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ÖNSÖZ 

Gazzali çok yönlü bir dü şünürdür. İ slâmi ilimlerin çe ş itli dana-
rına dair bir çok eserler yazm ış tır. Onun Bât ınilik kar şı s ındaki duru-
munu "Gazzali ve Bat ınilik" adlı  eserimizde inceledik. GazzaWnin 
nas ı l ş üpheden imana ula ş tığı nı  ise "Gazzali ve Ş üphecilik" adl ı  ki-
tabınuzda gösterdik. 

"Gazzali Ve Kelâm Felsefesi" ad ındaki bu küçük eserimizde ise 
özellikle onun kelâmi dü ş ünceleri üzerinde durduk. Bu konuda ilme 
ve okurlarımıza birazc ık hizmet edebildiysek ne mutlu bize! 

İbrahim Agâh Çubukçu 



GAZZALİ  VE KELÂM FELSEFES İ  

GazzalT nin Hayat ı  

Huccet al- İ slâm rakablyle tan ınan Ebu Hamid al-Gazzali 
(H. 450/M. 1058) y ı lında Tus'da doğ du. Henüz çocuk iken babas ını  
kaybetti. Karde ş i Ebu-1 Futûh Ahmed ile birlikte öksüz kald ı . Fakir 
olan babas ı , çocuklar ına fazla bir mal b ırakmamış tı . Bu iki çocuk, 
babalar ından kalan az miktardaki miras tükenince, çal ış arak hayat-
lar ını  kazanmak mecburiyetinde kald ı lar. Babalar ının Yusuf Nessac 
adındaki bir arkada şı , onlara ilimle uğ ra ş mayı  tavsiye etti. Çocuklar, 
bu tavsiye üzerine medreseye s ığı narak bir yandan tahsil yapt ılar, 
diğ er yandan kitap istinsah ederek geçimlerini sa ğ lad ı lar. Bu iki kar-
deş ten yaş ta daha büyük olan Ebu Hamid Muhammed al-Gazzali, 
ilme ve incelemeye kar şı  daha hevesli idi. Çocukluğundan beri her 
ş eyin sebebini, her fırkamn iç yüzünü, gerçe ğ in nerede olduğunu araş -
tırır dururdu. İ nceleme ve ara ş tırma arzusu onu yerinde rahat b ırak-
madı . Ahmed b. Muhammed ar-Razkani'den Tus'da yeter derecede 
fıkıh dersi ald ıktan sonra Curcan'a gitti. Burada Ebu'l-Kas ım al-
Ismaili (Ölüm H. 477/M.1084)'nin derslerinden istifade etti. Art ık 
nerede bir ilim adam ının ş öhretini duysa, oraya ko şuyordu. Bu s ı -
ralarda Niş abur'da Nizamiye Üniversitesinde tan ınmış  bilgin İ mam 
al-Harameyn ders veriyordu. Gazzali, onun yan ına koş makta gecik-
medi. Hemen onun öğ rencileri aras ına kar ış t ı . Kısa zamanda hoca-
sı= dikkatini çekti. Her sorunun cevab ını  en iyi ş ekilde vermesini 
bildi. S ınıfının en çalış kan öğ rencisi oldu. Henüz öğrenci iken kitap-
lar yazmağa baş ladı . H.478 /M.1085 yı lında İ mam al-Harameyn 
öldükten sonra Gazzali her ilmi toplant ıda en çok sayg ı  gören kimse 
oldu. Tanınmış  vezir Nizam al-Mülk'ün huzurunda yap ılan bir aç ık 
oturumda Gazzali bütün yar ış mac ılar ı  susturdu. Bunun üzerine Ni-
zam al-Mülk onu H. 484/M.1091 y ı lında Bağ dad'daki Nizamiye 
Üniversitesinin rektörlü ğüne atad ı .' 

1 —GazzaWnin hayat ı  için bakı nız: Abd al-Gafir al-Farisi, as-Siyak li-Tarih-i Ni-
sapur, varak: 20 a- 20 b. Köprülü K. No. 1152; İ bn Hallikan, Vefayat al-A'yan, C. III, 
s. 353-355, M ı sır 1357; as-Subki, Tabakat a ş -Ş afiiyye, c. IV, sa. 101-114, M ı sır 1324; 
az-Zebidi, İ thaf as-Sade, C. I, s. 7-50, M ı sı r 1311. 

7 



Gazzali, 4 yı l kadar Nizamiye Üniversitesinde ders verdikten 
sonra her ş eyi terkederek Ş am'da inzivaya çekildi. Tasavvufi bir hayat 
sürmek istedi. Bu arada Kudüs'e ve Hicaz'a gidip geldi. H. 499 y ı -
lında Fahr al-Mülk onu yeniden ö ğ retim hayat ına yani Ni ş abur Üni-
versitesine ça ğı rdı . Gazzali, bir süre direndi ise de, neticede Vezirin 
çağrı sını  kabul etmek zorunda kald ı . Bir yıl kadar Ni ş abur Üniver-
sitesinde ders verdikten sonra, memleketi olan Tus'a çekildi. Orada 
özel öğ rencilerine ders verirken hastaland ı  ve H. 505 /M.1111 y ı lın-
da hayata gözlerini yumdu. 

İş te hayat ının genel durumu böyle olan Gazzali, islami ilimlerin 
hemen hemen bütün dallar ında devrinin en parlak eserlerini vermi ş tir. 
Bu sebeple fıkıhc ılar onu fakih, kelâmc ı lar mütekellim, felsefeciler 
filozof ve sufiler mutasavv ıf sayarlar. Her ne olursa olsun gerçek ş u-
dur ki Gazzali, bu ilim dallarm ın hepsinde en büyük üstatlardan bi-
ridir. 

Gazzali, İ slam düş üncesi tarihinde özellikle geçirdi ğ i ruhi bir 
buhranla tan ınmış tır. Henüz çocukluk ça ğı na yak ın bir ya ş ta her ş ey-
den şüphe etmeğ e ba ş lad ı . Özellikle taklidi bilgiye dayanmak iste-
medi. 2  Çünkü Yahudi:nin çocu ğunun yahudi, H ıristiyan ın çocuğunun 
hıristiyan ve Mecusininkinin mecusi olmak üzere yeti ş tiğ ini biliyor-
du. Kendisinin de bir e ğ itim ve telkin sonucunda müslüman olmu ş  
bulunmas ı  ihtimali üzerinde durdu. Taklidin insanlar ı  bazan yanl ış  
inançlara sürüklediğ ini biliyordu. Bu düş ünceyle taklidi reddederek 
gerçek bilgiyi bulmak istedi. Gerçek bilgi de ya hissiyattan veyahut 
akliyattan ibaret olabilirdi. Ona göre hissiyat duyularla elde edilen 
bilgilerdi. Akliyat ise zorunlu bilgiler demekti. 

GazzaWnin ş üphesi, hissiyat ve akliyata da yay ı ldı .' Hissiyata 
da güvenemedi. Çünkü uzakta duran bir cismin oldu ğundan küçük 
göründüğünü deneyle biliyordu. Yahut hareketsiz gibi duran gölge-
nin, gerçekte yer de ğ iş tirdiğ ini görmü ş tü. Bilginin insandan insana 
değ iş eceğ ini söyliyen Protagoras'tan haberdard ı . Hattâ varl ığı  in-
kar eden Gorgias' ı  da biliyordu. Ba ş ka bir deyimle Gazzali Sofist-
lerin ş üpheciliğ inden gerek al-Munkiz Min ad-Dalal'da ve gerekse 
kitab Fadaih al-Batiniye'de az da olsa söz etmi ş ti. İ nce bir ara ş tırma 
onun Pyrrhon ve Timon'dan haberdar oldu ğunu da gösteriyor. Bü- 

2 —Bak: al-Gazzali, al-Munkiz Min ad-Dalal, s. 3-4, al-Kahire, 1309. 

3 — Bak: al-Mu nkiz,s. 4-5; Obermann, Der Philosophische Und Religiöse Subjekti-

vismus Ghazalis, s. 26, Leibzig 1921; Ebu Bekr Abd ar-Raz ık,Maal-Gazzal ı  fi Munkizih 

Min ad-Dalal, s. 67, Matbaat al-itimad, M ı s ır, (tarihsiz). 

8 



tün yunan şüpheci okullar ının, ne duyulara ve ne de akla dayanmad ık-
lar ı  ve güvenmedikleri bir gerçektir. Onlar, bir şeyin keyfiyete, kemiye-
te, mesafeye, içinde bulundu ğu ortama, duruma, insan ın sıhhatine ve 
organına göre ba ş ka ba şka alg ı lanacağı m söylemi ş lerdi. Has ı lı  ne Yu-
nan ş üphecilerine, ne de bir süre onlar ın izinden giden Gazzall'ye 
göre sağ lam bilgi elde etmek hususunda duyulara güvenilemezdi. 

Gazzali için sağ lam bilgiye dayanak olarak yaln ız zorunlu bil-
giler kal ıyordu. Zorunlu bilgiler "10 say ısı , 3 den büyüktür", "bir 
ş ey hem hadis, hem kadim olamaz", "bir ş ey hakkı nda nefy ve isbat 
birle ş emez" gibi sağ lam önermelerin ifade etti ğ i anlamlard ır. Zorun-
lu bilgiler de ak ılla elde edilir. Fakat GazzaWnin şüphesi akla da 
yayı ldı . İ lkin duyumlar ın gerçek olabileceğ ini düş ünmü ş  ve fakat 
akıl bunu yalanlam ış tı . Acaba ak ı lla elde edilen bilgilerin de yanl ış  
olmas ı  mümkün değ il midir? Gazzali bu soru üzerinde durdu. Uy-
kuyu örnek olarak ald ı . Rüyada görülenlerin gerçek san ıldığı  ve fa-
kat uyan ı nca bunlar ın hayalden ibaret bulundu ğu aç ıkt ı . O halde 
uyamkken düş ündüğ ümüz bir çok ş eylerin de hayal ve yalandan iba-
ret bulunmas ı  mümkündü. Uyarukl ığ a nisbetle uykuda görülenler 
nasıl hayal mahsulü ise, akı l ötesi bir âleme göre de uyan ıklıkta gö-
rülenlerin yalan olmas ı  ihtimal dışı  değ ildi. O halde akla da tam gü-
venmek doğ ru olamazd ı .' 

İş te Gazzali, böylece ş üphesini duyular ın ve akl ın alanı na yayd ı . 
Hiç bir ş eye tam inanamad ı  ve güvenemedi. Fakat yüce Allah, ona 
yardım etti. Gazzali kalbine do ğ an bir nur sayesinde akli bilgilerin 
sağ lamlığı na inand ı . 2+2 nin 4 ettiğ i hakkında şüpheye dü ş ülemi-
yeceğ ini, bütün zorunlu bilgilerin yakin derecesinde sa ğ lam oldukla-
rını  ancak böyle kalbine do ğan bir nurla doğrulad ı . Gazzall, ilahi 
bir nurun varlığı nı  Kur'an'dan da ö ğ renmiş ti. içine doğ an nuru kuv-
vetlendiren "Allah hidayete götürmek istedi ğ i kimsenin göğ sünü 
islâm'a açar" s  âyetini hat ırlad ı . Nitekim Hz. Muhammed bu ayeti 
aç ıklarken "bu Allah' ın kalbe attığı  bir nurdur" diye buyurmu ş tu. 
Diğ er bir hadisde ise "Allah halk ı  karanl ıkta yaratt ı ; sonra onlar 
üzerine nurundan saçt ı " diye söylemi ş ti.' 

4 — Gazzalrnin şüphesi hakkında bakınız: Hanna'l-Fahuri va Halil al-Cerr, Tarih 
al-Felseefet al-Arabiyye, CIL s. 246, Beyrut 1957; Hilmi Ziya Ülken, İ slam Felsefesi Tarihi, 
s. 326-327, İ stanbul 1957, Quadri, La Philosophie Arabe Dans L'Europe Medi4vale, s. 
124-125, Paris 1947; Wensinck, La Pensee de Ghazzali, s. 104-105, Paris 1940; Zeki Mu-
barek, al-Ahlak İnd al-Gazzali, s. 177-178, M ı s ır (tarihsiz); Louis Gardet, İ ntroduction 
a la Thealogie Musulmane, s. 68, Paris 1948; E. Brehier, La Philosophie Du Mayen Âge, 
s. 220, Paris 1949. 

5 — Bak: En'am Suresi, ayet: 125. 

6 — Bu hadis Ahmed b.Hanbel'in Musned'inde vard ır. 



Gazzali ve İman 

Görülüyor ki GazzaWnin akli bilgilerin sağ lamlığı na inan ış ', 
bir sezgi gücüne dayanmaktad ır. Ancak o, bu sezgisini baz ı  ayet ve 
hadislerle kuvvetlendirmesini bilmi ş tir. Ş u kadar var ki Gazzali, 
şüpheciliğ inin bu devresinde taklitten kurtulmu ş  ve sağ lam bilginin 
ölçüsünü bulmu ş tur. Bir çe ş it bilgi nazariyesi yapm ış tır. Fakat gerçe-
ğ in nerede oldu ğuna dair ş üphesi daha uzun y ı llar sürmü ş tür. Ş üp-
heden kesin olarak kurtulup ariflerin iman ı  derecesinde bir imana 
yükseliş i H. 488 yı lına rastlar. Ancak bu tarihten önce de ara ş tırı c ı -
lar ın iman ı  derecesine de yükselmi ş ti. Özellikle Allah'a, Peygamber'e 
ve Ahiret hayat ına dair onda iman has ı l olmuş tu. Onu bu üç iman 
esas ına götüren ba ş lıca deliller ş unlard ır:' 

1—Sebepler. 
2—Karineler. 
3—Deneyler. 

Gazzali, sebeplerle nedenselli ğ i (causalite'yi) kasdetmi ş  olsa 
gerektir. Her ş eyin bir sebebi olmas ı  dü ş üncesinden hareket ederek 
ilk yaratan kudretin yani Allah' ı n varl ığı  inanc ına yükseldiğ i anlaşı -
lıyor. Esasen Farabi ve İ bn Sina'y ı  incelerken hareket deliliyle Allah'-  
in varlığı nın ispatland ığı n ı  öğ renmi ş ti. Bilindiğ i üzere baz ı  islam 
filozoflar ı  her hareket edenin bir muharriki oldu ğ unu söylemiş lerdir. 
Muharriki hareket ettiren di ğ er bir muharrik de aram ış lard ır. Böy-
lece sonsuza kadar sonsuz muharrikler aramak gerekmi ş tir. Bu ise 
hareket sorununu içinden ç ık ılmaz bir hale getirmi ş tir. Böyle bir 
anlams ızl ıktan kurtulmak için bir ilk Muharrik'in varl ığı nı  kabul 
etmek zorunda kalm ış lard ır. Bu ilk Muharrik de kendisi hiç bir ş eye 
muhtaç olm ıyan ve her ş eyi yaratan Allah't ı r. 

Gazzali Descartes'tan yüzy ı llarca önce "dü ş ünüyorum o halde 
var ım" önermesini a ş ağı  yukar ı  söylemiş tir: "Onun varl ığı  aç ıkt ır. 
İ nsan ın kendi varl ığı nda hiç ş üphe yoktur. Onun varl ığı  görünen ce-
set değ ildir... Bir kimse gözünü kapatsa, kendi kal ıb ını  unutsa ve 
alemde gördü ğ ü her ş eyi gözünden silse, kendi varl ığı nı  zorunlu ola-, 

 rak tanır ve kendinden haberdar olur". 8  Böylece Gazzali kalbin ve 
insanın varl ığı na ula şı yor. Esasen o çok kez kalp sözüyle insan ı n bi-
lincini kasdediyor. O, "Allah' ı  tan ı mak ve onun huzurunun güzelli-
ğ ini mü ş ahade etmek kalbin s ıfat ı d ır" diyor. 

7 — Bak: al-Munkiz, s. 20; al-Gazzali, Faysal at-TefrikaBeyn al-Islâm Va'z-Zandaka, 
s. 15, M ı s ı r 1325 /1907. 

8 — Bak: al-Gazzali, Kimya-y ı  Saadet, C. I. s. 11-12. Tahran 1333 

9 — Bak: Kimya-y ı  Saadet, C. I, s. 11 
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Gazzali, bu dü ş üncesini al-Hikmet fi Mahlukat Allah adl ı  ese-
riyle de doğ ruluyor: " İ nsan ın kendi nefsi ve Allah' ın varlığı na kendi-
sini inand ıran Tanr ı  vergisi akl ı  hakkında dü ş ünmesi, Allah' ın mev-
cudiyetinin de büyük delillerindendir". 1 ° 

Gazzall, kâinattaki düzen ve olgunluk dü şüncesinden hareket 
ederek de Allah' ın varlığı n ı  isbatlam ış tır." 

Gazzalryi iman esaslar ına inanma ğ a götüren di ğ er bir delil de 
karinelerdir. O, karinelerle alt ı nc ı  duyuyu yani sezgiyi kastetmi ş tir. 
al-Munkiz'de akl ın ötesinde ba şka bir âlemin, ba şka bir hâkimin bu-
lunduğunu farzetmi ş tir. Nübüvveti ak ı l ötesi âleme bir örnek olarak 
göstererek her ş eyin nübüvvetin ışığı  ile anlaşı lacağı nı  söylemiş tir. 
Yukarda belirtti ğ imiz gibi o içine doğan bir nurla yani bir nevi sezgi 
gücü ile ş üpheden kurtuldu ğunu aç ıklamış tı r. 

Gazzali'yi ;mana götüren di ğ er bir delil de deneylerdir. Onun 
yaptığı  deneyleri üç bölümde özetliyebiliriz: 

a) Kitaplarda ö ğ rendiğ i bilgiler. Kitaplarda gerçe ğ e dair oku-
duğu bir çok hususlar, onda derin bir iz b ırakt ı lar. Kendi dü şüncesi, 
nin temelini okuduğu kitaplardan ö ğ rendi. Onlar ın çoğunu eleş tirme 
süzgecinden geçirdi. Kendinden önce gelmi ş lerin eserlerinden ö ğ ren-
diklerini, nefsinde denemek arzusunu duydu. Ba ş ka bir deyimle baz ı  
mânevi halleri bizzat ya şamak istedi. 

b) Rüyalar da Gazzali için iyi bir deney vas ı tası  oldu. Uykuda 
gördüğü baz ı  ş eylerin uyan ıklık âleminde olan baz ı  olaylara uygun 
düş mesi, onu mânevi gerçeklerin varl ığı na inand ırdı . 

c) Gazzall, zikir ve ibadet deneyleri yaparak da iman ın ı  kuv-
vetlendirdi. Zikir ve ibadetin insan ın dini ya ş ant ı sına etki yapt ığı m 
deneylerle anlad ı . 

Gazzali, ara ş tır ı c ı lar ın inanc ı  derecesinde iman esaslar ına inan-
dıktan sonra gerçeğ in hangi taifenin dü şünce ve gidi ş i aras ında ol-
duğunu incelemeye koyuldu. Çünkü onun zaman ında bir çok fırka 
ve taifeler gerçe ğ in kendi yanlar ında olduğunu ileri sürüyorlard ı . 
Gazzali, bunlardan en önemlilerini yani kelâmc ılar ı , felsefecileri, 
Batinileri ve sufileri ayr ı  ayr ı  inceledi. 

Kelâmc ı lar ı , dini savunurken lüzumundan fazla cevher ve araz 
sorunlar ına dalmış  buldu. Munkiz'de "Kelâm ilmi bana kâfi ve ş i- 

10 — Bak: al-Gazzali, al-Hikmet fi Mahlukat Allah, s. 33-62, M ı s ır 1903. 
11 — Bak: Ayni Eser, s. 63. 
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kâyet ettiğ im derdime ş afi olmad ı " diye söyledi. Bununla beraber 
kelâm ilmine dair bir çok de ğ erli eserler yaz ıp fikirler beyan etti. 
Onun kelâm hakk ındaki fikirlerinin inceliklerine ilerde tekrar döne-
ceğ iz. Burada bu kadarla yetiniyoruz. 

Gazzali ve Felsefe 

Gazzali, felsefecileri de inceledi. Kendisi felsefeyi belli bir üstat-
tan öğ renmemiş ti. Bağ dad Üniversitesinde ders verdi ğ i s ıralarda iki 
yı l süresince felsefi eserler okudu. Bir y ı l boyunca da okuduklar ını  
tekrar etti.' En çok okudu ğu kitaplar aras ında Farabi (ölm. H. 
339/M.950) ve İ bn-i Sina (Ölm. H. 428/M.1036)'n ı n eserleri, İ hvan 
as-Safa'n ı n risaleleri ve Ebu Hayyan at-Tevhidi (Ölm. H. 414/M. 
1023)'nin baz ı  kitaplar ı  vard ı . 

Zaten bir çe ş it İ slam felsefesi olan Kelâm ilmini iyi biliyordu. 
Bunu gerek Ebu Bekr al-Bak ıllan1 (Ölm. H. 403/M.1012)'nin eser-
lerinden ve gerekse İ mam al-Haremeyn (Ölm. H.478 /M.1085)'nin 
derslerinden iyice ö ğ renmi ş ti. Gazzali, felsefeyi geni ş  anlamıyla öğ -
rendikten sonra onunla me şgul olanlar ı  Dehriler, Tabiatc ı lar ve Ila-
hiyatc ılar olmak üzere üç bölüme ay ırd ı . 

1—Dehriler: Ona göre dehriler tamamen sap ıklik içinde idiler. 
Dehriler bu âlemin bir yarat ı cı s ı  olduğunu kabul etmiyorlard ı . Bu 
âlemin ezelden beri var oldu ğ unu, âlemdeki olu ş lar ın sonsuza kadar 
böylece devam edece ğ ini söylüyorlard ı . Tabii, Allah' ın varlığı nı  
kabul etmedikleri için peygamberlerin gerçekli ğ ini ve Ahiret hayat ı -
nın ya ş anaca ğı nı  da inkar ediyorlard ı . Bunlar felsefeciler içinde en 
sap ık taifeyi temsil ediyorlard ı . 

2—Tabiatc ı lar: Bunlar, insan vücudundaki ahengi ve kainattaki 
düzeni gördükleri için tek bir yarat ıcı nın yani Allah' ın varlığı nı  ka-
bul ediyorlard ı . Fakat Peygamberli ğ e ve Ahiret hayat ına inanm ı -
yorlard ı . İ nsan ın ölmesiyle ruhunun da yok olaca ğı nı  ileri sürüyor-
lard ı . 

3—ilahiyatc ı lar: Sokrates, Eflatun ve Aristo bunlardand ı . is-
lam filozoflar ından Farabi ve İ bn Sina bunlar ın görüş lerini yans ı t-
mış lardı . Gazzali'ye göre İ lahiyatç ı  olan filozoflar 17 sorunda sap ık-
lığ a, 3 sorunda da küfre dü ş müş lerdi. Onlar ın küfre dü ş tükleri ba ş lıca 
sorunlar ş unlard ır: 

12 — Bak: al-Munkiz, s. 8. 
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1— Alem kadimdir:" Felsefecilere göre Alem kadimdir. E ğ er 
âlem hadis olsayd ı , onun vücudu için bir müreccihin var olmas ı  ge-
rekirdi. Bir kimsenin "böyle bir müreccih vard ır. Bu da Allah't ır. 
Allah alemi yaratm ış tır" demesine felsefeciler ş öyle cevap veriyor: 
Eğ er Mem yarat ılmış  olursa, bir zamanda yarat ılmış  olmas ı  gerekir. 
Bu durumda akla ş u soru gelir. Niçin Allah onu kendisi ile beraber 
değ il de, ş u veya bu zamanda yaratm ış tır. Eğ er "Allah ba ş lang ıçta 
güç sahibi değ ildi; sonradan güç sahibi olup alemi yaratt ı " denirse, 
bu "Allah evvelce murid değ ildi; sonradan irade sahibi oldu" demek-
tir. Oysaki böyle bir irade, Allah' ın zat ında türeyemez. Böyle bir 
iradenin Allah' ın zat ı  dışı nda türemesi de imkans ızd ır. Çünkü o za-
man murid olan ı n, Allah' ın d ışı nda bir varl ık olmas ı  gerekirdi. Alemi 
yaratmak için Allah' ın sonradan murid olmas ı  imkans ız olduğuna 
göre Mem Allah'la beraber vard ı . Yani zaman ve Mem kadimdir. 

Gazzall, felsefecilerin bu iddias ını  ş öyle çürütmü ş tür. Allah kesin 
iradesiyle yaratmak istedi ğ i bir ş eyi dilediğ i zaman seçebilir. E ğ er 
Allah' ın böyle bir tercih gücü olmasayd ı , gücünün ve iradesinin ko-
ş ullara bağ li olması  gerekirdi. Oysaki Allah hiç bir koşul ve hiç bir 
engel ile s ınırlanamaz. O gizli olan ı  da, aç ık olan ı  da bilir. Dilediğ ini-
dilediğ i zamanda yapar. Buna gücü her zaman yeter. 

Felsefeciler zaman fikrini ele alarak da alemin k ı demini isbata 
çalışı rlar: Onlara göre Allah alemden zaman bak ı mından değ il, 
zat bak ımından önce gelmiş tir. Bu bir say ı sın ın ikiden önce geli ş i 
gibidir. Yahut bir kimsenin harekete ba ş lamasiyle beraber gölgesinin 
de hareket etmesi gibidir. Gerçekde zaman bak ı mından öncelik son-
ralık yoktur. Alemin var oluş u da zaman bak ı mından Allah' ın varlığı  
ile aynı  ana rastlar. Daha do ğ rusu zaman da Allah gibi kadimdir, 
Zaman kadim olunca hareket edenin de kadim olmas ı  gerekir. Ba şka 
bir deyimle zaman hareketten do ğ ar ve kadimdir. Alem ise hareket 
etmektedir. O halde kendisinden hareket ve dolay ısiyle zaman husule 
gelen Mem de kadimdir. 

Gazzali, bil dü ş ünceyi de çürütür: Allah vard ı  sözünden, Allah'-  
in zaman içinde var oldu ğu anlam ının ç ıkar ı lmamas ın ı  hatırlatı r. 
Allah alemden ve zamandan önce mevcut idi. Sonra Allah' ın yarat-
masiyle Allah'la beraber Mem de var olmu ş tur. Bu i ş e zaman ı  karış -
tırmak vehmin i ş idir. Zaman yarat ı lmış  olan alemden doğmuş tur. 
Allah hiç bir Bağ la bağ lı  değ ildir. 

13 — al Gazzall, Tehafut al-Felasife, s. 74-96, Dar al-Maarif bask ı s ı , M ı sır (tarihsiz). 
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Felsefecilerin bir di ğ er iddias ı  da ş udur: Her hadisten önce bir 
madde vard ır. Hiç bir hâdis maddeden musta ğni olamaz. Madde ise 
hadis değ ildir. Hadis olan maddenin ş ekilleri, arazlar ı  ve keyfiyetidir. 
Her hadis olan ın, var olmadan önce vücûdu ya mustahil, ya vacip 
veyahut da mümkindir. Alemin ve dolay ısıyle maddenin vücûdünün 
var olmadan önce mustahil veya vacip olmas ı  dü ş ünülemez. Üçüncü 
olarak Memin vücûdünün mümkin olmas ı  akla geliyor. Fakat vücu-
dün imkan ı  da kendi kendine dayana ğı  olmıyan izafi bir vas ı ft ır. 
Bunu izafe edecek bir yer laz ı md ır. Bu yer de maddedir. Sonuç ola-
rak imkan ı  kendi ba şı na bir varl ık olarak de ğ il, maddenin bir vasfı  
olarak kabul etmek gerekir. O halde her hadisin vücûdünden önce 
bir maddenin varlığı nı  kabul etmelidir. Sonsuza kadar böyle madde-
ler bulunamıyaca ğı ndan, âlemin kadim olduğu sonucu ç ıkar." 

GazzaWnin cevab ı : Mümkin, Mustahil ve vacip olmak akl ı n 
hükümleridir. Imkan, imtina ve vucubiyet birer vas ıf olarak her hangi 
bir ş eye muhtaç değ illerdir. Eğ er imkan ı  bir ş eye izafe edersek, im-
tinayı  da bir ş eye izafe etmemiz gerekir. Bu ise imkans ı zd ır. O halde 
felsefecilerin bu mevhumlara dayanarak âlemin k ı demini ileri sür-
meleri yanl ış tır. 

Gazzalrnin felsefecileri tekfir etti ğ i ikinci sorun, Allah' ın cüzi-
yat ı  bilmiyeceğ i sorunudur: Felsefeciler diyorlar ki Allah cüziyat ı  
bilmez. Çünki olaylar de ğ işkendir. Değ iş mede bilinen bilime bağ lı -
dır. Bilinen değ iş tiğ i zaman bilimin ve onu bilenin de değ iş mesi 
gerekir. Bu duruma göre Allah' ın cüziyat ı  bildiğ i farzedilirse, Allah'-  
in zat ının değ iş mesi gerekir. Allah' ın zat ında ise de ğ iş meler olamaz. 
O, her türlü değ işmeden uzakt ır. O halde Allah cüziyat ı  bilmez. 

Gazzalrnin cevab ı : Bilim bilenin zat ına izafettir. Bilim ve bili-
nen değ iş tiğ i zaman, bilen de ğ iş mez. Benim sa ğı mda duran bir 
kimse, soluma geçse de ğ iş iklik bende de ğ il, o kimsenin hareketin-
dedir. Eğ er bilinen, bilenin zat ında değ iş iklik yapsayd ı , nebat ı , hay-
van ı  ve cans ızlar ı  bilenin ba şka ba ş ka zatlar olmas ı  gerekirdi. Hem 
felsefeciler, bir yandan dem ve Allah kadimdir diyorlar. Di ğ er yan-
dan alemde değ iş iklik vard ır ve fakat Allah' ın zat ında böyle bir ş ey 
yoktur diyorlar. Böylece de çeli ş meye dü ş üyorlar. Bu, onlar ın âlemin 
kıdemi hakkmdaki iddialar ının da temelsiz olduğunu gösterir. 

Allah her ş eyi bilir. Onun gücü her ş eye yeter. En küçük bir ş ey 
dahi onun ilminin d ışı nda kalamaz. 

14 — Bak: Tehafut al-Felasife, s. 104 vd. 
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Üçüncü olarak Gazzali, felsefecileri "cesetler dirilmez" dedikleri 
için tekfir etmi ş tir. Onlara göre cesetler ve madde sonlu, ruhlar ise 
sonsuzdur. Eğ er cesetler dirilirlerse, sonsuz olan ruhlara yetmezler. 
O halde cesetler dirilmezler. Sevap ve ceza ruhlara uygulan ı r. 

Gazzali, "madde sonlu ruhlar ise sonsuzdur" diyerek cesetlerin 
dirilmiyeceğ ini ileri sürmenin yanl ış  olduğunu belirtiyor. Allah' ı n 
dilediğ i zaman, cesetlere yetecek kadar ruh yaratma ğ a gücü yetti ğ ini 
söylüyor. Hem maddenin kadim, ruhlar ın ise hâdis olmas ından ruh-
ların cesetlere yetmiyece ğ i fikrinin ç ıkamıyaca ğı nı  yaz ıyor. Kald ı  ki 
maddenin sonlu olmas ı  âlemin k ı demi sorununa bağ lı d ır. Bu dü ş ün-
cede felsefecilerin çeli ş meye dü ş tüğ ü görülür. Alemin kadim olmad ığı  
ise yukarda gösterildi. 

Gazzali, felsefecilerin ilimlerini de inceledi. Genel olarak onlar ın 
ilimlerini 6 bölüme " ayırd ı ." Bu ilimler riyaziye, mant ık, tabiiyat, 
ilâhiyat,' siyaset ve ahlâkt ır. 

Gazzali'ye göre, riyaziye ilminin dinle olumlu veya olumsuz yön-
den bir ilgisi yoktur. Riyaziye akla dayan ır. Riyazi gerçekler, bir kez 
isbatland ıktan sonra onlara itiraz edilemez. Ancak anlay ış s ız kimse-
lerin anlayış sızlığı  sebebiyle riyaziyeden iki kötü sonuç do ğ muş tur. 
Bunun birisi, riyaziyenin her ş eyi aç ık ve seçik bir surette isbatlad ığı na 
hayran olarak felsefecilerin her sözüne güvenen kimseden do ğar. 
Başka bir deyin-ıle riyaziyeden ve onunla u ğra ş an felsefecilerden ho ş -
lanan baz ı  kimseler, felsefecilerin dine ayk ırı  sözlerini de benimserler. 
Halbuki felsefecilerin riyaziye hakk ında söyledikleri doğ ru ve fakat 
ilâhiyata dair baz ı  düş ünceleri yanl ış tı r. 

Diğ er kötülük de taasup ve bilgisizlik sebebiyle felsefecilerin her 
sözünü reddeden kimseden do ğ ar. Baz ı  kimseler kültürsüzlükleri 
yüzünden felsefecilerin riyaziye hakk ında söylediklerini de reddeder-
ler. Bu gibi kimseler, bunu güyâ din ad ına yaparlar. Din hakk ında 
temelli bir bilgisi olm ıyan bir kimse "madem dindarlar riyaziye gibi 
açık ve seçik olarak isbat edilen bir ilmi kabul etmiyorlar. O halde 
onlar ın bütün dü ş ünceleri yanl ış tır" diye dü ş ünebilir. Böylece de 
kültürsüz kimselerin riyaziyeyi reddi yüzünden din dü ş manlar ı  ço-
ğ alabilirler. 

15 — Gazzali, İ hya'da ve Makas ı d al-Felasife'de felsefecilerin ilimlerini sadece dörde 
ayırıyor. 

16 — Bak: al-Munkiz, s. 9 vd. 

17 — Bu ilk dört ilim dal ı  için bak ı n ız; az,Zebidi-Ithaf as-Sade, C. I, s. 175-184 M ı s ır 
1311; Makas ıd al-Felasife, s. 3, Matbaat as-Saade bask ı s ı , Mı s ır (tarihsiz). 
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Mantık ilmi: Gazzali, al-Munkiz'de bu ilmi dinin ne red ve ne de 
isbat etmediğ ini söylemi ş tir. Fakat al-Mustasfa Min İ lm al-Usul 
adlı  eserinde "o bütün ilimlerin mukaddimesidir; kim bu ilmi bilmez-
se, onun ilmine kesin olarak itimat edilmez"" demi ş tir. Ayr ıca da 
al-K ı stas al-Mustakim adl ı  eserinde mant ık kurallar ının Kur'an'da 
da bulunduğunu isbat etmiş tir. Esasen Gazzali, mant ıkın dini ilimlere 
girmesini sağ lıyan büyük bir islam dü şünürüdür. Özellikle Bât ıni-
leri susturmakta mant ıktan çok yararlanm ış tır. 

Tabii İ limler: Gazzalrye göre bu ilimlerin konular ı  aras ında 
su, hava, toprak ve ate ş  vard ır. Cisimlerin ve yıld ızlar ın çe ş itli hal-
leri bu ilimler sayesinde aç ıklanır. Kâinatta olan her ş eyin kanunlari-
ni  bu ilimler yard ım ederler. Bu sebeple de felsefeciler, bu 
ilimlere çok önem verirler. Hattâ tabiiyyun denen filozoflar gere ğ in-
den fazla tabii ilimlere dalarak Ahireti inkar edenlerdir. Fakat on-
lar ın dini inançlar ı  bir tarafa b ırak ı lırsa, tabii ilimlerin reddedilecek 
bir tarafı  yoktur. Din tabiat kanunlar ını  inkar etmez. Hattâ uyan ık 
kimseler, tabiattaki düzene bakarak Allah' ın varlığı na ak ıl ile de ta-
n ık olurlar. 

İ lahi İ limler: Allah' ı n varlığı n ın isbat ı , Allah' ın zat ı  ve sıfatlar ı , 
âlemin kıdemi veya hudusu, peygamberlik ve vahiy sorunlar ı  ilahi 
ilimler çerçevesinde incelenir. Felsefecilerin bu konularda pek çok hata 
yapt ıkları  bilinmektedir. Gazzali, onlar ın küfre dü ş tükleri konular 
üzerinde uzun uzun durmu ş tur. Bunlardan biraz yukarda söz etmi ş tik. 

Siyaset: Bu ilim devlet kurma, devlet yönetme ve devlet kurum-
lar ının görevi sorunlar ını  içine al ır. Felsefeciler siyaset ilmini i ş lemek 
için Allah' ın kitaplar ından, velilerin ve hekimlerin sözlerinden çok 
faydalanm ış lard ır. 

Ahlak ilmi: Ahlak iffet, fazilet, adalet ve cesaret gibi konular ı  
içine al ı r. İ nsanın kendi nefsi ile nas ı l mücadele edece ğ ini gösterir. 
Felsefeciler bu hususta mutasavv ıflardan çok yararlanm ış lardır. 

Gazzali, felsefecileri iyice inceledikten ve onlar ın baz ı  fikirlerini 
çürüttükten sonra, Bât ınileri de ara ş tırma konusu yapt ı . 

Bâtmilerle Mücadelesi 

Gazzalrnin zaman ında faaliyet gösteren Bât ıniler, Hasan Sah-
bah taraftar ı , olanlard ır. Bunlara tarihte Da'vet-i Cedide Bât ınileri 
denir. Da'vet-i Cedide Bât ınilerine, talimiyye, İ smailiyye, Melahide, 
Haşş aş iyye ve Seb'iyye adlar ı  da verilir. Bunlar görünü ş te Ehl-i 

18 — Bak: al-Gazzali, al-Mustasfa, C. I, s. 7, M ı s ır 1356. 
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Beyt'e sayg ı  gösterirler ve bilgilerin masum bir imamdan ö ğ renilece-
ğ ini ileri sürerlerdi. Bât ınilere göre ak ıl ve dü şünce insanı  çokluğ a 
götürür. Bu sebeple her ş eyi hata i ş lemiyen bir imamdan öğ renmek 
gereklidir. Bu da talim yani ö ğ retim yoludur. Birli ğ i sağ lamanın tek 
çaresi budur. 

Görünü ş te böyle bir iddia güden Bât ıniler, gerçekte her ayeti 
ve her hadisi tevil ederek amaçlar ına uygun anlamlar ç ıkar ırlard ı . 
İ çten. içe Allah'a, Peygamber'e ve Ahiret hayat ına inanmazlard ı . 
Ana, kız evlat ve k ız karde ş le nikah ı  caiz görürlerdi. Bât ıni idareci-
ler, kültürsüz halk ı  avlamak için son derece müslüman görünürler 
ve bir tak ım davet hileleri kullan ırlard ı . Asıl amaçlar ı  ise siyaset ve 
menfaat idi. Nitekim bir ara ordular kurarak Abbasiler'i y ıkmağ a 
bile çalış tı lar. Bir çok müslüman ın kanının akı tılmasına sebep oldu-
lar.° 9  

Kendi zamamndaki Bât ınilerin tehlikesini gören Gazzali, baz ı  
eserler yazarak onlar ın davalar ını  birer birer çürüttü. GazzaWnin 
Bâtıniliğ e dair yazd ığı  baş lıca eserleri ş unlard ır: 1— Kitab al-Mustaz-
hırl. Bu eser Kitab Fadaih al-Batiniyye Va Fadail al-Mustazhiriyye 
diye de adland ırılmış tır. 2— al-K ıstas al-Mustakim. 3— Kavas ım al-
Bat ıniye. Bu sonuncu eser say ın Prof. Ahmed Ate ş  tarafından bulun-
mu ş  ve türkçesiyle birlikte yay ınlanmış tı r." 4— Kitab Huccet al-Hakk. 
5— Kitab Mufass ı l al-H ı laf. 6— Kitab ad-Derc al- Markum. Adlar ı n ı  
yazdığı mız son 3 eser halâ kay ıptırlar. 

Gazzall, al-Mustasfa Min İ lm al-Usul, al-Munkiz Min ad-
Dalal, İ hya Ulum ad-Din, Faysal at-Tefrika Beyn al- İ slam Va'z-
Zandaka adl ı  eserlerinde az miktarda Bâtinilere de ğ inmiş tir. 

Bât ıniler hakk ında bir çok kimse eserler yazm ış tı . Fakat onlar 
Bâtıntlerin söyledikleri her ş eyi inkâr ettiklerinden olumlu sonuç ala-
mamış lardı . Gazzall böyle yapmad ı . Bât ınilerin öğ retime (ta'lime) 
ve muallime ihtiyaç olduğu tezini kabul etti. Ancak o, bu talimi 
yapan muallimin Hz. Muhammed oldu ğunu söyledi. Bâtınilerin kul-
landığı  mant ık oyunlar ına mant ıkla cevap verdi. GazzaWnin verdi-
ğ i bu cevaplar ı  ş öyle özetliyebiliriz: 

19 — Batmller için bak ınız: I. A. Çubukçu, Gazzall ve Bat ınilik, s. 29-51, Ankara 1964. 
aş -Ş ehrestani, al-Milel Va'n-Mihal, C. I, s. 195, M ı sır 1317; al-Gazzali, Fadaih al-Bati-
niyye, s. 7-12, Leiden 1956; Ibn al-Cevz1, al-Muntazam, C. V, s. 111, Haydarabat 1357; 
Ibn al-Cevzi, Telbis-i Iblis, s. 108, M ı s ır 1340; al-Bagdadi, al-Fark Beyn al-F ı rak, s. 176, 
Mısır 1367; Neybahti, F ırak aş -Ş ia, s. 41, Istanbul 1931. 

20 — al-Gazzali, Kitab Kavas ım al-Batiniye (Ilahiyat Fakültesi Dergisi, C. III, say ı : 
I—II, s. 23-55, Ankara 1954). 
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Bâtıniler, imamlar ı nın masum oldu ğunu, dü ş üncenin ve akl ın 
insan ı  yanlış a götürece ğ ini iddia ediyorlar. Onlar bu iddialar ını  
ya zorunlu bilgilerle, ya dü ş ünce ile veyahut da haberlerle isbatla-
malı d ırlar. Fakat onlar iddialar ını  zorunlu bilgilerle isbatlayamazlar. 
Çünkü zorunlu bilgiler 2+2=4 gibi do ğ ruluğunda kimsenin ş üphesi 
olmıyan bilgilerdir. Zorunlu bilgilerin ba şka örneklerini de verelim: 
Örneğ in "bir ş ey hem hâdis, hem kadim olamaz", "iki say ı s ı  birden 
büyüktür". Bu önermelerin anlam ında herkes uyu ş ur. Halbuki Bat ı -
nilerin, imam ın ismeti ve dü ş üncenin yanlış lığı  hakkındaki iddia-
larına itirazlar vard ır. O halde onlar ın iddialar ı  zorunlu bilgiler gibi 
sağ lam değ ildir. Bu yüzden de davalar ını  zorunlu bilgilerle isbat ede-
mezler. 

Bât ıniler, davalar ını  düş ünce ile de isbat edemezler. Çünkü on-
lara göre dü ş ünceler çeli ş iktirler; dü ş ünce, insanlar ı  ayr ı lığ a ve yan-
lış a götürür. O halde Bât ıniler, reddettikleri dü ş ünce ile de imam-
lar ı nın ismetini isbatlayamazlar. 

Geriye i ş itme yahut haber delili kal ıyor. Haberlerde onlar ma-
sum bir imama dayan ıyorlar. O halde i ş itme de imam ın doğ rulu-
ğunu isbatta bir delil olamaz. Zaten imam ın doğ ruluğunun zorunlu 
bilgiler ve dü ş ünce ile de isbatlanam ıyacağı  yukarda gösterildi. Bu 
duruma göre, Bât ınilerin imam ın ismeti ve dü ş üncenin yanlış lı k. ' 
hakk ındaki iddialar ı  gerçe ğ e uygun değ ildir." 

Bât ıniler, ş öyle bir mant ık oyunu da yaparlar: Do ğ ruyu bulma 
vas ı tas ı  da akı ld ır veyahut ö ğ retme yoludur. E ğ er akıl kabul edilirse, 
Peygamber gönderilmesine lüzum kalmaz. E ğ er doğ ruyu elde etme 
vas ı tas ı  olarak öğ retme yolu kabul edilirse, Bât ı niliğ in iddias ı  haklı  
ç ıkar. Böylece bilgilerin bir imamdan ö ğ renilmesi kabul edilmi ş  
olur. 

Gazzall, Bât ınilerin yukardaki mant ık oyunlar ın ı  da çürüt-
mü ş tür. Bilgilerin sadece ak ı lla veya sadece nakille ö ğ renilmesi müm-
kündür. Baz ı  ş eyleri hem akl ın, hem de öğ retimin uyu ş masiyle öğ -
renilmesi de olağ an ş eylerdendir. Biz ba ş langıcı  ve sonu olm ıyan, 
her ş eyi yoktan var eden bir Allah' ı n varlığı nı  ş eriattan önce ak ı lla 
bilebiliriz. Yahut Peygamberlerin mu'cizesinin do ğ ruluğunu akı lla 
sihirden ayırdederiz. Ibadet ş ekillerini, Cennet'i, Cehennem'i ve 
Ahiret'i ilgilendiren hususlar ı  sadece öğ retme yoluyla yani nakille 
öğ reniriz. Allah' ı n görülmesi sorununda ise hem ak ı l, hem de ö ğ retme 

21 — Bak: al-Gazzali, Fadaih al-Batiniye, s. 11-23. 
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yolu bizi doğ rular. Ş eriat güne ş e, ak ı l ise ışığ a benzer. Güne ş in var-
lığı , her hangi bir arac ın ışığı ndan faydalanmam ıza engel değ ildir. 
Geceleri mumdan istifade etmemiz de mümkündür. Bu sebeple Ş eri-
at varken akla ne lüzum vard ır demek yanl ış  olur." 

Bâtıniler bir de ş öyle fikir yürütürler: Peygamber'den baz ı  bil-
gilerin öğ renilmesini kabul edenler, ö ğ retme yolunu kabul etmi ş  
demektir. Bât ıniler de bilgileri bir masum imamdan ö ğ reniyorlar. 
Demek ki Bât ıniliğ e hak verilmi ş tir. 

GazzaWnin cevab ı : Akl ın dışı nda baz ı  bilgilerin Peygamber-
den öğ renilece ğ i doğ rudur. Ancak Peygamberin mu'cizesi ve masu-
miyeti gerçektir. Hz. Muhammed'den sonra hiç bir kimse ismet ve 
mu'cizeye sahip olamaz. Aksine ondan sonra gelecek herkesin hata 
yapmas ı  mümkündür. E ğ er Bat ıniler, Peygamber masum oldu ğuna 
göre, vekili de masum olur derlerse, onlara denir ki: Bu söz, "Peygam-
ber Mekkeliydi ve esmer renkliydi. O halde onun vekilinin de Mekke-
li ve esmer renkli olmas ı  gerekir" demeye benzer. Peygamberin ma-
sum olmas ı , vekilinin masum olmas ını  gerektirmez. E ğ er vekil, ma-
sum olursa, vekil değ il, as ı l olur yani Peygamber olmu ş  olur. Halbuki 
asıl ile vekil aras ında farklar vard ır. Hz. Muhammed'den sonra 
bir Peygamber'in gelece ğ i iddias ı  kesin olarak kabul edilmez. Ayr ıca 
Bâtınilere sormak gerekir ki masum imam, kendisinden ö ğ renilmek 
istenen her sorunu ak ı lla mı , vahiyle mi, yoksa Peygamberin sözleriy-
le mi çözüp anlat ır? Eğ er vahiyle denirse, imamla Peygamber aras ın-
da fark kalmaz Ak ılla denirse, reddedilen bir ş eye nas ı l dayanı lır? 
Bu iddia onlar ı  çeliş ikliğ e götürür. E ğ er imam ın her ş eyi Peygam-
berimizden gelen haberlerle bildi ğ i söylenirse, niçin bu yolu ba şka-
lar ına kapamak istedikleri hat ırlat ıhr." 

Bât ınilik konusunda sonuç olarak diyebiliriz ki Gazzall, k ı lıç 
ve askerin baş aramad ığı  zaferi, kalemiyle elde etme ğ e çalış mış tır. 
Hiç olmazsa Bât ı niliğ in daha fazla yay ı lmas ı nı  önlemiş tir. Gerçek 
muallimin Hz. Muhammed olduğunu isbatlam ış tır. 

Gazzali ve Tasavvuf 

Gazzali gerçe ğ in mutasavvıflarm ya ş amında olabileceğ ini 
düş ündü. Bu sebeple de onlar ın dü ş üncelerini iyice inceledi. İ hya 
Ultım ad-Din, al-Munkiz Min ad-Dalâl, Mizân al-Amel, Mi'rac 

22 — Bak: al-Gazzali, Meseletani Suile Anhuma'l Gazzali, Mecmuat ar-Resail, var: 
379 V, Süleymaniye Kütüphanesi, Be ş ir ağa kı smı , No: 650. 

23 — Bak: al-Gazzali, Fadaih al-Batiniye, s. 39-41; Kavas ı m al-Bat ıniye (an ı lan dergi 
içinde) s. 43; al-Munkiz (Bat ınililçle ilgili bölüm). 
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as-Salikin, Mi şkât al-Anvar, Kitâb al-Erbain, Ravdat at-Talibin, 
ar-Risâlet al-Ledunniyye ve Kimya-y ı  Saadet gibi eserleri bu ince-
lemelerin mahsulüdür. 

GazzaWnin tasavvufta ba ş lı ca kaynaklar ı  Ku ş eyri (Ölm. H. 
465 /M.1077) 'nin Risalesi,EbüTalib al-Mekki (Ölm.H.386 /M.996) 'nin 
Kût al-Kulûb'u, Haris al- Muhasibi (Ölm.H. 243 /M.857)'nin ar-
Riâye li-Hukûk Allah' ı  ve Ebû Ali al-Farmadi (01m.H.477/M.1084)'-
nin kendisine yapt ığı  fi'li etkilerdir. Gazzali, Cuneyd al-Ba ğ cladi 
(ölm.H.298 /M.910), Ş ibli (Ölm.H.334 /M.945) ve Bayezid al-
Bistami (Ölm. H.261 /M.874)'nin kitaplara geçen sözlerini de okudu. 
Ayrıca bu konuda İ bn Sina (01m.H.428/M.1036)'n ın baz ı  kitapla-
r ından da faydaland ı . 

Gazzali, Bağ dad'daki Nizamiye Üniversitesinde dersler verirken 
tasavvuf ya ş ant ı sına kar şı  daha çok ilgi duyma ğ a baş lad ı .H.488 /M. io95 
yı lında kendisi manevi bir krize tutuldu. Ba ğ dad'da itibar ı  çoktu. 
Maddi durumu iyi idi. Her istedi ğ i ş eye kavuş mu ş tu. Fakat krize 
tutulduktan sonra GazzaWnin kalbi rahat etmedi. Daha önce kendisi 
mütekellimin'in iman ı  derecesinde bir seviyeye yükselmi ş ti. O arif-
lerin ula ş tığı  imana kavu ş mak istedi. Bunun da sufilik yoluna girip 
onlar ı n hali ile hallenmekle mümkün olacağı na inand ı . Böylece her 
ş eyi b ırak ıp inzivaya çekilmeyi dü şündü. Fakat bu dü ş üncesini ger-
çekleş tirmek kolay olmad ı . Maldan, ş öhretten ve dostlardan vaz 
geçmek kolay olmuyordu. Bir gün her ş eyi terketmek istiyor, ertesi 
gün bu niyetini bozuyordu. Daha do ğ rusu kendisiyle mücadele edi-
yordu. Onun bu mücadelesi esnas ında hastalanmas ı , baz ı lar ı nca 
dünyevi sebeplere ba ğ land ı . Halbuki onun derdi maddi ilâçlarla iyi-
leş tirilecek hastal ıklardan değ ildi. Yemeden, içmeden nerdeyse kesilmi ş , 
az miktarda yediğ i ş eyleri de hazmedemez olmu ş tu. Doktorlar ondan 
ümidini kesmi ş lerdi. Onun geçirdiğ i bu buhranlar 6 ay kadar devam 
etti. Neticede tasavvuf yoluna bilfi'il dalmak için H.488 y ı lında Bağ -
dad ı  terketti. 10 y ı l kadar Ş am'da ve ş urada burada münzevi bir ha-
yat ya ş ad ı . Munkiz'de anlatt ıklar ına göre bu yaln ızlığı  esnas ında bir 
çok manevi hallere eri ş ti. Tasavvuf yolunun, manevi yollar ın en do ğ -
rusu olduğuna bizzat yapt ığı  deneylerle daha çok inand ı . Kendisi 
H.499 y ı lında zaman ın Sultan ın ın ve dostlar ı nın israriyle inzivay ı  
terkederek Ni ş abur Üniversitesine ders verme ğ e gitti. Fakat tasav-
vufun etkileri onun kalbinden silinmedi. Art ık onda ş üphe izi de kal-
mad ı . 

Gazzalrye göre mutasavv ıflar, Allah yolundan ayr ı lmayan insan-
lardır. Onlar ı n gidiş leri, gidiş lerin en güzelidir. Yollar ı , yollar ın en 
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doğ rusudur. Ahlâklar ı  ahlâkm en temizidir. Dü ş ünürler ve hakim 
kiş iler toplansalar, onlar ın gidiş  ve ahlâkmdan daha hay ı rlı  bir ş ey 
gösteremezler. Sufilerin girdi ğ i ve ya ş adığı  yoldan daha üstün bir yol 
da bulamazlar. Çünkü mutasavv ıflar gizli ve aç ık davranış larında 
Nübüvvetin nurunu kaynak olarak kabul ederler. 

Yine Gazzalrye göre tasavvuf yoluna giren kimseye daha i ş in 
başı nda baz ı  sırlar görünmeğ e ba ş lar. Bu gibi ki ş ilere uyamkken me-
lekler ve Peygamberlerin ruhlar ı  görünürler. Onlar baz ı  sesler de du-
yarlar. Öyle ki bunlar ı  çözmeğ e dil kâfi gelmez. 

Gazzalrye göre Allah'a kavu ş mak için mutasavv ıflar ın çe ş itli 
ibadet yollar ı  vard ır. Kendisi özellikle Farmadrnin metodunu seç-
miş tir. Gerçekten mutasavv ıf olan kimse amac ına ulaş mak için dünya 
ile ilişkilerini kesmelidir. Gazzalrnin anlatt ığı  bu metoda göre insan 
mal, aile ve ilim gibi ş eylere kar şı  olan tutkuların ı  ayarlamal ı d ır. 
Hattâ daha ileri giderek bir zaviyeye kapanarak ibadet yapmal ıd ı r. 
Burada ilkin dil ile Allah Allah diye zikre ba ş lamal ı d ır. Sonra bu zikir, 
dil hareket etmeksizin kalbde ve daha sonra da lâf ızsız olarak mânen 
devam etmelidir. Bundan sonra insandan ihtiyar' gider ve velilere 
has sırlar görünmeğ e ba ş lar. Bu sular ın görünmesi bazan bir ş imş e-
ğ in çakmas ına benzer. Sabit de ğ ildir. Bazan gecikir ve fakat gelince 
sabit durur. Bazan da çabuk silinir. 24  

Bütün bunlara rağmen Gazzali, baz ı  tasavvuf tarikatlar ında 
bulunan hulul, ittihat ve vusul iddialar ına kar şı  olmu ş tur. Gerek al-
Maksad al-Asnâ fi Ş erh Esmâ Allah al-Husnâ ve gerekse al-Munkiz 
MM ad-DalâPda bunu aç ıkça söylüyor. 

Gazzalrnin fikirleri aras ında baz ı  çeliş meleri bulmak mümkün-
dür. Bu da sorunlar ı  hitap ettiğ i kimselerin kültür derecelerine göre 
açıklamas ından doğmuş tur. Her ne olursa olsun onun İ slâmi ilimleri 
canland ırmak için yapt ığı  hizmetleri takdir ve ş ükranla kar şı lamak 
gerektir. O iman felsefesini kuvvetlendirmi ş tir. Ş üpheden imana ula ş -
masını  bilmiş tir. İ bn Sina ve Farabrnin yan ı ldığı  hususlar ı  göster-
miş tir. F ıkıhta Ş afii fıkh ına dayanan usulü vard ır. Kelâmda hüneri 
büyüktür. Tasavvufta örnek insand ır. Kur'an ve Sünnet'le tasav-
vufun uyuş mas ı  için büyük çaba harcam ış tır. Hadis ilminde zayıf 
olmasından dolayı  yaptığı  hatalar ı  mazur görmek yerinde olur. 
Çünkü al-Kântsın frt-Tevil adl ı  eserinde bu ilimde zay ıf olduğunu 
bizzat itiraf ediyor." 

24 —Gazzali bu hususta şeyhi Farmadrnin etkisinde kalm ış tır. Bak: az-Zabidi, Ithâf 

as-Sade, C. VII, s. 246-247; al-Gazzali, Mizân al-Amel, s. 44 	15, M ı s ır 1328. 

25 — Bak: al-Gazzali, al-Kanûn fi't-Tevil, s. 16, M ı s ır 1940 
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Gazzalrye göre aklın ve naklin önemi 

Gazzali, kendi hayat ındaki özel bir devre bir tarafa b ırakı lırsa 
din ve dünya i ş lerinin beraberce yürütülmesine taraftar olmu ş tur. 
Hz. Muhammed "yar ın ölecekmiş  gibi ibadet et, hiç ölmiyecekmi ş  
gibi de dünya i ş lerine çal ış " diye buyurmu ş tur. Nitekim Gazzali, 
yaptığı  bir tasnifte bu yolu tutanlar ı  öğ müş tür. Bu s ımflamaya göre 
insanlar 3 gruba ayr ı lır: 1— Ahirete iltifat etmeyip dünyaya dalanlar. 
2— Bütün güçleriyle Ahirete yönelenler. 3— Hem dünyan ın, hem Ahi-
retin hakk ım veren mutavass ı tlar. 

Gazzali bu gruplar içinde faziletçe en üstün olanlar ın, üçüncü 
gruba girenlerin oldu ğunu yazm ış t ır. Peygamberlerin din ve dünya 
iş lerini beraberce yürüttüklerini söylemi ş tir.26  

Gazzali akl ın ve naklin doğ ruyu bulmakta beraber oldu ğuna da 
iş aret etmi ş tir. Ona göre yaln ız akl ı  reddedip nakli bilgilerle yetinen-
ler, Allah' ın yarattığı  bir nurdan mahrum kal ırlar. Ak ı l, Ş eriata z ı t 
bir ş ey değ ildir. Aksine onu doğ rulay ıcı d ır. Ak ı ldan faydalanmas ını  
bilmiyenler çeliş ik ş eyleri bile olduğu gibi kabul ederler. Örne ğ in 
bir insan ın aynı  anda iki yerde bulunabilece ğ ini bile düşünürler. 

Ş u kadar var ki yaln ız akl ı  esas al ıp nakle yüz çevirenler de gü-
ne ş in ışığı nı  inkar edenlere benzerler. Bu gibiler, ak ı llar ına uygun 
naslar ı  kabul etseler bile kendilerince akla uygun görünmiyen nakli 
delilleri doğ rulamazlar. Oysaki bunlar tevilin kanununu bilmiyen-
lerdir. Çünkü ak ı lla naklin uyuş mas ı  bir çok hallerde mümkündür. 

En doğru yolu tutan kimseler akla ve nakle beraberce de ğ er ve-
renlerdir. Tevil kurallar ı nı  iyi bilenler, ak ı l ve nakil aras ında çeli-
ş iklik bulmazlar. Ş u kadar var ki Allah'a, Peygambere ve Ahiret ha-
yatına iman tevilin d ışı nda tutulmal ıd ır. Tevil yapacak olanlar ın ş u 
kurallara özellikle uymas ı  gerekir. 

1—Her sorunda ak ı l ve nakli uyu ş turmağ a çal ış maktan sak ın-
mak gerekti ı:. Nitekim ulu Tanr ı  "size ilimden az bir ş ey verildi"" 
diye buyurmu ş tur. 

2—Ak ı l delilini asla yalanlamamak. Ş eriatin bile ak ı l vası tasiyle 
bilindiğ ini unutmamak icabeder. 

3—Tevilde ihtimaller çe ş itli olduğu zaman kesin bir hüküm 
vermekten kaç ınmak gerektir. Çünkü Allah' ın ve Peygamberin söz- 

26 — Bak: al-Gazzall, Mizân al-Amel, s. 187-188. 

27 — Bak: Isra, âyet: 85. 
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leri hakk ında zanla hüküm vermek do ğru değ ildir.28  Yukardaki ku-
rallar ı  gözetmek ş artiyle ak ı l ve nakli uyu ş turmağ a çalış makta hiç bir 

sak ınca yoktur. 

Gazzali, akla çok önem veren bir dü ş ünürdür. İ hya'da ve Mizan 
al-Amel'de akl ın yarat ılan en ş erefli nesne oldu ğunu söylemi ş tin Z" 
Mi şkat al-Envar'da her ş eyin özüne, s ırr ına ve gerçeklerine ancak 
aklın ulaş acağı nı , sebep ve hikmetleri çözece ğ ine iş aret etmi ş tir. Akı l 
için uzakl ık ve yak ınlık söz konusu değ ildir. Akıl bir anda göklerin en 
yüksek noktas ına ç ıkıp yerin dibine tekrar inebilir. Çünkü ak ıl Allah'-  
in buhurundan bir örnektir." 

Gazzali, akla verdi ğ i bu ş erefli değ ere rağ men gerçek ilahi bil-
giyi elde etmekte onu yeter bulmuyor. İ hya'da "akli ilimler kalbin 
selâmetine yeter de ğ ildir" demiş tir." 

Ona göre insan için en do ğ ru yol, ak ı l ile nakli birle ş tirmek ve 
ikisine birden dayanarak kalbi kötülüklerden temizleme ğ e çal ış mak-
tır. Tevilin kurallar ına uyulduğu takdirde bir çok güç sorunlarda dahi 
ak ı l ve naklin uyu ş tuklar ı  anla şı lır. 

Ş eriat bir bina, ak ıl da onun temeli gibidir. Bina olmad ıkça, 
temel yetmez. Temel olmad ıkca da bina sağ lam olmaz. Ak ıl göze, 
ş eriat ise ışığ a benzer. D ış ardan ışı k gelmedikçe göz görmez. Gözsüz 
sırf ışı kla da görmek mümkün de ğ ildir. 

İş te akı l ve tevil konusunda yukarda genel olarak görü şlerinden 
söz ettiğ imiz Gazzali, bazan çeli ş ikliğ e de dü ş mektedir. Nitekim Miş -
kat al-Envar'da ve ar-Risalet al-Ledunniye'de tevil hususunda çok 
ileri gitmi ş tir. Hattâ Peygamberin her sözünün alt ında bir rumuz 
bulunduğunu ima etmiş tir." Keza Cevahir al-Kur'an'da" Kur'an' ın 
zahirine k ıymet vermiyerek as ıl mana= bât ında bulunduğunu, 
Kur'an' ın rumuz ve i ş aretlerle dolu olduğunu ileri sürmü ş tür. 

Halbuki Gazzali, al-K ıstas al-Mustakim'de, Kavas= al-Bâti-
niye'de ve al-Kanünfi't-Tevirde gere ğ inden fazla tevile taraftar olma-
nın aleyhinde bulunmu ş tur. İ hya'da zahir ile bat ının beraber olduğ u 

28 — Bak: Gazzali, al-Kanun fi't-Tevil, s. 6-11, M ı s ır 1359 /1940; Mehmed Ş erefeddin, 
GazzaWnin Tevil Hakkında Bas ı lmamış  Bir Eseri. Darulfünun ilâh Fak. Mecmuas ı , Sayı : 
16, s. 46-48, İ stanbul 1930. 

29 —Bak: Ihyâ, C. I, s. 83-86; Mizân al-Amel, s. 145. 

30 —Bak: Miskât al-Envâr, s. 33-34, M ı s ır 1325. 

31 —Bak: Ithaf as-Sade, C. VII, s. 242. 

32 — Bak: Al-Gazzali, ar-Risalet al-Ledunniye, s. 17, M ı sır 1328. 

33 — Bak: al-Gazzali, Cevahir al-Kur'an, s. 28-35, M ı s ır 1933. 
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tezi üzerinde durmu ş tur. Fakat daha önce de dokundu ğumuz gibi 
Gazzalryi bu gibi çeli ş melerinden dolayı  mazur görmek gerektir. 
İ bn Tufeyl (Ölm.H.581/M.1185)'in de belirtti ğ i gibi, Gazzali, kendi 
görü ş lerini şu 3 zümreye göre aç ıklamış tır: 34  

1—Halkın kat ıldığı  ve benimsediğ i görü ş ler. 

2—Soranlara ve ö ğ rencilere göre olan cevaplar. 

3—İ nsan ın kendisine has olan görü ş ler. Bu bölüme giren görü ş -
ler ancak fikirda ş lara ve s ırdaş lara aç ıklanabilir. 

Gazzall, Cevâhir al-Kur'an'da herkese açmad ığı  görü ş lerini bir 
eserine dercetti ğ ini haber veriyor." 

Onun bu ifadesi de yaz ı lar ı  aras ındaki baz ı  küçük çeliş melerin 
nedenini göstermektedir. Çeli ş ik görünen baz ı  ifadeleri, Gazzalrnin 
değ erini asla küçültmez. Bir gül bahçesinde baz ı  sarma şı kların da bu-
lunması  mümkündür. Gazzall, İ slam dü ş üncesinin yeti ş tirdiğ i eş ine 
az rastlanan büyük bir dü şünürdür. Allah ondan raz ı  olsun. 

Gazzalrnin kelâm anlayışı  

Yukarda da dokundu ğumuz gibi Gazzali, baz ı  kimselerin kelâm 
ilmiyle uğ raşmalar ını  hoş  kar şı lamam ış t ır. 36  Bununla birlikte imam 
ve anlayışı  kuvvetli olanlar ın, akla gelen küçük ş üpheleri yoketmek ve 
baz ı  kimselerin mü şküllerini çözmek için kelâm ilmiyle u ğ raşmalar ını  
yerinde bulmu ş tur. 

GazzalI, ba şkalar ının müşküllerini çözmek ve sap ıklara kar şı  
İ slâmiyeti savunmak amaciyle kelâm ilmiyle u ğ ra ş tı . Nitekim Kur'an'-
da bile sap ı klara ve kâfirlere kar şı  delil soran âyetler vard ır: "Ondan 

başka tanr ı lar m ı  edindiler? Sen onlara deliliniz varsa getirin de"." 
"Ta ki helâk olan apaç ık bir delilden sonra helâk olsun, diri kalan da 
apaç ık bir delilden sonra hayatta kals ın"." "Allah kendine evlat edin-
di dediler. Ha ş a Allah bundan münezzehtir, o musta ğnidir. Gökte 
ve yerde ne varsa hepsi onundur. Yammzda iddian ıza ait hiç bir de-
lil de yoktur"." "Onlarla en iyi ve en güzel olan ı  delil göstererek 

34 — Bak: İ bn Tufeyl, Hayy b. Yakzan, s. 63, Dar al-Maarif bask ı s ı , Mı sır (tarihsiz). 

35 — Bak: al-Gazzali, Cevahir al-Kur'an, s. 25. 

36 — Bak: al-Gazzali, al- İktisad 	 haz ırlayanlar: İ brahim Agâh Çubukçu ve 
Dr. Hüseyin Atay, s. 9-11, Ankara 1962. 

37 — Bak: al-Enbiya, âyet, 24. Bu etüdümüzde âyetlerin çevrilerini bazan say ın Hasan 

Basri Çantay' ın Kur'an- ı  Hakim ve Meâl'i Kerim adl ı  eserinden verdik. 

38 — Bak: al-Enfal, âyet: 42. 

39 — Bak: Yunus, âyet: 68. 
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mücadele et". 4° "Musa'yı  aç ık deliller ve mu'cizelerle gönderdik".' 
"Bu, Ibrahim'e kavmine göstermek üzere verdi ğ imiz delilimizdir"42 

 "Yerde ve gökte Allah'tan baş ka ilâhlar olsayd ı , yer ve gök fesada 
uğrarlard ı"." "Eğ er kulumuza indixdiğ imiz vahiylerden şüphe edi-
yorsamz, (gücünüz yetti ğ i takdirde) onun gibi bir süre getiriniz" " 
"Onu ilk kez yapan diriltir de".45  

Bu âyeiler yan ında, Sahabenin gerekince sap ı klara ve kâfirlere 
karşı  deliller kullanarak mücadele ettikleri de bilinmektedir. Mant ık' 
ve dini delillerle sap ıklar ı  doğ ru yola çağı ran Sahabe'den. birisi, 
Hz. Ali'dir. Hariciler ona kar şı  koymuş lard ı . Onun Cemel vakas ından 
sonra, müslüman esirlerden ganimet almad ığı ndan ve cariyeler al-
mağ a müsaade etmedi ğ inden yak ımyorlard ı . Hz. Ali de "bu hüküm-
ler kâfirler hakk ındadır. Bir müslüman kad ının sava ş  sebebiyle bir 
müslüman erke ğ e cariye olarak verilmesi caiz de ğ ildir. Hz. Aiş e'yi 
birinize verseydim helâl bulurmuydunuz? Biliyorsunuz o müslüman-
lar ın anas ıdır" diye seslendi. Bunun üzerine ona kar şı  koyanlardan 
2000 kiş i hatalar ını  anlıyarak tekrar Ehl-i Sünnet yoluna döndüler. 
Yine Hz. Ali'nin ve Hz. Hasan' ın kaderci görü ş lü baz ı  kimselerle tar-
tış t ıklar ı  ve onlar ın bazılarını  ikna ettikleri söylenir. Abdullah b. 
Mes'ud'la Yezid b. Umeyre'nin iman hakk ındaki tart ış malar ı  daha 
ilgi çekicidir. Abdullah b. Mes'ud "ben müminim demek ben Cennete 
giderim demektir" diye söyleyince Yezid b. Umeyre ş öyle kar şı lık 
vermi ş tir: " İ man Allah'a, Peygamberlere, meleklere, kitaplara, 
yeniden dirilmeğ e, hesap gününe inanmak, namaz, oruç ve zekât ın 
gereğ ini yapmakt ır. Bizim buna rağ men günahlar ı mız vard ır. Eğ er 
bu günahlar ımı z ın bağış lanaca ğı m bilirsek, Cennete gidece ğ imizi 
biliriz. Bunlar ı n bağış lanıp bağış lanmıyacağı nı  ise ancak Allah bilir. 
Bu sebeple biz mu'miniz deriz ve fakat cennete gideriz diyemeyiz". 
Bu delil karşı sında Abdullah b. Mes'ud hatas ım anladı  ve fikrinden 
yaz geçti. 

Ş u noktaya da i ş aret etmek gerekir ki Sahabe devrinde bu gibi 
tart ış malar yayg ın değ ildi. Kelâm ilmine dair eser yaz ı lmadığı  gibi 
dersler de verilmezdi. Daha sonralar ı  sap ık fikirler ve fırkalar türedik-
ce, islâmiyeti akli ve nakli delillerle korumak amaciyle kelâm ilmi 

40 — Bak: an-Nahl, âyet: 125. 

41 — Bak: Hud, âyet: 96 ve Gafir, âyet: 23. 

42 — Bak: al-En'am, âyet: 83. 

43 —Bak: al-Enbiya, âyet: 22. 

44 — Bak: al-Bakara, âyet: 23. 

45 — Bak: Yasin, âyet: 79. 
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benimsendi. İş te bu sebeple Gazzali de al-Iktisad 	 İ lcâm 
al-Avâmm An İ lm al-Kelâm, Kavaid al-Akâid ve ar-Risâlet al-Kud-
siye gibi kelâmi eserler yazd ı ." 

Gazzali, kelâmi sorunlar aras ında ilkin Allah' ın varlığı nı  isbata 
ve onun s ıfatlar ım anlatmağa önem vermiş tir. İ hya'da Allah' ın bi-
linmesine dair bize 10 bölüm halinde deliller vermi ş tir.' 

Allah' ın varlığı  ve sıfatları  

1— Alem hâdistir. Hâdis olan ı  ise var eden bir sebep vard ır. 
Hadisin var olmakta bir sebebe dayand ığı  akı l bakımından aç ıkt ı r. 
Hadis olanın öncelik ve sonral ık bak ı mından zamanla ilgisi vard ı r. 
Var olanın önce veya sonra meydana gelmesi bir muhass ısa ihtiyaç 
gösterir. Bu muhass ıs ve bu sebep de yüce Allah't ır. 

" İ sbat ınız âlemin hadis olmas ına dayan ıyor. Alemin hâdis ol-
duğunu nas ıl isbat edersiniz"? denirse, deriz ki Alemin cisimleri ha-
reket ve sükündan hali de ğ ildir. Hareket ve süldı n ise hâdistirler. Hâ-
dis olanlardan hali kalm ıyan ş ey ise hâdistir. Bu isbat ı  kuvvetlendir-
mek için sözü geçen önermeler ve sonuç üzerinde biraz daha durmak 
gerektir: a) Alemin cisimleri hareket ve sükûndan hali de ğ ildir. Bu 
bedihi olarak bilinen bir gerçektir. Çünkü hareket ve sükündan hali 
bir cismin varl ığı nı  iddia eden kimse, dü ş üncenin kanununu bilmiyen 
bir cahildir. b) Hareket ve süldın hâdistirler: Hareket ve sükünun bir-
birlerini takip etmeleri ve birisi var olduktan sonra di ğ erinin husule 
gelmesi, onlar ın hadis olduğunu gösterir. Ak ı l, sakin bir cisimin hare-
ketine ve hareket halinde bulunan bir cismin ise sükûnuna cevaz 
verir. Çünkü cisme ar ız olan bu ş eyler geçicidir. Hareket ve süld ı n-
dan birinin kadim olmas ı , onun geçici ve yok olmas ını  imkansız kı lar. 
Hareket ve sükündan her birinin geçici oldu ğu ise meydandad ı r. 
O halde onlar kadim olamazlar. c) Hâdis olanlardan hali kalm ıyan 
ş ey hâdistir: E ğ er böyle olmasayd ı , her hâdisten önce ba ş langı cı  ol-
mıyan hâdislerin olmas ı  gerekirdi. E ğ er bu hâdisler hep birden yok 
olmasalard ı , nöbet ya ş anan andaki hadise kadar uzanmazd ı . Hâdis 
olanlar ın yokluğ a geçmeleri gerçektir. Çünkü sonsuz olan yok olamaz. 
Baş ka bil- deyimle bu ş öyle isbatlanabilir: Feleklerin sonsuz dönü ş leri 
olsaydı , bu dönüş lerin sayı sı  ya çift ya tek, yahut hem çift hem tek, 
veyahut da ne çift ne de tek olurdu. Feleklerin sonsuz farzedilen 

46 —Gazzall, Kitâb Kayâid al-Akâid ile ar-Risâlet al-Kudsiye'yi İ hyâ Ul'üm ad-Din 

adlı  eserine dercetmi ş tir. 
47 — al-Gazzali, İ hya Ulüm ad-Din, C. I, s. 105-108. 
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dönüşlerinin hem çift hem tek olmas ı  düşünülemez. Ne çift, ne de tek 
olmamas ı  da düşünülemez. Çünkü bunlarda nefy ve isbat bir arada-
dır. Biri var olunca di ğ eri yok olur. Biri yok olunca diğ eri var olur. 
O halde çiftlik ve tekli ğ in ikisi birden yok olam ıyacağı  gibi, ikisi bir-
den var da olamazlar. Geriye dönü ş lerin ya çift veya tek olmas ı  ka-
lıyor. Dönüş ler çift olamazlar. Çünkü ikiye bir eklenince üç olur. 
Bu da tektir. Sonsuz olan ş ey birin eklenmesine nas ıl muhtaç olabilir. 
Dönüş lerin sonsuz farzedilince tek olmalar ı  da düşünülemez. Çünkü 
tek olana bir eklenince çift olur. Sonsuz olan bir ş eyin, böyle bir ekle-
meye muhtaç olmamas ı  gerekir. E ğ er feleklerin dönü şünü sonsuz ola-
rak farzedersek, bu dönü şlerin çift veya tek olmamas ı  gerekir. Sonlu 
olan ş eyin ise ne tek, ne de çift olmamas ı  imkans ızdır. Dönü ş ler tek-
liğ i ve çiftliğ i kabul ettikleri için feleklerin sonlu olmalar ı  gerekir 
Çünkü sonsuz olan dönü ş ler, tekliğ i ve çiftliğ i kabul edemezler. Bü-
tün bunlardan şu sonuç ç ıkar ki alemde bir tak ım olaylar (hâdis olan-
lar) olmaktad ır. Olaylardan yani hâdis olanlardan hali kalm ıyan ş ey 
ise hadistir. Alemin hadis oldu ğu böylece anlaşı lınca, onun bir muh-
dise yani yarat ı c ıya muhtaç olduğu da anlaşı lır. Bu yarat ıcı  da Allah'- 
.01.48 

Alemdeki düzen, rnahlakattaki acaiplikler, ölümler ve do ğumlar 
da bize yarat ıc ı  bir Allah' ın varlığı nı  göstermektedir. Nitekim Kur'-
an'da bunlara işaret eden bir çok ayetler vard ır. "Biz yeri bir be ş ik 
dağ lar ı  birer kaz ık yapmadık mı ? Sizi çift çift yaratt ık. Geceyi örtü 
kald ık. Gündüzü maiş et vakti yapt ık, Üstünüze sa ğ lam sağ lam yedi 
gök bina ettik. Pırıl pırı l parlayan bir kandil ast ık. O sıkı  mengene-
lerden de şı rı l şı rıl bir su indirdik. Onunla dâne, nebat ve sarma ş mış  
bahçeler ç ıkaral ım diye." " Ş üphesiz göklerin ve yerin yarat ı lışı nda, 
gece ile gündüzün birbiri ard ınca geli şlerinde insanlara yarar ş eyleri 
denizde seyredip taşı yan o gemilerde, Allah' ın yukardan indirip yer 
yüzünü ölümünden sonra diriltti ğ i suda deprenen her hayvan ı  orada 
üretip yaymas ında, gökle yer arasmda boyun e ğ miş  rüzgarlar ı  ve bu-
lutlar ı  evirip çevirmesinde, akl ı  ile düşünen bir kavim için Allah' ın 
varlığı na delâlet eden bir çok alâmetler vard ır"." "Görmediniz mi, 
Allah yeri göğü birbiriyle ahenktar olarak nas ıl yaratm ış tır. Onlarda 
ayı  bir nur yapmış , güneş i de bir kandil olarak asm ış tır. Allah sizi 
yerden ot gibi bitirdi. Sonra sizi yine onun içine döndürecek, sizi 

48 — Bak: al-Gazzali, Ihya Ulûm ad-Din, C. I, s. 106; al-Iktisüd fi'l-Itiküd, s. 32-33. 

49 — Bak: an-Nebe, ayet: 6-16. 

50 — Bak: al-Bakara, ayet: 164. 
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yeniden yeni bir çıkış la tekrar ç ı karacak"." "Dökmekte oldu ğunuz 
meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yoksa biz mi yarat ıyoruz"?' 

2—Allah kadimdir. Vücûdünün ba ş langı cı  yoktur. O her ş eyden 
öncedir. Eğ er Allah hadis olup kadim bulunmasayd ı , bir muhdise 
muhtaç olurdu. Bu muhdis de diğ er bir yarat ı cının var olmas ını  ge-
rektirirdi. Böylece her muhdis için bir yarat ı cı  dü ş ünmek icap ederdi. 
Bu sonsuza kadar böyle olurdu. Neticede ak ıl, muhdisi bulunm ıyan, 
kendisi kadim ve her ş eyden önce olan bir varl ığı  kabule mecbur kal ır. 
Bu kadim Varlık da her ş eyin yarat ı cı sı  olan yüce Allah't ı r. 

3—Allah' ın vücûdu evvel olduğu gibi zahir, bât ın ve ahirdir. 
K ı demi sabit olan ın, yok olmas ı  imkansızd ır. Eğ er yok olacağı  iddia 
edilirse denir ki yok olan ya kendi kendine yok olur, yahut kendisine 
zıd bir mu'dim tarafından yok edilir. E ğ er k ıdemi ve devamı  düşünü-
len bir varlığı n yok olmas ı  ileri sürülürse, denir ki: Var olan bir ş eyin 
sebepsiz kendi kendine yok olaca ğı  ileri sürülmü ş  olur. Varlık nası l 
bir sebep gerektirirse, yok olma da bir sebep gerektirir. Oysaki kadim 
olduğu kabul edilen bir varl ık için yok olma sebebi yoktur. E ğ er kadim 
varlığı n kendisine z ı d bir mu'dim (yok edici) taraf ından yok edildiğ i 
ileri sürülürse, böyle bir mu'dimin Allah'la birlikte bulunam ıyacağı  
söylenir. Kıdemi kabul edilen ve her ş eyden önce oldu ğu doğ rülanan 
Allah'la birlikte, z ıdd ının bulunaca ğı  nasıl kabul edilebilir? Çünkü 
kadim olana z ıd bir kadimin ezelde bulunmas ı  düşünülemez. Eğ er 
Allah'a zıd olan mu'dimin kadim de ğ il de, hadis olduğu söylenirse, 
bu imkans ızdır diye cevap verilir. Çünkü kadime z ı d olduğu söylenen 
hâdis ve mu'dim varl ık, kadim varl ıktan daha zayıf ve daha yeter-
sizdir. Hadis oldu ğu için onun varl ığı  ba ş ka bir sebepten gelmi ş tir. 
Halbuki kadim varlığı n böyle bir sebebe ihtiyac ı  yoktur. O halde 
hiç hadis olm ıyan Allah, hem öncesizdir, hem de sonsuzdur. Allah 
bütün hadislerin yarat ıcısıdır. 

4—Allah yer kapl ıyan bir cevher değ ildir. O bir yerle ili şkiden 
münezzehtir. Bu ş öyle isbatlanabilir: Her yer kapl ıyan cevher, kap-
ladığı  yerle ilgilidir. Böylece cevherin ya bu yerde sakin veya oradan 
hareket halinde olmas ı  gerekir. Cevher hareket ve sükündan hali 
kalamaz. Hareket ve sükûn ise hadistirler. Hadis olanlardan hali kal-
mıyan ş eyler de hadistirler. E ğ er hem yer kapl ıyan ve hem de kadim 
olan cevher dü ş ünülse idi, âlemin cevherinin kadim olmas ı  gerekirdi 
Alemin ise var olmak için kıdemi ve yarat ıcı lığı  kabul edilen Allah'a 

51 —Bak: Nuh, ayet: 15-18. 

52 — Bak: al-Vak ıa, ayet: 58-59. 
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muhtaç olduğu aç ıktır. Hem Allah' ın yer kapl ıyan bir cevher oldu-
ğunu söylemek, yukarda belirtildi ğ i gibi onun hareket ve sükûnla 
ilgili ve hâdis olduğunu kabul etmek demek olur. Allah' ın kıdemi ise 
daha önce isbatland ı . Ancak birisi kadim olana yer kaplam ıyan an-
lamına cevher derse, söz bak ı m ından hata etmi ş  olur ve fakat mâna 
bakı mından hata etmi ş  olmaz. 

5—Allah cisim değ ildir. Çünkü cisim cevherlerden meydana 
gelmiş tir. Allah' ın yer kapl ıyan cevher olmadığı  yukarda gösterildi. 
Buna göre Allah cevherlerden meydana gelen cisim de olamaz. Cevher 
birle ş me, ayr ı lma, ş ekil, miktar, hareket ve sükündan hali de ğ ildir. 
Bütün bunlar ise hâdis olan ş eylerin özellikleridir. Allah ise kadimdir. 
O halde, cevher ve cevherlerden meydana gelen cisim olamaz. 

6—Allah ayaz da de ğ ildir. Çünkü araz cisimde bulunur ve ci-
simle var olur. Her cisim ise hâdistir. O halde cismin muhdisi yani 
yarat ı cı sı  cisimden önce vard ır. Bu yarat ı c ı  da sonradan var olmu ş  
bulunan cisimle beraber bulunamaz. Sonuç olarak Allah' ın araz ol-
madığı  anlaşı lır. Cismin yarat ı cı sı  olan, nas ı l onun bir vasfı  olabilir. 
Cisim yok iken Allah vard ır. Allah Hâliktir, Kâdirdir, Hayyd ıx, Kay-

yûmdur. Hiç bir ş eye benzemez ve benzetilemez. 

7—Allah yönle ilgili olmaktan münezzehtir. Yönler yarat ı lmış  
ş eylerin durumlar ına göre isim al ırlar. Kadim olan Allah için böyle 
bir ş ey dü ş ünülemez. Çünkü yaratt ıklar ına benzemez, yönler hâdis-
tirler. İ nsan ın baş  tarafına üst, ayak tarafına alt, göğüs tarafına ön, 
sırt tarafına arka diyoruz. Fakat Allah insan ı  mevcut biçimde değ il 
de daire ş eklinde yaratsayd ı , böyle bir yön tayin etmek zorunlulu ğu 
olmıyacakt ı . Demek oluyor ki yönler cisimlerin icaplar ındand ır. Allah 
ise cisim de ğ ildir. O halde onun için yön de yoktur. Ş u kadar var ki 
biz dua ederken ellerimizi yukar ı  kald ırıyoruz. Çünkü gök duan ın 
kıblesidir. Ayrıca bu kendisinden yard ım umduğumuz yüce Tanrıya 
ulviyet ve büyüklük tan ı mak içindir. Çünkü o kah ır ve istilâ bak ı-
mından her mevcudun üstündedir. 

8—Allah ar ş  üzerine yay ı lmış tır. Ancak bu yay ı lma cisimlerin 
yayı lmas ına benzemez. Böyle bir yay ı lma Allah' ın büyüklüğüne ya-
raş an bir yay ı lmad ır. Bu yayılmada fani ve hâdis olan cisimlerin 
vasfını  aramamak gerekir. Nitekim Kur'an' ı  Kerim'de "Allah göğ e 
yayıldı " 53  diye buyrulmu ş tur. Bu ancak kah ır ve istilâ bak ımından 
dü şünülebilir. Bir çok din büyükleri bu âyeti Allah'a yak ış an bir an- 

53 — Bak: Taha, âyet: 5. 
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lamda tevil etmi ş lerdir. Nitekim "O nerede olursan ı z olunuz sizinle 
beraberdir" " ayetini de "nerede olursan ız olunuz Allah sizi ihata eder 
ve bilir" mânas ında anlam ış lard ır. Hz. Muhammed "müminin kalbi 
Allah' ın iki parma ğı  aras ındad ır" diye buyurmu ş tu. Bu hadiste sözü 
edilen parmaklar, cismi de ğ il, kah ır ve kudreti ifade etmektedir. 
"Hacer al-Esved arzda Allah' ın sağı dır" hadisinde de sözü geçen ta şı n 
ş erefine i ş aret edilmi ş tir. Çünkü bu sözlerdeki zahiri görünü ş , insan ı  
muhale götürür. E ğ er yay ı lma (istiva) sözü de yer tutma anlam ına 
alınırsa, insan ı  muhale götürür. Çünkü Allah' ı  yer kapl ıyan ve ar şa 
dokunan bir varlık farzedersek, Allah'a kemmiyet de isnat etmi ş  
oluruz. Böyle bir durumda Allah' ın ya ar ş a e ş it, ya ondan büyük 
veyahut da ondan küçük olmas ı  gerekir. Allah hakk ında böyle bir 
ş ey dü şünmek ise muhaldir. Çünkü cisim de ğ ildir. Allah' ın yer tut-
ması  fikri muhala götürdü ğü için, bu fikir de muhaldir. Muhale gö-
türen her ş ey muhaldir. 

9—Allah ş ekil, miktar ve yönlerden münezzeh olmakla beraber, 
Ahirette gözle görülür. Çünkü Kur'an'da "yüzler vard ır o gün ter'ü 
tazedir, Rablerini görecektir" " diye buyrulmu ş tur. Bu dünyada ise 
Allah' ı  görmek imkâns ızdır. Çünkü Kur'an'da "Onu gözler idrak 
edemez, halbuki o gözleri ihata eder" " ve "beni göremiyeceksiniz"." 
diye buyrulmu ş tur. Bu âyetlerdeki hükümler bu dünyaya aittir." 

10—Allah birdir. Onun orta ğı  yoktur. Ona e ş it hiç bir varl ık 
mevcut de ğ ildir. Yaratmaya ve her ş eyi yoktan yapmağ a kadirdir. 
Baş kasını n yard ımına ihtiyac ı  yoktur. Allah' ın orta ğı mn olmadığı nı  
ş u âyet ne güzel ifade ediyor. "Yerde ve gökde Allah'tan ba şka ilâh-
lar olsayd ı , yer ve gök fesada u ğrarlard ı59". Eğ er iki ilâh olsayd ı , 

birisi bir emir verince, ikincisi ona uyma ğa ya mecbur olurdu veyahut 
da muhalefet ederdi. İ kinci olan, eğ er birinciye uyma ğ a mecbur olur-
sa eksiktir, güçsüzdür demektir. E ğ er muhalefet ederse, birinci olan 
yetersizdir ve güçsüzdür demektir. O halde ikisi birden tanr ı  olamaz. 
Birisi muhakkak eksiktir. Tam ve güçlü olan tek bir tanr ı  vard ır o 
da yüce Allah't ır." 

54 — Bak: al-Hadid, âyet: 4. 

55 — Bak: al-K ıyamet, âyet: 22-23. 

56 — al-En'am, âyet: 103. 

57 — al-A'raf, âyet: 143. 

58 — Mu'tezile ise sözü geçen âyetlerin hükümlerinin âhireti de kapsam ına aldığı n ı  
söylemiş tin. Mu'tezile Allah' ın hiç görülmiyeceğ ini ileri sürer. 

59 —Bak: al-Enbiya, âyet: 22. 

60 — Bak: al-Gazzali, al-K ı stas al-Mustakim, s. 50-56, M ı s ı r 1318/1900; Ihya Ulüm 
ad-Din, C. I, s. 108. 
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Gazzalrye Göre Allah' ın Zati &tatlar ı ' 

Kudret s ıfat ı : Alemin yarat ıc ı s ı  olan Allah kudret sahibidir. 
Her ş eye kâdirdir. Nitekim Kur'an'da "O her ş eye kâdirdir" 62  diye 
buyrulmuş tur. Alem düzenli, sa ğ lam ve hikmetli bir surette yarat ı l-
m ış tır. Bu Allah' ın kudretinin aç ık delilidir. 

Ilim s ıfatı : Allah her ş eyi, her mevcudu bilir ve bütün yarat ı l-
mış lar ı  ihata eder. Ş u âyetler bunu aç ıkça bildiriyor. "Allah her ş eyi 
bilir" " "Ne göklerde, ne de yerde bir zerre miktar ı  onun filminden 
kaçmaz". 64  "Her ş eyi haber alan, lâtif olan ve yaratan Allah her ş eyi 
bilmez mi"? 65 

Hayat s ıfat ı : İ lmi ve kudreti sabit olan varl ığı n ya ş adığı  da 
sabit olur. Ya ş am ıyan kâdir ve âlim bir varl ık dü ş ünürsek, sükûn 
ve hareketle dolu olan canl ı lar ın yaş amas ından ş üphe etmemiz ge-
gerekir. Bu ise imkâns ızdır. Her ş eyi bilen ve her ş eye gücü yeten 
yüce Allah nas ı l hay yani ya ş ayan olmaz. Kur'an'da da "Hayyum" 
ve "Kayyum" s ıfatlar ı  ifade edilmiyor mu? 

Irade s ıfat ı : Allah kendi fiillerini irade buyurur. Her mevcud 
olan ş ey, onun me ş iyet ve iradesiyle olmu ş tur. Her ş eyi ilk baş latan 
ve yöneten odur. "Ilâh olarak ancak her ş eyin yarat ıcı s ı  Allah vard ır" 66 
âyeti Allah' ın yaratma gücünü gösteriyor. Yaratmaya gücü yetenin, 
irade etmeğ e de gücü yeter. 

I ş itme ve Görme (sem' ve basar) s ıfatlar ı : Kur'an'da geçen "O 
iş itir ve görür" âyeti Allah' ın iş itme ve görme s ıfatlar ının olduğunu 
gösteriyor. Diğ er bir âyet'de de Hz. İ brahim'in putperestlere ş öyle 
seslendiğ i ifade edilmi ş tir: " İş itmeyen, görmiyen ve size hiç bir fay-
dası  olmıyan ş eye niçin tap ıyorsunuz"? 67  Bu âyet'de imal ı  bir surette 
yüce Allah' ın görücü ve i ş itici olduğu ifade edilmi ş tir. 

Akı l delili de Allah' ı n görücü ve i ş itici olduğunu gösterir: Yara-
tı cı  olan elbette yarat ı lmış  olanlardan daha olgundur. Görenin, 
görmiyenden, iş itenin iş itmiyenden daha olgun olduğu da bilinmek-
tedir. Olgunluk ifadesi olan görücü ve i ş itici s ıfatlar ını  yaratılmış lara 

61 —Bak: al-Gazzali, al- İ ktisad fi'l- İ 'tikad, s. 79-129; İ hya Ulüm ad-Din, C. I, s. 

108-111. 

62 — Bak: al-Bakara, âyet: 259. 

63 —Bak: al-Bakara, âyet: 23. 

64 — Bak: Sebe, âyet: 3. 

65 — Bak: al-Mulk, âyet: 14. 

66 — Bak: al-Enfal, âyet: 102. 

67 —Bak: Meryem, âyet: 42. 
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verip de her ş eyi Yaratan bu s ıfatlardan yoksun saymak imkans ızdır. 
Bir çok yarat ı lmış  varl ıklar iş itici ve görücü olduğuna göre, onlar ı  
yaratan yüce Allah öncelikle görücüdür ve i ş iticidir. 

Kelâm s ıfat ı : Allah mütekellimdir yani konu şucudur. Onun ke-
lam sıfat ı  zatiyle kaim bir s ı fatt ır. Onun kelâm ı  harf ve ses cinsinden 
bir ş ey değ ildir. Onun vücudu nas ı l başkalar ının varlığı na benzemezse, 
kelâm ı  da insanlar ı n sözlerine benzemez. Allah' ı n kelâm ı  dille okunur, 
hafızalarda saklan ır, mushaflarda yaz ı l ır. Fakat kelâm ın kendisi dile, 
hafızaya veya kitaba hulül etmi ş  değ ildir. Eğ er kelâm ın zat ı  kitaplara 
girseydi, Allah' ın zat ının yaz ı lı  olduğu yere girmesi gerekirdi. Yahut 
"ate ş " sözünün yaz ı lı  olduğu yere, bizzat ate ş in girip yakmas ı  beklenir-
di. Bunlar imkans ız olduğuna göre, Allah' ın kelâm ımn bizzat kitap-
lara hul'ül etmesi de imkans ızd ır. 

Allah' ı n kelâm ı  kadimdir. Onun bütün s ıfatlar ı  da kadimdir. 
Bu sıfatlar yarat ı lmış  olsalard ı , Allah' ın zat ının hadiseler için mahal 
olmas ı  gerekirdi. Hâdis olanlar ise de ğ işkendir. Allah' ın zat ı  ise, her 
türlü değ iş meden münezzehtir. Allah' ın kelâm ı  kadimdir. Zat ıyle 
kaimdir. Yarat ı lmış  olanlar, sesler ve harflerdir. 

Allah' ın ilmi de kadimdir. Allah ezelden beri zatiyle bilicidir. 
Sonsuza kadar da bu böyle olacakt ı r. Yarat ılmış  olanları  ihdas ettik-
ce, onun ilmi hudus etmez. Aksine ezelde bildi ğ i ş eyler ortaya ç ıkar ı l-
mış  olur. Bunu bir örnekle anlatal ım: Eğ er biz Zeyd'in güne ş in doğ -
masiyle birlikte gelece ğ ini bilsek, bu biliş imiz güneş  doğuncaya ka-
dar devam etse ve neticede güne ş  doğarken Zeyd gelse, bizde yeni 
bir ilim değ iş ikliğ i olmaksızın Zeyd'in geli ş i gerçekle ş mi ş  olur. Bu söz 
geliş i örnekle Allah' ın ilminin kadim olduğu daha iyi anlaşı lır. 

Allah' ın iradesi de kadimdir. Eğ er hadis olsayd ı , Allah' ın zat ı  
bir takım olaylar ın yeri olmuş  olurdu Allah ise bundan münezzehtir. 
Eğ er irade Allah' ı n zat ın ın gayr ındad ır diye iddiada bulunan ç ıkarsa, 
ona denir ki: Bu durumda murid olan Allah de ğ il, Allah' ın zat ının 
dışı nda birisi olur. Bu ise imkans ızd ır. Bu, Allah' ın iradesini inkara 
veya çe ş itli ilahlar ın varlığı nı  iddiaya var ır. Allah' ın zat ını n gayr ında 
bir ş eyle murid olduğunu söylemek, bir insan ı n kendi zat ının d ışı n-
daki hareketle yürüdü ğünü iddia etme ğ e benzer. 

Demek oluyor ki Allah ilimle alim, hayatla diri, kudretle kâdir, 
irade ile murid, kelâmla mütekellim, sem'le i ş itici ve görme ile görü-
cüdür. Onun bu vas ıflar ı , kadim s ıfatlar ındand ı r. 
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Allah'ın Filleri Ve Kullarm iktisab ı  

Her hâdis olan, Allah' ın fiili, yaratmas ı  ve ihtira ıdır. Allah'tan 
başka yarat ıcı  yoktur. Mahlükat ı  yarat ıp onlara kudret veren odur. 
Bütün kullar ın hareket ve fiilleri onun takdiriyle olur. "Allah her ş eyi 
yaratt ı ' âyeti de her ş eyin Allah' ı n emriyle olduğunu isbatlamak-
tad ır. Bunu "Allah sizi ve yapt ıklarını zı  yaratand ır" 69 , "sözlerinizi 
ister gizleyiniz, ister aç ıklayınız, o kalpleri bilir; her ş eyi haber alan, 
lâtif olan ve yaratan Allah bilmez mi"" âyetleri de do ğ rulamaktad ır. 

Fiillerin Allah tarafından yarat ı lmış  olmas ı , onlar ın kullar ta-
rafından iktisap edilmesine engel de ğ ildir. Allah, kudreti de, takdir 
edileni de yaratand ır. Hem kullar ı na iktisap için seçim hakk ı  vermi ş -
tir, hem de her ş eyi ezelde takdir etmi ş tir. Onun takdiri kullar ını  zor-
lama anlam ına al ı nmamal ıd ır. Allah ezdi ilmiyle her ş eyi bildiğ i 
için, kullar ın iktisap edecekleri fiilleri Levh-i Mahfuza yazm ış  ve tak-
dir etmi ş tir. Kulun kudreti, kulun vasfıdır ve fakat Allah tarafından 
yarat ılmış tır. Hareket de öyledir. Allah taraf ından yarat ı lmış , kulun 
vasıf ve kesbi olmu ş tur: Kulun kesb ve seçim vasfını  inkar eden ceb-
riyeciler ve insan ın kendi fiilini yaratt ığı nı  söyliyen Mu'tezililer ya-
nılmaktadırlar. Doğru olan görü ş , fillerin Allah tarafından yarat ı l-
ması , insanlar tarafından da iktisap edilmesidir. Bu iktisap, kulun kud-
retinin Allah tarafından takdir edilmi ş  fiile iktiran ve taalluk etmesiyle 
olur. 

Ş unu da belirtmek gerekir ki âlemde olan her ş ey Allah' ın kaza 
ve takdiriyledir. "Allah yapt ığı ndan sorumlu de ğ ildir. İ nsanlar ise 
sorumludurlar". 71  Yüce Allah şöyle buyurmu ş tur: "e ğ er Allah is-
teseydi, bütün insanlar ı  hidayete götürürdü"." "E ğ er isteseydik her 
insanı  hidayete kavu ş tururduk"." Bu âyetler de hay ır ve ş errin Allah 
tarafından yarat ı ldığı nı  göstermektedir. 

Yaratma ve teklif Allah üzerine vacip de ğ ildir: Yüce Allah ya-
ratmada hürdür. Kullar ına görevler yükletmekte de hürdür. Allah'-  
in her ş eyi insanın iyiliğ i için yapmas ı  gerektiğ ini söyliyen Mu'tezi-
lider yanı lmaktad ırlar. Allah, emir veren, yasak koyan ve diledi ğ ini 
yapand ır. Onun fiilleri için bir yapma mecburiyeti dü ş ünülemez. 

68 — Bak: al-Enfal, âyet: 101. 

69 — Bak: as-Saffat, âyet: 96. 

70 — Bak: al-Mulk, âyet: 14. 

71 — Bak: al-Enbiya, âyet: 23. 

72 — Bak: ar-Ra'd, âyet: 31. 

73 — Bak : as-Secde, âyet : 13. 
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Allah' ın kullara güçleri yetmiyecek tekliflerde bulunmas ı  müm-
kündür. "Ey Rabbimiz gücümüz yetmiyecek ş eyi bize yükleme" " 
âyetindeki dilek tarz ı , böyle bir yükün Allah tarafından yükletilmesi-
nin mümkün olduğunu göstermektedir. 

Sevap ve suç aramaks ızı n yüce Allah' ın kullarına ceza vermesi 
mümkündür. Çünkü o her ş eyde hürdür. Onun gücü ve me ş iyeti 
sınırlanamaz. Bu konuda da Gazzall, Mu'tezile'ye kar şı  koymuş tur. 
Mu'tezile sevap ve azab ın dünyadaki fiillere göre takdir edilece ğ i 
kan ıs ındad ır. 

GazzaWye göre kullar ı nın iyiliğ ini gözetmesi Allah'a vacip de-
ğ ildir. Çünkü hiç bir ş eyde Allah'a zorunluluk yüklenemez. Nitekim 
Kur'an'da "O yapt ığı ndan ve yapacağı ndan sorumlu değ ildir. Kul-
lar sorumludur" " diye buyrulmu ş tur. Bu konuda aksi görü şü yani 
Allah' ın kulların iyiliğ ini gözetmesi gerekti ğ i tezini savunan Mu'- 
tezileye şu örnek verilir: Bir müslüman çocuk, bir bülu ğ a ermiş  müs-
lüman ve bir de bülu ğ a ermi ş  kâfir dü ş ünelim. Bunlar ın hepsinin 
bu hal üzerine öldüklerini farzedelim. Ahirette bülu ğ a ermiş  müslim 
kimsenin durumu, elbette müslim çocu ğunkinden daha üstündür. 
Böyle bir çocuk Allah'a şöyle sorarak "beni niçin çabuk öldürdün? 
Eğ er ya şasayd ı m sana daha çok ibadet eder, derecemi yükseltirdim" 
diyebilir. O zaman buna şöyle bir cevap verilebilir: "E ğ er sen daha 
fazla ya ş asayd ın, günah i ş lerdin; senin hakk ı nda erken ölmek en ha-
yırlı  idi". Bunun üzerine bülu ğ a ermi ş  kâfir söze kar ış abilir ve "Ey 
Allah' ım beni Cehenneme att ın; eğ er beni de müslim çocuk gibi er-
ken öldürseydin, günah iş lemek fırsat ın ı  bulamazd ı m ve ş imdi de Ce-
hennemde yanmaktan kurtulurdum" diyebilir". 76  

Ş üphesiz ki Allah üzerine en iyiyi yapmak vaciptir diyen Mu'-
tezile bu durum kar şı sında susmaktan başka bir ş ey yapamaz. 

Nübüvvet Ve Mu'cize 

Allah son peygamber olarak Hz. Muhammed'i yollad ı . Hz. 
Muhammed, Yahudilerin, H ıristiyanlar ın ve Sabillerin ş eriatlar ını  
aldığı  vahiylerle neshetti. Kendi doğ ruluğunu isbat için de bir tak ım 
mu'cizeler gösterdi. Şüphesiz ki İ slâmiyetin en büyük mu'cizesi, Hz. 

74 — Bak: al-Bakara, âyet: 286. 

75 — Bak: al-Enbiya, âyet: 23. 

76 — Bak: al- İ ktisad fi'l-Itikad, s.s. 184-185; Ihya Ultim ad-Din, C. I, s. 112; Ibrahim 

Agâh Çubukçu, Mu'tezile Ve Ak ı l Meselesi, ilâhiyat Fakültesi Dergisi, C. XII, s. 60, Ankara 

1964. 
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Muhammed'e inen, belâgat ve fesahat bak ım ı ndan taklit edilemiyen 
Kur'an- ı  Kerim'dir. Ayr ı ca Peygamberimiz, Ay' ı  yarma, baz ı  hay-
vanlar ı  konuş turma" ve parmaklar ı ndan su akı tma gibi mucizeler 
de gösterdi. 

Kur'an'da bulunan di ğ er bir mucize de şudur: Merkezi İ stanbul 
ve resmi dini H ıristiyanl ık olan Doğu Roma Imparatorlu ğu, müş rik 
iranl ı lara mağ lup olmuş tu. Bu olay Arap mü şriklerini sevindirmi ş ti. 
Böylece kitap ehli olanlar ın her zaman yenilece ğ ini ve Hz. Muham-
med'in de bir gün ayn ı  sonuca duçar olaca ğı nı  ileri sürüyorlard ı . O 
s ıralarda nazil olan baz ı  âyetler ilerde Romal ılar ın İ ranl ı lara galip ge-
leceğ ini haber verdi. Bu âyetlerin mealleri şöyledir: "Rumlar yenildi. 
Yakın bir yerde onlar bu yenilmelerinden sonra galip olacaklard ır. 
Allah' ın emri bir kaç yı l içinde önünde de, sonunda da gerçekle ş e-
cektir. O gün müminler de ferahl ıyacakt ır"." Gerçekten de bir müd-
det sonra ç ıkan sava ş ta H ıristiyanlar iranl ı lar ı  yenmiş lerdir. 

Aihiret Mes'eleleri 

Öldükten sonra dirilme olacakt ır. Yüce Allah' ın bunu yapmağ a 
gücü yeter. "Çürümü ş  kemikleri kim diriltir. De ki onlar ı  ilk kez ya-
ratan diriltir"," "Sizin yarat ı lman ız da, yeniden diriltilmeniz de, tek 
kiş iyi yaratmak ve diriltmek gibidir" 80  ve "Allah diriden ölüyü yapar 
ve ölümünden sonra arz ı  diriltir" 8 ' âyetleri de Allah' ın bu gücünü ve 
yeniden dirilmenin gerçekle ş eceğ ini göstermektedir. 

Munker ve nekir sualinin mümkün oldu ğunu doğ rulamak gere-
kir. Bu husus bir hadisle de bildirilmi ş tir. 

Kabir azab ı  vard ır. "Sabah ak ş am ate ş  üzerine arzolunurlar" " 
âyeti bunun delilidir. 

Hesap sorulaca ğı  ve günahlar ın tart ı laca ğı  da gerçektir. "Biz 
kıyamet gününe mahsus adalet terazileri kuraca ğı z" 83  âyeti bunu is-
batlamaktad ır. 

77 — Hz Muhammed'in hayvanlar ı  konuş turma mucizesi Beyhakrnin rivayet etti-

ğ i hadislere dayan ır. 
78 — Bak: ar-Rum, âyet: 2-4. 

79 — Bak: Yasin, âyet: 79. 

80 — Bak: Lukman, âyet: 28. 

81 — Bak: ar-Rum, âyet: 19. 

82 — Bak: Gafir, âyet: 46. 

83 —Bak: al-Enbiya, âyet: 47 
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S ırat köprüsü vard ır. "Onlar ı  Cehennem yoluna götürünüz. 
Onlar ı  hapsediniz, çünkü onlar sorumludurlar" 84  âyeti buna i ş aret 
ediyor. 

Cennet ve cehennem Allah tarafından yarat ı lmiş lard ır. 
Hz. Muhammed'den sonra do ğ ru olan ilk imamlar şunlard ır: 

Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali. Peygamberimiz 
kimseyi nas'la imam tayin etmedi. Ebu Bekr seçimle imam oldu. 
Ehl-i Sünnet, bütün Sahabenin tezkiye edilmesi ve ö ğülmesi tezini 
savunmu ş tur. 

Müslümanlar ın gerçek imam ı  ve ba şkan ı  olabilmek için aranan 
koş ullar şunlard ır: 

1—Büluğ  çağı na ermek. Çocuklar ın imam olmas ı  caiz değ ildir. 

2—Akl ı  yerinde olmak. Deliler imam olamazlar. 

3—Hür olmak. Köleler imaml ık yapamazlar. 

4—Erkek olmak. Kad ı nlar ı n imamlık yapmalar ı  uygun olmaz. 

5—Kureyş  kabilesinden olmak. Bunun delili "imamlar Kurey ş -
tendir" " anlam ındaki hadistir. 

6—Görme ve i ş itme duyular ının sağ lam olmas ı  gerekir. Kör ve 
sağı r olanlar ı n imamlık yapmalar ı  caiz de ğ ildir. 

7—Ş evket sahibi olmak. İ mamet gibi yüksek bir mevkii i ş gal 
eden zat ın cesaretli ve metanetli olmas ı  gerekir. 

8—Kifayet sahibi olmak. Gerçek imam, bir ş er zuhurunda do ğ -
ruyu yanl ış tan ay ırmal ı , adaleti sa ğ lamağa yar ıyan dü ş ünceye sahip 
olmalı  ve duruma en uygun metodu seçebilmelidir. 

9—Takva sahibi olmak. Bu s ıfatlar ın en yükseğ idir. Takva sahibi 
olan imam ın, dini sağ lam, akl ı  berrak ve gönlü cömert olur. 

10—Ilim sahibi olmak. İ mamın bilgin olmas ı  ve doğ ruyu yan-
lış tan seçmesi gerekir." 

İman Ve islâm Meselesi 

İ man, tasdiktir. İ slam ise teslim ve doğ ruya uymakt ır. Tasdikin 
yeri kalptir. Onun tercüman ı  da dildir. Teslim ise kalpde, dilde ve 
organlardad ır. Teslim, tasdikten daha geneldir. Kalple yap ı lan her 

84 —Bak: as-Saffat, âyet: 23-24. 

85 —Bak: Musnad al-Imam Ebu Abd Allah Ahmed b.Hanbal, C. III, s. 129-183; C. 

IV, s. 421, M ı s ı r 1352. 

86 — Bak: Gazzali, Kitab Fadaih al-Batiniye, s. 66-78; İ hya Ulûm ad-Din, c. I, s. 

115; İ brahim Agâh Çubukçu, Gazzali Ve Siyaset, Ilâhiyat Fak. Dergisi, C. IX, s. 126, An-

kara 1962. 
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tasdik, teslimdir ve inkar ı  terktir. Dil ile ikrar ve organlarla itaat da 
teslimdir. Doğ ruyu kabul etmektir ve inkardan sak ınmakt ır. Demek 
oluyor ki Islam daha genel, iman ise daha özeldir. İ man, Islam ın 
cüzlerinin en ş ereflisidir. O halde her tasdik, teslimdir. Fakat her 
teslim tasdik 

Fakat iman ve islam, Ş eriatta bazan müteradif, bazan da farkl ı  
anlamlarda kullan ı lmış lard ır. Örneğ in "derken oradan mümin-
lerden kim varsa ç ıkard ık. Fakat orada müslümanlardan bir ev hal-
kından ba şkas ını  bulamad ık" 87  âyetlerinde "müslümanlar" ve "mü-
minler" kelimeleri müteradiftir. 

İ man ve Islam' ın ince anlam farklariyle kullan ı ldığı na delil 
olarak ş u ayeti gösterebiliriz: "Araplar iman ettik dediler. De ki 
iman etmediniz ve fakat islam oldunuz"." Burada imandan maksat 
kalple tasdiktir. islamdan maksat ise, dil ile ve organlarla aç ıkca doğ -
ruyu teslimdir. Bir hadiste iman "Allah'a, meleklere, kitaplara, Pey-
gamberlere, Ahiret gününe, ölümden sonra dirilmeye, hay ır ve ş errin 
Allah'tan olduğuna inanma" diye tan ımlanmış t ır. Islam ise dil ve 
amel ile teslim anlam ında kullan ı lmış tır. Demek oluyor ki islam 
kalple, dil ile veya organlarla teslim etmektir. Bunlar içinde de en fa-
ziletlisi kalple teslim ve tasdik anlam ına gelen imand ır. 

Gazzali'ye göre imal= Ahiret bak ı mından derecesine gelince: 
Hz. Muhammed bir hadisinde "kalbinde bir atom büyüklü ğünde iman 
olan Cehennem'den ç ıkar" diye buyuruyor. Bu hüküm, hakk ında 
çeş itli görü ş ler vard ır: Baz ı lar ı  iman ı  yaln ız kalple tasdik, baz ı lar ı  
da kalple tasdik ve dil ile ikrar diye anlam ış lard ır. Diğ erleri ise bu so-
nuncu anlayış a ameli de eklemi ş lerdir. 

Ş üphesiz ki kalple tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel iman ın 
en yüksek derecesidir. Fakat kalp ile tasdik, dil ile ikrar edip de ame-
lin bir kısmını  yapanlar da vard ır. Bunlar ın baz ı  büyük günahlar i ş -
lediğ i farzedilsin. Tövbe etmeden ölen bu tip müslümanlar, Mu'-
tezile'ye göre kafir de ğ il ve fakat fas ıktır. Cehennem'de kâfirlere nis-
betle hafif bir azapla sonsuz olarak yanarlar. Ehl-i sünnet ise Mu'- 
tezile'nin bu görü ş üne kar şı d ı r. 

Diğ er bir kısım müslümanlar da kalple tasdik, dil ile ş ehadet 
ederler ve fakat hiç amel yapmazlar. Bu tip müslümanlar ın mümin 
olmadığı nı  söyliyenler Mu'tezile'ye uymu ş  olurlar. Bir kimse kalple 

87 — Bak: az-Zariyat, ayet: 35-36. 

88 — Bak: al-Hucurat, ayet: 14. 
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tasdik ederek ve dil ile söyleyerek müslüman olsa ve amele f ırsat bu-
lamadan ölse ş üphesiz ki onu Cennetlik saymam ız gerekir. Böyle 
bir kimse namaz vaktine kadar ya ş asa ve fakat onu ifa etmese, veyahut 
zina ettikten sonra ölse sonsuz olarak Cehennem'de kal ır m ı ? Bu so-
ruya evet dersek Mu'tezile'ye uymu ş  oluruz. Hay ır dersek amelin 
imandan bir cüz olmad ığı n ı  kabul etmi ş  oluruz. 

Bir kimse kalple tasdik ettikten sonra ikrar ve amel etme ğ e za-
man bulamadan ölse, mümin say ı l ır ve fakat kâfir say ılmaz. Hz. 
Muhammed'in "kalbinde bir atom a ğı rlığı nda iman olan Cehennem-
den ç ıkar" hadisi de bunu göstermektedir. Yine Cebrail'in sözünde 
iman Allah' ı , Peygamberleri, melekleri, kitaplar ı  ve bütün Ahiret 
hayat ın ı  tasdik diye tan ı mlanm ış t ır. Amel imandan bir cüz olarak 
gösterilmemi ş tir. Bir kimse ş ehadet kelimesini kalple tasdik etse, dil 
ile ikrar edecek kadar ya ş asa ve fakat ikrar ı  ifade etmese yine mümin 
sayı lır. Çünkü iman kalple tasdik edildikten sonra ve fakat dil ile ik-
rar edilmeden önce kalpte tamamd ır. Dil ancak tercümand ır. İ man 
kalple tasdiktir. Böyle bir kimsenin sükûtu ile iman kalpten gitmez. 
Kalpte durur. Fakat bu tip müslümanlar ın hiç azap görmiyece ğ i-
ni iddia etmek de yanl ış  olur. Mürcie imandan sonra günah i ş lemenin 
zarar vermiyece ğ ini savunmuş tur. Bu çok yanl ış  bir görü ş tür. 

Bir kimse diliyle "Allah bir, Muhammed onun elçisidir" dese 
ve fakat kalbiyle bunu tasdik etmese, onun yeri Cehennemdir. Orada 
kâfir olduğu için sonsuz olarak yanar. 

Görülüyor ki Gazzali, Mu'tezile ve Mürcie'yi reddetmi ş tir. 
O, ameli imandan bir cüz olarak kabul etmemi ş tir." 

İ man artar yahut eksilir mi? 

Gazzali bu konuyu da ş öyle aç ı klıyor: 

İ man artar ve eksilir sözü anlay ış a göre de ğ iş ir. İ man zat iti-
bariyle artmaz ve zat itibariyle eksilmez. Iman ı  kalple tasdik olarak 
anlarsak, böyle dü ş ünmek gerekir. Amel imandan bir cüz 
İ mana bir ektir. İ nsan başı yla artmaz ve fakat kilosuyla artar. Namaz 
rükfi' ve secdelerle artmaz ve fakat âdap ve sünnetleriyle artar. 

İ manın artmas ı  ve eksilmesi, iman anlay ışı na bağ lı dır. 

Kültürsüzlerin iman ı  taklit ve itikat üzeredir. Bir çok kimselerin 
imanı  böyledir. Onlar, taklit üzere kalple ş ehadet kelimesini tasdik 

89 — Bak: Ihya Uhim ad-Din, C. I, s. 116-119. 
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ederler. Bu da bazan kuvvetli olur ve bazan da zay ıf olur. Kuvvetli 
ve zay ıf olma samimiyet derecesindedir. Amel bu gibi kimselerin 
imanındaki samimiyeti art ırmağ a yard ım eder. Nas ı l su verilen ağ aç, 
daha iyi geli ş irse, amel de kalpte mevcut olan imana fayda verir. 
İş te bu maksatla yüce Allah, "Onlar ı  iman yönünden art ırdı"' 
ve "Allah ve Resulü tasdik etti. Onlar ı  ancak iman ve teslim yönün-
den art ırdı " 91  âyetlerini indirdi. Nitekim Hz. Muhammed bu amaç-
la " İ man artar ve eksilir" diye buyurmu ş tur. Bu iyi amellerin imana 
etki yapt ığı nı  ifade içindir. Bu, iman zatiyle artar veya eksilir anla-
mına gelmez. İ man tasdik itibariyle artmaz ve eksilmez. Fakat olgun-
luk ve samimiyet itibariyle farkl ı  olur. Demek ki amel iman ı  olgunlaş -
tır ır ve fakat tasdikin zat ını  değ iş tirmez. "Kalbinde bir atom a ğı r-
lığı nda imanı  olan cehennemden ç ıkar" hadisi de iman ın olgunluk 
bakımından art ıp eksileceğ ini göstermektedir. 

istisna Meselesi 

Selef "ben in ş allah müminim" demeyi uygun bulmu ş tur. "In-
ş allah" sözüyle imanda istisna yapmak acaba caizmidir? İ stisna yap-
mak 4 yönden caizdir: 

1—İ manda, insan ın kendi nefsini tezkiyeden kaç ınmak amaciyle, 
istisna yapmas ı  yani "Inş allah müminim" demesi caizdir. İ nsanın 
kendi nefsini kesin surette temize ç ıkarmas ı  doğru değ ildir. Nitekim 
Kur'an'da "nefislerinizi tezkiye etmeyiniz" 92  ve "kendi nefislerini 
tezkiye edenleri görmediniz mi" ? 93 âyetleri vard ır. 

2—İş leri Allah'a havale etmekte teeddüb vard ır. İ stisna ile iş -
lerin durumu Allah' ın isteğ ine bırak ı lmış tır. Nitekim Hz. Muhammed 
"herhangi bir ş ey için ben bunu yar ın yapacağı m demeyiniz Ancak 
Allah isterse yapaca ğı m deyiniz" diye buyurmu ş tur. 

3—Bir insan ın, iman ı n asl ında değ il, olgunluğu hakkında ş üphe 
etmesi küfür değ ildir. Kur'an'da "i ş te onlar hakkiyle mümindirler" " 
diye buyrulurken imanlar ın olgunluk derecesi aras ındaki ayr ınt ı lar 
kasdedilmi ş tir. 

4— İ stisna, bir de insan ın kendi akibetinden emin olmad ığı na 
dair tevazu göstermesi için yap ı labilir. İ nsan, ölümü esnas ı nda, ima- 

90 — Bak: İ mran, âyet: 	173. 
91 — Bak: al-Ahzab, âyet: 	22. 
92 — Bak: an-Necm, âyet: 	32. 
93 — Bak: an-Nisa, âyet: 49. 
94 — Bak: al-Enfal, âyet: 	74. 
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n ı nı n kabul edilip edilmiyece ğ ini kesin olarak bilemez. Bu sebeple 
"inşallah hakkiyle müminim" demek caizdir." 

Görülüyor ki Gazzali, kelâm sorunlar ında Ehl-i Sünnet'in gö-
rüş lerini savunmu ş , bu görü ş leri akli ve nakli delillerle perçinlemi ş -
tir. Bütün sap ık fırkalarm sap ık dü ş üncelerine kar şı  koymu ş tur. Ceb-
riye'nin, Mürcie'nin, Mu'tezile'nin ve Bat ıniyenin, islamiyet için 
zararl ı  dü ş üncelerini çürütmü ş tür. Kelâm'da nakli delilleri yerine 
göre kulland ığı  gibi, akla ve mant ığ a da önem vermi ş tir. Onun ça-
balariyle islami ilimler yeniden dirilmi ş  ve islami inançlar korunmu ş -
tur. 

Gazzali sadece bir kelâmc ı  değ il, fakihtir, filozoftur ve muta-
savvıft ır. O yüzy ı llarca önce öldü. Fakat onun görü ş leri hala yaşı yor 
ve k ıyamete kadar da ya şı yacakt ır. 

95 — Bak: Ihya Ulürn ad-Din, C. I. s. 121-124. 
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Seb'iyye, 16 

as-Secde Sûresi, 33 

seçim, 33 

sem' 31, 32 

sevap, 15, 34 

sezgi, 10, 11 

S ı fat 16, 26, 31, 32 

S ırat Köprüsü, 36 

sihir, 18 

as-Siyak li-Tarih-i Nisapur, 7 
siyaset, 15, .16 

sofist, 8 

Sokrates, 12 
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Timon, 8 

toprak, 16 

Tûs, 7,8 

Usul, 21 

uyku, 9, 11 

üç iman esas ı , 10 

"elken, Hilmi Ziya, 5 

V 

Vâcip, 14, 33, 34 

Vahiy, 16, 19, 25, 34 
al-Vakıa Süresi, 28 

Vefayat al -Ayan, 7 
vusul, 21 

vücud, 14, 28 

Wensinck, 9 

Y 

Yahudi, 8, 34 

[Yaltkaya] Mehmed Ş erefeddin, 23 

Yanl ış , 18 

Yaratma, 33 

Yasin, Süresi, 25, 35 

yayılma, 30 

Yezid b. Umeyre, 25 

yok edici, 28 

yön, 29, 30 

Yunan, 9 

Yunus Süresi, 24 

Yusuf Nessac, 7 

Z 

Zâhir, 23, 28 

Zaman, 13, 26 

az-Zariyat Sûresi, 37 

zat, 13, 14, 16, 31, 32, 38, 39 

az-zebicli, 7, 15, 21 

Zeki Mubarek, 9 

Zeyd, 32 

Z ıd, 28 

Zikir, 11, 21 

zorunlu bilgiler, 9, 18 

zorunluluk, 34 
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ÂYETLER 

"Allah diriden ölüyü yapar ve ölümünden sonra arz ı  diriltir". (ar-
Rum âyet: 9), 35 

"Allah göğe yayı ldı" (Taha, âyet: 5), 29 

"Allah herşeyi bilir." (al-Bakara, âyet: 23), 31 

"Allah her ş eyi yaratt ı ." (al-Enfal, âyet: ı  o ı ), 33 

"Allah hidayete götürmek istedi ğ i kimsenin göğ sünü Islâm'a açar." 
(En'am Sûresi, âyet: 125), 9 

"Allah kendine evlât edindi dediler, ha ş a Allah bundan münezzehtir, 
o mustağnidir. Gökte ve yerde ne varsa hepsi onundur. Yan ı - 

nızda iddian ıza ait hiçbir delil de yoktur." (Yunus Süresi, âyet: 
68), 24 

"Allah ve Resulü tasdik etti. Onlar ı  ancak iman ve teslim yönünden 
artırd ı ." (al-Ahzab, âyet: 22), 39 

"Allah yaptığı ndan sorumlu de ğ ildir. İ nsanlar ise sorumludur." 
(al-Enbiya, âyet: 23), 33 

"Allah sizi ve yapt ıklar ınızı  yaratand ır". (al-Saffât, âyet: 36), 33 

"Araplar iman ettik dediler. De ki İ man etmediniz ve fakat Islam 
oldunuz." (al-Hucurat, âyet: 4), 37 

"Beni görmeyeceksiniz." (al-A'raf, âyet: 143), 3o. 

"Biz yeri bir be ş ik dağ ları  birer kaz ık yapmad ık mı ? Sizi çift çift 
yaratt ık. Geceyi örtü kı ldık. Gündüzü maiş et vakti yapt ık. Üs-
tünüze sağ lam sağ lam yedi gök bina ettik P ırı l p ı rı l parlayan bir 
kandil ast ık. O s ıkı  mengenelerden şı r ı l şı rı l su indiridik. Onunla 
dâne, nebat ve sarma şmış  bahçeler ç ı karal ım diye." (an-Nebe, 
âyet: 6-16), 27 

"Biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri kuraca ğı z". (al-Enbi-
ya, âyet: 47), 35 
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"Bu, Ibrahim'e kavmine göstermek üzere verdi ğ imiz delilimizdir." 
(En'am Sûresi, âyet: 83), 25 

"Çürümü ş  kemikleri kim diriltir? De ki onlar ı  ilk kez yaratan diril-
tir." (Yâsin, âyet: 79), 35 

"Derken oradan müminlerden kim varsa ç ıkard ık. Fakat orada Müs-
lümünlardan bir ev halk ından ba ş kas ı n ı  bulamad ık." (az-Zari-
yat, âyet: 35-36), 37 

"Dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yoksa biz mi 
yarat ıyoruz." (el-Vak ı a Sûresi, âyet: 59), 28 

"Eğ er Allah isteseydi, bütün insanlar ı  hidayete görürürdü." (ar-Ra'd, 
âyet: 3 ı ), 33 

"Eğ er isteseydik her insan ı  hidayete kavu ş tururduk." (as-Secde, âyet: 

1 3), 33 
"Eğ er kulumuz Muhammed'e indirdiğ imiz vahiylerden şüphe ediyor-

san ız (gücünüz yetti ğ i kadar) onun gibi bir süre getiriniz " 
(al-Bakara, âyet: 23), 25 

"Ey Rabbimiz gücümüz yetmiyecek ş eyi bize yükleme." (al-Bakara, 
âyet: 2 86) , 34 

"Görmediniz mi Allah, yedi gö ğ ü birbiriyle ahenktar olarak nas ı l 
yaratmış t ır. Onlar ın içinde ayı  bir nur yapm ış  güne ş i de bir 
kandil (olarak) asm ış tır, Allah sizi yerden ot gibi bitirdi, sonra 
sizi yine ona döndürecek, sizi yeni bir ç ıkarış la (tekrar) ç ı karacak. 
(Nuh, Ayet 15-16) 27, 28 

"Her ş eyi haber alan, lâtif olan ve yaratan Allah her ş eyi bilmez mi?" 
(al-Mulk Ayet ı 4), 3 ı  

"Ilâh olarak ancak her ş eyin yarat ı cı sı  Allah vard ır. (al-Enfal, ayet 
ı o2), 

"İş itmiyen, görmiyen ve size hiçbir faydas ı  olmıyan ş eye niçin tap ı -
yorsunuz" (Meryem Suresi Ayet 42), 31 

"İş te onlar hakk ıyle mümindirler" (al-Enfal, Ayet 74), 39 

"Kendi nefislerini tezkiye edenleri görmediniz mi?" (an-Nisa, Ayet: 

49), 39 
"Musay ı  aç ı k delillerle ve mu'cizelerle gönderdik" (H'ûd Suresi 

Ayet 96 ve Gâfir, âyet: 23), 25 

"Nefislerinizi tezkiye etmeyiniz." (an-Necm, âyet: 32), 39 

"Ne göklerde, ne de yerde bir zerre miktar ı  onun ilminden kaçmaz." 
(Sebe, âyet: 3), 31 
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"Nerede olursan ız olunuz sizinle beraberdir." (el-Hadid, ayet: 4), 30 
"O iş itir ve görür." 31 
"Onları  cehennem yoluna götürünüz. Onlar ı  hapsediniz çünkü 

onlar sorumludurlar." (al-Saffat, ayet: 23-24), 36 
"Onları  iman yönünden art ırdı ." (Al-i İ mran, ayet: 173), 39 
"Onlarla iyi ve güzel olan ı  delil göstererek mücadele et." (an-Nahl 

Süresi, ayet: 125), 24, 25 
"Onu gözler idrak edemez, halbuki o gözleri ihata eder." (al-En'am, 

ayet: ı  o3), 30 
"Onu ilk kez yapan diriltir de." (Yasin, ayet: 79), 25 
"Ondan başka tanr ı lar mı  edindiler? Sen onlara deliliniz varsa ge-

tiriniz de." (al-Enbiya Süresi, ayet: 24), 24 
"O her ş eye kâdirdir." (al-Bakara, âyet: 259), 31 

"O yaptığı ndan yapaca ğı ndan sorumlu değ ildir. Kullar ı  sorumludur." 
(al-Enbiya, ayet: 23), 34. 

"Rumlar yenildi. Allah' ın emri bir kaç y ı l içinde önünde de, sonunda 
da gerçekle ş ecektir. O gün müminler de ferahl ıyacakt ır." (ar-
Rûm, ayet: 2-4), 35 

"Sabah ak şam ate ş  üzerine arzolunurlar." (Gâfir, ayet: 46), 35 
"Size ilimden az bir ş ey verildi." (.1sra Süresi, ayet: 85), 22 
"Sizin yarat ı lman ız da yeniden diriltilmeniz de, tek ki ş iyi yaratmak 

ve diriltmek gibidir." (Lukman, ayet: 28), 35 
"Sözlerinizi ister gizleyiniz, ister aç ıklay ı nız o kalpleri bilir, her ş eyi 

haber alan, lâtif olan ve yaratan Allah bilmez mi." (al-mülk, 
ayet: ı  4), 33 

"Ş üphesiz göklerin ve yerin yarat ı lışı nda gece ile gündüzün birbiri 
ard ınca geli şmelerinde insanlara yarar ş eyleri denizde de seyre-
dip taşı yan o gemilerde, Allah' ı n yukar ı dan indirip yer yüzünü 
ölümünden sonra diriltti ğ i suda, deprenen her hayvan ı  orada 
üretip yaymas ında, gökle yer aras ında boyun eğmiş  rüzgarlar ı  
ve bulutlar ı  evirip çevirmesinde akl ı  ile düş ünen bir kavim için 
Allah' ın varlığı na delâlet eden bir çok alâmetler vard ır." (al-
Bakara, ayet: 64), 27 

"Taki helâk olan apaç ık bir delilden sonra helâk olsun, diri kalan 
da apaç ık bir delilden sonra hayatta kals ın." (al-Enfal süresi, 
ayet: 42), 24 

"Yerde ve gökte Allah'tan ba ş ka ilâhlar olsayd ı , yer ve gök fesada 
uğ rard ı ." (al-Enbiya Sûresi, ayet: 22), 25, 30 

"Yüzler vard ır o gün ter'ü tazedir, Rablerini görecektir." (al-K ıya-
met, ayet: 22-23), 30 
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