vahiy Anlayışları

Fârâbî felsefesinde en belirgin özellik, monist ontolojik kurgudur. Fizikten 
epistemolojiye, hatta ilahiyata kadar tüm alanlar Fârâbî’nin ontolojik kabu-
lüyle şekillenmiştir. Çünkü İlk Sebep, tüm varlıkların Kendisinden neşet etti-
ği, varlığa çıktığı, yani var olanların sebebinin Sebebi’dir. O, salt Sebep’tir. Bu 
yüzden Fârâbî felsefesi epistemolojiden fiziğe, ahlaktan ilahiyata kadar, kısa-
cası felsefe ve bilimin tüm alanlarıyla varlığı araştırır. Varlığı akılsal bir taşma 
olarak gören Fârâbî, tüm varlılarda az veya çok bir varlık bilincinin olduğu 
kanaatindedir. Fârâbî, “oluşu” sudurla, düşüşle, somutlaşma süreciyle; vahiy 
meselesini ise tam tersine “yükseliş”le açıklamaya çalışır. Ona göre, var olan-
lar salt akılsal/düşüncenin düşüncesi olan İlk Sebebe doğru bir yöneliş içeri-
sindedir. Fârâbî’nin monist ontolojisi ve rasyonalizminde insan, hem kendi 
varlığına hem de Varlığın kendisine doğru yol almalıdır. Bu yüzden Fârâbî, 
“Ben neyim?” sorusuyla “Varlık nedir?” sorusu arasında ayırım yapmamakta, 
hakikat bilgisinin bu sorularda saklı olduğunu düşünmektedir.

Fârâbî, vahiy meselesini siyasi ve ahlaki bir konu kabul ettiğinden, siyaset ve 
ahlak kitaplarında inceler. O, Platon’un kral-filozof anlayışını, filozof-peygam-
ber şekline dönüştürmekte ve vahyin faziletli şehrin inşası için önemli olduğu-
nu söylemektedir. Fârâbî’ye göre, insanı hayvanlardan ayıran en önemli özel-
lik, korkularını kontrol edebilmesi ve diğer insanlarla ilişkiye girmeyi zorunlu 
kılan sosyal bir varlık olmasıdır. Bu yüzden insanlar şehirler kurar ve sosyal 
ilişkiler içerisinde yaşarlar, fakat hikmet ve akıl sahibi olmayanlar kanunla şe-
hir kuramazlar. Şehrin kurulması ve devamı, kanunla adaletin sağlanmasına 
bağlıdır. Kanun ve adalet de, bir kanun koyucuyu ve adaleti belirleyiciyi ge-
rektirir. Fârâbî, kanun koyucu ve adaleti belirleyen kişinin filozof-peygamber 
(imâm) olabileceğini iddia eder. Ona göre, filozof-peygamberin, şehirde sos-
yo-ahlaki düzeni yerleştirebilmesi, yani halka bunları benimsetebilmesi için 
insan olması gerekir.1 İbn Sînâ’nın da benzer şeyler söylediği görülmektedir. 
“İşte böyle bir varlık insan olabilir, çünkü o insanlara hitap edebilmeli ve ka-
nunu yerine getirebilmelidir. O, insanlardan, iddia ettiklerini vazgeçiremezse; 
onlardan her biri, kendi isteklerinin adalet olduğunu düşünür.”2

1 Fârâbî, Medinetü’l Fazıla, çev. Ahmet Arslan, Vadi Yay., Ankara, 1997, s. 99-109.

2 İbn Sînâ, Şifa: İlahiyat, Cilt: 2, çev. Michael E. Marmura (Healing:Metaphysıcs), Medieval Poli-
tical Philosophy, ed. Ralph Lerner&Muhsin Mehdi, 6. Baskı, Cornell University Press, New York, 
1989, s. 99. 
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Felasifenin peygamberlik veya vahiy doktrini, ruh/nefs ve onun idrak güç-
leri hakkındaki Yunan felsefesine dayanır. Fârâbî’ye göre nefsin var olabilmesi 
için cisim zorunludur ve nefsin insanla birlikte oluşan beş güç vardır.3 Bunlar: 
Beslenme, duyu, arzu, mütahayyile ve düşünme gücüdür. Nefsin bu güçle-
ri arasında bir irtibat ve hiyerarşik sıralama söz konusudur. Bu güçlerden 
her biri üstekine göre madde; alttakine göre de suret/form durumundadır. 
Mesela, beslenme gücü duyu gücünün maddesi, duyu gücü de beslenme gü-
cünün suretidir. Akıl hariç nefsin diğer güçleri tabiat tarafından idare edilir.4 
Buna ilave olarak Fârâbî, aklın da bu güçlere hükmedici olduğunu belirtir. 
Fârâbî, bütün insanlar tarafından paylaşılan ve ilksel kapasite olarak gördüğü 
akla “potansiyel akıl” (bil-kuvve akıl) der. Ona göre potansiyel akıl, “ruhun 
bir çeşidi, ruhun bir yetisi veya bir parçasıdır.”5 Potansiyel akıl6 her insan-
da mevcuttur.* O, doğal olarak insanda bulunur. Potansiyellik veya kapasite, 
formları veya üniverselleri kazanmaya başlayan insanlarda aktifleşir. Bu aktif-
leşme veya fiil hâline dönüşme için akıl başka bir etkene muhtaçtır. Fârâbî’ye 
göre aktifleşmeyi sağlayan etken, Faal Akıldır ve metaforik bir ifadeyle bilfiil 
olma Faal Aklın “ışık” göndermesi gerçeğini içerir. Kuvveden fiile geçiş, aynı 
zamanda hissetme derecesinden akletme derecesine geçiştir. Bu geçiş tamam-
lanınca akıl ve maddeden tecrit olunan ma’kulat farklı bir ontolojik statü ka-
zanır. Dolayısıyla duyumlanabilir şeylerin imajları elde edilir ve bunlar insan 
hafızasında depolanır. Böylece bunlar soyutlanarak üniversellere veya akla-
dilebilirlere dönüştürülür. Fârâbî bu soyutlamayla, yani duyumlanabilir şey-
lerin soyutlanarak akledilebilirlere dönüştürülmesiyle potansiyel aklın bilfiil 
akıl hâline geldiğini belirtir.7

Fârâbî’nin dış dünyaya dayanarak soyutlama da bulunması, aslında onun 
rasyonalist bir filozof olmadığı, Aristo gibi empirist olduğu iddialarına sebep 
olmuştur. Bu iddiaların cevabı, Fârâbî’nin bu soyutlama işleminin nasıl ol-
duğunu anlatan ifadelerinde saklıdır. Fârâbî’ye göre, duyuların duyulurlarla 

3 Fârâbî, Medine, s. 75-79. Bu düşüncesinden dolayı Fârâbî, Platon’un nefsin/ruhun bedenden önce 
var olacağı düşüncesine katılmaz. Dolayısıyla Fârâbî’ye göre tenasüh mümkün değildir.

4 Fârâbî, Medine, s. 88-89. Ruhun aşağı yetileri, yani besleyici, duyucu ve tahayyül edici yetileri 
tabiat tarafından idare edilmesine karşın, bilkuvve aklî ve tabii bilkuvve “maddi” akıl ona tâbi 
değildir. Bununla birlikte onlar sadece kendi çabaları ve girişimleriyle bilfiil olma yeteneğine sahip 
olmayıp yardıma ihtiyaç gösterirler. Ayrıca bkz. es-Siyasetü’l-Medeniye, çev. M. Aydın, R. Ayas, A. 
Şener, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul, 1980, s. 2-39.

5 Fârâbî, Risala fi’l-Akl, ed. Maurice Bouyges, Beyrut, 1986, s. 12.

6  Aristo’ya göre potansiyel akıl bir tablete/levhaya benzer. Afrodisaslı Alexander onun bir tablete 
benzemediğini, kavrayıcı bir meleke olduğunu söylemektedir. Fârâbî’nin potansiyel akılla ilgili 
görüşlerinde Aristo’dan ziyade Alexander’ı takip ettiği anlaşılmaktadır. Bkz. F. Rahman, Prophecy 
in Islam, The University of Chicago Press, Chicago, 1979, s. 22.

∗	  Fârâbî, doğuştan sakat veya deli olanların güneşten gelen ışıkları alamayacağını söyleyerek, bazı 
delilerin potansiyel akıl seviyesinde bile olmadıklarını belirtir.

7  Fârâbî, Akl, s. 15-16; Fârâbî, Medine, s. 87-89.
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teması sonucu duyularda bir kısım suretler meydana gelir. Bunlar ortak du-
yuya (hiss-i müşterek) iletilir, ortak duyu ise bu suretleri mütehayyile gücüne 
gönderir. Mütehayyile gücünden geçen bu suretlerin saf, açık ve ayrışmış bir 
vaziyete getirilmesi için temyiz gücüne ihtiyaç vardır. Böyle bir işlemden son-
ra suretler akla ulaşır ve akıl onları elde eder.8 Görüldüğü üzere Fârâbî’ye göre 
akıl, duyu tecrübelerine dayanmakta ve tecrübeler ne kadar çok olursa aklın 
o kadar kemale ereceğini ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Fârâbî’nin 
tam bir empirist olduğu söylenebilir. Fakat Fârâbî’ye göre, her ne kadar akıl 
gücü diğer güçlere bağlı olarak gelişiyorsa da, geliştikten sonra onların eri-
şemeyeceği şeylere, yani akılsallara ulaşabilmektedir. Bu aşamada tahayyül 
gücü, akıl gücünün sadece maddesi durumundadır.9 Dolayısıyla derece bakı-
mından akıl gücü tahayyül gücünden üstün olduğundan, maddi akıl da, artık 
maddi akıl olmaktan çıkmıştır. Kanaatimizce Fârâbî’nin bu düşünceleri de 
açıkça saf rasyonalist ifadelerdir. Fârâbî, yetkinliği ‘soyut aklın’ bir özelliği ka-
bul ettiğinden, onun rasyonalist bir filozof olduğunu söyleyebiliriz.

Fârâbî, potansiyel aklın soyutlamalarla bilfiil hâle geldiğini söyler ve bu 
sayede elde edilen akledilebilirlerin bütün insanlar için ortak ilkeler olduğunu 
belirtir. Mesela “bütün parçadan büyüktür”, “bir şeye eşit olan iki şey birbiri-
ne eşittir” türünden ilkeler, bunlara örnek verilebilir. Potansiyel aklın varlığı 
maddenin içerisindedir (maddeden ayrılmaz) ve o ancak düşünülebilirlerle 
bilfiil olur. Dolayısıyla Fârâbî’ye göre bilfiil akıl, bir başarı ve kariyerdir. Artık 
o, ayrılır bir varlık olarak yeni bir ontolojik statüdür. Bilfiil akıl, potansiyel 
aklın formuyken kendisinden yukarıda olan dereceye göre “kuvve hâlinde 
akıl”dır. Bilfiil akıl, fiil hâlindeki suretleri kavrar ve artık bizzat kendisi dü-
şünülebilir veya kendisini bilen bir şey olursa, bu durumda aklımız formun 
formu, Fârâbî’nin tabiriyle, müstefad (kazanılmış) akıl olur. Müstefad akıl 
artık tamamen soyut şeylerin kavranabildiği ve insanın bilgilenme sürecin-
de ulaşabildiği veya ulaşabileceği en yüksek aşamayı temsil eder.10 Görüldüğü 
üzere Fârâbî, akledebilirler doktriniyle akılsalları kademe kademe maddeden 
soyutlaştırmakta ve müstefad akla ulaşmaktadır. Fârâbî, müstefad akıl teo-
risiyle Aristo ve Alexander’dan farklılaşır. Aristo, etkin ve edilgin akıl olmak 
üzere iki akıl kabul ederken Fârâbî maddi olmayan varlıklara yeni bir dere-
ce daha ekler ve buna müstefad akıl der. Müstefad akıl kavramı, Aristo ve 
Afrodisaslı İskender’in akılsallar doktrinlerinde yoktur. Müstefad akıl düşün-
cesi orijinal bir teori olup Fârâbî’nin akılsallar doktrininde tamamen Aristo ve 
Yeni-Platonculuğu tekrar ettiği iddiasının yanlışlığını gösterir. F. Rahman’ın 

8 Fârâbî, Medine, s.78-79.

9 Fârâbî, Medine, s. 92; ayrıca bkz. Fârâbî, Şera’itu’l-Yakin, çev. Mübehat Türker-Küyel, Atatürk 
Kültür Merkezi Yay., Ankara, 1990, s. 59. “Kesin bilgi hiçbir zaman kıyas yapmakla elde edilmiş 
…bilgi değildir; (o) başka bir kesin bilgiye muhtaç olmadan kendi kendine hasıl olmuştur.”

10 Fârâbî, Akl, s. 12-15; Fârâbî, Medine, s. 88-90.
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tabiriyle “bu, yeni bir problemin ortaya konulmasıdır”.11 Fârâbî’yi böyle bir 
akıl teorisi geliştirmeye iten sebeplerin başında, İslam geleneğindeki vahiy 
meselesini rasyonel bir yaklaşımla çözme girişimi gösterilmektedir.

 Fârâbî müstefad aklı, Faal Akılla karşılaştırır. Çünkü her ikisi de formun 
formudur. Fârâbî’ye göre Faal Akıl, tamamen soyut olup, çoğul olarak değil, 
basit olarak akleden olduğundan, müstefad akıldan daha yüksek basamakta-
dır. İnsanın kendi genel düşüncesine, yani kendini bilmesine ancak müstefad 
akılla ulaşılabilir. Her ne kadar müstefad akıl kendisini üreten Faal Akıl’dan 
derece olarak daha düşük olsa da, niteliği gereği küçük ruhların işlevlerine 
ihtiyaç duymaz. Fârâbî’ye göre müstefad akıl, ancak Faal Akılla karşılaştırı-
labilir; Faal Aklı düşünebilir, fakat onun iş görme gücünden yoksundur. Faal 
Akıl müstefad aklın formudur. Müstefad akıl aşamasına gelmiş akıl ile Faal 
Akıl arasında hiçbir şeyin kalmadığını belirten Fârâbî, Faal Akıl ile ittisal eden 
müstefad aklın, mutluluğun bilgisine ve vahye ulaştığını iddia eder. “İyi bir 
filozof veya imam (peygamber), böyle bir duruma ulaşınca, varlığa gelir.”12

Fârâbî’ye göre hiçbir akıl, doğrudan Faal Akla atlayamaz, peygamber de 
sıradan düşünen bir zihnin geçirdiği aşamaları geçirmelidir. Ancak Fârâbî, 
peygamberlerin bu düşünce aşamalarını filozof ve mistiklerde olduğu gibi ha-
ricî bir öğretici yoluyla geçmeyebileceklerini, kendilerinde bulunan üstün ye-
tiler sayesinde kendi kendine bu aşamaları geçebileceklerini belirtir.13 Fârâbî, 
bu düşünceleriyle klasik İslam teolojisindeki vahiy anlayışından uzaklaşmış 
gözükmektedir. Onun peygamberin de zihinsel aşamaları geçmek zorunda ol-
duğu düşüncesi, takipçisi İbn Sînâ tarafından geleneğe yaklaştırılarak uzlaş-
tırılmaya çalışılmıştır. Mesela, İbn Sînâ peygamberin bu aşamaları sırasıyla 
geçmesinin bir zorunluluk olmadığını, çünkü doğrudan Faal Akılla ittisal ku-
rabileceğini belirtir.14 

        (Şekil 3)15 

11 F. Rahman, Prophecy, s. 12.

12 Fârâbî, Siyaset, s. 45; Fârâbî, Medine, s. 90.

13 Fârâbî, Medine, s. 105-107.

14 Bkz. İbn Sînâ, “Risale fi isbati’n-nubuvve”, çev. Michael Marmura, Medieval Political Philosophy, 
ed. Ralph Lerner&Muhsin Mehdi, 6. Baskı, Cornell University Press, New York, 1989 s. 114-115; 
ayrıca bkz. F. Rahman, Prophecy, s. 30-31.

15 F. Rahman, Prophecy, s. 14.
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Fârâbî, müstefad aklın Faal Akılla ittisal kurabileceğini, ancak burada Faal 
Akılla müstefad aklın “bir olmasının” veya “aynılaşmasının” mümkün olma-
dığını vurgular. Fârâbî’ye göre, O’nunla ne yaşadığımız süre içinde bir olabili-
riz, ne de ölümsüz ruhlarımız birleşebilir.16 Kısacası Fârâbî, Faal Akılla “özde” 
bir birleşmeden ziyade “arazi” bir birleşmenin mümkün olduğunu söyler. O, 
peygamberî aklın Faal Aklın bir formu olduğunu ifade ederken, hiçbir yerde 
peygamberî aklın, Faal Akıl veya Faal Aklın kendisi olduğunu kabul etmez. 
Görüldüğü üzere Fârâbî ontolojisi ve epistemolojinin anahtar kavramı Faal 
Akıl’dır. Acaba Fârâbî, Faal Akılla neyi kastetmektedir? O bir Tanrı mıdır? 
Aristo ve Alexander’a göre Faal Akıl, Tanrı’dır.17 Fârâbî ontolojisinde Faal 
Akıl, aşkın akıllar silsilesinin sonuncu aşamasına tekabül eder; ama Tanrı 
değildir. Faal Akıl, aşkın akıllar ile müstefad akıl arasında bir vasıtadır. Faal 
akıl Fârâbî sisteminde çoğu zaman dinî bir kavram olan Kutsal Ruh’la özdeş-
leştirilir. Fakat Fârâbî’ye yöneltilen eleştirilerin başladığı nokta da burasıdır. 
Acaba müstefad akıl, hakikatleri veya vahyi, Faal Akıldan mı yoksa Tanrı’dan 
mı almaktadır? Özellikle Gazâlî ve F. Rahman, bu meselenin üzerinde dura-
rak, Müslümanların vahyin öznesi olarak Allah’ı kabul ettiklerini söylemekte 
ve Fârâbî’nin Faal Akılla ittisal düşüncesinin İslam teolojisine uymadığını be-
lirtmektedirler. Elbette Gazâlî ve F. Rahman’ın eleştirilerinin haklı olabilmesi 
için, Fârâbî’nin hakikatlere sadece Faal Akılla ittisalle ulaşılabileceğini söyle-
mesi gerekir. Fârâbî, hakikatlerin Tanrı tarafından gönderilmediğini mi kabul 
etmektedir? Bu soru aynı zamanda “Fârâbî nasıl bir Tanrı’ya inanmaktadır?” 
sorusunu da gündeme gerektirmekte ve böylece mesele sonunda uluhiyet 
problemine dayanmaktadır.

Monist rasyonalist çizgide bir filozof olan Fârâbî’nin İlk Sebebi’nin 
(Sebebü’l-Evvel), teistin inandığı anlamda zat bir Tanrı olmadığı açıktır. 
Dolayısıyla O’nun zat olduğunu söylemek ve O’na sıfatlar eklemek imkânsız-
dır. 

İlk Sebep sıfat üstüdür. İnsan O’nu sınıflandırmaktan âcizdir. Çünkü O, birdir ve 
O’nun birliği her türlü birliğin üzerindedir… İlk Sebep, tavsif edilemez. O’nun üze-
rinde bir başka sebep yoktur. Her şey, sebepleriyle tavsif edilir. Ama bir şey sırf 
sebep olunca, kendisinin bir sebebi bulunmayınca, bilinmez. …Dil O’nu anlatamaz. 
Tavsif keyfiyeti ancak dil ile; dil akıl ile; akıl tefekkür ile; tefekkür tevehhüm ile; 
tevehhüm ise duyularla olur. Hâlbuki İlk Sebep her şeyin üzerindedir ve onların se-
bebidir. İşte bu yüzden, O, duyum, tevehhüm, tefekkür, akıl ve dil konusu olamaz, 
sıfatlanamaz. Ne Kendisi bir şeye arız olur, ne de O’na bir şey arız olur.18 

16 Fârâbî, Medine, s. 106; Walzer, s. 216, 13. bölüm açıklaması (15/9).

17 F. Rahman, Prophecy, s. 23 (dipnot 9).

18 Fârâbî, Risale fi’r redd, çev. Mübahat Türker-Küyel, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 1990, s. 
106-107.
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Görüldüğü üzere Fârâbî, geleneksel İslam teolojisinin zat Tanrı anlayışını 
kabul etmemekte ve vahyin İlk Sebepten alınarak oluşabileceğine katılma-
maktadır. Çünkü O’na hiçbir şey arız olamaz. Akılsallar ve vahiy doktrini bağ-
lamında Fârâbî’ye yapılan eleştiriler ve bu eleştirilerin tutarlılığı, ayrı bir bö-
lümde tahlil edileceğinden, burada sadece meselenin varlığına değinilmiştir.

Fârâbî’nin peygamberî vahyin akıl seviyeleri hakkında söylediği şeyleri üç 
noktada toplamak mümkündür. 1- Sıradan zihne benzemeyen peygamberî 
akla, olağanüstü akledebilme yeteneği bahşedilmiştir. 2- Peygamberin aklı 
mistiğin, filozofun aklına benzemez, dışarıdan bir öğreticiye ihtiyaç duymaz. 
Onun tabiatında dışarıdan bir öğreticiye ihtiyaç duyulmadan akılsal aşamaları 
geçebilecek bir yeti söz konusudur. 3- Özel peygamberî yeti, Faal Akıldan ge-
len akılsalları, Faal Akılla ittisal kurarak alır veya kazanır.

Fârâbî ekolünün takipçilerinden olan İbn Sînâ’nın, Fârâbî’nin taakkuli va-
hiy doktirinini temelde koruduğu, fakat bazı değişiklikler yaparak onu geliş-
tirdiği söylenebilir. İbn Sînâ’ya göre de peygamberin zihni dışsal bir öğreticiye 
ihtiyaç duymaz, fakat o, peygamberî vahyin, akli faaliyetin bir sonucu olarak 
meydana geldiğini düşünmez. Çünkü İbn Sînâ’ya göre o, peygamberde bir 
anda, aniden oluşan bir şeydir.19 İbn Sînâ, böyle bir olayın imkânını göstermek 
için, Aristo’ya dayanarak sezgi/hads doktrinini inşa eder.20 Kanaatimizce İbn 
Sînâ Arsito’dan ziyade peygamberî vahyi açıklayabilmek için Stoalılar tara-
fından geliştirilen hikmet anlayışından yararlanmıştır. İbn Sînâ’yı Fârâbî’nin 
akılsallar teorisinden ayıran en önemli özellik, meseleye psikolojik bir ontoloji 
ve epistemolojiyle yaklaşmasıdır. Fârâbî, hakiki bilgi diye adlandırdığı külli-
lerin, soyutlamayla elde edilebileceğini söylerken, İbn Sînâ bilginin kaynağını 
Yeni-Platonculuğun etkisiyle, ilahî dünyaya bağlar. Ona göre, bilme bir hads 
işi olup, kuvve hâlindeki aklı meleke hâline, meleke hâlindeki aklı fiile geçi-
ren ve fiil hâlindeki aklı da müstefad akıl seviyesine yükselten Faal Akıldır.21 
İbn Sînâ’ya göre, bütün akli bilgi, Faal Akıldan sudur eder, algısal tecrübeden 
gelmez. Küllilerin bazısı ya önceden sırf küllidir ve Faal Akılda bulunur, ya da 
birtakım soyutlamalardan sonra duyular aracılığıyla, ama yine Faal Akılla elde 
edilir. Önemli olan nokta, her hâlükârda onların maddede değil, Faal Akılda 
bulunmaları ve O’ndan çıkmalarıdır.22 İbn Sînâ bu düşünceleriyle Platon’u 
tekrar eder, gibidir. 

19 İbn Sînâ, İsbati’n-Nubuvve, s. 114-115; F. Rahman, Avicenna’s Psychology, An Engilish Translati-
on of Kitab al-Necat, Book II, Chapter VI., Oxford University Press, London, 1952, s. 35-37, 93.

20 Frank Griffel, “al-Gazâlî’s Concept of Prophecy: The Introduction of Avicennan Psychology into 
As’arite Theology”, Arabic Sciences and Philosophy, Cilt: 14, Cambridge University Press, Cambri-
dge, 2004, s. 111.

21 İbn Sînâ, İsbati’n-Nubuvve, s. 113-114; F. Rahman, The Philosophy of Mulla Sadra, State Univer-
sity of New York Press, Albany, 1975, s. 232.

22 İbn Sînâ, Şifa: İlahiyat, Cilt: 2, s. 100; İbn Sînâ, İsbati’n-Nubuvve, s. 114.
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İbn Sînâ mistik ontolojisi ve epistemolojisi içerisinde, peygamberî aklı, 
diğer akıllardan iki yolla ayırmaya çalışır: İlki, sıradan akıl, algısal tecrübe 
verilerine dayanmak zorundadır. Oysa peygamberî aklın duyu tecrübesine da-
yanması gerekmez. İbn Sînâ’nın bu düşüncesini F. Rahman sembolik olarak 
şöyle dile getirir: 

İnsan zihni bir ayna veya bir göze benzer. Sıradan kişide bu ayna bedenle kontak 

içerisinde olduğundan paslıdır, göz de hastalıklıdır. Bu yüzden aynanın cilalanma-

sı, gözün hastalığının halli için düşünsel bir süreç gereklidir. Fakat böyle bir durum 

peygamberin zihni için gerekli değildir. Çünkü o, tabiatı gereği Faal Akılla doğru-

dan irtibat kurabilir.23 

İbn Sînâ bunun imkânını peygamberde bulunan bir yeteneğe bağlar: 
“(Peygamberî akıl) Faal Akılla irtibat için güçlü bir yeteneğe sahiptir ve biza-
tihi her şeyi bilir. Bu derece, kapasitenin en yüksek noktasıdır. Bu durumdaki 
akla, Kutsi-Akıl denir. Bu nitelik peygamberler hariç hiçbir insanda bulun-
maz.”24 

İkinci olarak; İbn Sînâ, genel zihnin akli düşünmede yükselse bile, akledi-
lebilirleri parça parça ve kısmen kavradığını, birini kavradıktan sonra diğerini 
kavradığını söyler. Peygamberin zihni ise her şeyi birden bilir.25 İbn Sînâ’nın 
genel epistemoloji bağlamında meseleyi ele alacak olursak onun, “ben bilirim” 
ifadesini, “ben bilinir kılırım” şeklinde değiştirdiğini, yani hakiki bilgiyi aşkın 
alana bağladığını görürüz.26 Dolayısıyla da ona göre, bilgiyi üreten ve dağıtan 
kuvvet Faal Akıldır. Peygamber, Faal Akılla ittisal kurarak tikellerin ayrık bil-
gilerinden ziyade, külli bilgileri elde eder.

        (Şekil 4)27

23 F. Rahman, Prophecy, s. 32.

24 İbn Sînâ, İsbati’n-Nubuvve, s. 115; İbn Sînâ, De Anima, çev. F. Rahman, Oxford University Press, 
London, 1973, s. 248; ayrıca bkz. Mehmet Aydın, “İbn Sînâ’nın Mutluluk (es-Sa’ade) Anlayışı”, 
İbn Sînâ-Doğumunun Bininci Yılı Armağanı, der. Aydın Sayılı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 
1984, s. 436-437.

25 İbn Sînâ, Şifa: İlahiyat, s. 100-101.

26 L.E. Goodman, Avicenna, Routledge, New York, 1992, s. 135-137.

27 F. Rahman, Prophecy, s 20.
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İbn Sînâ’nın duyuların yanılabilirliğiyle ilgili düşüncelerini akılsallar üze-
rine de uyguladığı görülür. Çünkü hakiki bilgi, soyutlamalarla elde edilen 
bilgiden ziyade, Faal Aklın verdiği şeylerdir. Burada İbn Sînâ’nın hem akla 
dayanan hem de hakiki bilgi için aklı yeterli görmeyen bir filozof olduğu görül-
mektedir. İbn Sînâ bilmek için aklın gerekliğini ifade etmekle birlikte, bilme 
anında onu etkisiz kılmakta ve bilgiyi aşkın bir alana bağlamaktadır.

İbn Sînâ psikolojisi üzerine çalışan F. Rahman, peygamberî aklı sıradan 
akıldan iki unsurla ayıran İbn Sînâ’nın sıradan akıl ile peygamberî akıl ara-
sında kesin bir ayırım yapamadığı kanaatindedir. O bu bağlamda şu soruyu 
sorar ve cevap arar: “Peygamberî akıl ve sıradan akıl arasında niçin bir fark 
vardır? Kanaatimce İbn Sînâ’nın dinî epistemolojinin temel problemlerinden 
biri budur. Fakat bu problem onun tarafından açıkça hiçbir yerde cevaplan-
maz.”28 Elbette bu sorunun cevabı, Faal Aklın tabiatının ve O’nun insan zih-
niyle irtibatının bilinmesiyle mümkündür. Fakat kendisinin formu olan Faal 
Aklı müstefad akıl kuşatamayacağından, onun Faal Aklı tam anlamıyla kav-
rayamayacağı açıktır. Dolayısıyla F. Rahman, aradığı sorunun cevabını İbn 
Sînâ’nın eserlerinde bulamamakta, söz konusu problemin çözüme ulaştırıla-
madığını düşünmektedir. 

Fârâbî ve İbn Sînâ, Faal Akılla ittisali, sadece akılsallar teorisi merkezin-
de ele almazlar. Onların vahiy ve peygamberliği daha çok “tahayyül” gücüyle 
ilişkilendirdikleri görülür. Onlara göre filozof veya peygamber, takkulle Faal 
Akılla ittisalde bulunabilmelerine rağmen, tahayyül gücüyle ittisal sadece 
peygamberlere has bir özelliktir. Peygamberleri, filozof ve mistikten ayıran 
en önemli şey, onların tahayyül gücüyle ittisal kurabilmeleri yeteneğidir. 
Fârâbî’ye göre, “muhayyile kuvveti, duyu kuvveti ile akıl kuvveti arasında bu-
lunan orta bir kuvvettir”. O akılsal kuvvete hizmet eder ve arzu gücüne yar-
dımcı olur. Bununla birlikte Fârâbî’ye göre tahayyül gücü, –uykuda olduğu 
gibi– duyular tarafından sürekli kendisine gönderilen imajlardan, hatta akıl 
ve arzu güçlerine hizmet etmekten de kurtulabilir. Böylece o, kendinde muha-
faza ettiği duyusalların imajlarına dönebilir, birbiriyle birleştirmek veya ayır-
mak suretiyle onlar üzerinde fiil ve tasarrufta bulunabilir. Tahayyül gücünün 
hafızada tutma, birleştirme ve ayırma, fiile geçirme dışında bir başka özelliği 
daha vardır ki, o da taklittir. Fârâbî, taklit gücünün temelde kendisinde var 
olan şeylerle, yani duyulara dayanarak gerçekleştiği kanaatindedir. Muhayyile 
kuvveti sadece duyusalları değil, aynı zamanda akılsalları, besleyici gücü ve 
arzu gücünü de taklit edebilir. Fârâbî, muhayyile gücünün akılsalları taklit et-
mesini şöyle açıklar: 

28  F. Rahman, Prophecy, s. 32.
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Tahayyül kuvveti akılsal kuvveti de, bu kuvvetin sahip olduğu akılsalları, onları tak-

lit etmek için uygun olan, şeylere taklit etmek suretiyle taklit eder. Böylece o, İlk 

Neden, cisim dışı şeyler ve gökler gibi en üst düzeydeki akılsalları görünüşü güzel 

olan en üstün, en mükemmel duyusallarla, en alt, en aşağı düzeyden akılsalları da 

görünüşü çirkin olan duyusallarla taklit eder. Diğer mükemmel akılsalları da görü-

nüşü hoş olan şeylerle taklit eder.29

Fârâbî’ye göre akılsal kuvvet, nazari ve amelî olmak üzere iki çeşittir. Amelî 
akıl tikellerle ilgili fiilleri gerçekleştir, nazari akıl ise “insani fiilin konusu ol-
mayan” akılsalları kavrar. Fârâbî, tahayyül gücünün akılsal kuvvetin söz ko-
nusu iki türüyle de ilişki içerisinde olduğunu düşünür: 

Tahayyül kuvveti, akılsal kuvvetin bu her iki çeşidi ile de ilişki içerisindedir; çünkü 

akılsal kuvvetin, kendisine nispeti ışığın görmeye nispeti gibi olan Faal Akıl’dan 

elde ettiği şey, bazen Faal Akıl’dan tahayyül kuvvetine akar, taşar. Bundan dolayı 

Faal Akıl’ın tahayyül kuvveti üzerinde belli bir etkisi vardır. Bu, ona bazen gerçek 

yeri nazari akıl olan akılsalları göndermesi, bazen gerçek yeri amelî akıl olan tikel-

lerle ilgili akılsalları duyusalların formu altında vermesi şeklinde olur. Tahayyül 

kuvveti, böylece, birleştirmiş olduğu duyusallarla taklit etmek suretiyle akılsalları 

kabul eder… Bu olaylar bazen uykuda iken, bazen uyanıkken meydana gelir. Ancak, 

onların uyanıkken ortaya çıkması nadirdir ve çok sınırlı bir insan grubuna özgüdür. 

Uykuda iken ortaya çıkanların çoğu da tikellerle ilgilidir. Onların ancak az bir kısmı 

akılsallarla ilgilidir.30

Görüldüğü üzere Fârâbî, Faal Akıldan tahayyül gücüne taşan şeylerin, 
daha çok pratik akılla ilgili şeyler, yani tikeller olduğu kanaatindedir. Fakat 
o, tahayyül gücüyle nazari aklın konusuna giren akılsalların da kavranabile-
ceğini belirtmektedir. Yani tahayyül gücü sayesinde Faal Akılla ittisal kuran 
imam veya peygamber, sadece tikellerin bilgisine değil, akılsalların bilgisine 
de ulaşabilir. Fakat Fârâbî, tahayyül gücünün bu akılsalları dönüştürerek, 
yani sembolleştirerek veya temsil ederek aldığı kanaatindedir. Bu, tabiatı ge-
reği duyusallara bağlı olan tahayyül gücünün kendi tabiatından farklı olan 
akılsalları sembolleştirerek alması demektir. Çünkü onun akılsalları akılsallar 
olarak kabul etme gücü olmadığından, akılsal kuvvet, sahip olduğu akılsalla-
rı kendisine verdiğinde, bunları akılsal kuvvetin kendisinde oldukları şekilde 
kabul edemez; ancak uygun duyusal şeylerle taklit edebilir. Fârâbî görüşünü, 
tahayyül gücünün en yüksek noktası olarak kabul ettiği, uyanıkken çok nadir 
kişide gerçekleşen Faal Akılla ittisal olayıyla destekler: 

29  Fârâbî, Medine, s. 95.

30  Fârâbî, Medine, s. 95-96.
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Muhayyile kuvveti mükemmelliğin, son haddinde olan bir insanın uyanık hâlde 

iken Faal Akıl’dan şimdiki ve gelecekteki tikelleri veya onların duyusal temsillerini, 

aşkın akılsalların ve diğer şerefli varlıkların temsillerini alması ve onları görmesi 

imkânsız değildir. Bu adam aldığı akılsallarla da kehanette bulunabilir. Bu, tahay-

yül gücünün ulaşabileceği son noktadır.31

Görüldüğü üzere, tahayyül yetisi gerek bedenin farklı mizaçlarını, gerekse 
kendisine verilen yukarı âleme ait akılsalları, ancak duyusallara dönüştürmek, 
çevirmek suretiyle tekrar ve temsil edebilir. Hiçbir şekilde onları oldukları gibi 
alıp kabul edemez. Bununla birlikte duyusalların kendileri tahayyül tarafın-
dan iki şekilde kabul edilebilir: Ya oldukları gibi ya da taklit edilmek ve başka 
bir şeye dönüştürülmek suretiyle. Faal Akıldan gerek akılsallar, gerekse tikel-
ler çıkabilir, taşabilir. Akıl yetisi seviyesinde onlara karşılık olan şeyler, teorik 
ve pratik akıldır. Tahayyül yetisi, kendisine gönderilen tikelleri ya oldukları 
gibi ya da taklit yoluyla, yani onları duyusallarıyla değiştirmek suretiyle ka-
bul eder. Bununla birlikte akılsallar, sadece duyusalları temsil etmek suretiyle 
alınmaktadır. 

Fârâbî’nin ontolojik kaynaklı tahayyülî vahiy teorisinin daha açık hâle geti-
rilebilmesi için şu iki temel sorunun cevaplanması gerekmektedir: 1- Tahayyül 
gücü Faal Akıldan taşan şeyleri (akılsallar ve tikellerle ilgili akılsalları) kendi-
si mi sembollere dönüştürmektedir? Yoksa bu dönüştürme işlemi bizzat Faal 
Akıl tarafından mı yapılmaktadır? 2- Şayet dönüştürme işlemi sadece tahay-
yül gücü tarafından yapılıyorsa vahiy nesnesinin epistemolojik değeri nedir? 

1- Yukarıdaki alıntılarda da görüldüğü üzere, Fârâbî Faal Akıldan taşan ve 
yeri nazari akıl olan akılsalların bizzat tahayyül gücü tarafından dönüştürüle-
rek, yani sembolleştirilerek alındığı noktasında nettir. Çünkü tahayyül gücü, 
akılsalları akılsallar olarak alabilecek bir yeteneğe sahip değildir. Buradan 
çıkan sonuç; Faal Akıldan çıkan akılsalların dönüştürücü gücünün tahayyül 
gücü olduğudur. Fakat Fârâbî’nin, yeri amelî akıl olan tikellerle ilgili akılsal-
ların tahayyül gücü tarafından dönüştürülüp dönüştürülmediği noktasında 
çok net olmadığı görülmektedir. Söz konusu tikeller bizzat Faal Akıl tarafın-
dan dönüştürülerek veriliyorsa o zaman tahayyül gücü burada dönüştürücü 
olmayıp sadece “alıcı” konumundadır. Tikeller Faal Akıl tarafından oldukları 
gibi (dönüştürülmeden) verilmişse, onların sembolleştirici öznesi tahayyül 
gücü olmaktadır. Bu bağlamda Fârâbî’nin tahayyülî vahiy anlayışı hususunda 
ortaya çıkan tartışmaların merkezini, tikellerle ilgili şeylerin bizzat Faal Akıl 
tarafından verilip verilmediği sorununun teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü 
tikellerle ilgili akılsallar, Faal Akıl tarafından dönüştürülerek verilmişse, bu-

31  Fârâbî, Medine, s. 97.
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rada artık filozofun peygamberden üstün olduğunu söylemek de mümkün de-
ğildir. Dolayısıyla peygamber Faal Akıl tarafından desteklenen özel bir insan 
olmaktadır. Mantıksal olarak burada peygamberliğin kazanılan bir şey olmak-
tan ziyade verilen bir şey olduğu da söylenebilir. Acaba Fârâbî, böyle mi dü-
şünmektedir? 

Bu soru ancak Fârâbî’nin genel felsefi düşüncesi çerçevesinde cevapla-
nabilecek bir sorudur. Fârâbî’ye göre tahayyül gücü, akıldan tamamen farklı 
ve ona tâbi bir konumdadır. O, ancak akla yardım edip onu destekleyebilir. 
Kısacası o, felsefeye hükmedemez ve emri altına almaz. Tahayyül gücü, ken-
disinden üst bir konuma sahip akılsalları ancak kendisinde bulunan imajlara 
dönüştürerek alabilir. Bizzat sembollerin Faal Akıl tarafından dönüştürülerek 
verilmesine gelince, İhsa’ü’l-Ulûm adlı eserinde kelamcıları eleştirerek orta-
ya koyduğu argüman Fârâbî’nin bu husustaki düşüncelerini daha da netleş-
tirmektedir. O, bazı kelamcıların dini mutlak bir şey olarak kabul etmelerini 
eleştirmekte, şayet onların inandığı şekilde din mutlaklaştırılırsa, dinin hiçbir 
şey ifade etmeyeceğini, hatta kavranamayacağını söylemektedir.32 Fârâbî’ye 
göre din (mille), “ilk başkanın toplum için tasarladığı birtakım şartlarla sı-
nırlanmış belirli görüşler ve fiiller”dir.33 Kısacası Fârâbî, dinin insani bir şey 
olduğu, peygamber tarafından sembolleştirilen görüşler ve fiiller içerdiği ka-
naatindedir. Sonuç olarak Fârâbî, Faal Akıldan bazı tikellerin tahayyül gücüne 
dönüştürülerek verilebileceğini imkân dâhilinde görse de, kendisi “bu dönüş-
türme işleminin bizzat tahayyül gücü tarafından yapıldığına katılmaktadır”. 
Dolayısıyla zamansal açıdan dinden önce olan felsefe, dinin emrine girmez 
ancak dine yardım edebilir, din de felsefeden yararlanarak kendi söylemini 
dayandığı felsefi zemine göre şekillendirir.*

2- “Dönüştürülme veya sembolleştirme işlemi bizzat tahayyül gücü ta-
rafından yapılıyorsa, vahiy nesnesinin epistemolojik değeri nedir?” sorusu, 
Fârâbî’nin spiritüel epistemolojisi ve ontolojisi bakımından önemli bir yere 
sahiptir. Fârâbî tahayyül gücüyle elde edilen şeylerin bilgisel değerinin olduğu 
hususunda kuşku duymaz. Elbette tahayyül gücü ve onun Faal Akılla ittisal 

32 Bkz. Fârâbî, İhsa’ü’l-Ulûm, çev. Ahmet Ateş, M.E.B. Yay., İstanbul, 1989, s. 133-135.

33 Fârâbî, Kitâbü’l-Mille, ed. Muhsin Mehdi, Dâru’l-Meşrık, Beyrut, 1970, s. 43.
*	  Fârâbî ve İbn Sînâ eserlerinde, bazı fikirleri Aristo ile Eflatun’a söyletirler. Bunun en önemli se-

bebi olarak kültürlerince kabul edilmeyecek şeylerin onlar üzerinden ifade edilmesi gösterilebilir. 
İşin ilginç tarafı Fârâbî ve İbn Sînâ’nın; Pisagor, Eflatun ve Aristo’yu peygamber kabul etmeleridir. 
Bazen onların kendi kültürlerindeki bir şeyi eleştirmek için bu filozoflardan yararlandıkları da gö-
rülür. Mesela onlar, bu filozoflardan bazılarının hakikati sembolleştirerek halka açtıklarını, dolayı-
sıyla da felsefeyi ayağa düşürdüklerini söylerler. Böyle bir açıklama Pisagor, Eflatun ve Aristo’nun 
onlar nazarında peygamber olduğu düşünüldüğünde gizil bir şekilde kendi kültürleri içerisindeki 
bazı durumlara göndermedir. Bkz. İbn Sînâ, İsbati’n-Nubuvve, s. 116; Fârâbî, Tahsilu’s-Sa’ada 
(Mutluluğun Kazanılması), çev. Ahmet Arslan, Vadi Yay., Ankara, 1999, s. 93-96. 
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vasıtasıyla sembolleştirerek aktardığı şeylerin bilgisel değeri vardır. Fakat bu 
nasıl bir bilgidir? Fârâbî’ye göre bu, kesinlikle hakikatin bilgisi değildir ve ola-
maz. Bu bilgi, ancak hakikatin resimsel, şiirsel ve sembolik yansımalarıdır. 
Çünkü Fârâbî’ye göre, ne felsefe, ne de din eşyanın künhünü kavrar ve bilir.34 
Dolayısıyla dinlerin sunduğu bilgiler, “e göre” bilgilerdir ve hakikatin bizzat 
kendisi değildir.

Görüldüğü üzere Fârâbî ve İbn Sînâ, kanun ve adaletin sağlanabilmesi için 
filozof-peygamberi bir pedagog gibi düşünmekte, peygamberde bulunan ta-
hayyül gücü yetisiyle halka bu ilkeleri benimsetebileceğini iddia etmektedir-
ler. Onlara göre, insan nasıl aklıyla hayvanlar üzerinde tasarrufa sahipse, pey-
gamberlerin de halk üzerinde öyle tasarrufu vardır. Ancak Faal Akılla ittisal 
kurmuş bir peygamber veya filozof, halkı mutluluğa sevk edebilir. Fârâbî ve 
İbn Sînâ, sadece ortaya koydukları taakkulî ve tahayyulî vahiy doktrinleriyle 
klasik İslam teolojisinden ayrılmamakta, aynı zamanda vahyin ahlaki ve sos-
yal adalet için zorunlu değil, fakat bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek de onlardan 
uzaklaşmaktadırlar. Gerçi Mutezile de, felasife gibi ahlaki iyinin akılla biline-
bileceğini iddia etse de, son tahlilde onlar da klasik İslam teolojisinde oldu-
ğu gibi, vahyin bir ihtiyaç olmadığını, bir zorunluluk olduğunu kabul ederler. 
Felesifeye göre vahiy, bir ihtiyaçtır, fakat bir zorunluluk değildir, çünkü cahil 
halk neyin iyi ve neyin kötü olduğunu bilememesine rağmen, hikmet sahibi 
kişiler ve akılsalları bizzat soyut olarak kavrayabilenler bunları bilebilirler. 
Burada, müstefad akıllarıyla neyin iyi, neyin doğru ve neyin hak olduğunu bi-
lebilenler için vahiy bir zorunluluk olmasa da, bunları kavrayamayanlar için 
vahyin bir zorunluluk olarak kabul edildiği görülür. Bununla birlikte, mesele-
ye Fârâbî’nin akılsallar teorisi merkezinde yaklaşacak olursak, peygamber de 
Faal Akılla ittisal kurabilmek için diğer insanlar gibi her akıl aşamasını geçmek 
zorundaysa, yani peygamberlik bir bakıma kazanılan bir şeyse, burada vahyin 
zorunluluğundan bahsetmek ne kadar mümkündür? Kısacası felasifeye göre, 
vahiy aklıyla hakikate ulaşamayan halk için bir ihtiyaçtır. 

Gazâlî’nin Felasifenin Vahiy Doktrinine Yönelttiği Eleştiriler 

Gazâlî’nin felasifenin vahiy doktrini hakkındaki görüşünü ortaya koymak, 
onun değişen düşünce evrelerini dikkate almaksızın imkânsızdır. Çünkü 
Gazâlî, neredeyse eserlerinin her birinde farklı şeyler söylemekte, bazen de 
eleştirdiği bir fikri daha sonra başka bir eserinde kabul edebilmektedir. Bunun 
en önemli sebebi, Gazâlî’nin değişime açık olması ve döneminin sosyo-poli-
tik gelişmelerine kayıtsız kalamamasıdır. Ayrıca Gazâlî’nin sıradan halk için 

34 Fârâbî, Aristo Felsefesi, çev. Hüseyin Atay, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 1974, s. 167.
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ayrı, havas (ilim adamları/entelektüeller) için ayrı yazması eklenince gerçekte 
Gazâlî’nin hangi düşünceyi benimsediği iyice muğlaklaşmaktadır. Söz konusu 
muğlaklığa bazı eserlerin Gazâlî’ye ait olup olmadığı tartışmaları da dâhil edil-
diğinde Gazâlî hakkında konuşmak ve yazmanın “ihtimalli bir makuliyet”ten 
öteye geçmeyeceğini; yazarın hakiki niyetinin tespitinin “neredeyse mümkün 
olmadığını” söyleyebiliriz. Kısacası Gazâlî üzerine çalışmak oldukça zordur. Bu 
zorluklar nedeniyle Gazâlî’nin vahiy konusundaki tahlilleri, düşünsel gelişimi, 
değişimi ve eserlerinin kronolojik sırası dikkate alınarak ortaya konulmaya 
çalışılacak; onun son noktada neler söylediği bu perspektiften değerlendirile-
cektir. Ama yine de okuyucunun Gazâlî hakkında yazdıklarımızı “ihtimalli bir 
makuliyet” çerçevesinde tefekkür ve tahlil etmesini bekliyoruz.

Gazâlî Tehafüt’te, felasifenin vahiy ve nübüvvetle ilgili görüşlerini aktar-
dıktan sonra, bu düşünceleri özellikle şer’î, mantıki ve sosyolojik uzanımları 
bakımından eleştiriye tâbi tutar. O, vahiy meselesinin temelde ontolojiyle il-
gili bir problem olduğunun farkında olarak; önce filozofların varlık ve sudur-
la alakalı düşüncelerini ele alır. Gazâlî’ye göre Tanrı, âlemi yoktan yaratmış, 
zat bir Tanrı’dır. O, âleme müdahale edebileceği gibi, insanlardan istediğine 
vahyini gönderebilen bir Tanrı’dır. Gazâlî’ye göre vahyin kaynağı veya öznesi, 
felasifenin iddia ettiği gibi Faal Akıl değil, bizzat Tanrı’dır. Gazâlî bu düşünce-
lerini Kur’an’a dayanarak desteklemeye çalışır. Çünkü Kur’an, vahyin sahibi-
nin ve göndericisinin Tanrı olduğunu söylemektedir. Kısacası Gazâlî felasifeye 
vahiy bağlamında yönelttiği eleştirilerinde şeriata dayanmakta ve felasifenin 
geliştirdiği rasyonel ontolojiyi veya metafiziği reddederek, klasik Eş’ari teolo-
jisinden neşet eden her şeyin gerçek failinin aslında Tanrı olduğu fikrini tek-
rarlamaktadır.35

Gazâlî’nin Tehafüt’teki ikinci eleştirisini, mantık veya burhan üzerine 
dayandırdığı görülmektedir. O, filozoflara “Siz vahyin kaynağı olarak göksel 
cisimleri kabul ediyorsanız, buna kanıtınız nedir?” diye sormaktadır. Gazâlî, 
filozofların nassa dayanmadıklarına göre, burhana veya mantığa dayanmış 
olabileceklerini düşünmektedir. Fakat Gazâlî, onların bu düşüncelerinin bur-
handan neşet etmediği kanaatindedir. Çünkü ona göre filozoflar, göksel var-
lıkların insan tarafından tam anlamıyla kavranamayacağını kabul ettiklerin-
den, akli olarak vahyin kaynağının Faal Akıl olduğunu asla bilemeyeceklerdir. 
Durum böyle olunca, “filozoflar vahyin öznesini akılla bilemiyorlarsa, acaba 
onu nasıl ve neyle bilecekler?” sorusunu Gazâlî sormaktadır. Gazâlî, bu soru-
nun felasife tarafından cevaplandırılamadığını ve onların bir tutarsızlık içeri-
sinde olduğunu iddia eder.36

35  Bkz. Gazâlî, Tehafüt el-Felasife, çev. Bekir Karlığa, Çağrı Yay., İstanbul, 1981, s. 148.

36  Bkz. Gazâlî, Tehafüt, s. 145-151.
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Gazâlî, felasifenin vahiy doktrininin üçüncü eleştirisini, vahyin nesnesi 
hakkında söylediklerinden ve bu düşüncenin sosyo-politik uzanımlarının tah-
lilinden yola çıkarak inşa etmeye çalışır. Gazâlî’ye göre filozoflar, peygamberin 
Faal Akılla ittisal sonucunda tahayyül gücü vasıtasıyla elde ettikleri hakikatle-
rin kendisini değil, hakikatin sembollerini halka verdiğini iddia etmektedirler. 
Dolayısıyla da onlar, bir bakıma vahiy nesnesinin (Kur’an’ın) peygamberin dö-
nüştürücü tahayyül gücünün bir ürünü olduğunu ileri sürmektedirler. Gazâlî, 
Müslümanların hiçbirinin böyle düşünmediğine inanmaktadır.37 Fârâbî’nin 
Medinetü’l-Fazıla eserinin çevirisini yapan Walzer’in, “acaba Fârâbî’nin çağ-
daşı bir Müslüman Kur’an’ın büyük bölümünün sembolik şiirsel bir dille ifade 
edilmiş olan peygambersi kavrayış ve sezgilerin”38 bir ürünü olduğunu nasıl 
kabul edebilmektedir? sorusu, görüldüğü üzere karşılığını Gazâlî’nin eleştiri-
sinde bulmaktadır. 

Gazâlî, felasifenin vahiy doktrinini, Bâtıniliğe karşı yazdığı Mustazhiriyye 
(Fedaihu’l-Bâtıniyye) adlı eserinde yeniden ele alır ve filozofların düşünce-
lerini Bâtınilerle karşılaştırır. Gazâlî İsmaililerin nübüvvet ve vahiyle ilgili 
görüşlerini eleştirirken, “onlardan nakledilenlerin filozofların öğretilerine 
yakın”39 olduğunu belirtir. Gazâlî, Bâtınilerin/İsmaililerin vahiy ve nübüvvet 
hakkındaki kurgularını felasifeden aldıkları kanaatindedir. Gazâlî, felasife-
ye Tehafüt’te yaptığı eleştirilerin Bâtıniler için de geçerli olduğunu söyler.40 
Gazâlî’ye göre Bâtıniler, vahiy nesnesinin sembolik olduğunu kabul ettikle-
rinden, vahiy nesnesinin ancak bu sembollerin sırrına vâkıf kişilerce anlaşıla-
bileceğini düşünmektedirler. Bu ise sosyo-politik açıdan toplumda kanunlara 
(kanunların zahirine uymayanları kastetmektedir) uymayabilecek insanların 
kabulü demektir. Gazâlî’ye göre bu bir küfürdür ve böyle kişilerin cezalandı-
rılması gerekir.41 

Gazâlî Muztazhiriyye’deki ikinci eleştirisini, Bâtınilerin Peygamber’in me-
sajının sıradan halk açısından yararlı olduğu, fakat bu mesajın tam anlamıyla 
hakikati yansıtmadığı düşüncesine yöneltir. Onlara göre vahiy, halkın anla-
yabileceği bir dil kalıbına sokulduğundan, aslında gerçeğin kendisi değildir. 
Gazâlî, böyle bir düşüncenin tam anlamıyla hakikatin tekzibi olduğu kanaa-
tindedir. Çünkü onlar Peygamber’in getirdiği mesajın doğruluğuna inanma-
maktadırlar. Bu ise İslam’dan yüz çevirmek ve inançsızlık/küfürdür.42

37  Bkz. Gazâlî, Tehafüt, s. 147, 145.

38 Richard Walzer, “Açıklama Yorumlar”, Medinetü’l-Fazıla (ekinde) çev. Ahmet Arslan, Vadi Yay., 
Ankara, 1997, s. 233 .

39 Gazâlî, Mustazhıriyye (Fedaihu’l-Bâtıniyye-Bâtıniliğin İçyüzü), çev. Avni İlhan, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay., Ankara, 1993, s. 25.

40 Gazâlî, a.g.e., s. 25. Gazâlî, Bâtınilerin vahiy doktrinlerinin kaynağı olarak özellikle İbn Sînâ’yı 
işaret eder. 

41 Gazâlî, Muztazhiriyye, s. 95-95.

42 Gazâlî, Muztazhiriyye, s. 32-33; 38-39; ayrıca bkz. F. Rahman, Prophecy, s. 98.
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Gazâlî, Faysalu’t-Tefrika’da felasifeye karşı tutumunu iyice netleştirir. 
Gazâlî, daha önce yazdığı Tehafüt ve Muztazhiriyye eserlerinde görüldüğü 
üzere, felasifenin vahiy doktrininin tekzip edilmesi gerektiği kanaatindedir. O, 
Faysal’a kendisini inançsızlıkla suçlayanlara karşı bir apolojiyle başlar. Gazâlî, 
burada tekzip ve tasdik ayrımını yaparak, neyin küfür ve neyin iman olduğunu 
açıklamaya çalışır. Gazâlî’ye göre böyle bir tasnif, felasifenin vahiy doktrini-
nin küfr içerisinde olup olmadığına da ışık tutacaktır. O, küfrü, “Peygamber’i, 
Allah’tan getirdiği şeyler hususunda tekzip etmek”; imanı ise “getirdiği şeyle-
rin cümlesini tasdik etmek” şeklinde tanımlar. Burada Gazâlî’nin klasik Eş’ari 
kelamının iman ve küfür tanımından uzaklaştığı görülmektedir. Çünkü Eş’ari 
geleneği, imanın objesi olarak Tanrı’yı kabul ederken, Gazâlî’nin tanımında 
iman objesi Peygamber olmaktadır. Gazâlî, tasdik kavramının sıdk kökünü 
kullanarak peygambere atfetmektedir. O sıdk sahibi, yani güvenilir bir kişidir 
ve yalan söylemez. Bunun sonucu olarak onun ilettiği şey de doğrudur ve gü-
venilirdir.43 Ona göre tasdik, hem elçinin gerçek olduğunu, hem de mesajının 
doğru olduğunu kabul etmektir. Şayet Peygamber’in hakikatine ve onun ger-
çek bir peygamber olduğuna inanılıyorsa, onun mesajının veya ilettiği şeyin 
de doğruluğuna inanılması gerekir. Peygamber’in ilettiği mesajın yanlış, dö-
nüştürülmüş ve hakiki bilgiyi en iyi şekilde verdiği kabul edilmiyorsa bu bir 
küfürdür. Felasife peygamberî mesajın doğru olduğunu kabul eder, fakat bu 
mesaj, toplumun yararına hizmet eden metaforik bir anlamdır. Gazâlî’ye göre 
felasife, peygamberin mesajıyla hakiki bilgiyi en iyi şekilde verdiğini kabul et-
miyorsa bu, tekzibü’n-nebi’dir. Bu, peygamber hakikati söylemedi demektir, o 
güvenilir değildir demektir ve bir inançsızlıktır.

 Gazâlî’nin tasdik kavramının kullanımında İbn Sînâ’dan etkilendiği ve 
İbn Sînâ’yı tekrar ettiği iddia edilmektedir. Bu doğru değildir. İman tanımıyla 
Eş’ari geleneğinden farklılaşan Gazâlî, tasdiki, bir kavramın veya önermenin 
kabulü olarak gören İbn Sînâ gibi de düşünmemektedir. Çünkü İbn Sînâ’da 
tasdik edilen şey, bir “kavram” ve “önerme” iken, Gazâlî’de tasdik edilen bir 
“kişi”dir. Kişinin veya “var olan”ın tasdiki, önermenin tasdikine bağlanmak-
tadır. Ona göre, kişiye iman veya tasdik, metne iman veya tasdikten öncedir. 
Gazâlî’nin imanı, tasdik kavramıyla kişiye veya peygambere bağlaması, zo-
runlu olarak “haber” problemini ortaya çıkarmaktadır. “Tasdik haberle, daha 
doğrusu haberi veren kimse ile ilgilidir.”44 Bunu vahiy merkezinde düşüne-
cek olursak, tasdik, Peygamber’in var olduğunu haber verdiği her şeyin mev-
cudiyetini kabul etmektir. Acaba haber verilen varlıklar nelerdir? Gazâlî’ye 
göre bu varlıkların beş mertebesi vardır: Bunlar zati, hissî, hayalî, akli ve şi-

43  Gazâlî, İhyâ’ ulûmi’d-dîn, C. I, Müessesetü’l-Halebî, Kahire, 1967, s. 482.

44  Gazâlî, Faysalü’t-Tefrika, çev. Süleyman Uludağ, Marifet Yay., İstanbul, 1990, s. 25.
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bhi varlıktır. “(Bunların) mevcut olduğunu kabul eden kimse mutlak şekilde 
Peygamber’i tekzip etmiyor demektir.”45 Gördüğümüz kadarıyla Gazâlî, fela-
sifenin vahiy doktrinini değerlendirme hususunda bir kırılma noktasındadır. 
Çünkü felasife, Gazâlî’nin saydığı varlık mertebelerini kabul ettiği gibi, bizzat 
Gazâlî bu varlık sınıflamasını İbn Sînâ’ya dayanarak yapmaktadır.46 Kısacası 
Gazâlî artık felasifeyi vahiy doktrini bağlamında küfürle itham etmemektedir. 
Hatta o, söz konusu eserin ilerleyen bölümlerinde vahiy ve hadisteki sembolik 
ifadelerin nasıl yorumlanabileceğinin metodolojisini sunmaya başlar. Vahyin 
büyük bir bölümünün dilin sınırlarını aşan varlıkların sembolleri olduğu artık 
Gazâlî tarafından kabul edilmektedir.47

Mearicü’l-Kuds’*te ise Gazâlî’nin vahiy ve nübüvvetle ilgili iki mesele üze-
rinde durduğu görülür. Birincisi peygamberliğin varlığını kanıtlamak, ikincisi 
ise onun işleyişini üç seviyede açıklayarak genişletmek. Birincisi Sünni teoloji-
nin süper-natüralistlik anlayışıyla felasifenin natüralistlik vahiy doktrinlerini 
uzlaştırma girişimini içerir gözükmektedir. İkincisi ise F. Rahman’ın tabiriyle 
İbn Sînâ’yı neredeyse tamamen tekrar ettiği bölümdür. Biz burada birinci me-
sele olan peygamberliğin gerekliliği sorunu üzerinde duracağız.

O, peygamberliğin gerekliliği için bize üç tane kanıt sunmaktadır:

1. Gazâlî, peygamberlerin insanlar üzerinde ayrı bir türe sahip olduklarını 
iddia etmektedir. 

İnsan nevi (türü) hayvanattan nefs-i natıka ile ayrılır. İnsan akli fazileti ile hay-

vanların fevkindedir. Böylece onları emri ve hükmü altına alır, onlara malik olur, 

tasarruf eder. İşte nebiler de böyledir. Onlar hidayeti bulmuş akıllarıyla diğer in-

sanlardan ayrılırlar. Onların aklı rabbani bir fazilet sebebiyle diğer insanların akıl-

larından üstündür. Böylece insanları idare ederler, onlara malik olur ve onlarda 

tasarrufta bulunurlar. Nasıl insanların hareketleri hayvanlar için birer mucize ise 

ve hayvanlar insanlar gibi fikrî, kavli ve fiilî hareketlerde bulunamıyorlarsa, aynı 

şekilde tüm nebilerin hareketleri de insanlar için birer mucize olup, hiçbir insan bir 

nebi gibi fikrî, kavli ve fiilî hareketlerde bulunamaz.48 

Burada Gazâlî’ye göre peygamberler insanlardan daha üstün ayrı bir türe 
sahipse o zaman peygamberlik çalışılarak kazanılan bir şey değil, bir lütuf 

45  Gazâlî, Faysal, s. 25.

46  Frank Grifell, Al-Gazâlî’s Concept of Prophecy, s. 131.

47  Gazâlî, Faysal, s. 36-39.
*  Bu eser özellikle vahiy problemi bağlamında değerlendirildiğinde Gazâlî’ye ait bir eser değilmiş 

gibi görünmektedir. Kanaatimizce Gazâlî uzmanları tarafından bu eserin üslup, dil ve düşünce 
örgüsü bakımından Gazâlî’nin diğer eserleriyle karşılaştırılması ve bu kitabın Gazâlî’ye aidiyeti 
hususunda bir karar vermeleri gerekmektedir.

48  Gazâlî, Mearicü’l-Kuds, çev. Serkan Özburun, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998, s. 113.
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meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazâlî de tam bunu söylediğini beyan 
eder: 

Peygamberlik ulvi bir ikram, ilahî bir kısmet ve lütuf olup kesb veya cehtle elde 

edilemez. Aklı vahyin eserlerini kabule hazırlamak için tefekkür dolu ibadetlerle 

ve riyadan uzak muamelerle meşgul olmak, peygamberliğin gereklerindedir. Böyle 

bir cehd ve kesb peygamberliğin gerekliliğindendir; fakat çalışıp gayret ederek ken-

dini edeplendiren ve fikren gelişen herkes peygamberliğe nail olur diye bir kaide 

yoktur. Mesela insaniyet insan nevine özgü olduğu gibi, melekiyet de melek nevine 

özgüdür. Bunlar onların çalışılarak elde ettikleri bir şey değildir… İşte aynı şekilde 

peygamberlik de nebilere mahsustur ve başka bir türe mensup şahısların iktisap-

larıyla elde edilemez.49

Gazâlî’nin bu düşünceleri acaba felasifeye bir eleştiri midir? Kanaatimizce 
Gazâlî’nin söz konusu fikirleri felasifeye bir eleştiri mahiyetinde değildir. 
Çünkü Fârâbî ve İbn Sînâ hiçbir eserinde insanların peygamber olabilme hu-
susunda eşit olduklarını söylemedikleri gibi peygamberî ruhlara/nefse, belirli 
bir akıl ve belirli bir tahayyül gücünün bahşedildiğini belirtirler. Bu, bir ilahî 
lütuf ve hediyedir. Mesela İbn Sînâ peygamberî aklın/ruhun Faal Akılla irtibat 
kurmak için güçlü bir yeteneğe sahip olduğunu ve onun Kutsi Akılla her şeyi 
bildiğini, söz konusu niteliğin peygamberler hariç hiçbir insanda bulunmadı-
ğını söyler. 

Görüldüğü üzere Gazâlî peygamberliğin gerekliliği için onların sıradan in-
sandan farklı ve üstün bir türe sahip olduğunu iddia etmektedir. Acaba bu an-
layış doğru mudur? Gazâlî’nin bu iddiasına inanmak makul bir tercih midir? 
Böyle bir düşüncenin dayanakları var mıdır, varsa bunlar nelerdir? Gazâlî söz 
konusu iddiasını kanıtlamak üzere iki yol izler: Birincisi insanı hareket nok-
tası kabul ettiği, ikincisi ise Allah’ı hareket noktası olarak kabul ettiği yoldur. 
“Nebiler insanlardan, mufarık akıllara veya akl-ı evvele münasip olan akıl-
larıyla ayrılırlar… Nasıl fıtrat-ı ilahînin sünnetinde, hayvanların nutfesinden 
insan hâsıl olması tasavvur edilemezse, aynı şekilde her insan nutfesinden 
de nebinin meydana gelmesi düşünülemez… Onlar tabiat ve mizaç yönünden 
muhtar; akıl ve ruh yönünden mustafadırlar. Diğer insanların hiçbiri onlara 
hiçbir şekilde ortak olamazlar.”50 “Allah dilediği şekilde halk eder ve seçer. 
Allah meleklerden ve insanlardan elçiler/resuller seçer.”51

2. Gazâlî’nin ikinci kanıtının çıkış noktası insan ve onun ahlaka muhtaç bir 
varlık olmasıdır. Burada Gazâlî’nin ikicil anlama sahip bir ahlak anlayışıyla 

49  Gazâlî, Mearic, s. 112.

50  Gazâlî, a.g.e., s. 114.

51  Gazâlî, a.g.e., s. 114.
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meseleyi tahlil ettiği görülmektedir. Birincisi bizim bir bilim olarak anladı-
ğımız ahlak (ethics), diğeri ise faydacı (utilitarian) ya da geleneksel ahlaktır. 
İnsanın fiillerinde iyiyi de kötüyü de yapması eşittir. Hiç kimse iyinin nerede 
son bulduğunu kötünün nerede başladığını bilmez. Bununla birlikte bu sınır-
ları (hudud) bilen bazı kişilerin var olması gerekir. İşte bu sınırları bilen ve on-
ları yerleştirenler peygamberlerdir. Gazâlî’ye göre “insan nefis muhasebesi ya-
pınca bu sınırı bilmediğini ve onu öğrenmek için bu sınırı bilenlerin hükmüne 
girmenin gerekliliğini anlar. Böylece hareketlerin zaruri oluşuyla nübüvvetin 
varlığı ispat edilmiş olur.”52 

Gazâlî’nin yukarıdaki fikirlerinden dolayı felasifeyi, özellikle de İbn Sînâ’yı 
izlediği iddia edilebilir. Fakat Gazâlî, Sünni teolojinin vahiy vurgusunu burada 
da bir kez daha tekrarlayarak meleklerin felasifenin iddia ettiği gibi yarı oto-
nom varlıklar olmadığını, onların Allah’ın emrini peygamberlerine getirdiğini 
söyler: 

Hiçbir akıl tüm beşeriyetin maslahatlarına şamil olan bir sünnet oluşturmaya güç 

yetiremez. Hiçbir insani akıl tüm insanlığı huzura ve saadete kavuşturacak, âlem-

şümul kanunlar meydana getiremez. Bunu ancak vahiyle takviye olunmuş, risaletle 

vazifelendirilmiş, âlemin nizamını korumakla görevlendirilmiş olan ruhaniler-

den/meleklerden yardım almış bir akıl gerçekleştirebilir ki bu da nebiler de bu-

lunur. Onlar vahiyle takviye olunmuş bu akılla hareket eder; mahlukat arasında 

O’nun sünnetiyle yaşar ve O’nun hükmüyle hükmederler. Hükümlerdeki ölçüler 

ruhanilerden/meleklerden gelen feyze bağlıdır. Bu feyz onlardan, emaneti yükle-

nen, dinî sırları kabul eden peygamberlere feyezan eder. Böylece onlar tüm işlerin-

de Hakka’a tâbi olurlar. İnsanlar da tüm hareketlerinde onlara tâbi olurlar.53

3. Gazâlî’nin yukarıda bahsettiğimiz düşünsel çizgisi onu üçüncü kanı-
tına yönlendirir. Gazâlî’nin burada, diğer iki kanıtın şimdi ortaya koyacağı 
kanıta dayandığını ve 3. kanıtın bir teferruatı olduğunu söylediğini görürüz. 
Kanıtlama, gerçek emredicinin Allah olduğu ve O’nun Bir olduğu üzerine 
inşa edilir. Ona göre, “mümkinat, varlığı yokluğa tercih eden bir tercih edici-
ye muhtaçtır. Aynı şekilde hareketler de kendilerini devam ettirecek bir mu-
harrike ihtiyaç duyarlar… Hayra yönelip, şer ve fesada yönelmeyen birtakım 
hareketler de tedbirli, emredici bir muharrike muhtaçtır. Allah-u Teâlâ bu 
hususta ‘Her semanın emrini kendisine vahyetti.’ buyurmuştur. İnsani hare-
ketler mütebayin cihetlerde akli bir iradeye muhtaç olduğu gibi, aynı şekilde 
bir mükellefe, bir amire ve muhtelif hudutlarda bir nehyediciye muhtaçtır… 

52 Gazâlî, a.g.e., s. 115. Ayrıca bkz. Allah’ın elçilerini ahlaki kriz dönemlerinde göndermesiyle ilgili 
düşünceler için Bülent Çelikel, “Fazlur Rahman’da Eğitimin Tanımı ve Hedefleri”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XXVII, İzmir, 2008, s. 84.

53  Gazâlî, a.g.e., s. 115-116.
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İşte insanlara yönelik emir ve nehiyler böyledir. Allah melek vasıtasıyla her 
semaya nasıl vahyetti ise aynı şekilde nebi vasıtasıyla her zamanda emirlerini 
insanlara vahyetmiştir.”54 

Gazâlî’nin bu noktadan sonra yine felasifeyi hedef aldığı görülür. Çünkü 
ona göre, Allah’ın kendisine itaat edilecek emrini ispat edemeyen kimse söz 
konusu emirleri peygambere teşmil eder ve böylece de “Allah dedi; Allah zik-
retti; Allah emretti; Allah vaat etti; Allah korkuttu” şeklinde Allah’a izafe edi-
len şeylerin hakiki değil mecazi; tahkiki değil umumi bir kabul olduğunu iddia 
eder.55 Kanaatimizce Gazâlî bu kişilerle felasifeyi kastetmektedir. Söz konusu 
metnin tahkikini yapan F. Rahman, Gazâlî’nin bu cümlede betimlemeye çalış-
tığı kişilerin filozoflar (felasife) olduğunu belirtir.56 

Gazâlî, Mir’acü’s-Salikin adlı eserinde felasifeye karşı tutumunu iyice net-
leştirir gibidir. Mir’ac, mistik bir eser olup Gazâlî’nin resmi tutumunu yan-
sıtan halk için yazılmış bir kitaptır. Gazâlî bu eserin girişinde yedi fırkadan 
bahseder ve altıncı fırka olarak da filozofları ele alır. “Altıncı fırka İslam’ın 
reddettiği bazı şeyleri ona ilave eden kişilerin temsil ettiği fırkadır. Bunlar 
peygamberliği kabul etmelerine rağmen nübüvveti politik bir yönetici (me-
lik) olarak yorumlayan ve peygambere doğuştan politik kontrolün verildiğine 
inanan filozoflardır. Bu kişiler İslam dışıdırlar/kâfirdirler.”57 Yine aynı eserin 
5. bölümünde Gazâlî, peygamberlerin kendilerinde bulunan yetenekle doğa-
da değişikliklere neden olabileceklerinden, onların doğuştan mükemmel bir 
karaktere ve yöneticiliğe sahip olduklarından bahsedenlere değinmekte ve 
bunların filozoflar olduğu söylemektedir. Fakat burada Gazâlî filozofları eleş-
tirmekle birlikte küfürle itham etmemektedir.58 

Onun, Mir’ac, Mearic ve diğer bütün eserlerinde Eş’ari kelamının bila 
keyf anlayışından, yani Tanrı isterse her şeyi yapabilir, dolayısıyla da vahiy 
Tanrı’nın bir lütfudur düşüncesinden asla vazgeçmediği görülmektedir. Bazı 
teoloji ekollerine göre insanlar, kendilerinden hareketle “neyin iyi” ve “neyin 
kötü” olduğunu bilemezler. Ahlaki açıdan “neyin iyi” ve “neyin kötü” oldu-
ğunu bize ancak Tanrı bildirir. Kısacası vahiy, ahlakı temellendiren yegâne 
kaynak olarak kabul edilir. Böyle bir düşünce içerisinde, vahyin, insanlar için 
bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Bu türden bir tefekküre 
göre, insanlar ahlaki-hukuki bir düzen olmadan yaşayamazlar ve insan neyin 
ahlaki, neyin ahlaki olmadığını bilemediğinden, bunların insanın dışında bir 

54  Gazâlî, a.g.e., s. 116.

55  Gazâlî, a.g.e., s. 117.

56  F. Rahman, Prophecy, s. 98.

57  Gazâlî, “Miracü’s-Salikin”, Mecmuatu Resâil içinde I, Dâru’l Kütübi’l-‘Ilmiyye, Beyrut, 1994, s. 58.

58  Bkz. Gazâlî, a.g.e., s. 98.
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kaynaktan bildirilmesi gerekir. Söz konusu kaynağın Tanrı olduğuna inanı-
lır. Klasik Yahudi, Hıristiyan ve İslam teolojileri içerisindeki yaygın kanaat, 
Tanrı’nın insanlara neyin iyi ve neyin kötü olduğunu bildirdiği, yoksa insan-
ların bu ahlaki ilkeleri çıkaramayacağı yönündedir. Mesela Eş’ari teolojisine 
göre, “Tanrı’nın emrettiği şeyler iyi, yasakladığı şeyler kötüdür”. Eş’ari kelamı, 
sadece bu düşünce boyutunda da kalmamakta, insanların kendilerinden ha-
reketle ahlaki ilkeleri asla temellendiremeyeceğini düşünmektedir. Çünkü on-
lara göre, insan, sınırlı bir varlık olup kapasitesi gereği pratik alandaki şeylere 
bir ölçü koyamamaktadır.59 Burada onların, ilahî olan ile insani olan ve teorik 
ile pratik bilgi arasında bir ayırım yaptıkları görülmektedir. Mesela Cüveynî, 
teorik bilgi açısından neyin doğru, neyin yanlış olduğunun bilinebileceğini, fa-
kat pratik alanda neyin iyi, neyin kötü olduğunun bilinemeyeceğini söyler. O, 
ahlaki alandaki bilgilenmeyi de doğrudan vahye, Eş’ari teolojisinin tabiriyle 
“vahyî bilgi”ye bağlar.60

Görüldüğü üzere, klasik teoloji, sosyal ahlaki nedenlerden dolayı vahyin 
gerekli olduğunu, iyi ve kötünün vahiy olmadan bilinemeyeceğini, felasife ise 
ahlaki iyinin bizzat akılla bilinebileceğini, vahyin halk için gerekli olduğunu 
söylemektedir. Fakat ikisinin de ortak bir noktası vardır. O da, her iki yak-
laşımın da netice olarak, ontolojik ve metafizik bir örgüye dayanarak ahlakı 
temellendirmeleridir. Klasik teoloji, ahlaki iyi ile Tanrı iradesi arasında bir 
özdeşlik kurmakta ve ahlakı uluhiyete, felasife ise her ne kadar “iyi iyi oldu-
ğu için yapılmalıdır” dese de, sudur anlayışı çerçevesinde her şeyi İlk Sebebe 
bağlamaktadır. Bu ise metafizik olmadan ahlak olamaz, demektir. Klasik teo-
lojiye göre, iyi ve kötüyü belirleyen bizzat Tanrı’dır. Metafizik bir epistemoloji 
merkezinde ahlakı, siyasetin bir hizmetkârı gibi gören felasife ise bilgi, ahlak, 
adalet arasında bir ilişki kurmakta, insanın akılsallar aşamasındaki durumu-
nu ahlaka irca etmektedir. Bu ise iki postulatın kabulü demektir: 1- Amaç, 
iyi bireyden ziyade, iyi bir topluluk meydana getirmektir. 2- Akıllı olan cahil-
den daha ahlaklıdır. Kanaatimizce aptal olmak istenmeyen bir şeydir, fakat 
kesinlikle ahlak dışı değildir. Ahlaksal yönden, öğrenim görmüş bir kişinin, 
öğrenim görmemiş bir kişiden, zekinin aptaldan iyi olduğunu kanıtlayacak 
elimizde hiçbir neden yoktur.* Aynı şekilde iyi kişiden ziyade iyi bir toplumun 
meydana getirilmesinin amaç olduğunu da ispatlamak mümkün değildir.

59 Richard M. Frank, “Moral Obligations in Classical Muslim Theology”, Journal of Religious Ethics, 
Sayı: 11, 1983, s. 207.

60 Cüveynî, İrşad (A Guide to Conslusive Proofs for the Princible of Belief), çev. Paul Walker, Rea-
ding, 2002, s. 258, 304-306; George Hourani, “Juwayni’s Criticisms of Mu’tazilite Ethics”, The 
Muslim World, ed. Williem A. Bıjlefeld, Cilt: LXV, E.J. Brill Pub., New York, 1975, s. 162.

∗	 Bir orkestrada birinci keman, obuadan daha önemlidir, ama gerçekte ikisi de bütünün eksikliği 
için gereklidir.”
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Sonuç Yerine: Gazâlî’nin Vahiy Anlayışı

Gazâlî, kendi vahiy doktrininde felasife ve kelamcıların düşüncelerinden ya-
rarlanmakta, geliştirmekte, bazen onlara katılmamakta, kısacası yeni bir inşa 
gerçekleştirmektedir. Bu yeni doktriner vahiy inşasının temelini de, bilgiyi 
mistik bir hissedişe dayandıran aşkın tecrübe anlayışı belirler. Gazâlî’nin va-
hiy konusu bağlamında felasife ve kelamcılardan aldıklarını, mistik düşünce 
kalıbı içerisinde kendine has bir şekilde işlediği görülmektedir. Onun akla ve 
nassa dayanan vahiy telakkilerini, tecrübe potasında eriterek orijinal yeni bir 
vahiy teorisi geliştirdiği söylenebilir. Elbette o, vahiy probleminin çözümünde 
aklın ve nassın gerekliliğine inanmaktadır, fakat onlar hakiki bilgiye ulaşmak 
için yeterli değildir. İşte bu bağlamda Gazâlî’nin aklın rolünü peygamberlik ve 
vahyin insanlar için bir gereklilik olduğu inancıyla ilişkilendirerek ortaya koy-
maya çalıştığını görürüz. Gazâlî’nin söz konusu yaklaşımı kendi sistemi içeri-
sinde tutarlılık arz etmektedir; çünkü o, imanı Peygamber’i ve onun Tanrı’dan 
getirdiği şeyleri tasdik etmek şeklinde tanımlamakta ve Tanrı’nın salt akla da-
yanarak bilinemeyeceğini iddia etmektedir. O, bu iddiasını desteklemek için 
sınırlı olanın sınırsızı ihata edemeyeceği fikrini ileri sürer.61 Kısacası Gazâlî, 
aklın sınırlarını Peygamber’i ve onun getirdiği şeyleri tasdik etmeye kadar ge-
tirmekte; oradan hareketle, yani vahyî önermelere dayanarak Tanrı hakkında 
bir bilgiye ulaşabileceğimize inanmaktadır. Dolayısıyla da Gazâlî’nin rasyonel 
teolojiyi reddederek imanı peygamberlik veya vahiyle ilişkilendirmesi, kendi 
içerisinde tutarlı bir yaklaşım gibi gözükmektedir (doğru veya yanlış olması 
ayrı bir mesele). 

Gazâlî, aklın sınırlarını çizerken ve peygamberliği bir ihtiyaç olarak ka-
bul ederken, akıl ile nakil arasında bir uygunluktan bahsetmektedir. “Vahiy, 
ölümden sonraki tehlikeleri açıklıyor; akıl da ileride olacak olan bu şeylerin 
mümkün olduğunu anlar ve onlardan kaçınmayı teşvik eder.”62 Gazâlî, pey-
gamberliğin imkânı hususunda sanki İbn Sînâ’nın nübüvvetle ilgili görüşle-
rini Eş’ari teolojisinin ilkeleriyle birleştirmiş gibidir.63 “Peygamberlerin gön-
derilmesi muhâl değildir; çünkü akıl, kendi başına insana yarayışlı ilaçları 
bulamadığı gibi, ahirette de insanı kurtaracak çareleri bulamaz. İnsanların 
peygamberlere ihtiyacı, doktorlara olan ihtiyacı gibidir. Şu kadar ki tıbbın 
doğruluğu tecrübe ile peygamberin doğruluğu da mucize ile bilinir.”64 “İşte bu 
noktada mütekellimin konuşması biter ve aklın tasarrufu sona erer. Akıl, pey-
gamberin doğruluğunu kabul ettikten sonra, kendisini kenara çeker ve Allah 

61  Gazâlî, Mustazhıriyye, s. 53.

62  Gazâlî, İhyâ’, C. I, s. 154.

63  Bkz. Frank Grifell, a.g.m., s. 101-144.

64  Gazâlî, İhyâ’, s. 154.
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ve ahiret günüyle ilgili olarak tek başına idrak edemeyeceği ve aynı zamanda 
imkânsız olduğuna da hükmetmeyeceği şeyleri, peygamberden kabul yoluyla 
aldığını itiraf eder. Çünkü akıl taatin ahiretteki mutluluğun sebebi oluşunu 
ve isyanların da mutsuzluğun sebebi oluşunu tek başına idrak edemez. Fakat 
bunun imkânsız olduğuna da hükmedemez. Böylece mucizenin doğruluğuna 
delalet ettiği kişinin doğruluğunun zorunluluğuna hükmeder. Ve ondan haber 
verildiğinde, akıl onu, bu şekilde tasdik eder.”65 

Görüldüğü üzere Gazâlî’ye göre peygamber, aklın kendi başına bileme-
yeceği şeyi bildirmek için gelir ve akıl o şey kendisine bildirildiğinde bunu 
tek başına anlar. “Fakat akıl, hangi eylemin ve hangi inancın yararlı/zararlı 
olduğunu bilemez. Yine akıl, ilaçların özelliklerini tek başına kavrayamadığı 
gibi neyin şekavet verici ve neyin mutluluk verici olduğunu da ayıramaz.”66 
Dolayısıyla da bu noktada Gazâlî, kişinin akılla tasdikinin ancak Peygamber’i 
ve onun getirdiği vahiysel önermelere kadar olabileceğine inanır. Bir bakıma 
Gazâlî, “vahyin neliği”nin akılla bilinemeyeceğini, insanların nasıl insaniyetin 
özelliklerini hayvana tarife kalkıştıklarında, bu çaba mânasız ve hayvan için 
de takatinin üzerinde bir yük oluyorsa, işte resulün risaletinin özelliklerini in-
sanlara tarif etmesi de insanların gücünü aşan bir durumdur, demektedir.67

Gazâlî, birçok eserinde peygamberleri kalp hastalıklarının doktorları ola-
rak tasvir eder. Elbette ortada bir hastalık varsa doktora ihtiyaç duyulacaktır; 
ona göre ortada bir hastalık vardır ve bu hastalığı tedavi edebilecek doktor akıl 
değil vahiydir: 

Aklın işlevi ve yararı bize nübüvvet gerçeğini tanıtmak ve nübüvvet gözüyle kavra-

nanı kavramaktan âciz olduğumuzu kabul ederek, nübüvveti tasdik etmek ve bizi 

elimizden tutarak, körleri rehberlere ve ne yapacağını bilemeyen hastaları müşfik 

doktorlara teslim eder gibi, nübüvvete teslim etmektir. Aklın etki alanı ve varıp 

duracağı son nokta burasıdır. Bunun ötesinde, (kişinin) tabibin kendisine vereceği 

şeyi anlamaya çalışmaktan başka yapacağı bir şey yoktur.68

Gazâlî’ye göre akıl, Peygamber’i ve onun getirdiği şeyi tasdik etme meleke-
sine sahiptir; fakat sonrası için aklın değeri ve önemi nedir? Gazâlî için aklın 
tasdikten sonrasıyla ilgili hiçbir yararı/değeri yoktur ve artık aklın bir kenara 
atılması gerekmektedir: 

Aklın yararı olarak, seni Peygamber’i tasdik etmeye götürmesi ve sözlerinin anlam-

65  Gazâlî, el-Mustasfa min ilmi’l-usûl I, Dâru’s-Sadır, Bulak-Mısır, h. 1322, s. 6.

66 Gazâlî, el-İktisâd fi’l-itikâd, thk. İ. A. Çubukçu- H. Atay, AÜİF Yayınları, Ankara, 1962, s. 197.

67 Gazâlî, Mearic, s. 112.

68 Gazâlî, “el-Munkiz mine’d-dalal”, Mecmuatu Resâil içinde 7, Dâru’l-Kütübi’l-‘Ilmiyye, Beyrut, 
1988, s. 67-68.
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larını anlamanı sağlaması senin için kâfidir. Bu işlevini gerçekleştirdikten sonra 

aklı bir kenara bırak ve ittibaya sarıl. Çünkü kurtuluş ancak onunla olur.69

Gazâlî tarafından nübüvveti tasdik etmenin aleti ve aracı olarak kabul edi-
len akıl, her zaman yüceltilmiş; yine akıl, “marifettullah”ın vasıtası ve pey-
gamberlerin tasdikinin sebebi olduğu için bizzat Allah tarafından övüldüğü 
için övülmüştür. “Peygamberin getirdiği şeriat övülüyorsa”, diyor Gazâlî, 
“O’nu tasdik eden akıl da övülmelidir.”70 Gazâlî’nin dinle ilişkisi bağlamında 
kendisinden söz ettiği akıl, yukarıda da ifade edildiği üzere, nakil ve haberin 
muhtevasını anlamaya çalışan ve kendisini sadece böyle sınırlandıran akıldır. 
Bu akıl, kendisini bağlı bulunduğu dinî inançlar sistemiyle sınırlandıran ve 
malzemesini bütünüyle haber ve naklin ya da sema’ın oluşturduğu akıldır. 
Gazâlî’nin bu noktaya kadar aklın tasdikine dayanan rasyonalist bir iman an-
layışını savunduğunu söyleyebiliriz. Fakat Gazâlî’ye göre asıl alınması gereken 
yol, bundan sonra başlamakta ve buradan sonrası için de aklın yapacağı hiçbir 
şey bulunmamaktadır. Kısacası Gazâlî, aklı bir vasıta olarak kullanmakta aklın 
kemalini imanın kemaline bağlamakta; fakat gerçek mânada tasdikin/imanın 
ilhama dayalı kalbi arınmayla gerçekleştiğine inanmaktadır: 

Akılla Allah’ı bilmen mümkün değildir ve O’nu bu yolla temellendirmek de güvenli 

bir yol değildir ve Allah’ı bilmenin esas yolu ilhama dayalı Allah’ın kalbe yansıttığı 

nurla olur.71 

Görüldüğü üzere Gazâlî’ye göre hakiki bilgiye, yakin ve marifetle ulaşıla-
bilir. Kanaatimizce Gazâlî burada, vahyin ne olduğundan ziyade, amacın ne 
olduğunu sormakta, bunun da insanın olabildiği ölçüde Tanrı’ya yaklaşması 
olduğunu düşünmektedir. O yüzden bu amaca ulaşmak için kelamcılar ve filo-
zofların düşüncelerinden yararlanmakta, hatta onları gerekli de görmektedir. 
Bununla birlikte o, “olma” süreci içerisinde, aklı ve nakli yeterli bulmamakta, 
saadetin Tanrı’nın sıfatlarıyla sıfatlanarak elde edilebileceğini söyleyerek su-
filerin/Müslüman mistiklerin görüşlerine yönelmektedir. Bu bireysel yükse-
lişte merkeze akıl değil, kalp/hissediş konulmakta, gidilebildiği yere kadar yol 
alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla da böyle bir yolda olan veya 
tecrübe yaşayan kişiler, peygamber vahyini hakkıyla anlayabilen kişiler, pey-
gamber vahyi onların tecrübeleri için bir delil, onların tecrübeleri de vahyin 
hakikati için (bireysel anlamda) bir delil olmaktadır. 

69 Gazâlî, İhyâ’, I, s. 37.

70 Gazâlî, İhyâ’, I, s. 20.

71 Gazâlî, “İlcamu’l-avam ani ‘ilmi’l-kelâm”, Mecmuatu Resâil içinde 4, Dâru’l Kütübi’l-‘Ilmiyye, 
Beyrut, 1994, s. 63-64.
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A Critic on Revelation Theory of the Felasife: al-Ghazali

Yrd. Doç. Dr. Aydın Işık

Abstract

This artictle exposes al-Fârâbî and Avicenna’s (İbn Sînâ) understanding of revelation and prophecy 
within their philosophical thougts, and examines al-Ghazali’ critics, one of the leading scholar of main-
steram Islam, regarding the subject. Fârâbî encountered the revelatıon issue which was not the case for 
Greek Philisophers, but he created an original phophecy theory. İbn Sînâ, the famous pupil, followed his 
teacher and attemted to evaluate Fârâbî’s revelation theory by adding some new comments in terms of 
common Islamic belief. This attempt feuled al-Ghazali’s thisrty to understand inner side and reality of 
the truth and examine his own ideas and thoughts with other thinker’s perceptions who argue that they 
know the reality of the truth. Wiht a critical –probably cynical- thought al-Ghazali tried to understand 
theory and belief of philiosy on the revelatıon issue; this act lead him to develop a new theory of revela-
tion in İslamic theology. 

Key Words: Revelation, prophet, Ghazali, al-Fârâbî, Avicenna

Felasifenin Vahiy Anlayışına Bir Eleştiri: Gazâlî Örneği 

Yrd. Doç. Dr. Aydın Işık

Özet

Bu makale Fârâbî ve İbn Sînâ’nın felsefi sistemleri içerisinde vahiy ya da nübüvvet anlayışlarını ortaya 
koymakta ve geleneksel Sünni teolojisinin önemli temsilcilerinden biri olan Gazâlî’nin ‘felasife’nin vahiy 
anlayışına yönelttiği eleştirileri içermektedir. Fârâbî, Grek filozoflarında bulunmayan fakat kendi kültü-
ründeki bir meseleyle yüzleşmek zorunda kalmış, otantik bir nübüvvet/vahiy teorisi geliştirmiştir. Onun 
takipçisi İbn Sînâ hocasının izinden giderek Fârâbî’nin vahiy teorisini, içinde yaşadığı kültüre biraz daha 
yakınlaştırmaya çalışmıştır. Bir inanç krizi yaşayan Gazâlî’nin olayların esasını ve hakikatini anlamaya 
olan susamışlığı, onu hem kendi düşünsel hayatını hem de hakikati kendilerinin bildiklerini iddia eden-
lerin metotlarını tahlil ve tenkit etmeye sevk etmiştir. O, şüpheci ve tenkitçi bir zihniyetle felasifenin 
vahiy hakkındaki düşünsel ve inançsal yaklaşımlarını anlamaya çalışmış, bu çaba onun farklı bir vahiy 
anlayışı geliştirmesini sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Vahiy, peygamber, Gazâlî, Fârâbî, İbn Sînâ
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Ulemanın İhaneti: 
Gazâlî’nin Ulema Eleştirisi

Bülent Çelikel
Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Korkaklıktan, kibirden ve gururdan en fena şeyleri yapmış olanlar hep biz entelek-

tüellerdik, hâlâ da öyleyiz. Okuyamamış olanlara karşı özel bir yükümlülüğümüz 

olan bizler, Fransız Aydınlanmacı Julien Benda’nın ifadesiyle tinsel hainleriz.1

Bir düşünürün “zihnindeki sorunu doğuran ortam ve uyarıcı olan örneklerin” 
varlığından söz ederken Poper, felsefi okumalar için belli bir ölçüt de sunmak-
tadır.2 Buna göre toplumsal bir sorun için ortaya konulmuş her fikrî çaba, bu 
çabanın öznesi olan düşünürün sorun karşısındaki duruşunu, kendi varoluş-
sal durumunu yansıtması bakımından “öznel”, sorunun belli bir toplumsal ze-
minde ortaya çıkması bakımından ise “nesnel”dir. Dolayısıyla bir fikrî çabanın 
anlaşılmasına yönelik okumalarımızı onun nesnel zemini üzerinde gerçekleş-
tirmek daha doğru olacaktır. Çünkü “bir düşünürün kişiliği deney kabında 
değil, değiştirmeye çalıştığı ve kendisinden tepki gördüğü, böylece sürekli bir 
özeleştiri yaratan kültürel ortamla etkileşiminde gerçekleşir.”3 

Gazâlî’ye yönelik bu tip bir okuma tarzı Watt’ın eserinde4 göze çarpar. 
Burada yazar, bilgi sosyolojisi bakımından, Gazâlî’ye dair, aydının işlevi bağ-
lamından başarılı bir okuma yapmıştır. Hakikaten onun dediği gibi, dikkatli 
bir okuyucu Gazâlî’nin kendi dönemindeki ulemaya yönelttiği sert eleştirile-

1 Karl R. Popper, Hayat Problem Çözmektir, Bilgi, Tarih ve Politika Üzerine, Yapı Kredi Yay., 
İstanbul, 2005, s. 197. 

2 Nejat Bozkurt, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, Yorumlar ve Eleştiriler, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 
1998, s. 350.

3 Lusin Bağla, “Antonio Gramsci ve Aydınların Rolü Sorunu”, http://www.birikimdergisi.com/biri-
kim/dergiyazi.aspx. Erişim Tarihi: 5 Ekim 2010. 

4 W. Montgomery Watt, Müslüman Aydın (Gazâlî Hakkında Bir Araştırma), çev. Hanifi Özcan, 
DEÜ Yay., İzmir, 1989. 
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ri görmeden İhyâ’yı okuyamaz.5 Bu makalede söz konusu eleştiriler, yer yer 
Gazâlî’nin kendi entelektüel serüvenini anlattığı el-Munkız paralelinde değer-
lendirilmeye çalışılacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, Gazâlî’nin de telmihte 
bulunduğu, makalenin başlığındaki “ihanet” nitelendirmesi, konunun aktüel-
liğini ifşa etmek amacıyla Fransız düşünür Benda’nın Aydınların İhaneti6 adlı 
kitabından esinlenmiştir. Böyle özel bir konuda dahi olsa, Gazâlî’ye yönelik 
okumalarımızda onun eserlerini “tarihi günümüze taşıyan klasikler”7 şeklin-
de değerlendirmeye çalıştık. “Günümüz hayatında tarihin ne anlam taşıdığı”8 
sorusunu, makalenin ele aldığı meseleye dolaylı olarak sorduk ve cevabın ma-
kalenin sonunda kendiliğinden ortaya çıkmasını arzu ettik.9 

Gazâlî’nin yaşadığı XI. yüzyıl Bağdat’ına dair önemli çalışmala-
rı olan Makdisî, Nizamiye medreselerinin kuruluş amacını sorgularken, 
Nizâmülmülk’ün medreseleri, yönetimi altındaki geniş topraklarda kendi si-
yasi icraatlarını gerçekleştirebilmek amacıyla kurduğunu söyler.10 O dönemde 
kitleleri kontrol etmenin en etkin aracı ulema idi ve bu yönüyle de idareciler 
ve zenginler tarafından aranan bir güçtü.11 Nizamiyelerden önce, kitleleri dinî 
ilimlerde uzmanlaşmış ulema aracılığıyla kontrol etmeyi sağlayan örgütlü bir 
güç de yoktu. Nizâmülmülk bu kontrolsüz gücü fark eden zeki idarecilerden 
biriydi. Nizamiye medreselerini kurmakla o, fakih sıfatını taşıyan ve kalabalık 
müntesipleri olan ulemanın sahip olduğu nüfuzu yanına aldı.12 Öyle ki medre-

5 Watt bu eserinde “Gazâlî’nin Âlimleri Tenkidi” başlıklı bir bahis açmış ve konuyu genel hatlarıyla 
tartışmıştır: Bkz. Watt, a.g.e., s. 82-88. Bu makalede ondan farklı olarak söz konusu eleştirileri 
“tespit ederek değerlendirme”ye çalıştım. Burada değerlendirmesini yapmaya çalıştığım metinleri, 
daha sonra müstakil bir çalışma yapmak üzere, doktora tezimin sonuna ek olarak koymuştum. Bu 
yüzden tezi kitaplaştırırken bu ek kısmını kitabın sonuna almadım. Bu makale söz konusu metin-
lerin önceki çalışmadan bağımsız olarak değerlendirilmesinden ibarettir.   

6 Julien Benda, Aydınların İhaneti, çev. Cem Soydemir, Doğu Batı Yay., Ankara, 2006. 

7 Cüveynî, İnanç Esasları Hakkında Kesin Delillere Ulaştıran Kılavuz: Kitâbü’l-İrşâd, mtr. A. Bü-
lent Baloğlu, Sabri Yılmaz, Mehmet İlhan, Faruk Sancar, TDV Yay., Ankara 2010, s. 11 (Takdim, 
Prof. Dr. Saim Yeprem).

8  Cüveynî, a.g.e., s. 11. 

9 Burada daha önce doktora tezimde sunduğum tasvire tekrar yer vermeyi uygun bulmadım. Bu 
konuda bkz. Bülent Çelikel, Gazâlî ve Eğitim, İzmir İlahiyat Vakfı Yay., İzmir, 2009, s. 9-20. 
Ancak orada yer vermediğim, Makdisî’nin konuyla doğrudan ilgili fikirleri çerçevesinde genel bir 
değerlendirme yapmak konunun tarihî bağlamını anlamada yardımcı olacaktır. 

10  George Makdisî, İslâm’ın Klâsik Çağında Din, Hukuk, Eğitim, çev. H. Tuncay Başoğlu, Klasik Yay., 
İstanbul, 2007, s. 251. Doktora tezimizde İslam eğitim tarihinde yükseköğretimin kurumsallaşma 
sürecini bilginin bağımsız ve bağımlı olduğu iki bölüme ayırmıştık: Bkz. Çelikel, a.g.e., s. 10. Niza-
miye medreseleri, Makdisî’nin de belirttiği gibi, bilgiyi denetleyen kurumlar olarak bağımlı/tam 
kurumsallaşma dönemini başlatan kurumlardır.  

11 Adam Maz, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti, çev. Salih Şaban, İnsan Yay., İstanbul, 2000, s. 
218.

12  George Makdisî, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, çev. A. Hakan Çavuşoğlu, H. Tuncay Başoğlu, 
Gelenek Yay., İstanbul, 2004, s. 77.  Nizâmülmülk, idaresi altında bulunan yerlerin sosyal, dinî 
ve siyasi hassasiyetlerine de son derece dikkat ederdi. Öyle ki o akılcı Eş’arilerin hâkim olduğu 
Horasan’da Eş’ariliği desteklerken, gelenekçilerin hâkim olduğu Bağdad’ta Şâfiî gelenekçileri 
destekledi. Bu menfaatçi bir destekti. Bkz. George Makdisi, İslâm’ın Klâsik Çağında ve Hıristiyan 
Batı’da Beşerî Bilimler, çev. H. Tuncay Başoğlu, Klasik Yay., İstanbul, 2009, s. 46.  
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se öğrencilere burs veren ve bürokrasiye eleman yetiştiren bir kurum olarak 
cazibe merkezi hâline gelmişti.13 

Bununla birlikte medresenin tek bir mezhebe dayalı olması ve diğerlerini 
dışlaması siyasi, iktisadi ve dinî bakımdan toplum üzerinde olumsuz etkilere 
yol açmıştı. Medrese her şeyden önce kitleleri kontrol etmek amacıyla ulemayı 
kontrol etmeyi; verdiği burslarla, dayandığı fıkıh mezhebinin müntesiplerini 
diğerlerinin aleyhine artırmayı amaçlıyordu. Bu durum mezhepler arasında 
derin uçurumlar meydana getiriyordu. Bu süreçte muhalefet edebilme özgür-
lüğünü sürdürme kararlılığı içinde zühdü tercih eden ve kitleler üzerinde güç-
lü etkiye sahip bir ulema grubu da belirmişti.14  

Burada dikkati çekmek istediğimiz bir başka husus da medreselerin kurul-
masıyla birlikte “ilim öğrenmedeki motivasyon”un köklü bir değişime uğramış 
olmasıydı. Öğrencilere sunulan oda, yemek, ders gibi ücretsiz hizmetler sebe-
biyle medresenin prestiji, hocaların prestijini elinden aldı. Artık öğrencinin 
hoca seçimi iktisadi zorunluluklardan etkilenecekti. İlmine ve şöhretine göre 
hoca seçen öğrenciler medreselerin kurulmasıyla birlikte iktisadî bağımsızlık-
larını kazanmaya yoğunlaşmışlardı.15 

Modern aydın eleştirisinde Gazâlî ile benzer çıkış noktasına sahip olan 
Fransız düşünür Benda’nın düşüncesinde “aydın” grubuna dâhil olanlar, “faa-
liyetleri pratik amaçların yerine getirilmesine dayanmayan; sanat, bilim veya 
metafizik düşünceden zevk alan herkes, kısacası maddi-olmayan avantajlar 
sağlama peşinde olan ve dolayısıyla belli bir anlamda ‘Benim yurdum bu dün-
ya değildir’ diyen herkes”16tir.  

Benda’nın ana tezine göre, asli görevi “iyiliği yüceltmek” olan “aydın”lar, 
19. yüzyıldan sonra “siyasi ihtiras oyunu” oynamaya başlayarak kendilerinden 
beklenen görevi yerine getirememişler, bu yüzden insanlığın ahlaki davranı-
şında da önemli bir değişikliğe sebep olmuşlardır. Bu değişiklik insanlığın ah-
laki davranışlarında da olumsuz sonuçlara yol açmıştır.17 İşte “aydın” sınıfının 
toplumsal işlevindeki bu sapmayı Benda, “ihanet” kavramı etrafında eleştirel 
bir çerçeveye yerleştirmiştir. 

13 Makdisî, Din, Hukuk, Eğitim, s. 252-253; W. Montgomery Watt, İslam’da Siyasal Düşüncenin Olu-
şumu, çev. U. Murat Kılavuz, Birey Yay., İstanbul, 2001, s. 116; Adam Maz, a.g.e., s. 208; Hüseyin 
Zerrinkub, Medreseden Kaçış, çev. Hikmet Soylu, Anka Yay., s. 40. Medrese başlangıçta Gazâlî için 
bu anlamda sığınılacak bir yer olmuştur. Bu konuda bkz. Zerrinkub, a.g.e., s. 25.

14 Makdisî, Din, Hukuk, Eğitim, s. 255. Makdisî, Yüksek Öğretim, s. 77.  Medreseyle ilgili söz konusu 
ayrımın izahı için bkz. Makdisî, a.g.e., s. 48.  

15 Makdisi, Din, Hukuk, Eğitim, s. 234; Nizamiye medreseleri, “ilk defa vakıflarla yaşayarak tahsili 
meccanileştiriyor; müderrislere ve talebeye maaşlar bağlanıyordu.” Bkz. Osman Turan, Selçuklular 
Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Turan Neş., İstanbul, 1969, s. 150.  

16  Benda, a.g.e., s. 37.

17  Benda, a.g.e., s. 39. 
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“Âlimin sürçmesiyle âlem sürçer”18 derken Gazâlî, ulemaya toplumsal bir 
rol biçmekteydi ki bu, iyiliği yüceltmekten (emr-i ma’rûf) başka bir şey değil-
di.19 Ama bunu “maddiyat için okumuş, cübbeler giymiş, makam işgal etmiş 
cedel ehli değil, Allah için okuyan hakiki âlim”20 yapabilirdi. Çünkü “Hak yolu-
nun kılavuzları, peygamberlerin vârisi olan hakiki âlimlerdir.”21 Ancak Gazâlî, 
“bu zamanda böyle âlimler hemen hemen kalmadı. Yalnız taklitçileri kaldı. 
Onlara da şeytan nüfuz ederek çoklarını azdırdı ve her biri maddi menfaat sev-
dasına kapıldı. Bu sebepten maruf münker, münker maruf sanıldı. Hatta di-
nin alameti bile gölgede kaybolarak hidayet ışığı yeryüzünden kalktı”22 der. Bu 
anlamda “kendi âlemindeki sürçme”yi tanımlarken Gazâlî, sorunun temelde 
“insan”la ilgili olduğunu dile getirir: “Ne yazık ki olgun insanlar gitti de şimdi 
insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar ha-
yırlarından ümit kesilmiş kimselerdir.”23 Yine “bakarsın, ipek giyen bir insan 
görüldüğü vakit, alabildiğine tenkit edildiği hâlde, devamlı olarak milleti dili-
ne dolayıp çekiştirenlere kimse bir şey demez”24 sözüyle o, asıl olan “ahlak”ın 
ikinci plana atılmasından şikâyetçi olmaktadır. Bununla birlikte din ve haki-
kat konusunda cehaletin hâkim olması da yakındığı başka bir konudur: 

Ne yazık ki şimdi dizginler gevşedi, boyunlar uzadı, boş laflar aldı yürüdü. Her ca-

hil, kendi görüşüne uygun olanın doğru ve gerçek iman olduğuna kâni oldu. Kendi 

tecrübe ve tahminlerinin gerçek olduğunu sandı. Fakat ileride gerçeği anlayacak-

lardır. Perde aradan kalktığı vakit onlara şu şiiri okumak lazımdır: 

Güzel olduğu için gündüzlere hüsn-i zan ettiniz de 

Mukadder âkıbetinize uğrayacağınızdan korkmadınız, 

Geceler sizi selâmete ulaştırdı ve onlarla aldandınız, 

Hâlbuki karanlıklar aydınlandığı vakit, kederler başlayacaktır.25   

Gazâlî, bu durum karşısında zamanındaki insanlara “ümitsizlikle ameli 
terk etmeye varmayan korku tarafının galip olmasını”26 en uygun tutum ola-

18 Gazâlî, a.g.e., I, s. 147 (65).

19 Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn Tecümesi, çev. A. Serdaroğlu, Bedir Yay., İstanbul, 1974, II. 865;  İhyâu 
Ulûmi’d-Dîn, Matbaatu’l-İstikâme, Mısır, trs., s. 357. Bundan sonraki dipnotlarda eserin kısa adı, 
Türkçe cilt ve sayfa numarası verildikten sonra, Arapça nüshadaki sayfa numarası parantez içinde 
gösterilecektir. 

20 Gazâlî, a.g.e., I. 222 (88). 

21 Gazâlî, a.g.e., I. 4 (2).

22 Gazâlî, a.g.e., I. 4 (2). Gazâlî, hemen her vesilede,  “dünyaya düşkünlüğü”nü ulemayla ilgili olumsuz 
bir vasıf olarak vurgulamaktadır. Mesela nassları te’vile ehil olan insanların vasfını belirlerken bile 
bu konuyu merkeze almaktadır. Bu konuda bkz. Sabri Yılmaz, Kelamda Te’vil Sorunu, Araştırma 
Yay., Ankara,	2009,	s.	77.									

23  Gazâlî, a.g.e., IV. 101 (55).

24  Gazâlî, a.g.e., IV. 133 (71).

25  Gazâlî, a.g.e., IV. 324 (176).

26 Gazâlî, a.g.e., IV. 305 (166).
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rak göstermekle kalmayıp, onlara şu telkinde bulunur: “...Sakın zamanında-
kilerin tutumuna bakma. Sen, yeryüzündeki insanlara itaat edersen, onların 
çoğu seni Allah yolundan sapıtmaktan başka bir şey yapmazlar.”27

Oysa, diyor Gazâlî, “eski âlimler emr-i ma’rûf ve nehy-i münkerde o kadar 
arzulu idiler ki sultanların satvetlerine bile aldırış etmezlerdi. Bu yolda sadece 
Allah’ın himayesine girmeyi ve kendilerini korumasını düşünür ve O’nun ken-
dileri hakkında vereceği hükme razı olurlardı. Hatta haklarında şehadet hük-
mü vermesini candan arzu ederlerdi. Fakat şimdi âlimlerin dillerini tamah-
kârlıkları bağladı, onlar sustular. Konuşurlarsa da sözleri ile özleri birbirine 
uymaz. Bunun için zafere ulaşamazlar. Şayet doğru konuşup hakkı savunsa-
lardı elbette sözleri etkili olur, kendileri de felaha ulaşırdı. Memurların fesadı, 
hükümdarların fesadı iledir. Hükümdarların fesadı da ulemanın bozulmasıy-
ladır. Âlimlerin bozulması ise, mal ve mevki sevgisi iledir. Dünya sevgisi içini 
kaplayan bir kimse bayağı insanları bile irşad edemez. Nerede kaldı hüküm-
darlar ve büyükleri irşad.”28 

Onun bu yaklaşım tarzı, Benda’nın aydınları yerleştirdiği “ihanet” kavra-
mına dayalı eleştirel zemine uymaktadır. Gazâlî’ye göre, maddi menfaat sev-
dasına kapılan ulemanın hastalığı/kalp hastalığı29, “bilginin saklanmasının 
servetin kullanılmasından daha tehlikeli olduğunu anlamamalarıdır.”30 Bu 
hastalığın tabiat hâline gelmesi, yani onların içine düştükleri durumu anla-
mamakta ısrar etmeleri, tıpkı “cahil ve hain bir doktorun hastalarını öldür-
mesi gibi”31 toplumu fesada sürüklemiştir. İşte Gazâlî’ye göre bu, “ulemanın 
ihaneti”dir:        

Kalp hastalığının tabipleri âlimlerdir. Onların kendileri, bu asırda tedavisi müm-

kün olmayan hastalığa yakalanmışlardır. Artık onlarda hastalık tabiat hâlini almış-

tır. Bunun için halkı da bu hastalığa teşvikten başka çareleri kalmamıştır. Zira on-

27 Gazâlî, a.g.e., IV. 747 (416).

28 Gazâlî, a.g.e., II. 865 (357).

29 Kur’an’da “maraz” kelimesinin bir terkip hâlinde sadece “kalb” kelimesiyle kullanılması dikkat çeki-
cidir: Bakara, 10; Mâide, 52; Enfâl, 49; Tevbe, 125; Hac, 53; Nûr, 50; Ahzâb, 12, 32, 60; Muhammed, 
20, 29; Müddessir, 31. Gazâlî’de bu tabirin anlamı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çelikel, a.g.e.; 
ayrıca bkz. Mevlüt Uyanık, İslâm Bilgi Felsefesi’nde Kalbin Anlaması Gazzâlî Örneği, Araştırma 
Yay., Ankara, 2005.  

30 Abdülkayyum, İmam Gazzâlî’nin Mektupları, çev. Gürsel Uğurlu, İnkılâb Yay., İstanbul, 2002, 
s. 125. Abdul Qayyum, Letters of Al-Ghazzali, Kitab Bhavan, India, 1992, s. 102. Bundan sonraki 
dipnotlarda eserin Türkçe çevirisinin sayfa numarası verildikten sonra, İngilizce nüshadaki sayfa 
numarası parantez içinde gösterilecektir.

31 Ulemanın bu durumunu tabip benzetmesiyle izah etmeye çalışması Gazâlî’nin, mânaların insanla-
rın anlayışlarına ancak misallerle ulaştırılabileceğine dair inancına dayanıyordu. O, dil ile konuş-
manın toplumsal fonksiyonunu çok iyi sezmiş, bunu eserlerindeki uslûba da “ince ve nazik” bir 
şekilde yansıtmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Aydın, “Gazâli’nin Dil Felsefesinin 
Dayandığı İlkeler ve Kavramsal Uzanımları”, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXX, İzmir, 2009, s. 
31, 33.
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lara sirayet eden öldürücü hastalık, dünya sevgisi ve dünya peşinde olmaktır. Zaten 

onların sakındıracakları bu hastalık idi. Fakat halkın: “Siz bize ilaç tavsiye ederken 

kendinizi unutuyorsunuz” demelerinden çekinerek, halkı irşad edecek durumları 

kalmamıştır. İşte bu sebepten ilaç kayboldu ve öldürücü hastalıklar ortalığı kapla-

dı. Hakiki doktorun bulunmaması halkın helak olmasına sebep oldu. Hatta tedavi 

şöyle dursun, halkı ifsada bile kalkıştılar. Keşke nasihat etmeseler, hiç olmazsa ka-

rışıklıklara sebep olmazlardı. Keşke ıslaha kalkışmasalardı, hiç olmazsa ifsad et-

mezlerdi. Keşke sussalar da hiç konuşmasalar. Çünkü onlar konuşmalarında, ekse-

riyetle avamın heves edip gönüllerinin meylettiği ve recâ sayesinde ulaşabilecekleri 

şeylerden bahsederler. Tabii bunun için de ümit sebeplerini ve rahmet delillerini 

çoğaltmaya çalışırlar. Zira bunlar dinleyenlerin hoşuna gider ve daha zevkle din-

lerler. Bu suretle vaaz dinleyenlerin isyana cür’eti artar ve Allah’ın fazlına daha çok 

bağlanırlar. Tabip, cahil veya hain olduğu vakit, yanlış tedavisi ile halkı öldürür. 

Gerçi ümit ile korku, iki ilaçtır. Fakat hastalıkları birbirinin zıddı olan ayrı ayrı has-

talar hakkında tatbik edilirler. Mesela, tamamen kendini dünyalıktan çekip takati-

nin yetmediği güçlüklere, sıkıntı ve geçim darlıklarına başvurarak adeta ümitsizliğe 

düşmüş durumda olanları itidale çevirmek için onları ümitle tedaviye çalışırlar. 

Bunun gibi, alabildiğine isyana daldığı ve günahlarını büyük gördüğü için arzu etti-

ği tövbeden ümitsizliğe düşen bir kimseye de ümit ve rahmet kapılarını hatırlatmak 

suretiyle tövbesinin kabul edileceği ümidini kendisine bahşetmekle tedavi edilme-

ye çalışılır. 

Fakat alabildiğine isyana daldığı hâlde ümit peşine koşan aldanmışların tedavisi, 

harareti artan hastanın bal yemeye devam etmekle şifa beklemesine benzer. Bu, ah-

mak ve cahillerin tedavi yoludur. Anlaşılıyor ki, tabiplerin bozulması, tedavi kabul 

etmeyen bir hastalıktır.32 

Bu eleştirilerini göz önünde bulundurduğumuzda Gazâlî’nin ihya projesi-
nin neden daha çok ahlak içerikli olduğunu anlamak kolaylaşmaktadır. Gazâlî 
için temel sorun, toplumdaki ahlaki çözülmeydi.33 Onun, atalarından tevarüs 

32 Gazâlî, İhyâ’, IV. 93-94 (51-52); III. 144 (63). Gazâlî’de “kalp” ve “kalp hastalığı” tabirlerinin izahı 
için bkz. Çelikel, a.g.e., s. 35-66. 

33 Gazâlî’nin mektupları bu anlamda önemli bilgiler içermektedir: “Kâbe yolunda Bağdat’a uğra-
yıp içki ve diğer günahlarla eğlenen hacılara şaşıyorum” Abdülkayyum, a.g.e., s. 32 (29); “Vezir 
Fahrülmülk’e: Ne yazık ki siz dini ve ahireti hesaba katmıyorsunuz. Korkarım ki ileride bu bitip 
tükenmez sefalet yüzünden suçlanacaksınız” Abdülkayyum, a.g.e., s. 36 (31); “...Tûs Emîri’nin acıklı 
sonundan ders almanız lazım gelir. Bu olay süslü kaftanların, ışıldayan altın ve gümüşlerin kimseyi 
kötü sondan kurtaramadığını apaçık göstermiştir. Tam tersi, ruhun maddeyle bu kadar münasebet 
içinde olması kazanç değil, kayıptır, yüceliş değil, çöküştür, çıkış değil, iniştir” Abdülkayyum, a.g.e., 
s. 37 (32); “Şunu söyleyeyim ki bu şehirde yaşayan herkes devlet yetkililerinden, zulüm ve kıtlık ba-
kımından paylarını alıyorlar. Siz işleri bizzat takip ettiğiniz günlerde kanun ve nizam bozulmamıştı. 
Çiftçiler fazla ürünlerini elden çıkarmıyorlardı. Acımasız idareciler, zaten sindirilmiş olan halkı, 
size kendilerini şikâyet ederler diye tehdit altında tutuyorlardı. Siz buralardan ayrılır ayrılmaz can 
ve mal emniyeti yok oluyordu. Başka çareleri kalmayınca çiftçiler hububatı stok ediyorlardı” Abdül-
kayyum, a.g.e., s. 38-39 (34); Muciruddîn’e: “Ahiret yolculuğu için azık toplamakta geç kalmayın. 
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eden dinî bilgiyi sorgulamaya girişmesi34 de aslında bu bilginin, bir bakıma, 
sosyal hayattaki işlevini fena âlimler yüzünden kaybetmesi; “dinî marifetin 
iman ve fazilete güç verici niteliğini önemli ölçüde yitirmesi”35 idi: “Yazıklar 
olsun! Fena âlimlerin gerçeği gizlemeleriyle din ilmi mahvoldu.”36 

Onun hakikat arayışının tasavvufta nihayet bulması da aslında din adına 
ortalıkta dolaşan bilgilerin içinde, sadece tasavvufun ona insan sorununu çö-
zecek somut bir model sunmasıydı.37 Aslında bu şekilde tasavvufa vurgu yap-
makla o, “bilgiyi, tefekkürü ve duyguyu ahenkli bir bütün hâline getirerek”38 
bilgi sistemini dönüştürmeye, “ilim-amel” birlikteliğine dayalı bilgi formun-
daki parçalanmayı düzeltmeye çalışmıştır. Onun bu tavrı, eleştirilerine de 
yansımıştır. Öyle ki o, bu konuda en açık eleştiriyi felsefecilere yöneltmiştir. 
Ona göre felsefeciler, “İslam’ı kendileri için süs vasıtası yapanlardır. Çoğu kere 
onlardan birini, Kur’an okur, cemaatlere iştirak edip namaz kılar ve dolayısıy-
la şeriatı tebcil eder görürsün. Fakat buna rağmen o, içki içmeyi, kötülüklerin 
her türlüsünü yapmayı terk etmemiştir.”39 

Hiçbir azık, ıstırap içindeki insanları bu sefalet ve zulümden kurtarmak için yapacağınız gayretler-
den daha güzel olmayacaktır. Şimdiye kadar sizin salahiyetiniz dâhilinde olan tefessüh, kayırma, 
adaletsizlik, rüşvet, zulüm ve diğer hastalıklar tamamen temizleninceye kadar hiçbir şeyden yılma-
yın. Halkın şu andaki maddi durumunu tahmin edemezsiniz. Memleketin bu bölgesinde doğmakta 
olan anarşi hakkında hiçbir fikriniz olmayabilir. Fırsatçı memurlar, kendi menfaatleri için zavallı 
halkı sömürüyor, vergilerin ve diğer gelirlerin tamamını hazineye aktarmıyorlar. Bitkin, sefalet ve 
açlık içinde inleyen tebaanızı düşünün. Korkudan tir tir titriyorlar. Siz vurdumduymaz şekilde lüks 
bir hayat yaşarken, onlar iskelet gibi dolaşıyorlar. Horasan ve Irak batarsa böyle idareciler yüzünden 
batar” Abdülkayyum, a.g.e., s. 86 (72); “Bir sene önce bütün vücudu titreyen ve büyük bir endişe 
içinde eziyet çeken insanları görünce, bu ıstırap veren görüntülere daha fazla dayanamayıp hemen 
Tûs’u terk ettim. Ancak acil işlerim sebebiyle tekrar Tûs’a dönmek mecburiyetinde kaldığımda, aynı 
karanlık güçlerin hüküm sürdüğünü, insanların son derece fakirleştiğini ve sindiğini gördüm. Hiç 
kimse de onları bu zalimlerin pençesinden kurtarmaya çalışmıyordu. Masum insanlara zulmetmek-
ten sakınınız, aksi taktirde Allah’ın indinde utancınız büyük olur” Abdülkayyum, a.g.e., s. 77 (65). 

34 Gazâlî, Dalâletten Hidâyete, çev. Y. Pakiş, Umran Yay., İstanbul, 1996, s. 23; el-Munkızu mine’d-
Dalâl, Mecmûatu Resâil içinde, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1994, VII, s. 25. Bundan sonraki 
dipnotlarda eserin kısa adı, Türkçe sayfa numarası verildikten sonra, Arapça nüshadaki sayfa nu-
marası parantez içinde gösterilecektir. 

35 Mehmet S. Aydın, İslâm’ın Evrenselliği, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2000, s. 133. 

36 Gazâlî, İhyâ’, I. 61 (21). Gazâlî’nin bu konudaki fikri şu satırlarda daha net gözükmektedir: “Birçok 
insan, dinî ilimleri tahsil eden herkesin doğru yolda olduğunu düşünür. Ne yazık ki işin aslı böyle 
değildir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Buhârî ve Müslim’de kayıtlı şöyle bir hadisi vardır: 
Allah’ın gazabı, dünyevi birtakım amaçlarına ulaşmak için Allah’ın bilgisini arayanların üzerine-
dir” Abdülkayyum, a.g.e., s. 125 (102).  

37 Bu çerçevede, Gazâlî’ye sufilerin yolunu cazip gösteren en önemli sebep, “tasavvufta bilmek ile ya-
şamak arasında kurulan ilişki” idi. Bu konuda bkz. Aydın Işık, “Küfür-İman Sınırında: Gazâlî’de 
Tasdik Kavramı ve Uzanımları”, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, İzmir 2007, s. 42.      

38 Aydın, a.g.e., s. 183. 

39 Gazâlî, Dalâletten Hidâyete, s. 116 (74). Burada İbn Sînâ ve Fârâbî’yi eleştiren Gazâlî, devamında 
şunları söyler: İbn Sînâ, “Allah Teâlâ’ya şu ve bu akitlerde bulunduğunu, şer’î davranışları tazim 
edeceğini, dinî ve bedenî ibadetlerde kusur etmeyeceğini, şarabı zevk için değil, fakat tedavi mak-
sadıyla ve şifa bulsun diye içeceğini” yazmıştı. Onun iman safveti ve ibadetlerin ifasındaki ihtimamı 
hususundaki son tutumu, şifa maksadıyla şarap içmeyi istisna etmeye kadar varmıştı. İşte, bu onlar 
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Savunmacı bir eğitim anlayışı40 içinde yetişen Gazâlî’nin, kriz döneminden 
sonra din ya da hakikat adına ortalıkta dolaşan bilgileri sorgulamaya girişme-
si, onun ilmin tanımı, âlimin rolü ve vasıfları gibi konularda kanaatini büyük 
oranda etkilemiştir. Sufi düşüncenin, sunduğu model itibarıyla ona cazip gel-
diğini yukarıda zikretmiştik. Bu onun daha çok dine pratik hayatta yeni ve et-
kili bir işlev kazandırma gayretiyle de alakalıydı. Bununla beraber söz konusu 
gayret onun sufileri eleştirmediği anlamına da gelmemelidir. Zira sufiler de 
onun eleştirilerinden paylarına düşeni fazlasıyla almışladır: 

Şu kadar var ki, zamanımızın mutasavvifesi, bâtınları fikir zevkinden ve amelin in-
celiklerinden mahrum olup, tenhalarda Allah’ı zikirle ünsiyet edemediklerinden, 
bir sanat ve bir meşgaleleri olmadığından, tembelliğe alışkın olup çalışmak ken-
dilerine ağır geldiği için, kazanç yolunu bırakıp, dilencilik ve insanların sırtından 
geçinme yolunu tercihle diyar diyar dolaşmayı uygun buldu. Onlar için inşa edilmiş 
kervansaray ve tekkelerde dolaşarak, oralarda gelen geçene hizmet edenleri ken-
dilerine bağladılar. Kendi akıl ve dinlerini maskara ettiler. Çünkü iş ve güçleri riya 
ve gösteriş, şan ve şöhret kazanmak, türlü hilelerle servet edinmektir. Tekkelerde 
bir tesirleri yoktur. Müritlere faydalı bir terbiye vermez, onları kötülüklerden me-
netmezler. Yünden ve deriden elbise giyer, tekkelerde keyiflerine bakarlar. Şatahat 
ve taşkınlık edenlerin bazı yaldızlı sözlerini ezberler, onları okur ve kendilerini söz, 
kıyafet, seyahat ve görünüşte onlara benzetmeye çalışır, kendilerini hayır yolunda 
zannederler. İyilik yaptıklarını sanırlar. Her siyahın hurma olduğunu zanneder ve 
zahirdeki benzerliğin gerçekte de ortaklığı iktiza ettiğine inanırlar. Besi ile şişkin-
liği birbirinden ayıramayan, ne ahmak adamdır. İşte bunlar, Allah’ın sevmediği 
kimselerdir. Zira Allah, boş duran, işsiz güçsüz serserice dolaşan gençlere gadap 
eder. Bunları da yolculuğa sürükleyen gençlik ve işsizliktir. Ancak riya ve gösteriş 
dışında yalnız Allah rızası için hac ve umre maksadıyla yola çıkanlar yahut ilim ve 
ahlakında örnek kabul edilecek bir şeyhin ziyaretine gidenler müstesnadır. Esasen 
şimdi böyle bir adam da bulunamaz. Tasavvuf tamamen çöküntüye uğradı ve mah-
voldu.41 

Gazâlî’nin ulema eleştirisinin büyük oranda Kûtu’l-Kulûb’dan etkilendiği 
aşikârdır.42  Onun eleştirilerine kaynaklık eden ve ilk önce öz eleştiri biçimine 

arasında, imanları olduğunu iddia edenin imanıdır. Kendileriyle birlikte bir kısım insan da aldan-
mışlardır.” Gazâlî, a.g.e., s. 117-118 (74-75).  Aydın’a göre, Gazâlî’nin felsefeyle ilgili tavrı, onun 
“felsefeyi yaşanan iman hayatı için bir tehlike olarak görmesi”nden kaynaklanıyordu. Yoksa onun 
felsefe karşıtı addedilmesi, zihinlerin tembelliğinden kaynaklanıyordu: Bkz. Aydın, a.g.e., s. 182. 

40 Makdisî, Yükseköğretim, s. 178. 

41 Gazâlî, a.g.e., II. 635 (250).

42 Gazâlî, Dalâletten Hidâyete, s. 84 (57). Gazâlî’nin özellikle ilim bahsi ve âlimlerle ilgili konularda 
Mekkî’den etkilendiği aşikârdır. Bunun için bkz. Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtü’l-Kulûb (Kalplerin Azığı) 
II, çev. Muharrem Tan, İz Yay., İstanbul, 1999, s. 7-157.  Gazâlî, İhyâ’da “ahiret ulemasının alamet-
lerini” on bir maddeyle izah eder. Burada Mekkî’nin etkisi görülmekle birlikte tasnif bakımından 
Gazâlî özgündür. Bkz. Gazâlî, İhyâ’, I. 154-208 (68-82). Gazâlî ayrıca bir risalesinde ulemayı şu 
şekilde tasnif etmiştir: Amelsiz âlimler, zâhir âlimleri, kendini beğenen âlimler, gizli tehlikelere 
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bürünen sufi düşünceden mülhem şu tutumdur: 

Sonra kendi durumumu düşündüm. Gördüm ki dünya alakalarının içine dalmışım. 
Bu alakalar her tarafımı sarmış, çevremi kapamış. Yaptığım amelleri göz önüne 
getirdim. Onların en güzeli ders vermek ve öğretim idi. Baktım ki bunda da önemli 
olmayan ve ahiret yoluna faydası olmayan ilimlere yönelmişim. Sonra ders ver-
mekteki niyetimi tetkik ettim. Gördüm ki niyetimin halisane, Allah rızası için ol-
madığını, niyetimi teşvik eden şan, şeref ve şöhret gibi afetlerin olduğunu kanaat 
getirdim. Yakinen bildim ki çökmek üzere olan bir yarın kenarındayım. Geçmiş 
hâllerimi düzeltmekle meşgul olmazsam cehennem ateşine yuvarlanmak üzereyim. 
Ahiret saadeti, takva ile nefs-i emareyi arzu ve isteklerinden menetmekle mümkün-
dür. Bütün bunların başı bir aldanış yeri olan dünyadan uzaklaşıp ebedî olan ahire-
te bağlanmak, bütün varlıkla Allah’a yönelip kalbin dünya ile alakasını kesmektir. 
Bu da ancak şan, şöhret, mevki ve maldan yüz çevirmekle, seni meşgul eden dünya 
ile ilgili şeylerden kaçmakla mümkün olur.43 

Gazâlî’nin burada zikrettiği “şan, şöhret, mevki ve mal” tasavvufta dünya 
kavramıyla ifade edilir.44 Yine onun bu sözleri, “dünyaya düşkünlüğü ahlaki 
problem olarak gören ve bununla mücadeleyi ön planda tutan”45 zühd hareke-
tinin bir etkisi olarak yorumlanabilir.46 

Bu düşünceler içerisinde altı aylık bir kararsızlık/kriz döneminden sonra, 
“ince ve nazik hilelerle”47 bir daha dönmemek üzere medreseden kaçan Gazâlî, 
Bağdat uleması tarafından da eleştirilmişti. Onlara göre o, dinde mevki olarak 
varılacak en yüksek yeri terk etmişti. Gazâlî’ye göre onların ilimleri, kaçışı-
nın dinî sebeplere dayandığını anlayabilecek yeterlikte değildi.48 Gazâlî’nin 
eleştirileri Bağdat ulemasına verilen bir cevap niteliğindeydi. O, eleştirilerini 
İhyâ’nın içine “ince ve nazik” bir şekilde yerleştirmişti: 

Sahabenin bütün gayreti ders okutmak, kitap yazmak, mübahase etmek, kadılık, 
valilik, vakıf mütevelliliği, vasilik, yetim malı yemek, sultanlar arasına karışmak 
ve onlarla hüsn ü muaşeret miydi? Yoksa, Allah’tan korkup kendilerine acımak, 

aldananlar, fetva âlimleri, ihtilaf âlimleri, kelâm ve cedelle uğraşanlar, vaaz ve nasihat âlimleri, hi-
tabet âlimleri, menkıbe âlimleri, rivayet âlimleri, sarf-nahiv âlimleri. Bkz. Gazâlî, Aldananlar, Se-
merkand Yay., çev. Fethullah Yılmaz, İstanbul, 2003, s. 25-50; el-Keşf ve’t-Tebyîn fî Ğurûri’l-Halki 
Ecma’în, Mecmûatu Resâil içinde, V. 163-172.

43   Gazâlî, Dalâletten Hidâyete, s. 86 (59). 

44 Himmet Konur, Tasavvuf Ahlâkı ve İlâhî Ahlâk İnsana Yolculuk, H Yay., İstanbul, 2009, s. 21. 

45 Konur, a.g.e.,  s. 21.

46 Fazlurrahman, 12. asırdan itibaren bir kitle hareketi hâline gelen sufizmin, İslam’ın fikrî hayatı üze-
rinde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyler. Ona göre, 12. asırdan itibaren İslam’ın en iyi ve en yaratıcı 
beyinleri Sünni eğitim sisteminden sufizme yönelmiştir. Bir kimsenin, ne kadar çok sayıda insanın 
“resmî ve zahirî eğitimi terk edip” sufi saflarına katıldıklarını görmek için, eline geçirdiği herhangi 
bir sufi tabakat kitabına başvurması yeterlidir. Bkz. Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslâmî Metodo-
loji Sorunu, çev. Salih Akdemir, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1995, s. 143. Medreseden kaçış döne-
minden sonra Gazâlî zahidâne hayat tarzını, Nizâmülmülk’ten sonraki vezirlere bile tavsiye eder 
olmuştur. Bu konuda bkz.  Abdülkayyum, a.g.e., s. 30 (28).  

47  Gazâlî’nin kendi tanımlaması için bkz. Dalâletten Hidâyete, s. 89 (61).  

48  Gazâlî, a.g.e., s. 89 (61). 
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Allah’ın nimetlerini tefekkür, nefs ile mücadele, iç ve dış murakabe, küçük ve büyük 
günahlardan kaçınmak, nefsin gizli şehvetlerini, şeytanın hilelerini ve benzeri bâtın 
ilimlerini aramak mıydı?49 

... Yeryüzünde nerede bulursun öyle bir âlim ki, onun ilmi kibrini kırmış ve tevazu-
unu arttırmıştır. Bu, çok ender bulunan bir zattır. Böyle bir zat bulunursa zamanı-
nın “sıddıkı”dır. Onun ilim ve irfanından istifade şöyle dursun, mübarek simasına 
bakmak bile ibadettir. Ahlakı ile ahlaklanabilmek ve bereketinden istifade etmek 
için, Çin’de de böyle bir zat bilsek koşarak ona giderdik. Bu zamanda böyle bir 
zat yetişmesi çok uzak bir ihtimaldir. Onlar Allah’a teveccüh etmiş, manevi mev-
ki sahibi kimseler idiler ki, daha ilk asırlarda yok olup gittiler. Olsa olsa zamanı-
mız âlimlerinden bu mertebeye erişemediklerinin esefini çekenler bulunabilir ki, 
bunlar da çok azdır. Eğer Resûl-i Ekrem’in: “Bir zaman gelecek ki, ümmetim sizin 
yaptığınızın onda birini yapsalar da kurtulacaklardır.” müjdesi olmasaydı, Allah 
korusun, yeise, ümitsizliğe düşmekten başka çaremiz kalmazdı. Keşke biz şimdi 
onların onda biri kadar olsaydık.50 

…işte böyle geçmiş asırda din zayıflamaya başladı. Peki, ‘bu zaman hakkındaki gö-
rüşün nedir?’ diye soracak olursan, iş öyle bir raddeye geldi ki, bu gibi hataları 
düzeltmek isteyenlere mecnun diyecek kadar ileri gittiler. Bu zamanda en doğrusu 
insanın sükût edip kendi nefsiyle meşgul olmasıdır.51 

Gazâlî’nin, ahlaki gelişim söz konusu olduğunda “uzlet”i tavsiye etmez-
ken52, “bu zamanda taassuplardan, münakaşa ve mücadelelerden kurtulmuş 
memleket pek az bulunur. Bunlardan selamet, ancak uzlette kalmaktır”53 di-
yerek “uzlet”i ve yukarıdaki alıntıda görüldüğü üzere “sükût”u tavsiye etme-
si sosyolojik bakımdan son derece manidardır.54 Uzleti tavsiye etmesi onun 
gözünde toplumdaki ahlaki çözülmenin boyutunu, sükûtu salık vermesi de 
toplumsal baskı ve şiddetin derecesini göstermektedir. Öyle ki ona göre, sos-
yalleşmenin mânası bile zamanında dönüşüme uğramıştı:    

… şimdi insanlar arasına girmeye bozuk maksatlar karıştı. Dinin diğer şiarları mih-
verinden çıktığı gibi, insanlar arasına girmekteki gaye de istikamet kanunundan 
ayrıldı. Görünüşteki hizmet ve tevazudan maksat, adam çoğaltmak ve servet edin-
mek oldu...55

49  Gazâlî, İhyâ’, I. 201 (79).

50  Gazâlî, a.g.e., III. 751 (349).

51  Gazâlî, a.g.e.,  I. 201 (79).

52  Bu konuda bkz. Çelikel, a.g.e., s. 73-82.

53  Gazâlî, İhyâ’, II. 592 (232). 

54  Goodman, Gazâlî’nin bir erdem hâline dönüştürdüğü “uzlet” fikrinin, onun ahlak anlayışını da et-
kilediğini iddia eder ve onu “dünyanın yaralarını iltihaplanmaya terk eden bir kaçış etiği” olarak 
tanımlar. Bkz. Lenn E. Goodman, İslâm Hümanizmi, çev. Ahmet Arslan, İletişim Yay., İstanbul, 
2006, s. 252. Oysa, Gazâlî’nin ihya çabası tek başına bu iddiayı çürütecek yeterliktedir. 

55 Gazâlî, a.g.e.,  II. 607 (238).
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Gazâlî’ye göre ulemanın bozulmasıyla birlikte ilim anlayışı da değişime 
uğramıştı. Ulema hakikati saklayarak ilmi sadece “kargaşalık çıkaran adi kim-
selerin arasını bulmakta kadıların başvurduğu ‘fetva’ hükümlerinden veya 
kendini beğenenlerin hasımlarını ilzam ve onlara karşı üstünlüklerini orta-
ya çıkarmak için büründükleri ‘cedel’den veyahut avam tabakasını aldatmak 
için vaizlerin muzahref ‘secili sözleri’nden ibaretmiş gibi göstermeye çalıştılar. 
Çünkü haramı avlamak ve bunun için şebeke kurmakta bu üç şeyden başka 
çare bulamadılar.”56 Bu yüzden “Allah’ın Kur’an’da fıkıh, hikmet, ilim, ziya, 
nur, hidayet ve rüşd diye adlandırdığı, selef-i salihinin takip ettiği ahiret ilmi57, 
insanlar arasından dürülüp kaldırıldı ve tamamen unutuldu.”58 

Yukarıdaki sözlerinden de anlaşılacağı üzere Gazâlî’nin ihya projesi bir yö-
nüyle de ilim ahlakı geliştirmeye yönelikti ve onun gözettiği temel ilke, dinî 
temelli fayda prensibine dayalı ilim-amel bütünlüğüydü. Bu konuda haram 
mal ile mescit ve medrese yaparak hükümdara yaklaşmak isteyenlerle, bilgiyi 
kötü amaçla kullanmak üzere öğrenmek isteyenler arasında mukayese yapan 
Gazâlî, ortaya çıkan olumsuzlukların bütün vebalini, söz konusu kişiye ilmi 
öğreten âlime yüklemektedir. Ona göre “bu gibiler ilim sahibi olunca, Allah’a 
giden yolu keser, her biri Deccal’in birer naibi olmaya kalkışır, köpek gibi dün-
yaya dalar, nefsinin arzularına uyar, takvadan uzaklaşır, bunların azmaları, 
insanların da azmasına sebep olur. Sonra edindiği bu ilmi, kendileri gibi olan-
lara öğretmekle nefse uyar ve kötülüğe alet olurlar da bu, böylece uzar gider. 
Bunun bütün vebali, kötü insan olduğunu bilerek ona ilmi öğretene yönelir. 
Onun fasid niyetini, maksadını, söz, iş, yemek, giymek ve meskendeki çeşitli 
günahlarını görüp bilerek ona ilim öğrettiği için günahkâr olur. Nihayet ken-
disi ölür, fakat bıraktığı kötü iz, binlerce yıl âleme yayılır gider. Kendisi ile 
birlikte günahları ölen kimseye ne mutlu… Bu gibilere ilim öğretmekle silah 
vermek arasında ne fark vardır? Aslında ilim de şeytan ve Allah’ın düşmanları 
ile savaşılan bir silahtır. Bazen Allah’ın düşmanı olan hevâ-i nefse yardımcı 
da olur. Kim ki dünyasını dini, hevasını ahireti üzerine tercih eder ve fakat 
insanlar arasında bir mevkii olmadığı için bu arzusunu gereği gibi gerçekleşti-
remezse şehevî arzularına ulaşacağı ilmi ona öğretmek nasıl doğru olur?”59 

Gazâlî’nin yaşanmış tecrübe dünyası olarak selefi model alması ve çağdaşı 
olan ulema ile selef arasında çoğu zaman kıyaslama yapması, onun eleştiri-

56 Gazâlî, a.g.e., I. 4 (2).

57 Gazâlî’de ahiret ilmi ve diğer ilimler arasındaki yeri için bkz. Çelikel, a.g.e., s. 114-134.  

58 Gazâlî, a.g.e., I. 4 (2). Makdisî, İslam’da fıkhın hem meşrulaştırma hem de itidali sağlama aracı 
olduğunu söyler (bkz. Makdisî, Yükseköğretim, s. 46). Gazâlî’nin İhyâ’da mânaları değiştirilen ilim-
lerin başında fıkha yer verip, medresedeki fıkıh ilmini dünyevi ilim olarak kabul etmesinin nedeni 
de, onun fıkhın bu işlevinden rahatsız olduğu ve onu düzeltmeye çalıştığı şeklinde yorumlanabilir. 
Bkz. Gazâlî, a.g.e., I. 83 (31).   

59 Gazâlî, a.g.e.,  IV. 664-666 (369-370).
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lerine bir “selefî özlem” şeklinde yansımıştır. Mesela o, selefin kendilerinden 
okumak isteyen öğrencileri denediklerinden, nafile ibadetlerinde bile eksiklik 
görseler, onlara iltifat etmediklerinden, harama bulaştıklarını anladıkları an 
onlardan uzaklaştıklarından bahseder.60 Onların ilim öğretmede temel ilke-
lerinin herhangi bir meseleyi öğrenip onun gereğiyle amel etmek olduğunu 
söyler.61 Öyle ki eskiler, ilmin gereğiyle amel etmeden onu başkasına intikal 
ettirenlerde hayır olmadığını, bilgilerini şerde kullanacaklarını bilirlerdi. 
Hatta onlar günahkâr cahilden Allah’a sığınmazlarken, fâcir âlimden Allah’a 
sığınırlardı.62 

Gazâlî’ye göre selefin bu tavrı “şeytana uyan kimselerin ayırt edemeye-
cekleri hususlardır. Bunların sarıkları büyük, cübbeleri geniş, dilleri uzun ve 
büyük ün almış kimseler olsalar da durum aynıdır. Kendilerini dünyalıktan 
uzaklaştırıp ahirete yaklaştırmayan ulemanın ilimleri halk ile ilgili, dünya 
menfaatini, insanları peşinden sürüklemeyi ve emsallerine üstünlüğü sağla-
yan ilimlerdir.”63 

Gazâlî’nin aşağıdaki sözleri onun içinde bulunduğu ruh hâlini ve söz ko-
nusu eleştirilerden kendini müstağni addetmediğini göstermesi bakımından 
önemlidir: 

...İlmin neticesi olarak bizim elde edebildiğimiz sonuç, dünyaya haris olmakta in-
sanların bize uymasından başka bir şey değildir. Çünkü avam, eğer dünyalık kötü 
bir şey olsa, âlimler bunun peşine düşmezlerdi, der ve bizi örnek alırlar. Keşke biz 
de avam gibi olsak da böyle örnek olmadan, öldüğümüz vakit günahlarımız da bi-
zimle beraber ölmüş olsaydı. Biraz düşünsek ne büyük fitne içinde olduğumuzu an-
lamakta gecikmezdik. Bizi ve bizimle de başkasını ıslah etmesini ve ölmeden önce 
tövbeye muvaffak kılmasını Allah’tan dileriz. Zira O, bize in’am eden lütuf ve kerem 
sahibidir.64 

“Şeytanın tezvîrâtı memleketlere ve insanlar arasına yayıldı, mezhep ve iti-
katlara kadar sokuldu. Hatta hayırların ruhu öldü de yalnız şekil ve resmi kal-
dı. Bütün bunlar şeytanın aldatmalarından ileri gelmiştir.”65 diyerek “Telbîs-
i İblis” adında şeytanın hilelerine dair bir kitap yazma arzusu, Gazâlî’nin 
ömrünün son demlerinde yöneldiği bir ıslah girişimi olarak yorumlanabilir. 

60 Gazâlî, a.g.e., IV. 664-666 (369-370).

61 Gazâlî, a.g.e., IV. 664-666 (369-370).

62 Gazâlî burada şu rivayeti nakleder: “Ahmed b. Hanbel sohbetine ve dersine yıllarca devam eden 
adamlardan birisinden yüz çevirmiş ve onunla konuşmak istememiştir. Adam her ne kadar sebebini 
öğrenmek için zorladı ise de, uzun müddet öğrenememiş ve nihayet Ahmed b. Hanbel, ‘duyduğuma 
göre evinin sokağa bakan kısmını sıvarken amme hakkı olan Müslümanların yolundan az bir toprak 
sıvaya katmışsın. Bu gibilere ilim öğretmek doğru olmaz’ dedi.” Bkz. Gazâlî, a.g.e., IV. 664-666 
(369-370).

63 Gazâlî, a.g.e., IV. 664-666 (369-370).

64 Gazâlî, a.g.e., IV. 776 (433).

65 Gazâlî, a.g.e., III. 67 (30). 
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Nitekim on bir yıllık uzlet hayatından sonra tekrar eğitim-öğretim işine dön-
me sebebini izah ederken Gazâlî, bunu açıkça ifade etmektedir:  

Biliyorum ki zahirde ilim tedrisine dönsem de hakikatte dönmedim. Çünkü geriye 
dönmek eskiden bulunduğum hâle aynen dönmem demektir. Hâlbuki Bağdat’ta o 
zaman ben insanlara rütbe ve mevkii kazandıran bir ilim yayıyordum. Sözlerim ve 
amelimle halkı ona davet ediyordum. Amacım bu idi. 

Şimdi ise şeref ve makamı terk edip, bunlardan uzaklaşmayı öğreten ilme davet 
ediyorum. Şimdiki niyetim, maksadım, arzumun bu olduğunu Allah Teâlâ biliyor. 
Şimdi istediğim, başkalarını ve kendimi ıslah etmektir. Bu maksadıma erişebilir 
miyim, yoksa amacıma ulaşmadan ölüm gelip yolumu keser mi bunu bilemem? 
Yakînî bir imanla inanıp itikat ediyorum ki güç, kuvvet ve kudret ancak Yüce 
Allah’ın yardımıyladır. Yine biliyorum ki ben harekete geçmedim. O beni harekete 
geçirdi. Ben çalışmadım. O beni çalıştırdı. Kendisinden dileğim odur ki önce beni 
ıslah eylesin sonra da benim vasıtamla başkalarını ıslah eylesin.66

Onun bu arzusu, genelde halka yönelik gözükse de asıl hedefinin medre-
se uleması olduğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki ona göre medreseler, Allah’tan 
az korkan, dinde basiretleri zayıf, dünyaya rağbetleri kuvvetli ve metbu olma 
ihtirasları şiddetli olan kimselere teslim edilmişti. Bunlar mevki ve emelleri-
ne ancak mezhep taassubuyla ulaşabiliyordu. Şeytanın hilelerine karşı onları 
kimse ikaz etmemişti.67 

Makale boyunca değerlendirmeye çalıştığımız Gazâlî’nin ulemaya yönelik 
tenkitleri, aslında aydının toplumsal rolü ve siyasetle ilişkisi etrafında yoğun-
laşmaktadır. Bu konuyla ilgilenen modern düşünürlerden biri, ‘organik aydın’ 
tanımlamasıyla meşhur olan Gramsci’dir. Ona göre aydınları düşünce, bilgi ve 
bilim yayıcı kişiler olarak kabul etmek, bir efsaneden (mythos) ibarettir. Onlar 
egemenlerin memurlarıdırlar ve hâkim zümreye organik bağlarla bağlıdırlar. 
Dolayısıyla aydınlar, hâkim sınıfa göre asla bağımsız değildir. Bu yargı, gele-
neksel büyük aydınlar için daha da geçerlidir. Her toplumsal zümre kendi özel 
aydınlar tabakasına sahiptir veya bu tabakayı yaratmaya çalışır. İktidardaki 
grup hem yığınların desteğini kazanmak hem de onları ideolojik ve ahlaki dü-
zeyde kendi dünya görüşüne uygun olarak biçimlendirmek için aydınlardan 
yararlanır. Yönetici zümrenin, ortaya çıkan yeni güçleri artık özümleyeme-
yeceği ve yönetemeyeceği ortaya çıktığı zaman, aydınlar, sindirmesi ne ka-
dar zor olursa olsun, her ideolojiyi çiğner ve homojen bir hâle getirirler. Bu 
yönüyle aydınlar, her besini özümlenir yapma işlevine sahip “mide suyu”na 
benzerler.68 

66  Gazâlî, Dalâletten Hidâyete, s. 123 (76-77).

67  Gazâlî, İhyâ’,  III. 79 (35).

68  L. Bağla, a.g.m.
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Meseleye Gramsci’nin bu yaklaşımı açısından baktığımızda, Gazâlî’nin 
arzusunun bir mythos olmadığını, kendi kültürel zemininde özlemini duy-
duğu somut durum ispatlamaktadır. Kaldı ki Gazâlî idealleştirdiği medrese 
öncesi bağımsız dönemi de başlangıçta bizzat yaşamıştır. Bununla birlikte, 
“hâkim sınıfın memuru”69 olarak “devletin ideolojik aygıtı”70 olan medrese-
de, Nizâmülmülk’ün ölümüne kadar önemli bir rol üstlenen71 Gazâlî, “aşırı ve 
olumsuz politikalar ile iç savaşların yol açtığı bir ortamdan etkilenmeden ede-
meyecek kadar hassas ruha sahip”72 insanlardan biri olarak temayüz etmiştir. 
Gazâlî’nin, daha çok varoluşsal sebeplere dayanan medreseden kaçış sürecine 
ivme kazandıran hususlardan biri de Nizâmülmülk’ün öldürülmesinden sonra 
“iktidar ile ilişkisinin biçimini ve niteliğini belirlemekte zorlanması”73 olmuş-
tur. Bu durum, onun uzletten çıkıp çıkmama konusundaki kararsızlığıyla ilgili 
anlatımından zımnen anlaşılmaktadır: 

Sufilerin, felsefecilerin, talim ehlinin ve kendilerini âlim sananların ilimlerini iyi 

bildiğimden, yollarını yakından tanıdığımdan, onları rezil etmek benim için bir 

yudum su içmekten daha kolaydı. Kendi kendime, ‘bu vazifeyi yerine getirmek, 

halkın zayıf imanını takviye etmek, bu zamanda farz oldu. Artık hastalık umumi 

hâle gelmiş, doktorlar bile hastalanmış, halk helak olmaya yaklaşıyor. İnsanlardan 

ayrı kalmanın sana ne faydası olacak?’ dedim. Daha sonra içimden, ‘şimdiki zaman 

âdeta fetret devridir. Yaşadığımız asır batılın hakka gelip geldiği asırdır. Nasıl tek 

başına bu karanlık bulutları dağıtıp, bu kötülüklerle başa çıkacaksın? Eğer sen hal-

kın içinde bulunduğu durumdan doğru yola davet etmeye kalkışırsan, bu zamanın 

insanları hep sana düşmanlık edecektir. Onlara nasıl karşı koyabilir, onlarla nasıl 

baş edebilirsin? Bu durumun düzelmesi ancak müsait bir zamanda güçlü ve müte-

deyyin bir sultanın yardımıyla olur’ dedim. Hakkı açıklamaktan âciz olduğuma de-

69  Tanımlama için bkz. L. Bağla, a.g.m.  

70 Tanımlama için bkz. Louıs Althusser, Yeniden-Üretim Üzerine, çev. A. Işık Ergüden, Alp Tümerte-
kin, İthaki Yay., İstanbul, 2006, s. 128. 

71 Aydın’a göre, Gazâlî’nin metafizik ve epistemolojik birlikten daha çok önemsediği ve başlangıçta 
üstlenmekten çekinmediği rol, ümmetin sosyo-politik birliğini ve istikrarını sağlamaktı. Oysa ula-
şılan bu birliğin bir bedeli vardı. O da çeşitliliğin yaşattığı zenginlik ve hareketliliğin arka plana 
itilmesiydi. Bkz. Aydın, İslâm’ın Evrenselliği, s. 183. 

72 Fazlurrahman’a göre, olumsuz ortama gösterilen tepki tarzı, başlangıçta “zühd ve takva” şeklinde 
kendini gösterdi. Daha sonra da “ruhun dış dünyadan kendi içine çekilmesinin savunulması” şek-
line dönüştü. Dünyayı reddetme anlayışı zamanla daha fazla güçlendi. Bkz. Fazlurrahman, İslâmî 
Metodoloji Sorunu, s. 113-114.        

73 Bu anlamda bir entelektüel tanımı için bkz. Kenan Çağan, “Entelektüel İmgesi Üzerine”, Entelek-
tüel ve İktidar, ed. Kenan Çağan, Hece Yay., Ankara, 2005, s. 20. Melikşah’ın ölümünden sonra 
Gazâlî’nin iktidarla ilişkisini belirlemekte zorlanmaya başladığını anlıyoruz. Onun ölümünden son-
ra eşi Terken Hatun (Karahanlılara ait olan Terken unvanı aslında bir isim değil, melike (prenses) 
mânasındadır. Turan, a.g.e., s. 240), “beş yaşındaki oğlu Mahmud’u Sultan ve torunu Cafer’i hali-
fenin veliahdı yapmak için bütün kuvvetleri seferber etmişti. Kendi nimeti ile yetişen pek çok devlet 
adamı ve kumandanı tarafına çeken Terken Hatun, şahsına bağlı 12.000 kişilik bir askerden sonra, 
hazineleri boşaltarak ordu mensuplarını 20.000 altın dinar gibi muazzam bir parayı dağıtarak, ken-
disine ve davasına kazanmış ve Mahmud’un saltanatına ikna etmiştir. Küçük yaşı dolayısıyla onun 
sultan olamayacağına dair, devrin büyük âlimi, Gazâlî tarafından verilen bir fetvaya karşı da başka 
âlimlerden mukabil bir fetva çıkarmıştır.” Bu konuda bkz. Turan, a.g.e., s. 177. Gazâlî’nin yaşadığı 
bu olay, ulemaya yönelik eleştirilerinin merkezine neden maddiyat düşkünlüğünü yerleştirdiğini 
izah eden sosyal bir olgudur.      					
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liliyle kendimi inandırdım. Bunu kendim ile Allah arasında halktan ayrı yaşamaya 

devam etmeye ruhsat kabul ettim.74

Daha sonra Nizâmülmülk’ün oğlu vezir Fahrülmülk tarafından Nişabur 
medresesine müderris olarak davet edildiğinde Gazâlî’nin ayetlerle75 destek-
lediği kabul gerekçelerini zikrederken söyledikleri de yukarıdaki tespitimizi 
doğrulamaktadır: 

Takdîr-i İlâhî, Allah Tebâreke ve Teâlâ hiçbir dış etki olmadan zamanın sultanı-
nın gönlünde bir arzu uyandırdı. Bu fetret devrini gidermek için kesin bir şekilde 
Nişabur’a gitmemi emretti. Bu emir o kadar kesindi ki yerine getirmeseydim sulta-
nın üzüntüsüne sebep olacaktım. İçime doğdu ki kendime ruhsat olarak kabul etti-
ğim delillerin sebepleri zayıfladı. Bu durumda insanlardan ayrı yaşamanın sebebi, 
tembellik, istirahat, nefsin izzetini muhafaza etmek, onu halkın eziyetlerinden ko-
rumak olmamalıdır. Halkı içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın zorluğundan 
çekinerek, bir köşeye çekilip, uzleti istemem doğru değildir… Bu konuda Allah’ın 
nuruyla kalpleri nurlanmış, keşif ve müşahede ehli bir cemaatle istişare ettim. 
Uzleti ve yalnızlığı bırakarak, çekildiğim köşemden çıkmamı ittifakla söylediler. 
Bununla birlikte salih kişiler tarafından görülmüş tevatür derecesine ulaşan birçok 
rüyalar sadır oldu. Görülen bu rüyalar Allah Teâlâ’nın her yüz senede bir takdir 
ettiği, dinin ihya edilme hareketinin başlangıcına şehadet ediyordu.”76

Medresedeki bu ikinci döneminde fakihler tarafından çekilemeyen Gazâlî, 
vezir Fahrülmülk’ün ölümünden sonra onların saldırısına da maruz kalınca 
tekrar Tûs’a uzlete çekildi77 ve önceki uzlet hayatında verdiği yemini tekrar 
etti: “Hiçbir hükümdarın sarayında görev almayacağım. Hiçbir hükümetten 
hizmet karşılığı ücret almayacağım. Dinî ihtilafları körükleyecek hiçbir müna-
kaşaya girmeyeceğim.”78 

Böylelikle iktidarla ilişkisini daha tutarlı bir hâle getiren Gazâlî, İslam’ın 
birçok yaratıcı beyniyle aynı kaderi paylaşmış, “resmî ve zahiri eğitimi terk 
edip sufi saflarına katılmıştır.”79 Onun farklılığı ya da kendisini bir entelektüel 
olarak tanımlamamıza imkân veren özgünlüğü, “sürekli bir öz eleştiri” ile ge-
nel eleştiriye kendini de dâhil etmesi ve bunun “eylem” (praxis) ayağını ihya 
projesiyle tamamlamasıdır. 

74 Gazâlî, Dalâletten Hidâyete, s. 118-119 (74-75). 

75 Ankebût, 1-3; En’âm, 34; Yâsîn, 1-11. 

76 Gazâlî, a.g.e., s. 119-122 (75-76). O dönemde Nişabur’da Şafiiler ve Hanefiler arasında asayiş sorunu 
hâline gelen bir mücadele vardı. Hanefi olan Sultan Sencer, meseleyi âlimler vasıtasıyla çözmek 
istiyordu. Sencer, Gazâlî’nin Ebû Hanîfe aleyhine konuştuğunu duymuş, işin aslını öğrenmek üzere 
onu huzuruna davet etmişti. Yemininden dolayı, ordugâhta görüşmeye sultanı razı eden Gazâlî, söy-
lenenlerin yalan olduğunu ifade edince, Sencer, onun uzletten çıkmasını, yeniden eğitim-öğretim 
işine dönmesini rica etti. 1105’te Nişabur medresesinde tekrar derslere başlayan Gazâlî, bu görüşme 
üzerine Nasîhatü’l-Mülûk adlı eserini yazdı. Bu konuda bkz. Osman Turan, a.g.e., s. 254. Gazâlî’nin 
bu konuda Sultan Sencer’e yazdığı mektup için bkz. Abdülkayyum, a.g.e., s. 21-23 (20-22).     

77 Zerrinkub, a.g.e., s. 230. 

78 Abdülkayyum, a.g.e., s. 22-23, 57 (20-22, 48-49). 

79 Fazlurrahman, a.g.e., s. 143.  
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The Reason of The Ulama: al-Ghazâlî’s Critique of the Scholars 

Yrd. Doç. Dr. Bülent Çelikel

Abstract

Working as a religious teacher/mudarris at the begining of institutionalization on Islamic education, 
Ghazali’s life and works in terms of educational history is extremely important. While reading his works, 
it is possible to find determinations and critiques between the lines. The contemporary scholars/‘ulamâ 
is located in the center of criticism of his work, İhyâ’. According to him, ‘ulamâ is the main reason for the 
moral breakdown in society and they moved away from the purpose on account of passion for financial 
gain although the main purpose of them is to glorify the good. The deviation from the social role of them 
conforms to French thinker Benda’s criticism, who crititicized 19th century intellectuals and described 
the criticism as “treason”. The critiques in question will be based on this thought and addressed in line 
with al-Munqız throughout the article.     

Key Words: Al-Ghâzâlî, ‘ulamâ, the Critique of the Scholars, the role of the intellectual 
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Özet

İslam eğitim tarihinde kurumsallaşmanın başladığı dönemde müderrislik yapan Gazâlî’nin hayatı ve 
eserleri eğitim tarihi bakımından son derece önemlidir. Onun eserlerini okurken, satır aralarında kendi 
dönemine ait tespit ve tenkitleri bulmak mümkündür. Onun özellikle İhyâ’ adlı eserindeki eleştirilerin 
merkezinde döneminin uleması yer alır. Ona göre toplumdaki ahlaki çöküntünün baş müsebbibi ule-
madır. Asıl amacı iyiliği yüceltmek (emr-i ma’rûf) olan ulema, maddi menfaat sevdasına kapılarak bu 
amacından uzaklaşmıştır. İşte ulemanın toplumsal rolündeki bu sapma, Fransız düşünür Benda’nın 19. 
yüzyıl aydınına yönelttiği ve “ihanet”le tanımladığı eleştiriye uymaktadır. Söz konusu eleştiriler, makale 
boyunca bu fikrî temel üzerinde ve Gazâlî’nin Munkız adlı otobiyografisi paralelinde ele alınacaktır.  
    

Anahtar Kelimeler: Gazâlî, ulemâ, ulema eleştirisi, aydının işlevi 
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Gazâlî’de Ahlaki Değerler Eğitimi

Cemil Oruç
Doç. Dr., Muş Alparslan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

Giriş

İslam düşünce tarihinde sosyal ve beşerî bütün alanları etkilemiş ve bunla-
rın birçoğuna istikamet vermiş Müslüman bir düşünür olarak Gazâlî’nin, hem 
eserleri hem de genel anlamda hayatı incelendiğinde bilgi ve eylemi birlikte, 
aynı zamanda birbirinin vazgeçilmez alanları olarak ele alan bir aksiyon ada-
mı olduğu görülür. Toplumunda gördüğü ahlaki davranış bozukluğunu sert 
bir şekilde eleştirmiş, hatta eleştirmekle de kalmamış bu alanda eserler vere-
rek bizzat kendisi eğitim hayatının içerisinde bu misyonunun fikri bayraktar-
lığını yapmıştır. 

Gazâlî’nin kaleme aldığı ve insanı ilgilendiren neredeyse bütün alanlara 
değindiği ansiklopedik eseri İhyâu Ulûmi’d-Dîn, toplumun ihyasına yönelik 
çabalarının bir ürünüdür. İhyâ’yı yazarken taşıdığı kaygı, ilim ve ameli bütün-
leştiremeyen âlimlerin toplumda çoğalması, başka bir deyişle ilmin ve âlimin 
ahlaksızlaşmasıdır. Gazâlî, âlimin ahlaksızlaşmasıyla toplumun çözülmesi ve 
yok oluşu arasında doğrudan bir ilişki kurar. Ona göre bir toplumun bağışıklık 
sistemi âlimlerdir ve âlimlerin ahlaksızlaştığı toplum yok olmaya mahkûmdur 
(Gazâlî, 2004b: 16, 61).

Âlimlerin misyonlarını yitirdiği bir toplumda, sağlıklı düşünebilen ve ah-
laki değerlere bağlı bireylerin yetişmesi imkânsızlaşır. Gazâlî’nin toplumu ih-
yası, hem âlimlere hem de toplumun bütün bireylerine yönelik dinî ve ahlaki 
bir hedef niteliği taşır. Cündioğlu’na (2004: 20) göre Gazâlî’nin ihya proje-
si anlaşılmadıkça, İslam düşüncesinin istikametini bulması için tashih ettiği 
hattın üzerine gidilmedikçe genel anlamda bütün Müslüman düşünürlerin bir 
bütünlük veya süreklilik içerisinde anlaşılması imkânsızdır. Gazâlî’nin kendi 
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dönemi ve kendisinden sonraki dönem için taşıdığı kaygı; bilgi, uygulama ve 
ahlaki davranış üçlüsünün birbirinden ayrılması ve buna bağlı olarak da ahla-
ki değerleri yitirmiş âlimler ile gelenek ve görenekleri ahlaki veya dinî açıdan 
hiçbir tenkide tâbi tutmadan uygulayan bilgisiz taklitçiler şeklinde parçalan-
mış bir toplumun önüne geçmekten kaynaklanmaktadır (2002: 190-191, 210). 
Gazâlî Mizanu’l-Amel (2002: 169-171) isimli eserinde insanın mutlu bir hayat 
yaşaması için bilgi ve ahlaki değerleri bütünleştirmesi gerektiğini vurgular. 
Konuyu bir adım öteye taşıyarak, bilgi-uygulama-ahlaki değer üçlemesinin 
insanı meleklerle özdeşleştireceğini ifade eder. Ancak, bu durumun tersine 
dönmesi de söz konusudur. İnsanın aynı anda hem iyiye hem de kötüye ye-
tenekli olarak yaratılması, melekleşmesi gibi hayvanlaşmasını da mümkün 
kılar. Dürtülerinin esaretine giren bir kişi, aslında bedenindeki hayvani özel-
likleri güçlendirmiş demektir. Bu kişi bir köpek kadar saldırgan, bir kaplan 
kadar mağrur ve bütün kötülükleri kişiliğinde toplayan bir şeytan kadar da 
tehlikelidir. 

Gazâlî Bidâyetu’l-Hidâye ve İhyâ’da (2004-III: 60-99; 2004a: 419-420) 
ahlaki değerlerle donanmış bir şahsiyetin portresini çizer. Onun tasvir ettiği 
bu şahsiyet, aslında hidayetin henüz başlangıcında bulunan ve dinî kabuller-
den önce ahlaki değerleri içselleştiren bir şahsiyettir. İnsanı diğer varlıklardan 
ayıran alanlardan biri de ahlaka dayalı bir hayat inşa etme ve bunun sonucun-
da ahlaklı bir toplum oluşturmadır. Çünkü Gazâlî’ye göre insan, duyumları ve 
algılarıyla diğer canlılarla benzer özellikler göstermesine karşılık, diğer birçok 
yönüyle de onlardan farklılıklar gösterir. İnsan, inanç bakımından gerçek ile 
gerçek olmayanı; ifade bakımından doğru ile yanlışı; davranışlar bakımından 
ise iyi ile kötüyü birbirinden ayırt ederek insani yönlerini geliştirir. İnsan, ar-
zularını iffet, kanaat ve zühd ile dengelemeye; öfkesini yiğitlik ve cömertlik 
sınırlarında tutmaya çalışır. Çünkü o kendisini ve diğer varlıkları tanımaya 
hem yetenekli hem de bu yeteneklerini geliştirici bir özelliğe sahiptir (Gazâlî, 
2004b-III: 75; Cihan, 1998: 92). İnsanın bu ayırıcı yönü, ahlaki olarak yü-
celmesi veya alçalmasında çift taraflı bir alan yaratır. Gazâlî’ye göre ahlaki 
değerler, insanın tabiatında içkin olarak mevcuttur. Bunun tabii bir sonucu 
olarak insan reziletleri, yani ahlaksızlığı sonradan öğrenir ancak bu sonradan 
öğrendiği reziletlerden kurtulma ve tersi yönde bir hayat sürme yeteneğine de 
sahiptir (Gazâlî, 2003: 73; 2004b-III: 75; 1422a: 251; 1422b: 598).   

Gazâlî’de ahlaki değerler eğitimi, bir insanın bütün arzu, istek ve hevesle-
rini benliğinden silerek, bunlarsız bir hayat yaşaması anlamında ele alınmaz. 
İnsan benliğinde bulunan bütün dürtülerin, belirli dengeleyiciler aracılığıyla 
düzene konulması, mutedil ölçüler içerisinde uysallaştırılması ahlaki değerler 
eğitiminin temel problemi olarak ele alınır (Gazâlî, 2004b-III: 68). Gazâlî’de 
insanın bedensel gelişimiyle orantılı olarak ahlaki gelişiminin de bir düzen 
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içerisinde belirli aşamalarda geliştiği, buna bağlı olarak kontrol, koruma ve 
yönlendirme anlamında bir ahlak eğitiminden söz edilebilir (Gazâlî, 2004b-
III: 89; 2004c-II: 481).               

Bu bağlamda çalışmamızda Gazâlî’de ahlaki değerin ne olduğunu, ahlakın 
kaynaklarını, temel ahlaki değerleri ve ahlaki değer eğitimi yöntemlerini ince-
lemeye çalışacağız. 

1. Ahlaki Değer 

Ahlaki değer ‘doğru’ veya ‘yanlış’ olarak nitelendirilen davranışların ‘iyi’ veya 
‘kötü’ olarak değerlendirilmesidir. Örneğin ‘iftira atmak nasıl bir davranıştır?’ 
sorusuna verilen ‘kötü’ cevabı, ahlaki bir değerlendirmedir (Erdem, 2003: 41; 
Lovecky, 1994: 1-2). Ahlaki değerlerin özel bir inanç sistemi, bir davranış tar-
zı, bir varlık izahı ve ahlaki bir yargı ifade etmesi, hem insanı hem de toplumu 
doğrudan etkilemesi ona ayrı bir önem kazandırır (Güngör, 2000: 27). 

Gazâlî ahlaki değer için ‘fazilet’ sözcüğünü kullanır (Gazâlî, 2002: 264-286; 
2004b-III: 64-68). Ona göre fazilet, insandaki güdüleri belirli bir denge nok-
tasında tutan ve insanı istikametli bir hayata yönlendiren temel direnç nokta-
sıdır (Çağrıcı, 2000: 187; Fahri, 2004: 275). İnsanın psikolojik açıdan sürekli 
bir iç çatışma yaşadığı ve bu çatışmaların kalitesinin aslında insanın kişiliğini 
geliştirdiği düşünülürse, akıl ve irade arasındaki bu mücadelede ‘fazilet’ deni-
len ahlaki değerler orta yolu bulma konusunda insana rehberlik eder. 

2. Ahlaki Değerlerin Kaynakları  

Gazâlî, insan davranışlarının temelinde insan doğasında bulunan, kendisinden 
soyutlanması mümkün olmayan, ancak eğitim etkinlikleri sayesinde sınırlan-
dırılabilen bazı güdülerin bulunduğuna işaret eder. İnsanın birçok davranışı 
bu güdülerden gelen isteklerle şekillenir ve bazı psikolojik süreçler sonucunda 
davranışlar oluşur. İnsanın dış dünyadan aldığı duyumlarla güdü ve dürtüle-
rin etkisiyle şekillendirdiği davranışlarının kaynağında çift yönlü bir etkileşim 
bulmak mümkündür (Gazâlî, 2004b-IV: 7; 2004e: 192). 

İnsan davranışlarını birçok iç ve dış etkinin ortak katkısıyla ama tamamen 
kompleks bir yapıda inceleyen Gazâlî, basit gibi görünen davranışların bile 
hayret uyandırıcı bir arka plana sahip olduğunu belirtir. Düşünce, istek, meyl, 
bilgi, irade, seçim ve davranış gibi süreçlerle oluşan insan davranışlarının 
(Gazâlî, 2004b-IV: 6-8) her aşaması, içsel mücadele ve çarpışmalardan oluşur 
(Çağrıcı, 2000: 188). Bu mücadele, dürtüler ile ahlaki değerler arasında ger-
çekleşir. Gazâlî insan psikolojisini bu içsel çatışma ve bu çatışmaların sonu-
cunda oluşan ahlaki veya ahlaksız davranışlar çerçevesinde inceler. 
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Gazâlî’nin eserleri genel olarak incelendiğinde, özellikle İhyâ’da dört, di-
ğer eserlerinde beş temel dürtüye işaret edilmektedir. Bunlar saldırganlık, 
kötülük yapma, benlik, iyilik yapma ve fizyolojik dürtüler olarak sıralanabi-
lir (Gazâlî, 2004b-III: 12; 2004c-I: 33; 2004d: 626). İnsandaki öfke, hakaret, 
kötülüğe yönelme, kibir, üstünlük, yüce değerlere ulaşma, yeme, içme, cinsel 
doyuma ulaşma gibi neredeyse bütün davranışların temelinde sayılan bu dür-
tü ve güdüler, insanın davranışlarına ya birinci derecede ya da yönlendirici 
olarak etki etmektedir.  

İnsan davranışının ne zaman ahlaki olduğu tartışması bir yana Gazâlî, ah-
laki davranışın başlangıç noktası olarak bazı kriterler belirler. Ona göre bir 
davranışın ahlaki olabilmesi; insanın bu yönde bir bilinç taşıması, tersini 
yapma ihtimali varken onu tercih etmesi, yani iradesini kullanması, bu yönde 
yapabilecek güç ve kudrete sahip olması ve sergilenen davranışın uzun süre-
li tekrarlarla pekiştirilip davranış aşamasından alışkanlık aşamasına geçerek 
insana içsel bir mutluluk vermesi gibi faktörlere bağlıdır (Gazâlî, 2004b-III: 
66). O hâlde fazilet dediğimiz ahlaki değerlerin bireyin kişiliğine mal edilmesi 
onun bu şartları taşımasıyla doğru orantılıdır. 

İnsanın psikolojik olarak hayvani, şeytani ve ilahî özelliklerle donatıldığı ve 
davranışların oluşumunda ve devamlılığında bu özelliklerin hepsinin etkili ol-
duğu düşünüldüğünde, ahlaki değerlerin belli bir hiyerarşiye göre şekillendiği 
görülür. İnsanda ilk olarak hayvani özelliklerin yaratıldığını düşünen Gazâlî, 
çocukluk döneminde oluşan nefsani arzuları, insanın biyolojik yapısına bağlı 
olarak yahut hayvani özelliklerle açıklar. Bu özelliğe bağlı olarak ikinci dere-
cede saldırganlığın gözlendiğini belirten Gazâlî, kin ve nefretin ortaya çıkışını 
da bu özellikle ilişkilendirir. Bu aşamadan sonra görülen kibir (rububiyet) ve 
kötülük eğilimi (şeytaniyet) ise insanda kibir ve büyüklenme gibi kötü haslet-
lere ve ahlaki hastalıklara yol açar (Gazâlî, 2004b-III: 37). 

İnsanın gelişmesiyle olgunlaşan akli yetenekler, onun bütün dürtü ve gü-
dülerin etkilerini kontrol eder (Gazâlî, 2004e: 193). Aklı insanın idrak edici 
kuvveti olarak değerlendiren Gazâlî, dürtülerin aklın kontrolüne alınmasıyla 
ahlaki değerlerin doğacağını belirtir. Aklın güdüleri ve nefsani talepleri uygun 
formlarda kontrol altına alması, ahlaki değerlerin oluşumunu sağlar. Gazâlî, 
aklın insan psikolojisindeki yerini, bir süvarinin başarılı bir şekilde atını kon-
trol etmesine benzetir (Gazâlî, 2004b-III: 9). Aklın olgunluk düzeyi, kişinin 
ahlaki değerleri sergilemesinde belirleyici olmaktadır. İnsan, potansiyel ola-
rak hem iyi yönde hem de kötü yönde kendisine telkin edilen özellikleri kabul 
etmeye müsaittir. Bu bakımdan ahlaki değerlerin oluşumunda insanın iyi ve 
kötüye olan eğilimleri etkili olmaktadır. Buna göre insanın nefsinde, hayvani 
ve şeytani özellikler baskın olursa, şeytanın ona musallat olması ve hayatının 
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tamamını reziletlerle dolu bir şekilde geçirmesi muhtemeldir. İnsanın psiko-
lojik yapısını parlak bir aynaya benzeten Gazâlî, kötü ahlakı duman ve karan-
lık, güzel ahlakı ise ışık ve nur sözcükleriyle izah eder. Bunların yoğunluğuna 
bağlı olarak insan, fazilet ve reziletleri davranış hâline getirir (Gazâlî, 2004b-
III: 33; 2004c-I: 40; 1422c: 291).                      

Gazâlî’ye göre ahlaki değerlerin üç önemli kaynağı vardır. Bunlar: ‘tahay-
yül’, ‘şehvet’ ve ‘gazab’ kuvvetleridir. İnsanda iyi ve kötü fikrinin oluşumu-
nu tahayyül kuvveti olarak değerlendiren Gazâlî, temel olarak şehvetin ya da 
fizyolojik dürtülerin ahlaki değerleri benimseme noktasında en etkili kaynak 
olduğuna işaret eder. Bu dürtünün esaretine girmenin insanı felakete sevk 
edeceğini, ancak yine bu dürtünün aklın kontrolünde tutulmasıyla insan için 
olağanüstü faydalarının olacağını belirtir. Aynı şekilde ‘gazab’ kuvveti de tıp-
kı şehvette olduğu gibi insanda saldırganlığın temelinde yer alan dürtüdür 
(Gazâlî, 2007: 63).    

İnsan davranışlarının temelinde yer alan bu güdülerden tamamen kurtul-
manın mümkün olmadığını belirten Gazâlî, bu dürtü ve güdülerin yok edil-
mesini değil, insanın faydasına kullanılacak şekilde dengelenmesini öngörür 
(Gazâlî, 2004b-III:350). İşte bu dengeleme, temel ahlaki değerlerin kazanıl-
masıyla mümkün olabilir.   

Gazâlî’de fazilet kavramı, insanın kalıtımsal olarak taşıdığı birçok dürtüyü 
hem dengeleyen hem de yeni ahlaki değerlere ya da reziletlere yol açan çok 
yönlü karmaşık bir yapıya sahiptir. O hâlde ahlaki değerler, dürtülerin denge-
lenmesiyle oluşan yapılardır. 

3. Temel Ahlaki Değerler 

Gazâlî temel ahlaki değerleri dört kategoride inceler. Ona göre bütün ahlaki 
değerlerin temelinde dört temel ahlaki değer yer alır (Gazâlî, 1422c: 291; 2002: 
265; 2004b-III: 64-68; 2004b-V: 164; 2004e: 194; 2005: 212). Bunlar: ‘hik-
met’, ‘şecaat’, ‘iffet’ ve ‘adalet’tir. Hikmet, insanın doğruyu yanlıştan ayırdığı, 
nefsin ayrı bir özelliğidir. Hikmet aynı zamanda aklı, potansiyel durumdan 
fiilî duruma geçiren, aktifleştiren bir yapıya da sahiptir. Şecaat, saldırganlık 
güdüsünü kontrol altında tutan ahlaki bir değerdir. İffet, cinsellik gibi fizyo-
lojik dürtüleri dengeleyen ahlaki bir değerdir. Adalet saldırganlık güdüsünü 
ve fizyolojik dürtüleri idare edip hikmetin gereklerine göre yönlendiren ah-
laki değerdir. Bahsedilen bu temel ahlaki değerlerin güdüleri dengelemesiyle 
birçok yeni ahlaki değer oluşur. Örneğin şecaatin dengelenmesinden cömert-
lik, yardımseverlik, sabır ve öfkeyi yutma gibi ahlaki değerler oluşur. İffetin 
dengelenmesinden hayâ, hoşgörü, kanaat, incelik gibi ahlaki değerler doğar. 
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Ancak, iffetin akıl ve hikmetle dengelenmediği bir bireyde ise oburluk, hayâ-
sızlık, riyakârlık ve haset gibi reziletler doğar. 

Görüldüğü kadarıyla Gazâlî’de ahlaki değerler, dürtüleri dengeleyen ve 
düzenleyen, onlara insani değerler doğrultusunda yön veren bir yapıya sahip-
tir. Bu güdüler hem insanda hem de bazı yönleriyle diğer canlılarda bulunan 
güdülerdir. İnsanın ayırıcı yönü ise bu güdüleri sınırsız boyutlarıyla yaşayıp 
hayvanlarda olduğu gibi sadece güdülerinin peşinden gitmek değildir. Çünkü 
hayvanlarda bulunmayan ama insanı bütün yönleriyle yücelten yönü, Gazâlî’ye 
göre dürtüleri dengeleyen ahlaki değerlerdir. Bu değerlerin kazanılması ve ak-
tarılması, hem aklı kullanmayı hem de vahyi göz önünde bulundurmayı gerek-
tirir. Çünkü Gazâlî temel ahlaki değer olarak sıraladığı hikmetin kapsamına 
aklı, bilgiyi ve vahyi koyar (Gazâlî, 2004b-I: 101). O hâlde Gazâlî’de ahlaki 
değer kavramı vahiyle bir şekilde ilintilidir, dolayısıyla ahlak aynı zamanda 
dinin de konusu olmak durumundadır. 

İnsan soyuna özgü olan ahlaki değerlerin neler olduğu problemi, Gazâlî’de 
ayrıntılı bir şekilde incelenir. Özellikle İhyâ ve Mizân’da (2002: 264; 2004b-
III: 65-70) problem olarak ele aldığı ve bütün boyutlarıyla incelediği ahlaki 
değerler, yaşadığımız çağda da hâlâ canlılığını korumaktadır.       

Gazâlî’ye göre dürtüleri dengeleyen dört ahlaki değerin her birinden yeni 
ahlaki değerler doğar (Gazâlî, 2002: 265; 2004b-V: 164; 2007: 43). Hikmetten 
akıllılık, zihnin aktifliği, görüş ve anlayışın berrak oluşu; şecaatten cömertlik, 
kendine güven, asalet, mertlik; iffetten utanma, sabır, kendini kontrol, yar-
dımseverlik gibi değerler doğar. Her ahlaki değer, bir aşama sonra yeni ahlaki 
değerlerin oluşumuna zemin hazırlar.   

4. Ahlaki Değer Eğitimi 

Gazâlî’de ahlaki değer eğitimi, insanın psikolojik yapısının gelişimiyle doğru 
orantılıdır. Gazâlî insanı incelerken kendi dönemindeki kavram kargaşasının 
da önüne geçmek adına bazı kavramların analizlerini yapar. Ahlak gelişimiyle 
doğrudan ilişkisi bakımından ‘nefs’ ve ‘akıl’ kavramlarını inceleyen düşünür, 
bunların gelişimine bağlı olarak değişimlerini ve belli bir aşamadan sonra ke-
mâle erdiğini ifade eder.  

Gazâlî’ye göre nefs, ilk anlamıyla insanda kötülük yapmaya kaynaklık eden 
fizyolojik ve saldırganlık dürtülerini barındıran bir niteliğe sahiptir. İnsanda 
kalıtımsal olarak bulunan ve kontrol altına alınması en zor olan bu dürtüler, 
ancak eğitimle dizginlenebilir. Gazâlî bu anlamda nefsi üç kategoride ince-
ler: Nefs-i emmâre, nefs-i levvâme ve nefs-i mutmainne (Gazâlî, 1422a: 241; 
2004b-III: 4-5, 350; 2004c-I: 32; Çamdibi, 2007: 220-221). Nefsin ilk aşama-
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sı, hiçbir eğitim ve kontrole tâbi olmayan ve tamamen dürtülerin isteği doğ-
rultusunda hareket eden insanın ilkel ve içgüdüsel yönüdür. İnsanın hayatını 
sürdürmesi ve neslini devam ettirmesinde kilit rol oynayan bu dürtü ve güdü-
ler başıboş ve denetimsiz bırakıldığında birçok sapkın davranışın ortaya çık-
masına neden olur. Bu dürtü ve güdüler, insanın bütün davranışlarına etki et-
tiği için, bunların ahlaki değerler eğitimiyle kontrol ve denetim altına alınması 
önem kazanır. Zaten eğitim ya da ahlak eğitimi, insanın bu yönünü kontrol 
altına almayı hedefler. Nefs-i emmâre, denetim altına alınmayan dürtülerin 
insan psikolojisine hâkim olan ve insana sürekli kötülüğü emreden nefsin en 
ilkel durumudur. Nefs-i levvâme geçici de olsa içgüdüsel isteklere karşı ge-
lebilen ama mutlak anlamda direnç gösteremeyen, zayıf durumlarda tekrar 
nefs-i emmâreye gerileyen nefsin ileri bir boyutudur. Nefs-i mutmainne ise 
–Gazâlî’nin hürriyet dediği– insanın dürtülerini denetim altına aldığı, dür-
tülerin esaretinden kurtulup özgürleştiği, başka bir ifadeyle insanın iradesini 
kullanıp kendisini kontrol ettiği kemal boyutudur. Gazâlî, nefsin bu boyutunu 
‘kalp’ ve ‘ruh’ olarak da isimlendirir. Ona göre insanı insan yapan ve onu diğer 
canlılardan belirgin bir şekilde ayıran ve özgürleştiren esas unsur, nefsin bu 
boyutudur. 

Gazâlî’de ahlak eğitiminin diğer bir unsuru, aklın gelişimi ve olgunlaşma-
sıdır. Gazâlî İhyâ’da (2004b-I: 120) doğumdan ölüme kadar insanın akli ya 
da bilişsel gelişiminin muhtemel dört aşamasından bahseder. Buna göre aklın 
ilk aşaması, duyu organları aracılığıyla çevreden gelen etkilere belirli bir tep-
ki göstermektir. İkinci aşama, edinilen duyumları bilişsel süreçler sayesinde 
değerlendiren ve bunlardan kısmi çıkarımlar yapan akıldır. Üçüncü aşamada 
akıl, ilk iki aşamada edinilen kazanımlara tecrübelerini de katarak olgunluk 
kazanır. Dördüncü aşamada akıl, insanı geçici fizyolojik etkilerden uzaklaştı-
ran ve bu sayede insanı özgürleştiren bir akıl hâline gelmiştir. Aklın bu aşa-
maları için belli bir yaş veya fizyolojik gelişimle ilgili bir olgunluk seviyesinden 
söz edilebilir mi? Gazâlî aklın gelişim aşamalarına kesin bir yaş sınırlaması 
getirmemekle birlikte, aklın birinci aşamasının bebeklik ve ikinci aşamasının 
çocukluk dönemini kapsadığını, diğer aşamaların ise ergenlik döneminden 
sonra geliştiğini ifade eder. 

Gazâlî, yaklaşık üç yaşından itibaren bilişsel ve duyuşsal anlamda yoğun 
gelişmelerin kaydedildiğini vurgulamaktadır. Gazâlî, ahlaki gelişim konusun-
da bu yaş dönemine büyük önem verir. Bilişsel ve duyuşsal gelişimle ahlaki 
gelişim arasında doğrudan bir ilişki kurarak ahlakın ilk çocukluk döneminden 
itibaren öz olarak gelişmeye başladığını belirtir. Ona göre çocukta ahlaki de-
ğerlerin başlangıç noktası, utanma duygusunun gelişimidir. Çocukta utanma 
duygusu 3-4 yaşlarından itibaren gelişmeye başlar ve bu duygunun gelişme-
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siyle birlikte çocukta ahlaki davranışlar, her ne kadar yetişkinlikteki gibi ol-
masa da, kendini gösterir. Ahlaki gelişime bağlı olarak dinî gelişimde de bu 
yaşlar hayati bir öneme sahiptir. Gazâlî bu bakımdan din ve ahlak eğitiminin 
iç içe olması gerektiğini ifade eder (Gazâlî, 2004d-III: 88-89, 91; 2004c-II: 
483). Böylece Gazâlî’de ahlaki değer eğitiminin başlangıcını okul öncesi dö-
nem dediğimiz 2-6 yaşlarına kadar götürmek mümkün görünmektedir.  

İnsan psikolojisi üzerinde ayrıntılı incelemeler yapan Gazâlî, İhyâ’nın III. 
cildinin neredeyse tamamını ve diğer eserlerinin birçok bölümünü, ahlaki de-
ğerlerin kazanılmasına ve reziletlerle mücadeleye ayırır. İnsanın doğuştan gü-
nahsız ve her şeyi kabule müsait bir şekilde yaratıldığı düşüncesinden hareket 
eden Gazâlî, ahlaki değerlerin kazanılması konusunda insanları üç kategoride 
inceler. Ona göre insanların bir kısmının doğasında ahlaki değerleri benim-
seme eğilimi hâkimdir ve ‘ilahî bir vergi’ olarak insan zorlanmadan bunları 
benimser. İnsan kişiliğinde içgüdüsel olarak bulunan fizyolojik dürtüler ile 
saldırganlık dürtüsü akla ve ilahî nizama uygun bir şekilde yer alır. Nitekim 
insanın herhangi bir zorlama olmaksızın cömertçe davranması veya müteva-
zı oluşu, buna örnek gösterilebilir. İnsanların diğer bir kısmı ise eğitim ara-
cılığıyla, yani dışarıdan müdahale edilmek suretiyle ahlaki değerleri edinir. 
Üçüncü gruptaki insanlar ise ahlaki değerleri benimseyen insanlarla dostluk 
kurarak, onların ahlaki davranışlarından etkilenerek ahlaki değerleri benim-
serler (Gazâlî, 2004b-III: 71; 2004c-II: 471). Ahlaki değerlerin benimsenmesi 
her üç insan tipinde de insanın sosyalleşme süreciyle alakalıdır. Her hâlükârda 
diğer insanlarla erken dönemlerden itibaren girilen ilişkiler, ahlaki değerlerin 
benimsenmesi sonucunu doğurur. Gazâlî ahlaki değerlerin benimsenmesinde 
diğer insanların rolünü, özellikle ikinci ve üçüncü gruptaki insanlar açısından 
önemser. Ona göre bireyin diğer insanlarla ya da eğitimcilerle olan ilişkisi ça-
mura şekil veren kalıp ile çamur arasındaki ilişki gibidir (Gazâlî, 2004b-I: 85). 
Ahlaki değer eğitimi, bebeklik döneminden itibaren başladığına göre, insanın 
ahlaki değerleri benimsemesinde birinci derecede ailesi ve yakın çevresi etkili 
olmaktadır. 

Gazâlî’ye göre ahlaki değer eğitiminin amacı nefsi kötülüklerden arındır-
mak ve insan davranışlarını ahlaki bir alanla sınırlandırmaktır (Gazâlî, 2002: 
221). İnsanın mutlak anlamda hiçbir şekilde dürtülerinden, dolayısıyla nef-
sin kötü isteklerinden sıyrılamayacağını belirten Gazâlî, ahlaki değer eğitimi-
ni hayat boyu sürmesi gereken bir mücadele olarak değerlendirmektedir. Bu 
mücadele sırasında, insandaki bazı fizyolojik dürtüler (şehvet, cinsellik, hırs 
vb.), aklın gücüne rağmen insanın iradesini zayıflatmakta ve insanı kötülüğe 
itmektedir. Bunlardan kurtulmanın yolu ise, ‘riyazet’ ve ‘mücahede’, yani in-
sanın kendi kendisini eğitmesidir. Kişi bu olumsuz etkilere teslim olmak ye-
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rine, bu duygulara hâkim olmak için çaba göstererek, iradesini güçlendirmek 
zorundadır. İşte ahlaki hürriyet bu güçten doğar ve insanın asıl hürriyeti bu-
dur (Gazâlî, 1422a: 253; 2004b-III: 84-85; Çağrıcı, 2000: 188).

Gazâlî insanda gerçek anlamda ahlaki hürriyetin oluşması için riyazet, te-
fekkür, kalbî takva ve model alma gibi bazı yöntemler sıralar. Bunlar aynı za-
manda eğitimin önemli aşamaları olarak da kabul edilebilir. Şimdi Gazâlî’nin 
bu kavramlar çerçevesindeki açıklamalarını ayrı ayrı inceleyelim:  

Riyazet: Gazâlî’ye göre ahlak eğitiminin temeli riyazettir. Riyazetin temel 
unsurları ise, az yemek, az uyumak, az konuşmak ve insanlara eziyet verme-
mek olarak değerlendirilir (Gazâlî, 1422d: 280; 2004b-III: 81). Gazâlî ahlaki 
değerlerin benimsenmesinde zihnin sadeliğini ilk aşama olarak değerlendirir. 
İkinci aşamada ise riyazet yoluyla ahlakı güzelleştirmeyi sıralar (Gazâlî, 2002: 
255). Gazâlî örneğin ilk çocukluk döneminden itibaren çocuğun yemeğe karşı 
aşırı derecede istekli olduğuna işaret eder. Çocuğun bu yöndeki isteklerini bir 
düzen içerisinde karşılamayı ve küçük yaştan itibaren çocuğa yemek kültürü 
kazandırmayı bir zorunluluk olarak sıralar. Ona göre fizyolojik dürtüleri kon-
trol altına almanın en önemli adımlarından biri, yeme-içmeyi sınırlandırmak-
tır. Çünkü yeme-içmeyi en aza indirmek insanı, kötülüklere çağıran dürtüler-
den uzaklaştırır, uyku düzenini sağlar, ibadet etmeyi kolaylaştırır, zihnin aktif 
olmasını temin eder, basiretini kuvvetlendirir ve insanı kanaatkâr ve cömert 
bir yapıya kavuşturur (Gazâlî, 2007: 67). Bu bakımdan yeme-içmenin sını-
rı, yaşamın devamını sağlamaktır. Bu durumda yeme-içme, iyi bir yaşam için 
araçsal bir konuma indirgenir. Çünkü bu tür fizyolojik ihtiyaçların amaç hâli-
ne getirilmesi, insanı gerçek anlamıyla ahlaksızlığa sürükler (Gazâlî, 2003b: 
16; 2007: 67). Ahlaki gelişim açısından özellikle helal beslenmeye işaret eden 
Gazâlî, helal beslenmeyle ahlaki davranışlar arasında doğrudan bir ilişki ol-
duğunu ifade eder. Ona göre haramla beslenen bir insanın bedenine yakıcı bir 
ateş bulaşmış demektir. Bu durum insanın davranışları üzerinde de etkili olur 
ve kişinin gelecekteki ahlaki hayatını olumsuz etkiler (Gazâlî, 2004b-II: 124; 
2004b-III: 89; 2004c-II: 483; 2004e: 76). 

Gazâlî’de riyazetin ikinci aşaması az konuşmaktır. Ona göre çok söz, insa-
nı birçok ahlaki rezilete götürür. Nitekim yalan, gıybet, çekişme, haddi aşma, 
insanlarla alay etme gibi birçok reziletin kaynağında çok konuşmak vardır ve 
düşünüre göre sayılan bu reziletler ‘dilin afetleri’ndendir (Gazâlî, 2004a: 413; 
2004e: 118). Bunun tedavisi, dilin yaratılış hikmetini bilmek ve ona göre dav-
ranmakla mümkündür. Gazâlî’ye göre dil, Allah’ı çokça hatırlamak/anmak, 
Kur’an okumak, insanları Allah yoluna davet etmek, dinî ve dünyevi ihtiyaç-
ları ifade etmek amacıyla yaratılmıştır. Bu amacının dışına çıkıldığında, hem 
dinî hem de ahlaki birçok problem ortaya çıkar.              
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Ahlaki değer, bireysel olduğu kadar toplumsal bir niteliğe de sahiptir. 
İnsanın sadece kendi varlığını düşünmesi, kendini evrenin merkezinde gör-
mesi veya egosantrizmi, ahlaki değerlerin benimsenmesinde temel problem-
lerdendir. Bu bağlamda Gazâlî ahlaki değer eğitiminde insanın kendi dışın-
daki insanları hesaba katmasını, başka bir deyişle empati kurmasını tavsiye 
eder. Ona göre büyüklenme ve kibir gibi ahlaki hastalıkların tedavisinde en et-
kili riyazet yöntemi empatidir (Gazâlî, 2004a: 420). Olaylara veya durumlara 
diğer insanları hesaba katarak bazen de kendisinden fedakârlık yaparak diğer 
insanlara öncelik vermeyi empatinin bir gereği olarak değerlendiren Gazâlî, 
bütün insanlara ‘o benden daha iyidir’ anlayışını geliştirmelerini tavsiye eder.   

İnsanın ahlaki olarak özgürleşmesi ‘dürtülerin esaretinden kurtulup onlara 
hâkim olma’sıyla mümkündür. Ahlaki hayatı tehdit eden unsurların başında 
ise fizyolojik bir dürtü olan cinsellikle mücadele gelir. Gazâlî’ye göre cinsel-
liğin iffetle dengelenmesi gerekir. Aksi takdirde utanma duygusunun (hayâ) 
ahlaki bir değer olarak insanda yer bulması mümkün değildir. Diğer fizyolojik 
dürtü ve güdüler gibi cinselliğin de bir amacı vardır. Fakat bu güdü, varoluş 
amacının dışına taştığı zaman bireyin ve toplumun ahlaki değerlerini tehdit 
eder (Gazâlî, 2004e: 181). Gazâlî, Kur’an’daki ‘Onlar ki iffetlerini korurlar.’ 
(Mü’minûn, 23/5) ayetinden yola çıkarak, cinsel dürtüleri kontrol etmenin üç 
aşamada gerçekleştiğini ifade eder. Bunları, insanın gözünü haramdan koru-
ması, kalbin kötü şeyler düşünmesini engelleme, aşırı yemekten, şüpheli ve 
haram şeylerden kaçınma şeklinde sıralanmaktadır. Bunlar insanda şehveti 
tetikleyen ve besleyen olumsuz özelliklerdir. Ayrıca insanda cinselliğin meşru 
sınırlar çerçevesinde neslin devamını sağlama amacı taşıdığı düşünüldüğün-
de, bu amacın dışındaki bütün düşünce ve uygulamaların ahlakı olumsuz et-
kileyeceği aşikârdır.

Tefekkür: Gazâlî ‘bazı ön bilgilerden hareketle yeni bilgilere ulaşma’ ola-
rak tanımladığı tefekkürü, hem ahlaki bir değer hem de değerlere götüren bir 
süreç olarak kabul eder. Ona göre tefekkür, insanın akli yeteneklerini geliştirir 
ve varoluş gayesi hakkında öğrenim yoluyla anlaşılamayacak bilgilere ulaşma-
yı sağlar. Gazâlî’de tefekkür sonradan kazanılan (kesbî) ya da insani öğren-
me dediği öğrenme süreçleriyle elde edilen bilgiden farklı bir özellik arz eder 
(Gazâlî, 2004b-V: 164; 1422a: 253). Tefekkürün ilk aşaması, insanın araştır-
ma ve merakının bir sonucu olarak bazı ön bilgilere sahip olmasıdır. Bunu, 
elde edilen ön bilgilerden hareketle çeşitli konular üzerinde düşünme ve on-
ların muhteşemliği üzerinden kendi varlık amacına ulaşma takip eder. Gazâlî 
tefekkürün bu aşamasında daha da ileri giderek insan için duyu organlarıyla 
kavranamayan yepyeni bir alanın (gayb) açılacağına işaret eder. Bu, insanı 
hem dinî hem de ahlaki açıdan yücelten bir süreçtir. Bu bakımdan tefekkür, 
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insanı akli bakımdan olgun ve beş duyuyla erişilemeyen bilgilere sahip bir var-
lık hâline getirir (Gazâlî, 1422a: 253). 

Gazâlî’de tefekkürün ilk ve temel şartı, insanın duyu organlarını ve kalbini 
her türlü kötü duygu, düşünce ve davranışlardan temizleme ve bu yönde bir 
eğilim sergilemesidir. Düşünce ve davranış boyutunda tüm eylemlerini re-
ziletlerin kuşattığı bir insandan tefekkür veya faziletli davranış beklenemez. 
Ayrıca varlık amacını fark eden bir insanda reziletler düşünce boyutunda bu-
lunsa bile davranış olarak asla yer almaz. 

Gazâlî’de tefekkürün başlangıç noktası yine insanın kendisidir. Kur’an’dan 
birçok ayeti hatırlatan Gazâlî (Bakara, 2/164; Nâziât, 79/28), öncelikle insan-
daki akıl almaz inceliklere, ardından doğada yer alan ihtişama, evrendeki dü-
zen ve intizama, insanla evren arasındaki uyuma ve kusursuz işleyen ekosis-
teme işaret ederek bütün bunların tefekkürün birer şekli olduğunu ifade eder 
(Gazâlî, 2002: 200-201; 2004c-II: 859). Bu bakımdan (2004b-V: 161-190) 
evrende mevcut her şey, tefekküre konu olabilir. Çünkü her şeyin yaratılışı ve 
varlığı mutlaka bir amaç içindir ve bunlar belirli bir düzene tâbidir. 

Ahlaki değerlerin kazanılması açısından tefekkür, insanın bu düzen ve 
uyumu gözlemlemesi ve kendisinin de bu düzenin bir parçası olduğuna inan-
masıdır. Çünkü bireysel ve toplumsal nitelikli ahlaki sorunların tamamıyla 
çevreye karşı işlenen suçlar yüzünden ekolojik dengenin bozulması, insanın, 
evrenin düzen ve uyumuna yaptığı müdahalelerin bir sonucudur (bkz. Köylü, 
2006: 84-105, 107-146). Tefekkür bireysel ve toplumsal ahlaki problemlerin 
çözümünde bir yöntem olarak benimsenebilir. Çünkü insanın görevi hem ken-
disinde bir düzen ve denge kurmak hem de doğada ve evrende mevcut düzen 
ve dengeyi korumaktır. Çünkü bunlar insanın kendilerini yok etmek için yara-
tılmış değillerdir. Yaratıcının en güzel şekilde yarattığı bu evren, insan için bir 
tefekkür unsuru olduğunda anlam kazanır. Bu sayede insan hem kendi varlık 
amacını hem de evrenin varlık amacını kavrayacak, onları yok etmek için değil 
ihya etmek için mücadele edecektir.                

Kalbin Takvası: Gazâlî, iyi ya da kötü olarak nitelendirilen davranışların 
kalbin durumuyla ilgili olduğunu belirtir. Bir hadise referansla (Buhârî, İmân, 
39) kalbi, ‘ıslah edildiğinde vücudun tamamının ıslah olacağı kritik bir unsur’ 
olarak değerlendirir. Ona göre kalbin temizliği, insanın hem düşünce, hem de 
davranışlarına güç katar. İşte Gazâlî bu içsel temizlik hâline, ‘kalbin takvası’ 
adını verir (Gazâlî, 2004a: 418). Aynı şekilde ahlaki değerlerin yitirilmesini 
ve insanın alçalmasını ise ‘kalbin hastalanması’ olarak değerlendirir (Gazâlî, 
2004b-III: 60, 75). 
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İnsanda birçok davranışın temel düzeyde ve öz olarak şekillendiği, aynı za-
manda dinî kaynaklarda insandaki iyi veya kötü davranışların başlangıç nok-
tası olarak ele alınan ve kendisine hayati bir rol biçilen kalpten bağımsız ahla-
ki değerler eğitiminden bahsetmek ve bireyin ahlaki bir hayatı benimsemesini 
gündeme getirmek imkânsızdır. 

Gazâlî haset, riya, büyüklenme, kendini beğenme, gıybet, aşırı derecede 
dünyaya bağlılık, dünya sevgisi gibi durumları kalbin hastalıkları olarak sı-
ralar (Gazâlî, 2004a: 419-420; 2004b-III: 3-60). Bunların yerleşik olduğu 
bireylerden ahlaki davranış beklemek mümkün görünmemektedir. İnsanın 
düşünce ve davranışlarının motor gücü olarak nitelendirilebilecek olan kalp, 
hem bilginin hem de davranışların merkezi konumundadır. Dolayısıyla ahlaki 
değerler eğitimi, öncelikle kalpte başlayan ve çoğunlukla da duygulara yönelik 
bir eğitim niteliği göstermektedir. 

Eğitimi en zor alanlardan biri olarak kalbi gösteren Gazâlî, insanın ken-
disinden gafil olması ve varlık amacını unutması gibi etkenlerle bu tür kalbî 
hastalıklara bulaştığını belirtir. Bunlar içerisinde özellikle de haset, riya ve ki-
bir insanı birinci derecede yıkıma götüren ve ilk aşamada uzaklaşılması gere-
ken kalbî hastalıklar ve ahlaki reziletler olarak görülmektedir (Gazâlî, 2004a: 
419). 

Gazâlî’ye göre kalbin takvası, insanın kalbinde iyi yönde düşüncelerin be-
lirmesi ve bu düşünceler doğrultusundaki eylemlerinin davranış aşamasında 
kalmayıp alışkanlık düzeyine çıkmasıyla mümkündür. Ahlaki değerler kalpte 
başlayan, eylem alanında devam eden ve aynı zamanda sonuçları itibarıyla 
insana kalbî bir mutluluk veren davranışlardır (Gazâlî, 2004b-III: 65-66). 
Bunların anlık ve geçici davranışlar olmayıp zamanla alışkanlığa dönüştüğü 
düşünüldüğünde, kalbin bu yöndeki etkilerde önemli bir rol oynadığı anlaşı-
lır. 

Kalp, kendisine doğuştan verilen bazı özelliklerle dürtülere karşı koyar ve 
kendi içerisinde kötülüklerin birikmesine engel olabilir. Bunlar, ancak ilim ve 
iradeyle mümkündür. İnsanı dünyevi ve uhrevi yönden ilgilendiren hususlarla 
ilgili akli yetenekler ve ilim ile aklın yol göstericiliği sayesinde ahlaki değerle-
re yönelmesini sağlayan irade insanda potansiyel olarak doğuştan mevcuttur. 
Kalp bu yöndeki hareketleri destekler ve fizyolojik dürtülerle saldırganlığın 
kendisine hâkim olmasını sahip olduğu yeteneklerle engellerse takvaya ulaşır 
(Gazâlî, 2004a: 413; 2004b-III: 9). 

Gazâlî kalbin ahlaki değerleri benimseme konusunda ilim, hikmet ve te-
fekkür gibi güçlere de sahip olduğunu belirtir. Kalbi insanın merkezi olarak 
gören Gazâlî, onun bazı güçlerle donatıldığını, zahirî ve bâtıni güçlerin kalbi 
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sürekli desteklediğini belirtir (Gazâlî, 2004b-III: 6-8). Kalbin özellikle kötü 
olanı almaya müsait olduğuna ve kötülüğün birçok açıdan insanı kuşatabile-
ceğine işaret eden Gazâlî, ‘Şeytanın kalbe açılan kapılarının çok olmasına kar-
şın meleklerin kalbe açılan kapısının tek olduğunu’ hatırlatarak, kalbin takva 
boyutuna ulaşmasının zor olduğunu ifade eder. Ona göre kalpte gerçekleşen 
bu mücadele, çölde tek başına karanlık bir gecede yolunu şaşıran ve bu şaşkın-
lığın sonucunda nereye gideceğini kestiremeyen yolcunun durumuna benzer. 
İşte bu durumda insanın ihtiyaç duyduğu rehber veya karanlığı aydınlatacak 
ışık, takva ile süslenmiş kalptir. Bu kişinin gönlünü aydınlatacak olan ışık, 
Allah’ın kitabı ve Resulün Sünnetinden istifade edilerek elde edilen ilimdir 
(Gazâlî, 2004b-III: 38). Gazâlî şeytanın kalbe açılan çoklu yolları karşısında 
ilahî ve belki de tek yol olarak tutulması gereken yolu Kur’an’dan referans-
la açıklar: “Ve (bilin ki) bu, dosdoğru bana yönelen yoldur: Öyleyse bunu 
izleyin ve diğer yollardan gitmeyin ki sizi O’nun yolundan saptırmasınlar” 
(En’âm, 6/153).                

Kalpte oluşan kötüye yönelik bütün istek ve talepler, zıtlarını hatırlamak-
la ve bu isteklerin aksine davranmakla giderilir. “Allah’a karşı sorumluluk 
bilincine sahip olan kimseler, içlerinde şeytanın esinlediği karanlık bir ku-
runtu uyanacak olsa, (O’nu anıp) akıllarını başlarına toplarlar ve hemen 
(olup biteni) açık bir biçimde kavramaya başlarlar, kendi kardeşleri onları 
sapıklığa sürüklemek isteseler bile” (A’râf, 7/201-202). Bu ayet, –kaynağı ne 
olursa olsun– kalbe gelen kötü istekler karşısında kişinin, ancak yaratıcısı-
nı hatırlayarak ne olup bittiğini kavrayabileceğini vurgular. O hâlde kalpte 
takvanın yerleşmesi, içgüdüsel istek ve taleplerin hiç vakit kaybedilmeksizin 
temel ahlaki değerler aracılığıyla dengelemesine ve zıtlarının düşünülmesine 
bağlıdır. Gazâlî bu durumu ‘Şeytan’ın vesvesesini, vesvese veren şeyin gay-
rısını hatırlamak siler.’ şeklinde ifade eder (Gazâlî, 2004b-III: 34, 75). Yani 
kalpte yerleşmiş bir rezilet ancak onun zıddı olan ahlaki bir değer hatırlanarak 
ve bu yönde harekete geçilerek giderilir. Bu anlamda cahillik bilgiyle, cimrilik 
cömertlikle, gurur tevazuyla tedavi edilir. İçgüdüsel isteklere muhalefet etme 
sonucu Allah’ın inayetiyle kişinin kalbinin temizleneceğini belirten Gazâlî, 
işlenen her ahlaki reziletin de kalpte ahlaka yönelik düşünce, duygu ve dav-
ranışların izlerini zayıflatacağını ifade eder (Gazâlî, 2004b-III: 15; 2004b-V: 
29).   

Gazâlî’de kalpte takvanın yerleşmesinin bir ölçüsü de Allah’ı sürekli anmak 
ve her daim yanında hissetmektir (Gazâlî, 2002: 222; 2004a: 403; 2004b-I: 
63). Yalnız diliyle değil kalbiyle de Allah’ın ismini sürekli tekrarlayan ve huşu 
içerisinde Allah’ın kendisini sürekli gözetlediğini hisseden insan, takva üzere 
olur. İnsan, diliyle kalbini bütünleştiren bu eylemleri sürekli tekrarlarsa kal-
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bindeki birçok kötü duygu ve düşüncede azalmalar meydana gelir. Bu hâlin 
sürekliliğine bağlı olarak kalpte devamlı bir yenilenme gerçekleşir. Gazâlî’nin 
belirttiğine göre bu durum öyle bir hâl alır ki, insanda tıpkı şimşek çakmasına 
benzer durumlar meydana gelir (Gazâlî, 2002: 222). ‘Kırk gün ihlasla amel 
eden kişinin kalbinde hikmet pınarları açığa çıkar.’ düşüncesinden hareketle 
Gazâlî, bu sürekliliğe vurgu yapar (Gazâlî, 2004e: 230). Gazâlî, kişinin zühd 
ve tezkiye yoluyla kalbini arındırmasını yüzeyi temizlenmiş bir aynaya benze-
tir. Bu ayna ne kadar temizlenirse o oranda karşısındakini açık ve net bir bi-
çimde yansıtır. Kalbini sonradan kendisine bulaşan hastalıklardan temizleyen 
kişi, ahlaki değerleri benimseme ve uygulama noktasında başarılı olur (Gazâlî, 
2002:224).  

Model Alma: İnsan, sosyal öğrenme aracılığıyla gelişimin ilk basamakla-
rında içinde yaşadığı çevreyle etkileşimi sonucu hayatı öğrenir ve daha sonra 
yetişkinlik döneminde çevreyi etkiler. Taklitle başlayan ama hayatın ilerleyen 
dönemlerinde insan kişiliğinin bir parçası hâline gelen duygu, düşünce ve dav-
ranışlar, çoğunlukla sosyalleşme aşamasında modelleme süreciyle kazanılır. 

İnsanın büyük ölçüde yetiştiği çevrenin ürünü olduğu ve çevresindeki rol 
modellerden etkilendiği düşünülürse (Cüceloğlu, 2002: 334) çocuğa sunulan 
bu modellerin ahlaki gelişim açısından oldukça önemli olduğu görülür. İşte bu 
noktada Gazâlî peygamberlerin, ilmiyle amel eden âlimlerin, öğretmenlerin ve 
ailenin model olarak benimsendiği bir toplumun ahlaki değer problemi yaşa-
mayacağını belirtir (Gazâlî, 2002: 179; 2004e: 99). 

Ahlaka yönelik ilk davranışların çocukta, yaklaşık 3-4 yaşlarından itiba-
ren en ilkel formlarıyla geliştiğini daha önce belirtmiştik. Gazâlî de çocukta 
bu yönde uyanan ilk duygunun utanma duygusu (hayâ) olduğunu belirtir. 
Özellikle okul öncesi dönem dediğimiz yaklaşık 6-7 yaşlarına kadar çocuk far-
kına varmasa da aslında modelleme yoluyla birçok ahlaki yapıyı ilkesel olarak 
öğrenir. Gazâlî bu dönemde çocuğa sunulan örneklerin ve onun yanında ser-
gilenen davranışların, çocuğun hem kişilik gelişiminde hem de ahlaki gelişi-
minde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtir. Çocuğun bu aşamada 
gözetim altında tutulmasını ama baskıdan da kaçınılması gerektiğini vurgu-
layarak ‘dengeli bir disiplinin’ uygulanmasını tavsiye eder. Sosyal ilişkilerin 
bütün formlarını yüzeysel düzeyde öğrendiği bu dönemde çocuk yeme, içme, 
konuşma, oyun vb. eylemlerle modeller aracılığıyla birinci elden görgü kaza-
nır. Kazanılan bu görgülerin çocuk tarafından gelecekte kullanılması kaçınıl-
mazdır (Gazâlî, 2004b-III: 88-89). 

Kur’an ve hadislerin çocuğa öğretilmesinin yanı sıra çocuğun kendisine 
model olarak benimseyebileceği ahlaki içerikli hikâye, öykü ve şiirlerin çocuğa 
öğretilmesi, ahlak gelişimine olumlu katkıda bulunur. Çünkü çocuk, sürekli 
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yeni modeller arar ve onlar gibi davranmak ister. Anlatılan hikâye ve öyküler-
deki modellerin çocuğu etkiledikleri düşünülürse, Kur’an ve hadislerde geçen 
kıssalar ve diğer ahlaki içerikli hikâye ve şiirler ahlaki gelişime katkıda bulu-
nur (Gazâlî, 2004b-III: 89). 

Çocuğun, ilk çocukluk döneminden itibaren ahlaki değerlerde olduğu gibi 
reziletlerden de bilgi düzeyinde haberdar olması gerekir. Hırsızlık, yalan, ha-
ram yeme gibi reziletlerin sebep ve sonuçları açıklanarak çocukların duygusal 
olarak bunlardan nefret etmesi sağlanmalıdır. Bu tarz eğilimleri engellemek 
gerekir fakat bunu yaparken onun çocuk olduğunu unutmadan ve incitmeden 
yapmak gerekir. İçeriğinden tam haberdar olmasa da ahlaki içerikli davra-
nışlarını desteklemek ve gerekirse bazen ödüllendirmek çocuğun bu yönde-
ki davranışlarına süreklilik kazandırma açısından önemlidir (Gazâlî, 2004a: 
425; 2004b-III: 89-90).

Sonuç 

Gazâlî, ahlaki değerler eğitimini çocuğun doğuştan masum olduğu ve bazı ye-
teneklerle donatıldığı tezinden hareketle dinî referanslarla izah eder. Kendi 
döneminde ahlaki değerler alanında yaşanan dejenerasyona hem sözlü hem 
de fiilî tepki gösteren Gazâlî’nin eserlerinin birçoğunda bu yönde açıklamalar 
bulunduğunu görüyoruz. 

Ahlaki değeri ‘fazilet’ kavramıyla ifade eden Gazâlî, ahlaki değerlerin olu-
şumunu da dürtüler ve akıl arasında kalpte gerçekleşen mücadeleyle açıklar. 
İnsan, hayatı boyunca bu mücadeleyi sürdürür ve bu zorlu mücadeleyi kazan-
mak veya kaybetmek tamamen kişinin dürtüleri karşısında ahlaki değerleri 
ne kadar kullandığına göre değişkenlik arz eder. Bu mücadele beraberinde 
ya ahlaki değerleri (faziletleri) ya da reziletleri getirir. Adalet, şecaat, iffet ve 
hikmet gibi temel ahlaki değerler, hem başat birer değer hem de diğer ahlaki 
değerlerin oluşmasını sağlayan aracı değerlerdir. 

Gazâlî’de ahlaki değerler bilgi, duygu ve davranış boyutlarıyla ele alınır. Bu 
anlamda öncelikle kalpte başlayan ve içsel bir temizliği gerekli kılan bir eğitim 
anlayışıyla ahlaki değerlerin bireyde yerleşmesi sağlanabilir. İnsan psikoloji-
sini birbirinden farklı ama birbirinin tamamlayıcısı birçok kavramla açıkla-
yan düşünürümüz, özellikle ‘akıl’ ve ‘nefs’ kavramlarına ayrı bir önem verir ve 
bunların çeşitli etkiler sonucu gelişiminden bahseder. Bu gelişim dönemleri 
göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 3-4 yaşlarından itibaren çocukta ilk 
ahlaki davranış belirtilerinin açığa çıktığı ve ilk formlarıyla bu dönemden iti-
baren bir ahlaki değerler eğitimine başlanması gerektiğini vurgular.     
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Bu anlamda fizyolojik ihtiyaçları varlık amacı hâline getirmeyip bunları in-
sanın yaşamı için aracılar olarak benimsemek ve bu yönde nefsi terbiye etmek 
anlamında ‘riyazet’; olgunlaşma ve hazır bulunuşluğa bağlı olarak kişinin bazı 
ön bilgilerden yola çıkarak zihinsel süreçler ve ilahî yardımın da etkisiyle yeni 
alanlara hâkim olması anlamında ‘tefekkür’; kalbi her türlü kötü arzu, istek 
ve düşünceden temizleme ve kalbe meleklerin açtığı yoldan ulaşma anlamın-
da ‘kalp takvası’ ve aile, okul, sosyal yapı gibi kişinin yetiştiği çevreden mo-
delleme aracılığıyla gerçekleştirdiği öğrenmeler anlamında ‘model alma’ gibi 
yöntemler, ahlaki değerlerin bireyde yerleşmesinde birinci derecede öneme 
sahiptir.   
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Moral Values Education of Ghazali

Doç. Dr. Cemil Oruç

Abstract

Having written works in all areas of Islamic thought and affecting all these areas, Ghazali is a philosop-
her who produced literary works regarding moral and education which are current under debates. From 
the point of his anxiety about the decaying of moral values of his time, we will discuss whether there is an 
original moral values education of Ghazali. Having determined his understanding on moral values, we 
will try to examine the sources of moral values and their formation process. In this way, we will analyze 
the methods claimed about the moral values education of Ghazali by determining types and sub-catego-
ries of moral values that we have described in a basic framework.

Key Words: Ghazali, moral, value, education, religious education

Gazâlî’de Ahlaki Değerler Eğitimi

Doç. Dr. Cemil Oruç

Özet

İslam düşüncesinde sosyal ve beşerî alanların tümünde eser yazmış ve bütün bu alanları etkilemiş bir 
düşünür olarak Gazâlî, ahlak ve eğitim konularında hâlâ güncelliğini koruyan eserler ortaya koymuş 
bir düşünürdür. Bu makalede kendi döneminde ahlaki değerler konusunda yaşanan bunalımların kay-
gısını taşıyarak hazırladığı eserlerinden hareketle Gazâlî’de özgün bir ahlaki değerler eğitiminin olup 
olmadığını tartışacağız. Öncelikle ahlaki değerden neyi anladığını tespit ettikten sonra ahlaki değerle-
rin kaynaklarını ve oluşum süreçlerini incelemeye çalışacağız. Temel çerçevesini belirlediğimiz ahlaki 
değerlerin çeşitlerini ve alt dallarını tespit edip Gazâlî’de ahlaki değerler eğitimi konusunda önerilen 
yöntemleri inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Gazâlî, ahlak, değer, eğitim, din eğitimi 
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1. Giriş

Bilgi genişliği, orijinalliği, fıkıh, mantık, kelam, felsefe, tasavvuf, eğitim, ah-
lak, siyaset gibi çeşitli alanlarda söz sahibi oluşu, aydın ve mücadeleci kişiliği 
ve etkisiyle Gazâlî (1058-1111), düşünce tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Sıraladığımız gibi onun, çok yönlü bir sima olduğunu bilmekteyiz. Onun eser-
leri yüksek/ciddi bir mantığın, derin bir tefekkürün, ince bir muhakemenin 
ve uygun/elverişli bir tasnifin ürünüdür. Gazâlî’nin etkisi hem derinlemesine 
(kişileri, gönülleri, zihinleri etkilemiş), hem de genişlemesinedir, yani doğu-
dan-batıya geniş bir coğrafyaya ünü yayılmıştır. Onun eserleri, İslam dünya-
sında, erken denebilecek bir dönemde bile yaygın olarak okunup takip edilir 
olmuştur. 

Gazâlî’nin İslam medeniyetine güç veren “İslam’ın Delili” (Hüccetü’l-
İslâm), “Dinin Süsü (Zeynü’d-Dîn)”, “Dinin Yenileyicisi (Müceddid) gibi 
olumlu isim ve lakaplarla anılması yanı sıra, İslam medeniyetinin durakla-
masına yol açan, İslam’da felsefenin belini kıran kişi olduğuna dair de kanaat 
vardır. Ancak Watt’ın da dediği gibi1, çöküşte Gazâlî’nin rolünü kesin olarak 
söyleyemiyorsak da onun felsefeyi kelama soktuğu ve mantığın İslam kültür 
dünyasında benimsenmesini sağladığı kesindir.

1 Watt, W. Montgomery, Müslüman Aydın (Gazâlî Hakkında Bir Araştırma), Çev. H. Özcan, İzmir 
1989, s. 50, 129.
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Gazâlî’nin felsefeye bakışı kayda değer bir orijinallik taşır. Ancak, şekillen-
dirici olmaktan ziyade tenkit edici bir karakter arz eder. Onun felsefeye dair 
eserlerini okurken insan, M. Said’in de belirttiği gibi, keskin bir felsefi vukufi-
yet ve nüfuz dairesi içine çekilir.2 Gazâlî’nin filozofların görüşlerini açık-seçik 
şekilde aktarmaya, onları tahlil ve tenkit etmeye imkân veren şey bu vuku-
fiyettir. Bunun yanı sıra, dünyadaki diğer orijinal düşünürler gibi Gazâlî de 
şüpheleri üzerine çekmiş ve farklı çevrelerden eleştiri almıştır. 

Biz bu makalemizde önce Gazâlî’nin kaleme aldığı Tehâfütü’l-felâsife adlı 
meşhur eseri üzerinde kısaca duracak, Gazâlî’nin buradaki amacını belirtecek, 
getirdiği veya kullandığı delillerin ve red şekillerinin adlarını verecek, sonra 
da asıl konumuz olan muhataplarını veya muarızlarını red gerekçelerini alt 
başlıklar hâlinde örnek ve kısa değerlendirmelerle işeyeceğiz. Makalemize son 
vermeden, Gazâlî’nin üslubuna, tartışma usul ve adabına, getirdiği delillerin 
değerine de, ayrıntılarına dalmadan, kısaca değinmenin yararlı olacağını dü-
şünmekteyiz. 

2. Tehâfütü’l-Felâsife

Tehâfütü’l-felâsife, Gazâlî’nin Meşşâî filozoflarına karşı İslam düşüncesini sa-
vunma amacıyla 1095 yılında kaleme aldığı ünlü eserlerinden biridir. Müellifin 
bu eseri yazmadaki asıl gayesinin, yirmi noktada topladığı temel meselelerle 
ilgili görüşlerini dikkate alarak İslam inançları açısından filozofların durumla-
rını tespit etmek olduğu anlaşılmaktadır. O, bu eserinde, Meşşâî filozoflarını, 
âlemin kıdemi, Allah’ın bilgisi ve cismani haşr olmak üzere üç meselede küfre, 
on yedi meselede de bid’ata düşmekle itham etmiştir. 

Gazâlî’nin bir önemi de başlattığı bu tartışmayla Tehâfüt geleneğinin oluş-
masına sebep olmasında yatar. O, bu eserinde meselelere, teolojik/metafizik 
bir perspektiften bakmaktadır. Onu, İslam’da dini düşüncenin tarihindeki 
hassas konuma yerleştiren en önemeli unsur, belki de, felsefi akla yöneltmiş 
olduğu devrim niteliğindeki eleştiridir.3

Tehâfütü’l-felâsife’nin İslam düşüncesi alanında iki yönlü etkisinden söz 
etmek mümkündür. Bir yandan İslam dünyasında genel olarak felsefe ve en-
telektüel düşüncenin kaygı ile karşılanması sonucunu doğurmuş, öte yandan 
Aristo felsefesinin tabiat bilimleri ve formel mantıkla ilgili spekülasyonlarının 
dinî ilimler için temel alınmasını sağlamıştır.4

2 Şeyh, M. Said, “Gazâlî (Metafizik)”, İslâm Düşüncesi Tarihi, ed. M.M. Sherif, Çev.Mustafa Arma-
ğan, İstanbul 1990, C. II, s. 204.

3 Aydınlı, Yaşar, Gazâlî: Muhafazakâr ve Modern, Bursa 2002, s. VII, 21.

4 Karlığa, H. Bekir, “Gazzâlî: Eserleri”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, C. XIII, s. 525.
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Gazâlî’nin Tehâfütü’l-felâsife’sinin, genellikle, şüpheler içinde olduğu bir 
dönemin mahsulü olduğuna inanılır, oysa bu eser bir polemik mahiyetinde-
dir ve Gazâlî’nin şüphecilik ve vecd hâlindeki kendine güvenin alışılmadık bir 
kombinezonunu göz önüne serer. Gazâlî’ye göre filozofların öğretilerinin genel 
etkisi, kitlelerin dinî ve ahlaki hayatı için öylesine tahrip edici ki, onun nere-
deyse havârice hümanizmi buna isyan ediyor ve kendisini filozoflara karşı açık 
bir savaşa adıyordu. Tehâfüt’ün kelami bir ilham ve polemik bir ruhla kaleme 
alındığına hiç şüphe yoktur, fakat şunu samimiyetle ilave edelim ki, bunlar-
dan hiçbirisi bu eserin büyük felsefi kıymetine ciddi bir zarar vermez. Modern 
okuyucu, Tehâfüt’ün bazı argümanları ve genel motifi bakımından Hume (öl. 
1776), Schleirmacher (öl. 1834), Ritschl (öl. 1889) ve diğerlerine, hatta günü-
müzün mantıkçı pozitivistlerine öncülük ettiğini anlayacak durumda değildir. 
Gazâlî’nin genel tutumu, kısaca dinin pozitif gerçeklerine dair hakikatlerin ne 
ispat edilebileceği, ne de edilemeyeceği ve başka türlü davranmanın filozofları 
sık sık saçma tutumlara sürükleyeceği şeklinde ifade edilebilir.5

3. Gazâlî’nin Amacı

Gazâlî’nin bu kitabı yazma amaçlarından biri, ümmet içerisinde fâsit fikirlerin 
yayılmasına engel olmaktır. O, bu amacını şu şekilde dile getirir:

İslam filozofları arasında nakil ve inceleme bakımından en çok itimat edilenleri 

Fârâbî ve İbn Sînâ’dır. Bunun için biz, bunların, eğrilikteki reislerinin mezhebin-

den seçtikleri ve doğru saydıkları görüşlerin gerçekle ilgisi olmadığını göstermeye 

çalışacağız. Bunların dahi kabul etmedikleri görüşlerin gerçek dışı olduğunu ispa-

ta gerek yoktur. Bunların doğru olmadığı, uzun tartışmaya gerek olmadan, şüphe 

götürmeyecek kadar açıktır. İyi bilinmelidir ki filozofların görüşlerini reddeden bu 

iki adamın (Fârâbî ve İbn Sînâ) nakillerine dayanmakla yetiniyoruz ki, görüşlerin 

yayılmasına göre sözler de yayılmasın.6 

İkinci amaç olarak, salt felsefi olmaktan ziyade, inanca aykırı görülen fikirle-
rin çürütülmesini gösterebiliriz: 

Biz bu (riyazi ve tabii) sanatın iptaline de girişmeyeceğiz, çünkü maksadımızla bir 
ilgisi yoktur. Bu konuları iptal etmek için tartışmaya girmenin dinî (vecibe) oldu-
ğunu zanneden kimse, dine karşı suç işlemiş ve dinin durumunu zayıflatmış olur 
(Tehâfüt, 33; K, 8; S, 13).

5 Şeyh, M. Said, “Gazâlî (Metafizik)”, İslâm Düşüncesi Tarihi, s. 217-218.

6 Ebû Hâmid Muhammed el-Ğazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, tkd., thk. ve nşr. Cîrâr Cihâmî, Beyrut, 
1993, s. 31. Tehâfüt’ün Arapça metnini çevirirken şu iki çeviriden yararlandık: İmâm Gazzâlî, Filo-
zofların Tutarsızlığı, çev. Bekir Karlığa, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981; İmam Gazâlî, Filozofların 
Tutarsızlığı, çev. Bekir Sadak, Ahsen Yay., İstanbul, 2002. Biz Gazâlî’nin Tehâfüt’üne yaptığımız 
atıfları, karşılaştırma imkânının olması için bu üç kitabı sırasıyla Tehâfüt (Arapça aslı), K (Karlığa 
çevirisi), S (Sadak çevirisi) şeklinde kısaltarak göstereceğiz.
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Üçüncü amaç, filozofların tutarsızlıklarına karşı uyarmaktır: 

Bu kitabı teliften maksat, filozoflara karşı iyi niyet taşıyıp yollarının çelişkiden uzak 
olduğunu sanan kimseleri, filozofların tutarsızlıklarını açıklamak suretiyle uyar-
maktan ibarettir (Tehâfüt, 34; K, 11; S, 15).

Dördüncü amaç, filozofların iddialarının temelsizliğini göstermektir: 

Biz bu kitapta (o konuları) derinliğine araştırmaya veya ispata dalmıyoruz. 
Amacımız, yalnız filozofların iddialarının temelsizliğini göstermektir ki bu da hâsıl 
olmuştur (Tehâfüt, 95; K, 72; S, 86). 

Biz bu kitabı, sırf filozofların görüşlerindeki çelişki ve tutarsızlıkları açıklamak 
amacıyla telif ettik (Tehâfüt, 184; K, 174; S, 199).

Beşinci amaç, bir öncekine benzer şekilde, filozofların iddialarının zayıflığını 
ortaya koymaktır. Gazâlî, Tehâfüt’te filozofların ispat ettiklerini düşündükleri 
delillerin, sandıkları gibi burhani olmadığını ileri sürer. O, Tehâfüt’ü, sadece 
filozofların sözlerindeki tutarsızlık ve tenakuzları açıklamak için kaleme aldı-
ğını belirtir. Aynı şekilde filozofların sözlerinin kesin (yakini) bir bilgi olduğu 
ve hatasız olduğu iddialarını reddeder. 

Maksat; sizi, ilahiyat meselelerini kesin delillerle biliriz şeklindeki iddianızda sizi 
âciz bırakmak ve iddianızdaki şüpheyi ortaya koymaktır (Tehâfüt, 119; K, 99; S, 
117).

Altıncı amaç, felasifenin görüşlerini (aklın yanı sıra) Şeriat açısından teste tâbi 
tutma: 

Tabiiyyat adı verilen ilimler çoktur. Biz bunun bazı kısımlarını zikredeceğiz ki, şe-
riatın bunlarda zikrettiğimiz yerlerin dışında inkâr ve tartışmayı gerektirmediği 
bilinsin (Tehâfüt, 165; K, 153; S, 175). 

Bu (Meâd veya haşr ile ilgili) görüşlerden şeriata aykırı olanlar; cesetlerin haşrinin 
inkârı, cennetteki bedenî zevklerin inkârı, cehennemdeki cismani elemlerin inkâ-
rı, cennet ve cehennemin Kur’an’ın anlattığı şekilde mevcut oluşunun inkârıdır 
(Tehâfüt, 209; K, 200; S, 229).

Bu konuda zikrettikleri şeylerin hiçbirisi şeriat bakımından inkârı gerekli hususlar 
değildir. Çünkü bunlar müşahede ile bilinen hususlardır. Allah, âdetini (kanunu-
nu) bunlara göre icra etmektedir. Bizim burada asıl itiraz etmek istediğimiz şey, 
filozofların, nefsin kendiliğinden kaim olan bir cevher olduğunun akli delillerle bi-
lindiğine dair olan iddialarıdır (Tehâfüt, 182; K, 172; S, 196).

Gazâlî’nin bütün bu eleştirilerinde, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın şahsında Yunan 
felsefesini hedef aldığı söylenebilir. Zira o, direkt olarak felsefeyi değil, filozof-
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ların dış kaynaklı görüşlerinin tenkidini esas almış gözükmektedir.7 

4. Kullandığı Deliller 

Gazâlî’nin, Tehâfüt’ünde ağırlıkla şu delilleri kullandığını görürüz:
1. Bitişik ve ayrık şartlı kıyaslar (çokça kullanıyor)
2. İkilem 
3. Hulfî kıyas
4. Zincirleme kıyas
5. Akla, lügate, örfe ve şer’a başvurma.

5. Muhataplarını veya Muarızlarını Red Gerekçeleri 

İmam Gazâlî’nin Tehâfüt’ünde, kullandığı red şekillerini şu şekilde tespit ede-
rek sıraladık: 
1. Muarızını ikilemle yüz yüze getirme 
2. İddianın gereğini ileri sürerek red: 

İddianın gereğinin görüşleriyle çatıştığını gösterme 
İddianın gereğini kabule zorlayarak red
İddianın açmazını göstererek reddetme 
İddianın mantıksal sonucunu göstererek çürütme ve reddetme. 

3. Deney ve gözleme başvurarak red 
4. Muarızı engelleme (men’) yoluyla red (çokça başvurduğu bir red yoludur). 
5. Muarızın delilini bozma (nakz etme) ve çelişkisini gösterme
6. Muarıza karşı koyma (muâraza) yoluyla red 
7. İnsan aklının ve bilgisinin sınırlı ve izafi oluşunu ileri sürerek red
8. Terimler üzerinden red
Mantık kurallarına başvurarak, tanım kurallarını hatırlatarak
Hakikat-mecaz ayırımını ileri sürerek
9. İg. Elenchi (tartışılan konuyu bilmedikleri yahut bilmezlikten geldikleri) 
den dolayı red
10. Delil isteyerek (mutâlebe) red 
11. Ana kavramı (konuyu) taksim edip çıkmazları gösterme yoluyla çürütme 
ve red
12. Terkip hatasına işaretle red

7 Sözen, Kemal, “Gazzâlî’nin Sudûr Teorisini Eleştirisi”, İslâmî Araştırmalar, (Gazâlî Özel Sayısı), 
Ankara, 2000, C. 13, Sayı: 3-4, s. 408.
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6. Red Gerekçeleri 

Gazâlî’nin, Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserinde muhataplarını veya muarızlarını 
hangi gerekçelerle reddettiğini yahut neleri gerekçe göstererek onlara en azın-
dan itiraz ettiğini söz konusu bu kitabını inceleyerek tespit etmeye çalıştık. Bu 
tespitlerimizi on bir madde hâlinde sıralayarak değerlendirmeye gayret ettik. 
Bu sıralama değişebilir ve bunlarda tedahül de olabilir. Örneğin zanna dayan-
maları, kesin kanıta dayanmamaları maddesi altında işlemek mümkündür. 
Hatta bu maddelerin çoğunu üçüncü maddede, yani “zayıf gerekçelere dayan-
maları” başlığı altında toplamak da mümkündür. Ancak, bu gerekçelerin daha 
sade ve anlaşılır olmalarını sağlamak amacıyla maddeleri biraz çoğaltmayı 
uygun gördük.

6.1. Gerçeğe değil de nefislerine uymaları 

Nefse uymayı ilk gerekçeye yerleştirmeyi uygun gördük. Zira bu durumda ki-
şinin nesnel düşünmesi, hakkaniyete uyması, bilimsel olanı izlemesi zorlaşır, 
âdeta imkânsızlaşır. Nefis onlara kolay olanı, gururlarını okşayanı almayı, ata-
larından gördüklerine uymayı, düşünmeyi terk ederek onlardan gördüklerini 
taklit yoluyla izlemelerini telkin eder. Gazâlî bu durumu şöyle ifade eder: 

… Onlar, … küfür inancını güzel gördüler ve zannettiler ki; hakkı taklitten ayrılarak, 

bâtılı taklide başlayarak büyüklük taslamak güzeldir… (Tehâfüt, 28; K, 2; S, 8).

… Böylece onların ne kadar hevese daldıkları ortaya çıkmaktadır (Tehâfüt, 92; K, 

69; S, 82).

6.2. Lafızları sağlam kullanmamaları 

Lafızları, tanımlarına, kullanımlarına ve bağlamlarına uygun olarak kullan-
mak, sağlam bir ilim ve iletişim için vazgeçilmezdir. Gazâlî, ilk etapta filozofla-
rın dili kötü kullanmalarından, anlamı saptırmalarından şikâyet etmektedir:

Görülüyor ki, filozofların bütün delilleri; mümkün, caiz, tâbi, lâzım ve ma’lûl gibi 

adlar takarak ifadeyi kötüleştirip saptırmaktan ibarettir. Bu ise hoş karşılan-

mayacak bir şeydir… Başka bir açıdan da ibareyi çirkinleştirmeye çalışıyorlar… Bu 

da laftan ibaret olan zayıf ve tutarsız bir ifadedir (Tehâfüt, 114; K, 94; S, 111).

Ona göre anlamı saptırmada lafzi tahayyüller (Tehâfüt, 115; K, 95; S, 
111), kavramlara şer’a, örfe ve kullanıma bakmadan, keyfi ve indî anlamlar 
yükleme (Tehâfüt, 161; K, 148; S, 170) ve onları bu çarpık anlamlarıyla delil 
(kıyâs) olarak kullanma (Tehâfüt, 161; K, 148; S, 170) önemli rol oynamakta-
dır. O, bu tür yanlış kullanımlara karşı sıkça uyarıda bulunmanın yanı sıra, 
yer yer lafzın anlamını açma, açıklama ve vuzuha kavuşturma gereği 
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duyar (Örneğin bkz. Tehâfüt, 65-66; K, 42; S, 51). O, yeri geldikçe, tanım 
kurallarını hatırlatır, muarızlarının veya felasifenin, kendi tanımlarına 
ve tanımlarının gereğine uymadıkları müdahalesinde bulunur (Örenğin 
bkz. Tehâfüt, 122, 32, 113; K, 103, 7, 92-93; S, 121, 12, 109).

 Gazâlî, lafızlar konusunda –şu alıntıda görüldüğü gibi– anlam düzelt-
mesine de girişir: 

Deriz ki: Varlığı Zorunlu (Vâcibu’l-Vücûd) ve varlığı mümkün (mümkinu’l-vücûd) 

tabirleri anlaşılmamaktadır. Filozofların bütün karışıklıkları bu iki tabir 

içinde gizlenmektedir (Tehâfüt, 134; K, 118; S, 137; ayrıca bkz. Tehâfüt, 48, 50, 59; 

K, 25, 27, 36; S, 31, 33, 44).

Gazâlî, muarızlarını belirsiz lafız kullandıklarından dolayı eleştirir:

Deriz ki, mümkün ve vâcip lafızları belirsizdir… Eğer mümkün lafzıyla bizim bu 

söylediğimiz mânadan başka bir mâna kastediliyorsa bu anlaşılan bir şey değildir 

(Tehâfüt, 100, 103; K, 78, 81; S, 92, 95-96).

İmam Gazâlî, felasifeyi, kelimelerin kullanımında hakikat-mecaz ayırımı-
na dikkat etmemekten dolayı da eleştirir: 

Tüm bunlar mecaz yoluyladır. Gerçek olan fiil, sadece irade yoluyla olandır. Bunun 

delili şudur: Meydana gelmesi, biri iradeli, diğeri iradesiz olan iki şeye bağlı bulu-

nan bir hâdise farz edelim. Akıl bu fiili, iradeli olana nispet eder. Dil bakımından da 

durum aynıdır. Zira bir insanı ateşe atıp da ateşte ölen bu insan için “Katili, ateşe 

atandır.” denilir, yoksa “Ateştir” denilmez. Hatta “Bu kimseyi filancadan başkası 

öldürmedi.” denildiğinde, bu sözü söyleyen doğrulanır. Eğer fail ismi hem irade 

edene, hem de irade etmeyene aynı şekilde veriliyorsa ve birisine asli ve diğerine 

de istiare yoluyla veriliyor değilse öldürme fiili; akıl, lügat ve örf bakımından niçin 

irade edene izafe edilmektedir? (Tehâfüt, 81; K, 58; S, 69)

Size göre Allah gerçek fail değildir ve âlem de O’nun gerçek fiili değildir ve bu fiil 

sözcüğünün kullanılışı sizin açınızdan gerçek değil, mecazidir (Tehâfüt, 86; K, 62; 

S, 74). Tüm bunlar mecaz yoluyladır (Tehâfüt, 81; K, 58; S, 69).

İlletin ma’lûluna, illetin fiili adı, ancak mecazi olarak verilebilir. Hatta fiil adı veri-

len şeyin şartı; yokluktan meydana gelmiş (hâdis) olmasıdır. Eğer bir kişi, varlığı 

daim olan Kadîme, aşırı giderek ‘başkasının fiili’ adını verirse, istiarede aşırı gitmiş 

olur. Siz filozofların “Eğer biz suyun hareketinin parmakla beraber, sürekli ve ka-

dîm olduğunu var sayarsak, suyun hareketi el hareketinin fiili olmaktan çıkmaz.” sö-

zünüze gelince, bu bir aldatmacadır. Çünkü burada, gerçek anlamıyla parmağın bir 

fiili yoktur. Esas fail parmak değil, parmağın sahibidir, isteyen odur, eğer onu kadîm 

farz edecek olursak parmağın hareketi onun fiili olur (Tehâfüt, 85; K, 61; S, 73).
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Gazâlî’nin bir red gerekçesi de felasifenin lafızları kullanma konusunda po-
pülist amaç gütmeleridir: 

Bizim bu meselede sizin bu isimleri sırf güzel görünmek için araştırmadan 

kullandığınızı açıklamaktan başka maksadımız yoktur. (Size göre Allah gerçek fail 

değildir ve âlem de O’nun gerçek fiili değildir ve bu fiil sözcüğünün kullanılışı sizin 

açınızdan gerçek değil, mecazidir.) (Tehâfüt, 86; K, 62; S, 74) 

Fiil ve sanat, sadece gerçek iradeyle çıkan şeydir. Siz ise fiilin hakiki mânasını red-

dettiniz ve sırf İslami gruplara güzel görünmek için fiil sözcüğünü kullandınız. 

Hâlbuki din, anlamları boşaltılmış sözcükleri kullanarak gerçekleşmez. 

Öyleyse Allah Sübâhanehû ve Teâlâ’nın fiillerini açıklayınız ki sizin inandıklarınızın, 

Müslümanların dinine aykırı olduğu açığa çıksın (Tehâfüt, 82; K, 58-59; S, 70).

6.3. Zayıf gerekçelere dayanmaları 

Gazâlî’nin red gerekçeleri içinde aslında en kapsamlı olanı budur. Zira diğer 
gerekçelerin çoğunu bu madde altında toplamak mümkündür.

Ancak biz, dağınık olmaması için zayıf gerekçeleri eleyip diğer gerekçelere 
ekleyerek vermek istiyoruz. Kabaca baktığımızda İmam Gazâlî’nin, sıraladığı-
mız şu zayıf gerekçelere dayanarak onları reddettiğini görürüz:

Akılların üzerinde durmaya değer bulmayacağı zayıflıkta olduğu için 
zikre veya tartışmaya değer bulmayıp reddetme: 

Biz akılların terk edeceği bu türden pek çok delillerini irat etmekten vazgeçtik 

(Tehâfüt, 72; K, 49; S, 60).

Yanlış öncül/ölçü veya prensibe tutunmalarından dolayı red: 

Kelime kelime onların izinden giderek, mantıktaki dillerini kullanmak suretiyle 

onlarla tartışacağız ve kıyasın maddesinin doğruluğu için mantığın burhan (II. 

Analitikler) kısmında şart koştukları şeylerle, kıyas (I. Analitikler) kitabında kıya-

sın şekli konusunda şart koştukları şeyleri ve mantığın bölümleri ve mukaddime-

lerinden olan kategoriler ve İsâgûcî’de koydukları kaideleri açıklayacağız. Onlar 

ilahî (metafizik) ilimlerin hiçbirinde bu sıraladığımız mantık bölümlerindeki kendi 

koydukları ölçülere uymamışlardır (Tehâfüt, 36; K, 14; S, 17).

Siz bunu (yani kullandığınız anlamdaki aklı) istenen konuda kıyasa öncül olarak 

nasıl alıyorsunuz? (Tehâfüt, 136; K, 120; S, 138)

Alışkanlık eseri olarak, birinin sebep diğerinin sonuç olduğuna inanılan iki şey ara-

sını birleştirmek bize göre zaruri değildir. Hatta her ikisi ayrı şeylerdir; bu, o değil-
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dir, o da bu değildir (Tehâfüt, 169; K, 159; S, 181).

Eğer güneş bozulsaydı mutlaka ona zayıflama ilişirdi

Ancak tâli muhaldir

Dolayısıyla mukaddem de muhaldir.

Ancak bu kıyastan bu sonucu çıkarmak lâzım değildir, çünkü öncül doğru değildir. 

… Biz, bir şeyin ancak zayıflamayla bozulabileceğini kabul etmeyiz, çünkü zayıfla-

ma bozulma şekillerinden sadece birisidir. Bir şeyin en olgun hâlinde bulunduğu 

sırada âniden bozulması uzak görülemez (Tehâfüt, 72; K, 48; S, 59).

Nazari aklın sınırlı oluşuna ve ilâhiyat alanının özelliğine dikkat etme-
me: 

İlahiyat delillerinin geometrik delilleri gibi kesin olduğunu iddia edenler nerede-

dirler? (Tehâfüt, 120; K, 100; S, 117) 

Sonraki tahkik erbabının bu meseleleri sahiplenip, benimseyip savunmaya 
değer bulmamaları: 

Sizi bütünüyle bu düşünceden nehyederiz. Eğer bu derece rekâket içerisinde bu-

lunmasaydı daha sonra gelenler o görüşü desteklemekten çekinmezlerdi. Biz bura-

daki rüsvaylık şekline dikkatleri çekeriz.8 (Tehâfüt, 120; K, 100; S, 118)

Delilin zayıflığından veya hasmı, benzeriyle mukabelede bulunmaktan âciz 
bırakmadığı gerekçesiyle red:

Bu bozuk ifade veya görüş, hasmınızı aynı şekilde size mukabele etmekten âciz bı-

rakmaz (Tehâfüt, 62; K, 39; S, 48).

İddialarının, karşı ihtimali ortadan kaldıracak güçte olmaması: 

Şu hâlde ortaya çıkıyor ki, her ne kadar onların söyledikleri diğer ihtimallerden 

daha galip olduğu sanılırsa da bu, kesin olarak diğer ihtimalin reddedilmesi anla-

mına gelmez. Şu hâlde göğün canlı olduğu konusundaki hüküm, dayanağı olmayan 

delilsiz bir hüküm (tahakküm)den ibarettir (Tehâfüt, 153; K, 140; S, 161).

İddianın/konunun, başka alternatiflere de açık olabileceği ihtimaliyle 
red: 

… Burada ruhun yok oluş şeklinin üçten veya dörtten fazla olması uzak görülemez. 

8 Gazâlî’nin bu red gerekçesi sağlam gözükmemektedir. 
 Eğer sonra gelenler sizi destekleselerdi siz haklı olurdunuz;
 Sonra gelenler sizi desteklemedi
 Öyleyse siz haklı değilsiniz!
 Burada hem popüler delil yanlışı, formel yanlışlardan da Ön Bileşeni (Mukaddemi) Onaylamama 

yanlışı yapılmıştır. (Bu iki yanlış için bkz. İbrahim Emiroğlu, Mantık Yanlışları, Ankara, 2004, s. 
192-194, 78-80).
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Belki de ruhun yok olmasının bu saydıklarının dışında dördüncü ve beşinci bir yolu 

vardır. Bütün yolları bu üç şekle hasretmek burhanla ve delille bilinen bir husus 

değildir (Tehâfüt, 201; K, 192; S, 219).

 Zann ve tahmine dayalı zayıf bilgi ve hüküm vermelerinden dolayı red: 

Bu hikâyeyi nakletmemizin sebebi, onların görüşlerinin kendi aralarında bile dü-

zenlenmiş ve tespit edilmiş olmadığının ve onların kesin bilgiye ve araştırmaya 

dayanmayan zann ve tahminlerle hüküm verdiklerinin bilinmesini sağlamaktır 

(Tehâfüt, 31; K, 5; S, 11).

Popüler olana başvurduklarından dolayı red: 

Fiil ve sanat, sadece gerçek iradeyle çıkan şeydir. Siz ise fiilin hakiki mânasını red-

dettiniz ve sırf İslami gruplara güzel görünmek için, fiil sözcüğünü kullandınız. 

Hâlbuki din, anlamları boşaltılmış sözcükleri kullanarak gerçekleşmez. Öyleyse 

Allah Sübâhanehû ve Teâlâ’nın fiillerini açıklayınız ki sizin inandıklarınızın, 

Müslümanların dinine aykırı olduğu açığa çıksın (Tehâfüt, 82; K, 58-59; S, 70).

6.4. Eksik bilgiye veya kapsamlı düşünmemeye dayanmaları

Yer yer, “Bu, davayı ispat etmeye kâfi değildir.” (Tehâfüt, 44; K, 22; S, 27) 
şeklinde itirazda bulunan Gazâlî, iyice incelemeden, geniş açıdan bakmadan 
hüküm verenleri eleştirir:

Ancak siz bunların hepsine muttali olmadığınız için bununla yetinmek durumunda 

kaldınız (Tehâfüt, 94; K, 70; S, 84).

Bunun için durumları ve ilişki biçimlerini teker teker bilmeden hüküm vermek, 

sağlam bir hüküm değildir (Tehâfüt, 1184; K, 175; S, 200).

Tek sebebe bakıp diğer sebeplere başvurmamak da eksik tetkik olacağından 
delili reddetmeyi gerektirir:

İtiraz olarak diyebiliriz ki, kuvvetlerin artıp eksilmesinin pek çok sebebi vardır… Bu 

sebeplere dalındığı takdirde, normal seyir takip etmediğinden dolayı bu durumla-

rın üzerine güvenilir bir bilgi bina etmek mümkün olmaz (Tehâfüt, 193; K, 184; S, 

209-210).

İnsan aklının veya bilgisinin sınırlı oluşunu düşünmemek de Gazâlî tarafın-
dan reddi gerektiren bir husustur: 

Beşer gücü miktar ve ayrıntılarındaki hikmet noktalarını idrak etmek gücünden 

yoksundur. Hikmetin sadece bir kısmını kavrayabilir (Tehâfüt, 50; K, 27; S, 34).

Birden ikinin çıkmasını kabul etmenin makullere karşı kafa tutma (mukâbere) ol-

duğunu veya ilk mebde’in ezelî ve kadîm sıfatlarla nitelendirilmesinin tevhide ters 
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düştüğünü kim iddia edebilir? Onların bu iki iddiası da bâtıldır ve onların bu ko-

nuda hiçbir kesin delilleri (burhanları) yoktur. ... Kısacası bu ne zaruri ne de nazari 

(mantıki) yolla bilinebilir (Tehâfüt, 92; K, 72; S, 86).

6.5. Delillerinin veya açıklamalarının akla ve mantığa uygun olma-
ması (non-sequatur)9

Bu gerekçeyle ilgili olarak Tehâfüt’te bulduğumuz malzemeyi şu şekilde sun-
mayı uygun görmekteyiz:

Yanlış çıkarımda bulunmaları: 

 Eğer güneş bozulsaydı mutlaka ona zayıflama ilişirdi

 Ancak tâli muhaldir

 Dolayısıyla mukaddem de muhaldir.

Ancak bu kıyastan bu sonucu çıkarmak lâzım değildir, çünkü öncül doğru değildir. 
… Biz, bir şeyin ancak zayıflamayla bozulabileceğini kabul etmeyiz, çünkü zayıfla-
ma bozulma şekillerinden sadece birisidir. Bir şeyin en olgun hâlinde bulunduğu 
sırada âniden bozulması uzak görülemez (Tehâfüt, 72; K, 48-49; S, 59).

Evet, maddenin eşyayı bilmeye mani olduğunu kabul ediyoruz, fakat mani olan yal-
nız madde değildir. Onların kıyası, şartlı kıyas şekline göre şöyle düzenlenmiştir:

 Eğer bu madde şeklinde ise eşyayı akletmez;

 Ancak bu madde şeklinde değildir;

 Öyleyse o da eşyayı akleder!

Ancak, burada mukaddemi onaylamama yapılmıştır; bu form ise mantıkta geçer-
sizdir. Bu tıpkı birinin,

 Eğer bu insan ise canlıdır;

 Ancak bu, insan değildir;

 Öyleyse canlı da değildir! demesi gibidir ki, bu geçersizdir (Tehâfüt, 136; K, 
120; S, 138).

Uygun olmayan şeyleri telif etmeleri:

Bu, akıl prensibine karşı koymak demektir. Zira aklın, âlemi, olduğundan bir kulaç 
daha büyük veya küçük farz etmesi, siyahlık ile beyazlığı, varlık ile yokluğu aynı 
anda, bir arada farz etmesi gibi değildir. İmkânsız olan, nefy ile ispatın arasını bir-
leştirmektir. Bütün imkânsızlığın esası budur. Bunun için bu görüşünüz, soğuk 
ve büyük bir tahakkümden, tam delilsiz iddiadan ibarettir (Tehâfüt, 62; K, 39; S, 
47-48).

9 Non-sequatur, öncül-sonuç ilişkisinin tam olarak kurulamadığı, mantıksal alakasızlığa veya man-
tığa uymama durumuna denir. (Bkz. Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 287.
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Terkip hatasına düşmeleri: 

İşte böylece, her biri için illeti var denir de, mecmuunun (toplamlarının) illeti var 
denilemez. Fertlere verilen her hükmün, o fertlerin toplamına da verilmesi lazım 

gelmez (Tehâfüt, 100; K, 78; S, 93).

... Bu çelişki açığa çıkardı ki, filozoflar kıyastaki karışıklık noktasından habersiz 

bulunuyorlar. Öyle sanıyoruz ki bu karışıklık noktası şu sözleridir: İlim, bedenin 

tabiatına karışmıştır; bu tıpkı rengin, renklenen şeyin tabiatına girmesi gibidir. 

Renklenen şeyin bölümlenmesiyle renk de bölümlenir. Böylece bilgi mahallinin bö-

lümlenmesiyle renk de bölümlenir. Sakatlık ‘tabiatına karışma’ lafzındadır. Çünkü 

bilginin, bilgi mahalline nispeti, rengin renklenen şeye nispeti gibi olması imkânı 

yoktur ki bu sebeple /(buna dayanılarak) o (renk) renklenen şeyin üzerine yayılmış, 

onun içerisine karışmış ve çevresine dağılmıştır, dolayısıyla renklenen şeyin bö-

lümlenmesiyle o renk de bölümlenir, denebilsin (Tehâfüt, 184; K, 175; S, 199).

İkilemle yüz yüze kalmaları: 

İlk ma’lûlün kendini bilmesi kendisinin aynı mıdır, gayrı mıdır? Eğer aynı ise bu, 

muhaldir. Çünkü bilgi, bilinenden başka bir şeydir. Gayrı ise, bu husus ilk mebde’ 

konusunda da böyle olmalıdır ve onun için de çokluk gerekir. Onların iddia ettikleri 

gibi sadece üçlem değil, dörtlem gerekir. Bu (dörtlem); onun (ilk ma’lûlün) zâtı, 

nefsini akletmesi, mebdeini akletmesi ve zâtıyla vücûdunun mümkün olmasıdır. 

Buna vücûdunun gayriyle vâcip olduğunu da eklemek mümkündür, bu takdirde 

beşlem olma durumu ortaya çıkmaktadır. Böylece onların ne kadar hevese dalmış 

oldukları ortaya çıkmaktadır (Tehâfüt, 92; K, 69; S, 82).

Hükmün (veya iddialarının) makul olmaması: 

Sizin, “İlk Varlık, kendisinden başka olan bütün eşyayı ikinci bir kasd ile bilmiştir.” 

sözünüz makul bir söz değildir… (Tehâfüt, 117; K, 97; S, 114).

Mesele öyle değildir. İlk Varlığın, bundan sonraki meselede açıklayacağımız gibi, 

vücûd ile vasıflanan hakikati vardır. Filozofların, “İlk Varlık, mahiyeti olmayan bir 

varlıktır.” iddiaları makulün dışındadır (yani akla aykırıdır) (Tehâfüt, 125; K, 107; 

S, 125).

“İlk Varlık, kendisinden başka olan bütün eşyayı ikinci bir kasd ile bilmiştir.” sözü-

nüz makul bir söz değildir (Tehâfüt, 117; K, 97; S, 114).

Mesele öyle değildir. İlk Varlığın vücûd ile nitelenen hakikati vardır. Filozofların 

“İlk Varlık, mahiyeti olmayan bir varlıktır.” iddiaları akla aykırıdır (Tehâfüt, 125; 

K, 107; S, 125).

Kendi kabullerinin gereğini yerine getirmemeleri hâliyle çelişkiye düşmeleri:

Onların “O, Âşık ve Maşuk’tur, en mükemmel parlaklık ve en bütün güzellik O’na 
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aittir.” sözleri nerede kalıyor? Mahiyet ve hakikati bulunmayan ve âlemde cereyan 

eden olaylardan haberdar olmayan, zâtını ilzam eden ve zâtından çıkan şeyleri bil-

meyen basit bir varlığın güzelliği ve bütünlüğü nerededir? Allah’ın evreninde bu-

nun ötesinde daha fazla bir eksiklik olabilir mi? (Tehâfüt, 120; K, 100; S, 118) 

Sizin, “İlletlerin sonsuza doğru bir dizi hâlinde devam edip gitmesi muhaldir.” 

sözünüz, sizi doğrulamaz. Çünkü biz, sizin bu hükmü zorunlu ve vasıtasız (man-

tıki bir zaruret) olarak mı yoksa bir vasıta (önerme) ile mi bildiğinizi sorarız! 

(Her iki durumda da açmaza girmektesiniz, yani iddianızın gereği aleyhinize 

dönmektedir)(Tehâfüt, 98; K, 76; S, 90).

Mahiyetsiz ve hakikatsiz varlık düşünülemez… Filozoflar mahiyetsiz ve hakikatsiz 

varlık dedikleri vakit, ‘mevcut olmayan varlık’ demiş gibi olurlar ki, bu açık bir çe-

lişkiden ibarettir (Tehâfüt, 128; K, 110; S, 128).

… Bu şey ayrı bir illete de muhtaç olmaz. Bu, ister istemez kabul edilmesi gereken 

bir durumdur. Çünkü meydana gelmiş olan bu belirli miktar, meydana gelmeyen 

miktar gibiyse, bu şey nasıl benzerinden ayırt edildi, sorusu akla gelir. Özellikle 

filozofların prensibine göre, bu sorudan kurtulma imkânı yoktur. Zira onlar, ayırt 

edici iradeyi inkâr etmektedirler (Tehâfüt, 132; K, 115; S, 133).

İddialarının gereğinin kendi görüşleriyle çelişmesi: 

Âlem olduğundan daha büyük veya daha küçük olamayacak durumda ise, olduğu 

gibi olması mümkün değil, vâcip ve zaruri olur. Vâcipse sebep ve illete muhtaç de-

ğildir. O takdirde siz de maddecilerin dediği gibi “Sâni yoktur, bütün sebeplerin 

sebebi olan İlk Sebep yoktur.” deyiverin! Hâlbuki sizin görüşünüz böyle değildir 

(Tehâfüt, 62; K, 39; S, 48).

Karşı çıkmanın gereğini kapsamlı tutmama ve sonucuna vardırmamaları: 

Bu konuda İbn Sînâ, kesretin (çokluğun) lazım gelmesinden çekinerek, İlk Varlığın 

ancak kendisini bildiği görüşünde olan filozoflardan ayrılmıştır. Ancak, nasıl olu-

yor, önce çokluğu kabul konusunda onlarla beraber oluyor da, sonra İlk Varlığın 

kendisinden başkasını da bildiğini kabul etmekle onlardan ayrılıyor?... ” (Tehâfüt, 

117; K, 97; S, 114).

Görüşlerinin ayetle çelişmesi: 

Sonra, “O’nun bilgisinden ne gökte ne de yerde zerre miktarı bir şey eksik bulun-

maz.”10 sözü, çokluğun bulunmadığına nasıl kanıt olarak sunulabilir? (Tehâfüt, 117; 

K, 97; S, 114)

10 Sebe, 34/3. 
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6.6. Zaruriyata ve burhana, yani kesin kanıta dayanmamaları

Gazâlî, felasifenin iddialarını kesin delile dayandırmadıklarıyla ilgili olarak ilk 
etapta şöyle der:

Ne diye nefislerden birinde cisim ve cisim olmayanların kendisinden meydana 

gelmesini hazırlayan bir özelliğin bulunması caiz olmasın? Bunun muhal olması 

zorunlu olarak bilinmediği gibi, gördüğümüz cisimlerde buna rastlamadığımızdan 

başka, buna delalet eden kesin bir delil de yoktur (Tehâfüt, 131; K, 114; S, 132).

Birden ikinin çıkmasını kabul etmenin makullere karşı büyüklenme olduğunu veya 

mebde’in ezelî, kadîm sıfatlarla nitelendirilmesinin tevhidle çelişik olduğunu kim 

iddia edebilir? Bu iki tez de bâtıldır ve bu konuda filozofların hiçbir kesin delili 

(burhanları) yoktur (Tehâfüt, 95-96; K, 72; S, 86).

Bu sebeplere dalındığı takdirde, normal seyir takip etmediğinden, bu durumların 

üzerine güvenilir bir bilgi bina etmek mümkün olmaz. Çünkü kuvvetlerin artıp ek-

silmesinin muhtemel olan şekilleri sınırsızdır. Bu ise kesin bir bilgi ortaya koymaz 

(Tehâfüt, 193; K, 184; S, 209-210).

… Görülüyor ki bu, asılsız bozuk bir burhandır (Tehâfüt, 103; K, 82; S, 96).

O, muarızların görüşlerini bazen “…Bu, bir münasebet ortaya koymak de-
ğil, ahmaklığın ta kendisidir!” (Tehâfüt, 96; K, 73; S, 87) şeklinde kınayarak 
reddeder. Bazen de muhatabın delilini, kesin olmadığı veya şüpheli olduğunu 
söyleyerek reddeder (Tehâfüt, 184, 186; K, 175, 177; S, 199, 201). Gazâlî’ye göre 
filozofların, ilahiyata ait bilgilerini matematiksel ya da mantıksal türden bir 
temelde desteklemeye çalışmaları, aslında bir aldatmacadan ibarettir: “Çünkü 
eğer onların ilahiyata ait bilgileri, matematiğe ilişkin bilgilerinde olduğu gibi, 
tahminden uzak olarak, kesin burhanlara dayalı olsaydı, matematikte ihtilafa 
düşmedikleri gibi, bunlarda da ihtilafa düşmezlerdi” (Tehâfüt, 31; K, 5; S, 11).

Gazâlî’nin düşüncesine göre akıl, salt kendi imkânları içerisinde metafi-
zik meselelerde kesin sonuçlar elde edebilecek bir donanımdan yoksundur. 
Bundan dolayı aklın böyle bir teşebbüsün içerisine girmesi anlamsızdır. 
Filozofların en büyük yanlışlığı, bu imkânsızlığa rağmen, böyle bir teşebbüsün 
içerisine girmeleri ve dahası, kesin bilgi niteliğine sahip sonuçlara ulaştıklarını 
iddia etmeleridir. Gazâlî’nin filozoflara yönelttiği temel epistemolojik eleştiri, 
mantıkta bizzat kendilerinin öngördükleri ilkeleri göz ardı edip tecrübemizin 
dışında kalan bir alanla ilgili kesin sonuçlara ulaştıklarını iddia etmeleridir 
(Tehâfüt, 35-36; K, 13-14; S, 15-16). Gazâlî’nin, muarızlarını kesin kanıta da-
yanmadıkları gerekçesiyle reddedişini birbirine yakın şu alt başlıklar içinde 
göstermek istiyoruz:
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Delilsizlik: 

Sizin, Vâcibü’l-Vücûd’un onunla nitelendirilmesi gerektiği hususunda icat ettiğiniz 
büyük iddialara gelince, bunlara delalet eden bir delil yoktur (Tehâfüt, 1124; K, 
105; S, 123).

Dayanaksız inkâr etmeleri: 

Bu inkârın mücerred bir uzak saymanın ötesinde bir dayanağı var mıdır? İtiraz ola-

rak diyebiliriz ki, bu idrak kuvvetlerinin azalıp çoğalmasının (sınırlandırılmayan) 

pek çok sebebi vardır… (Tehâfüt, 216; K, 209; S, 239).

Dayanağın bedihi olmaması: 

… Bütün bunlar delilsiz iddia (tahakküm)lardır. Zira biz deriz ki, kendi nefsini bil-

meyenden birçok vasıtalarla veya vasıtasız olarak kendi nefsini bilenin (sudûru-

nun) lâzım oluşu neden imkânsız olsun? Bunu imkânsız kılan husus, ma’lûlün illet-

ten daha üstün olmasının lüzumu ise, ne diye ma’lûlün illetten daha üstün olması 

imkânsız olsun? Bu, delile ihtiyaç göstermeyen apaçık bir gerçek (bedihi) değildir 

(Tehâfüt, 141; K, 126; S, 144).

Tartışmalı delil veya zayıf öncül kullanmaları: 

Bu ispatlamanın öncülleri tartışmalıdır. Ancak biz münakaşa ederek sözü uzatmak 

istemiyoruz (Tehâfüt, 155; K, 142; S, 164).

Öncülün, sonucu gerektirecek (istilzam edici) güçte olmaması: 

Art bileşenin (tâli) çelişiğini istisna, ön bileşenin (mukaddem) çelişiğini netice ver-

diği doğrudur.11 Ancak bu, art bileşen ile ön bileşen arasında gereklilik (lüzûm) bu-

lunduğu zaman geçerlidir. Biz ise burada, art bileşenin ön bileşene gerekliliği kabul 

edilmez diyebiliriz (Tehâfüt, 188; K, 179; S, 204).

Zorunlu olmayan öncüle yapışmaları: 

… Sudûr edenin, kendisinden bir şeyin sudûr ettiği kimse tarafından bilinmiş ol-

ması gerekmez. Çünkü ondan bir tek şey sâdır olmuştur. Hatta bu husus iradi fiilde 

de zorunlu değildir. Öyle olunca tabii fiilde nasıl zorunlu olur? (Tehâfüt, 138; K, 

122; S, 141)

Filozofların maksadı (Allah’tan) değişimin nefyidir ki bu doğru değildir. “Şu anda 

olmuşu ve sonra yok olmayı bilmenin, değişiklik olduğu zorunlu olarak sabittir.” 

sözleri kabule şayan değildir. Zira bunu nereden bilmektedirler?... (Tehâfüt, 146; 

K, 131; S, 152).

11 Örnek: Eğer akıl, akledileni cismani aletle idrak ederse, akıl kendisini akledemez;  a ise b’dir;
 Aklın kendisini akledemediği doğru değildir;     b değildir;
 Öyleyse aklın, akledileni cismani aletle idrak ettiği doğru değildir.   a değildir. 
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Sağlam delile dayanmamaları:

İtiraz olarak biz deriz ki: İlk ma’lûl için üçlem yeterli değildir. Çünkü ilk sema-

nın cirmi onlara göre mebde’in zâtı bakımından birlik anlamını gerektirmektedir. 

Hâlbuki ilk semada üç yönden bileşiklik vardır… (Tehâfüt, 93; K, 69; S, 82).

Bu bozuk ifade, hasmını benzeriyle mukabeleden âciz bırakmaz. Şu hâlde deriz ki: 

Âlemin varlığı, var olmasından önce mümkün değildi. Aksine varlık ile imkân (ne 

fazla, ne eksik) uygun geldi (ve âlem var oldu). Eğer siz, “kadîm, âciz iken kud-

ret sahibi oldu” derseniz, biz de “hayır” deriz. Çünkü varlık mümkün olmadığı için 

kudret dâhilinde değildi (Tehâfüt, 62; K, 39; S, 48).

Kesin kanıta dayanmamaları: 

Gazâlî’ye göre filozofların, “İlk Varlığın sıfatları konusunda zikrettikleri veya red-

dettikleri şeylerin hiçbirinin dayanağı ve hücceti yoktur. Ortaya sürdükleri fikirler 

zann ve tahminlerden ibarettir” (Tehâfüt, 141; K, 126; S, 144). Ona göre, aklın, ilahî 

sıfatları (kavrama) konusunda hayret içinde kalması şaşılacak bir şey değil, asıl şa-

şılacak şey, filozofların kendilerine ve delillerine hayran kalması ve bu meseleleri, 

bütün eksikliğine ve yanlışlığına rağmen, kesin bir bilgiyle bildiklerini savunmala-

rıdır (Tehâfüt, 141; K, 126; S, 145).

… Bu sebeplere dalındığı takdirde, normal seyir takip etmediğinden dolayı bu du-

rumların üzerine güvenilir bir bilgi bina etmek mümkün olmaz. Çünkü kuvvetlerin 

artıp eksilmesi hususundaki ihtimaller sınırlanamaz. Bunun için serdedilen bu mü-

lahazalar kesin bir bilgi ifade etmez (Tehâfüt, 193; K, 184; S, 210).

Zanna, hayale ve vehme dayanmaları:

Bu hikâyeyi nakletmemizin sebebi, onların görüşlerinin kendi aralarında bile dü-

zenlenmiş ve tespit edilmiş olmadığının ve onların kesin bilgiye, araştırmaya da-

yanmayan zann ve tahminlere dayandığının bilinmesini sağlamaktır. (Tehâfüt, 31; 

K, 5; S, 11).

Filozoflar, hakikati olup sonra vücûdla sıfatlanan bir şey düşünmemişlerdir. Hatta 

onlar, vücûdun hakikatine izafet edildiğini ve hakikatin de başka bir şey olduğu-

nu ve buna binaen çokluğu gerektirdiğini zannetmişlerdir (Tehâfüt, 118; K, 98; S, 

115).

Evet, böyle bir şey, eğer delil bulunur ve güçlü ise uzak ihtimal olarak görülmez. 

Fakat biz, filozofların getirdiği delillerin, zandan öteye bir şey ifade etmediğini, ke-

sinlik ise asla ifade etmediğini iddia ederiz (Tehâfüt, 150; K, 137; S, 157).

Hayal: “Siz bu tür lafzi tahayyüllerle ilahlığın kendisiyle kemâle erdiği, kemâl sıfa-

tını nasıl inkâr ediyorsunuz? (Tehâfüt, 115; K, 95; S, 111)
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Onların bu meseledeki bütün ispatlama yolları hayalden ibarettir (Tehâfüt, 115; 

K, 95; S, 112).

Vehm: “Ancak, vehmin uydurmalarına iltifat gerekmez” (Tehâfüt, 56; K, 33; S, 41).

Bütün bunlar, insan vehminin (yani meydana gelmiş olan varlığı, kendisine ait bir önce-

lik farz etmeksizin) kavrayamamasından ileri gelmektedir (Tehâfüt, 57; K, 34; S, 42).

Meşhur külli hükümlere ters düşmeleri: 

Biz deriz ki: Böyle bir isimlendirme doğru değildir. Her ne şekilde olursa olsun her 

sebebe fail ve her müsebbebe de mef’ûl demek caiz değildir. Eğer böyle olsaydı katı 

maddelerin fiili yoktur, fiil ancak canlılara hastır, demek doğru olmazdı. Hâlbuki 

bu ifade, doğru olduğu şöhret bulan külli önermelerden birisidir. Cansız için fail 

denirse bu ancak mecaz yoluyla denir (Tehâfüt, 80; K, 57; S, 67).

Kapsamlı bakmamaları, iddialarının, bir başka açıdan kendi aleyhlerine 
olması:

Bu delil, şehvet, şevk ve irade konusunda sizin aleyhinize döner. Çünkü bunlar in-

san ve hayvanlar için sabittir ve cismin tabiatında yer alan anlamlardır (Tehâfüt, 

188; K, 179; S, 203).

Zihni olanı fiilî olanla karıştırmaları: 

Fiilen cismin de hareketin de cüzleri (parçaları) yoktur. Parçalanma sadece vehmi 

(zihnî)dir (Tehâfüt, 153; K, 140; S, 160).

Kendi ölçülerine bile ters düşmeleri. 

Kelime kelime onların izinden giderek, mantıktaki dillerini kullanmak suretiyle 

onlarla tartışacağız ve kıyasın maddesinin doğruluğu için Mantığın Burhan (II. 

Analitikler) kısmında şart koştukları şeylerle, Kıyas (I. Analitikler) kitabında kıya-

sın şekli konusunda şart koştukları şeyleri ve mantığın bölümleri ve mukaddime-

lerinden olan Kategoriler ve İsâgûcî’de koydukları kaideleri açıklayacağız. Onlar 

ilâhî (metafizik) ilimlerin hiçbirinde bu sıraladığımız Mantık bölümlerindeki kendi 

koydukları ölçülere uymamışlardır” (Tehâfüt, 36; K, 14; S, 17).

Onların, “O, Âşık ve Mâşuk’tur, en mükemmel parlaklık ve en bütün güzellik O’na 

aittir.” sözleri nerede kalıyor? Mahiyeti ve hakikati bulunmayan ve âlemde cereyan 

eden olaylardan haberdar olmayan, kendine lâzım olan ve kendisinden çıkan şey-

lerden habersiz olan basit bir varlığın güzelliği ve bütünlüğü nerede? Allah’ın yarattı-

ğı dünyada bundan daha büyük bir eksiklik var mıdır? (Tehâfüt, 120; K, 100; S, 118) 

Kendi aralarında bile muhâlefet ettikleri konuyu gerekçe almaları. 

Bu hususta kardeşleriniz (filozoflar) size muhalefet ettiler. Zira onlar şöyle dediler: 

Allah Teâlâ’nın zâtı öyle bir zâttır ki küllün vücûdu ondan; bilir olması hasebiyle 
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değil, tabiat ve zorunluluk düzenine göre lâzım olur. Siz, iradenin nefyine muvafa-

kat ettiğinize göre bu görüşü muhal kılacak hangi sebep vardır? Nasıl ki, ışığın ken-
disinden çıkması için güneşin ışığı bilmesi şart değilse ışık zorunlu olarak güneşi 
takip ediyorsa aynı husus Evvel konusunda da var sayılabilir ve bunun için bir mani 
yoktur (Tehâfüt, 137-138; K, 122; S, 140).

Eksik istikrâda bulunmaları: 

Siz niçin, “Cisimde kaim olan şeyin kendisinin mahalli olan cismi idrak etmesi im-
kânsızdır.” dediniz. Niçin belirli bir cüz’iden sınırsız bir külliye hükmetmek lâzım 
gelsin? Bir tek cüz’i veya birkaç cüz’i sebebiyle külliye hükmetmenin doğru olma-
dığı mantıkla ittifakla bilinmektedir. Hatta bunun için şöyle bir örnek verilmiştir: 
Bir insan,

Her hayvan, çiğnerken alt çenesini oynatır.

Çünkü biz bütün hayvanları teker teker gözden geçirdik ve hepsinin böyle olduğu-
nu gördük.

derse bu hüküm timsahtan gaflet edildiği için böyle olmuştur. Çünkü o, üst çenesini 
oynatmaktadır (Tehâfüt, 190; K, 181; S, 205).

… Ancak mutlak mânada ikilikten ibaret olan birinci kısmını iptal edişinizin bir 
burhana dayanmadığını, bundan önceki meselede belirtmiştik. Bu iptal ancak bu 
ve daha sonraki meselede çokluğun nefyine dayanılarak tamamlanabilir. Hâlbuki 
o, bu meselenin fer’idir, dolayısıyla bu mesele onun üzerine nasıl bina edilebilir? 
(Tehâfüt, 112; K, 92; S, 108)

Yanlış analoji yapmaları: 

Ona denir ki: Bir insanın vücudunun mümkün olmasıyla feleğin vücudunun müm-
kün olması arasında ne münasebet vardır? Yine, bir insanın kendi nefsini ve Sâni’ini 
akleder olmasıyla bu akledişten başka iki şeyin lazım olması arasında ne gibi bir 
ilişki vardır? Bunu bir insan söylese ona gülünür (Tehâfüt, 95; K, 72; S, 86).

…Evvel’in objeleri bilmesi, bizim bilmemiz gibi değildir. O’nun bilmesi, objelerden 
alınmış değildir. Aksi takdirde kendisi sıfat ve kemâl bakımından başkasından fay-
dalanmış olurdu ki bu, Zorunlu Varlık hakkında muhaldir. Bizim bilgimize gelince 
bu iki kısımdır: Birincisi, gökyüzünü ve yeryüzünü bilmemiz gibi, objenin şeklin-
den hâsıl olan bilgidir. İkincisi ise şeklini görmediğimiz ancak, kendimizde sûretini 
tasarladığımız sonra meydana getirdiğimiz, bizim icat ettiğimiz bilgimizdir. Bu tak-
dirde şeklin varlığı bilgiden faydalanılarak elde edilir, bilgi varlıktan değil. Evvel’in 
bilgisi ikinci türdendir (Tehâfüt, 108; K, 87; S, 103. Allah’ı insana kıyaslama).

(Evvel’in bilgisi konusunda böyle düşünmeleri) Evvel’in zâtında değişmeyi ve etki-
lenmeyi gerektirir. Bunu bilmemesi O’nun eksikliğine delil değildir. Bilakis kemâ-
lin ifadesidir. Eksiklik duyularda ve duyulara ihtiyaç hissetmektedir. Eğer insanoğ-
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lunun eksikliği olmasaydı, başına gelen kötülüklerden korunabilmek için duyulara 
ihtiyaç hissetmezdi (Tehâfüt, 138-139; K, 123; S, 141. Allah’ı insana kıyaslama).

 6.7. Neden olmayanı neden olarak almaları 

Ebû Hâmid Gazâlî, felasifenin yer yer yanlış nedene12 başvurduklarını iddia 
ederek onları reddeder veya eleştirir. Bunun örneğini şu iki alıntıda görmek-
teyiz:

İtiraz olarak diyebiliriz ki, bu idrak kuvvetlerinin artıp eksilmesinin pek çok sebebi 
vardır. Bazı güçler ömrün başlangıcında kuvvetlenir, bazısı ortalarında, bazısı da 
sonlarında. Aklın durumu da sonuncu gibidir (Tehâfüt, 193; K, 184; S, 209).

Özetlemek gerekirse filozoflar, iki illetin bulunmadığını, cins ve fasıldan ibaret bir 
terkibin olamayacağına bina etmiş, bu ikincisini de vücudun ötesinde bir mahiye-
tin bulunmadığı görüşüne dayandırmışlardır. Biz, temel görüş olarak görünen bu 
sonuncu görüşün, hakikatle alakası olmadığını ispat edince, kendisine bina edilen 
öteki görüşlerin de bâtıl olduğu ortaya çıkar. Filozofların, birini diğerine dayayarak 
meydana getirdikleri bu yapı, tıpkı örümcek yuvası gibi, zayıf bir yapıdır (Tehâfüt, 
125-126; K, 107; S, 125-126).

Gazâlî, felasifenin, bir sebebe dayanıp diğer sebeplere bakmamalarına da iti-
raz eder: 

İtiraz olarak diyebiliriz ki, bu idrak kuvvetlerinin azalıp çoğalmasının (sınırlandı-
rılmayan) pek çok sebebi vardır… (Tehâfüt, 193; K, 184; S, 209)

6.8. Farklı iki meseleyi cemetmeleri

İmam Gazâlî felasifeyi, iki farklı şeyi cemetmeyi, aralarında yanlış münase-
bet kurmayı ve onları yanlış biçimde mukayese etmeyi yahut yanlış biçimde 
bölmeye çalışmayı gerekçe göstererek de eleştirmiştir. Aşağıda aktardığımız 
örnekler, bu konudaki yanlışlığın boyutlarını göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir. Bu durumun zihnî karışıklığa, bunun da sapla samanın birbirine ka-
rışmasına yol açtığı ortadadır.

Yanlış mukayese:

Zira bütün söyledikleriniz, meseleyi uzak görmekten başka bir şey ifade etmiyor. 
“Bizim azm ve irademizle” şeklinde verdiğiniz örnek yerinde değildir. Zira kadîm 
irade hâdis olan kasıtlara benzemez. Delile dayanmayan mücerred ‘uzak görme’ 
ise davayı ispat etmeye kâfi değildir (Tehâfüt, 44; K, 22; S, 27. Allah’ı mahluklarla 

kıyaslamak uygun değildir.).

12 Bir yanlış olarak “Neden Olmayanı Neden Olarak Alma” için bkz. Emiroğlu, Mantık Yanlışları, s. 
161-169.
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Allah’ı kula kıyaslama: 

Her iki ifadeden temel olarak anlaşılan, bir zâtın varlığı ve bir zâtın yokluğudur. İki 

lafzı birbirinden ayıran üçüncü duruma gelince bu, bize (insana) kıyasla lâzım olan 

bir nispettir (Tehâfüt, 57; K, 34; S, 41). 

Âlemin O’na (Allah’a) nispeti, ışığın güneşe nispetine benzetilemez. Zira güneş, 

ışığın kendisinden çıktığının farkında değildir. Ateş de ısı yaydığının şuurunu ta-

şımaz. Evvel (Allah) ise kendiliğinden bilendir. O’nun zâtı başkasının varlığı için 

ilkedir. O, kendisinden çıkan şeylerden habersiz değildir. O, bizden birisi gibi de-

ğildir (Tehâfüt, 1; K, 86; S, 101).

Bu “tasavvur edilemez” sözünü zaruri olarak mı biliyorsunuz, yoksa nazari olarak 

mı? Bu ikisinden hiçbirini iddia etmek mümkün değildir. İlahî iradeyi bizim irade-

mize benzetmeniz bozuk bir mukayesedir ve bilgi konusundaki mukayeseye ben-

zer. Allah’ın bilgisi birçok bakımdan bizim bilgimizden ayrıdır. Buna dayanarak 

iradede de böyle bir farklılığın bulunması uzak sayılamaz (Tehâfüt, 49; K, 26; S, 

32. kıyas-ı müfarik).

Allah ve ahretle ilgili anlatılanları bu (duyulur) dünyaya ait teşbih ve ha-
berlerle aynı görme: 

Bunları birleştirmek tahakküm (delilsiz bir iddia)dır. Bilakis bunların arasında iki 

bakımdan fark vardır... (Tehâfüt, 209; K, 201; S, 229).

Farklı taksimde bulunma: 

Sizin, “Yaptı sözünüz umumidir, tabii ve iradi olmak üzere iki kısma ayrılır.” sözü-

nüze gelince, bu kabul değildir (Tehâfüt, 80; K, 57; S, 68).

Bu, başka şekilde, mahallin bölümlenmesiyle bilginin de bölümlenmesi caiz olmaz. 

Bilakis, bilginin bilgi mahalline nispeti; düşmanlık idrakinin cisme nispeti gibidir. 

Niteliklerin mahallerine nispet şekilleri, bir sanata münhasır olmadığı gibi, tafsilatı 

da bizim için güvenilir bir bilgiyle bilinmemektedir (Tehâfüt, 184; K, 175; S, 200).

Deriz ki: Her iki ifadeden temel olarak anlaşılan, bir zâtın varlığı ve bir zâtın yok-

luğudur. İki lafzı birbirinden ayıran üçüncü duruma gelince bu; bize kıyasla lâzım 

olan bir nispettir… Bütün bunların sebebi vehmin, başlangıç için bir öncelik farz etme-

den bir başlangıcın varlığını anlamaktan âciz kalmasıdır (Tehâfüt, 57; K, 34; S, 41).

Biz deriz ki: Varlığı Zorunlu olanın varlığının vâcip olma türünün ya zâtından 

ya da illetten olur diye yaptığınız taksim esasında yanlıştır. Çünkü biz, “Varlığın 

Zorunluluğu” (Vücûbü’l-Vücûd) lafzında belirsizlik bulunduğunu açıklamıştık 

(Tehâfüt, 103; K, 81; S, 95-96).

Sizin illeti olmayanın, ya zâtından ya da bir illetten dolayı illeti olmadığını söyleye-

rek yaptığınız taksim yanlıştır (Tehâfüt, 103; K, 82; S, 96).
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Onlara cevap olarak deriz ki: Fiil iradi ve tabii olmak üzere iki kısımdır. İradi fiil, 

hayvanın ve insanın fiili gibi. Tabii fiil, güneşin aydınlatma, ateşin ısıtma, suyun 

soğutma fiili gibi. Fiilin ilmi gerekli kılması, insanların yaptıklarında olduğu gibi 

ancak iradi fiil için gereklidir, tabii fiil için gerekli değildir. Size göre, Allahü Teâlâ, 

âlemi kendi zâtından irade ve ihtiyarıyla değil, tabii ve zorunlu olarak lüzum yoluy-

la yaratmıştır. Hatta küll (her şey), Allah’ın zâtına lâzım olmuştur, tıpkı aydınlığın 

güneşe lâzım olması gibi. Güneşin ışığı ve ateşin ısıtmayı engelleme gücü olmadığı 

gibi, Evvel’in de fiillerinden vazgeçme gücü yoktur. Allah onların söylediklerinden 

çok yüce ve büyüktür. Bu tür fiile her ne kadar mecaz olarak fiil adı verilirse de o fiilin 

faili tarafından bilinmesini katiyen gerektirmez (Tehâfüt, 137; K, 121; S, 139-140).

6.9. Mukâberede (delil getirmeden büyüklenme veya dayatmada) 
bulunmaları 

Gazâlî’nin red gerekçelerinden biri de filozofların veya muarızlarının mukâbe-
rede bulunmasıdır. Bir münazara ve tartışma terimi olan mukâbere, haklı ge-
rekçeler karşısında bile susmayıp üsteleyen, büyüklük taslayanın durumunu 
ifade etmek için kullanılan bir terimdir.13 Tehâfüt’ten yaptığımız şu iktibaslar, 
Gazâlî’ye göre felasifenin nasıl mukâberede bulunduğunu göstermektedir.

(Bu görüş iki bakımdan bozuktur: Birincisi) Saça beyazlığın sirayeti, siyahlığın yok-

luğunu içerir mi, içermez mi? “İçermez” derlerse akıllar karşısında büyüklük tasla-

mış olurlar… (Tehâfüt, 76; K, 53; S, 64).

Bu, akla karşı bir büyüklenmedir… (Tehâfüt, 62; K, 39; S, 47).

Sizin, “Evvel (İlk Varlık) zâtını mebde olarak bilir.” sözünüz delilsiz bir id-

dia (tahakküm)dır. Çünkü mebde olmasını bilmesi varlığın bilgisinin üzerinde 

(zâid)dir. Çünkü mebde oluş, zâta olan bir izafettir; O’nun zâtını bilip de izafetini 

bilmeyebilir… (Tehâfüt, 116; K, 96; S, 113).

 Bunları birleştirmek tahakküm (delilsiz bir iddia)dür. Bilakis bunların arasında iki 

bakımdan fark vardır (Tehâfüt, 209; K, 201; S, 229).

6.10. Resulün haberine ve şeriatın bildiklerine ters düşmeleri 

Gazâlî, Müslüman kişiliğini devre dışı tutmadan, dinî gayretle, felasifeyi âde-
ta testten geçirir. İşte bu misyonunun gereği olarak o, Resulün haberlerine 
ve şâri’in bildirdiklerine uymanın şaşılacak bir şey olmadığını, asıl küfür ve 
bid’atın onların bildirdiklerine ters düşmekte yattığını ileri sürer. O, bunu ya-
parken aşağıdaki pasajlarda görüleceği gibi, teorik aklın sınırlı oluşundan yola 
çıkar. 

13  Bkz. Emiroğlu, Mantık Yanlışları, s. 27 (81 nolu dipnot).
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Peygamber (s.a.v.) “Allah’ın yarattıkları hakkında inceden inceye düşünün, fakat 

Allah’ın zâtı hakkında fazla düşünmeye dalmayın!” buyurmuştur. Şu hâlde, mucize 

delili ile Peygamber (s.a.v.)’in gerçek peygamber olduğuna inanan, aklın hükümle-

rine dayanarak gönderilen Resulü kabul eden, akıl nazarıyla sıfatlara bakmaktan 

kaçınan ve Allah’ın sıfatları hakkında şeriat sahibinin telkinlerine uyan, Allah’a 

“Alîm, Mürîd, Kadîr, Hayy” demekte onun izinden giden, izin vermediği isimleri 

Allah hakkında kullanmaktan kaçınan, Allah’ın zâtının hakikatini kavramakta ak-

lın acz içinde olduğunu itiraf eden topluluğun nesini beğenmiyorsunuz? (Tehâfüt, 

119; K, 99; S, 117)

Ancak biz, onların bunu akli bir delille bilemediklerini iddia ediyoruz. Çünkü bu 

doğru olsaydı bunu Allah tarafından gelen bir ilham veya vahiy ile ancak peygam-

berler bilebilirdi. Aklın kıyası (yoluyla bilgisi) buna delalet etmez (Tehâfüt, 150; 

K,137; S, 157).

Gazâlî’nin indinde, dinî olan felsefi olana tercih edilir. O, Resulün haberini doğru-

lamada vasıta olduğundan, mucizelere yer açmak için kozalite sorununa farklı yak-

laşmıştır. Yani o, tabiattaki sebep-sonuç ilişkisinin zorunlu olduğunu kabul etmez. 

Onun felasifeyi red gerekçelerinden biri de budur:

(Filozoflara muhalefet ettiğimiz bir yer de) varlıkta sebeplerle müsebbipler arasın-

da göze çarpan paralelliğin zaruri bir paralellik olması hükmüdür (Yani kozalite 

zorunlu değildir.) (Tehâfüt, 166; K, 154; S, 177).

Değneğin ejderhaya dönüşmesi, ölünün dirilmesi, ayın yarılması gibi harikulâde 

mucizelerin ispatı buna dayandırıldığı için, tartışma gerekmektedir. Âdet gereği 

cereyan eden normal olayları filozoflar zaruri bir lüzum gördükleri için bütün bu 

mucizeleri imkânsız saymışlar (ve çeşitli şekillerde te’vil etmişler)dır (Tehâfüt, 167; 

K, 155; S, 177).

7. Üslubu

Gazâlî’nin, Tehâfüt’teki üslubunun, şu alıntılarda olduğu gibi, zaman zaman 
hissileştiği görülür.

Sizin zikrettikleriniz, tahakkümlerden (delilsiz hüküm ve iddia) başka bir şey de-

ğildir. Gerçekten bu sözler karanlık üzerine karanlıktan ibarettir. Eğer bir kişi onu 

rüyada gördüğünü söyleyerek nakletseydi bu sözü onun mizacının kötülüğüne delil 

getirilirdi. Hatta asıl maksadı tahminlerden ibaret olan bu tür sözler fıkhi konular-

da zikredilmeseydi bunların lüzumsuz olduğu ve çoğunlukla zannlardan başka bir 

şey ifade etmediği söylenirdi (Tehâfüt, 90; K, 65; S, 79). Bu açıklamayla onların 

ne kadar hevese dalmış oldukları belli oluyor (Tehâfüt,92-93; K, 69; S, 82). Sizin 

bu fâsit (bozuk) tahakkümlerinizi ve soğuk tespitlerinizi kabul ediyoruz diyelim… 

(Tehâfüt, 95; K, 71; S, 85). Sözünüz mahza tahakkümdür (yani salt dayatmadır, 
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delilsiz bir iddiadır)! (Tehâfüt, 104; K, 83; S, 98) Onlar … demekten utanmıyorlar 

da! (Tehâfüt, 113; K, 93; S, 109) Bütün bunlar vehmin oyunlarıdır! (Tehâfüt, 49,61; 

K, 26,38; S, 33,46) Onların bütün meslekleri tahayyülâttan başka bir şey değildir 

(Tehâfüt, 110; K, 95; S, 111). Bu, soğuk ve temelsiz tahakkümden başka bir şey mi-

dir? (Tehâfüt, 99; K, 77; S, 92) Bu da boş bir hevestir (Tehâfüt, 187; K, 178; S, 202). 

Onların tafrası da bu delile dayanmaktadır (Tehâfüt, 201; K, 192; S, 219).

Onun üslubunun, yer yer serleştiğine de şahit oluruz: 

… Bunlar ancak şirretli şeytanlar grubundan ve ahmaklar topluluğundan sayıl-

mışlardır (Tehâfüt, 28; K, 3; S, 9). İşte ayağın kaydığı nokta burasıdır. Bu buda-

lalar aldanma noktasına dikkat etsinler (Tehâfüt, 81; K, 57; S, 68). Bu (görüş) bir 

münasebet ortaya koymak değil ahmaklıktır! (Tehâfüt, 96; K, 73; S, 879). Bununla 

ancak cahiller gurur duyar. İşte onların bu tahakkümü de böyledir (Tehâfüt, 163; 

K, 150; S, 172).

Gazâlî’nin son konularda keskin değil, şu örnekte de görüleceği gibi biraz yu-
muşak ve ihtiyatlı bir dil kullandığını görüyoruz: 

… Her ne kadar tahsisi gerektirse de bu ilişkinin … şekilde olması uzak görülemez. 

Olabilir ki… Öyleyse onların zikrettikleri delile güvenilemez (Tehâfüt, 200-201; K, 

192; S, 218).

8. Tartışma Usul ve Âdabı

Gazâlî, zamanın yaygın felsefe anlayışına, özellikle Meşşâî felsefeye karşı çıksa 
da klasik mantık ölçülerini aynen benimseyip meşrulaştırmasının yanı sıra, 
felsefenin tekniğinden, sorma-sorgulama-tartışma yönteminden de yararlan-
mıştır. O, aşağıda sıraladığımız tartışma usul ve âdabını izlemiştir.
1. Prensipler vaz’etme
2. Mantığın prensiplerine dayanma, mantık ölçülerini referans gösterme
3. Tartışma usul ve âdabına işaret etme
4.  İlmî, tabii, mantıki ve ahlaki prensipleri hatırlatma 
5. Önermelerin veya tartışılan konunun anlamını açarak işe başlama
6. Konuya hipotetik (farazi /if...) yaklaşım
7. Olabilecek, yöneltilebilecek itirazları zikretme ve cevaplama
8. Kavram tahlili ve tanımlamada bulunmak
9. Muhataba soru sorma
10. Önce muarızı anlama ve yer yer onu onaylama 
11. Kendi mezhebini de eleştirme
12. Cevapla yetinmeyip sonunda onun pekiştirmesini yapma 
13. Hasmın mukâberede bulunduğunu belirtme
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14. Alternatifleri bir bir çürüterek sonuca gitme
15. Birçok ihtimali veya alternatifi göz önünde bulundurarak konuşmayı/tar-
tışmayı sürdürme
16. Akli zarureti ve nazarı gösterme, bunların muhalefet etmediği yerde 
Peygamber haberini devreye sokma
17. Aklı aşan konulara (fideist bir tutum izleyerek) teslimiyet gösterme
18. Meselelere işaret (havâle) etme, derinliliğine dalmama, niyetini belirtme
 Bazı geçmiş tartışmalara veya açıklamalara havale etme, onlara atıfta  
 bulunup, geçme
 Teknik (mantık) konular için kendi mantık kitabına havale etme
19. Muhataba güvenmeme, itirafını samimi görmeme
20. Muarızından delil isteme (mutâlebe) 
21. İddianın gereğinin doğurduğu probleme dikkat çekme
22. Yanlış analojiye dikkat çekme 
23. Başvurma: Dine/şeriata, sarih akla, lügate, fıkha, tabiata, psikolojiye, dile, 
duaya.

9. Gazâlî’nin Delillerinin Değeri

Ebû Hâmid Muhammed Gazâlî, Tehâfüt’ünde, genel olarak, büyük bir tartış-
ma geleneğini başlatacak güçte önemli ve sağlam deliller kullansa da, şu ne-
denlerden dolayı da yer yer zayıf konuma ve duruma düşmüştür, diyebiliriz:

Gerekmediği hâlde lafız-mâna ayırımına gitme (Tehâfüt, 50; K, 27; S, 33)

Tartışmayı sözel (lafzi/dil) düzeyinde tutma (Tehâfüt, 102; K, 81; S, 95)

Bir meseleyi tüm boyutlarıyla değil, iki yönüyle görüp bir boyutunu reddettiği, 
yani eksik bakış sergileme (Tehâfüt, 183; K, 174; S, 198)

İçerik değeri zayıf delil kullanma (Tehâfüt, 150, 196; K, 137, 187; S, 157, 213).

O, tespit ettiğimiz şu hususlardan dolayı da yanlışa düşmüştür, diyebilmek-
teyiz:

Yanlış analoji yapma (Tehâfüt, 56, 190; K, 33, 181; S, 40, 205)

Mantığa sığmama (non-sequitur) (Tehâfüt, 65, 168; K, 42, 156; S, 49, 179)

Tutarsızlığa düşme (Tehâfüt, 121; K, 101; S, 119)

Çelişkiye düşme (Tehâfüt, 85, 197; K, 61, 188; S, 73, 214) 

Tanım yanlışı yapma (Tehâfüt, 82; K, 59; S, 70)

İspat edilmemeyi veya müşahede edilmemeyi, lehte gerekçe gösterme   
(Arg. ad Ignorantiam) (Tehâfüt, 52, 131, 176; K, 29, 114, 166; S, 36, 132, 189) 

Neden olmayanı neden olarak alma (Tehâfüt, 70, 190; K, 47, 181; S, 57, 205)
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İspat edilecek olanı delil yerine alma (Petitio Prencipii) ve dayatma   
(Tehâfüt, 91; K, 67; S, 80)

Popüler delil ve ispat edilmemiş olanı lehte delil kullanma (Tehâfüt,   
44,120; K, 21,100; S, 27,118) 

İddia edilmeyeni isnat etme (Tehâfüt, 45, 67, 130; K, 22, 43, 113; S, 28, 53, 131)

Aklın rolünü kırma (Tehâfüt, 71; K, 48; S, 58)

Yanlış hüküm verme (Tehâfüt, 115, 177; K, 95, 167; S, 112, 191)

Farklı iki meseleyi birleştirme (Tehâfüt, 132, 134; K, 115, 118; S, 134, 136). 

Gazâlî, vehme vehimle (Tehâfüt, 62; K, 39; S, 47), soruya soruyla cevap 
verdiğinden; hileye hileyle mukabelede bulunduğundan (Tehâfüt, 68; K, 45; 
S, 54) ve kaçak güreşmeyi ima ettiğinden (Tehâfüt, 69; K, 46; S, 55) dolayı da 
usul hatası işlemiş ve bunları yaptığı yerde zayıf duruma düşmüştür.

10. Sonuç

Ebû Hamid Muhammed Gazâlî, meşhur Tehâfüt’ünü belli maksatlarla kaleme 
almış ve burada filozofların delillerini büyük bir titizlikle derin ve sistemli bir 
tarzda tenkit etmiş ve İslam düşünce tarihinde eşsiz bir konuma yerleşmiştir. 
O, felasifeyi, başta tanım ve kıyas olmak üzere onların terminolojisiyle ve on-
ların sahasında çürütmeye çalışmıştır.

Gazâlî’nin Tehâfüt’teki tavrı, alternatif çözümler getirmek değil, filozoflar 
tarafından kesin sonuçlar olarak takdim edilen birtakım görüşlerin tutarsız-
lığını ortaya koymaktır. O, bunu yapmakla İslam’da felsefenin belini kırmış 
demek iddialı bir söz olur. O böyle yapmakla Tehâfüt geleneğinin doğmasına 
vesile olmuş, felsefenin daha da yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Gazâlî’ye göre, İslam filozoflarının ilahiyat konularında öne sürdükleri gö-
rüşler, sadece İslam’ın dinî metafiziğiyle tezat teşkil etmekle kalmıyor, ras-
yonel düşünme kuralları bakımından da pek çok yanlışları da ihtiva ediyor. 
Bundan dolayı İmam Gazâlî, felasifeyi 11 farklı şekilde redde ve tutarsızlıkla-
rını göstermeye girişmiştir. Tespit ettiğimiz red gerekçeleri eften püften değil, 
ciddi gerekçe görünümündedir. 

Gazâlî’nin bunları yaparken üslubunun yer yer hissileştiği ve sertleştiği; 
hatta bazen bilimsel ağırbaşlılığını yitirdiği görülür. Yine de o, genel olarak 
bakıldığında, çok yönlü, farklı ve zengin bir tartışma usul ve âdabı sergilemiş-
tir.

İmam Gazâlî, bol, zengin ve seri delil kullanmasına, dikkat çekici ve güçlü 
red gerekçeleri olmasına, çeşitli tartışma usul denemeleri ve tartışma ince-
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lik ve âdabına dikkat etmesine rağmen, getirdiği bazı delillerin zayıf olduğu, 
birkaç yerde yanlışa düştüğü, bazı delillerinin tutarsız olduğu, hatta birkaç 
yerde usul hatası yaptığı gözden kaçmamaktadır. Ancak bu eksiklikler, söz 
konusu şahsın ve eserinin değerini düşürecek ağırlıkta ve çoklukta değildir. 
Diğer Tehâfütlerle karşılaştırılarak yapılacak araştırmaların Gazâlî’nin ve 
Tehâfüt’ünün değerinin ve öneminin daha da açığa çıkmasına ve takdir edil-
mesine hizmet edeceği kanaatindeyiz.

In his renowned Tahafut al-Falasifa (The Incoherence of the Philosophers), Ghazali, who 

has an important role in the history of Islamic thought, has been refuting his interlocu-

tors and opposers

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu

Abstract

- in that they have abided by their self/desire not by the truth

- in that they have not used soundly the words (lafız)

- in that they have based on the impotent justifications

- in that they have based on imperfect knowledge and not on comprehensive thinking

- in that their proofs and expressions have not complied with the logic and mind

- in that they have not based on compulsoriness and demonstration i.e. hard evidence

- in that they have taken what has been fake reason as the real reason (falce cause)

- in that they have brought together two different issues

- in that they have become haughty without having brought the distinct evidence (mukabara)

- in that they have contradicted to the notices of the Prophet and the statements of the Shari’a. 

Key Words: Ghazali, incoherence, philosophers, discussion, evidence, reputation, criticizing

Gazâlî’nin Tehâfüt’ünde Muhataplarını veya Muarızlarını Red Gerekçeleri

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu

Özet

İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan Gazâlî, meşhur Tehâfüt’ünde

- gerçeğe değil de nefislerin uymaları 

- lafızları sağlam kullanmamaları 

- zayıf gerekçelere dayanmaları 

- eksik bilgiye veya kapsamlı düşünmemeye dayanmaları
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- delillerinin veya açıklamalarının akla ve mantığa uygun olmaması 

- zaruriyata ve burhana, yani kesin kanıta dayanmamaları

- neden olmayanı neden olarak almaları 

- farklı iki meseleyi cemetmeleri

- mukaberede (delil getirmeden büyüklenme veya dayatmada) bulunmaları ve

- Resulün haberine ve şeriatın bildiklerine ters düşmeleri 

gibi ciddi ana gerekçelerle muhataplarını veya muarızlarını redde girişmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gazâlî, tehâfüt, felasife, tartışma, delil, reddetme, eleştirme

Gazâlî’nin Tehâfüt’ünde Muhataplarını veya Muarızlarını Red Gerekçeleri / İbrahim Emiroğlu
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İslam Felsefesinin Doğuşunda 
Eflatun-Aristoteles 
Felsefesinin Etkisi

İhsan Yılmaz Bayraktarlı
Doç. Dr., Gazi Üniversitesi

1. Giriş

Bu çalışmada özelde Eflatun’un genelde ise Yunan felsefesinin İslam felsefe-
sinin doğuşuna etkileri ve ne ölçüde kabul gördüğü incelenmekte, ana tema 
olarak da bu felsefi düşüncenin ortaçağ İslam filozofları tarafından ne ölçüde 
kabul görüp ne derecede tatbik edildiği ele alınmaktadır. Bu bağlamda hemen 
belirtrmek gerekir ki, Yunan felsefesinin geleneksel İslami çevrelerde ne tür 
bir dirençle karşılandığı ayrı bir inceleme konusudur. Eflatun düşüncesinin 
İslam dünyasına etkisi, Şark ve Garb’ın etkileşim tarihinde en önemli nokta-
lardan birisini teşkil eder. Yunan felsefesinin ve biliminin, özellikle Eflatun’un, 
Doğu düşününe etkisi açık ve yadsınmaz iken, Doğu bilgeliğinin Eflatun üze-
rinde etkisi sorusu, yıllar içerisinde birbirinden farklı değerlendirmelere tâbi 
tutulmuştur. Bu değerlendirmeler yapıldığı dönemde, dönemin Şark-Garp te-
maslarına bağlı olarak değişiklik göstermekteydi. 

Şüphesiz bu sorulara tatmin edici bir cevap bulmak için, öncelikle 
Aristoteles, Eflatun ve Yeni-Eflatuncu Plotinus gibi Yunan filozoflarını incele-
mek gerekir. Kanımca konuyu daha iyi kavramak açısından, İslam düşüncesi-
ni, Doğu ve Batı İslam felsefesi şeklinde tasnif ederek ele almak, daha uygun 
olacaktır. Bu sınıflandırma ayrıca Yunan filozoflarının ve Eflatuncu bakış açı-
sının, Şark’ta algılanışını, incelenen düşünüre bağlı olarak, sistematize etme-
ye yarayacaktır. Diğer taraftan bu tür bir yaklaşım, okura da İslam felsefesini 
daha yakından tanıma imkânı verecektir. Ana temanın insicamını bozmadan, 
İslam felsefesinin özellikle Doğu-Batı olarak ele alınışı, bu kapsamlı konunun 
sistematik bir biçimde takdim edilmesinde de faydalı olacaktır. 
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Ancak şurası bir gerçek ki, İslam felsefesinin tek kaynağı Yunan felsefe-
si değildir. İslam felsefesinin oluşumunun temelinde, ayrıca ve yoğunluklu 
olarak Doğu bilgeliğinin yol göstericiliği önemli rol oynadı.1 Ancak burada, 
İslam felsefesinin oluşumunda Yunan felsefesi dışındaki etkiler, bu makalenin 
konusu olmadığından üzerinde durulmayacaktır. Bunu belirtmemin nedeni, 
İslam fesefesinin, basit bir söylemle, Yunan düşüncesinin devamıdır, algısının 
yanlışına düşülmemesi içindir. 

Hilmi Ziya Ülken, Yunan felsefesini, Sokrat öncesi ve sonrası olarak iki 
devrede düşünülmesinin uygun olacağı düşüncesindedir.2 Burada konunuz 
ağırlıkla, Sokrates sonrası, onun öğrencilerinden Eflatun ve Aristoteles’in 
İslam felsefesi üzerindeki ya da oluşumundaki tesirleri olacaktır. Antik Yunan 
felsefesinin gelişim sürcine dikkat çekmek için, belirtmek gerekir ki, Eflatun, 
tartışma yoluyla fikir üretme sanatını geliştirdi. Hocası Sokrates’in yasala-
ra aykırı davranışlar sergilediği savıyla idam edilmesinden sonra, eserlerin-
de (Diyaloglar) onun düşüncelerini savunmaya devam etti. Eflatun hocası 
Sokrates’in düşüncelerini daha ileriye götürüken, Aristoteles’te Eflatun’un 
düşüncesi üzerine felsefi fikirlerini oturttu. Antik Yunan filozoflarının insan 
düşüncesinin kavrayabileceği tabiata ait her konuyu düşün sistemlerinde in-
celediler. Hiçbir konuyu felsefeleri dışında bırakmadılar. Diyebiliriz ki onlar-
dan sonraki süreçte, İslam felsefesi dâhil, onların felsefelerinin geliştirilme-
sinden başka bir şey değildir. Ancak, tabiatı konu etmeyen yeni özgün felsefe 
ve türevleri, Eflatun-Aristoteles felsefesinin devamı sayılamaz. 

2. İslam Felsefesi Üzerine Genel Düşünceler

Savaşlar ve dinî mabetlerin yağmalanması sebebiyle temel eserler Batı’da bü-
yük ölçüde kaybolmuştu. İslam dünyasında ise, siyasi istikrarın da etkisiyle 
hükümdarlar Mısır’a, Suriye’ye ve Mezopotamya’ya doğru ilerlediklerinde, 
karşılaştıkları faal felsefi okulları korumuş ve hatta başından beri teşvik etmiş-
lerdir.3 Abbasi halifeleri, kurdukları kütüphaneler ve antik düşünceyi İslam 
dünyasına kazandırmış olmalarıyla onur duyuyorlardı. Bu bağlamda Halife 
Me’mûn’un (813-833) Yunan felsefe ve bilim eserlerini Arapçaya tercüme et-
tirmek için kurdurduğu tercüme okulları örnek verilebilir.4

Batı medeniyeti, ancak ortaçağın ilk yüzyıllarında antik çağın büyük okul-
larının –Eflatun ve Aristoteles’in– öğretilerini alabilecek seviyeye ulaşabildi. 

1 Cevizci, Ahmet, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Bursa, 1999, s. 79.

2 Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru, s. 1. 

3 Walzer, Richard, Platonismus in der Islamischen Philosophie, Beierwaltes, Werner (Yayıncı),  
 Platonismus der Philosophie des Mittelalters, s. 441.

4 Walzer, Richard, a.g.e., s. 442. 
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Yunanca felsefi eserlerin, Arapça tercümeleri ve İslam filozofların şerhleriyle 
birlikte Latinceye çevirileri on birinci yüzyıldan itibaren başlamış, bu önce-
likle Aristoteles’in tabiat felsefesine dair eserlerin tanınmasına neden olmuş-
tur. On ikinci yüzyılın ortalarından itibaren hızlanan ve yukarıda bahsedildiği 
gibi ancak ortaçağda önem kazanması, tercümelerin Arapçadan yapılması ve 
İslam ülkelerinden gelmesi, Batı’da o dönem itibarıyla problem olmamış, hat-
ta şerhler sayesinde Aristoteles’in felsefesine ulaştıran farklı yolları sunduğu 
için memnuniyetle karşılanmıştır. Zira, sahip olunan Yunanca el yazmaları 
Aristoteles’in ham metinleriydi.5 

Bizans ve Doğu Akdeniz’de MS 1000 yıllarında okunan politik ve felsefi 
eserler, yukarıda bahsedildiği gibi değişik sebeplerden dolayı kaybolmuş ve 
fakat Arapça tercümelerinde muhafaza edilmişlerdi.6 Durumu açıklayıcı bir 
örnek olarak, 1960 yılına kadar bilinmeyen Nikomakos’a Ahlak ya da Niko’ya 
Öğütler Arapça transkripsiyonunun son dört kitabı örnek olarak verilebilir. 
Kitapların yazımı İbn Rüşd’ün bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilmiştir.7 

Batı’da Averroes olarak bilinen İbn Rüşd, Fârâbî’den sonra İslam felsefesi-
nin en tanınmış filozofu olarak kabul edilir. İbn Rüşd yüzyıllar içerisinde deği-
şik düşünürler tarafından çarpıtılan Aristoteles felsefesini kendi bütünselliği 
içerisinde yeniden kurmayı başarmıştı. Aristoteles felsefesinin İslam felsefe-
siyle terkibi denemeleri, diğer filozoflar gibi, İbn Rüşd’ün de dinî otoriteyle 
çatışmasına sebep oldu. 

Hıristiyan Batı dünyası ilgilenmeye başladıkları meselelerin yoğunlukla 
işlendiği İslam felsefesinin fikrî zenginliğinin, ancak XII. yüzyılın başlarında 
farkına varmaya başladı.8 Bunun akabinde, İspanyol kilise yönetimi, ulaşabil-
dikleri Arapça eserlerin tercüme edilmesine karar verdi. Böylece XII. yüzyılda 
Toledo başpiskoposunun öncülüğünde, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Arap 
dili uzmanlarının da katılımıyla bir tercüme merkezi oluşturuldu. Bu uzman-
lar, önemli saydıkları eserleri serbestçe tercüme ettiler. Kilise bu konuda her-
hangi bir kısıtlama getirmemiş ve hiçbir şart koşmamıştı.9 

Aristoteles’in ve İbn Rüşd’ün Latinceye tercüme edilen eserleri tahsilli çev-
relerde hızla yayıldı. Söz konusu eserler, Paris Üniversitesi’nde 1251 yılında 
değişik dallarda okutulmaya başlandı. Tamda bu dönemden sonra, Alman 

5 Adamson, Peter, Taylor C. Richard, İslam Felsefesine Giriş çev. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, 2007, s. 
411. 

6 Walzer, Richard, a.g.e., s. 442.

7 Bu eser 1960 yılında bir tesadüf eseri, kuzey Afrika’da ortaya çıkarılmıştır. Bkz. Walzer, a.g.e., s. 
445. 

8 Brissaud, Alain, Islam und Christentum, s. 225.

9 Brissaud, a.g.e. s. 225. 
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Albertus Magnus, Hıristiyan Aristotelesçiliğini kurmuş, Aquinali Tomas ve 
İtalyan öğrencileri Paris’te Aristoteles’in öğretisini bir adım daha ileriye gö-
türdüler. Bu şekilde yüzyıllarca Hıristiyan düşüncesine hâkim olacak zihnî bir 
akım başlamış, akli ilimler ışığı, Şark üzerinden, Latin Batı’ya yeniden getiril-
mişti.10

İslam felsefesi dört yüzyıl boyunca yeşerip zirveye ulaştıktan sonra, 
Muhammed el Gazâlî’nin (öl. 1111) müdahalesiyle Gazâlî sonrası felsefe Doğu’da 
renk değiştirdi. Gazâlî, ortaçağda İslam dünyasının en büyük ve en etkili düşü-
nürlerinden birisiydi. Gazâlî, günümüz Türkçesinde Filozofların Tutarsızlığı 
anlamına gelen Tahâfütü’l-Felâsife adlı eseriyle Meşşâî okuluna, İslam dün-
yasında ölümcül bir darbe vurdu.11 Eser her şeyden önce Aristoteles’e ve en 
önemli iki temsilcisi Fârâbî ve İbn Sînâ’ya karşı kaleme alınmıştı. Gazâlî’nin 
bu eserinden sonra Doğu İslam dünyasında önemli bir Aristotelesçi ya da 
Meşşâî ortaya çıkmadı. Batı İslam dünyasında, yani Endülüs’te Aristotelesçi 
akım bir yüzyıl daha tutunabildi. Son tahlilde, Aristotelesçilik (Meşşâî) akımı 
ve dolayısıyla İslam felsefesi İbn Rüşd’ün ölümüyle (1198) parepatik okul hı-
zını kaybetti.12

3. Yunan Felsefi Mirası: Meşşâî Okulu

Yunan felsefesinin önemli simalarından Platon, İslam dünyasında ‘Eflatun’13 
ya da Eflâtûn el-İlâhi olarak bilinir.

 
Ortaçağ ve kısmen yeniçağda, özellikle 

Batı’da İslam felsefesinin, Yunan düşüncesiyle bağlantısı yeterince bilinme-
mektedir. Bu bağlamda, Yunan felsefesinin, uzun bir aradan sonra, yeniden 
Latin Batı’ya aktarılmasında İslam felsefesinin en önemli köprü olduğunu 
söylemek abartılı olmaz. Çağdaş felsefe tarihi araştırmalarında, Yunan felsefe-
sinin, İslam filozoflarının şerhleri sayesinde gerçek değerini bulduğunu, hatta 
bu şerhlerin asıl metinmiş gibi Yunan felsefesinin ham metinlerinin Latince 
tercümelerine eklendiğini14 en iyimser tabirle gözardı edildiğini görüyoruz. 

Yunan şiir sanatı ve edebiyatı İslam dünyasında pek ilgi çekmemiş olmasına 
karşın, Yunan felsefesi, bilimi, tıbbı ve müziği ortaçağ İslam dünyasında Latin 
Batı dünyasıyla karşılaştırıldığında daha yaygındı. Batı dünyası‚Timaios’un 
bazı kısımları ile iktifa ederken, müslüman alimler diyalogların tamamına, 

10 Brissaud, Islam und Christentum, s. 226. 

11 Ilona, Griechische Philosophie bei den Arabern, s. 66-68. Tahâfüt “çelişki”, “çöküş”le de tercüme 
edilebilir. 

12 de Boer, T. J., Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 138-150. 

13 Lexikon der islamischen Welt, s. 223. Bunun sebebi arapça dilbilgisi kurallarına göre iki sesli harfin 
kelime başında bulunamaması ve ‚p’ harfinin arapçada olmamasıdır. 

14 Adamson, Peter; Taylor, C. Richard, İslam Felsefesine Giriş, s. 410. 
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hem de alternatif tercümelerine vakıftılar. Arapçada ‚summaria’ diye isimlen-
dirilen Timaios’un, Devlet’in ve Yasalar’ın icmali ortaya çıkarılıp yayınlandı. 
Helen, Salen ve Yeni-Eflatuncu‚ Eflatun yorumları da biliyor, yaygın olarak 
onlardan faydalanıyorlardı. 

Müslüman bilim adamları geç antik çağın başat felsefesi olan Yeni-
Eflatunculuğa oldukça hâkimdiler.

15
 Eflatun ve Aristoteles felsefelerinin temel-

de aynı olduğu fikri, Müslüman filozofların çoğu tarafından ileri sürülmektey-
di. Bu görüşün en tanınmış savunucularından Fârâbî, Eflatun ve Aristoteles 
arasındaki ahenk’i eserlerinden birisinde konu etmişti. Konuyu işleyen bir-
çok İslami eser, ruhun üç kısma ayrılışını temel alan Eflatuncu ahlakı ve 
Eflatun’un dört esaslı faziletini temel almaktaydı.

16
 Müslüman bilim adamları 

için Eflatun yalnızca Timaeus’ta betimlediği şekilde fizik ve metafiziğe ilişkin 
teorik görüşleriyle değil, aynı zamanda Devlet ve Yasalar adlı eserlerindeki 
ahlaki sistemi ve siyasal düşünceleriyle de ilgi çekiciydi. 

Eflatun’un Devlet’i Fârâbî için, bilimsel bir ilginin kaynağı olmaktan ziya-
de, hilafet sistemine (Fârâbî, hilafetten ziyade, yönetimi esas almıştı. Zaten 
yaşadığı dönem eyaletler şeklinde küçük devletlerin bulunduğu dönemdi: 
Samaniler, Hemdaniler, Büveyhiler vs. Gayesi hilafete yön vermekten ziya-
de, yönetimin bilgeliğin kontrolu altında olmasıdır.) radikal bir yön önermek 
üzere faydalanabileceğini düşündüğü bir eserdi. Eflatuncu izahlar yardımıyla 
devlet otoritesiyle organize edilmiş toplumların, filozof-krallar tarafından yö-
netilmesi gerektiğini gösterebilmişti. Fârâbî bunu İslam dünyasına uyarlayıp 
dinî ve siyasi otorite olan halifelerin Eflatun’un Devlet’inde yazılı prensiplere 
bağlı kalmaları gerektiğini savunuyordu. Ona göre “hükümdar felsefenin yol 
göstericiliğini terk ederse, devletin bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır.” Bu 
ifadeler Eflatun’un 7. Mektubuna pek de yabancı kalmamaktadır.

17
 

Diğer yandan Müslüman düşünürler, Yunan selefleri gibi Eflatun felsefesi-
nin dinî boyutunu da gözden kaçırmadılar. Bu dinî motiflerin izlerini söz geli-
şi İbn Sînâ’nın eserlerinde görmek mümkündür. İbn Sînâ İslami bütünselliği 
Eflatuncu bir yaklaşımla yorumlamıştı.18 O, peygamber ve iman düşüncesini, 
nübüvvet ve vahiy temeline dayanan, özünde akılcı bir yaklaşımla felsefesinde 
imalı bir şekilde işlemiştir.19 Yani İbn Sînâ, dinî nübüvvet teorisinin ışığında 
yorumlamıştır. Yunan selefleri de kendi Yunan geleneklerini ancak onun gibi 

15 Kerschensteiner, Jula, Platon und der Orient, s. 7-8. 

16 Walzer, Richard, Platonismus in der islamischen Philosophie, s. 447. 

17 Bayraklı, Fârâbi’de Devlet Felsefesi, s. 110. 

18 Beierwaltes, W., Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, s. XIII. 

19 Corbin, Henry, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Hüseyin Hatemi, İstanbul, 1986, s. 176; ayrıca bkz. Tay-
lor, C. Richard, a.g.e, s. 375.
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sayıp kabul etmişlerdi. İbn Sînâ’ya göre felsefe, sadece yüzyıllar içerisinde çe-
şitli nesillerin katkılarıyla birikmiş bir hakikat bilgisi veya salt bir tabii ilahî 
sistem ya da dünyayı ve Allah’ı akılla kavramak değildi.20 O, dini, gaibten bil-
gi almanın imkânı, sosyal düzenin zarureti, Tanrı’nın inayeti, meta-ontolojik 
düzlem, epistemeolojik çerçeve ışığında açıklamıştır.21 

Gerçekten de tüm varlıklar varoluşlarını en yüksek ölçüde Tanrı’ya, yani 
zorunlu varlığa borçludurlar. Aktüel varoluşun en üst kaynağı budur ve birey-
sel tözlerin karmaşık dünyası, olanca çeşitliliği içinde O’nun özüne yabancı-
dır. İbn Sînâ’nın Zorunlu Varlık’ı, tıpkı Aristotales’in kendi kendini düşünen 
düşüncesi gibi, bu dünyayı bütünüyle yaratmaz, fikrine karşıt, dünya varlık-
larının özsel olarak bağımsız doğasına rağmen, başka bir deyimle, varlıkların 
dünyadaki edimsel varoluşu bakımından olmasa da, saf doğaları bakımın-
dan ve kurumsal olarak bağımsız olmadıklarını öne sürmektedir. Dolayısıyla 
Aristoteles’nin Zorunlu Varlık’ı, evrenin tam anlamıyle yaratıcısı olmaması 
biçimindeki düşüncesi, İbn Sînâ için kabul edilemez bir konumdadır. Onun 
Tanrı’sı evrenin her noktasına nüfuz etmiştir ve varlıklara her an ve doğru-
dan karışır. O, her şeyi gizilden açığa çıkaran ve onlara hareket veren faal bir 
akıldır.22 

Âdeta İslam dünyası haricinde hiçbir yerde antik Yunan felsefesinin etkisi 
kalmamıştı. Yunan felsefesi gerçekten de İslam dünyasında kendisine yeşere-
bilecek bir yurt bulmuştu. Söz gelimi, Fârâbî ‘ideal devlet’ hakkında yazdığı 
yorumlardan başka; Eflatun’un Devlet’i ve Yasalar’ı hakkında da yorumlar 
kaleme aldı. Eflatun gibi o da, siyasette felsefeye önemli bir yer izafe ediyor-
du. En ideal olan hükümdarın hem filozof hem de peygamber olması gibi. 
Onun nübüvvetten sonra ideal hükümdarı manevi varlıklarla temas etmelidir. 
Mutlak saadet, bu hedefe ulaşmakla ancak kazanılabilir. O, siyasi görüşlerin-
de Eflatun ve Aristoteles’i takip etmektle beraber, daha çok Eflatun ve onun 
Cumhuriyet’i öne çımaktadır.23 Toplumun doğru organize edilmesi için gerek-
li olan teorik bilgiler, felsefeye uygun olarak ‘varoluş’un hiyerarşik modelini 
oluşturacaktır. Fakat bu bilgiler, kitlelere ancak sembollerle aktarılabilirdi. Bu 
sebepten dolayı hükümdarlar aynı zamanda nebevi özelliklere sahip olmalılar. 
İslam peygamberinin konumu tekraren doldurulamazdı; zira Hz. Muhammed 
son peygamberdi. Bu sebeple nebi-filozof kombinasyonunun herhangi bir hü-
kümdar veya halifede gerçekleşmesi hemen hemen olası olmadığından, pra-
tikte filozof ve hükümdar birlikte çalışmak zorunda kalacaklardı.24 

20 de Boer, T.J., Die Geschichte Philosophie im Islam, s. 120-133. 

21 Corbin, s. 176, ayrıca bkz. Ülken, Hilmi Ziya, 1966, s. 110. 

22 Ivry, Alfred L., “Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Metafiziğindeki Yeni Platoncu Öğelerin Değerlendirilmesi”, 
Uluslararası İbn Türk, Harezmî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyum Bildirileri, Ankara, 1990, s. 
167.

23 Corbin, Henry, a.g.e, s. 165. 

24 Bayraklı, Fârâbî’de Devlet Felsefesi, s. 110. 
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Müslüman düşünürler felsefelerini, genelde Eflatun, Aristoteles ve Plotinus 
etkisinde geliştirmişlerdi. İslam dini bu noktada, Eflatuncu-Yeni-Eflatuncu 
kuramlar ve Aristotelesçiliğin idealist elementleriyle bağlantılı olarak, heretik 
bir evren tasarımı oluşturmada düşünsel bir temel teşkil etti. İslam dünyası-
nın ilk önemli filozoflarından olan Kindî ve Fârâbî bu dini-idealist çerçeveyi 
aşamadılar. Örneğin maddeyi değerlendirirken hem İslami hem Eflatuncu 
hem de Yeni-Eflatuncu zeminde hareket ediyorlardı. Bu suretle din ve felsefe 
arasındaki gözlemlenen çelişkiyi, felsefelerinde iyi niyetle telif etmeye çalış-
mışlardır.25 Her iki düşünür de birbirlerinden farklı varsayımlarla, maddenin 
sonsuzluk anlayışını savunuyorlardı. Kindî İslam’daki var olan yaratılış, kı-
saca yoktan yaratma düşüncesini savunurken, Fârâbî Yeni-Eflatuncu savlara 
sadık kalarak, yani maddenin ezelî oluşunu savundu.26 

3. 1. Kindî (796 - 873)

Arapların filozofu (Failasuf al-Arab) olarak da bilinir. İtikatta Mutezileci, fel-
sefede Yeni-Pisagorcu eğilimli, Yeni-Eflatuncu idi. Antik Yunanistan’ın şehi-
di Sokrates’i idol olarak görüyordu. Sokrates, Sokrates’in kaderi ve felsefesi 
hakkında birkaç eser kaleme aldı. O, önceleri Aristoteles’in felsefesini benim-
semişken, ruhun ölmezliği konusunda, bu felsefeden uzaklaşıp Eflatuncu yo-
rumları esas aldı. Eflatuncu yaklaşımla, Eflatun ve Aristoteles’in görüşlerinin 
sentezine çalıştı. Bilimi, tabiat ve tabiatüstü bilimler olarak iki kategoride 
gördüğünden, bu iki âlemin, yani tabiat ve tabiatüstü âlemlerin münasebet-
lerinde, karşısına çıkan problemlerden dolayı da Eflatuncu görüş yerine Yeni-
Eflatuncu görüşü benimsedi.27 

Felsefe, tıp, matematik, fizik, optik, astronomi ve müzik alanlarında 300 
kadar eseri olduğu tahmin edilmekdir. Bunlardan ancak 70 kadarı günümü-
ze kadar ulaşabildi.28 İlahiyat ve felsefe arasında ihtilaf oluşturmaktan imtina 
ettiğinden, kelam sınırları içerisinde kalarak, Yeni-Eflatuncu felsefeyle uğ-
raştı. Kindî, Arap fılozoflarının mevcut tercümelerini tashihi yanında, henüz 
Arapçaya kazandırılmamış Aristoteles tercümeleri de yaptı.29 Başka bir görüşe 
göre, varlıklı bir kişi olarak birçok çevirmenden yararlandı.30 O, tercüme hare-
ketlerinin hamisi olmuş, eski Yunan ve Hind eserlerinin İslam dünyasına ka-
zandırılmasının gerekliliğini savundu. Ancak Kindî’nin, tashih ettiği eserlerin 
bir kısmı yanlışlıkla ona mal edildi.31 

25 de Boer, T. J., Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 93. 

26 de Boer, T. J., a.g.e., s. 95. 

27 Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru, İstanbul, 1983, s. 46.

28 Lexikon der islamischen Welt, 1. Bd., s. 93. 

29 Ülken, Hilmi Ziya, İslam Düşüncesi, Türk Düşüncesi Araştırmalarına Giriş, İstanbul, 1995, s. 172.

30 Corbin, Henry, İslam Felsefesi Tarihi, s. 156. 

31 Macit, Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, İstanbul, 1992, s. 67. Ayrıca, de Boer, T. J., 
Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 91 
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Kindî, dünyanın ebediyetini kabul etmemekle beraber, daha ziyade ya-
ratılmışlığını ve fâniliğini dinî argümanlarla savunuyordu.32 Eski Yunan, 
özellikle de Aristoteles etkisinde müstakil bir felsefi düşünce sistemi kurdu. 
Fakat yukarıda madde konsepsiyonunda da belirtildiği gibi, farklı bir nokta-
dan hareket ediyordu. Felsefesinde, kelamın etkisi kendisini güçlü bir şekilde 
gösteriyordu. O, bedensiz cevherlerin olduğunu ve ruhun da böyle bir cevher 
olduğunu savunmuştur. Ona göre, ışığın cevheri güneşse, güneşin cevheri de 
Allah’tan gelmektedir. Ruh bedeni terk ettikten sonra, aynı cevher hâlinde de-
vam eder.33 

Kindî’ye göre Allah ve evren bağdaşmaz iki kutuptur.34 Kur’ani yaratılış 
postulası; “O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece ‘ol!’ demektir, o da olu-
verir.”35 Dinin yaradılış postulası, Kindî’de düşünsel bir karakter kazanmıştı. 
Tüm çıkarımlarında temelde‚ “sonsuzluk” ve “sonluluk” kavramlarının çözü-
mü ve bu ikisinin birbiriyle ilişkisini bahis konusu yapıyordu. Ona göre sonsuz 
olan Allah idi, evren ve cismani dünya sonluydu. Bu temel düşünce Kindî’nin 
tüm felsefi düşünce sistemine hâkimdir.36 Felsefenin amacı Tanrı’ya erişmek 
olduğunu öne süren Kindî’ye göre37 felsefe, maddeye biçim kazandıran özleri 
bilmektir. Ona göre felsefi bilginin ilk basamağı akıl yürütmedir.38 Kindî, el-
Felsefeü’l-Ulâ’nın ikinci bölümünün sonunda kanıtın sonucuna ya da antite-
zine koşut olarak, evrenin hâdis olduğunu gösterir ve Aristoteles karşısında 
bağımsızlığını ilan eder. Kindî’ye göre evrenin cismi, hareket ve zaman, ancak 
ve ancak birbiriyle eş zamanlı oldukları takdirde var olabilir.

39
 

Kindî’nin asıl felsefesi, çağdaşlarında da olduğu gibi ilk etapta matema-
tik ve tabiat bilimleri ağırlıklıydı. Yeni-Eflatuncu ve Yeni-Pisagorcu eğilimler 
Kindî’de âdeta iç içe geçmişti. Kindî’den sonra matematik yahut müzik eğitimi 
almadan filozof olan yoktur.40

Özetle, ifade etmek gerekirse Kindî’nin felsefesinde ‘madde’ bağlamın-
da evrende keyfî, nedensiz hiçbir şey yoktur; her şey Allah’ın takdirinde-
dir. Dolayısıyle, Kindî felsefesine göre ‘madde’ edilgen ve kadere bağlıdır.41 

32 Bürgel, J. Christoph, Allmacht und Mächtigkeit, s. 129-130. 

33 Ülken, İslam Felsefesi, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru, s. 47.

34 de Boer, T. J., Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 94.

35 Kur’an, Yâsîn, 36/82.

36 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 93-95. 

37 Ülken, İslam Felsefesi, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru, s. 44.

38 Ülken, İslam Düşüncesi, Türk Düşüncesi Tarihi Arastırmalarına Giriş, s. 172; de Boer, Die Geschi-
chte der Philosophie im Islam, s. 92.

39 Kaya, Kindî, Felsefi Risaleler, s. 15-19.

40 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 97.

41 de Boer, a.g.e., s. 95-97. 
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Kindî’nin bu teolojik duruşu Aristoteles’inkinden bir noktada ayrılmaktadır. 
Kindî, dünyanın Allah ile ilişkisini, Allah’ın mutlak iradesine bağlı sayarken, 
Aristoteles Tanrı ile madde münasebetini, ‘ilk hareket ettirici’yle ilişkilendir-
mektedir.42 

Kindî, kapsamlı bir siyasi öğreti ortaya koymamıştır. İnsanın kendi hayatı-
nı geliştirme sürecinde, çevresinde olup bitene sessiz kalması gerektiği öğüdü-
nü içeren, pasifize edilmiş bir yaşamı tavsiye etmekten öte gitmemiştir. 

3.2. Fârâbî (870-950) 

Fârâbî, İslam ortaçağının en önemli filozoflarından biridir. Felsefede temel 
eğitimini Nesturi Yuhanna bin Haylan’ın yanında almıştır. Fârâbî sadece fi-
lozof değil, aynı zamanda çok yetenekli bir müzik üstadıydı. Geride bıraktığı 
eserler arasında musiki teorisiyle ilgili olanlar, bu alanda azımsanmayacak bir 
yer tutmaktadır. Musiki teorisinin yanında, felsefenin bir dalı olarak siyaset 
de onun ilgi alanına girmekteydi. Onun, genelde İslam felsefesi ve bu felsefe-
nin önemli simalarından olan Basralı kardeşler İhvân-ı Safâ, İbn Miskeveyh, 
İbn Sînâ ve özellikle de İbn Rüşd üzerindeki etkisi de büyüktür. Fârâbî’nin, 
Eflatun’dan yaptığı alıntılara rağmen, Aristotelesçi olduğu künyesinden de 
anlaşılabilir. Fârâbî, ‘İkinci Üstad’ (ilk üstad Aristoteles’in kendisi sayılmak-
taydı) lakabıyla felsefe tarihine geçmiştir. İslam dünyasında felsefenin/bili-
min tesisi Fârâbî’ye atfedilmektedir.43

Fârâbî’nin külliyatı, kısmen Arapça orijinaliyle, kısmen de İbranice tercü-
meleriyle günümüze ulaşmıştır. Bu eserler, Fârâbî’nin ilk büyük, Eflatun ve 
Aristoteles yorumcusu olduğunu ve onların eserlerine bihakkın vâkıf olduğu-
nu göstermektedir. Fârâbî’nin eserleri hemen hemen felsefenin tüm dallarını 
kapsamaktadır. 

Fârâbî‚ Sudûr (Emanation) Kuramı’nda öncelikle Plotin’in Ennead’larından 
ve Eflatun’un Timaios’undan etkilendi. Eflatun’un düşüncelerini Aristoteles 
ile terkibi denemesinde, bir yandan Aristoteles’in ebediyet kavramını redde-
derken, diğer yandan farklılaştırarak da olsa, bunu düşünce sistemine dâhil 
etmişti. Ennead’lar bu denemede belirleyici bir rol oynamıştı.44 

Aristoteles’in madde ve suret öğretisini hiçbir değişiklik yapmadan benim-
seyen, yeryüzündeki cisimlerin oluşumunda madde ve sureti iki temel ilke ola-
rak gören Fârâbî’nin fiziği de, metafiziğine bağlıdır. Buna göre, yeryüzünün 
ve yeryüzündeki nesnelerin özünü oluşturan dört öge, saydamdan katı olana 

42 Ülken, İslam Felsefesi, Eski Yunan’dan Çağdaş Düşünceye Doğru, s. 45.

43 Dieterici, Friedrich, Al-Farabis Philosophische Abhandlungen, s. III. 

44 Dieterici, F., Alfarabis Philosophische Abhandlungen, s. IV.
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doğru, ateş, hava, su ve toprak. İlk maddenin aldığı suret ateştir, onu hava ve 
diğerleri izlemiştir. İlk madde Faal Akıldan çıkmıştır. Faal Akıl madde veya 
maddi değildir. O müceret bir cevherdir. O insani akılla ilahî âlem arasında 
köprüdür. İlk madde feleklerin ortak hareketlerinin sonucu oluşan bir isti-
dattır (elverişlilik, potansiyelliktir). Söz konusu dört öge, felek hareketlerinin 
etkisiyle birbirleriyle belli ölçülerde örtüşür, ayrışır ve yeryüzündeki duyulur 
cisimleri oluştururlar.45

Buna karşın Fârâbî, İslami ilimleri felsefe sistemi içinde, kelam ve fıkh 
bilimleri ise siyasal bilimler çerçevesinde değerlendirme konusunda oldukça 
ihtiyatlı davranmıştır. Politik eserlerinde ağırlıklı olarak hükümdarın rolünü 
işlemiş ve burada Eflatun’un Politeia’sına dayanmasına karşın İslamı ve yerel 
şartları da dikkate almıştır. Hakikatin ‘tek’liğine kanaati o derece güçlüydü 
ki Eflatun ve Aristoteles’in her ne kadar farklı usullerle olsa da aynı öğreti-
yi temsil ettiklerini göstermek için ayrıca bir eser kaleme almıştır. Ayrıca bu 
iki filozofun sistemlerini ayrı ayrı ele aldığı mütakil eserleri de vardır: Kitâbu 
Felsefet-i Eflâtûn (Eflatun Felsefesinin Kitabı) ve Felsefetü Aristûtalis.46 Ona 
göre, Eflatun ve Aristoteles’in hikmet öğretileri olan felsefeleri, birbirlerinden 
sadece metotları, üslupları ve pratik hayata dair yaklaşımlarıyla ayrılmakta-
dır. Zaten, ‘hakikat’ de ‘tek’ değil midir?

Fârâbî, siyasi felsefeye dair başlıca iki eser kaleme aldı. Biri Ara-i ehli 
medinetü’l-fazila ve Siyâsetü’l-medeniyye. Onun bu iki eseri, birbirini ta-
mamlar. Siyasette Eflatun’u takip eden Fârâbî, onun Cumhuriyet’ini İslam 
inancıyla uzlaştırır. Onun erdemli devleti bir dünya devletidir. Eflatun’un 
yolundan giden Fârâbî dört tür hasta şehir sınıflaması yapar: Cahil (gerçek 
mutluğu bilmeyen ve ulaşmak içinde çalışmayan, aldatıcı zevklerin peşinde 
koşanların yaşadığı şehir), fasık (gerçek mutluluğun mahiyetini bilmelerine 
rağmen hakikati görmezden gelen, gayelerine ulaşmak için yalancılık, hileye 
başvuranların yaşadığı şehir, onlar sahte bir peygamber (önder) tarafından 
aldatılmıştır), değişmiş (baslangıçta iyi iken, çeşitli etkenlerle değişmiş top-
lumun yaşadığı şehir), sapkın (hiçbir hedefi olmayan, değer ve değer yargıla-
rının en aşağı seviyede olduğu insanların yaşadığı şehir); bunlar karşısında, 
yönetiminde bir filozof olan erdemli devlet (şehir devlet) vardır. 

‘Filozofik aklı’ dinin üstünde tutan ve felsefenin, ilahiyatın hizmetinde ol-
masını kabul etmeyen Fârâbî, bu ihtimalleri ciddi olarak düşünmüş ve İslam 
dünyasının ötesinde, aynı zamanda kanun koyucu ve peygamber olan filozof-

45 Ülken, H. Ziya, İslam Düşüncesi, İstanbul, 1995, s. 185.

46 İzmirli, İsmail H., İslamda Felsefe Akımları, İstanbul, 1995, s. 81; ayrıca de Boer, Die Geschichte 
der Philosophie im Islam, s. 100.
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hükümdar yönetiminde bir dünya devleti tasavvur etmişti.47 Bu yaklaşımıyla 
Fârâbî, sadece bir şehir devleti tasavvur eden Eflatun’dan bir adım daha ileri 
gittiği aşikârdır. İnsanlar için kurtuluşun ancak ve ancak filozofların kral ya da 
kralların filozof olmalarıyla, yani siyasal iktidarla bilgeliğin gücünün birleşti-
rilmesiyle mümkün olabileceğini söylemiş olan Eflatun’dan sonra, Fârâbî’de 
de felsefi bilgelik dinî hikmetle birleşir ve filozofla peygamber neredeyse özdeş 
olur. İnsanları nihai ve en yüksek amaçlara götürecek, onları erdemli özneler 
hâline getirecek ilkeleri belirleyip yasaları yapan kişi ancak filozof-kral olabi-
lir.48 Onun, erdemli devletinin (el-medînetü’l-fâzıla) hükümdarı, en yüksek 
ilmî seviyeye ulaşmış bir filozof olmamadır. Aynı zamanda Fârâbî’ye göre 
hükümdarın, Eflatun’un Phaidros ve Kleitophon’da işaret ettiği gibi, bilgisi-
ni etkili hitabetle felsefi yatkınlığı olmayan tebaasının hayal gücünü harekete 
geçirmede kullanabilmesi gerekir. 

Fârâbî’ye göre erdemli devletin hükümdarı genelde şu on iki özelliğe sahip 
olmalıdır: Fiziği mükemmel olmalıdır, her ortamda becerili davranabilmelidir, 
akıllı ve ince görüşlü olmalıdır, belleği güçlü olmalıdır, keskin zekâlı olmalıdır, 
güzel konuşmalıdır, öğrenmeye istekli olmalıdır; yiyeceğe, içeceğe, eğlenceye 
tutkun olmamalıdır; doğruluğu sevmeli ve yalancılıktan tiksinmelidir, nefsi-
ni yüksek tutmamalı ve kendisinden kuşkulandıracak şeylerden çekinmelidir, 
dünyevi kaygıları olmamalıdır, adaletli olmalı ve kötülük yapmaktan çekin-
melidir. Ona göre yalnızca böyle birisi erdemli devleti yönetmelidir.49

Fârâbî’nin, birincisi yukarıda zikredilen Siyâsetü’l-medeniyye adlı ikinci 
eseri, Eflatun’un siyasal bilimler alanındaki çalışmalarının yansıdığı en önem-
li örneği oluşturmaktadır.50 O, Eflatun’un Nomoi’sine Arapça kısa şerh yazmış, 
ancak bu çalışma daha sonraları İbraniceye tercüme edilerek yayımlanmıştır. 
Fârâbî etik-politik çalışmalarında da, –ki bu eserler ancak kısmen yayımlan-
dılar– Eflatun’un düşüncelerini geliştirdi.51 Fârâbî burada siyasette takip etti-
ği hâkim motif Eflatun ise de önemli ölçüde Aristoteles’in Ethik’i (Ahlak) tesiri 
altındadır. Bu konuda o, söz gelimi savaşı konu etmekte ve savaşın bir sal-
dırıyı önleme gayesi taşıyor ve toplum yararına olduğu düşünülüyorsa kabul 
edilebilinirliği vardır, ancak istila ya da materyalist gayeler taşıyorsa zulüm 
olacağını savunur.52 

47 Walzer, Richard, Platonismus in der islamischen Philosophie; Beierwaltes, Werner (Yayıncı), Pla-
tonismus in der Philosophie des Mittelalters, s. 453.

48 Cevizci, a.g.e., s. 112-113.

49 Dieterici, Friedrich, Philosophische Abhandlungen aus Londoner, leidener und Berliner Hanschrif-
ten, s. XXXIV. (Leiden 1890), Tıpkıbasım, Osnabrück, 1982.

50 Strohmeier, Gotthard, Denker im Reich der Kalifen, s. 67.

51 İzmirli, İslamda Felsefe Akımları, s. 83.

52 Fahri, a.g.e., s. 116.
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Fârâbî araştırmacısı F. Dieterici Alfarabis Philosophische Abhandlungen 
(Fârâbî’nin Felsefe Araştırmaları) adlı yapıtının girişinde şu düşüncelere yer 
vermektedir: 

Müslüman filozofların çalışmalarını günümüzün değerlendirmelerine tâbi 
tutmayarak, o zamanın şartlarına göre değerlendirirsek, bu kadar geniş ‘dü-
şün deryası’nda gerçeğe nasıl ulaştıklarına, yüzyıllardan beri yapılan Eflatun 
ve Aristoteles felsefeleri araştırmalarına rağmen daha henüz çözümleneme-
miş sorunların olması gerçeği karşısında, onların ulaştıkları sonuçlara ve kes-
kin zekâlarına hayran olunmalıdır.53

Dieterici’ye göre de Fârâbî, “Ortaçağın Aristoteles”i idi. O, ortaçağın bü-
tün okullarının, nominalizmin, realizmin, sufizmin, skolastizmin baş vurula-
cak tek otoritesiydi. Yunan filozofları daha önceleri benzer düşünceleri ortaya 
koyduklarından, onun dünya devleti düşüncesi, o kadar cüretkâr bir konsept 
sayılmazdı. Onun devleti Agustin’in “Din Devleti”nden de farklıydı. Belki de 
kâmil devlet (Musterstaat= İdeal Devlet) üzerine yaptığı değerlendirmeler or-
taçağda bu yüzden Latinceye çevrilmezken, bir özeti yukarıda verilmiş diğer 
değerlendirmeleri skolastikler tarafından önemle değerlendirildi.54 

Teolojik anlamda İslami öğretiye (her canlı akîl olsun cahil olsun yeniden 
dirilecektir) aykırı ve Birinci Üstat Aristoteles’in Faal Akıl bütün insanlığa şa-
mil külli aklîilik kuramına da temelde zıt olan, ancak bu konuda Eflatun’un 
düşüncelerine daha yakın görüş sergileyen55 İkinci Üstat Fârâbî, İbn Sînâ için 
yol gösteren önemli bir selef olmuştur. O, Aristoteles felsefesini akılcı yorum-
ladı ve geliştirdi, böylece halefi İbn Sînâ’ya doğrusu çok daha zor ve fakat gü-
venli bir yön tayin ettti. 

 3.3. İbn Sînâ (Avicenna, 980-1037) 

Latin Batı’da ‘Avicenna’ olarak tanınan İbn Sînâ, ortaçağ İslam dünyasının 
en tanınmış filozoflarındandır. Çocuk yaşlarında felsefe ve tıp eğitimi almaya 
başlamıştır. On yaşındayken Kur’an’ı, önemli edebî eserleri ve ortaçağın bili-
mini tanıyordu.56 İbn Sînâ, Kindî ve Fârâbî’den farklı olarak gelişmiş bir İslami 

53 Dieterici, Alfarabis philosophische Abhandlungen “Der Musterstaat”. s. XX.

54 Diterici, Alfarabis philosophische Abhandlungen “Der Musterstaat”. s. XIX.

55 Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, s. 118.

56 Strohmeier, Gotthard, Denker im Reich der Kalifen, s. 78-82. 
 Geceleri mum ışığında çalışarak sabahladığı, yorgunluğa yenik düşmemek için, arada bir, ken-

dine bir kadeh uyku giderici özel şerbet aldığını veya bir sorunsalın çözümümde duraksadığında 
Yaradan’a koştuğunu biyografisine not olarak düşmüştür. “Her ne zaman bir sorunu çözüme ka-
vuşturamadığım ya da bir tanımı oturtmada başarılı olamadığımda, camiye koşup âlemlerin ya-
ratıcısına dua ve niyaz ediyordum, ta ki bana kapalı olan açılana ve zor olan kolay olana kadar.” 
Aristoteles’in metafiziğini, Arapçasından, kendi deyimiyle anlayamadan 40 kez okudu, ta ki bir ki-
tapçıda tesadüfen Fârâbî’nin bir yorumuna rastlayana kadar. Bulduğu kitabın adı fî Ağrâz el-Hakîm 
(Bilge’nin/Aristoteles’in Amaçları Hakkında) idi. İbn Sînâ, bunun üzerine “çok sevindim ertesi gün 
Allah’a şükrederek fakirlere bolca sadaka dağıttım.” diye yazmıştır.
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felsefe geleneğinden faydalanmıştır. Zira onun dönemine kadar, Aristoteles’in 
eserlerinin çoğu tercüme edilmiş, Fârâbî tarafından da yorumlamıştı. Ayrıca 
Fârâbî kendi felsefi sistemini de kurmuştu. Bu şartlar, İbn Sînâ’ya metinle de-
ğil doğrudan ve hemen problemle uğraşma fırsatını verdi.57 İbn Sînâ, Şark’ın 
bilgeliğini, eski Yunan felsefesiyle harmanlayıp kendi felsefe kuramlarını orta-
ya koydu. O, Aristoteles’in, Eflatun’un eserlerine yeterince şerh yazıldığı kanı-
sında olduğundan, eski düşünsel kuramları çağın şartlarına uyarladı.58 

Dolayısıyla İbn Sînâ, İslam felsefesinin oluşumu ve gelişimi üzerine son 
derece etkili olmuş bir düşünürdür. İbn Sînâ, tamamen akla ve düşünceye da-
yalı Helenistik düşünce geleneğini, İslam’a göre ve onun içinde kalarak yeni-
den ifade etmenin ve geliştirmenin yöntem ve tezlerini aradı. O, temel felsefe 
eserine merkeziyetçi dindarların kulağına provokatif gelebilecek Kitâb el-Şifâ 
adını vermişti. Küçük eseri ise Kitâb el-Necât ismini taşıyordu.59 Bu eserlerin-
den dolayı Fârâbî gibi o da, Gazâlî’nin suçlamalarına maruz kaldı. Oysa, İbn 
Sînâ da, Fârâbî gibi kendisini asla dinin dışında görmüyordu. Nitekim, Lois 
Gardet gibi bilim adamları tarafından dinî düşünceleri ayrıntılı olarak incelen 
İbn Sînâ, mistisizme belirgin bir meyili olan dindar bir Müslüman olarak de-
ğerlendirilmiştir.60

İbn Sînâ, Aristoteles’in tersine fertten cemiyete değil, cemiyetten ferde 
doğru bilimleri tasnif etmiştir. O, mantık alanında Aristoteles’e ve Meşşâîliğe 
sadık kalarak, mantığı felsefenin bir kolu olarak sınıflandırır. 

İbn Sînâ saadet düşüncesinde akılcıdır; Sokrat, Eflatun, Aristoteles’i takip 
eder. Sokrat’a göre saadetin temeli düşüncedir. Eflatun gibi ilme ve faal dü-
şünceye bağlıdır. O, Aristoteles’le aynı düşüncede olmakla beraber, saadete 
ulaşmanın yolunun sadece iyiliği bilmekle olmaz, iyilik alışkanlığına da sahip 
olmak lazımdır, düşüncesindedir. İbn Sînâ, bu konuda Aristoteles’e daha ya-
kındır. İnsan önce iyinin ne olduğunu bilmeli ve kendini bu konuma hazırla-
malıdır. O burada Eflatun ve Aristoteles karışımı bir fikri öncelemiştir. Onun 
Eflatun’u takip ettiği bir vakıadır. Esolocya Kitabı’nda yazdığı haşiyelerden, 
Yeni-Eflatuncu çizgide olduğu anlaşılmaktadır. Ancak o, sonuçlarına razı ol-
madığı bir Eflatunculuğu takip ettiği iddia edilmektedir.61 

İbn Sînâ’ya göre âlem Tanrı’dan çıkmıştır. İlk önce Tanrı vardı. O, tek var-
lıktır ve ilk zorunlu, ilk neden, ilk hakikattir. Tanrı cevherdir, âlemlerse âraz-

57 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s 121; Lexikon der Islamischen Welt, s. 80.

58 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 121.

59 Çotuksöken, Betül, vd., Ortaçağda Felsefe, s. 132; ayrıca bkz. Opelt, Ilona, Griechische Philosophie 
bei den Arabern, s. 64.

60 Çotuksöken, a.g.e., s. 134.

61 Ülken, İslam Düşüncesi, s. 214, 217.



214 TYB AKADEMİ / Ocak 2011

dır. Tanrı maddenin yaratıcısı olduğu için kötülük Tanrı’nın inayetine bir ihti-
yaçtır. Kötülük olmazsa, insan iyiliği, yetkinliği, mutluluğu anlamayacaktır. 

İbn Sînâ İslam’ın yaratılış kuramını kabul etmektedir. Eserlerinde, yaratı-
cı, yaratık, yaratma kelimelerini kullanmakta ve ölümden sonra yeniden diril-
meyi kabul etmektedir. Ona göre, birçok sorunsalda dinin getirdiğini kabul-
den başka çare yoktur, zira o sorunsalı akıl çözememektedir. 

İbn Sînâ, insani akıl üzerine görüşlerini ortaya koymak için Yeni-Eflatuncu 
tarzla, şiirsel ifadeler de kullanmaktadır. Onun bu tarzı, sonraları aşağıda bir 
örneği görüldüğü üzere Fars edebiyatında da yaygın kullanılmıştır. Ruhun ka-
derini anlatan ve Yeni-Eflatuncu izler taşıyan bu şiiri, aynı zamanda dinsel 
izlerde taşımaktadır. 

O sana iniyor, kutsal bir yerden 

Haşmeti ve erişilmezliğiyle bir gri güvercin

Tüm bilenlerin bakışlarına kapalı

Ortaya çıkana ve kaldırana kadar peçesini 

Arzularına karşı, belkide başaracak o da

Istıraplara gark olarak, senden ayrılmayı da

……………………………………………….62 

Yukarıdaki şiir, dünyevi hayatın anlamını karanlıkta bırakarak agnostik 
bir sedayla son buluyor; fakat şiirde orijinine dönüş yoluna engel olan zin-
cirlerini kırmış ruhun sevinç nidalarını da duymak mümkündür. Bu tür fel-
sefi/şiirsel bakış açısı İbn Sînâ’nın birçok küçük eserinde görülmektedir. İbn 
Sînâ’nin eserlerindeki söz konusu bu bakış açısı, bir yüzyıl sonra İbn Tufeyl’e 
Hayy bin Yakzân romanı için ilham kaynağı oldu. İbn Tufeyl’in romanı ise 
yüzyıllar sonra Daniel Dafoe’nın yazacağı Robinson romanının edebî öncüsü-
dür.63 İbn Sînâ hem Doğu’da hem de Batı’da çok yönlü ve kapsamlı bir etkiye 
sahip olmuştur. Örneğin, onun El-Kânun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunları) adlı eseri 
Latin Batı’da XIII. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar bilim çevrelerini tesir altına 
almıştır. İbn Sînâ, Dante tarafından Hipokrat ve Galen arası bir seviyeye kon-
muş, aşağıda yer alan resimde de görüldüğü üzere, Latin Batı’da, tıp alanında 
‘Üstad’ olarak nitelenmiş ve tasvir edilmiştir.

62 Bürgel, Christoph, a.g.e., s. 142. Aslı, Abbâs b. al-Asnaf (Beyrut 1965), Diwan’nın Almancaya çeviri-
sinden, s. 319. 

  Sie stieg hernieder zu dir vom erhabenen Ort,
  Eine graue Taube voll Mächtigkeit und Unnahbarkeit,
  Die verschleiert war vor dem Blick jedes Wissenden
  Bis sie selbst in Erscheinung trat und den Schleier hob
  Und gelangte zu der wider Willen, doch wird vielleicht auch
  Sie wider Willen dereinst dich verlassen, von Schmerz übermannt.

63 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 128. İbn Sînâ’nın eseri zihnî elementlerden, ta-
biat âleminden ve ruhlar âleminden ebedî ve Bir olanın tahtına yükseltmesini ortaya koymaktadır.
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Scalinger’e göre İbn Sînâ tıpta Galen ile aynı seviyede, felsefede ise ondan 
çok daha üstündür.64 Doğuda felsefenin prensi olarak kabul edilegelmiştir. 
Yeni-Eflatuncu açımlamalı Aristotelesçiliğin, yani Meşşâî felsefesinin, Batı 
İslam coğrafyasında, İbn Sînâ’nın kurduğu şekliyle kalmış, doktorlar, devlet 
adamları ve ilahiyatçılar onun eserlerinden yüzyıllar boyunca faydalanmışlar-
dır.65

İbn Sînâ’nın İslam dünyasındaki konumu Latin Batı’daki Albertus Magnus’a 
denk düşünülebilir. Kilise’nin resmî filozofu Akinolu Thomas, Roger Bacon, 
Roberto Grosseteste ve daha birçok ortaçağ filozofu onun eserlerinden fayda-
landılar. Akinolu Thomas’ın yorumcularının çalışmaları mutlaka İbn Sînâ’yı 
da kapsıyordu.66 

3.4. Gazâlî (1058 - 1111) ve Meşşâî İslam Felsefesinin Sonu

Gazâlî tam bir Şark skolastikeridir. Ona göre felsefe sadece ilahiyatın hizme-
tinde olmalıydı. Hakikati, dini ve metafizik hakikati arayış, ona giden yolları 
tespit, her türlü yanılgılara karşı savunuş ve de bunların yazılı ve sözlü olarak 
yayılması, onun ana uğraşısı, belki de tek uğraşısı ve hayatının gayesiydi. Bu 
gayeyi, olağanüstü çaba ve büyük bir tutkuyla hayata geçirmiştir. 

Gazâlî’nin İslam dünyasındaki yeri ve dine bakışı, Akinolu Thomas’ın 
Hıristiyan teolojisindeki konumuyla karşılaştırılabilir. Hatta Akinolu 
Thomas’ın, Gazâlî’yi örnek aldığı bilinmektedir.67 Gazâlî, devrinin tüm fikrî 

64 de Boer, a.g.e., s. 132; Ayrıca, Çotuksöken, a.g.e., s. 135.

65 de Boer, a.g.e., s. 132.

66 Çotuksöken, s. 137. Ayrıca, Dieterici, Alfarabis Philosophische Abhandlungen, s. XXI.

67 Azkoul, Karim, Al-Gazâlî, Geltung und Grenzen der Vernunft, s. 12.
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akımlarına vâkıftı. Bunlar arasında en önemlileri olarak teolojik diyalektik, 
sufi mistisizmi, Pisagorcu felsefe ve Yeni-Eflatuncu Aristotelesçilik sayılabilir. 
O, Aristoteles’in mantık kuramına bağlı kalmıştır. 

Gazâlî, Aristotelesçi/Meşşâî felsefeye kararlı bir şekilde karşı duruyordu. 
Felsefeye taarruz ederken, gerçekte filozoflar tarafından geliştirilen düşünce-
ye taarruz ediyor; Aristoteles’i reddederken ise aslında Fârâbî ve İbn Sînâ’nın 
yorumlarındaki Aristoteles’i reddediyordu.68 Yani Gazâlî, felsefe araştırmala-
rından elde ettiği verilerle hem Aristoteles’in özellikle metafizikle ilgili düşün-
celerine, hem de Aristoteles’i takip eden Meşşâî filozofların felsefi anlayışla-
rını eleştiriyordu. Özetle Gazâlî, dini savunmak için felsefeyi reddediyordu. 
Gazâlî’ye göre filozoflar, hakikati bulduklarını sanıyorlar ve fakat gerçekte 
yalnızca var olan felsefi düşünce ve usullerini hep yeniden yorumluyarak 
yayımlıyorlardı. Bu felsefecilerin üstatları olan Sokrat, Hipokrat, Eflatun ve 
Aristoteles’in liyakatini Tahâfütü’l-Felâsife’sinde (Felsefeye Reddiye) teslim 
ediyordu. Gazâlî’ye göre onlar, olağanüstü bir entelektüel kuvve ile matema-
tiğin, mantığın, fiziğin ve metafiziğin temellerini keşfettiler. Mümtaz zekâları 
ve cesurca denemelerle gaip şeyleri salt aklın gücüyle keşfetmeyi denediler. 
Fakat bunu yaparken dinin oturmuş kaidelerine riayet etmediler ve dinin 
olumlu muhtevasını da önemsemediler.69 

Gazâlî’ye göre söz konusu filozoflar mantık ve matematikte değil de, tabiat 
bilimlerinde, ruhbilimde, özellikle metafizikte çelişkiye düşmüşlerdir. Gazâlî 
bütün bu çelişkili felsefi problemleri Tahâfütül-Felâsife, el-Munkız min ad-
dalâl (Yanılgıdan Kurtaran) ve Makâsid al-Felâsife (Filozofların Amaçları) 
eserlerinde toplayıp tartışarak çürütmeye çalıştı. Bu yönde öylesine etkili oldu 
ki, İslami Doğu’da Aristotelesçi/Meşşâî felsefe onun vurduğu bu darbeden 
sonra o canlı felsefi çalışmalar tekrar kendine gelemedi. Ancak, İbn Sînâ ile 
başlayan70 İslam felsefesinin Eflatuncuları denilebilecek, Sühreverdî’nin ku-
rucusu olduğu, kelam-felsefe sentezi olan İşrâkî felsefe okulu kuruldu, fakat 
Meşşâîlik kadar tanınamadı. Meşşâîlik, yalnızca İspanya’da bir yüzyıl daha ye-
şerebildi ve buradan İbn Rüşd vasıtasıyla Yunan felsefesinin nimetleri Batı’nın 
yeni akademilerine ulaşabildi.

Gazâlî, onlara öncelikle İslam ile en belirgin şekilde çatıştıkları yerden, 
yani dünyanın ezeliyeti öğretisinden taarruz etti. Stratejisine göre ikinci 
adımda (hamlede), filozofların görünüşte İslam’ı olumladıkları konularda 
mücadele vermekti. Filozoflar dünyanın ilahî hikmete ihtiyacı olduğunu gös-
termek istiyorlardı; fakat bunu yaparken Allah’ın dünyayı istediği zamanda 

68 Çotuksöken, a.g.e., s. 137.

69 Lexikon der Islamischen Welt, s. 202.

70 Fahri, Macit, a.g.e.,s. 265.
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ve istediği şekilde yaratma özgürlüğünü elinden almışlardı. Böylece filozoflar, 
Allah’ın dünyayı isterse kolaylıkla yok edebileceği teolojik kanaatiyle çelişkiye 
düşmüşlerdi.71 Gazâlî’nin karşı çıktığı nokta, filozofların Allah’ın iradesini sı-
nırlandırma konusunda ortaya attıkları düşünceler ve Allah-evren ilişkilerini 
ortadan kaldırmaya yönelik çabalarıdır. Filozofların bu çabası Yunan düşün-
cesinde geçerli olan Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu kendi işleyişine 
terk ettiği anlayışına dayanmaktadır

Gazâlî’ye göre filozoflar, ruhun ölümsüzlüğünü ispatlamaya çalışmakla 
İslam’a sadece yüzeysel bir yakınlaşma göstermişlerdi. Zira ruha, bedenin va-
roluşunu anlamsızlaştıran ve yeniden dirilişi çok az özendirici bir özgürlük at-
fetmişlerdi. Nesnel olarak bakıldığında o, felsefenin inançsızlığı özendirdiğini 
düşünüyordu. Bu yüzden felsefi argümanların tutarsızlığını ortaya koymak 
gerekirdi. Gazâlî felsefenin hareket noktası olan kuramlar ve şüphecilik mo-
tiflerinden faydalanarak, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Aristotelesçi-Eflatuncu kar-
ma sistemlerini tenkit etti. İslami çevrede çok sayıda stoacı metnin dolaşması 
da Gazâlî’ye bu çalışmalarında yeni argümanlar sağlamıştı. Stoacı kuramlarla 
daha ziyade akılcı, fakat ampirizme de uzak olmayan bu büyük düşünürlerin 
felsefelerine karşı olağanüstü bir mücadele verilebilirdi.72 Onun bütün çalış-
maları, filozoflara hiçbir şeyin felsefi kuramlarla ispat edilemeyeceği tezi üze-
rine kurulmuştur. Ancak o dahi, bu ispatlarını yine felsefi kuramlara dayan-
dırmak durumunda kalmıştır.73 

Onun argümanına şu örnek verilebilir: Aç olan birisi önündeki iki hurma-
dan neden birisini önce seçecektir? Filozoflar, onu seçiminde motive eden 
sebepleri araştırır ve “Aç olan kişi en yakınında veya daha güzel görüneni ön-
celikle tercih edecektir.” sonucuna ulaşırlar. Gazâlî’ye göre buradaki irade, de-
runi bir açıklama gerektirmeyecek nihai bir prensiptir.74

Gazâlî, ihtiyari veya gayri ihtiyari, birçok felsefi yaklaşımı da düşünce siste-
mine dâhil etmiştir. Ona göre insanlar, değişik kültürlere ait ve yaratılış bakı-
mından farklı düşüncelere sahip olduklarından anlayışları da farklı olacaktır. 
Dolayısıyla hissi insanlar, din ve geleneklerden, yazılı metninlerden anladık-
larıyla iktifa etmeli, yorumlama adına daha ileriye gitmemelidirler. Onlar için 
deontoloji hayat iksiri, felsefe ise zehirdir. Yüzme bilmeyen kişi denize açılma 
cesareti göstermemelidir. Buna karşın yüzme öğrenmek için denize giren in-
sanlar var. İnançlarını bilgiyle güçlendirmek üst bir seviyeye yükseltmek isti-

71 Dieterici, Friedrich, Alfarabis philosophische Abhandlungen, s. Einleitung (Giriş); ayrıca bkz. Ço-
tuksöken, s.136-138.

72 Dieterici, Alfarabis philosophische Abhandlungen “Der Musterstaat”, s. LXI.

73 Corbin, İslam Fesefesi Tarihi, s.164.

74 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s.142.
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yorlar ve fakat bu uğraşıda kolayca şüpheye ve inançsızlığa düşüyorlar. Gazâlî, 
onlar için dogmatizm ve felsefeye karşı polemik derman olabilir görüşündey-
di.75 

Batı İslam dünyasında (Endülüs filozofları) onun teolojisi, uzunca bir süre 
bid’at olarak değerlendirildi.

4. Yunan ve Doğu İslam Felsefesi Mirası: Batı Meşşâî Okulu

Doğu İslam dünyasının sosyal ve ruhi çalkantılara gebe olduğu bir dönemde, 
Endülüs Emevileri hakimiyetinde olan İspanya, özellikle Güney İspanya daha 
o dönemde felsefe ve diğer bilim alanlarında bilim dünyasında iz bırakacak 
ilerlemeler gerçekleştirmişti. II. Hakem (961-976) döneminde bilimsel geliş-
meler dikkat çekmeye başlamıştı. Bilimde bu yükseliş doğal olarak felsefe ala-
nında da gelişmelere zemin hazırlamıştı.76 Gelişmelerin hızına rağmen bilim 
her yönüyle Doğu İslam dünyasına bağımlıydı. Bu bağlamda Sultan II. Hakem 
Doğu İslam dünyasında hatırı sayılır tüm kitapları kütüphanesi için yazdırır. 
Yeniden yazdırdığı kitapların sayısının 400.000 cilt oldugu söylenmektedir.77 

Böylece, felsefenin yanında diğer bilimler de ortaçağda doğudan batıya 
kaymaya başladı. Bununla birlikte bilim, ortaçağ Mısır’ından Mezopotamya 
üzerinden güneşin battığı yer olan Magrib’in gelişmiş okullarına, oradan da 
ortaçağın yeni kültür ve antik Yunanistan’ı sayılan İspanya’ya, yani Endülüse 
yerleşmiş oldu. Doğu İslam dünyasının kelamcılarından Gazâlî’ye göre, bilgi 
ancak Allah’ın vahyiyle mümkünken, Batı İslam dünyasında, Endülüs’te İbn 
Bacce ve İbn Rüşd’e göre bilginin insan kaynaklı olduğu düşünülüyordu. Bu 
düşünce, Endülüs’te araştırmacı ruha özerklik tanındığını göstermektedir. Bu 
‘akılcı ve spekülatif düşünceye iade-i itibar’ konusunu özellikle İbn Bacce’nin 
el-Vedâ adlı eseri işler. Akılcı olan Endülüs filozofları Meşşâîlik okulunun 
önemli temsilcisi Fârâbî’den fazlasıyle etkilenmişlerdir. Örneğin İbn Bacce, 
Fârâbî’nin kitaplarını tedris ederek mantık öğrendi ve daha sonra tabiat fel-
sefesinine geçti. 

4.1. İbn Bacce (Avempace, öl. 1139) 

İbn Bacce, Batı’da Avempace olarak bilinir, Saragossa’da doğdu, 1139’da 
Fes’te öldü. O, sadece filozof değil aynı zamanda iyi bir şair ve müzisyendi. 
Endülüs Emevi Devleti’nde iki defa vezirlik yaptı, Saragossa ve Sevilla’da ça-
lıştı. Endülüs’te ilk olarak felsefe okulu açan, felsefeyi yayan İbn Bacce’dir. 
Seleflerinde olduğu gibi İbn Bacce’nin felsefesinde de sonsuz saadete ulaşma-
da, Yeni-Eflatuncu ve peripatetik ekol izleri görülmektedir. Fârâbî ve İbn Sînâ 

75 de Boer, a.g.e., s. 146-147.

76 de Boer, a.g.e., s. 159.

77 Çotuksöken, a.g.e., s.139, ayrıca bkz. de Boer, a.g.e., s. 159-160.
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gibi İbn Bacce de düşüncelerini Yeni-Eflatuncu kozmolojiyle birleştirmekte ve 
sonsuz saadetin zirvesine ulaşmayı Risâletü’l-ittisal-aql bil-insân adlı eserinde 
hedef olarak belirlemektedir. Ona göre bu hedefe ulaşmak, halvete çekilmek-
le olmayacaktır. O, Gazâlî gibi yalnızlığı tavsiye etmemekte, aksine kuramsal 
bilgiyi ve düşünsel araştırmayı salık vermektedir.78 Zira, İbn Bacce’ye göre in-
san, ancak kendi yetilerini gelişmesi ve böylece aklın aşama aşama yükselişiy-
le Faal Akılla birleşebilir. Ona göre bilgiye ulaşmanın tek yolu akıldır. Ancak 
bu birleşmenin tamamlanması tabiatüstü bir varlığa bağlıdır.79 İbn Bacce’nin 
Tanrı ile ilgili görüşleri tasavvufi niteliktedir. Ayrıca ilahî bilgiye akılla ulaşıla-
bileceğini savunarak, Gazâlî düşüncesine karşı çıkmıştır. Bunlardan da anlaşı-
labileceği gibi, İbn Bacce akla, üst derecede önem atfettiğinden, felsefesi akılcı 
bir karaktere sahiptir. İlahî bilgiye ve tasavvufa dahi, akılla ulaşılabileceğini 
düşünen İbn Bacce, tasavvufa da akılcı bir yaklaşım getirdiğinden, klasik ta-
savvufi yaklaşımdan ayrılmıştır. 

İbn Bacce, Tedbîr el-Mutevahhid (Yalnız Bir Bireyin Yöntemi) adlı ese-
rinde ideal insanın ereklerinin tam gelişmiş bir devlette ne olması gerektiği-
ni, fiziksel ve ruhsal edimleri (sorumlulukları/yükümlülükleri) derinlemesi-
ne inceleyerek ideal insana en yaraşan edimi belirlemektedir. O, bu eserinde 
Fârâbî’nin “İdeal Devlet”i ile yetkin yönetim bireyleri konusunda aynı para-
lelde buluşmaktadır. Faal Akla ulaşmaya çalışan her insan, sosyal çevre onu 
egellemediğinden, sorunsuzca yetkin yönetimlerde (İdeal Devlet) yaşayabilir. 
Buna karşın ideal olmayan yönetimlerde ideal insana ancak, ‘içe dönmek’, yal-
nızlığa iltica veya ideal bir devlete ya da ideale yakın yönetimlere göç etmek 
kalmaktadır.80 O, Fârâbî’nin öğrencisi, aynı zamanda da Meşşâî felsefesinin de 
iyi bir takipcisiydi. Meşşâîliği Endülüs’e taşıyanın da o olduğu bilinmektedir. 

İbn Bacce siyaset felsefesi üzerine çalışmış, siyasete de felsefe sisteminde 
geniş yer ayırmıştır. Onun siyasi düşüncesindeki ‘ideal toplum’ bir seçkinler 
topluluğudur. Bu ideal toplumda her ‘birey’ sağlıklı bir hayat sürer ve çevresi-
ne güçlü sevgi bağlarıyla bağlanır. O, bu mülahazadan hareketle, düşündüğü 
bu ideal toplumda Fârâbî’den farklı olarak hekimlere ve hâkimlere ihtiyaç ol-
mayacağını savunmuştur. Zira ona göre, erdemli şehirde yapılan her şey doğ-
rudur. Erdemli şehrin insanları, zararlı yiyeceklerden kaçınır, aşırı derecede 
içmekten kaçınır, spor yapar ve daima dürüsttürler. Erdemsiz şehirlerde ise 
hâkime, hekime ve aynı zaman da ‘ayrık’a ihtiyaç vardır. İbn Bacce, tek başına 
kalan ‘ayrık’ın ıslah edilemeyeceğini ileri sürer. Kendilerine özgü düşünceleri 
olan ‘ayrık’lar doğru ya da yanlış düşünce sahibi olabilirler. Doğru düşünce 

78 de Boer, a.g.e., s. 156 - 157. Ayrıca bkz. Ülken, İslam Düşüncesi, s. 228.

79 Ülken, İslam Felsefesi, s. 146, 153.

80 Dieterici, Alfarabis philosophische Abhandlungen “Der Musterstaat”, s. LXIV (Giriş); ayrıca bkz. 
de Boer, Die Geschichte der Islamischen Philosophie, s. 156 - 157.
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sahibi olan ayrıklar, sınırları içinde anlaşmazlıkların olmadığı, mükemmel 
şehrin tesisinin nedenleridirler. Yanlış yolda olan ‘ayrık’ları İbn Bacce, iradesi 
elinden alınan failler olarak görür. Dolayısıyla o, insanın akli mutluluğunun 
olanaklı olduğunu kabul ederken, siyasi mutluluğun olanaklı olmadığı sonu-
cuna varır.81 

O, teorik bilimleri ve metafizik araştırmaları, gerçek saadete ulaşmada tek 
yol olarak görüyordu. Aşağıda konu edildiği gibi onun akılcı görüşleri kendi-
sinden sonra gelen iki büyük Endülüslü filozofu İbn Rüşd’ü ve İbn Tufeyl’i 
de büyük oranda etkilemiştir.82 İbn Tufeyl, İbn Bacce’yi Endülüs’ün en büyük 
filozofu olarak nitelendirmekte, onun saçma ve spekülatif dinî konulara karşı 
duruşunu övmektedir. 

4.2. İbn Tufeyl (öl. 1184) 

İbn Tufeyl, XII. yüzyıl başlarında Vadi As’ta (Guadix) Granada yakınlarında 
doğdu. Hekim, filozof ve aynı zamanda şair olarak tanınıyordu. Onu meşhur 
eden yapıtı Hayy bin Yakzân adlı felsefi romanıdır. Ortaçağın en çok okunan 
romanlarındandır. Hayy, yaşayan anlamındadır. Yakzân ise, hep uyanık an-
lamına gelmekte ve ‘faal aklı’ simgelemektedir. Latin dünyasında erken ilgi 
görmüş, “Didaktik Felsefe” (Philosophus Autodidactus= kendi kendine felse-
fe) olarak Latinceye çevirilerek Arapça orjinal metiniyle birlikte 1671 yılında 
Oxford’da yayımlanmıştır. Onun, bu yapıtının en iyimser söylemle, ilk İngiliz 
romancı Daniel Defoe’nun 1719 da yazacağı Robinson Crusoe adlı, çok oku-
nan romanının temel temasında ve Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)’nun 
Emile’sinde (1762) derin etkilerini açıkça görmek mümkündür.83 

Hayy, ıssız bir adada çamurdan yaratılır, bir ceylan tarafından beslenir ve 
büyütülür. Hayy, ölümün ne anlama geldiğini bilmemektedir. Hayy, o güne 
kadar pek çok hayvan ölüsü görmüş fakat dikkatini çekmemiştir. Kulaklarını 
tıkayıp açtığında, kısa bir kesintiden sonra yeniden duyduğu tecrübesini ya-
par. Aynı mantıkla, ceylanı hareket ettirmesine rağmen cevap vermediğini 
görünce duyu organlarının, temamen kesildiğine hükmeder. O, hareket etti-
ricinin göğüs boşluğunda olabileceği düşüncesiyle ve yaşamın kaynağının ne 
olduğunu görmek için onun göğsünü açar ve üzerinde düşünür. Dikkatini celb 
eden ceylanın henüz sıcak kalbinin, bütün hareketlerin kaynağı olduğu fikri-
ne varır. Sonuç itibarıyla yine de ilk hareket ettiricinin ne olduğunu kavraya-
maz. 

81 Adamson, Peter, Taylor C. Richard, İslam Felsefesine Giriş, s. 181.

82 Tisini, Tayib, Die Materieauffassung ..., s. 84.

83 Lexikon der Islamischen Welt, s. 80-81; ayrıca bkz. Dieterici, Alfarabis philosophische Abhandlun-
gen “Der Musterstaat”, s. LXV.
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Nihayetinde Hayy, ruhun varlığını keşfeder. Tabiatı gözlemleyerek manevi 
olgunluğa ulaşır. Düşünerek tabiatı, gökyüzünü, Tanrı’yı ve 35 yıllık araştır-
malar sonucu gerçek yaşamın ötesinde bir başka mevcudun varlığını kavrar. 
Bu üst mevcuda dalıp gider. Mistik bakışı yaşar ve sonsuz hazza ulaşır.84 

Hayy bu durumdayken, onu, batan bir gemiden kurtulan Asal bulur. Ona 
dil öğretir, çeşitli tecrübeleri karşılıklı öğrenirler. Asal’ın dinî inancı bir pey-
gambere, Hayy’ın inançları (düşünceleri) tamamen deneyimlere ve felsefeye 
dayanmasına rağmen benzerlikler şaşırtıcıdır ve aynı hakıkati ortaya koymak-
tadır. Hayy, Asal’dan komşu adada, hakikate yabancılaşmış, bilginin fakında-
lığında olmadan yaşayan insanların olduğunu öğrenir. Onlara, gerçeği anlat-
mak için adaya giderler ve gerçeğe kapalı oldukları tecrübesini yaşarlar. Issız 
adalarına tekrar geri dönerler.85 Sonuç itibarıyla İbn Tufeyl bu romanında, 
akıl ile vahyin, din ile felsefenin uyumunu geliştirir.

Hayy, İbn Tufeyl gibi Fârâbî’nin de ‘ideal insan’ıdır. Hayy, hakikate akılla 
ulaşır. Hakikate ulaşmada en emin yolun akıl olduğunu görür. Romanın ikinci 
kahramanı Asal, dindar, dinin sırlarını öğrenmiş, dinin derin anlamlarında 
kaybolan, erdem sahibi bir kişiliktir. İbn Tufeyl’in romanının üçüncü kahra-
manı Salaman, dindar bir kişi olup, dinin te’viline yanaşmaz ve dış anlamları-
nı korumaya sonsuz özen gösterir. 

Görüldüğü üzere, İbn Tufeyl, bu üç şahısa aşamalı biçim ve kavrayışla, ıssız 
bir adada felsefeyi keşfettiriyor. Kendi görüş ve felsefesi doğrultusunda İslami 
Yeni-Eflatunculuk felsefesini kuruyor. Yalnız adam Hayy’ın ruh ve düşünce-
lerinin doğaya, aşama aşama cansızlardan, bitkilerden, hayvanlardan başla-
yıp evrene bağlanarak algı noktasına, doğaüstü bir düzene, Tanrı ile birleşme 
noktasına nasıl ulaştığını gösterdiğinden, kendi kendine öğrenilen bir felsefe-
yi temsil ediyor. 

İbn Tufeyl, Doğu felsefesinin sırları üzerine yazdığını açıkça belirtmekte-
dir. Doğu felsefesi, diğer bir söylemle İşrâkîlik, Yeni-Eflatuncu olan skolastik 
felsefedir. Aralarında küçük, saklı bir fark olduğunu İbn Tufeyl, İbn Bacce’nin 
akılcı sistemini temel kabul ederek, ‘İşrâkî felsefesi’ durumuna getiriyor. 
‘İşrâkî felsefe’yi özenle panteizmden (vahdet-i vücûd) ayırıyor. İbn Tufeyl, 
Batı İslam felsefesinin son İşrâkî filozofudur.86

İslam felsefesinin ikinci büyük okulu olan İşrâkî felsefesi, ilkeleri man-
tık, akılcılık olan Meşşâîliğin karşısında bir yerde durur. Kaynakları Eflatun 
felsefesi, Mazdeist düşünce ve tasavvuftur. Bu okulun düşünceleri, zamanın 

84 Dieterici, Alfarabis philosophische Abhandlungen “Der Musterstaat”, s. LXVI; ayrıca bkz. de Boer, 
Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 162.

85 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 163-164; ayrıca bkz. Tisini, Materieauffassung 
..., s. 83.

86 Ülken, İslam Düşüncesi, s. 241.
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klasik öğretimi dışında bırakıldığından, kelamcılarla ters düştüklerinden ay-
rıca resmî yönetimin de takibine uğradığından yaygınlaşamamıştır. Kurucusu 
Sühreverdî’nin üstatları Eflatun ve Zedüşt idi. İslam öncesi düşünceleri de fel-
sefesinde barındıran, Sühreverdî felsefesi, kanımca bu nedenle merkezi İslam 
düşüncesine ters düştüğünden, felsefe alanında hak ettiği yeri alamamıştır. 
Konumuz doğrudan İşrâkî felsefesi olmadığından, konuyu etkileri açısından 
birkaç cümleyle özetlemek yerinde olmuştur. 

4.3. İbn Rüşd (Averroes, 1126-1198)
Batı Latin dünyasında Averroes adıyla tanınan İbn Rüşd, 1126 yılında 
Kurtuba’da doğdu. Felsefe yanında tıp, hukuk, astronomi, din bilimleriyle de 
ilgilendi, bu konularda da eserler verdi. İbn Rüşd 1198 Merakeş’te öldü. İslam 
Aristotelesçiliğinin/peripatetik ekolünün zirvesini ve aynı zamanda son döne-
mini temsil etmiştir. İbn Tufeyl ile ‘şey’ üzerine münazaralar yaptı. Aristoteles 
ve Eflatun hakkında bildikleri, dinleyici ve okuyucularının hayretini celb etti. 

Aşağıdaki başlıca üç faktör İbn Rüşd’ün felsefesinin gelişmesine, tanınma-
sına, ‘Rüşd felsefesi’nin doğmasına zemin hazırlamıştır:

1.İbn Sînâ, İbn Bacce, İbn Tufeyl’in ‘Artistoteles Yorumları’nın progresif ve 
realist niteliği.

2. Muvahhidin Devleti’nin Emîri İbn Tumert’in ve Yusuf’un felsefeye ver-
dikleri destek. Emîr üst derecede felsefe bilimine hâkim olduğundan, bizzat 
Aristoteles felsefesinin aktarılmasıyla ilgilenmekteydi. 

3. Endülüs Emevi Sultanı Ali İbn Yûsuf’un Gazâlî ve yapıtlarına karşı müca-
delesi.87 

İbn Rüşd, ünlü reddiyesini Tehâfütü’t-Tehâfüt (Tutarsızlığın Tutarsızlığı) 
adıyla yayımladı. Bu yapıtını Gazâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife (Felsefeye Reddiye) 
adlı İslam Aristotelesçiliğine, hatta İslam felsefesine öldürücü darbeyi vuran 
reddiyesine karşı bir reddiye olarak kaleme aldı.88 

İbn Rüşd âdeta iki üstada hizmet eden bir öğrenci gibiydi. Bir tarafta selef-
lerinden daha fazla Aristoteles’e bağlı ve onun en ünlü açımlayıcısıyken, diğer 
taraftan vahye karşı konularda üstadı Aristoteles’in düşüncelerini açımlamak-
tan kaçınır, okuyucularının düşüncelerini kendi fikirlerine yönlendirirdi. 

Aristoteles’in Politika’sına ulaşamadığından, Eflatun’un Cumhuriyet’ine 
açımlamıştır. Bunun dışında Aristoteles’in tüm eserlerini açımlamış ve özet-
lemiştir. O, bütün Yunan felsefesini, Yeni-Eflatuncu kelam ekollerini, din ve 
hukuk geleneğini, tasavvuf düşüncesini ve doğa bilimlerini inceleyen, aynı za-

87 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 166.

88 Opelt, Ilona, a.g.e., s. 72; ayrıca bkz. İzmirli, İsmail H., a.g.e., s. 289.
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manda Aristoteles felsefesini açımlayarak ve Batı dünyasına tanıtan önemli 
bir yorumcudur. İbn Rüşd, Eflatun açımlamalarında onun devlet fesefesinin, 
bulunduğu zaman içinde de önemini vurgulamıştır. Açımlamalarında çoğu za-
man Eflatun’u bire bir iktibas ederek, bazen de kısaltarak yorumladı. Orijinal 
eserdeki örnekleri değiştirerek, Yunan mitolojisi yerine İslami örneklere yer 
vermiştir.89 Siyasi felsefe düşüncelerinde akılcı görüştedir. O, hukukun, devle-
tin ve halifeliğin temellerini hep akli düşüncelere dayandırır.

Eflatun’un Cumhuriyet’indeki farazi şehirleri kaldırarak yerlerine İslam 
dünyasında var olan şehirleri konu etmektedir. O, “İdeal şehirdeki kadınlar 
ile erkekler aynı rolleri üstlenebilirler.” düşüncesinin altını çizer ve bu “ideal 
şehirlerde kadınların yükümlülüğü sadece çocuk yapmaktır, dolayısıyle onlar 
bitkilerdir” diyen Eski Yunan düşüncesine karşı çıkmaktadır.90 Böylece İbn 
Rüşd’ün devlet açımlamasında yaşayan canlı ruhu görmek mümkündür. İbn 
Rüşd gününün canlı örneklerini de bu bağlamda ve aynı kıstaslar çerçevesin-
de irdelemektedir. 

O, hep ‘vahiy’ ile ‘aklı’ uzlaştırmaya gayret etti. Bu konularda illada inan-
dırıcı olmak yerine çoğu zaman içseldi. Ona göre, akıl ile vahiy çatışmaz; bu 
nedenle, ‘ilahî hakikat’in bilgisine götüren yollardan birisi de akıldır. İbn 
Rüşd’ün bu yaklaşımı, felsefecilerle kelamcılar arasındaki çatışmayı giderecek 
nitelikte olmasına rağmen, İslam dünyasından çok Hıristiyan dünyasında et-
kili olmuştur. 

Nihayatinde o da aklın ‘ilk’liğindeki düşünceye bağlı kaldı. Aristotelesçi 
okulun, İbn Rüşd ile son bulduğu ileri sürülebilir. İslam felsefesi, İbn Rüşd’den 
sonra artık daha değişik açılımlar aramaya başlamıştır.91

5. Musa bin Meymûn ve İbn Haldûn 

Konumuz olan felsefe okuluna ve başka bir okula da bağlı olmayan İbn 
Haldûn’u burada konu etmemin tek nedeni onun, konunun uzantısı olan siya-
set felsefesi hakkındaki düşüncelerini kısaca da olsa burada hulasa etmektir. 
Zira, onun devletle ilgili düşünceleri Batı’ya geç ulaşmasına rağmen, kalıcı te-
sirler bıraktı.

İbn Meymûn, akılcılığı temsil eden ve Meşşâî felsefesini, İbn Rüşd ile bir-
likte Batı dünyasında derin izler bırakacak şekilde temsil etti. Onu burada 
kısaca konu etmemin bir başka ve önemli nedeni ise, onun en önemli yapıtı 
Buch More Neboukim (Şaşırmışlara Kılavuz) XV. yüzyılın başında Latinceye 
çevrildikten sonra İslam felsefesi ile Batı felsefesi arasında köprü işlevini üst-

89 Opelt, Ilona, a.g.e., s. 71-72; ayrıca bkz. İzmirli, İsmail H., a.g.e, s. 291.

90 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 174.

91 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 175.
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lenmesidir. Fârâbî ve İbn Sînâ’nın tesiri altında olan İbn Meymûn, öğrencisi 
olduğu İbn Rüşd’ü okuturdu. 

5.1. Musa bin Meymûn (1135-1204)

Musa bin Meymûn, Batı İslam dünyasının, Yahudilik dinine mensup filozof-
ları arasında en etkili olanı ve tanınmışıdır. 1135 yılında Kurtuba’da doğdu 
ve 1204’te İskenderiye’de öldü. İbn Meymûn, İbn Rüşd’ün öğrencisi bir filo-
zof olarak İbn Rüşdcü felsefeyi okuturdu, fakat aynı zamanda Fârâbî ve İbn 
Sînâ’nın da tesiri altındaydı. O, kitabında İbn Sînâ’dan sık sık bahseder, hatta 
İbn Sînâ’yı Aristoteles’e tercih eder. Spinoza üzerindeki etkisi de zaten bu ne-
denledir. Aristoteles ile İbn Rüşd’ü karşılaştırmış ve bu iki felsefe ile Yahudi 
şeriatı Ahd-i Atik’i bağdaştırmayı denemiştir. Aristoteles felsefesini vahye uy-
gunluğuyla sınırlamış ve böylece bir İbrani felsefesi ortaya koymuştur. Onun 
felsefesi özünde, öğrencisi olduğu Rüşdcü bir felsefeydi. İbn Rüşd onun saye-
sinde Yahudiler arasında tanındı ve bir üstat olarak kabul edildi. Bu sayede de 
İbn Meymûn’un felsefesi daha geniş alanlarda yaşama imkânı buldu.92

Yapıtı Buch More Nebukim’da akıl ile vahiy arasında sürüklenen birbiri-
ne karşıt düşüncelerde şaşkın kalanlara yol gösterdi. Yahudilikteki akla aykırı 
noktaları mecazi olarak açıkladı. Tevrat’a sevgisi nedeniyle maddenin önce-
sizliği konusunda üstadı İbn Rüşd’den ayrı düşerek, maddenin öncesizliğini 
kabul etmedi. Ona göre, âlemin başlangıcı olduğuna göre, sonunun da olması 
tabiidir. Bu da, Allah’ın kurduğu düzeni yıkabileceği anlamını taşır.93 Onun si-
yasi düşünceleri üzerinde hâkim etkinin Fârâbî felsefesi olduğu, daha az oran-
da da İbn Sînâ ve İbn Bacce olduğu bilinmektedir. Ancak onun, konulara bakış 
açısını Eflatun ya da Yeni-Eflatuncu felsefeden aldığı muhtemeldir.94 

Musa bin Meymûn akılcı felsefenin önemli ögelerini Yahudi şeriatına sok-
tuğundan uzun zaman hahamların saldırılarına uğramışsa da, daha sonra 
Yahudi bilim adamları arasında önemli bir nüfuza sahip oldu.95 Sonuç itiba-
rıyla, Musa bin Meymûn Yahudi kültür dünyasında, akılcı felsefesi sayesinde 
düşünce özgürlüğünü yerleştirerek büyük bir devrim gerçekleştirdi. 

5.2. İbn Haldûn (1332-1406)

1332 yılında Tunus’ta doğan İbn Haldûn’un geçmişi, Endülüs’e dayanmakta-
dır. Dedeleri İşbiliye’nin ileri gelenlerindendi. Felsefe ve diğer bilimlerle il-
gileniyorlardı. Daha sonra buradan kuzey Afrika’ya, Tunus’a göç ettiler. İbn 

92 de Boer, a.g.e., s. 184; ayrıca bkz. İzmirli, a.g.e., s. 349.

93 Ülken, a.g.e., 1983, s. 183.

94 Adamson, Peter; Taylor, Richard C., İslam Felsefesine Giriş, s. 390.

95 İzmirli, İsmail Hakkı, a.g.e., s. 349.



İslam Felsefesinin Doğuşunda Eflatun-Aristoteles Felsefesinin Etkisi / İ. Yılmaz Bayraktarlı 225

Haldûn da burada yetişti. Ciddi bir eğitim alan İbn Haldûn’un hayatı çok ha-
reketli geçti.96

İbn Haldûn’un doğumundan kısa bir zaman önce Tunus’ta başlayan bilim-
sel gelişme onunla iyice hareketlilik kazandı ve tanındı. Bizatihi kendi bölge-
sindeki kısa ömürlü devletçiklerin gelişme ve yıkılmalarına tanık oldu. Bu de-
ney ve gözlemlerini Mukaddime adlı meşhur yapıtında topladı.97 O, birçok yer 
dolaştıktan, Endülüs’e gidip Gırnata’yı gördükten sonra, diğer birçok bilgin ve 
yazar gibi Mısır’a gitmiş, oraya yerleşmiş ve 1406 yılında Kahire’de ölmüştü.

Batı İslam dünyasının en tanınmış tarihçi, sosyolog ve filozoflarındandır. 
Eserlerinin çoğunun orijinalleri kayboldu. Elimizde bulunan yapıtları İbranice 
ve Latince tercümeleridir.98 Onun fikirlerinin zamanın İslam dünyasında ge-
rekli ilgiyi görmedi. Fakat XV. yüzyıldan sonra birçok Avrupalı devlet adamı, 
diplomat ve Müslüman devlet adamı onun eserlerini İbranice ve Latince ter-
cümelerinden tanıdıktan sonra, İbn Haldûn’un ekolüne tâbi olduklarını bil-
mekteyiz.99 Diğer taraftan, Türk tarihçilerinde de, onun düşüncelerinin izleri-
ni görmek mümkündür.100

İbn Haldûn, Batı Latin dünyasında, Sarton, Toynbee gibi bilim adamları 
tarafından en büyük İslam rasyonalisti olarak değerlendirilmiştir.101 Hulasa, 
İbn Haldûn’un düşünce sistemi, Batı Latin dünyasının çeşitli bilim dallarında 
takip edildi. Bu bağlamda Mukaddime’nin ilk bölümündeki çevreye adaptas-
yon kuramı örnek verilebilir. Bu kuramın etraflıca tartışılması, Darwin’in ev-
rim kuramından beş yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Eflatun ve Aristoteles’ten 
bu yana bilime konu olmayan ‘toplumbilim’, ‘sosyoloji’, Avrupa’da daha sonra 
ancak XIX. yüzyılda ortaya çıkmasına karşın, İbn Haldûn tarafından adı geçen 
yapıtının ikinci bölümünde temellendiriliyordu. Yine Mukaddime’nin beşin-
ci bölümünde geçim, kazanç, ticaret, sanat ve tarım yolları gibi zamanımızın 
sosyo-ekonomik konuları incelemektedir. Bu kısmın birçok ilkesinin izlerini 
Karl Marx’ın Das Kapital adlı başlıca yapıtında gözlemlemek mümkündür.102

İbn Haldûn’un düşüncelerinde, Eflatun’un Devlet’i, Pisagor-Eflatun fese-
fesi ve Şarklı seleflerinin tarih yapıtları, dinî bilimlerden daha fazla etki bı-
raktı. İbn Haldûn da Eflatun gibi, metafizik de, duyu ötesi varlıklar ve ruhsal 
varlıkların özleri de doğrudan doğruya akli kanıtlar ve kanıtlamalarla biline-

96 Lexikon der Islamischen Welt, s. 37.

97 Sarıca, Siyasi Düşünce Tarihi, s. 48.

98 de Boer, Die Geschichte der Philosophie im Islam, s. 178.

99 de Boer, a.g.e., s. 184.

100 Lexikon der Islamischen Welt, s. 38.

101 Bürgel, J. Christoph, a.g.e., s. 164.

102 İbn Haldûn, Mukaddime (Buch der Beispiele, die Einführung), s. 51-52, 209- 236 ve Sarıca, a.g.e., 
s. 50.
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mez, demektedir. Nesnel varlıklardan akledilirleri soyutlamak, ancak algıladı-
ğımz şeylerde mümkün olabilir. Fizikötesi varlıklarla aramızda duyu perdesi 
olduğundan onları anlayamayız. Öyleyse onlar hakkında başka özelliklerden 
bahsetmemiz olanaklı değildir. Bu durumda onlar hakkında akli kanıtlardan 
ziyade ‘zan’dan bahsedebiliriz. Amacımız metafizik varlıklar hakkında kesin 
bilgiye ulaşmaksa bu amaca hizmet etmeyen bilgilerle uğraşmak gereksiz-
dir.103

Siyaset bilimci ve filozof olarak ünlenmiş Machiavelli’nin meşhur yapıtı 
Hükümdar’da İbn Haldûn’un sistemini takip ettiği aşikârdır. Birçok konu-
da benzeşimlere rağmen temel konularda dahi birbirlerine zıt görüşleri de 
görmek mümkündür. Özellikle hükümdarın toplum üzerindeki egemenliği-
ni koruma yöntemlerinde ayrılmaktadırlar. İbn Haldûn’a göre hükümdarın 
egemenliğinin zayıflamasıyla ülkeyi idare etmek zorlaşır, yıkılışa kapı açar. 
Dolayısıyla topluma sertlik ve şiddet göstermek, asıl itibarıyla ülkenin beka-
sı için zararlıdır. Toplumun bireyleri korkudan yalan söylemeye başlar, hile 
yaparlar. Bu da zamanla alışkanlık yapar, toplum ahlakı bozulur. Hükümdar 
sevecen olmalı, halka iyilik yapmalı ki, halk iyi idare edildiği hissiyle hüküm-
darını, ülke ve ülküsünü sahiplensin.

Machiavelli’ye göre ise durum tamamen tersi olmalıdır; her şeyden önce 
toplumun kalbine korku düşürmeli, hükümdar sevimli olmaktansa korkutucu 
olmalıdır. Zira, insan korktuğuna sevdiğinden daha çok hizmet eder. Devletin 
varlık ve sürekliliği yalnız orduya bağlıdır. Hukuk dışı uygulamalar eğer ül-
kenin geleceğine hizmet edecekse, hükümdar bundan utanç duymamalıdır. 
Çıkar sağlamayan sözü yerine getirmek gerekmez.104 

 

103 İzmirli, İsmail Hakkı, a.g.e., s. 372.

104 İbn Haldûn, a.g.e., s. 109-141; ayrıca bkz. İzmirli, a.g.e., s. 370 ve Sarıca, a.g.e., s. 53.
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İslam Felsefesinin Doğuşunda Eflatun-Aristoteles Felsefesinin Etkisi 
Doç. Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı

In der vorliegenden Arbeit geht es um die Rezeption Platons und der griechischen Philosophie in der 
Islamischen Welt. Hierbei soll die Frage aufgegriffen werden, inwiefern diese Philosophie von den is-
lamischen Philosophen des Mittelalters aufgenommen und angewandt wurde. Das Verhältnis Platons 
und seiner Philosophie zur islamischen Welt eines der wichtigsten Probleme in der Geschichte der ge-
genseitigen Befruchtung von Abend- und Morgenland. Steht der bedeutende Einfluß griechischer, nicht 
zuletzt platonischer Philosophie und Wissenschaft auf das orientalische Denken außer Zweifel, so erfuhr 
anderseits die Frage nach der Abhängigkeit Platons von östliche Weisheit im Lauf der Zeiten verschi-
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edene Beurteilung, entsprechend dem jeweiligen Verhältnis des lateinischen Westens zum Orient; in 
Perioden der Annäherung fand man naturgemäß eine ganz andere Antwort als in solchen, da Ost und 
West getrennte Wege gingen.
 

Darüber hinaus soll untersucht werden, auf welchen Widerstand diese Philosophie in der islamischen 
Orthodoxie traf. Um alle diese Fragen ausreichend beantworten zu können, erscheint es primär no-
twendig , den Einfluß griechischer Philosophen wie Aristoteles, Platon und des Neuplatonikers Plotin 
zu untersuchen. Aus diesem Grunde erscheint es von Wichtigkeit in einen weiteren Schritt zwischen der 
islamischen Philosophie des Ostens und des Westens zu trennen. Diese Trennung soll bewirken, die zu 
behandelnden Ansichten der griechischen Philosophen und der Rezeption platonischer Philosophie, 
nach dem Gesichtspunkt des jeweiligen islamischen Philosophen zu systematisieren. Zudem soll durch 
so eine Trennung dem nicht allzu geweihten Leser die Möglichkeit angeboten werden, die islamische 
Philosophie näher kennen zu lernen. 

Abschließend muß auch erwähnt werden, daß die Ost-West Trennung der islamischen Philosophie dazu 
beitragen soll, die allzu umfangreiche Thematik der Philosophie in den Rahmen einer Untersuchung 
einzugrenzen, ohne dabei die wesentlichen Grundzüge eines solchen Themas zu vernachlässigen.

İslam Felsefesinin Doğuşunda Eflatun-Aristoteles Felsefesinin Etkisi 
Doç. Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Özet

İslam felsefesinin karakterini, ana hatlarını, Eflatun, Aristoteles ve Plotin belirlemektedir. Bu felsefele-
rin Doğu İslam dünyasında en ünlü temsilci ve savunucuları arasında Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve Gazâlî’yi 
sayabiliriz. Eski Yunan felsefesinin Batı İslam dünyasında ki en önemli temsilcileri ise İbn Bacce, İbn 
Tufeyl, İbn Rüşd, İbn Haldûn ve İslam felsefesi içinde sayılıp sayılmayacağı tartışmalı olan Yahudi filo-
zof Musa bin Meymûn olmuştur. 

Yunan felsefesi, önce İslam dünyasının doğusuna ve buradan da batıya ulaştı. Yunan felsefesini, dola-
yısıyla Aristoteles’in en önemli temsilcisi sıfatıyla, Batı Latin dünyasına kazandıran İbn Rüşd olmuştur. 
Bu sebeple İbn Rüşd “Aristoculuğun Avukatı” diye de adlandırılmaktadır.

İslam dünyası filozoflarının çoğu, aynı zamanda hekimdiler. Latin dünyasında felsefe teolojiye bağımlı 
olarak düşünülürken, İslam dünyasında tıp bilmine bağlı olduğu düşünülmüstür.

İbn Rüşd ortaçağın son büyük düşünürüydü. Hıristiyan dünyası filozoflarına ve diğer bilim adamlarına 
etkisi büyüktü.

 
İbn Rüşd’ün ölümü ile (1198) İslam dünyasında Aristotelesçi felsefenin sona erdiği düşü-

nülür. Bundan sonra “Merkezi İslam” (Sünni İslam) düşün alanına hâkim oldu. Bir düzeye kadar bu dü-
şünce doğrudur. Ancak, İslam felsefesi ve “kelam” kendi alanlarında oldukça geniş yankı buldu. Böylece 
felsefi sorunlarda “din bilimleri” arasında değerlendirilme imkânı bulunca, Yunan-İslam Eflatunculuğu 
da büyük bir darbe yemiş oldu. 

Çalışmada konu edilen filozofların, siyaset felsefesi üzerine düşünceleri kısaca da olsa ön plana çıkarıl-
mıştır. Sözgelimi Fârâbî’nin hedeflediği, bireyin nihai mükemmeliğe ulaşmada nelere dikkat edeceğidir. 
Fârâbî şehirleri kategorize ederek, toplumu, erdemli şehir ile erdemsiz şehir arasındaki farka dikkat 
çekiyor. Erdemli şehrin hükümdarının on iki erdemini ön şart olarak sıralayarak, toplumu idare edecek 
şahsın özelliklerinin bilinmesine yardımcı oluyor. Fârâbî iki önemli siyasi eserinde, çalışmalarını plato-
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nik ilham altında yazdığı çok açıktır. O, bu siyasi eserlerinde, amacın iyilik, fazilet gerçek mutlu bir hayat 
ise, saadetli ve faziletli bir toplum için, bilge bir yöneticinin kol kanat germesiyle elde edilebileceğini 
savunur. 
Bu çalışmayı kısaca özetleyecek olusak, Yunan düşüncesi İslam felsefesinin oluşumunda ana kaynak, 
doğal olarak klasik Yunan felsefesidir. Buna ilaveten Doğu toplumlarında var olan hikmet öğretisi bu 
felsefenin can damarıdır, demek abartılı olmaz. Bu bağlamda, İslam filozofları, Aristoteles’i neredey-
se XIII. yüzyıla kadar pek tanınmayan Batı dünyası aksine, ilk zamanlardan itibaren Eflatun ve Yeni-
Eflatuncu felsefeyi aynı zamanda da Aristotelesçi felsefeyle tanışmış ve söz konusu felsefeleri, onlara, 
mümkün varlık ve zorunlu varlık örneklerinde olduğu gibi, başkaca kavramlar ekleyerek İslam kültür 
çevresine dâhil etmiştir. 
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Gazâlî ve Tasavvuf
 

Ömer Faruk Altıparmak
Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi 

Gazâlî (öl. 1111), bütün ilimlerin ve felsefi tartışmaların en verimli olduğu dö-
nemlerde, beşinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış bir düşünürdür. Bu dönem, 
kelam, tasavvuf ve felsefenin bütün problemlerinin ortaya konulduğu, tahlil ve 
tenkitlerinin yapıldığı bir dönemdir. Ancak, Gazâlî’yi düşünce tarihinde belli 
bir yere oturtmak çok güçtür. Çünkü o, bir taraftan felsefeyle cedelleşirken, 
diğer taraftan felsefi metodu kullanmıştır. Şer’i burhanı kullanırken akli bur-
hanı da ihmal etmemiştir. Bir taraftan kelama tenkit/eleştiri getirirken, diğer 
taraftan kelam konusunda önemli tespitler ortaya koymuştur. Ayrıca tasavvu-
fu savunurken, hulul, ittihad ve vahdet-i vücûda ihtiyatla bakmıştır. Bu hâliyle 
Gazâlî, gerçekten İslam düşünce tarihinin en renkli siması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Onu daha iyi tanımamız için düşünce sürecinde geçirdiği evreleri 
kısaca belirtmemiz gerekmektedir. Böylece onun tasavvufa bakış açısını tespit 
etme imkânı bulabiliriz.

Gazâlî, ilmî çalışmalarına seçkin bir âlim olan Razkânî ile başlar. Sonra 
çalışmalarını Ebû Kâsım el-İsmailî ile devam ettireceği Cürcan’a gider. Onun 
en önemli hocası, İmamu’l-Harameyn el-Cüveynî’dir. Devrinin en önemli su-
fisi olan Farmadî ile sufi düşünce üzerine çalışmalarda bulunur. Başarılı bir 
bilgin olduğu için, Bağdat’taki Nizamiye Medresesinin başına getirilir. Gazâlî 
burada fıkıh ve kelam dersleri verir. Bununla beraber Nizâmü’l-Mülk’ün su-
ikaste kurban gitmesi ve kısa bir süre sonra da Sultan Melik Şah’ın ölmesi, 
onu, –el-Munkiz adlı eserinde bahsettiği gibi– kendisini tamamen Tanrı’ya 
adanmamış yaşam biçiminden vazgeçmeye zorlar. Takriben on yıl süreyle bir 
sufi meşrep olarak Suriye, Filistin ve Hicaz’ı baştanbaşa dolaşır. Ancak, daha 
sonra, öğretim faaliyetine yeniden başlayacağı yer olan Nişabur’a geri döner 
ve beş yıl sonra da Tus’ta vefat eder. Gazâlî, Yunan-Arap felsefesinin İslam 
düşüncesinde takdir edilen bir değer olarak adlandırabileceği birikimi özellik-
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le başarabilecek yeterlilikte, donanımlı bir simaydı. el-Munkız adlı eserinde, 
Bağdat Nizamiyesinde hem 300 öğrencisinin eğitimiyle uğraşmış hem de fel-
sefenin bütün alanlarını 3 yıl içinde inceleyerek bunların üzerinde tefekkür-
de bulunduğunu söylemektedir. Özellikle bu çalışma, Nişabur’da Cüveynî ile 
birlikte deruhte ettiği hazırlık çalışmasıyla ilgilidir. Böylece Gazâlî, filozofların 
kitaplarını dikkatli bir mütalaa ile ilimlerin özünü kavrama imkânını bulur.1

Gazâlî’nin; İmamü’l-Harameyn’in vefatı üzerine ünlü Selçuklu Veziri 
Nizâmü’l-Mülk’le ilişkileri oldu. Onun kurduğu “Medrese-i Nizamiye” adlı 
Bağdat Üniversitesine rektör muadili bir göreve tayin edildi. Bu dönem, 
Gazâlî’nin hayatında ele alınması gereken bir dönemdir. Zira bu evrede, ki-
şiliğinin gelişmesi ve etkileşmesi için elverişli ortamı bulmuş ve felsefi bilgi-
sini derinleştirmiştir. Bu görevi sırasında iki önemli kitabını kaleme almıştır. 
Bunlar; Mekâsidu’l-Felâsife ve Tehâfutu’l-Felâsefe adlı eserlerdir. Hayatının 
otuz altıncı yılı, Gazâlî için bir dönüm noktasıdır. Bu yaşlardayken; yakin/ke-
sin bilgiye, zihnî kesinliğe varma sorunu onun için öylesine bir bilinç sorunu 
oldu ki, çok ciddi bir iç bunalıma sürüklendi. Meslek ve aile hayatı da bu bu-
nalımla sarsıldı. 1095 yılında Medreseyi ve ailesini terk eden Gazâlî, kendisi-
ni kesin bilgi ve yakini elde etmeye adadı. Tüm vaktini tefekküre ve tasavvuf 
ehlinin manevi yöntemlerine hasretti. Bunalımı yenip şüphelerini giderince, 
vatanına döndü ve hayatının sonlarını burada ders vererek geçirdi.2 

Gazâlî, vardığı noktayı el-Munkiz’de şöyle ifade etmektedir: 

Yakin (gerçek) derecesine varan bilgi, asla şüphe götürmeyecek derecede 
anlaşılan bilgidir. Bunda şüpheye kapılma ihtimali yoktur. Kalp böyle bir ih-
timale yer vermez. Böylece yakin hasıl etmediğim hiçbir bilgi itimada şayan 
değildir.3 

Bilgi problemi Gazâlî’nin düşüncesinde merkezî bir yer işgal eder. Bunun 
nedeni, felsefenin tamamen akli yorumlara öncelik vermesi, kelamın nass 
merkezli olarak akli yorumlara başvurması ve tasavvufun da akıl ve duyu bil-
gisine karşı olumsuz tavırlarıdır. Bu nedenle Gazâlî, sağlam temellere dayalı 
bilgiyi bulmayı gaye edinmiştir. Onun otobiyografik eseri el-Munkiz’de açık-
lamaya çalıştığı ruhi sıkıntıları ve akli şüpheciliği çok dikkat çekicidir. Onun 
gayesi, “içinde şüphenin asla bulunmadığı bilgi”4 olarak nitelediği kesin bil-
giyi, hem ruhsal ve zihinsel çıkmazını çözümlemede hem de tüm sisteminde 
keşfetmek ve bir anahtar olarak sunmaktır.

1 Macit Fahri, İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, s. 95-
96.

2 Henry Corbın, İslam Felsefe Tarih, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986, s. 181-182.

3 Gazâlî, el-Munkızu mine’d-dalâl, çev. Hilmi Güngör, İstanbul, 1948, s. 16-17.

4 Gazâlî, Munkız, s. 4-5.
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Gazâlî, insanın en önemli yönünü “akıllı” bir varlık olmasına bağlar. Aklın 
Allah’ı bulmada önemli bir güç olduğu kadar Allah’ın insanı muhatap alması-
nın bir nedeni olarak da görür. Gazâlî’ye göre, İnsan-Tanrı ilişkisinin daha iyi 
anlaşılması için insanın bilme gücü ve bilgi vasıtaları çok iyi bilinmesi gerekir.5 
Bu nedenle Gazâlî’nin felsefesinin temelini “bilgi problemi” oluşturmaktadır. 
Gazâlî, aklın rolünü kabul etmekle beraber; metatafizik sahadaki başarısızlığı-
na dikkat çekmektedir. Ona göre metafizik alan dışında, aklın verdiği hüküm 
doğrudur. Gazâlî, mantığa dayanan bir metodolojiyi tüm nazari ilimlerin giri-
şinde gerekli bulmakta, onların doğruluk ve güvenilirlik kontrolünün mantık 
tarafından yapılmasının önemine dikkat çekmektedir. Aksi durumda ilimle 
uğraşanların güvenirliklerini kaybedeceğini özellikle vurgular. Duyuların in-
sanı yanıltabileceğini söyleyen Gazâlî, sadece aklın insanı bu yanıltıcı etkiden 
kurtarabileceğini belirtir.6 

Aristo mantığının bir özeti niteliğindeki Mi’yârü’l- İlm, Yeni Eflatuncu 
düşüncesinin özeti konumundaki Mekâsidü’l-Felâsife ve Eflatuncu-Aristocu 
zemin üzerinde sentezlediği ve mistik esaslara dayalı ahlaki bir tez olan 
Mîzânü’l-Amel de dâhil olmak üzere, Gazâlî’nin felsefedeki yeterliliğinin kısta-
sı, elimize ulaşan felsefi yazılarından öğrenilebilir. Bununla birlikte Gazâlî’nin 
Tehâfütü’l-Felâsifesî’nin girişinde filozoflara karşı yaptığı ciddi eleştirisinde 
amacının, basit olarak Aristoculuğu veya Gazâlî’nin kendi ifadesine göre İslam 
felsefesinde önemli filozoflar olarak bilinen Fârâbî ve İbn Sînâ tarafından yo-
rumlandığı şekilde, daha çok Yeni Eflatunculuğu redde bir nevi zemin hazır-
lamak olduğu söylenmektedir. Gazâlî filozofları delillerle çürütürken, felsefeyi 
dört kısma ayırabilecek kadar makul bir yol takip eder.

Birinci kısım, ‘dinle ilgisi’ yoktur, bu bakımdan sorgulanamaz. Bu, ‘düşün-
cenin bir aracı’ olan mantıktır.

İkinci kısım, bunu da doğrudan dinle ilişkilendiremeyeceğimiz matematik-
tir. Ki bu kesinliği ve apaçıklığı sayesinde öğrenciyi, tüm felsefi bilimlerin aynı 
kesinlik derecesine ulaştığını düşünmeye itebilir.

Üçüncü kısım, içinde bulunan kıymetli kurallar ve prensipler nihai olarak 
peygamberler ya da sufi önderlerin öğretilerinden alındığı için, bu kısım hiç-
bir itiraza mahal olmaksızın siyasi ve ahlaki mesleklerle ilgilenen bölümdür.

Dördüncü kısım ise, filozofların hata anventerini oluşturan, fizik ve meta-
fizik bölümleridir.7

5 Gazâlî, Munkız, s. 2.

6 Gazâlî’nin mantığa bakışını anlamak için onun, Mi’yârü’l-İlm, Mihakkü’n-nazâr ve Mekâsıd’daki 
mantık bölümüne bakılmalıdır.

7 Fahri, İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş, s. 96.
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İşte Gazâlî bu aşamada filozoflara, yirmi noktadan eleştirilerini yoğunlaş-
tırır. Ve filozofları tekfir ederken üç önemli hususa dikkat çeker. Bunlar; âle-
min ezeliliği, Tanrı’nın tümelleri bilip tikelleri bilmemesi ve bedenen dirilişin 
inkârıdır. İlk meselede Gazâlî, âlemin ezeliliği tezinin, mantıksal olarak onun 
yaratılmamasını icap ettirdiğini ileri sürer. Bu açıdan Gazâlî, âlemin zaman-
da yaratıldığını ve sonuçta yaratıcının emriyle varlığının da sona ereceğini is-
patlamaya yönelik mantıksal kanıtlamaları ileri sürer. İkinci meselede, âlemi, 
ilim ve iradesiyle yaratan Allah’ın, âlemde olup biten tikel şeylere dair ilminin 
bulunmadığını söyleyerek Tanrı’nın ilminin kapsamını daralttıkları gerekçe-
siyle filozoflara karşı çıkmaktadır. Filozoflar Tanrı’yı temel sıfatlarından so-
yutladıkları için O’nu ölü yerine koydukları iddiasındadır. Üçüncü mesele ise, 
bedenin dirilmesiyle ilgili olarak Gazâlî, ilk adımda ruhun iddia ettikleri gibi 
filozoflar tarafından görsel biçimde ölümsüz ya da yok edilemez olduğunun 
kanıtlanamayacağını göstermeye yönelik ustaca bir yöntemle sunar. 

Ona göre durum böyle olursa, o zaman onların yegâne çıkış yolu Kur’an’ın 
2. suresinin 154. ayetinde açıkça belirttiği gibi, ruhun ya da nefsin ölümsüz 
ve yok edilemez olduğunu sarih olarak ortaya koyan vahyin otoritesine bo-
yun eğmektir. Bu ayet Kur’an’da şöyle geçmektedir. “Allah yolunda ölenleri 
sakın ölüler sanmayın, onlar Rableri katında diridirler.” yine “iyi ruhların, Arş 
altında asılı duran yeşil kuşların kursaklarında tutulduklarından” söz eden 
hadisin de bunu doğruladığını ifade eder. Gazâlî daha sonra vahyin, ruhun 
ölümsüzlüğünden bahseden, bedenin dirilişiyle ilgili deliller ileriye sürer. Ona 
göre vahiy, kıyamet gününde ruhun kendi orijinal bedeniyle aynı veya değişik 
bir maddeden oluşan bir bedenle birleştirilebileceğini haber verdiğini belirt-
mektedir.8 Gazâlî bu meseleleri Tehâfütü’l-felâsife adlı eserde genişçe tartış-
maktadır. 

Gazâlî, bütün dinî ve felsefi doktrinleri tahlil ettikten sonra, her türlü insan 
bilgilerinden şüphe etmek gerekliliğini ele alarak “şüpheciliğe” ulaşır. Önce, 
insanı vehimlere götüren duyulardan, sonra bizi çoğu kere çelişik hükümle-
re götüren zihinden, daha sonra da güven vermeyen akıldan şüphe ediyor. 
Çünkü aklın ilkeleri, kesin hiçbir şey ifade etmiyor. Duyularla elde edilen algı, 
ancak içinde bulunduğumuz hâle göre doğrudur. Gazâlî, ancak dinî kişiliğe 
ulaşmak için metot olarak kullandığı bu şüphecilikten çıkıyor. Ancak onun ke-
sin bilgiye ulaşması Descartes’de olduğu gibi ilmî metodun zaferiyle olmuyor. 
Hakikati hararetle ararken kelam, Bâtınilik, felsefe ve tasavvuf doktrinlerini 
bütün derinlikleriyle inceliyor. Hakikate ulaşmak için çabada onları yetersiz 
buluyor. Bu tahliller arasında en önemlisi akla dayanan ilimlerin, yani mate-

8 Fahri, a.g.e., s. 95-97; ayrıca bkz.  Gazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, neşr. Süleyman Dünya, 5. Baskı, 
Kahire, 1972, s. 9, 182, 364.
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matik, mantık, tabii ilimler ve felsefenin tenkididir. Şu sonuca varıyor ki on-
lardan hiçbirinde mutlak hakikate ulaşmak için tam bir vasıta yoktur. Gazâlî 
duyular ve zekânın tenkidini yaptıktan sonra matematiğin, yalnız akılca tam 
kesin olanlara yaradığını söyler. Herkes matematiğin ilkelerini tartışmasız ka-
bul eder. Ona göre mantığın ilkeleri de aynı suretle doğrudur. Çünkü bu ilmin 
alanı sınırlıdır ve çok iyi çizilmiştir. Fakat metafizik hükümlerde tartışma var-
dır ve metafizik konularda doğru ve yanlış birbirine karışmış durumdadır.9

Gazâlî’nin, felsefe ve kelami doktrinler hakkındaki çalışmaları onun su-
suzluğunu bir türlü gideremiyordu. Zira yıllarca bu husus üzerinde uzunca 
bir tefekkür dönemi geçirmişti. Sonuçta, “Muhakkik sufilerin birinci derecede 
Allah yolunda kimseler oldukları, davranışlarının en iyi davranış, tuttukları 
yolun en iyi yol ve karakterlerinin de an sağlam karakter” olduğu hükmünü 
vererek, “onların tüm hareketleri; zahirî ve bâtıni tüm durumları, nihai olarak 
nebevi ışığın kaynağından gelmektedir.” şeklinde bir sonuca varıyor.10 Gazâlî 
artık tasavvufla tanışmış ve meşrep olarak tasavvufu seçmiştir. Şimdi acaba 
Gazâlî, tasavvufa nasıl bakmaktadır; bunu ana hatlarıyla belirtmemiz gerek-
mektedir.

Öncelikle şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. O, kuvvetli bir felsefe münekkidi 
olduğu kadar, sistematik bir kelamcı, bir fakih, gayede ise tasavvufa ulaşan 
sübjektivist bir İslam mütefekkiridir.11 Bu nedenle ona göre Allah’ı bilmenin 
esas ve kaynağının rasyonel bilgiye değil de ilham’a bağlanması gerekir;12 
çünkü Gazâlî, Allah’ın kalbine attığı nur olmazsa, hakikate ulaşamayacağını 
açıkça ifade eder.13 Gazâlî’ye göre sezgisel bilgi, tecrübeyle kazanılan bilgiler 
kabilinden olup kesinlik özelliğine sahiptir. Bu bilgileri kabul ve tasdik etmek 
bakımından nefs kendini mecbur hisseder, çünkü bu tür bilgiler apaçık ve be-
dihidir. Gazâlî, “tatmayan bilmez” ifadesinin hadsî (sezgisel) bilgiyi öz olarak 
belirttiğini ifade etmektedir.14 Kısaca sezgi, saf zihinde tezahür eden doğrudan 
bir biliş ve yakalayıştır. Gazâlî’ye göre bu, doğrudan, vasıtasız bir biliş olduğu 
için akıl yürütmeyle elde edilen bilgiden daha kesin ve apaçıktır. Ancak Gazâlî 
sadece mistik bilgiyi bilgi yolları olarak görmez. Ona göre akıl ve akıldan elde 
edilen istidlali bilgi ve duyuları da bilgi yolları olarak kabul etmektedir. Ancak 
son tahlilde kesin ve tatmin edici bilgi yolu olarak keşfî, ilhami, ledünni ve 
gaybi bilgiyi kabul etmektedir. Ona göre öğrenmekle elde edilen bilgiden ziya-
de, ilhamdan kaynaklanan bilgi önemlidir. Bilgi elde etmek için en önemli me-

9  Himi Ziya Ülken, İslam Felsefe Tarihi, İstanbul, s. 121.

10  Gazâlî, Munkız, s. 39.

11  Hilmi Ziya Ülken, “Gazâlî ve Felsefe”, AÜİF Dergisi, cilt: III-IV, Ankara, 1957, s. 99.

12  Gazâlî, Tehâfütü’l-Felâsife, s. 37.

13  Gazâlî, Munkız, s. 8.

14  Gazâlî, Mi’yarü’l-ilm, neşr. Süleyman Dünya, Kahire, 1961, s. 191-192.
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todun, nefs mücahedesi, kötü sıfatları yok etmek, masivayla alakayı kesmek 
ve tümüyle Allah’a yönelmek olduğunu belirtir. Bunun gerçekleşmesi hâlinde 
Allah, kulunun kalbine hâkim olur ve bilgi nurlarıyla onun kalbini aydınlatır. 
Allah’ın kalbe hâkim olmasıyla oraya rahmet feyzeder, nur kalpte parlar, sadr 
inşirah bulur ve melekut sırrı ona açılır, bu rahmet lutfu sayesinde kalpten 
perde kalkar ilahî sırların hakikatleri kalpte parlamaya başlar.15 Nitekim pey-
gamber ve velilere ilahî sırlar keşfolunmuş göğüslerine nur akmıştır. Ancak, 
bu öğrenme, okuyup yazmayla değil zühdi yaşamla gerçekleşebilir. Gazâlî’ye 
göre evliyanın ve peygamberlerin hakikat bilgileri ve gerçeği kavramaları bir 
ilim ve öğrenim yoluyla değil de belli bir hazırlık döneminden sonra bu bilgiye 
Allah’ın kendini açması şeklindedir.16 Kişi tasavvufi yola girip bu yolun gerek-
lerini yerine getirirse, kendisinde keşf ve müşahedeler zuhur eder. Gazâlî’ye 
göre bu bir merhaledir ve bir müddet sonra dil de devre dışı kalır ve kalp dev-
reye girer ve Allah’ı zikretmeye başlar. Sözle ifade edilemeyen bu hâl, eğer 
ifade edilmeye çalışılırsa birtakım yanlışlıklar yapılabilir.17 Gazâlî anlattığı bu 
şeyleri bizzat tecrübeleriyle yaşamıştır.18 Gazâlî için önemli olan ilim değil ma-
rifettir. Ona göre marifet, şüphe kabul etmeyen ilimdir ki ilme göre daha derin 
ve gerçeği bize daha yakından tanıtan bir bilgidir. Bunun en belirgin alameti 
ise, kalbin Allah’ı müşahedeyle yaşamasıyladır. Marifet, bâtıni iradeyle olur. 
Allah zâtının, nurunun ve sıfatlarının tanınması için kendini perde arkasında 
gösterir. Fakat tüm perdeleri kaldırmaz, çünkü O’nun zâtını görmek beşer gü-
cünü aşmaktadır. Allah, dünyayı karanlık, güneşi de onun için ışık kılmıştır. 
Bunun gibi, karanlık kalpler için marifeti ışık yapmıştır. Bulutların güneş ışı-
ğını engellemesi gibi, dünya muhabbeti de marifet ışığını engeller. Marifetin 
hakikati müminin kalbine atılmış bir nurdur.19 Böylece insan bu engelleri yu-
karıda bahsi geçen metotlarla aşabilirse hakikat keşfen kendisine ayan olur. 
Yine kişi kalbinde Rabbinden başka bir şey kalmadığında hakikate ulaşmış 
olur.

Sonuç

Gazâlî, aklı tenkit ederken ona önem vermemesinden değil, bilakis değeri ve 
sınırı bakımından olmuştur. O mantıki bilgiye olan itimadından dolayı aklın 
işleyiş kanunlarına düşünce sisteminde genişçe yer vermiştir. Duyuların ise 
yanıltıcı olduğunu belirtir ve buna da akıl hüküm vereceğinden dolayı akla 
farklı bir önem bahşeder. Buna rağmen yakin/kesin bilgi arayışı onu septik 

15  Gazâlî, İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, Beyrut, trs., III. 19.

16  Gazâlî, Munkız, s. 50.

17  Gazâlî, Mişkâtü’l-Envâr, Kahire, 1964, s. 40. 

18  Bu hususla ilgili tecrübelerini el-Munkız mine’d-dalâl adlı eserde genişçe bulabiliriz.

19  Gazâlî, Ravdatü’t-tâlibîn ve u’mdetü’s-sâlikîn, Beyrut, 1986, II. 37.
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kılar ve bu düşünce onu rahatsız eder. Yukarıda da belirtildiği bu şüphecilik 
kendisini farklı bir arayışa itmiş ve seyahatlere çıkarak yakini bilgiyi, yani ke-
sin ve bedihi bilgi arayışına girmişti. Bu nedenle, sufi kişiliğiyle on yıl kadar 
seyahat ettikten ve birtakım tecrübeler geçirdikten sonra hakikatin ve kesin 
bilginin keşfen mücahede ve müşahedeyle mümkün olacağı sonucuna var-
mıştır. Yine Gazâlî, Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde, felsefecilerin görüşlerini 
tutarsızlıkla itham ederek çürütmeye çalışmıştır. Özellikle aklın ilahiyat ala-
nındaki güçsüzlüğüne dikkat çeker. Böylece bu hususlarda insanları dine ve 
tasavvufa yönlendirme veya insanları akla değil de ilahî hakikatleri tasavvufi 
yöntemler olan ibadetler, riyazetler ve nefs terbiyesinden sonra zevk ve keşfle 
idrak edip kavrayan kalbe ve ruha döndürmeyi arzu etmiştir. Gazâlî’ye göre 
akıl, Allah hakkında gerçek bilgiye ulaşamadığı hâlde, kalp her şeyin aslını 
idrak edecek potansiyel güce sahiptir. 

Böylece Gazâlî kendi yolunu çizmiş ve kesin bilgiye ancak ledünni ve keşfi 
bilgiyle ulaşılabileceği kanaatine tecrübî olarak varmış olduğunu anlıyoruz. 
Onun tasavvufla ilgilenmesi tasavvufa farklı bir boyut getirmiştir. Kendisi 
Sünni gelenek içerisinde yetişmiş biri olması nedeniyle tasavvufa çeşitli ne-
denlerle girmiş olan hulul, ittihat ve şatahat türü şeylere karşı çıkmış ve o 
günlerde yaygın olan abartılı şeyleri Kur’an ve Sünnet kriterleriyle değerlen-
direrek bu iki esasa uymayan görüşleri reddetmek suretiyle tasavvufa yeni bir 
vizyon kazandırmıştır. Gazâlîye göre tasavvufun özü, Allah’ın birliğinin (tev-
hid) itirafıdır. Ona göre tevhidin itirafı, filozofların söylediği gibi ne rasyonel 
düşünce ne de Bistâmî ve Hallâc’ın iddia ettikleri gibi O’nunla birleşmeyledir. 
Bilakis onun keşfi, ilahî nurların aydınlığıyla bilinebilir. Yani kesintisiz kişisel 
müşahedeyle ancak bilinir. 

 Nicholson, Gazâlî’nin İslam düşüncesindeki önemini şu ifadelerle tespit 
ediyor: “Bugünkü şekliyle Sünnilik, bir sufi olan Gazâlî’ye çok şey borçludur. 
Onun eseri ve sufiyane örnekliği sayesinde İslam’ın tasavvufi yorumu, hiç de 
küçümsenemeyecek derecede akıl ve naklin iddialarıyla hemahenk kılınmış-
tır.”
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Based on the life story of Gazâlî, it is stated that the intellectual stages he passed through. It is emp-
hasized on his seeking and how he decided on Sufism. On the other hand, it is also stated some of his 
philosophical criticisms and the subjects about restraints of mind. The mental and intuitive (sufistic) 
knowledge is compared and it is decided that sufistic knowledge is the close (real) knowledge. 
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Özet

Gazâlî’nin kısaca hayat hikâyesinden hareketle geçirdiği düşünsel merhalelere yer verilmiştir. Bu sü-
reçte Gazâlî’nin arayışına değinilerek, tasavvufta karar kılması üzerinde durulmuştur. Ayrıca Gazâlî’nin 
bazı hususlardaki felsefi eleştirileri ve aklın sınırlılığına yönelik konulara değinilmiştir. Akli bilgi ve 
sezgisel (tasavvufi) bilginin karşılaştırılması yapılmıştır. Tasavvufi bilginin yakin bilgi olduğuna kanaat 
getirilmiştir.
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Gazâlî yaşadığı yüzyıldan bugüne İslam bilgi felsefesi ve din sosyolojisinde, 
özellikle Anadolu’da en büyük kaynak olmuştur. Günümüzde yaşayan İslam 
anlayışının, onun öğretileri olduğunu savunan çoktur. Gazâlî aslında bir ikti-
sat bilgini olmasa da temel iktisadi konularda İslam iktisat felsefesinin temel 
kaidelerini ortaya koymuştur. 

Bu kaideler çerçevesinde Gazâlî’nin temel öğretilerini esas alarak 16. yüz-
yıldan bu yana oluşan iktisadi akımları, temel prensiplerini ve mevcut durum 
değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Konuların çok geniş kapsamlı ve de-
taylı irdelenmesi gerekmektedir. Ancak bu makalenin içeriği, Gazâlî kaynak-
larının kısıtlılığı ölçüsünde yapılacaktır. 

Gazâlî dinî yaşantıyı, ahlakı yaşantıyla bir bütünlük oluşturma çabasında-
dır. Gazâlî’de dinî-ahlaki hayatla iktisadi hayatın karşılıklı ele alınışında anah-
tar rolünü insan teşkil eder. Çünkü her iki hayatında süjesi insandır.1 Gazâlî, 
dinî hayatı iktisadi hayat açısından değil, iktisadi hayatı dinî hayat açısından 
ele almış ve değerlendirmiştir.2 Gazâlî’ye göre insanların dünyada hayatını bir 
amaç uğruna harcaması gerekir. Bu amaç, dünyada elde edebileceği ve har-
cayabileceği nimetler olabileceği gibi, inançları gereği ulvi şeyler de olabilir. 
İşte Gazâlî, insan hayatının asıl amacının Allah’a ulaşmak olması gerektiğini 
vurgular. Burada anlatılmak istenen ulvi amaçlar, cennet nimetlerine kavuş-
mak yahut cehennem azabından kurtulmak da olabilir ve bunun için kulluk 
edilebilir. Ancak bu ulvi amaçların hiçbiri kendini yaratan Allah (c.c.) rızasını 
ve sevgisini kazanmaktan daha kıymetli değildir. Rabbinin büyüklüğü karşı-

1 Sabri Orman,  Gazâlî’nin İktisat Felsefesi,  İnsan Yayınları,  İstanbul,  2007,  s. 57.

2 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi,  s. 58.
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sında O’nun rahmet ve sevgisini kazanmaktan başka kulluk amaçları daha az 
kıymetlidir. Cehennem ateşinden kurtulmak veya cennet nimetlerine ulaş-
mak için Allah’a kulluk edenler de vardır ve bunların yaptıkları da makbuldür. 
Ancak bunlar, Allah’a ulaşmak için ve layık olduğu için kulluk yapmaya oranla 
değersiz ideallerdir. Düşünülürse, cennet için çalışan kimse, aslında “midesi 
ve tenasül aleti” için çalışıyor demektir.3

Gazâlî’ye göre, insanın ihtiyaçlarını gidermeye yarayan maddelerin çoğun-
luğunun işlenmemiş hâlde bulunduğu bu dünyada, bunları ihtiyaçlarını gi-
dermeye elverişli duruma getirmek üzere çalışmaya başlaması iktisadi hayatı 
oluşturur. Fakat insan kendi kendine yeterli olamayacağı ve tek başına yaşa-
yamayacağı için de diğer insanlarla bir arada yaşayacak ve onlarla karşılıklı 
ihtiyaçların giderilmesi yolunda işbirliği ve iş bölümüne gitmesi gerekecektir. 
4Bir sonraki aşamada Gazâlî, devlet ve gerekliliğini de tanımlamıştır. O zaman 
iktisadi hayat aynı zamanda dinî ve ahlaki hayatı, devletinde denklemin içine 
girmesiyle hukuki kısıtları da içermekte ve bu eksen etrafında Gazâlî’nin ikti-
sat felsefesi tanımlamaları genişlemektedir.

Gazâlî’ye göre iktisadi hayatla dinî hayat arasındaki ilişki, insan dinî ha-
yatını sürdürebilmesi için iktisadi faaliyetlerde bulunmak zorunda olmasın-
dan kaynaklanmıyor. İnsan hayatını sürdürmek zaruretindedir. Bu zaruretten 
ötürü iktisadi faaliyetlerde bulunması dinî ve ahlaki problemlere yol açabilir. 
İleride inceleyeceğimiz iktisadi akımların neden olduğu toplumsal ve insani 
ahlak sorunları ve sosyal adaletsizlik gibi sorunları, Gazâlî ile aynı ortak payda 
altında, sentezini Gazâlî’nin yaptığı temel tanımlamalarla yapacağız. 

İktisadi hayatta ahlaki problemin otaya çıkışı ve çözümlerindeki temel ta-
nımlar nelerdir? 

İnsan bedeninin hayatta kalabilmesi için, gıda ve benzeri yararlı şeyleri 
kendine çekecek, zararlı şeyleri ise defedecek yeteneklere sahip olması gerek-
lidir. Gazâlî’ye göre, birinci ihtiyacı karşılamak için insanda “şehvet (arzu ve 
istek) kuvvesi”, ikincisini karşılamak için “gazap (öfke) kuvvesi” diye iki ye-
tenek yaratılmıştır. Diğer taraftan, insan bedeninde de, bu iki ruhi yeteneği-
nin icapları doğrultusunda iş görebilecek organlar yaratılmıştır. Fakat bu iki 
yeteneğe ve onların yardımcısı olan organlara bir üçüncüsünün de eklenmesi 
gerekir ki bu da “marifet (bilme) kuvvesi”dir.5 Marifet, gıdanın ne olduğunu 
ve nasıl elde edileceğini bilme yeteneğidir. Ancak, Gazâlî, bu özelliklerin hay-
vanlarda da olduğunu, insanı farklı kılan iki unsurun daha olduğunu söyler. 
Bunlar “ilim” ve “irade”dir.6

3 Gazâlî,  İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn,  IV. 375. 

4 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 59.

5 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 58.

6 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 59.
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İlim, insanın dünyevi ve uhrevi işlerin sonucunu hesap edebilme, doğru ve 
yanlışı ayırabilme yeteneğiyle akli zaruretleri ifade eder. İrade ise aklın telkin-
lerine göre davranabilme yeteneği olduğunu ve insandaki bu iradenin hayvani 
“şehvet iradesi”nden farklı olduğunu belirtir. 

İnsan, şehvet ve gazap eğilimlerinin kalbin telkinlerine göre irade göster-
diğini ve bu irade sonucunda Allah’a ulaşma yolunda yardımcı olduğunu, aksi 
yönde irade gösterdiğinde ise akli zaruretleri köreltip yıkıcı sonuçlar doğura-
bileceğini söylemektedir. Burada, kalbin ne olduğunu biraz daha açıklamamız 
lazım. 

Gazâlî kalbi iki mânada açıklamıştır. “İlk mânada kalp, insan bedeninin 
sol iç yanına konulmuş kozalak şeklindeki et parçasıdır. Sadece insana özgü 
olmayıp bütün hayvanlarda bulunan bu kalp, hayvani ruhun aracı olan bu-
harın kaynağıdır. Ölümle birlikte tüm duyuların yok olması bu kalp sebebiy-
ledir.” İkinci manasıyla kalp, “Allah’ın emanetini taşıyan, görgüyle bezenen, 
doğuştan bilgiyle dolu, evet sözüyle tevhidi düşünen ve tevhidi söyleyen in-
sani ruhtur. Bu kalp insanlığın aslıdır, meâd (dönüş) âlemindeki varlıkların 
sonudur.”7 Şehvet ve gazap eğilimlerinin iradeye yansımasındaki arzu edilen 
unsur, kalbin ikinci mânasıdır. Yani Allah’ı tevhit eden bilgi dolu ruhu ifade 
etmektedir. Kalbin ilim, hikmet ve tefekkür diye başka kuvveleri de vardır. 
Şehvet ve gazap kuvvelerine karşı mutlaka bu kuvvelerden faydalanılmalıdır.8 
Gazâlî, şehvet ve gazap eğilimlerini “heva saiki” (bâis el-hevâ), diğerini ise 
“din saiki” (bâis ed-dînî) diye adlandırır. Din saiki, arzu ve isteklerin dizgin-
lenmesine yöneltmesi itibarıyla insanı hayvandan ayırırken, heva saiki arzu ve 
isteklere yöneltmesi bakımından onu hayvanlara yaklaştırır.9 Gazâlî’ye göre 
bu iki saik, sürekli çatışma hâlindedir; her iki saikten birinin tamamen galip 
gelmesi mümkün olduğu gibi, normal olan bu çatışmanın devam etmesidir.10

Gazâlî’ye göre iktisadi faaliyetlerin öznesi olan insan, bu iç çatışmalarıy-
la iki saikin devamlı mücadelesi altında iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirir. 
İnsan tabii arzularını tatmin vasıtaları olan mal ve mevkiye (câh) şiddetli bir 
rağbet gösterir. Bu şiddetli rağbet, kıskançlıklara ve rekabete yol açar. Bu du-
rum riya, böbürlenme, malla övünme ve büyüklenme vb. ahlaki problemlere 
yol açar.11 Gazâlî’ye göre dinî-ahlaki hayat, iktisadi hayatla iç içedir ve iktisadi 
hayat bu iç çatışmaların heva saiki tarafını güçlendirebilir ve dinî saik yenik 
düşebilir. 

7 Gazâlî,  Meâricü’l-Kuds, Serkan Özburun, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995, s. 40.

8 Gazâlî,  İhyâ’,  III. 6. 

9 İhyâ’,  IV. 63.

10 İhyâ’,  III. 48.

11 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 60.
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İşte Gazâlî’nin riyazet dediği ahlaki terbiye problemi burada ortaya çıkıyor. 
İnsan, ruhundaki insani ve hayvani saiklerin çatışma hâlinde olduğu bir var-
lıktır. O hâlde insana düşen insani saikleri tercih etmektir. Gazâlî riyazet (ah-
laki terbiye) kavramını burada kullanır. Aslında ifade etmek istediği, insani 
saikleri, insan ruhunun bir dereceye kadar değişebileceğini, hayvani saiklerin 
ise aşırı ve eksik taraflarından arındırılarak itidal durumuna getirmenin ge-
rekliliğini anlatır. Böylelikle insani saiklerin değiştirilemeyeceği, hayvani sa-
iklerin ise insan olmanın ayrılmaz bir parçası olduğu ve yok edilmemesi tezine 
karşı daha açıklayıcı ve ölçekli bilgi sunmuştur. 

Örneğin yemek arzusunun kesilmesi hâlinde ferdin, cinsiyet arzusunun ol-
maması hâlinde tüm insanlığın ortadan kalkacağını ifade eder.12

Gazâlî, riyazetle itidal (orta yol) amacına ulaşılması gerektiğini söyler. İşte 
iktisat ahlakının temeli riyazet anlayışıyla insan psikolojisinin üç temel gücü 
üzerinde şekillenir: Şehvet, gazap, ilim. “Ahlak, fiillerin düşünmeye ihtiyaç 
kalmadan ve kolay bir şekilde sâdır olduğu, insan ruhuna yerleşmiş bir hâl-
dir.” Bu fiiller, dinin ve aklın tasvip ettiği türden ise “güzel ahlak” değil ise 
“kötü ahlak”ı temsil eder. Tam bir güzel ahlaktan söz edebilmek için, insan 
psikolojisinin dört unsurunun (şehvet, gazap, ilim, adalet) birbirleriyle uyum-
lu olması ve herhangi bir eksikliğin veya aşırılığın olmaması gerekir. Ancak bu 
şekilde dört unsur da güzel olur. 

Bu dört unsurdan ilim gücünün güzelliği, sözlerde doğru ile yalanı, inanç-
larda hak ile bâtılı, fiilerde güzelle çirkini ayırabilecek şekilde terbiye edil-
mesiyle; gazap ve şehvet kuvvelerinin güzellikleri de dinin ve aklın gerekle-
rine göre işlemeleriyle mümkün olur. Onların bu güzel hâllerine “hikmet” 
(ilim),”şecaat” (gazap)  ve “iffet” (şehvet) denilir.13 Dördüncü güç olan “adalet” 
ise şehvet ve gazabın, din ve aklın işaretleri doğrultusunda disiplin altında 
tutulmasından ibarettir.14

Gazâlî’ye göre bütün iyi faziletler veya güzel ahlaklar, bu dört temel unsur-
dan (fazâil el-erbaa) türerken, kötü ahlak bu dört unsurun itidal dışı olma-
sından kaynaklanır. Ancak burada bir istisna yapar. Şehvet, gazap ve ilimin, 
itidale zıt aşırılık ve eksiklik hâllerinden bahsederken adaletin tek bir zıt hâ-
linden söz eder: Zulüm.15

Aslında burada sorulması gereken, riyazetin (güzel ahlakın) iktisadi hayata 
etkileri nasıl olacaktır? Gazâlî’ye göre riyazet, Allah’a (c.c.) ulaşmada bir araç 

12 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 61, İhyâ’,  III,  s. 56-57.

13 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 61.

14 İhyâ’,  III. 54.

15 İhyâ’,  III. 54.
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olduğuna göre bunun, dünyevi hayatı ya da iktisadi hayatı olumsuz etkileme-
si mümkün mü? Gazâlî riyazetin araç olduğunu ve amaca ulaşınca kıymetini 
kaybedeceğini ifade eder. Bu yüzden riyazet, sürekli değil geçici bir durumdur. 
Gazâlî bu duruma, binek hayvanının terbiyesini örnek verir ve hayatını riya-
zetle geçirenin, hayatı boyunca hayvanı terbiye etmekle uğraşıp, ona binmeyi 
aklına getirmeyen birine benzediğini söyler.16 Riyazette aşırı telkinlere gidil-
memesini önerir. Aslında riyazetin özünde ifrat ve tefrit vardır. Öyle ki dün-
yevi ya da iktisadi hayattaki olumsuzlukları ve aşırılıkları ancak ahlaki hayatla 
(riyazet) dengeleyebiliriz. Kısaca Gazâlî dinî hayatın, iktisadi hayatı olumsuz 
yönde etkileyeceği düşüncesinde değildir, aksine iktisadi hayattaki aşırılıkları, 
zulmü ve sosyal adaletsizliği önleyici bir unsur olduğu açıktır. 

Ancak dinî ve ahlaki hükümlerde aşırılık şeklinde görülen taraflar, insan 
psikolojisinin aşırılıklarını törpülemek ve telafi etmek için hayatı işlemez hâle 
getirmeyecekleri önceden bilinerek, âdeta pedagojik zaruret icabı olarak ka-
bul edilmiştir. Aksi takdirde “eğer insanlar dünyayı sevmeselerdi âlem helak 
olur, geçim yoları boş kalır hem ruhlar hem de bedenler yok olur giderdi”.17

İnsan psikolojisinin hesaba katılmadığı teorik bir durumda dinî ve ahlaki 
hayatın, dünya hayatını ve onun bir parçası olan iktisadi hayatı işlemez hâle 
getirebileceğinin düşünülebileceğini kabul ediyor, fakat ona göre bu teorik bir 
hâl olmaktan öteye geçemeyecek ve insan tabiatının öne koyduğu realite de-
vam ettikçe, anılan tarzda olumsuz bir tablodan korkulmaya mahal olmaya-
caktır.18

Gazâlî’nin dinî hayatla dünya hayatının –iktisadi hayat da dâhil– genel 
yaklaşım ve bakış açısını özümsediğimizde, ortaçağ hatta daha öncesi zaman-
larda şekillenen iktisadi felsefe akımlarıyla yeni oluşumları nasıl değerlendi-
rebiliriz?

Genel olarak iktisadi hayat ile dinî hayat ve ahlaki hayatın etkileşim ve 
prensiplerinden bahsettiğimize göre, az önce belirttiğimiz insan tabiatının 
ortaya koyduğu yeni realitelere (kapitalizm, Marksizm, liberalizm ve neo-libe-
ralizme) Gazâlî’nin iktisadi felsefesinden bakış açısıyla irdeleyebiliriz. Burada 
unutmamamız gereken husus, Gazâlî’nin bir din bilgini olması ve tüm bu ol-
guların Allah’a ulaşmadaki araçlar olduğunu savunmasıdır. 

Gazâlî’den günümüze İslam felsefesi, hem İslam coğrafyasında hem de di-
ğer coğrafyalarda derin tartışmalara neden olmuştur. Akıl ve din ilişkisi konu-
sunda Gazâlî’yi iyi analiz edememiş düşünür ve bilim adamları, Gazâlî’ye hak-

16 İhyâ’,  III. 238-239.

17 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 64.

18 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 64.
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sızlık yapmışlardır. Özellikle Gazâlî’yi kaynak gösteren ama onun asıl amacını 
ya da verdiği bilgi felsefesini özümseyemeyenlerin yaptığı tartışmalar İslam 
felsefesi ve bilimindeki gelişmeyi sekteye uğratmıştır. Temelde Gazâlînin fel-
sefe anlayışı ; Fârâbî, İbn Sînâ, Kant’ın, Aristo felsefesi ile çok benzemesine 
rağmen Gazâlî’nin amaç ve uygulamalardaki farklılıklar onu üst bir noktaya 
taşımaktadır. Gazâlî’nin felsefeyle dini uzlaştırma gibi bir çabası yoktur ancak 
Gazâlî akıl ile dini birbirinden ayırmaz diğer düşünürlerin aksine bu iki unsu-
ru birbirini destekleyici unsurlar olarak görür. Ayrıca yöntem ve terminoloji 
bakımdan da bu düşünürlerden ayrılır. Bu ayrışmaya Gazâlî’nin tasavvufa eği-
liminin neden olduğu söylenir. Ancak şunu belirtmeliyim ki açıkça söylenme-
se de İslam dünyasında Gazâlî’ye yapılan haksızlığın siyasi ve milliyetçi yak-
laşımlarla yakından ilişkilidir. Dinî hayat ve ahlaki hayat üzerinde net bilgiler 
vermiş. Dünya hayatı ya da iktisadi hayatın ahlaki hayatla ilişkisini net tanım-
lamışken; Gazâlî’den günümüze İslam coğrafyasında yukarıda anlattığımız 
nedenlerden ötürü günümüz dünyasının şekillenme sürecinde hiçbir rol ya da 
fikir ortaya koyamamışız. 16. yüzyıldan sonra Aydınlanma dönemiyle birlikte 
Batı dünyası (Avrupa ve Kıta Amerika’sı) yeni iktisadi hayatların oluşmasına 
neden olan fikirler üretmiş, aynı zamanda kendi inançlarını ya da ahlaki ha-
yatlarını bu felsefeyle bağdaştırarak tüm dünyayı etkileyen sosyolojik ve ikti-
sadi oluşumlara neden olmuştur. Gazâlî’nin bilim ve ahlak görüşü temel alınıp 
günümüzün sosyal realitesine uygun iktisadi fikirler geliştirilebilirdi.

İktisadi ve ahlaki hayatı ortaçağdan bu yana etkileyen kapitalizmin geçirdi-
ği tarihsel süreci inceleyeceğiz. Kapitalizmde sınırsız bir şekilde özel mülkiyet 
edinme serbestisi vardır, istisnai durumlar da vardır: Devletin kamulaştırma 
yapması gibi. Her birey kendi mülkünü işletebilir ve kendisini servet bakı-
mından kalkındıracak imkânlardan yaralanabilir. Aynı zamanda tüketme öz-
gürlüğünü de sağlar, her birey kendi istek ve arzularını gidermek için elinde 
bulunan maldan istediği gibi harcayabilir.19

Kapitalizmi irdeleyen önemli iki düşünür Karl Marx ve Max Weber’dir. 
Onların bakış açıları ülkemizde de irdelenmiştir. Ancak Marksist çalışmalar 
çoğunlukta olup Weberyan çalışmalar azdır. Bu da ülkemizdeki sosyal bilim-
cilerin çoğunlukla Marxist gelenekten gelmelerine neden olmuştur.20

Marxist görüşe göre kapitalizm, sömürü olarak tanımlanmıştır. Elde etme 
güdüsü, kazanç tutkusu ve kâr hırsının olduğu iktisadi bir hayat tarzının oluş-
masına neden olmuştur. Özellikle özel mülkiyet kavramının bireyselciliği kö-
rüklediği, burjuva sınıfının ortaya çıkmasına sebep olduğunu söylemektedir-

19 M. Bakır es-Sadr, İslam Ekonomi Sistemi, Rehber Yayınları, Ankara, 1993, s. 24.

20 İshak Torun, Kapitalizmin Zorunlu Şartı Protestan Ahlak CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,  cilt: 
3 (2002), sayı: 2.
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ler. Toplumlarda ve ülkeler arası sosyal adaletsizlikler (emperyalizm) ve gelir 
dağılımdan kaynaklanan fakirleşmenin nedeni olarak görülmüştür. İslam ül-
kelerinin özel mülkiyet anlayışını kabul etmesini kapital düzeni kabullenerek 
İslam bilginlerinin nerdeyse kapitalizmi savunma durumda olduğunu iddia 
ederler.21

 Weber’e göre kapitalizm, irrasyonel güdülerin dizginlenmesi, en azından 
rasyonel olarak dengelenmesidir.22 Weber’in temel aldığı kapitalizm, “modern 
endüstriyel kapitalizmdir.”

Weber’e göre endüstriyel kapitalizmin tamamlayıcı ve zorunlu olmak üze-
re iki temel şartı vardır. Kapitalizmin tamamlayıcı şartları; burjuva sınıfının 
ortaya çıkması, kentleşme, endüstriyel teknolojinin gelişmesi ve rasyonel hu-
kuktur.23 Bu tamamlayıcı şartlar, kapitalizmin maddi vücududur. Ancak her 
vücudun bir ruhu vardır ve endüstriyel kapitalizmin ruhu “Protestan ahlak-
tır.”24

Peki, Gazâlî’nin ortaya koyduğu İslam felsefesiyle kapitalizmin tamam-
layıcı unsurlarıyla (vücudu) zorunlu şartı (ruhu; Protestan ahlak) birbirine 
uyacak mı? Yani İslam dünyası, bu ölçülerdeki elbiseyi, kendi biyokimyasını 
bozmadan zevk anlayışıyla sindirebilecek, giyebilecek mi?

Weber’e göre kapitalizm zorunlu şartlarından biri olan burjuva sınıfının 
ortaya çıkmasının gerekliliği konusunu inceleyelim. 

Tarih boyunca insanlar ve toplumlar, zenginlik peşinde koşmuştur ancak 
dinî yaşam tarzının ve devletin bu amaca hizmet ettiği tek topluluk, modern 
kapital topluluklardır. Kapital toplumlarda endüstrileşme artıkça toplumsal 
ve kapitalist düzenin öznesi olan mülkiyetçi bireyinde zenginleşmesinin art-
ması beklenir. İşte bu bireysel zenginlerin oluşturduğu sınıf, burjuva sınıfıdır; 
bireyleri de burjuvalardır. 

Burjuva toplumunu tanımlayan ihtiyaçlar değil, isteklerdir. Bu istekler, 
psikolojik isteklerdir.25 İşte Gazâlî’nin altını çizerek bahsettiğimiz kavrama 
dönmüş bulunuyoruz. “İnsan psikolojisinin hesaba katılmadığı teorik bir du-
rumda dinî ve ahlaki hayatın, dünya hayatını ve onun bir parçası olan iktisadi 
hayatı işlemez hâle getirebileceğinin düşünülebileceğini kabul ediyor, fakat 
ona göre bu teorik bir hâl olmaktan öteye geçemeyecek ve insan tabiatının öne 

21 es-Sadr, İslam Ekonomi Sistemi, s.191

22 Max Weber, Protestan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba,  Hil Yayınları,  İstanbul, 
1985.

23 Max Weber,  General Economic History,  Translato: Collier Macmillian, London, 1961, s. 355.

24 Weber, Protestan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu, s. 240.

25 Torun,  a.g.m.
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koyduğu realite devam ettikçe, anılan tarzda olumsuz bir tablodan korkulma-
ya mahal olmayacaktır.” Gazâlî’nin bu tespiti, kapitalist toplumların analizini 
yapan bilim adamlarından yüzlerce yıl önce yaptığının vurgulanması lazım-
dır. 

Burjuva olmanın gereği, marjinal faydanın maksimize edilerek sınırsızca 
kazanma tutkusunu gidermektir. Doğal olarak kıt kaynakların belirli bir ta-
rafta (burjuva sınıfı) toplanması sosyal adaletsizliğe, aynı zamanda toplumsal 
davranış bozukluklarına yol açabilir. Rousseau eşitsizliğin psikolojik kökenini 
şöyle ortaya koyar: “Münzevi insan diğerleriyle bir araya gelir, en güçlünün, 
en yakışıklının, en güzelin, en iyi raksçının ve en iyi şarkıcının, mallardan aşırı 
pay aldığını görür. Kıskançlık çehresini göstermeye başlar. En yakışıklı veya en 
sanatçı gibi olmak için, diğerleri ikiyüzlülüğe başlar, kaba ve çirkini gizlemek 
için kozmetikler kullanır, görünüşler gerçeklikten daha çok hesaba katılır.” 

Günümüz Türkiye’sinde yaşayan bireylerin eğilimlerinde Rousseau’nun 
bahsettiği yaranın izlerini görmekteyiz. Aslında toplum bilimciler bu davra-
nışsalları modern dünyada her yerde görmektedirler. Ancak İslam ülkesinde 
bu davranışsal bozukluklar bireysel paradokslara neden olmaktadır. Çünkü 
İslam ahlaki yaşam tarzı, bu tür davranışları onaylamamakta ancak kapital 
sistemin etkileri ve riyazet karakteristiğinin oturmaması İslam toplumlarında 
derin yara ve paradokslara neden olmaktadır. Çünkü İslami ahlak yaşantısı 
bu yaşantıya uymaz ve kalbi ile Gazâlî’nin tarifindeki aklın tarifi olan kalp ça-
tışma yaşar. 

Weber, bu durumu şu şekilde açıklar: Batı dışındaki uygarlıklarda pek çok 
kapitalist olgu varsa da Batı kapitalizminin özgün nitelikleri olan kâr arayışı 
ile akılcı çalışma disiplinin bileşimi tarih boyunca bir kez ortaya çıkmıştır. Batı 
tipi kapitalizm, Batı uygarlığı dışında hiçbir yerde gelişmemiştir. Uygarlıktan 
kasıt, dinlerdir. Bunlar Konfüçyen, Hinduist, Budist, Hıristiyan, İslam ve ay-
rıca Musevilik din ve ahlak sistemleridir.26

Weber’e göre, mistik eğilim taşıyan dinler, iktisadi gelişmeye uygun olma-
masına rağmen, Hint-Çin dinleri dünyaya dönük asketizmle (zühd) uzlaşmış-
tır. İslam dini de başlangıçta riyazet karakterliyken, sonradan bazı toplumsal 
tabakaların etkisiyle (tasavvufun) mistik karaktere bürünmüştür.27 Weber, 
geniş kitlelerin değerlerini belirleyebilecek düzeyde yaygınlaşıp benimsenme-
diği için riyazet anlayışının yetersiz kaldığını belirtir. 

Aslında Gazâlî’nin yukarıda belirttiğimiz riyazet anlayışı bir amaç değil 
Allah’a ulaşmak için bir araçtır. Bu demek oluyor ki Weber’in aktif riyazet 

26 Weber Max,  Sosyoloji Yazıları,  çev. Taha Parla,  Hürriyet Vakfı Yayınları,  İstanbul, 1993, s. 227.

27 Weber,  Sosyoloji Yazıları,   s. 241-244.
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anlayışıyla Gazâlî’nin anlayışı temelde aynı olmasına rağmen, amaç farklıdır. 
Kapital iktisadi yaşam için riyazet, bir tehdit unsurudur. Weber riyazet an-
layışının geniş kitlelerce benimsenmesi durumunda bir tehdit olabileceğini 
söylemektedir. Geniş kitlelerin benimsemesi ve yaygın olması, ya geniş kitle-
lerce aynı ahlaki anlayışa sahip olmak demek ya da baskın bir dünya, iktisa-
di hayatın varlığının zorla benimsenmesi demektir. Bunun en büyük kanıtı, 
kapital iktisadi yaşamın geniş toplumları etkilemesi, toplumların Protestan 
inancı altında birleşmesi değildir. Yeni kapital iktisadi düzenin dominant ol-
masından kaynaklanmaktadır. Çünkü endüstriyel devrimden sonra burjuva 
sınıfı oluşmuş ve büyük sermaye birikimlerini ellerinde bulundurmuşlardır. 
Weber aslında Protestan ahlaki yaşam tarzının geniş kitleler tarafından kabul 
edilmediğini biliyordu. Ancak sermayenin (burjuvanın, sermayenin) iktisadi 
kural koyma ve yönetme gücünün, kapital düzen içinde geniş topluluklara zo-
runlu yayılmasının farkındaydı. 

Buna göre İslam toplumlarında kapital sistemin vücut bulması için gerek-
li olan birinci şart, burjuva sınıfının oluşması mümkün müdür? O zaman şu 
tanımlamayı hemen yapalım: Zenginlikle, kapital sistemin burjuvası farklılık 
arz eder. İslam toplumunda tüccarlar, zenginler vardır ve olması doğaldır; an-
cak, kapitalist burjuvalar gibi sınırsızca sermaye biriktirecek ve kârı maksimi-
ze edecek bireysel anlayış yoktur. Fakat insan psikolojine dayanan şehvet ve 
arzu saiklerine eğilimler bütün dinlerde mevcuttur. Peki, bu saikler, ihtiyacın-
dan fazla kazanma, biriktirme, harcama eğilimini Gazâlî nasıl açıklıyor? 

Gazâlî’ye göre iki ana sebepten, insanlar ihtiyaçlarında fazlasını kazan-
maya çalışır. Bunlardan birincisi korkan insan, kötümser olur. Dolayısıyla 
mevcut ihtiyaçlarını karşıladığı anda bile, uzun hesaplar (tûl-i emel) yapar. 
Hatırına, ihtiyacına yeten malın telef olabileceği ve başkasına muhtaç duruma 
düşebileceği gelir. Bir kere bu hatırına gelince de gönlüne korku dolar ve bu 
korkunun verdiği rahatsızlığı, herhangi bir afet hâlinde başvurabileceği başka 
bir malının olduğunu bilmenin dışında hiçbir şey ona güven veremez. Artık 
o, geleceği için beslediği korkudan ve hayata olan sevgisinden dolayı, habire 
uzun bir ömrü, hücum eden ihtiyaçları, malların afetlere maruz kalma ihtima-
lini hesap edip durur. Netice olarak korkusunu gidermenin tek çaresi olarak 
gördüğü ihtiyaçtan fazla mal toplamaya başlar. Gazâlî’ye göre bu öyle bir kor-
kudur ki, belirli hiçbir mal miktarı onu dindiremez. Böylelerinin durabileceği 
son nokta, dünyadaki her şeye sahip olmalarıdır.

Servet peşinde koşmanın ikinci ve daha kuvvetli saiki, insanoğlunun rubu-
biyet eğilimidir. Gazâlî’ye göre, mayasındaki rabbani özellik icabı, insan ruhu 
rububiyeti sever. Rububiyetin anlamı, kemalde eşsiz, varlıkta tek ve rakipsiz 
olmaktır. İnsan, kâmil olmayı, ötesi olmayan bir amaç olarak, kendi içinde bir 
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amaç olarak arzular. Ancak, varlıkta tekleşerek kemale erme imkânı olmayın-
ca, bu sefer diğer varlıklara hükmetme yoluyla kemale erme ihtiyacını tatmin 
etmek ister. İnsanlar üzerinde hâkimiyet, onların ruhlarını ve gönüllerini ken-
dine ram etmekle mümkün olur. Gönüllerin ram olması ancak sevgiyle, sevgi 
ise ancak sevilende bir kemale inanılmasıyla mümkün olur. Böyle bir kemal 
yoksa o zaman insanoğlu bunu mal çokluğuyla dengelemek ister. “Mal vasıta-
sıyla insan, köleleri mülkiyetine geçirmeye, hür insanları da köleleştirmeye; 
gönüllerini kendine bağlayamasa bile, bedenlerinde ve şahsiyetlerinde tasar-
rufta bulunabilmek için, gerekirse zor ve galebe yoluyla onlara baş eğdirmeye 
çalışır.”

İşte Gazâlî’ye göre riyazet ve zühd anlayışı gereği İslam toplumları burjuva 
üretemez. Bu yüzden kapital sistemin tamamlayıcı unsuru olan burjuvalaşma 
güdük kalır. Zühd anlayışını Protestan ahlakın içinde daha geniş inceleyece-
ğiz, ancak kısaca insanın dünyadan el etek çekmesi şeklinde tanımlayabiliriz. 
Gazâlî’ye göre Weber’in yukarıda sözünü ettiği “mistik bir eğilim taşıyan din-
ler, iktisadi gelişmeye uygun olmamasına rağmen, dünyaya dönük asketizmle 
(zühd) uzlaşmış dinler Hint-Çin dinleridir, sözünü de yakından irdeleyece-
ğiz”. 

Peki, kapitalizmin tamamlayıcı şartlarından kentleşme, endüstriyel tekno-
lojinin gelişmesi ve rasyonel hukuk neyi öngörüyor? 

Kısaca burjuva sınıfının oluşması, işçi sınıfının oluşmasına neden olmuş-
tur. Endüstriyel teknolojinin gelişmesi, makineleri ve makineleri kullanacak 
insanların (işçi sınıfının) doğmasına neden olmuştur. İşçi sınıfını fabrikalara 
taşıyacak yeni yerleşim yerleri, yani kentler oluşmuştur. Kapitalist toplum-
ların kentleşmesinin temel mantığı bu iken Gazâlî olaya çok daha sosyolojik 
birliktelik açısından bakar. 

Gazâlî; “evler, gerçi sıcak, soğuk, yağmur, komşuların hırsızlık ve benze-
ri rahatsız edici davranışlarından koruyabilir. Fakat hırsızlık ve soygunculuk 
teşebbüsleri, bazen dıştan ve toplu hâlde yapılır ki, bu durum ev sahiplerinin 
yardımlaşmaya, birbirlerini desteklemeye ve bütün evleri kuşatan surlarla ko-
runma yoluna gitmeye iter. İşte köyler ve şehirler bu zaruretin sonucu olarak 
ortaya çıkmışlardır.28 Gazâlî’ye göre kentlerin oluşmasında elbette ki ticari ha-
yatın varlığı önemlidir. Örneğin marangoz ağaç işlerini yaparken, fırıncı (ek-
mek), sanatçı, demirci vd. kendi uzmanlık alanlarını üretebilecek ki toplumun 
ihtiyaç duyduğu ürünler oluşsun ve bu sayede ticaret gelişsin. Gazâlî burada 
çok önemli bir unsurdan daha bahsediyor, güvenliğin sağlanması ve sosyal 
birliktelik; bunun içinde “ev sahiplerinin yardımlaşmaya, birbirlerini destek-

28 İhyâ’,  III. 226.
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lemeye ve bütün evleri kuşatan surlarla korunma yoluna gitmeye iter.” diyerek 
sosyal birlikteliğin altını çiziyor. 

Dinimizde komşuluk ve akrabalık ilişkileri kentsel yaşamın belirleyicileri 
olması gerekirken, kentsel yaşamın odağına iş merkezli bir yaşam koymak, 
günümüzde kentsel yaşamdaki tramvaları ortaya çıkaracağından kapital kent-
leşme islamı yaşam tarzınada uymamaktadır.

 Kapitalist siteme göre çalışmak bir amaçtır. Ve endüstriyel gelişim ile 
kentlerde yaşayan insanların tek amacı çalışmak olduğu için aileler daha bi-
reysel ve bencil olmuşlardır. Sosyal yardımlaşma ve birliktelik etkisini giderek 
yitirmiştir. Aslında kentleşmeden doğan bu bireyselcilik kapitalizmin ruhuna 
da uymaktadır. Günümüzde ülkemizde ve Müslüman toplumlardaki ailelerin 
kent hayatında bunun derin izlerine rastlamaktayız. Örneğin zayıflamış kom-
şuluk, akrabalık ilişkileri, iş hayatının zamanımızın büyük bölümünü alması 
vb. Aslında anlatmak istediğimiz bu kapitalist kentsel yaşam tarzının Protestan 
ahlak hariç, diğer tüm dinî-ahlaki yaşamlarda derin yaralar açtığıdır. 

 Endüstriyel teknolojinin gelişmesi bu iktisadi dengesizliklerden maliyet fi-
yatını düşürme zorunluluğunun yanı sıra aynı zamanda ucuz sermaye bulmak 
ve daha geniş kârlara kavuşmak olasılığından doğmuştur. 

Sanayi devrimi ya da endüstri devrimi, Avrupa’da 18 ve 19. yüzyıllarda yeni 
buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin endüstri-
leşmeyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttır-
masına denir. Ve bu sayede kapitalist sistem kendi finansmanını sağlamıştır. 
Sermaye birikiminden doğan dengesizlikler ve dünyadaki yeni gelir dağılımı, 
yeni bir sorunu ortaya çıkaracaktır: Emperyalizm (sömürgecilik). 

Kapital sistemde tek amaç çalışmaktır ve başka bir ilke yoktur. Bu ilkesiz-
likle ilgili olarak Horkheimer: “Anlamlı bir amaça yönelik zahmetli bir çalışma 
zevkli bulunabilir, hatta sevilebilir de. Ama çalışmayı başlı başına amaç hâline 
getiren bir felsefe, sonunda her türlü çalışmadan nefret edilmesine yol açar.” 
diyor. Guenon ise daha sert bir ifade kullanmaktadır: “Bir medeniyetin sadece 
ilkesizlik diye tanımlanabilecek olumsuz temeller üzerinde kurulduğu daha 
önce hiç görülmemiştir. Protestanlık dinine uyarlanmış bir bireyciliktir.” 

Ve nihayet Gazâlî’ye göre insanın asıl amacı Allah’a ulaşmaktır. Bunun dı-
şındaki bütün amaçlar (ulvi amaçlarda da dâhil, cennet sevgisi ya da cehen-
nem korkusu) marjinalitesi bakımından daha değersiz ve mânasızdır. 

Weber’e göre tamamlayıcı unsurlardan rasyonel hukukun gerekliliği konu-
su, Gazâlî’nin bahsettiği hukuki çerçeve konusundan çok geniş bir yere sahip 
olduğundan, bu konuya kısaca değineceğiz. Aslında kapitalist düzen kendi hu-
kuki kurallarını (insanların oluşturduğu hukuk) oluşturmuştur. İslam hukuku 
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ise Allah’ın emirlerinden, (ilahî kurallardan) oluşan bir hukuktur; bu açıdan da 
kapitalizmin oluşturduğu rasyonel hukuk, İslam hukuku içinde yer bulamaz. 
Ancak, realitede beşerî hukuk kuralları, çoğu İslam ülkesinde büyük sıkıntılar 
oluşturmadan uygulansa da İslami ahlak ve yaşam konusundaki bireysel ve 
kurumsal hükümlerde ise toplumda derin yaralara neden olmaktadır. 

Kısaca Gazâlî’ye göre, iktisadi faaliyetlerdeki temel hukuki çerçeve “Eşyada 
asıl olan helalliktir.” İlkesiyle belirlenmiştir. Buna göre ürünler esas itibarıyla 
helaldir. Haramlık sadece bir kısmı için söz konusudur. Gazâlî’ye göre mallar, 
ya maddelerindeki bir sebepten, ya da kazanılışlarındaki uygunsuzluklardan 
dolayı haramdır.29

Kapitalizmin tamamlayıcı tüm unsurlarının İslami ahlak ve iktisadi haya-
ta, dolayısıyla Gazâlî’nin anlattığıyla uyuşmadığı çok açıktır. 

Peki, kapitalizmin zorunlu şartı “Protestan ahlak”, yani kapitalizmin ruhu, 
İslam ahlak ve ruhuna uyuyor mu?

Protestan ahlakla ilgili terminolojiyi irdelersek, “Protestan” kelimesinin, 
“başkaldıran”, itiraz eden mânasına geldiğini görürüz. Aslında Roma Katolik 
Kilisesi’nin günahları bağışlamasına, kutsal kitapla ilgili hüküm ve yorum te-
kelini elinde tutmasına 16. yüzyılda Martin Luther “karşı çıktı”, bu itirazın za-
manla yaygınlaşmasından da çeşitli Protestan mezhepleri meydana geldi.30

Weber, Protestan ahlakın (asketik Protestanlık) dört tarihsel öncüsünden 
bahseder.31

Jean Calvin (Kalvinizm): Kapitalizmin en geliştiği ülkelerde Hollanda, 
İngiltere, Fransa gibi ülkelerde yaygındır. En önemli öğretisi “ilahî takdir” öğ-
retisidir. 

Pietizm: Kişisel ahlak ve duygu dindarlığını temel öge sayan bir söyleme 
sahiptir. Çıkış noktası “ilahî takdir” öğretisidir. 

Metodizm: İngiltere’de doğan ve daha sonra Amerika’da yayılan, ibadet ve 
günlük hayatta bir düzen takip etmelerinden dolayı bunlara metodist denir. 

Baptisler: Hollanda’da doğan bir tarikattır. Amerika’da çok üyesi vardır. 

Protestanlık, tüm bu tarikatların ve anlayışların genel adıdır. Kalvinizm 
Protestanlığın en yaygın olanıdır ve Protestanlığın teorik – dogmasını oluş-
turur. Weber, Protestan mezhepleri, asketik olan ve olmayanlar arasında dik-
katle ayırım yapar.32

29 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 95.

30 Günay Tümer,  Abdürrhaman Küçük,  Dinler Tarihi,  Ocak Yayınları, Ankara, 1988.

31 Weber,  Sosyoloji Yazıları, s.78.

32 Weber, 1978, s. 544-550.
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Weber, kapitalizmin zorunlu şartı (dünyaya dönük) asketizmin belirli bir 
kişilik tipi oluşturduğunu, bunun da yalnızca Batı’da görüldüğünü belirtir.33 
Kapitalizmin sosyo-ekonomik vücuda gelmesi, her şeyden önce ideolojik bir 
etmenin varlığını gerektirir. Weber’e göre bu ideolojik etmen Protestan ahlak-
tır. Protestanlığın belirli bir yorumu, kapitalist rejimin oluşumunu kolaylaştı-
ran bazı güdülenmeler oluşturmuştur.34 Modern kapitalist gelişmeyi sağlayan 
Protestanizmdir. Weber bu tezi doğrulamak için Protestanlıkla kapitalizmin 
üç temel ilişkisine gönderme yapmaktadır.35

Birinci ilişkide birey ve toplumun ekonomik durumları arasında pozitif bir 
ilişki vardır. Yapılan araştırmalarda Protestan nüfusun Protestan olmayan di-
ğer nüfusa göre daha zengin olduğu görülmüştür. 

O zaman Protestan olmayan nüfus kendi burjuvasını üretecektir. İslami 
ahlak buna müsaade etmediğine göre oluşan sınıf, Protestan ahlakına yakın 
bir iktisadi ahlaki yaşamı tercih etmiş çelişkileri yaşayan bireylerden başka bir 
şey değildir. Ve bu grubun dışında zenginleşme beklenemez. Zaten realitede 
de durumun böyle olduğu gözlenmektedir. 

İkinci ilişkide 16. yüzyıldan sonra Batı’da reformasyonu hoş karşılayan ül-
kelerle endüstri kapitalizminin başarılı kariyer izlediği alanlar arasında pozitif 
ilişki vardır. Hollanda, İngiltere, Amerika ve Almanya gibi ülkeler hızlı gelişir-
ken, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan ise gelişmemiştir. 

Üçüncü ilişkide Protestan anlayışıyla kapitalizmin rasyonel ahlakı ara-
sında örtüşme vardır. Weber’in kullandığı Protestan ahlak öğretisi, temelde 
Protestanlığın önde gelen mezhebin kurucusu Calvin’in “ilahî takdir” öğreti-
sine dayanır. 

1647 Westminster Bildirisi metninden oluşan bu öğreti, beş noktada özet-
lenebilir:36

• Dünyayı yaratan ve yöneten, ama insanların sınırlı akıllarının kavrayamaya-
cağı mutlak, yüce bir Tanrı vardır. 

• Her birimizin kurtuluşu (seçilmesi) ya da helakı (lanetlenmesi) Tanrı tara-
fından önceden belirlenmiştir ve kişinin, kendi çabasıyla önceden belirlenen 
bu akıbeti değiştirmesi mümkün değildir. 

• Tanrı dünyayı kendi şanı için yaratmıştır. 

33 Weber,  Sosyoloji Yazıları, s. 62.

34 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncelerin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, Türkiye İş Bankası 
Yayınları,  Ankara, 1986. 

35 Aron, Sosyolojik Düşüncelerin Evreleri, s. 371.

36 Aron, Sosyolojik Düşüncelerin Evreleri, s. 372.



252 TYB AKADEMİ / Ocak 2011

• İster seçilmiş ister lanetlenmiş olsun bireyin dünyadaki ödevi, Tanrı’nın şanı 
için çalışmak ve yeryüzünde Tanrı’nın hâkimiyetini kurmaktır. 

• İnsan için kurtuluş ancak tanrısal merhametle mümkündür. 

Sayılan ilkeler üç temel terimle özetlenebilir. Her fert cennetle önceden 
müjdelenmiştir. Çalışma (iş) bir fazilettir, insan kendi mesleğini kendi seç-
melidir.37

Bu üç temel unsur Tanrı ile kul arasında aracıyı reddetme anlayışından 
geliyor. Kulların kurtuluşu Tanrı’nın iradesindedir. Papaz ve Kilise tarafından 
tasarruf edilemez. 

İlahî takdir öğretisine göre günaha batmış kul, Tanrı için çalışmalıdır. Her 
şey Tanrı’nın takdirine bağlı olduğundan fert, kurtuluşa mı erdiğini, yoksa 
lanete mi uğrayacağını bilemez. Bu yüzden bireyler seçilmişliğin işaretlerini 
arar. Kalvinci/Protestan mezheplere göre dünyevi (ekonomik) başarı, seçil-
mişliğin kanıtıdır. Birey seçilmişliğin belirsizliğinden kurtulmak için çalış-
maya yönlendirilir. Seçilmişliğinden emin olmak için bir meslekte aralıksız 
çalışmanın en iyi yol olduğu vurgulanır. Dinsel kuşkuyu sadece bu yatıştırır 
ve bağışlama kesinliği verir. Bu psikolojik süreç neticede ferdiyetçiliği güçlen-
dirmiştir.38

Weber’e göre kapitalist zihniyet, Protestan ahlakında mevcuttur. Protestan 
ahlak, başarılı iktisadi faaliyet olarak tespit edilmiştir. Protestanlar çok çalı-
şıyor ve sermaye biriktiriyorlardı. İnançlarından kaynaklanan nefsin arzuları-
na direnme ilkesi, biriktirdiklerini ölçüsüz harcamalarına izin vermediği gibi, 
servetlerinin atıl bırakılmasına da izin vermiyordu. Sonuçta Protestan ahlakı, 
hem azami kârı, hem de bu kârın yeniden yatırıma aktarılmasını gerektiren 
kapitalizmin ilk aşamasıyla tam bir uyum hâlindedir.39

İslami ahlak ya da (ruh) hâlini Gazâlî’ye göre, riyazet ve zühdle açıklamak 
mümkün olacaktır. 

Gazâlî, fakirliği dünyanın insanlardan el çekmesi; zühdü ise insanın dün-
yadan el çekmesi olarak tanımlar.40 Tanıma göre zühd, dünya hayatı karşı-
sında olumsuz bir tavır takınmak mânasına gelebilir. Ancak fakirlikle birlikte 
düşünüldüğünde aktif bir tavrı ve iradeyi ifade eder.41 

37 Orhan Türkdoğan, Endüstri Sosyolojisi,  Türkiye’nin Endüstrileşmesi,  Töre Devlet Yayın Evi, An-
kara, 1981.

38 Türkdoğan, Endüstri Sosyolojisi, s. 373.

39 Türkdoğan, Endüstri Sosyolojisi, s. 184.

40 İhyâ’, VI. 180.

41 Orman, Gazâlî’nin İktisat Felsefesi, s. 68.
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Gazâlî’ye göre bir hâldir ve ruh hâlidir; fakat bu hâli doğuran bir bilgi (ilim) 
ve bu hâlin doğurduğu bir de eylem (amel) vardır. Hâl olarak zühd, gönlün, 
kıymetli bir şeyden daha kıymetli bir şeye kaymasıdır.42 Gazâlî’nin anlatmak 
istediği, kalbin dünya hayatından vazgeçip Allah’a veya ahirete yönelmesidir. 
Gazâlî için tek amaç, Allah’a yönelmek olmalıdır. 

Gazâlî’ye göre kişi üç sebeple zühde yönelir:
a) Cehenem korkusuyla 
b) Cennet umuduyla 
c) Sadece Allah’a yaklaşmak için. 

Bu ayırıma göre zühd, insanlara hangi hükümleri ifade eder? Gazâlî’ye 
göre bunlar farz, nafile ve selamet olmak üzere üçe ayrılır. Birincisi haramdan 
kaçınmayı, ikincisi helalden kaçınmayı, üçüncüsü şüphelerden kaçınmayı ifa-
de eder. Gazâlî, insanlara, ilk ikisiyle yetinmeyip üçüncü safhaya kadar yük-
selmeyi önerir.43

Gazâlî bu durumda tamamen dünya hayatını terk edin demediği gibi, diğer 
görüşleri de dikkate aldığı açıktır. Gazâlî, iktisadı ve onun parçası olan iktisadi 
hayatı inkâr etmiyor, aksine sağlıklı bir İslami hayat için onu şart görüyordu. 
Ama bu şart, onun kendi başına bir değer olmasından değil, ahlaki hayatın 
devam edebilmesine vasıta oluşundan kaynaklanıyordu. İtidal ve itidal dışı 
olan durum ve düşünceler sübjektif dünya anlayışında niyet ve zühdü niyet 
Gazâlî’ninde dediği gibi bir ruh hâlidir. 

Gazâlî insanları meşgul eden şeyleri iki gruba ayırıyor: “Fuzuli” olanlar, 
“mühim” olanlar. Ona göre fuzuli olanların herhangi bir sınırı yoktur. Mühim 
olanları ise yeme ve içme gibi, zaruri ihtiyaçlar olarak görüyor. Bunları altı 
gruba ayırıyor: Yiyecek, giyecek, mesken, zaruri ev eşyası, eş, diğer istekleri 
karşılama aracı olan mal ile câh (mevki, mansıp ve itibar).

Gazâlî’ye göre bunların asgari, orta ve azami olarak üç seviyesi vardır. 
Bu seviyeleri miktar, cins (kalite) ve zaman bakımından ayrı ayrı belirleyen 
Gazâlî, altı temel ihtiyacı bu kriterlere göre uzun uzun ve ayrıntılı bir şekilde 
anlatır. Örneğin durumu uyan ihtiyaçlar için belirlediği asgari, orta ve azami 
seviyeleri sırasıyla bir gün, bir ay, bir sene olduğunu belirtir. Mesela bir se-
nelik ihtiyacından fazla yiyecek biriktiren kimse, Gazâlî’ye göre zühd dışında 
kalır. Gazâlî’ye göre zühdün derecesi, asgariye yaklaştıkça yükselir, azamiye 
yaklaştıkça da azalır. Gazâlî’nin asgariyle kastettiği süre, biyolojik ihtiyaçların 
karşılandığı en kısa zaman aralığından fazlası değildir.

42 İhyâ’, VI. 216.

43 İhyâ’, VI. 229.
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 O zaman Protestan ahlaktaki “ilahî takdir” öğretisine dönecek olursak, 
“Her fert cennetle önceden müjdelenmiştir.” öğretisi, insanları cennet umu-
duyla ya da cehennem korkusuyla amel etmesini tavsiye ediyor. Cennetle 
müjdelenmiş olmanın göstergesi ise zenginlik ve çalışkanlık olarak gösterilir. 
Oysa Gazâlî sadece Allah’a yaklaşmak için amel edilmesini öneriyor. 

“Çalışma (iş) bir fazilettir.” öğretisine karşı Gazâlî, çalışmanın dinî hayatı 
sürdürebilmek için bir vasıta olduğunu ve iyi ahlaka ulaşmak için çalışma-
nın yetmeyeceğini, ibadetin esas olduğunu ifade eder. “İnsan kendi mesleğini 
kendi seçmelidir.” öğretisine karşı Gazâlî, yaptığımız işin önemi zühd anlayı-
şına uygun kazanç getiren ve İslam hukukuna göre helal olan işler olmalıdır. 
Hiç bir iş ya da meslek, amaç olamaz, ancak Allah’a ulaşmada ya yardımcı ya 
da vasıta olabilir. 

Zühd anlayışı dünya hayatının ne şekilde yaşanması gerektiğini ifade etti-
ğine göre kapitalizmin ruhu olan Protestan ahlak da kesinlikle Gazâlî’ye göre 
İslami yaşam ve ahlaki yaşamla uyuşmaz. 

O zaman bu kadar uyuşmazlıkların olduğu kapitalist düzen, İslam coğraf-
yasında kurallarını nasıl kabul ettirmiştir? İslam iktisat felsefesinin geliştirile-
rek İslam ülkelerinin ve dolayısıyla tüm dünyanın biyokimyasını bozmayacak 
iktisadi fikirlerin ve dünyadaki ekonomik realiteyi düşünerek ekonomik mo-
dellerin geliştirilmesi gereklidir. 

Günümüzden 900 yıl önce yaşayan Gazâlî’nin temel ahlaki ve dünyevi (ik-
tisadi) hayat prensiplerinin iyi irdelenerek bu temel üstüne modellerin geliş-
tirilmesi gerekliliği çok açıktır; ancak şu da ifade edilmelidir ki tüm dünyayı 
kurtaracak sosyal ve ekonomik adaleti sağlayacak modellerin olması da gene 
Gazâlî’ye göre imkânsızdır. Bunu Gazâlî’nin şu sözlerinden anlıyoruz: 

“Hikmet, dünyanın mamurluğu için gafletin yaygın olması gerektirir. Eğer, 
insanların tümü, kırk gün süreyle sadece helalinden yemeğe uğraşsalar, onla-
rın dünyaya karşı bu zühtlerinden dolayı dünya harap olur, çarşılar ve geçim 
yoları boş kalır.”44

Demek ki yeni dünya düzeninde Müslümanlar önce kendi dinî ve iktisadi 
yaşamlarını düzenleyen ütopik olmayan modeller geliştirme zorunluluğunda-
dır. Kapitalist, Marksist, liberal ve neo-liberal düzen içinde yara almış İslam 
toplumlarının tedaviye ihtiyacı olduğu çok açıktır. 

Gazâlî gibi büyük bir din bilginin öğretilerinin günümüz realitesinde bile 
açıklayıcı olması İslam kültürümüzün zenginliğinin ve günceliğinin en büyük 
göstergesidir. 

44 İhyâ’, III. 337.



Gazâlî’nin İslam İktisat Felsefesinde Endüstiyel Kapitalizme Bakışı / Erdoğan Yılmaz 255

Kaynakça

Aron, Raymond, Sosyolojik Düşüncelerin Evreleri, çev. Korkamaz Alemdar, Türkiye İş Bankası Yayın-
ları,  Ankara, 1986. 

Gazâlî,  İhyâ’u Ulûmi’d-Dîn, 
Gazâlî,  Meâricü’l-Kuds, Serkan Özburun, İnsan Yayınları, İstanbul 1995.
Orman, Sabri,  Gazâlî’nin İktisat Felsefesi,  İnsan Yayınları,  İstanbul,  2007.
es-Sadr, M. Bakır, İslam Ekonomi Sistemi, Rehber Yayınları, Ankara, 1993.
Weber, Max, Protestan Ahlak ve Kapitalizmin Ruhu, çev. Zeynep Aruoba,  Hil Yayınları,  İstanbul, 

1985.
Weber, Max, General Economic History,  Translato: Collier Macmillian, London, 1961.
Weber, Max, Sosyoloji Yazıları,  çev. Taha Parla,  Hürriyet Vakfı Yayınları,  İstanbul, 1993.
Torun, İshak, Kapitalizmin Zorunlu Şartı Protestan Ahlak CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,  cilt: 3 

(2002), sayı: 2.
Tümer, Günay - Abdürrhaman Küçük,  Dinler Tarihi,  Ocak Yayınları, Ankara, 1988.
Türkdoğan, Orhan, Endüstri Sosyolojisi,  Türkiye’nin Endüstrileşmesi,  Töre Devlet Yayın Evi, Ankara, 

1981.

A View of Industrial Capitalism in Al-Ghazali’s İslamic and Economic Philosoph 
Erdoğan Yılmaz

Abstract 

Islamic economics, though there are very valuable and rich studies carried out in this field,  is one of 
the areas that hasn’t been studied adequately within the scope of economic thought. The philosophy of 
Islamic economics tried to explain concepts and ideas such as social justice and Islamic-Socialism,

Yet, the geography of Islam, since the Middle Age, hasn’t participated enough in all the economic ideas 
and economic theorems and applications in the field of the philosophy of Islamic economics. Moreover, 
it accepted those economic theorems or had to apply them.

Towards the 21st century, the world-wide crises, social group conflicts based on various economic views 
and  injustice and dejeneration caused by different economic teories have been on rise, the actual reali-
ties in the present world must be served to  all mankind by synthesized with explanatory theories of the 
islamic culture of information.

Key Words: Asketizm, Protestant ethıcs, capitalism, Ghazali, Islamic economy

Gazâlî’nin İslam İktisat Felsefesinde Endüstiyel Kapitalizme Bakışı 
Erdoğan Yılmaz

Özet 

İslam iktisadı alanında çok değerli ve zengin çalışmalar yapılmasına rağmen, iktisadi düşünce, üzerin-
de yeterince çalışılmamış alanlardan birisidir. İslam iktisat felsefesi İslam-sosyalizm, sosyal adalet gibi 
kavram ve düşüncelerle açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Ancak İslam coğrafyası, ortaçağdan günümüze kadar iktisat felsefesindeki fikir ve akımların içinde ye-
terince olmamış, sadece iktisadi teoremleri ve uygulamaları olduğu gibi, özümsemeden almış ya da uy-
gulamak zorunda kalmıştır. 

21. yüzyılda dünya çapında yaşanan krizlerin, iktisadi düşünceler arasındaki sosyal grup çatışmalarının 
ve farklı iktisat teorileri üzerine kurulmuş küresel politikalar yüzünden oluşan adaletsizlik ve sosyal 
dejenerasyonun zirve yaptığı şu günlerde, İslam’ın iktisat felsefesini günümüz dünyasındaki realitelerle 
doğru sentezleyerek tüm insanlığın hizmetine sunulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Zühd, riyazet, Protestan ahlak, Gazâlî, İslam ekonomisi
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Gazâlî Bibliografyası 

Yusuf Turan Günaydın

Gazalî hakkında bir bibliyografya hazırlamak sanıldığı kadar kolay değildir; hatta 
bu iş bir ekip işidir. Ayrıca Türkiye sınırlarını da aşmaktadır. Gazalî hakkında sadece 
batı dillerindeki literatür bile başlı başına bir çalışma gerektirir. Arapça ve Farsçdaki 
Gazâlî birikimi ise yakın olduğumuz hâlde fazla haberdar olamadığımız boyutlarda-
dır.

Bibliyografyamız, Gazâlî hakkında yazılanlarla sınırlıdır.  Bu sınırlılığına rağmen 
hedeflediği alanı da tam olarak kuşatamamaktadır. TYB Akademi Dergisi’nin periyo-
dik dilimi içinde kısıtlı bir sürede hazırlanmıştır.

Hakkında oluşan birikimin bir ucu Cumhuriyet öncesine uzanmaktadır; bunlar 
için eski harfli metinlerdir.

Bibliyografyamızın, bütün yetersizliğine rağmen, Gazalî hakkındaki bibliyografik 
bütüne katkıda bulunacağına inanabiliriz.
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