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ÖNSÖZ 

Ma be-sad hırmen-i pindar 	fun ne-revim, 

Çun reh-i Adem-i bidar be :yek dane <edend? 

"Uyanık H. Adem bir dane ile yoldan f ıkarı ldığı na 

göre, yiklerce zan harman ına malik olan bkler nası l yolu-

m ıka sapı tunyalıM " ? Hâfk- ı  Ş iraV 

Son yıllarda İ slam dü ş üncesi üzerinde çal ış an bir çok bilginler, dikkat-

lerini Gazzalrye yönelttiler. Bunun ba ş lıca sebebi, Gazzalrnin çok tarafl ı  bir 

dü ş ünür olmas ı  ve İ slami ilimlere yeni bir ruh vermesidir GazzaWnin en önem-
li yönlerinden biri de ş üpheciliğ idir. Bu sebeple biz de "Gazzali ve şüphecilik" 

konusunu doçentlik tezi olarak seçtik. Böylece Yunan ve İ slam ş üphecilerini 

inceleyerek bunlar aras ında Gazzalrnin şüphesini değ erlendirmeyi dü ş ündük. 

Onun şüphesinin ve iman metodunun orijinal taraflar ını  göstermeyi amaç 

edindik. Baz ı  Batı lı  filozoflara öncülük yap ıp yapmadığı n ı  delillere dayanarak 

ortaya koymay ı  dü ş ündük. Bunları  yapabilmek için de bir çok Do ğulu ve 

Batili bilginlerin kitaplar ını  okuduğumuz gibi, bizzat GazzaWnin yazma ve 

bas ılmış  eserlerine de dayand ık. 

Bu k ısa önsözü bitirmeden önce tezim için ilgisini esirgemiyen ve bir çok 
eserlerden istifademi sa ğ lıyan sayın hocam Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'e 

te ş ekkürlerimi sunar ım. 

Ayr ı ca rahat çal ış ma imkan ı nı  veren ve tezimi haz ı rlamam için beni daima 
te şvik eden say ın Dekan ımız ve hocam Prof. Dr. Ne ş et Çağ atay'a te ş ekkür-

lerimi burada ifade etmek isterim. 

Son olarak baz ı  almanca eserlerden istifade edebilmem için yard ımlarını  
esirgemiyen say ın Hıfz ırrahman Ra ş id Öymen'e ve Hafız' ın yukarda an ılan 

beytini veren ve her zaman mü ş killerimi çözen say ın hocam Prof. Necati Lü-

gal'a sonsuz te ş ekkürler ederim. Ve nihayet bu eserin bas ı lmasında gay-
retlerini esirgemiyen ve derin bir hassa3iyet gösteren Üniversite Bas ımevi 

Müdür yard ımcı sı  say ın Osman Atillâ'ya te ş ekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Ankara 2 / Ş ubat /1963 	 Dr. İ brahim Agâh ÇUBUKÇU 



G İ  R İ  Ş  

Gazzali'nin ya şadığı  hicri beş inci yüzyıla kadar İ slam dü şüncesinde önemli 
gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin neticesi olarak İ slâmiyete malolmu ş  felsefe, 
kelâm ve tasavvuf anlay ışı  doğ du. İ slam düşünürleri astronomi, riyaziye ve t ıp 
gibi müsbet ilimler üzerinde de çok emekler sarfettiler. Fakat bu ilerleme ve 
gelişmeler birdenbire ve kolayca olmam ış tır. Bu geli ş melerin nedenini iyice 
tahlil etmek için, Hz. Muharnmed'ten itibaren İ slam kültürünün durumunu 
göz önünde tutmak gerekir: 

Hz. Muhammed çok tanr ı cıhğı n (Polytheisme) yayg ın olduğu bir toplum-

da tek Allah fikrini yayma ğa çalış tı . Gerçi Araplar küçük kabile ilahlar ı  ya-
nında üstün bir Tant ının da mevcut olduğunu daha önce ö ğ renmiş lerdi. Fakat 
daha çok ta ş tan yap ılmış  putlardan yard ım umuyorlardı . Tek Allah hakkında 

nakaş aya girmedikleri gibi, ona kar şı  layık olduğu derecede sayg ı  da duy-
muyorlardı  ( ı ). Küçük tanr ı larına kar şı  da sayg ılar! derin değ ildi (z). Hatta 
Arapların günlük i ş lerinde ba ş arıya ula ş madıkları  zamanlarda kabile tanr ı-
larına kızdıkları  vakidir. 

İş te böyle bir toplumda Peygamberin ba şarı sı  büyük oldu. Kültürsüz ve 
putperest Araplara tek Allahtan ba ş ka tanr ı  bulunmadığı nı  ve Ahiret hayat ının 
varlığı nı  kabul ettirdi. K ı sa zamanda Islamiyeti Arabistanda yayd ı . Bu s ıralarda 
Araplar, ş iir ve belagata çok önem verdikleri için Kuran' ın belagatım takdir 
ettiler. Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabullendiler. Böylece onun et-
rafında bir müslüman arap birli ğ i meydana geldi. 

Peygamber zaman ında Araplar felsefl dü şüncelerle ilgilenmiyorlard ı . Za-
ten ne Y'unan dü ş üncesi, ne de Hint kültürü tesir edici' bir surette onlar aras ına 

sızmamış tı . Kuran ayetleri hakk ında geli ş igüzel münaka şalara da Peygamber 

müsaade etmezdi. Araplar ayetlerin anlamlar ını  olduğu gibi kabul ederlerdi. 
Fakat peygamberin vefat ından sonra müslümanlar aras ındaki fikri ve siyasi 
birlik dağı lmağa ba ş lad ı . Yı llar geçtikçe hilafet münaka ş aları  ve kavgalar ı , 

etkisi büyük olan anla ş mazl ıklar doğ urdu. Özellikle Halife Osman (Ölm. H. 
35 /M.655)'m öldürülmesi, müslümanlar aras ında anar ş i yarattı . Cemel yaka- 

ı  Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, ir/dm Düp'incesi /, s. 36, İ st. 1954. 
2 Bak. De Lacy O'leary, islâm Dkriincesi ve Tarihteki Yeri, çevirenler: H. Yurdayd ın ve 

Y. Kutluay; s. 30 , Ankara 1959• 
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sında (vukuu H.36 /M.656) Peygamberin damad ı  Ali b. Ebi Talib (ölm.H.4 ı  /M. 
661) ile e ş i Aişenin taraftarlar ı  harbetti. Hi le S ıffin'de (vukuu H.37 /M.657) 
Ali-Muaviye mücadelesi hazin neticeler do ğurdu. Hariciye fırkas ı  bu sava ş  
sonucunda türedi. Ş ia'nın a şı rı  bir kolu olan Sebeiyye fı rkas ı  daha önce 
meydana ç ıkmış  ve Osman' ın katlinde rol oynam ış tı . 

Bu iç çeki ş melerin devam ı  yan ında araplar bir çok ülkeleri zaptettiler. 
H.14-21 /M.635-641 yı lları  aras ında Suriye, Irak, M ı sır ve Iran birer Islam 
ülkesi haline geldi. Islam dü ş üncesine bu fetihlerin önemli etkileri oldu. Bu 
sayede müslümanlar, Yunani bilgilerin tesirinde kalan M ı sır'la, Bizansl ıların 
kültür, sahas ı  sayılan Suriye ile ve Hint kültüründen haberdar olan Iran kültürü 
ile temas sağ ladılar. Zaten daha önce Yunan ilimleri Suryaniler vas ıtasiyle 
Suriye'ye yayılmış tı  Antakya Okulu (kurulu ş u M.S. 27o) Yunan ilimlerinin 
merkezi haline gelmiş ti. Burada özellikle Eflatun felsefesi ve hitabet sanat ı  
öğ retiliyordu. M.S. 32o de kurulan Nuseybin Okulu ile Yunan ilimleri yeniden 
kuzey Suriye'de canland ı . Nihayet IranlıLar Ruha (Urfa) (kurulu şu M.S. 363) 
okulunu kurarak Helenizmin Asya içlerine sokulmas ını  sağ ladı . Bu okulda 
Suryani dili yanında Yunanca da mecburi olarak ö ğ retilen dil oldu. Aristo 
felsefesi ve Yeni Eflatuncu dü ş üncüler ökutulmağa ba ş landı  (3). Enu şervan 
(M.S. 531-578)'m Cundisapur (Çundi şapur) okulunu kurmas ı  da Hint ve Yunan 
kültürünün Iran'da yay ılmasını  h ızlandı rd ı . Hintceden, Yunancadan ve Sür-
yaniceden Pehlevi diline bir çok tercümeler yap ıldı . 

Arap fethinden çok önce mevcut olan Harran okulu da önemli bir kültür 
merkezi halinde idi. Burada Yeni Eflatuncu ve Pythagoras'c ı  felsefe okutu-
luyordu. 

Hasılı  Arapların Suriye, Irak ve Iran topraklar ını  iş galinden önce bu 
ülkelerde Yunan, Ian, Süryani ve Hint kültürü biliniyordu (4). 

Araplar henüz Emeviler devrinde bu kültürlerle ilgilenme ğe ba ş ladı . 
Yezid I. in oğ lu Halid (ölm. H.85 /M.7o4) Yunani bilgilerle u ğ ra ş tı . Ona ast-
ronomi, tıp ve kimyaya ait baz ı  eserler isnat edilir (5). Araplar aras ında ilim 
hareketi y ıllar geçtikçe canland ı . Basra ve Kûfe birer ilim merkezi haline 
geldi. Abbasrler devrinde filmin a ğı rlık merkezi Bağ dad oldu. H.132 /M.749 
da Emevi hanedan ı  sükût edip yerine Abbasiler geçince ilim hareketlerine 
karşı  ilgi çok artt ı . Mansur'un, halifeliğ i zaman ında (H.137 /M.754) Bizans 
Imparatorlirma müracaat ederek el yazmalar ı  istediğ i söylenir (6). Daha bu 
hükümdar zamandan' çe ş itli dillerden arapçaya tercümeler ba ş lad ı . Hele H. 

3 Bak. Haru'l-Fahuri ve Halil al-Cerr, Tarih al-Felsefet al-Arabblye, c.II, s.8, Beyrut 1958. 
4 Bak Hilmi Ziya Clken, İslâm Medeniyetinde Tercüme/er ve Tesirler, s. 64, 102, İstanbul 

1 948 . 

5 Bak. Prof. Dr. W. Barthold, iskı'm Medeniyeti Tarihi, s. 44-45, Istanbul 194o. 
6 Bak. Ayn ı  eser, s. 24. 



198 /M.813 de hilâfete Memun geçince Yunanca'dan, Pehleviceden ve özel-
likle SüryanIceden arapçaya yap ılan tercümeler ço ğ aldı . Memun H.217 /M. 
832 de Beyt ül-Hikme'yi kurarak tercüme faaliyetini geli ş tirdi (7). Bu faaliyete 
Mütevekkil, H.232 /M.846 da halife olunca da devam edildi (8). 

İş te bütün bu çal ış malar Araplar ın felsefi dü ş üncelere yönelmelerini kolay-
laş tırdı . Yunan filozoflar ının izinden yürüyen veya onlar ın eserlerini kendilerin-
den de baz ı  şeyler katarak gayet güzel bir surette ş erheden de ğ erli filozoflar 
yetiş ti. Müslüman filozoflar ın ba ş lıca özelliklerinden biri de felsefe ile dini 
uzla ş tırmağa çalış malarıdır. İslam aleminin yeti ş tirdiğ i değ erli filozoflar 
aras ında Kindi (ölm.hicrl 252, milâdi 866 yılından sonra) 'yi, Farabi (Ölm.H. 
339 /M.9 5 o)'yi, İbn Miskeveyh (01m.H.42 ı  /M. ı  o3o)'i, İbn Sina (Ölm.4z8 /M. 
o36)'yı  ve Ş ihabeddin Yahya Suhraverdi (01m.H.587 /M.' ı 9i)'yi sayabiliriz 

Endülüs filozoflarm ın da ismini sayarak bu ş öhretlerin sayı larını  çoğaltmak 
mümkündür. Fakat biz İ slâm filozoflar ının hepsinin ismini sayip dökmeğ i 
zaid .addederek yaln ız iki önemli felsefi ceryan ın doğ duğunu zikretmekle ye-
tineceğ iz : 

Bunlardan birisi Me şş ai felsefedir ki bu Aristo ve Eflatun felsefesini, Yeni 
Eflatuncu aç ıklamalarla birle ş tirmek demektir (9). Farabi ve İ bn Sina bu oku-
lun en tan ınmış  iki simas ıdı r. 

Diğ er felsefi ceryan ı  da İş rakiye okulu temsil eder. Bu felsefe de Eflatun 
felsefesi ile Manicheen dü ş ünceleri birle ş tirerek birincisine yeni bir mahiyet 
vermek demektir (io). Bu okulun da ba ş lıca temsilcisi Suhreverdi'dir. 

İ slam âleminde bu okullar ın dışı nda kalan mustakil filozoflar ve ş üphe-
ciler de yeti ş miş tir. 

Özellikle konumuz bak ı mından ş üpheci filozoflar üzerine e ğ ilmek yerinde 
olur: 

İ slam âleminde şüpheciler genel olarak "Teltafü'ul-edille"ci olarak tan ın-
mış lard ır. Bu ş üpheciler ak ıl ve duyularla bilinen ş eylerin hem lehinde, hem 
alehinde e ş it delillerin bulunduğunu ve bu yüzden hiç bir ş eyin kesin olarak 
bilinemiyeceğ ini ileri sürmü ş lerdir. 

Yunan felsefesi ş üphecilik bak ımından da baz ı  İ slam dü ş ünürlerine tesir 
etmi ş tir. 

7 Bak. Ayn ı  eser, s. 5 2-53. 
8 Bak Hilmi Ziya Diken, İslâm Medeniyetinde Tercüme ve Tesirler, s. ı oz— ı o3. 
9 Bak. Hilmi Ziya elken, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 6. 
ı o Bak. Ayn ı  eser, s.6; Ş ihabeddin Suhreverdi'nin, Mecmua fi'l Hikmet al -Mhiyye'sine 

Corbin tarafind ş n yazı lmış  önsöz, s. XXV v.d.d. İ st. 1945. Von Kremer, al-Hadara al-
İslâmivie, s. ı s ı , Dar al-Fikr al-Arabi bask ıs ı . 
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Mutezile'den Cahiz ve Ebu Huzey1 al-Allaf' ın, Yunan şüphecilerinin et-
kisinde kaldığı  gerçektir (i i). 

Batıniler'de de Yunan ş üphecilerinin tesiri görülür. Özellikle Pyrrhon 
(Öltn.M.0.2.75 yı lına döğru)'un ve Timon M.Ö. 2z5 yı lına doğ ruyun 
gerek kendilerinden sonra gelen Yunan ş üphecilerine ve gerekse Islam âle-
mindeki bu cinsten faaliyetlere etkisi olmu ş tur. Batmilerin kültürsüz halk ı  
ş üpheye dü ş ürmek için kullandığı  davet metotlariyle Ainesidemos'un sistem-
le ş tirdiğ i "tropes"lar kar şı laş tırıldığı  zaman aradaki benzerlik aç ı kça görül-

mektedir. 

Bunlardan baş ka "zanad ıka" adı  altında toplayabileceğ imiz natüralist ve 
materyalist baz ı  filozoflarla, inkârc ı  'bir tak ım fırkaların da İ slâm âleminde 
ş üpheci faaliyetlerde bulundu ğunu kaydetmek isteriz.. Kesin bilgiye ula şmak 

için felsefi mânada ş üpheye dü ş en ve neticede imana ula ş an yegâne İ slam fi-

lozofu ise Gazzali'dir. 

Fakat İ slâmiyetteki felsefi hareketler yaln ız Meşş arlerin, i şrakilerin ve 
ş üpheciletin mali de ğ ildir. islam dü ş üncesinin geli ş mesine yard ım eden ke-

lâmcılar da yeti ş ti. Bunlar mant ık, psikoloji ve metafizikle me şgul olarak bir 

din felsefesi'nin doğmas ını  sağ lad ı lar ( ı  2). Hz. Muhammed zaman ında kelâm 

denen bir ilim mevcut de ğ ildi. Zamanla yabancı  fikirler ve felsefi dü şünceler 

İ slâmiyete s ızdıkça, müslümanlar kendi dinlerini savunmak ihtiyat ım duydu-
lar. Bunun için hem akli, hem de nakli delillere dayanma ğ a mecbur oldular. 

Has ımların ın delillerini çürütmek için mant ık ilmine önem verdiler. Bunlar ın 

sonucu olarak kelâmc ı lar cevher ve araz'la me ş gul oldular. Dinle felsefeyi 

uzla ş tırmak yolunu arad ılar. Allah' ın sıfatlar ı , insanın yapma gücü ve irade 
hürriyeti üzerinde fikirler yürütme ğe baş lad ı lar. Kader meselesi hakk ında ilk 
sözü Ma'bed al-Cuheni (01m.14.8o /M.699) söyledi. Gaylan ad-Dime ş ki onu 
takibetti. Ca'd b. Dirhem (Olm.H.124 /M.741) Kur'an' ın yarat ılmış  olduğunu 
ileri sürdü. 

Fakat kelâmc ı lar ın as ıl felsefi dü ş ünceleri Mu'tezile ile ba ş ladı . Bunlar 
Yunan felsefesinden de istifade ederek ( ı  3)  akı lcı  bir yol tuttular. İ nsanın tam 
bir irade hürriyetine sahip oldu ğunu kabul ettirme ğ e çalış tılar İnsanın hareket 
ve fiiline ait birçok hususlar ın şeriata hacet kalnıaks ızın akıl yoluyla bilinebi-
leceğ ini aç ıklad ılar. Her inzan ın kendi fiilini yaratt ığı nı  ve yine her insan ın 
yaptığı  fiile göre Ahirette ceza veya mükafat görece ğ ini dini ve mantıki 
delillerle isbatlama ğa çalış tılar. Mutezilenin bu gibi dü şünceleri serbest 
dü şüncenin geli ş mesine yard ım etti. 

Mutezile'nin bu görü ş lerinin tamamen aksini savunan bir tak ım kimseler 

ir Bak Hilmi Ziya Ülken, İslâm Medenjyesinde Terciimeler, s. 'ol. 
iz Bak. Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, s. 7. 

13 Mutezililerin ilk şahsi olan Vas ı l b. Ata (01m.H. ı 3 ı  /M.748) Yunan felsefesinden 
haberdard ı . 

10 



de vard ı  ki bunlar Cebriyye'ci olarak tan ın ırlar. Cebriyye'nin kurucusu Cehm 

b. Safvan (01m.H.I28 /M.745)'dir. Bu ş ahıs insan ın hiç bir iradesinin mevcut 

olmadığı nı , her ş eyi Allah' ın takdir ettiğ ini, kulun Allah tarafından yaz ılmış  
fiili yapmağ a mecbur olduğunu iddia etti. Bu tevekkülcü dü ş ünce, Mutezi-

le'nin felsefi ad ımlarırh baltalama yolunu tuttu. 

Fakat E ş 'ari (01m.H.3 3o /M.942) okulu, bu iki görü ş ü birle ş tirerek yeni 

bir sistem kurdu. Buna göre insan ın fiilleri bir yandan Allah' ın kal iradesine, 

diğ er yandan kendi cüzi iradesine tabidir. Ba ş ka bir deyimle fiilleri külli irade-

siyle Allah takdir eder ve insan cüzl iradesiyle bu fiilleri iktisabeder 14). Bu 
okulun ba ş lıca müdaffileri aras ında Maturicli, al-Bak ı llani (01m.H.4o3 /M. 
ı o ı z), İmam al-Harameyn (01m.H.478 /M. İ  o8 5) ve Gazzali (Ölm.H.5 o 5 /M. 

ı  İ  İ ) vard ır. Gazzali kelâm hakk ında çe ş itli eserler yazmakla beraber, 'genel 

olarak bu ilmin geni ş  halk kütlelerine faydal ı  olmadığı  kan ı s ındad ır. Kelâmla 

ancak bilgin olanlar ın veya şüphe içinde kalan zeki kimselerin u ğ ra şmas ını  
doğ ru bulur. Nitekim E ş 'ari de halk ın felsefl konularda münaka ş aya giri ş me-

mesi tezini savunurdu (15). 

Görülüyor ki E ş 'arilik, felsefeye ve serbest dü ş ünceye Mutezile'den daha 

uzaktır. Fakat islâm dü ş üncesi, geliş mesini tasavvuf içinde, yapma ğ a devam 

etti. Tasavvuf da Hz. Muhammed zaman ında mevcut de ğ ildi. Onun devrinde 

bir islâm zühdü vard ı . Sahabe'den Ebu Zerr (01m.H.32 /M.65 2) ve Huzeyfe 

b.al-Yeman (01m.H.36 /M.65 6) zühde meyleden ba ş lıca kimseler aras ında 

idi ( ı 6). Elio /M.728 de ölen Hasan Basri samimi' bir surette zühdü geli ş tir-' 
meğ e çalış t ı  ( ı  7). Fakat tasavvuf mesle ğ i ancak hicri z. as ırda kurulmağ a ba ş ladı . 

Kendisinden sufi diye bahsedilen ilk ş ahıs, Ebu Ha ş im al-Kufi (01m.H.1 5 o /M. 

767)'dir ( ı  8). Tasavvuf daha sonra ba ş ta islâm zühdü olmak üzere Yunan, 

Hint ve Iran dü ş üncesinin tesiriyle süratle geli ş ti. İ lk mutasavv ıflar mistik 

tecrübe ve hal insanlar ı  oldukları  halde, daha sonrakiler felsefeden de fayda-

lanarak tasavvufu bir dü şünce sistemi haline geitrdiler ( ı  9). Tasavvuf, Ku ş eyri 

(01m.H.46 5 /M. ı  077), Gazzali ve Suhreverdi (01m.H.5 8 7 /M. ı  ı  9 İ  )'nin yaz ıları  
sayesinde Ehl-i Sünnet'e maloldu (zo). 

Bu önemli ş ahsiyetler içinde bizi burada en çok ilgilendiren Gazzali'dir. 

Gazzali, Ş eriata muhalefet etmeksizin tasavvufu dini bir ya ş anış  mesleğ i haline 

getirdi. Allah ın kalbine ak ıttığı  bir nur sayesinde ş üphe krizinden kurtulduktan 

14 Bak. al-Gazzali, Kitab al-Erbak, s. iz-15, M ıs ı r 1328. 

15 Bak. De Lacy O'leary, an ılan eser, s. 114. 
ı 6 Bak. Massignon, Encycloptlie de l' Islam, Tasavvuf maddesi, c. IV, s. 716. 

17 Bak. Nicholson, Fi't-Tasavvuf 	Arapçaya çeviren: Ebu'l-Ala al-Afifi, s. 46, 
Kahire 1956; Carra de Vaux, 	s. 177-178, Paris 19oz. 

18 Bak. Carra De Vaux, an ılan eser, s. 179; Nicholson , an ı lan eser, s. 3; Massignon, 
Essai Sur Les Origines Du Lexique, s. 1 54. 

19 Bak. Ülkem, islâm Felselesi Tarihi, s. 5. 

20 Bak. İbrahim A. Çubukçu, İslâmda Tasavvuf, ilâhiyat Fakültesi Dergisi 196° say ıs ı , 
s. ı o6, Ankara 1961. 
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sonra, tasavvufu kendisine meslek edindi. Amac ına ula ş mak yani ilahi gerçek-
lere ermek için şan ve şereften vazgeçti, uzlete- çekildi ve şurada burada 
dolaş t ı . Nefsiyle yaptığı  uzun mücahededen sonra eserlerinde anlatt ığı na 
göre baz ı  ilahi s ırlara mazhar oldu. 

Bu kıymetli dü şünürün görü ş lerini iyice değ erlendirebilmek için ya şadığı  
yüzyılın siyasi ve kültürel durumunu da k ısaca incelememiz gerekir : hicri be ş inci 
yüzyılda Abbasi hâlifelerin nüfuzu azalm ış , buna kar şı lık Selçuklu Sultanların 
nüfuzu artm ış tı . Bununla beraber Selçuklu Devletinin kurucusu say ılan Tuğ -
rul Bey, devrin halifesi Kaim Biemrillah ile iyi geçinmek ve hattâ kendi sal-
tanat ım Halifenin manevi nüfuzuyle kuvvetlendirmek istedi. Onun H.449 /M. 
ı o57 de Bağdad'a gelerek Halifenin elini öptü ğü ve H.45 ı  o59 da Besa-
sirrye kar şı  Halife'yi koruduğu malûmdur (z ı ). Tuğ rul Beyin ölümünden 
sonra Alp Arslan (01m.H.465 /M. ı  o72) Selçukluların idaresini ele geçirdi. 
Ş irvan' ı, Gürcistan ve Ermenistan zaptetti. H.464 /M. ı  o7 ı  tarihinde Bizans 
Imparatoru Romenos Diogenis'i yenerek, Türklere Marmara sahillerine kadar 
yayılma imkanını  sağ ladı . Bundan ba ş ka Nizam al-Mulk (Ülm.H.485 / 

o92)ü vezarete getirerek devlet i ş lerinin düzenli yöneltilmesini temin etti(zz) 

Alp Arslan' ın yerine oğ lu Melikşah (Olm.H.485 IM. ı o92) geçti (23). Me-
likşah' Islam Ülkesinin büyük bir k ısmına hükmediyordu. Seyhundan Mar-
mara ve Akdenize, Kafkasya'dan Yemen'e ve Basra'ya kadar olan ülkeye 
hakimdi. Onun zaman ında 'Nizam al-Mulk vezirli ğe devam ederek ilmi ve 
bilginleri korudu. Daha sonra Barkyaruk (01m.H.498 /M. ı  ı  o4), Muhammed 
b.Melikşah (01m.H.5i i /KM. ı  ı  17) ve Muizz ad-Din Sencer sultanl ık yaparak 
islamiyete hizmet ettiler (24). 

Islârniyetin Gazzali zaman ında siyasi ba'kımdan ba ş lıca iki dü ş manı  
vardı : ı — Bat ıniler. z— Haçl ı  seferleri. 

Batınilik hicri 2. yüzyılda kurulup te ş kilatlanm ış , daha sonra da M ı sır'daki 
Fatimiler tarafından benimsenmi ş ti (25). Hicri be ş inci yüzyı lda Hasan Sabbah 

21 Bak. Köprülüzade Mehmed Fuad, Türkiye Tarihi, s. 156-161, İstanbul 1923; Ebu'l-
Felah Abd al-Hayy al-Hanbeli, Sezarat az-Zeheb Fi Ahbar Men Zeheb, c. II, s. 244, 
287-288, Mısı r 1350. 

zz Bak. İ bn Kasir al-Kure ş i, al-Bidaye Va'n-Nihaye fi' t-Tarih, c. XII, s. 149, Mısır 1351 / 
1932; İbn al-Esir, al-Kamil fi't-Tarih, c. VIII, s. 161, Matbaat al- İ stikamet, al-Kahire. 

23 Bak. -  İbn Kesir al-Kure ş i, anılan eser, c. XII, s. ı o5; İ brahim Kafeso ğ lu, Sultan 
Melik şah Devrinde Büyük Selçuklu imparatorlu ğu, s. 18-25, İstanbul 1953. 

24 Bak. İbn Kesir, an ı lan eser, c. XII, s. 154, 157; K. FUad, an ılan eser, s. 164-167; 
Mehmed Altay Köymen, Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihi, e. II, s. 159-156, Ankara 1954. 

25 Bat ınilerin kurulu şu ve geli şmesi hakkında bakır= al-Bağdadi, al-Fark Beyn al-
Firak, s. 169 vd., Mekteb Ne ş r as-Sekafe al- İslâmiyye. bask ısı  1948; al-Isferayini, at-Tabsir 
fi' d-D in, s. 83 vd., Mıs ır 1940; İbn Nedim, al-Fihrist, s. 278 vd.d., Matbaat al- İstikame bask ı s ı , 
al-Kahire; al-Hammadi al-Yemani, Keşf Esrar al-Batıniyye Ve Ahbar al-Karamtta, s. 16 vdd., 
Matbaat al-Envar bask ıs ı  1939; Abdal-Cebbar,Kitab Tesbit Nubuvve, var. 17o a Vdd, 
279 vdd,, Süleymaniye K. Ş ehit Ali Kit'aplanndan, No: 1575; İ bn al-Cevzi, al-Muntazam fi 
Tarih Muluk Va'l-Umem, c.v ,s. ı 1R-1 19, Haydarabat 1357; Nizam al-Mt ı lk, Siyasetname, 
s. 215 vdd; Tahran 1 334• 
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(01m.H.518 /M. ı  124) ad ında çok zeki olan bir bat ıni Mı s ı r'a giderek (H.471 
de) Halife al-Mustans ır (01m.H.487 /M. ı  o94)'la görü ş tü. Bat ınrliğ i yaymak 
üzere ondan emir alarak Horasan taraflar ına döndü (z6). H.483 y ı lında Alamut 
kalesine yerle ş erek Abbasi halifelere deh ş et verme ğe ba ş ladı . Hasan Sabbah 
"ak ıl ve dü ş ünce çoklu ğ a götürür. Gerçek ise birliktedir. Birli ğ i sağ lamanın 
tek yolu da bir imam- ı  ma'suma bağ lanmaktır." diyordu. Onun yapt ığı  bu 

türlü propagandalar tarihte ad-Da'vet al-Cedide adiyle me ş hurdur. Bunlar 
Abbasilerin saltanat ına ve 'Selçuklular ın hakimiyetine son verip Islam ülkelerini 
ele geçirmek istiyorlard ı . Bunun içinde özel bir te ş kilat kurmu ş lar ve cahil 
halkı  mezheplerine davet etme ğe ba ş lamış lard ı . Diledikleri din ve devlet 
büyüklerini gizli fedailer vas ı tasiyle öldürüyorlard ı . Gazali Bat ınilerin tezlerini 

çürütmek için bir çok eserler yazarak onlarla mücadele etti. 

Bu devrin diğ er önemli olay ı  Haçl ı  seferleridir. H ı rıstiyanlar ın ertipledik-

leri bu seferler Gazzalrnin ölümünden önce ba ş lamış tı . Bu seferi tertipliyen-
ler, Bat ıniler'den ve Nuseyriler'den yard ım görerek H.49 ı  /M. ı o97 de An-
takya'yı  ve H.492 41\1.1098 de Kudus'ü zaptettiler (27). Haçlı  ordular ını  tak-
riben bir yüz y ıl sonra Salâhattin yenilgiye u ğ ratacakt ı r (28). 

Be ş inci yüzyıldaki kültürel ve dini duruma gelince: Bu devirde Ba ğ dad'da 

Nizamiye medresesi faaliyet halinde idi. Bu medreseyi Vezir Nizam al-Mulk 
kurmu ş tu. Bundan ba ş ka Ni ş abur'da ve daha ba ş ka yerlerde de Nizamiye med-

reseleri vücude getirilmi ş ti (29). Bu medreseler, Fat ımiler kar şı sında Ehl-i 

Sünnet'in görü ş lerini korumak görevini yap ıyorlardı . Fırkalar ın ve özellikle 

Batınilerin çoğaldığı  bir devirde bu müesseseler, kültürel ve siyasal bak ımdan 

çok faydalı  oluyordu. Bununla beraber çe ş itli mezhepler aras ında çeki ş me ve 

kavga dinmiyordu. Ba ş ta Siilerle Ehl-i Sünnet salikleri mücadele halinde idi. 

E ş 'arilerle Hanbelilerin, Safiilerle Kerramilerfin de aras ı  hiç iyi değ ildi. 

26 al-Mustans ı r' ın H. 487 yı l ında ölümünden sonra daller iki gruba ayr ı ld ılar: ı — Mus-
tans ır' ın oğ lu Mustalryi imam tan ıyanlar. 2— Mustans ı r' ın diğ er oğ lu Nizar' ı  imam kabul 
edenler. Hasan Sabbah bu ikincilerin görü ş lerini kabul etti ğ i için onun yaydığı  batıniliğe Ni-
zariye ad ı  da verildi. Hasan Sabbah ve faaliyetleriyle Nizariye için bak: a ş - Ş ehrestani, al-Milel 
Va'n-Nihal, c. II, s. 32 vd, M ıs ır ı 3zo; Tarih b. Haldun, c. IV, s. 11,66,93 vdd, Bulak bask ıs ı  
ı  284; Browne, Tarih al-Edeb fi İran, c. II, s. 245, 247, 388-389, al-Kahire 1954; Ahmet Ate ş , 
Gazzalr nin Batınilerin Belini Kı ran Delilleri, Ilâb. Fak. Dergisi, c. III, Say ı : I—II, s. 24-26, An-
kara 1954; al-Kalka ş endi, Subh al-A' şa, e . XIII, s. 237 yd, 244 vd, 1919 bask ı sı ; al-Cuveyni, 
Tarih-i Cihangusa, c. III, s. 187 vd.d., Leiden 1937; Tarih Ebi' l-Feda, c.II, s. 167, Kostantiniyye 
1286. 

27 Bak. al-Bidaye Va'n-Nihaye, c. XII, s. 155-156; Carra De Vaux, Gazzall, s.3 ı , Paris 
19o2; Tarih al-Edeb Fi Iran, s. 39o. 

z8 Tafsilat için bak. Brockelmann, islâm Milletleri Ve Devletleri Tarihi, çev. Prof. 
Dr. Ne ş et Çağatay, s. 236-243, Ankara 1954. 

29 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya 'Diken, İslânıda Akademiler Ve Medreseler, Eğ itim Hare-
ketleri Dergisi, say ı : 78, s. ı  8, Ankara 1961; Suleyman Dunya, al-Hakika Fi Nazar al-Gazzall, 

s. 16, Mıs ır; Abd ad-Daim al-Ensari, Ehdaf al-Felsefet al-İslâmiyye, s. 72-73, al-Kahire 1948. 
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Nizam al-Mulk H.484 yı lında Bağdad'daki Nizamiye medresesinin ba şı na 

Gazzalryi getirdi. Gazzali, din ve insanl ık nam ına ihtilaflar ın kalkmas ı  için 
elinden geleni yapmağ a çalış tı  O devirdeki ilmi durgunl ıı ktan ve taifelerin 
yanlış  yollarından eserlerinde yer yer ş ikayet eder (30). Gerçekte de her taife 
kendi görü ş lerinin en doğ ru ve en üstün görü ş  olduğu kan ı sında idi. Gazzali 
Batmilere akli ve nakli delillerle susturucu cevap verdi ğ i gibi, diğer taifelerin 
durumunu da teker teker inceleme konusu yapt ı . Kelarrıdlan beğ enmedi. 
Çünkü dini korumak amac ıyle mücadeleye at ı ldıklan halde kendi aralar ı nda . 
çekişmeğ e ba ş lamış lardı . Üstelik bu ilim halkın derdine deva olucu cinsten 
değ ildi. 

Gazzali kendi zaman ında mutassavv ıf görünenlerin hepsini tevit etmedi. 
Gerçi bu devirde tasavvuf yayg ın bir hale gelmiş  (3 ı ) şeyhlerin ve miiridlerin 
ikametine yar ıyan zaviye ve hangâhlar çoğ almış tı . Fakat bunlar aras ına tasavvuf 
ehli görünen, fakat gerçekte ş ehvetinin esiri olan Ibahiler de kar ış mış tı  (32). 
Diğ er yandan ittihad, ittisal ve hulul iddias ında bulunanlar da vard ı  (33). Gazza- 
li bütün bunlar ın yanlış  olduğunu göstererek gerçek mutasavv ıfları  mukal- . 
lidlerden ay ırdı . 

Gazzalı , vaizleri de beğ enmiyordu. Çünkü onlar ilmi gerçeklerden ziyade, 
hikayelerden, ş iirlerden ve nükteli sözlerden bahsediyorlard ı(*) Ilahi a şktan, 
vusuldan ve vecdden söz açarak ş öhretlerini art ı rmayı  düşünüyorlardı . 

Fakihler ise felsefi gerçeklere gözlerini kapatarak filozoflarm  bütün ilim- .. 
lerini reddediyorlard ı . 

Büyük ş eyhlerden hadis dirilediklerini ve sa ğ lam senetlere sahip olduk-
larını  iddia eden bu devirdeki rnuhaddisler, gerçekte hadis ilminin kurallar ına 
riayet etmiyorlard ı , Bunların çoğu da ş öhret yolunu tutmu ş  ve gerçeğ i kay-
betmiş  taklitçilerdendi (**).  

Filozoflara gelince, Gazzali bunlardan Dehrilerin, Tabiatç ıların ve ilahi-
yatçıların din bakımından yanı ldıkları  noktaları  gösterdi ilahiyatç ı  filozoflarm 
17 meselede sap ıklığ a, 3 meselede ise küfre dü ş tüklerini ileri sürdü. Böylece 

3o Bak. Gazzali, al-Munkiz Mân ad-Dal<ıl, s. 	 M ıs ır ı 3o9; Gazzali, Mi'rac 
as-Salıkin, "Feraid 	 Resail al-Gazzati" içinde, s. 3, M ı sır; Gazzall, Mizan al-Amel, 
s. 63, ı p6, Mıs ır 1328; az -Zebidi, İthaf as-Sade, c. VII, s. 271; c. VII.j, s. 460, Mıs ır ı 3 ıı  ; Gaz-
zali, Kitab Yuzker fihi Hamakat Ehl al-ibaha, s. 2-6, München 1933. 

31 Bak. Köptülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyat ında İlk Mu asavvtflar, s. 17, 
İ stanbul 1918; Fi'l- Tasavvuf al-İslâmi, s. 57-58. 

3z Bak. Kitab Yuzker Fihi Hamakat Ehl al - İbaha, s. 3;6; Ithaf as-Sade, c. VIII, s. 470; 
Mizan al-Amel, s. 90; Gazzali, Kimya -yı  Sasadet, c. I, s. 57, Tahran 1333; İ brahim A. Çubukçu, 
Gazzall'ye Göre ibahilik, ilâh, Fak. Der. 1956 say ı s ı , s. 165-172, Ankara 1956. 

33 Bak. İthaf as-Sade, c. VIII, s. 481-485; al-Munkiz, s. 23; Gdzzali, Kitab Maksad 
al-Asna Şerh Esma al-Lah al-Husna, s. i ıı  vdd., Mıs ır ı 3zz. 

* Bak. İbya Ulum ad-Din, c.I, s. 34; İthaf, c. VIII, s. 46o. 
** Bak. İthaf as-Sade, c. VIII, s. 460-465. 
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felsefenin dini gölgede b ı rakmas ı nı  önlemeğ e çalış mış tı . Hatta onun bu gayreti 

yüzünden felsefl çal ış malar Islam' ı n ş ark aleminden, garp alemine yani En-
dülüs'e kayarak orada geli ş ti. Fakat Gazzali felsefecileri iyice tenkit ettikten 
sonra, bizzat kendisi ş üpheye dü ş erek bir nevi felsefe ve bilgi teorisi yapt ı . 
Daha sonra tasavvufta kendine has özel bir yol çizdi ki bu da bir nevi din fel-

sefesidir. Elbette Gazzali bu merhalelere eri ş mek için kendinden önceki Yunan, 
Hint, Iran ve islam dü ş üncesinden istifade etti. 

Biz bu gerçeklerin ışığı  altında "Gazzali ve Ş üphecilik" konusunu i ş lemek 
için tezimizi ba ş lıca 3 bölüme ay ı rd ı k: ı — Yunan ş üpheciliğ i. 2- Gazzali'den 
Önce Müslümanlar Aras ında Ş üphecilik. 3— Gazzali. Ilerde görülece ğ i üzere 

bu bölümleri de daha küçük dallara böldük. Bundan sonra tezimizi yazarken 

bu plana göre hareket edece ğ iz. 
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B İ Rİ NCİ  BÖLÜM 

YUNAN Ş UPHEC İ L İĞİ  

A — Şupheciliğ in Baş langıcı  

Şüpheciliğ i ilk olarak felsefi bir doktrin haline getiren ve kuran Büyük 
İ skender'in dostu Elis'li Pyrrhon'dur. Fakat Prryhon'dan önce baz ı  şüpheci 

filozoflarm, gerek Do ğu'da ve gerekse. Bat ı 'da faaliyet gösterdikleri de ger-

çektir. Şüphecilik hakkında değ erli bir eser veren Victor Brochard ve filozof 

Victor Cousin, ş üpheciliğ in ilk tohumlar ının Hindistanda yerle ş tiğ ini söylemek-

tedirler (34). Anlat ıldığ ma göre Pyrrhon, İskender'in seferi esnas ında Hintli 

münzevi filozoflar hakk ında bilgi edinmiş ti (35). Bu fılozoflar yaln ızlığı  tercih 

ederler, ölüme ve izdiraba önem vermezlerdi. Hint felsefesinde, duyulanm 
bize gösterdiğ i bu âlemin gerçekte mevcut bulunmad ığı nı  ve onun bir hayalden 

ibaret olduğunu iddia edenlere raslanm ış tır. Fakat hemen teslim etmek 
lâzımdır ki Hindistan'da eskiden bir şüpheci okulun mevcut olduğunu iddia 

etmek güçtür. Hintli filozoflarm bu gibi görü ş leri olsa olsa şüpheciliğ in sistem 
haline gelmemi ş  ilk tohumlarını  te ş kil ederler. Ş üpheciliğ in as ıl geliş tiğ i yer, 
Atina ve İ skenderiyedir. Yunan ş üpheciliğ inin ana fikirleri baz ı. sofist filozof-

larla baş lar. Bu sebeple sofistler üzerinde durma ınız yerinde olur. 

Baş langıçta ilimde ve sanatta usta olan bilginlere sofist denirdi. Felsefe, 
belâgat, fizik, astronomi, Co ğ rafya gibi ilim dallar ın' ve güzel sanatlar ın her 

bir kolunu okutan bilgili ö ğ retmenler sofist diye andland ırıhr ve bu -kelimeden 
kötü bir anlam ç ıkarılmazdı  (36). Fakat bu ö ğ retmenlerin parayla Atina'n ın 

zengin gençlerine ders vermeleri ve ba şarıya ulaşmak için yanlış  olsun, doğ ru 

olsun her türlü fikri benimsemeleri, sofist kelimesinin gittikçe kötü bir ,anlam 

34 Bak. V. Brochard, Les Sceptiques Grecs, s. 45, Paris i959r V. Cousin, Histoire Gbıd-

rale de la Philosophie, s. 73-75, Paris 1963. 
35 Bak. Ayni eserlerin ayn ı  sayfalar ı ; Ismail Penni, Likatce-i Felsefe, s. 297, Istanbul 1341. 
36 Sofistler için bak. Prof. Dr. Kâm ı ran Birand, İlk Çağ  Felsefesi Tarihi, s. 3o-36, An-

kara 1958; Alfred Fouillce , Histoire de la Philosophie, s. 6o-63, Paris; Th6oclore Gomperz, 
Les Penseurs de la Grke, s. 456 vdd, Paris 1928; Ernest D'Aster, Histoire de la Philosophie, s.62, 

Paris 1952; AndrC Lalande Voi.abulaire Technique et Critique de la Philosophie, s. rol', Paris 

1956; Yusuf Kerem, Tarih al- Felsefe al-Yunaniye, s. 45-49, al-Kahire, 1953; Alfred Weber, 

Felsefe Tarihi, s. 33, Türkçeye çeviren: H. Vahbi Eralp, Istanbul 1949. 
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kazanmas ına sebeb oldu. Bu kelimenin hakaret ifade eden böyle bir anlam ka-
zanmas ında, sofistleri sevmiyen Eflatun'un da tesiri olmu ş tur. 

Gerçekte sofistler, M.O.V. yüzy ılda Yunanistandaki siyasi ve toplumsal 
durumun gereğ i olarak türemi ş lerdi. Bu s ıralarda Yunanlı lar: İ ranlıları  püs-
kürtmü ş  bulunuyorlard ı . Memleket demokrasi ile idare ediliyordu. Demokrasi 
hayat ı  Atina'da siyaset, ilim ve kültür anlay ışı n değ iş tirdi. Bir çok kimseler 
siyaset alan ında ba şarıya ulaşmak istiyorlard ı . Bu sebeple hitabet sanat ı  önem 
kazand ı . Hitabette amaca ula ş mak için gerçek, do ğ ruya benziyen ve gere ğ inde 
yanlış  ş eyler delil olarak kullan ılıyordu. Bunu sofistler ustaca yapabiliyorlard ı . 
Ş ehir şehir dola şı yorlar, menfaat u ğ runa bir şeyin hem lehinde, hem aleyhinde 
baş arı lı  nutuklar veriyorlard ı . Herkes dü şündüğünü açıkça söyliyebiliyordu. 
İş te bu siyasi ve sosyal durum, sofizmin geli ş mesine yardım etti. 

Sofistler devrinde felsefi alanda da büyük de ğ i ş meler oldu. Sofistler ken-
dilerinden önceki felsefi okullar ın birbirine z ıt görüş leri savunduklarını  bili-
yorlar& Onlar bu z ıtlıklara dayanarak herkes için de ğ iş emiyen tek bir gerçeğ in 
mevcut olmadığı nı  ileri sürdüler. Hattâ gerçek denen ş eyin varlığı  hakkında 
şüpheye düş tüler. Bu sebeple Sofistler İ talya'da ve özellikle Yunanistanda 
yetişmiş  ilk ş üpheci filozoflard ır. Bunlar aras ında en tanınmış  olanlar Prota-
goras ve Gorgias'd ır. 

Bunlardan Protagoras (01m.M.0.4 ı  o) Abdera'da do ğdu. Cenubi İ talya'-
da ve Yunanistanda bir müddet dola ş tıktan sonra takriben M.Ö.45o y ı lında 
Atina'da yerle ş ti. Burada Protagoras' ın konfrenslar ım bir çok zengin ve uayan ık 
gençler ilgi ile izlediler. Buna kar şı lık gelenekci kimseler onun amans ız dü ş manı  
oldular. Çünkü o tanr ıların varlığı  hakkında şüpheli sözler söylüyor ve tannla-
nn varlığı nın kesin olarak bilinemiyece ğ ini ileri sürüyordu. Buna sebep olarak 
da meselenin kapalı  ve anla şı lmaz olduğunu, bundan ba ş ka insan ömrünün 
onların mahiyetini anlamağ a yetmiyecek kadar k ısa sürdüğünü iddia etti. 

Bu iddialardan onun dinsiz olduğuna hükmedildi ve kitapları  yak ıldı . 
Kendisi Atina'dan kaçarken denizde bo ğularak öldü. 

Protagoras, "varl ık bir ş ey değ ildir, olu ş  her ş eydir" diyen Herakleitos'un 
ve "duyular bilginin biricik kayna ğı dır" tezini savunan Demokritos'un sis-
temlerinden çok istifade etti. O, "insan her şeyin ölçüsüdür" diyen ilk filozof-
tur (37). Ona göre d ış  alemde değ i şmez bir hakikat yoktur. 

Biz e şyayı  duyularımızın bize bildirdiğ i şekilde tanıyabiliriz ve alg ıladı-
ğı mız bu şeyler bizim için gerçektir. Çünkü hiç bir insan duyular ının dışı nda 
bir şey tan ıyamaz. Duyular ise insandan insana de ğ iş ir. Hatta bir insanın duyu-
lan bile, o insan ın hastalığı na, sağ lığı na, yorgunluğuna, dinçliğ ine, gençliğ ine 

37 Prof. Dr. Kâm ıran Birand, an ılan eser, s. 31; Yusuf Kerem, an ılan eser, s. 46; Theo-
dore Gomperz, an ılan eser, s. 481 vdd; Bertrand Russell, Tarih al-Felsefet al-Garbiyye, Arapçaya 
çevirenler • Zeki Necib, Mahmud ve Ahmed Emin, c. I, s. 133, al-Kahire 1957. 
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ve ihtiyarlığı na göre ba ş ka ba ş ka olur. Uzakta görünen ayn ı  bir cisim, birine 
insan, diğerine duvar, daha ba şka birine de gemi gibi görünebilir. Ayni ı s ı  
derecesindeki hava bir insana göre so ğuk, diğerine göre s ıcak gelebilir. Bir 
insan sağ  eliyle dokunduğu suya sol eliyle dokununca birincisinden farkl ı  bir 
duyum hissedebilir. O halde her ş ey, insana göre değ iş ir. Ancak, Protagoras 
insanla, onun mahiyetini yani genel insan kavram ın ı  değ il, ayrı  ayrı  fertleri 
kasdetmektedir. Bu sebeple de onun tezi gere ğ ince herkese göre bir hakikat 
vard ır. Biz insanlar ın alg ıladığı  hiçbir şefin hakikat olmadığı nı  iddia ede-
meyiz. O halde tabiattaki her ş ey hakikattir. Fakat bu hakikatlar insandan in-
sana değ iş tiğ i için herkese göre ayn ı  ve değ iş mez değ ildir. Protagoras böylece 
doğ runun ve yanl ışı n ayn ı  zamanda gerçek oldu ğunu kabul etmi ş  olur. Çünkü 
bir insanın doğ ru bulduğunu, diğ eri yanlış  bulabilir. Neticede Protagoras, o 
zamana kadar de ğ iş mez hakikat olarak kabul edilmi ş  ş eyler hakk ında şüphe 
uyandırmış  oluybr. 

Protagoras'tan bahsederken son olarak onun Yunan diline yapt ığı  hizmete 
dokunmadan geçemiyece ğ iz. O ilk defa Yunan dilinin ğ ramer kurallar ını  ver-
miş tir. Kelimeleri müennes, müzekker ve nötr diye ay ıran odur. Dil, ş üphesiz 
ki düşünceyi ifade etmeye yar ıyan alettir. Protagoras, Yunancay ı  ilmi bir dil 
haline. getirmekle doğ ru dü ş ünmenin kurallar ını  da hazırlamış tır. Bu sebeple 
ilerde Aristo'nun kuraca ğı  mantık ilmine zemin haz ı rlamış  sayılır. Esasen ken-
disi topluma tesir edici güzel sözler söylemesini ve kuvvetli nutuklar vermesini 
becermiş tir. Öğ rencilerini de ba ş kalarına tesir edici ve ba ş arıya ulaş tı rı cı  parlak 
nutuklar vermeğ e teşvik etmiş tir. Böylece de onlar ın iyi düşünmelerini ve dil-
lerini iyi kullanmalar ın ı  sağ lamağ a çal ış mış tır. Onun sayesinde Yunan dili hem 
zenginle ş miş  hem de k ıvrak bir hale gelmi ş tir 

Has ı l ı  Protagoras, dilin geli ş mesine yard ı m etmiş , Politeizmin dayandığı  

temelleri sarsm ış  ve dü şüncenin safdil do ğmatizmini yıkmış tı r 

Tan ınmış  sofistlerden Gorgias (01m.M.ö. 375)'a gelince: Leontium'lu 
(38) bu me ş hur belagat hocas ının M.O. 427 senesinde memleketinin temsilcisi • 
olarak Atina'ya geldi ğ ini görüyoruz. O Elea okulunun prensiplerinden, 

daha doğ rusu Parmenides ve Zenon'un fikirlerinden çok istifade etti. Zenon 

rasyonel gerçekler yan ında görünü ş lerin hiçliğ ini ileri sürmü ş tü. Gorgias ise 

görünüş ten ba ş ka hiç bir şeyin bulunmadığı nı  ve rasyonel gerçeklerin var ol-
madığı nı  iddia etti. Onun varlık hakk ındaki dü şüncelerini ş u üç noktada top-

lamak mümkündür: Varl ık yoktur. z— Varlık mevcut olsa bile, biz onu tan ı -
yamayız. 3— Biz varlığı n mevcut olduğunu ve onu tan ıdığı mzı  tasarlasak bile, 

bu hususta ba ş kalarına bilgi veremeyiz ve onu tan ı tamay ız (39). Ş imdi onun 

bu düşüncelerini biraz açıklıyalım: 

38 Sicilya adas ındaki bu ş ehrin bu günkü ad ı  Lentini'dir. 
39 Gorgias için bak. Alfred Fouilke, an ı lan eser, s. 62; Yusuf Kerem, an ılan eser, s.48; 

Th&ıdore Gornperz, an ı lan eser, s. 518 vdd. 
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Valık yoktur yani e ş yanın vücudu mevcut de ğ ildir. Çünkü e ğ er varlık 
mevcut olsa idi, ya kadim veya hadis olursdu. Varl ık kadim olamaz. Zira 
kadim olan sonsuzdur ve kadim oldu ğu tasarlanan varlığı n, kendinden büyük 
bir mekânda bulunmas ı  gerekirdi. Halbuki bu varl ığı n mekanda bulunmas ı , 
sonsuz olmas ına ayk ırıdır. O halde varl ı k kadim değ ildir. Eğer varlık hadistir 
denirse, bu da kabul edilemez. Çünkü hadis olan şey, ya var olan veya yok olan 
bir şeyin fiiliyle meydana gelebilir. Varl ığı n var olan bir ş eyin fiiliyle meydana 
geldiğ i düş nülürse, o zaman kendisini yaratari ve kendinden önce var olan 
bir şeyde bulunduğunu kabul etmek gerekir ki bu da varl ığı n kadim olduğ u 
neticesini verir. Varl ığı n kıdemi ise reddedildi. Varlığı n var olm ıyan bir ş eyin 
füliyle vücut bulmas ı  ise dü şünülemez ve kabul edilemez. O halde varl ık yoktur. 

2—Vahğı n tanınmas ı  imkâns ızdır. Bizim e ş yan ın varlığı nı  tan ıyabilmerniz 
için dü şüncelerimizle varl ıklar aras ında zorunlu bir uygunluk olmas ı  ve e ş -
yanın bizim algıladığı mız şekilde var olmas ı  gerekir. Halbuki çok defa duyu-
larımız bizi aldat ır ve muhayyilemiz, asl ı  olmıyan hayaller yarat ır. -O halde 
insan, eşyan ın varlığı nı  tan ı yamaz. 

3—İnsan varlığı  baş kasına tan ıtamaz. Çünkü insanlar ın anla şma vası tas ı  
dildir. Dil ise rumuzlardan ibaret olan laf ızlardan meydana gelmi ş tir. Bu lâ-
fızlar e şyaya uygun değ ildir. Nitekim gözümüzle kavrad ığı m ız bir şeyi kula-
ğı mızla aynı  ş ekilde kavrıyamayız. Biz bir şey hakkında birisine bilgi verme ğ e 
giriş irsek, onu aynen de ğ il ancak lâfızlan nakledebiliriz. O halde insan varl ığı  
baş kas ına tanıtamaz. 

Böylece Gorgias, herkes için geçerli ğ i olan değ iş mez bir bilginin varl ığı nı  
inkâr etmeğ e çal ış mış tır. O da Progagoras gibi, bilgi yerine görü ş lerini koy-
mak istemi ş tir. Protagoras, her türlü dü ş ünceyi bilgi sayarken, bilgi ile görü ş -
leri karış tırmış tır. Gorgias, hiçbir dü şünce bilgi değ ildir, tezini savunurken 
görünüş ten gayri her şeyi inkâr etmi ş tir. Gürülüyor ki her iki sofist de ba ş ka 
başka yollardan gitmekle beraber a ş ağı  yukarı  aynı  neticeye var ıyorlar ve 
sonradan geli şecek olan ş üpheciliğe zemin haz ırlıyorlar. 

Ş üpheciliğ in baş langıcını  ve özellikle sofistleri böylece inceledikten sonra 
asıl şüpheci filozoflardan bahsedebiliriz. Ancak bunlar ın görü ş leri aras ında da 
farklar bulunduğundan şüphecileri ve şüpheciliğ i 4 bölüme ay ırarak incelemek 
yerinde olhr. S ı rasiyle ele alaca ğı mız bu şüpheci okullar Pyrrhonculuk, Aka-
demi şüpheciliğ i, Dialektik şüphecilik ve Tecrübi ş üphecilik'den ibarettir. 

B — Pyrrhonculuk 

Pyrrhon M.O. 365 yı lına doğ ru Elis'de doğdu. İyi bir ressamd ı . Hayatını  
resim yapmakla kazan ırdı  Felsefede Megara'l ıların görüş lerinden istifade et-
miş ti. Ba ş lıca hocalar ı  Bryson ve Anaxarchos idi. Birincisi ona Megara okulun- 
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da itibar edilen dialekti ğ i, ikincisi ise Demokritosun doktrinini, bütün görü ş -
lerin nisbiliğ ini ve insan zekâsm ın kesin gerçek için yarat ılmadığı nı  öğ retti <40). 
Bütün bunlar onun şüpheciliğ ini haz ırlamağa yard ım etti. Daha sonralar ı  
dostu olan Büyük İ skenderle şark seferine ç ıktı ; Hindistanda, insani ş eylerin 
hiçliğ ine inanan ve elemden ş ikâyet etmiyen gymnosophiste'leri tan ıd ı . Bundan 
baş ka doğudaki ahlâk telâkkisinin, Yunanistan'dakinden farkl ı  olduğuna şahit 
oldu. Bu olaylar onun dü ş üncelerine tesir etti. İ skender öldükten sonra mem-
leketine döndü ve M.0.275 y ı lına doğ ru öldü. 

Onun; şüpheciliğ e dair bize kadar gelmi ş  bir eseri yoktur. Fikirlerini ö ğ -
rencileri ve özellikle Timon'un vas ıtasiyle öğ renmek mümkün olmu ş tur. 
Pyrrhon'a göre her hangi bir ş ey hakkında kesin hüküm verilemez. Bilge ki ş i 
karar vermekten daima çekinen ve neticesiz felsefi çeki şmelere giri ş miyen kim-
sedir. Bir şey hakkında hem lehde, hem aleyhte hüküm verilebilir. Bu hüküm-
lerden birinin diğ erinden daha do ğ ru olduğun iddia edilemez. Bu âlemin hem 
maddi olduğu, hem mânevi oldu ğu ileri sürülebilir. Ruhun hem var oldu ğu, 
hçrn yok olduğu savunulabilir. Tabiatta bir şey diğ erine tercih edilemez. In-
sanlar iyi ve kötü ş eylerin varlığı na inanmakla hata i ş lemektedirler. Çünkü 
kötülüklerle kar şı laşı nca üzülürler, ruhi dengeleri bozulur ve betbaht olurlar. 
Iyiliğe kavu şunca da onu kaybetmek korkusu içindedirler. E ğer bütün inançlar 
ortadan kalkarsa, korkacak bir ş ey bulunmaz ve o zaman kötülüklerden sak ı n-
mak gerekmez. O halde ş üphe, gerçek iyidir. Şüpheci olan bilge ki ş i ihtilâf 
halinde olan iki görü ş ten hiçbirini benimsemez. Onun yan ında iyilik ve 
ktitülük e ş ittir. Ona göre zenginlik ve fakirlik, hastal ık ve sağ lam ık aynı  değ eri 
taşı r. Bu gibi ş eyler kar şı sında ilgisiz olmak, karar vermekten kaç ınmak ve Maç 
sahibi olmamak Pyrrhon'un sisteminin ba ş lıca özelliğ ini ta şı r. Fakat şuras ını  
da kaydetmek lâz ımd ır ki O, d ış  âlemdeki olaylar ı  inkâr etmemi ş tir. Görü-
nü ş lerin, realitelere uymadığı na ve görünüş lere dayanarak hüküm vermenin 
doğ ru olmadığı na inanmış tır. Pek alâ Pyrrhon da güne ş in doğduğunu ve ken-
disinin bu âlerrıi gördüğünü biliyordu. 'yahut o bahn kendisine tatl ı  geldiğ inden 
ve kar ın kendisine beyaz göründü ğünden habersiz değ ildi. Fakat o bal ın 
mahiyeti itibariyle tatl ı  olduğundan ve kar ın mahiyeti itibariyle beyaz oldu ğ un-
dan şüphe ediyordu. Bu sebeple herhangi bir ş eyin realitesi hakk ında bir hü-
küm vermekten kaçm ıyordu. O, ne kesin bir tasdik, ne de kesin bir inkâr 
taraftar ıdır. Bilginin varl ığı nı  iddia eden doğmatiklerden ve bilgiyi inkâr eden 
sofistlerden ayr ı  bir görü ş e sahipti. Pyrrhon'un zekâs ı  mantıki şeylerden uzak-
laş arak mânevi şeylere doğ ru yönelmi ş ti. Sadece rahat ve mesut ya ş amayı  
dü şünüyordu. Öğ rencileri onun hayran ı  idi. Sistemine uygun olarak hayat 
sürmeğ e çalışı rdı . Kendisi nutuk verirken sayg ı sızlık yapanlara kizmazd ı . Bir 
tehlike anında içinde bulundu ğu gemiyi herkes terketti ğ i halde kendisi yerin-
den kıpırdamamış tı . Batakliğa düşen Anaxarchos'u gördü ğü halde yard ım et- 

4.0  Brochard, an ılan eser, s. 5 2- 55, 74- 
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miyerek yoluna devam etmi ş ti. En mütevazi i ş leri yapmaktan zevk al ı rd ı . Bu 
sebeple onu bir aziz derecesihe yükseltenler olmu ş tur (4 ı ). 

Pyrrhon'a hayran olan .ve onun izinden yürüyen en tan ınmış  öğ rencisi 
Timon'dur. Timon.  M.Ö. 325 yı lına doğ ru doğ du. Gençliğ inde dansör olarak 
çalış tı . Seuıralar ı  bundan vazgeçecek Megara'ya gitti. Filozoflar ı  dinledi. Elis-
te Pyrrhon'la tan ış tı  ve onun görü ş lerine bağ land ı . Ders vermek suretiyle 
hayat ını  kazanmağ a ba ş ladı , neticede zengin oldu. Bir çok ş iirler, trajediler ve 
dramlar yazd ı . En sonra Atina'da yerle ş ti ve M.Ö. 235 yılına doğ ru öldü. 

Timon'un ş üpheciliğ i üstadınınki gibi eski felsefeye, iddiac ı  görü ş lere ve 
dialektiğ e karşı  idi. O da üstad ı  gibi, aynı  görü şü savunan iki felsefe okulunun 
bulunmadığı nın fark ına varmış tı . Bu sebeple çok defa filozoflarla alay ederdi. 
En çok beğendiğ i filozoflar Demokritos, Protagoras, Parmenides, Zenon ve 
hatta Melissos'tur. Ancak bu filozoflar ın tam şüpheci sayılamıyacağı nı  da 
kabul etmi ş tir Timon'a göre e ş yalar kendi aralar ında farks ız, gayri muayyen 
ve ayırdedilmez bir durumdad ırlar. Duyumlar ımız ve hükümlerimiz de yanl ışı  
ve doğ ruyu ayırdedecek kuddrette de ğ ildirler. Biz ne duyumlar ımıza, ne de 
aklımıza güvenemiyeyiz. O halde en do ğ ru yol, her ş eyden ş üphe etmek ve 
hüküm vermekten kaç ınmaktad ır. Timon'un görü ş lerini şu üç madde halinde 
s ıralamak mümkündür : 

ı — Doğmatik filozoflar, dâvalar ını  ispat edecek durumda de ğ ildirler ve 
onların görü ş leri hipotez olmaktan ileri gidemez. 

2—Eş yanın objektif bir bilgisini elde etmek imkâns ızdır. Biz her ş eyin 
ancak görünü ş ünü tanıyabiliriz. Onlar ın nas ıl olduklarını  bilemeyiz. 

3—Bahtiyarlığ a ula ş mak için faydas ız dü ş üncelerden ve çeki ş melerden 
kaçınarak tabiat ın kanunlar ına uymak gerekir. 

Yaln ı zlığı  seven Timon da hocas ı  Pyrrhon gibi, hareket ve fiilleriyle 
tatbike çalış mış tı . Fakat o bu hususta hocas ı  kadar titiz değ ildi. Ho-

cası  paraya k ıymet vermiyerek fakir kald ığı  halde o zengin olmu ş tu. Hocas ın-
dan farklı  baz ı  faaliyetleri de vard ı . Pyrrhon filozoflardan ho ş lanmazdı . Tirnon 
ise onları  küçültücü sözler söylerdi. Bundan ba ş ka o ş üpheciliğe ilmi bir hü-
viyet vermeğe çalış mış tı . Duyumların bildirdiklerini ak ılla teyit etmek isti-
yenlere kar şı  koymuş tu. Bununla beraber o ş üpheciliğ inin ana fikirlerinde 
hocas ından ayrı lmış  değ ildir. Biz Pyrrhon'u ve Timon'u ş üpheciliğ i kuran 
ve sistemli bir hale getiren ilk şüpheciler olarak kabul edebiliriz. Bunlar ı  daha 
sonra Yeni Akademi ş üphecileri takip edecektir (42). 

41 Py1rhon için bak :,Brochard, an ı lan eser, s. 51-77; Prof. Dr. Kâm ıran Birand, anılan 
eser, s. 'açı ; Yusuf Kerem, an ılan eser, s. 234-235; Bertrand Russel, an ı lan eser, c. I, s. 372— 
374; Alfred FouillCe, an ılan eser, s. 1 44. 

42  Timon için bak.: Brochard, an ı lan eser, s. 54,79-98; Alfred Weber, an ı lan eser, s. 86. 
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C — Akademi Şüpheciliğ i 

Akademi ş üpheciliğ i, orta ve yeni Akademinin reisleri olan Arkesilaos ve 
Karneades'le ba ş lar (43). Bunlar bazan şüphe ifade eden kelimeleri kullanmay ı  
seven Eflatun'un ve fizik formüllerine pek güvenmiyen Sokrates'in (44) hayran ı  
idiler. Öğ retim ve konu ş ma tarzlar ı  itibariyle eski Akademicilere benziyorlard ı . 
Felsefl görü ş leri ise ş üpheci bir sisteme dayan ıyordu. 

Bu iki ş üpheci filozoftan Arkesilaos, Eolia'da M.Ö. 313 y ı lında doğdu. 
Atinaya belâgat ö ğ renmek üzere geldi. Felsefeden çok zevk ald ı . Gençliğ inden 

itibaren çok parlak zekâsiyle temayüz etti. Teofrastos'tan ders ald ı . matematik 
öğ rendi. Muhtemelen Pyrrhon'la tan ış tı . Eflatun'un eserlerini okudu ve ona 
hayran oldu. Sonra da Akademi'denin ba şı na geçti. Çok içki içmekten M.Ö. 
2.4o yı lında öldü. 

Arkesilaos bir eser yazmad ı . Bu sebeple onun hakk ında teferruatl ı  bilgiye 
sahip değ iliz. Diğ er filozoflar ın bildirdiğ ine göre o da Pyrrhon gibi gerek 
duyularla ve gerekse ak ı lla elde edilen bilgilerin doğ ruluğundan ş üphe etmi ş tir. 
Ona göre yanl ış  ve doğ ru olan zihni imgeler aras ında özel bir fark mevcut 
değ ildir. Duyumlar ın hatalar ı , rüyadaki tasavvurlar, sarho ş luk ve delilikten 
doğ an hayallerle gerçek zihni tasavvurlar aras ında fark yoktur. Bizi, tasavvur-
larım ız gerçeğ e ulaş tırmaz. O halde karars ız olmak ve verilecek hükmü ask ıda 
bırakmak en do ğ ru yoldur. Sokrates "ben bir şey biliyorum, o da hiçbir ş ey 
bilmediğ imdir" demi ş ti. Arkesilaos ise bunu bile kesin olarak bilmedi ğ ini 

söylemiş tir. O daha çok öğ rencilerini iyi ve do ğ ru dü şünmeğe, zekâlarını  geliş -

tirmeğ e tev şvik etmekle me ş gul oldu. 

Bununla beraber Arkesilaos'un sisteminden önemli bir güçlük do ğuyor-
du. Eğer insan inanO ız, iyi ve kötü üzerinde karars ız olursa, kendi fiillerini 
ask ıda bırakmağa ve yapaca ğı  iş lerde ş a şı rmağ a mecbur olur. Halbuki pratik 
hayatta her şeyde karars ız kalmak ve karar vermekten sak ınmak mümkün 
olamaz. Üstelik bunda inat etmek de bir karar vermek demektir. 

Bu güçlük kar şı s ında Arkesilaos, pratik hayat için bir kriteryumun var-
lığı nı  kabul ediyor. Ona göre bu kriteryum, do ğ ruya benziyen fikirleri ve 
fiilleri ayırdetmeğe yarıyan temyiz kudretidir. Bu husustaki dü ş üncesini ş öyle 

kuruyor: Hayat ın yüksek amac ı  saadettir. Saadetin şartı  ihtiyatt ı r. İhtiyat, 

görevi yapmaktan ibarettir. Ödev ise makul olarak aç ıklanabilen bir fiildir. 

Pyrrhon'la Arkesilaos aras ındaki baş lıca fark da bu husustad ır. Pyrrhon 
gerçeğ i bulmakta aklın hiçbir rolü olmad ığı n ı  ileri sürerek örf ve adetlere uy-
mağı  tavsiye etmi ş ti. Arkesilaos ise pratik hayat için makul bir kriteryumun 

43 Yeni Akademiye mensup şüpheci ba şka filozoflar da vard ır. Biz sadece yukar ıda 
adlar ı  geçen filozoflar üzerinde duraca ğı z. Karneades'in halefi olan Larissal ı  Filon ve diğ er 
şüphedler için bak. Brochard, an ı lan eser, s. 186—zo8. 

44 Bak. Brochard, an ılan eser, s. ıı 3,386; Yusuf Kerem, an ılan eser, s. z35• 
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varlığı nı  kabul etmi ş tir. Bundan ba ş ka görüş leri Demokritos'unkine yakla şan 
Pyrrhoncular, filozoflardan nefret ederdi. Halbuki A.rkesilaos, Sokrates ve 
Eflatun'u üstat olarak tan ıyor ve öğ rencileriyle birlikte di ğ er filozoflara sayg ı  
gösteriyordu. Onun ş üpheciliğ i okumu ş  ve aydın bir insan ın ş üpheciliğ i idi. 
Netice olarak Arkesilaos'un Pyrrhon ve Timon'dan daha çok filozof oldu ğu 
söylenebilir. 

Akaderıllye, mensup diğer büyük ş üpheci filozof Karneades ise ihtimaliye 
mezhebini (probabilisme) kuran ba ş lıca ş ahsiyettir. M.0.214 de do ğ du. 

Stoa'l ılarla mücadele etti. 156 senesinde Romaya elçi olarak yolland ı . Orada 
birinci gün adaletin lehinde, ikinci gün adaletin aleyhinde olmak üzere iki 
nutuk verdi. Bu nutuklar dinleyiciler üzerine çok tesir etti ve heyecan 
uyand ı rd ı . Hayatının sonuna doğ ru gözleri kör öldu. M.O.129 y ılında öldü. 

Karneades'e göre hakikatin bir kriteryumu yoktur. Ne ak ıl, ne de duyum-
lar bize bir kriteryum veremezler. Çünkü onlar bizi aldat ırlar. Suya dald ırı l-
mış  bir küreğ in durumu, güne ş te duran bir ..güvercinin boynundaki de ğ iş ik , 

görünü ş ler bunun delilleridir. Bu' neticeye ş öyle bir dü şünce ile de var ılabillr. 
Canlı ları , cansizlardan ayıran ş ey hissetmek kudretidir. Bu ödevi yapan duyum-
lar ise değ işme halindedir. Biz objeleri duyumlarla has ıl olan tasavvurlar vas ı -
tasiyle tan ıyabiliriz. Eget bir kriteryum varsa, bu gerçek tasavvurlardan ibaret 
olmalıdır. Fakat gerçek bir tasavvur mevcut de ğ ildir. Böylece gerçek* bir 
tasavvurun mevcut olmas ı  için yanlış  tasavvurlarla onun aras ında özel bir fark 
olmalıd ı r. İ ki tasavvurdan biri di ğ eri yerine al ınmamalıdır. Halbuki do ğ ru 

bir tasavvurun yan ında, ondan hiçbir suretle , ayırdedilemiyen yanlış  tasavvur-
lar da vard ır. S ıkna misal olarak da rüyadaki suretler, sarho ş luktan doğ an 

hayaller ve delilere görünen as ılsız cisimler gösterilebilir. Bunlarla ay ık ve 
sağ lam iken has ıl olan tasavvurlar aras ında ne fark var? Yahut ayn ı  şekilde ve 
büyüklükteki iki yumurta, iki bu ğ day tanesi veya yekdi ğ erine benzer iki heykel 
bir birine kar ış tı rılabilir. Biz, bir ma ğ ara içilıde birbirine dola ş mış  bir kaç y ı -
lan ı  görsek ve bu y ılanlardan biri ba şı nı  kaldırsa, bu ba şı n hangi yılana ait ol-
duğunu kesin olarak ay ırdedemeyiz. O halde tasavvurlar ciddi bir kriyteryum 
olamaz. Akıl da yanllmaz bir kriteryum olamaz; çünkü bir ş ey akl ın hükmü 
altına girmeden önce, tasavvurlar vas ıtasiyle akla tan ıtılmalıdır. Tasavvurlar 
ise kesin ve tam doğ ru değ ildirler. O halde ak ı l da gerçek bilgiyi elde etmek 
için tam bir ölçü olamaz. Karneades, bazan bu hususta daha da ileri giderek 
matematik kesinliğ i bile kabul etmemi ş tir. O halde ona göre hiçbir ş ey kesin 
değ ildir. Karar vermekte acele etmemek gerektir. Hükmü ask ıda b ı rakmak 
en sağ lam yoldur. 

Fakat böyle bir neticeye var ınca pratik hayatla ilgili baz ı  güçlükler doğu-
yor. Hareket etmek, i ş  yapmak için inanmak lâz ımdır. Karneades, bu prob-
lemi de ş öyle hallediyor: bilge ki ş i fikirlere sahip olabilir ve kesin surette sa ğ -
lam olm ıyan ş eylere r ıza gösterebilir. O muhtemel tasavvurlar ı  kabul ederken, 

23 



onun hatalı  ve şüpheli olabileceğ ini dü şü,nmelidir. Fakat bu ihtimal, onu pratik 
hayatta hareketten ve i ş  yapmaktan menetmemelidir. Aksine muhtemel fikir-
lerle iktifa etmelidir. Çünkü tasavvurlar bazan temsil ettikleri objelere uygun 
olur, bazan olmaz. Objelere uygun olduklar ı  hallerde doğ rudurlar. Aksi hallerde 
yanlış tırlar. Ancak do ğ ru olan bir tasavvur bir kriteryum olabilir. Fakat hiç 
yanı ltmayan bir tasavvurun mevcudiyeti de iddia edilmez. Çünkü her do ğ ru 
tasavvurun yan ında, 'yanlış  bir tasavvur da bulunabilir. Bu sebeple de tasavvur-
lar mutlak bir kriteryum de ğ ildir. Bununla beraber bilge ki ş i pratik hayatta 
kendisine doğ ru görünen tasavvurlara göre hareket etmek ve fakat onlar ı  
kesin gerçekler olarak kabullenmemelidir 

Karneades, ahlâk alan ında buna benzer fikirler ortaya atm ış tı . Pozitif 
ahlâkın mutlak iyi ve mutlak kötü kurallar ına itiraz etmi ş ti. Ona göre değ işmez 
bir iyi ve değ işmez bir kötü yoktur. Çünkü iyi ve kötünün anlam ı  milletten 
millete değ iş ir. Bu sebeple değ iş mez, kesin bir ahlâk mevcut de ğ ildir. 

Karneades'in Stoal ılarla mücadele etti ğ i diğer bir mesele de Allah fikridir. 
Ona göre Stoa'l ıların ve genel olarak teistlerin Allah fikri çeli ş iktir. Stoalı lar, 
Allah ı , âlemin ruhu olarak kabul etmi ş lerdir. Ruh ise duyguya sahiptir ve , 
duyguların verdiğ i duyumlar daima de ğ iş ir. O halde Staa'l ıların Tanrıları  
değ iş kendir. Değ iş ken bir varlık ise kesin ve tam bir Tanr ı  olamaz. 

Bundan ba ş ka Tanrı  ya sonludur veya sonsuzdur. E ğer sonlu ise e ş yan ın 
bütününe dahildir ve onun bir parças ıdır demektir. O halde tam ve mükemmel 
bir varlık değ ildir. Eğ er Tanr ı  sonsuz ise değ işmez ve hareketsizdir demektir. 
Bu duruma göre de kendisinde de ğ i ş iklik ve duyum yoktur, demektir. Böyle 
bir Tanr ı  ise ya şı yan ve gerçek olan bir varl ık değ ildir. O halde Tanr ı  ne sonlu, 
ne de sonsuz bir varl ık olrak dü ş ünülemez. 

Tanrı  varsa ya faziletlidir, ya faziletsizdir. Faziletli bir varl ıksa, fazileti ve 
iyiyi kendi iradesinden üstün tutuyor demektir. O halde en yüksek Varl ık 
olamaz. Eğer Tanrı  faziletsiz bir varlık ise, bu durumda da insandan a ş ağı  
bir varl ık olur. Has ıl ı  Tanrı  fikri her bakımdan çeli ş iktir (45). 

Böylece orta ve yeni Akademi'ye mensup tan ınmış  iki filozofun şüphe-
ciliğ ini incelemi ş  oluyoruz. Ş imdi gelecek fas ılda ş üphecilik tarihinde önemli 
bir yer iş gal eden diğer bir okulu yani Dialektik Ş üpheciliğ i incelemeğ e çalı -
şalım. 

D - Dialektik Ş üphecilik 

Dialektik ş üpheciliğ in baş lıca iki temsilcisi vardır. Bu temsilcilerden birisi 
Ainesidemos, diğ eri ise Agrippa'd ır. 

Bunlardan Ainesidemos'un hangi devirde ya şadığı  kesin olarak bilinme- 

45 Akademi ş üpheciliğ i için bak. Brochard, an ılan eser, s. 93-186; Kam ıran Birand, 
anılan eser, s. ı o9-1 ii; Bertrand Russell an ılan eser, c. I, s. 375-376; Alfred Weber, an ı lan 
eser, s. 
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mektedir. Baz ıları  onu eski şüphecilerden diğerleri ise yeni şüphecilerden sa-

yarlar M.O. 8o—M.S.13o yı lları  aras ında ya şadığı  tahmin edilmektedir. Fakat 

bu z ı  o senelik müddetin hangi an ında doğup, hangi an ında öldüğ ü kesin olarak 

belli değ ildir. Doğum yeri Girid'in Knosos şehridir. Şüphecilikte benimsediğ i 

fikirler umumiyetle Pyrrhon'un fikirlerine benzer. Fakat Pyrrhon'la onun 
aras ında bazı  bakımlardan esaslı  farklar vard ır. Pyrrhon ahLaka önem vermi ş  
ve dialektikten nefret etmi ş tir. Buna mukabil Ainesidemos ince ve derin bir 

dialektisien olmu ş tur. Bundan ba ş ka Pyrrhonculuğ a felsefi ve ilmi bir hüviyet 

kazandırma ş erefi de Ainesidemos'a aittir. 

Ayrıca Ainesidemos, "tropes"lan düzenliyerek duyu organlar ının bizi 

sağ lam ve kesin bilgiye ula ş tı rarmyaca ğı nı  ortaya koymu ştur. "Tropeslar, 

ş üphecilerin hüküm vermekten sak ınmağa dair ileri sürdükleri k ısa önermeler 

halindeki delillerden ibarettir. Bu delillerin ço ğu Pyrrhon, Timon ve diğ er 

ş üpheciler tarafından zikredilmi ş ti. Fakat onlar ı  geliş tiren ve sistemle ş tiren 

Ainesidemos olmu ş tur. "Tropes" lar ın ş üphecilik tarihinde de ğ eri büyüktür. 

Bu sebeple onlar ı  açıklamanın yerinde olacağı  dü ş üncesindeyiz. Ainesidemos'a 

göre bunlar ı  o tane olup ş u delillerden ibarettir. 

ı — Canlı  varlıkların ba ş ka ba ş ka yaratı lmış  olması : canlı  varlıklar aras ında 

sayı sız farklar vard ır. Hepsi ayn ı  ş ekilde doğmamış lar ve ayn ı  organlara sahip 

değ illerdir. Halbuki bir organ değ iş ikliğ i bir şeyin ba ş ka ba ş ka ş ekillerde al-

gı lanrnas ım gerektirir. Mesela sar ı lık hastalığı na yakalanan, her ş eyi sarı  görür. 

Tatma zevki, dilin ya ş  ve kuru olu şuna göre değ iş ir. İnsan için faydal ı  olan 

zeytin yağı  bal ans ım öldürür. Çok içildiğ i takdirde insanı  hasta eden deniz 

suyu, balıklar için çok ho ş  ve normal bir ş eydir. O halde duyularımızın, hay-

vanlarınkinden daha çok e ş ya= tabiat ına uyduğ unu iddia edemeyiz. 

z— İnsanlar aras ında farklar: insanlar ın vücutlan ve mizaclan ba ş ka ,ba ş ka 

yaratı lış tadır. Baz ı  insanlar hareketi ve canl ı lığı , bazıları  ise sükünu sever. 

Aynı  anda iki insandan biri hayvay ı  sıcak, diğ eri ise so ğuk bulabilir. O halde 

biz eş yayı  baş ka ba ş ka surette alg ıt;amaktay ız. Zaten eğ er her şeyi aynı  ş ekilde 

algılasaydık, ayni intibalara ve duygulara sahip olmam ız gerekirdi. HaliSuki 
insanlar ın duygular ı  ve temayülleri aras ında farklar vard ır. Bu durum kar şı -

sında e ş yan ın çe ş itli görünü ş leri aras ında hangisinin daha do ğ ru olduğ unu bil-

mek güçtür. O halde hiçbirini tercih ve teyit etmemek daha isabetli olur. 

3— İ nsanın duyular ının değ iş ikliğ i: bir ferdin çe ş itli duyulan aras ında 
da çok farklar vard ır. Koklama görme, i ş itme, dokunma ve tatma druyulann ın 

verdiğ i izlenimler ba ş ka ba ş ka şeylerdir. Göze girintili ç ıkıntılı  görenen bir re-

sim, dokunma duyusu için düzdür. Kokusu ho ş  olan bir parfüm, dil için ac ıd ı r. 
Kar şı mızda duran bir elmay ı  kokulu, tatlı, düz, sarı  veya k ırmızı  bir karışı m 

olarak alg ı larız. Fakat gerçekte bu elma, bizdeki duyu organlanna göre ayr ı  
ayrı  tesir b ı rakmış tır. Elma gördüğümüzden daha basit veya daha kar ışı k bir 
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cisim olabilir. Çünkü onun durumu duyu organlar ımız ın özelliğ ine göre değ iş -
mektedir. O halde biz bir ş eyin realitesini değ il, görünü ş ünü algılamaktay ı z. 

4 — İnsanın içinde bulunduğu ş artlar ve haller: insan ın içinde bulunduğ u 
haller ve ş artlar e ş yayı  algılamas ına tesir eder. Bu hal ve şartlara misal olarak 
uyku ve uyan ıklığı , gençlik ve ihtiyarlığı , sarho ş luk ve ayıklığı , hastal ık ve 
sağ lamlığı  zikredebiliriz. A şk güzel olmıyanı , güzel gösterir. Sarho ş ken düşün-
düğümüzü ayıkken beğenmeyiz. Normal bir insan için tatl ı  olan bal, sar ılık 
hastalığı na yakalanan kimseye ac ı  gelir. Her şeyin durumu bizim ya ş adığı mı z 
şartlara göre de ğ iş ir. O halde sa ğ lamken içinde bulundu ğumuz şartlar, bize 
e ş yayı  olduğundan farklı  bir surette gösterebilir. 

5— E ş yan ın durumu, mesafesi ve yeri: e ş yan ın görünü şü, durumuna, mesa-
fesine ve yerine göre de ğ iş ir. Güvercinin boynunun rengi, ba şı nı  çevirdikçe 
baş ka ba ş ka olur. Uzaktaki gemi küçük ve sabit görünür. Yakla şı nca onun 
büyük ve hareketli olduğu anla şı lır. Bir sopa suyun içinde k ı rı k, dışı nda ise 
doğ ru görünür. O halde biz cisimleri durumlar ına, mesafelerine ve yerlerine 
göre nas ı l olduklarını  biliriz. İ çinde bulundukları  bu şartlardan ayr ı  olarak 
onların nas ıl ve ne ş ekilde bulunduklar ını  bilemeyiz. Onları  mahiyetleriyle 
tanıyamay ız. 

6 — Kar ışı m: hiçbir cisim bize yaln ız görünmez. Ona daima hava, su, 
sıcaklı k, ışı k ve hareket gibi baz ı  unsurlar kar ışı r. Bu kar ışı m içinde bizzat 
cismi nas ıl tanıyabiliriz ? Yüzümüzün rengi havan ın s ıcakliğı na ve so ğukluğuna 
göre değ iş ir. Sesin tonu, havan ın kesafetine ba ğ lıdır. Cisimler, suda havadakin-
den daha hafiftirler. Bizim cisimleri, çevrelendikleri ş eylerden ay ırmamız, 
bir merhem içindeki ya ğı  çıkarmamızdan daha güçtür—Onlar ı  etrafından ve 
karışı mlarıncbn ayıramamam ız demek, tan ı mamam ız demektir. 

7 — Keyfiyetler, kemiyetlere göre de ğ iş ir: keçi boynuzunun bütünü siyah-
tır; bölünerek elde edilmi ş  parçalar ı  ise bazan beyaz ı mtrak görünür. Ş arap 
az miktarda içilirse kuvvetlendirir; çok içilirse zay ıflatır. Baz ı  zehirler saf 
olarak al ınırsa öldürür; ba ş ka cisimlere kar ış tırılarak içilirse ş ifa verir. O halde 
cisimlerin özellikleri, kemiyetlerine göre değ iş ir. 

8 — Nisbet: biz ancak Olaylar ı  ve nisbetleri bilebiriz. E ş yanın yalnız başı na 
ne olduğunu anhyamayız. Her şey, hem beraberce alg ılandığı  cisimlere, hem de 
algılayan kimseye göre değ iş ir. Bir cisim bizzat sağ da veya solda değ il, diğer 
şeylere nisbetle böyledir. Yüksekte duran bir ş ey, a ş ağı da olan bir cisme nisbet-
le yüksektedir. Gündüz, güne şe göre, büyüklük ise küçüklü ğe göre nisbidir. 
O halde hiç bir ş eyin kendi kendine ne olduğu tan ınamaz. 

9 — Tekerrür: kuyruklu y ı ldız, bizi hayrete dü ş ürür. Çünkü böyle bir 
yıldıza s ı k sık tesadüf edilmez. Eğ er güne ş i her gün görmeseydik, ondan kor-
'kardık. Yer sars ıntı sına alış an bir kimse, ona al ış mayandan daha az korkar. 
O halde bizim davran ış larımıza, bir şeyin karakteri değ il, o şeyin tekerrürü 
veya nadir olmas ı  tesir etmektedir. 
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ı  o— Adetlerin, kanunlar ın ve görü ş lerin değ iş mesi: M ı sı rlılar ölülerüı i 
mumyalar, Romahlar yakar, bir ba ş ka millet ise onlar ı  bataklığ a atar. Eski 
Iran'lı lar bir insan ın annesiyie evlenmesine müsaade ederdi. M ı sırlılar ise 

erkek karde ş lerin kızkarde ş leriyle evlenmelerinde sak ınca gözmezdi. Halbuki 
Yunanhlarn kanunlar ına göre bunlar yasakt ır. Çe ş itli dinler, felsefi okullar, 

şairler ve diğ er sanatkârlar aras ında bir çok görü ş  ayrı lıkları  vardır. O halde 

biz gerçek olan ı  değ il, insanlara gerçek görünenleri biliriz (46). 

Yukardan beri s ıraladığı mzı  bu "tropes"lar, duyiı  organlarımızın, kesin 

bilgiyi elde etmek hususunda yetersiz olduklar ını  açıkça ortaya koymaktad ı r. 
Duyuların yetersizliğ i böylece anla şı ldıktan sonra, akl ın gerçeğ e ula ş abilmemiz 

için yeteceğ i düşünülebilir. Fakat Ainesidemos'a göre bu hususta ak ıl da yeter-

sizdir. Çünkü ak ıl, bir şeyi isbat etmek için ya gerçeklere, ya sebeplere yahut 
da alâmetlere dayan ır. Halbuki bir şeyi isbata yar ıyan gerçekler, sebepler veya 

alâmetler hakikatta mevcut de ğ ildir. Ş imdi onun bu dü şüncelerini biraz aç ık-

layahm: 

— Gerçek mevcut de ğ ildir: Çünkü o mevcut olsa idi ya hissedilebilen 
veya anla şı labilen bir varl ık olurdu. O hissedilebilen bir varl ık olamaz. Zira 

hissedilen varlıklar duyu organlariyle alg ı lamrlar. Duyu organlar ı  ise insanlar ı  
yanıltır. O, anlaşı labilen bir varl ık da değ ildir. Çünkü bir ş eyi anlayabilmemiz 

için hissetmemiz gerekir. Hissedilen bir ılalık ise gerçek değ ildir. O , halde 

gerçek yoktur. 

— Sebep mevcut değ ildir: bir cisimden di ğ er bir cisim has ıl olamaz. 

Çünkü bir ş ey, mevcut olmıyan bir şeyi yaratamaz. Nitekim birin, iki olmas ı  
imkânsızdır. Eğer bir, iki olsayd ı , elde edilen yeni "bir" ler de ayr ı  ayrı  iki 

doğurabileceklerinden dört birlik has ıl olurdu. Bunlardan da yeni birlikler 

çıkacağı ndan sekiz onalt ı  ve böylece sonsuz birlikler has ıl olurdu. Fakat bir-

likten sonsuz ş eylerin ç ıkacağı nı  ileri sürmek, imkâns ızdır. Yahut birlikten 

çokluğun çıkacağı n ı  söylemek güçtür. 

Aynı  sebeplerden dolayı  maddi olmıyan varl ık da maddi olmayan ın sebebi 

olamaz: Çünkü birlikten çokluk do ğamaz. Bundan ba ş ka maddi olm ıyan, 

hiçbir ş eyle temas etmedi ğ inden ne hareket edebilir, ne de bir şeyden müteessir 

olur. Maddi olmıyan, cismi veya cisim de maddi olm ıyan ı  doğuramaz. Zira 

maddi olmıyan varlık cismin, cisim de maddi olmıyanın tabiatini ihtiva etmez. 

O halde sebep yoktur. 

3— Bir ş eyi isbata yar ıyan alâmetler yoktur: çoklar ı  bir tak ım görünü ş lerin 

baş ka bir ifadeyle alâmetkrin, gizli sebeplerin i şaretleri oldu ğunu zannederler. 
Fakat alâmetler herkese ayn ı  ş ekilde görünse bile herkes taraf ından ayn ı  şekilde 

tefsir edilmez. Meselâ bir hastal ığı n arazlar ı , doktorlara ayn ı  ş ekilde görünür. 
Fakat onlar bu hastal ığı n te şhisinde ihtilafa dü şerler. İ limlerin diğer dallarında 

46  Bak. Brochard, an ılan eser, s. 255-259; Yusuf Kerem, an ılan eser, s. 237-239; Alfred 
Weber, an ı lan eser, s. 88-9o. 
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da alâmetlere dayanmak yanl ış  olur. Bundan ba ş ka gizli şeyleri gösteren, gö-
rünen alâmetler yoktur. Bu gibi alâmetlerin varl ığı na inananlar, bir bo ş  hayalin 
oyuncağı dırlar (47). 

Ainesidemos'un izinden giden ba ş lıca ş üpheci filozof, Agrippa'd ır (*). 
Bu filozofun da ortaya koydu ğu bir tak ım "tropes" lar vard ır. Bu "tropes"lar 
uyu şmazl ık, sonsuza gidiş , nisbet, hipotez ve diallel yani bat ıl devir olmak 
üzere be ş  tanedir. Bunları  biraz açıklı yahm • 

ı  — Uyu ş mazlık : her ş ey ya hissedilebilen veya ak ılla anla şı labilendir. 
Fakat bunun hangisini do ğ ru olarak kabul edersek edelim, gerek filozof lar 
ve gerekse günlük hayatla ilgili hususlar aras ında uyu ş mazlık vardır. Bu uyu ş -
mazlıklar aras ında gerçeğ i bulmak ve karar vermek güçtür. 

2 — Sonsuza gidi ş  : hissi bir şeyi isbat için, hissi olan ba ş ka bir şeye veya 
gidi bir ş eyi isbat için, akli olan diğ er bir ş eye ba şvurulacakt ır. Fakat her ş eyden 
önce başvurulacak olan hissi ve akli şeylerin, gerçeğe uygun olmas ı ' gerekir. 
Halbuki üzerinde çeki ş me olan nokta da budur. Sonsuza kadar ba ş vuracağı mız 
her şey, bu uygunluğa muhtaçt ı r. O halde karar vermekten sak ınarak hükmü 
ask ıda bırakmak yerinde olur. 

3 — Nisbet: her şey nisbidir : Hissi olan şeyler hissederse, makul 'olan 
şeyler akla göre nisbidir. Eğ er ş eyler bizzat olduklar ı  gibi tan ınsaydılar, durum-
larına ve algılarına göre değ iş mezlerdi. 

4 — Hipotez: biz ç ıkmazdan kurtulmak ve neticeye varmak için isbat 
etmeksizin baz ı  prensipleri, gerçek olarak almay ı  dü ş ünebiliriz. Böyle bir iddiaya 
giri ş tiğ imiz takdirde, kendimize ve prensiplerimize güvenilmesini isteriz. 
Fakat ş üpheciler de kendilerine ve prensiplerine güvenilmesini isteyebilir. 
Bu durum kar şı sında da bizim prensiplerimiz bir hipotez olmaktan ileri gidemez. 
Zaten biz isbat edilmiyen bir prensibi gerçek olarak al ı rsak, neticeye ula ş mak-
s ızın gerçeğ i bulmuşuz demektir. Halbuki bizzat bizim prensibimiz isbata 
muhtaç bir hipotezdir 

5 — Bat ıl devir (diallel): ç ıkmazdan kurtulmak için hissi olan ın, makul 
olanla isbat edilece ğ i dü şünülebilir. Fakat makul olan, ne ile isbat edilebilir? 
Makul olanın, makul olanla isbatı  iddia edilirse, yukarda aç ıklandığı  gibi son-
suza gidilmiş  olur. Yahut makul olan ın, hissi olanla isbatı  ileri sürülürse, hissi 
olanın da makul olanla isbat ına çalışı ldığı nı  hat ırlatmak gerekir. O halde netice 
vermiyen bir daire içinde dönülmü ş  olur ki buna da bat ıl devir (diallel) denir. 

Agrippa'n ın düzenlediğ i bu "tropes"lardan iki tanesinden yani ıiyuş tnaz-
lık ve nisbet delillerinden, Ainesidemos'un listesinde de bahsedilmi ş tir. Fakat 
diğer üç "tropes" dan baz ı ları na eskiden biraz dokunulmu ş  olsa bile, onları  
ilk defa sistemle ş tirmek şerefi Agrippa'ya aittir. Ainesidemos, metafizikçi 

47 Bak. Brochard, an ı lan eser, s. 253, 261-27o; Yusuf Kerem an ı lan eser, s. 239. 
* Agrippan ın Milâdi birinci yüzy ı l ı n sonunda ve ikinci yüzy ı lın ba şı nda ya ş adığı  tahmin 

edilmektedir. 
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dialektisiyen gibi hareket etti ğ i halde, Agrippa verdiğ i delillerde mantiki bir 
yol tutmu ş tur. Ainesidemos'un delilleri gerçe ğ e ulaş mak hususunda kesinliğ in 
olmadığı nı  göstermek amac ını  gütmü ş tür. Agrippa'n ınkiler ise mantild olarak 
kesinliğ in bulunmadığı nı  isbata çal ış mış tır. Böylece de hiçbir gerçe ğ in mev-
cut olmadığı nı  ortaya koymak istemi ş tir. Bu ise dialektik ş üpheciliğ in •son 

sözüdür. 

E — Tecrübi Şüphecilik 

Tecrübi şüphecilik, dialektik şüphecilikten esasl ı  olarak farkl ı  değ ildir. 
Hatta bir çok felsefe tarihçileri, bu iki ş üphecilik cereyan ını  aynı  isim altında 
incelemiş lerdir. Çünkü her iki cereyana mensup olan filozoflar a ş ağı  yukarı  
aynı  delilleri ve formülleri kullanm ış lardır. Bununla beraber ruh, amaç ve netice 
bakımından tecrübi şüphecilik, ayr ı  bir yer i şgal eder. Üstelik Yunan felsefesi 
tarihinde son şüphecilik devri say ılan bu cereyan öncekilerden daha sistemli 
ve düzenlidir. Bu sebeple bu incelememizde ona ba ğı mı s ız bir fas ıl ayırdık. 

, Ainesidemos ve takipçileri, do ğmatizmi yıkmağ a ve negatif bir sonuca 
yönelmi ş lerdi. Fakat onlar doğmatizmi yıkınca yerine ba ş ka bir ş ey koymu-
yorlardı . Halbuld tecrübi şüpheciler bir yandan do ğmatizmi yıkmağa, diğ er 

yandan da gözleme dayanan bir sanat ı  yani tababeti kurmağa çahşı yorlardı . 
Bu son devrin ba ş lıca filozoflar ı  Menodote, Theodas ve Sekstos Emprikos' 
tur (48). 

Bunların' üçünün de mesleğ i tababet idi. I ş te bu filozoflar sayesindedir ki 
tababet ve ş üpheciliğ in birleş mesi mümkün olmu ş tur. Theodas' ın Yunancada 
gözlem anlamına gelen kelimeyi ilk defa kullandığı  söylenir. Menodote ise 
tecrübi metoda bir aç ıklık ve yürürlük vermeğ i başarmış tır. Tarihi bilgileri 

olduğu gibi' kabul etmek yerine, onlar ı  bir tenkit süzgecinden geçirmeriin 
lüzûmuna temas eden de Menodote'tur. Fakat ş üphecilik tarihinde bunlardan 
daha çok tan ınmış  olan filozof, Menodote'un ö ğ rencisi ve tecrübi şüpheciliğ in 

ş efi Sekstos Emprikos'tur. Onun bize kadar gelen baz ı  eserleri ş üphecilik ta 

rihini aydınlatmaktad ır. 
Tecrübi ş üpheciliğ i iki ayrı  bölüm halinde incelemek mümkündür. Bu 

bölümlerden birisi yıkıcıdır (destructif), di ğeri ise yap ıcıdır (constructif). 

Yık ı cı  bölümün ana fikirleri, eski ş üphecilerin söylediklerine ve dü ş ün-
düklerine uygundur: çünkü bütün ş üpheciler doğmatizmi yıkmak istemi ş -
lerdir. Sektos Emprikos da ayn ı  amaca ula ş mak için önce gelenlerin izinden 
gitmiş tir. Ona göre şüpheci, ak ılla idrak ettiğ i ve duyu organlariyle hissetti ğ i 
her şeyi birbiriyle kar şı laş tı rır, her şeyin lehinde ve aleyhinde olan deliller üze-
rinde düş ünür, aleythe olan sebeplerin lehtekiler kadar kuvvetli oldu ğunu 

görerek hükmünü ask ıda bı rakmayı  ve kalp sükûnunu benimsemeyi uygun 

48  Bu filozoflardan birincisi ve ikincisi milâdi ikinci yüzy ı l ın ortalarında, Sektos Emp-
rikos ise a şağı  yukarı  mili& ikinciy üzy ı lın sonlarında ve üçüncü yüzy ı l ın ba ş larında yaş amış tı r. 
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bulur. Yaln ız onun bu hali fenomenleri inkar anlam ına alinmamalid ır. Çünkü 
o, üş üdüğü zaman ü ş üdüğünü, yaras ı  acıdığı  zaman ac ı  duyduğ unu kabul eder. 
Fakat ilimlerin tan ımağa çalış tıkları  gizli sebeplerden şüphe eder ve onlara 
güvenmez. Onun hüküm vermemek için kulland ığı  ba ş lıca formüller "ben bir 
ş ey bilmem", "ben hiç bir ş eyi tayin etmem", "belki evet, belki hay ır", ve 
"her ş ey anla şı lamaz" gibi sözlerdir. Ş üpheci sadece her şeyi, kendisine görün-
düğü gibi aksettirebilir. Bunun d ışı nda hiç bir gerçe ğ i bildiğ ini ileri sürmez. 
Sahip olduğu tek kriteryum, doğ ruyu yanh ş tan ayırmak için ,değ il, kendisini 
hayatta yönetmek içindir. Bu kriteryum da iradenin üzerine hiç bir tesir ede-
mediğ i fenomenlerdir. Çünkü ya şamak için bu gereklidir. 

Sektos Emprikos sadece do ğmatik filozoflar ın haksız olduklarını  veya 
onların ileri sürdükleri delillere kar şı  olan aynı  değerde ba ş ka delillerin de 
bulunabileceğ ini iddia ediyor. Gerek mant ı kta, gerek fizikte ve gereskse ah-
lâkta onlar ın davalarına kar şı  olan bir çok sebepler ileri sürerek do ğ matizmi 
çürütmek istiyor. Ona göre, madem ki hiç bir ş eyde kesin bir gerçek yok, 
o halde karar vermekten sak ınmak, kalp sükûnunu aramak ve böylece saadete 
yönelmek en doğ ru yoldur. 

Sekstos Emprikos'un ortaya koydu ğ u şüpheciliğ in asıl önemli tarafı , 
yapıcı  bölümüdür. Onunla şüphecilikde, her şeye kar şı  ilgisiz kalmak yerine 
alemde olup bitenlere kar ış ma yolu açılıyor. Artık şüpheci sadece şüpheci 
değ il, aynı  zamanda bir sanat sahibidir. Gözlem yapan ve yapt ığı  gözlen-ılet-
den elde ettiğ i sonuçlara güvenen kimsedir. Böylece de gözlem, metodu ş üp-
heciliğ in mali olmu ş tur. Özellikle şüpheciler hekirnlikte bir çok gözlemler 
yapmış lar ve bu mesle ğ i savunmu ş lard ır. Ancak doğmatik bir hekimle, şüp-
heci bir hekim aras ında farklar vard ı r. 

Genel olarak bilgin bir hekim, hastal ıkların sebeplerini ve esaslar ırn bil-
diğ ini söyler. Halbuki şüpheci bir hekim olan Sektos Empirikos'a göre sebep-
leri ve hastal ıkların esas ını  bilme iddias ı  bo ş  ve yetersiz bir şeydir. Ona göre 
biz ancak olaylar aras ındaki bağ ları  bilebiliriz. Bunlar da yap ılan çe ş itli göz, 

 lemlerle elde edilen sonuçlardır. Böylece de ş üpheciler gözlemlerin verdiğ i 

bilgiler içinde gerçe ğ i aramağa ve topluma faydal ı  olmağa çalış mış lardır. De-
mek oluyor ki tecrübi şüpheciler, bir yandan ilme ve felsefeye hücürn ederken, 
diğer yandan gözleme dayanan bir sanat ın yani bir ilmin taraftar ı  olmu ş lar-
dır (49). 

Burada Yunan şüpheciliğ inin sonuna gelmi ş  bulunuyoruz. Bu konu 
hakk ında daha çok şeyler söylemek ve yazmak mümkündür. Fakat biz tezimiz 
için buraya kadar verdiğ imiz bilgilerin yeteceğ i inancındayız. Bundan sonraki 
bölümlerde yeri geldikçe islam ş üphecilerinin ve özellikle Gazzalrnin ne 
dereceye kadar Yunan ş üpheciliğ inin tesirinde kald ığı nı  göstereceğ iz. . 

49 Bak. Brochard, an ılan eser, s. 309-38o; Yusuf Kerem, an ılan eser, s. 24o-241, Ber-
trand Russel, an ılan eser, c. I, s. 380. 

30 



İ Kİ NCİ  BÖLÜM 

Gazzalrden Önce Müslümanlar Aras ı nda Ş üphecilik 

Yunanlılarda olduğu gibi, İ slam ülkesinde kurulmu ş  ve serbestce geli ş -
miş  bir şüpheci okul yoktur. Bununla beraber İ slam topluluklar ı  aras ında bir-
çok ş üpheci şahıslar ve fırkalar türemi ş tir. Fakat türüyen bu şüpheci şahıslar 
ve fı rkalar İ slâmiyetin ba ş langıcında mevcut değ ildi. Hz. Muhammed, pey-
gamber oldu ğuna dair ilahi emirler al ınca, tevhid dinini yaymağa ba ş ladı . 
Bu dinin yani Islam' ın ana prensiplerinden en önemlisi ise imand ır. Hz. Mu-
hammed, o zamanki putperest araplara Allah' ın tek olduğunu, Ahiret hayat ının 
bulunduğunu ve kendisinin do ğ ru bir peygamber olarak gönderildiğ ini bil-
diriyordu. • 

Hz. Muhammed'in bozulmu ş  bir cemiyetin fertlerini islâh etmesi kolay 
olmadı . Fakat 23 sene faaliyetten son neticede yüz binlerce insan ı  müslüman 
yapmağ a ba şardı . Onun zaman ında bütün Müslümanlar Allah' ın birliğ inden, 
uhrevi bir hayat ın mevcudiyetinden ve Hz. Muhammed'in son peygamber 
olduğundan şüphe etmezlerdi. Aralar ında bazı  münafıklar bulunsa bile bunlar 
umumun inancını  ve imanuu zedeliyecek şekilde faaliyet gösteremezlerdi. 
Fakat Hz. Muhammed'in ölümüyle durum yava ş  yava ş  değ iş meğ e ba ş ladı . 
Müslümanlar aras ında baz ı  anlaş mazlıklar belirdi. Bu anla ş mazlıklardan Pey-
gamber'in miras ı , zekât ve imamet meseleleri çe ş itli görü ş ler doğurdu. Bazı  
müslümanlar Fat ımaya babas ı  Hz. Muhammed'ten kalan miras ın olduğu gibi 
verilmesini bir haks ızlık olarak vas ıflandı rdılar. Peygamberin ölümü üzerine, 
zekat vermek istemiyen kavimlerle sava ş manın gerekip gerekmediğ i meselesi 
de ciddi bir olay oldu. Neticede onlarla sava ş mak uygun görüldü. Hele İ mamet 
meselesi Müslümanlar aras ında uzun yüzyı llar telafisi güç ayr ılmalar meyda-
na getirdi. Gerçi Osman' ın hilâfetinin 6. c ı  yı lına kadar vuku bulan çeki ş meler, 
teferruata ve fıkha dairdi. Bu çeki ş meler İ slamiyet'in ana prensiplerini Y ıkıcı  
mahiyette de ğ ildir. Fakat daha önce de belirtti ğ imiz gibi Halife Osman (Ölm. 
H.35 /M.65 5 )' ın öldürülmesi, h. 36 y ılında vuku bulan Cemal Vak'as ı  ve Ali 
b.Ebi Talib (01m.H.4o /M.66o) ile Muaviye b. Ebi Süfyan (ölm. H.6o /M.68o)' 
ın mücadelesi, Müslümanlar ın çe ş itli fikirler etrafında grupla şmalarına sebep 
oldu. Yeni yeni fı rkalar türeme ğ e ba ş ladı . Ş ia'nın Gulat k ı smına mensup Abd 
Allah b:Sebe, Ali b.Ebi Talib'in ilkin nebi, daha sonra Allah oldu ğunu iddia 
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etti. Esasen Ş ia fırkas ından olanlar ilk üç halifenin, hilafette Ali b. Ebî Talibin 
hakkını  gasbettiğ ine inan ıyorlardı . Onlara göre Peygamber, her fırsatta damad ı  
Ali'yi diğ er arkada ş larından üstün tuttuğunu imalı  bir surette göstermi ş  ve 
hatta onu nassla imam tayin etmi ş ti Bu sebeple Ş ia'ya mensup olanlar ilk üç 
halifenin imametinden şüphe ediyorlar ve özellikle Ebu Bekr'e kar şı  kin bes-
liyorlardı . Diğ er yandan müslümanlar ın çoğ unluğu Ş ia'n ın şüpheli iddialarını  
kabul etmiyrorlard ı  (5o). 

Ş üpheli fikirler ortaya atanlar, sadece Ş ia mensuplar ı  değ ildi. Sıffin mu-
harebesi sonunda hakem seçilen Amr b al-As (Ölm.H.43 /M.663) ve Ebu Musa 
al-E ş 'ari (01m.H.43 /M.663)'nin hükmünü bene ğ enmiyenler Hariciyye fır-
kasını  vücuda getirmi ş lerdi. Ne Ali'yi ne de Muaviye'yi tutmıyan bu fırka men-
supları  daha sonra kebire yani büyük günah i ş liyenlerin kafir say ılacaklar ını  
iddia ettiler. Böylece bir k ı sım dinda ş ları= imanı  ve akibeti hakk ında şüphe 
uyand ırı cı  yeni bir fikir ortaya atm ış  bulunuyorlard ı . 

Art ık yeni fikirlerin sonu gelmiyordu. Ma'bed al-Cuheni (01m.H.8o/M.699) 
kader hakk ında, Ca'd b. Dirhem (01m.H. ı 2.4 /M.74 ı ) ise Kura 'nın mahluk 
olduğunu dair münakaşalara giri ş iyorlard ı . Hasan al-Basri (01m.H.a io /M. 
7z8)'nin meclisinden Vas ıl b. Ata (01m.H. ı 3 ı  /M.748)'run ayr ılmasiyle dini 
manada Mutezile fırkası  doğuyordu. Mutezile, Havaricin kafir, Mürcienin ise 
mümin olarak kabul ettiğ i büyük günah i ş liyenleri fas ı k (5 ı ) saydı . Mutezile'nin 
ortaya attığı  yeni görü ş ler sadece bundan ibaret de ğ ildir. Onlar ilerde bahse-
deceğ imiz gibi ak ılcı  bir yol tuttular ve hür dü ş üncenin temsilcileri oldular. 

Öte yandan Mürcie denen fırkayı  tutanlar İ slâm' ı  imandan ibaret say ıyor-
lar ve ibadetlere bir k ıymet vermiyorlard ı . Onlara göre iman eden bir kimseye 
günah i ş lemek zarar vermez İmans ız olana ise iyi i ş leklerin bir faydas ı  olmaz. 

Müş ebbihe denen diğer bir fırka ise Allah' ı  insana benzer bir surette kav-
rıyor ve O'nun eli, aya ğı  ve gözü olduğunu iddia ediyordu. 

Bunlar yanında Cebriyye fı rkas ı  da insan ın, Allah tarafından yarat ılmış  
ve takdir edilmi ş  fiilen yapmağa mecbur olduğunu ileri sürüyordu. 

İş in, garibi her fırka müslümanlar aras ında taraftar buluyor ve Peygamber 
zamanındaki inanç birliğ i zayıfhyordu. Fakat müslümanlar ın çoğ unluğu Ehl-i 
Sünnet denen ve orta yolu tutan mezhebin izinde idi. Bununla beraber bizzat 
Ehl-i Sünnet taraflar ı  da bir tak ı m kelâm münaka şalarına girişmiş lerdi. Kelam 
ise Peygamber zaman ında mevcut olmıyan ve sap ık görüş lere kar şı  islamiyeti 
korumak amac ıyla kurulan bir ilimdi. Ba ş lıca konusu itikadi meselelere dairdi. 

5o Bak. Ahmed b. Hacer al-Mekki, as-Savalk al-Muhrika Fi'r Radd Ala Ehl al-Bida'Va'z 
-Zandaka, s., 27-47, al-Kahire 1 375. 

Mutezileye göre büyük günah i ş leyen ne mümindir, ne de k"afirdir; o fas ıktır. Böyle 
bir kimse Cehenneme gider ve fakat manevi derecesi klarinkinden üstün olur. 
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Fakat dini korumak iddias ında olan mütekellimler aras ında da dine ayk ı rı  
fikirlere dalanlar, siyasi emeller besleyenler (5 ı ) ve birbirine dü ş man olanlar 
vardı . Bunlar kendi görü ş lerini haklı  çı karmak için uğ ra şı rken cevher, araz, 
Allah' ın vasıfları , dünyan ın yarat ı lışı , öncelik ve sonralık gibi konulara daldı lar. 
Bu konular ise ayn ı  zamanda felsefeyi de ilgilendiriyordu. Demek oluyor ki 
Müslümanlar Peygamber zaman ıda bilmedikleri yeni bir ilimle yani felsefe ile 
de kar şı  kar şı ya idiler,. Islam dü ş ünürleri akli esaslara dayanan felsefe ile imana 
dayanan dini uzla ş tırmak için çalışı yorlard ı . Onların bu çalış malar, art ık kalıp-
laş mış  ş eylere inanmakla yetinmiyen zekalar ın ilmi tecessüslerini doyurma ğ a 
yardım ediyordu. Hattâ baz ı  kimselerin skolastik inanc ını  sars ıyordu. 

Müslümanların felsefi ilimlerle temas ı  tezimizin giri ş  kı smında aç ıkladı-
ğı mız gibi tercüme hareketleriyle ba ş lar. Eski Yunan filozoflar ının tercüme 
edilmiş  eserleri, Abbasilerin H.133 /M.75o de iktidara gelmeleriyle Müslüman-
lar aras ında göründü. H ı ristiyanlar, Yahudiler ve di ğ er baz ı  din salikleri yunan-
cadan ve süryaniceden arapçaya tercümeler yap ıyorlard ı  (S 3). Memun'un H. 
198 /M.8 i 3 hilâfete gelmesiyle araplar ın felsefi ve akli ilimlere dair ara ş tırmalar 
yapmalarına yarıyacak eserlerin tercüme edilmesine daha çok önem verildi. 
Böylece Islam âleminde fikri mânada yeni bir olu ş  devri ba ş ladı . Bu devri 
haz ı rlıyan diğ er sebepler de vard ı  : 

İ slam imparatorluğ u yayılmış tı . Iran ve Hint kültürü Müslümanlar aras ına 
sızmağa ba ş lamış tı . Gerek ticari ve gerekse siyasi münasebetler Araplara, 
yabanc ı  kültürlerle temas imkan ı  vermi ş i. Bu münasebetlerin baz ı  müslüman-
ların dini ve ilmi dü şüncelerine tesir etti ğ i şüphesizdir. Özellikle tasavvuf denen 
yeni bir meslek do ğmu ş tu. Bu dini meslekten hicri zoo senesinden önce bah-
sedilmeğ e baş landı . İ lk mutasavv ıflar aras ında Ebu Ha ş im al-Kufi (01mH. 

/M.767)'yi, Rabia al-Adeviye (01m.H.I35 /M.752)'yi İbrahim b.Edhem 
(01m.H. ı 6 i /M.777)'i, Davud at-Tai (01m.H. I 65 /M.78i)'yi ve Ş akik al-Belhi 
(01m.H.I94 /M.8o9)'yi sayabiliriz. Tasavvuf hicri III., IV. ve  özellikle V. 
yüzyıllarda süratle geli ş ip te ş kilatland ı . Bunda Zu'n-Nun al-M ısri (01m.H. 
245 /M. 859)'nin, Ebu Yezid al-Bistami (Ölm. H.2.61 /M.874)'nin, al-Cuneyd 
Bağdadi (01m.H. 298 /M.9 I o)'nin, Ş ibli (01m.H.334 /M•945)'nin ve en fazla 
da Ku ş eyri (öltn.H.465 /M.1o77) ile Gazzali (01m. H.5 o5 /M.' ı  ı  i )'nin önemli 
rolleri oldu. Mutasavvıflar, genel olarak ibadette ileri gitmek, nefsi öldürmek 
ve temiz bir ahlâka sahip olmak amac ını  güdüyorlard ı . Fakat bunlar aras ında 
ilahi vecd sonucunda tevili güç a şı rı  sözler sarfedenler oldu. Bir Ebu Yezid 

52 Bak. 'bn Kuteybe, Tevil Muhtelef al-Hadis, s. 2-3, 15 -16, 73, Mı s ır 1326. 
53 Müslümanlar ın yabancı  fikirlere vak ıf olmas ın ı  sağ l ıyan tercümeler hakk ında bak. 

Ord. Prof. Hilmi Ziya 1`.71ken, Uyamş  Devrinde Tercümenin Rolü, İstanbul 1935 ;I:ı r. Muhammed 
al-Behiyy, İslâm Düşüncesinin İlahi Tarafi, çeviren: Fuat Sezgin, S. 175-210, İstanbul 1948; 
De Lacy O'leary, İntikal Ulum al- İğ rik ila'l-Arab, çevirenler: Yahya Sa'leb ve Meta Baysun, 
s. 195, Bağdad 1958; O'leary, İslâm Düşüncesi ve Taribteki Yeri, çevirenler: H. Yurdayd ın ve 
Y. Kutluay, s. 57. Ankara. 
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Bistami çıkıyor ve "Cübbemin alt ında Allahtan ba ş ka bir ş ey yok" diyordu. 
Bir Hallaç (01m.H.3o9 /M.9zz) do ğuyor ve "ben Allah' ım" diye sözler sar-
fediyordu. Onun vecd halinde söyledi ğ i bu sözlerden dolay ı  ölüme mahkum 
(54) edildiğ i ve hattâ baz ı lar ınca z ınd ı k say ı ldığı  malûmdur. Bir çok kimselere 
göre ise vecd neticesinde ileri giden bu gibi şahsiyetler veli olup Allah' ın sev-
gisini kazanm ış lardı . 

Tasavvuftan ç ı kan ihtilaf bu kadarla da kalmad ı . Baz ı  yanlış  görü ş lü ve 
ve ibahi fırkalar bir yandan kendilerini tasavvuf ehli gösteriyorlar, di ğer yan-
dan ise İ slam ş eriatine kar şı  cephe alıyorlard ı . Ş eriata kar şı  ş üphe uyand ı rmağ a 
çalış an z ındık ve bat ınI fı rkalar ço ğ al ıyordu. Özellikle hicri IV. yüzy ı l ı n ikinci 
yarı s ında faaliyet gösteren İhvan as-Safa ad ındaki gizli bir cemiyetin mensup-
ları  İ slam dinini değ iş tirerek felsefeli bir din kurma ğ a çalışı yorlard ı . 

İş te bütün bu geli ş meler, değ iş meler ve özellikle Yunani bilgilerle İ slam 
kültürünün kar şı laş malar ı  (5 5) Müslümanlar aras ında baz ı  z ınd ı k sayılan şüp-
heci ş ah ı sların türemesine imkan verdi. Öte yandan İ randan gelen baz ı  tesirler 
z ınd ık fırkalar ı n İ slam ülkesinde faaliyet göstermesini sa ğ lad ı . Genel olarak 

bütün z ındıklar ise inkarc ı  ve y ık ıc ı  bir tutum gütmekteydiler. 

Müslümanlar aras ı nda tam ş üpheci dü ş ünceleriyle tan ınmış  olanlar ise 
tekafu'ul-edille'ye inanan kimselerdi. Ş imdi biz sı ras ıyle Tekafu'ul-edilleye 
inananları , z ındık şahsiyetleri, z ı nd ı k fı rkalar ı  ve ak ı lcı  dü ş üncenin temsilcisi 
olan Mutezile'yi ayr ı  aryr ı  inceleyelim. Böylece İ slam âlemindeki şüphecilik 
faaliyetini daha iyi ortaya koymak mümkün olacakt ı r. 

A — Tekafu'ul-Edille'ye inananlar 

Tekafu'ul-edille, delillerin e ş itliğ i anlamına gelmektedir. Daha aç ık bir 
ifade ile, bir ş eyin lehinde ve aleyhindeki deliller e ş it bir değ er ta şı dığı ndan, 
o ş ey hakkında kesin bir isbata var ı lamaz demektir. 

İ bn Hazm' ın anlattığı na göre tekafu'ul-edilleye inananlar .ba ş l ıca üç bölüme 
ayr ı lı rlar: 

— Allah' ın ve Peygamberin varl ığı  hakk ında müsbet veya menfi bir 
ş ey söylemiyenler. Bunlar Allah' ın ve Peygamberin hak olduklar ına veya olma-
dıklar ına dair e ş it değ er ta şı yan dellillerin bulunduğunu ileri sürmü ş lerdir. 
Bunlara göre Allah ve Peygamberle ilgili bir gerçek bulunsa bile, bunu inan-
dı rıcı  delillerle isbat etmek güçtür. 

z - Allah' ın varlığı nı  kabul edip peygamberler hakk ında ş üpheye dü ş en-

ler. Bunlara göre bir Allah' ın var olduğ u gerçektir. Fakat Peygamberlerin do ğ - 

54 Bak. Louis Massignon, Recueil de Textes itddits, s. 57, Paris 1929. 	.> 
55 Bak. İ brahim Abd al-Mucid, al-Felsefe Va'l-Muctema' al-İslâmt, s. 71-72, al-Kahire 
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ruluğu hakk ında kesin bir delil yoktur. Bu sebeple onlar ın gerçekten peygam-
ber olup olmad ıkları  hakkında inandırıcı  bir fikir beyan edilemez. 

3 — Allah' ın ve peygamberlerin hak olduklar ına inan ıp diğer baz ı  dini 
meseleler hakk ında şüpheye dü ş enler. Bunlar Allah' ın bu alemi yaratt ığı nı  kabul 

ederler. Hz. Muhammed'in peygamberli ğ ini doğ rularlar. Fakat inan ılması  
gereken diğ er baz ı  dini meseleleri kabul etmezler ve bu meseleler hakk ında 
kesin delillerin bulunmadığı nı  ileri sürerler (56). 

Baş lıca bölümlerini böylece özetledi ğ imiz tekafu'ul-edille sahiplerine göre 
dinlerden veya mezheplerden hiç birisi gerçek olarak kabul edilemezler : çünkü 
her dinin, her mezhebin veya her görü ş ün sahibi kendi dü ş üncelerinin do ğ ru 
olduğ unu ileri sürer. Bir din bir yerde, diğ er bir din ba ş ka bir yerde benimsenir. 
Mezhepler de böyledir. İ ki din veya iki mezhep aras ında tam bir görü ş  birliğ i 
yoktur. Felsefeciler ve kelâmc ılar da kendi sahalar ında çok okumu ş  ve ileri 
gitmiş  kimseler olduklar ı  halde birbirlerini çok a ğı r ş ekilde suçlandırmaktan 

geri durmazlar. Çünkü bunlardan her birisi kendi görü şünün doğ ru, diğ erle-
rininkinin ise yanlış  olduğunu inanmış tı r. İnsanlar ya ana ve babalar ın ın 
tesiriyle ' veya hava ve heveslerinin gere ğ i olarak bir dini inanca saplanm ış lardır. 
Halbuki dinler, mezhepler ve felsefi görü ş ler aras ında tam bir uyu ş ma olma-
dığı na göre, onlar hakk ında ş üphe etmek daha do ğ ru olur. 

B Zanadı ka 

Zanadıka, "z ındı k" (5 7) kelimesinin çoğuludur. Bu kelime arapça olma-
makla beraber, Iran tesiri müslümanlar aras ında yayı lınca, arapçala ş tırılmış tı r. 
Kelime belli bir anlam ı  ifade etmez. Müslümanlar aras ında şarap içen, kumar 
oynıyan ve dine .k ıymet vermiyen kimselere z ındık dendiğ i vakidir. Fakat 
daha çok ışı k ve karanlığı  birer ilâh kabul eden Maneviyye mezhebi salik-
lerine z ındık denir. Keza can ını  ve malını  korumak için, hakikatta ba ş ka 
dine inandığı  halde, müslüman görünen kimseler de z ınd ık diye adland ı r ıl-
mış tı r. Bu anlamda zındık münafık demektir. 

Zındıkın zamanla anlam ı  değ iş miş  ve dinsizlere de z ındık denmi ş tir. Bu 
anlamda =dik, Allah'a Peygambere ve Ahiret hayat ına inanm ıyan mülhid 
manas ına gelir Bazan dehrilere, Batmilere ve tasavvufta ileri gidenlere z ındık 
denmiş tir. Bazan da mütekellimler birbirini kötülemek için herhangibir 
meselede kendi görü ş lerine ayk ırı  dü ş ünenlere z ındık adını  vermiş lerdir. 

56 Bak. İbni Hazm, Kitab al-Fasl Fi'l-Milel Va'l-Ehva Va'n -Nihal, c. V.s. 119-123, 
Mıs ır 1317; Ahmet Emin, Duha'l-İslam, c. III , s. 348-35o, al-Kahire 1956; Farid Jabre, La 
Notion De Certitude Selon Gharali, s. 328, Paris 1958. 

57 al-Harezmi zınclik kelimesinn, Mezdekilerin mukaddes kitab ının adı  olan "Zend" 
den geldiğ ini yazıyor. (Bak. al-Harezmi, Mefatih s. 25-26, M ısı r). Fakat W. İ vanow 
bu iddiayı  kabul etmiyor ve z ındı k' ın süryanicede s ıddik anlamına gelen zaddika kelimesinden 
ç ıktığı n ı  söylüyor (Baka The Alleged Founder of Islatnism, s. 9o. Bombay 1946). 
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Fakat "z ındık" ın bizi daha çok ilgilendiren tarafı  ş üpheci anlam ına da 
gelmesidir. Müslümanlar aras ında çok defa akla önem veren ve dini nakillere 
düşünceyi tercih eden hür fikirli kimseye de z ındık denmiş tir. Nitekim 
Gazzall, cesetlerin dirilmesini ve Allah ın cüzlyat ı  bilmesini reddeden felsefe-
cileri de bir nevi z ındı k saymış t ır (58). Bu manada z ındık kolay inanmıyan, 
akı lcı  ve hür dü şünceli kimseyi ifade eder. 

Gerçekte müslümanlar aras ında hür dü ş ünceli bir çok felsefeci ş air, müte-
kellim yetişmi ş tir. 

Bundan ba ş ka özel amaçlarla kurulmu ş  baz ı  dini te ş kilat ve mezhepler 
de şüphe uyand ırmağ a ve islamiyeti y ıkmağ a. çalış mış lard ır. Böylece İ slam 
Ülkesinde şüpheci, say ılabilecek faaliyetler olmu ş tur. Ancak bu faaliyetler, 
Yunanlı larda olduğu gibi şüpheci ve sistemli bir okulun mahsulü de ğ ildir; 

İ slam ülkesindeki z ındıkhk faaliyetleri genel olarak iki bölümde incele-
nebilir : 

— ; Z ınd ı k Ş ahsiyetler, 

z — Z ınd ık firkalar. 

Ş imdi bu bölümleri ayr ı  ayrı  incelemeğe çalış al ı m. 

ı  — Z ı nd ı k Ş ahsiyetler 

İbn al-Mukaffa: 

Asil adı  Rozbih olan İbn al-Mukaffa ba ş langıçta mecusi dinine salikti. 
Sonradan kendi gönlüyle müslüman olarak Ebu Muhammed Abdullah ad ın ı  
almış tır. İ bn al-Mukaffa, Abbasi halifelerinden Ebu'l-Abbas as-Saffah ile al-
Mansur (01m.H.I59 /M.775)'un amcas ı  olan İsa b.Ali'nin sevgi ve himayesine 
mazhar oldu. Bir ara İ sa'nın karde ş i Abdullah b. Ali, Halife Mansur'a isyan 
etti. Fakat muvaffak olamad ı . Bunun üzerine İ sa b. Ali arac ı lık yaparak Hali-
fenin Abd Allah b. Ali'yi ba ğış lamasını  rica etti Halife Mansur'un bu teklifi 

58 Zındı k için bakıma: al-Gazzali, Kitab Faysal at-Tefrika .Beyn 	Va'z-Zandaka, 

s. 14-15, Mısır 1325 /1907; Ebu'l-Huseyn Muhammed b. Ahmed al-Malati, Kitab at-Tenbib 

Va'r-Radd Ala Ebl al-Ehva Va'1-13 ıda, s. 43-45, 71, İstanbul 1936; Ahmed Emin, Duha'l-Is- 
lam, c. I, s. 144-148, 158-161; Abd ar-Rahman Bedevi, Dtrasat ıslarm'yle MM Tarib al-Jihad 

s. 23-24, 28-34, 39, al-Kahire  1945;  Louis Massignon, Encyclop6die de l'Islam Zın-

dık maddesi, s. 1298, Leyde 1934; İbn Kayyım al-Cevziye, Igasat al-Lehfan MM Masaid as-
Şeytan, c. II , s. 145, Mıs ır 135/1939;  Ebu'l-Kas ım Sa ıd b. Ahmed al-Endelusi, Tabakat al-

Umem, s. 49, Mısı r; at-Taberi, Tarih al-Umem Va'l-Muluk, c. VI, s. 389-39o, al-Kahire 1358 / 

1939; Von Kremer, al-Hadarat s. ı oo— ı o9, Dar al-Fikr al-Arabi bask ı s ı  1947; 
al-İsferayini, at-Tabsir fi'd-Din, al-Kevserrnin önsözü, 2, Mısır 1359 /194o; Ebu Muham-
med Osman.al-Irald al-Hanefi, al-F ırak al-Mufterika, s. 95, Ankara 1961; W. Ivanow, The 

Alleged Faunder of Islam ısm, s. 9o, 96, Bombay 1946; Muhammed Abduh, Risalet at-Tevhid, 
s. ı 6 vd, Mısır 1351; Ahmed Selebl, Fi Kusur al-Hulafa al-Abbasb,in, s. 33-37,  Mıs ır 1 954. 
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kabul etmesi üzerine İ sa b. Ali, İbn Mukaffa'dan bu hususa dair bir aman yaz-
mas ını  istedi. İ bn al-Mukaffa ise bu amanda Mansur'a kar şı  alaylı  bir dil kul-
landığı ndan, onun kinini kazandı . Halife Mansur, Basra Valisi Sufyan b. Mua-
viye al-Muhallebi'ye İbn al-Mukaffa'y ı  öldürmesi için emir verdi. Süfyan da 
eski bir kininin öcünü almak fı rsatından memnun olarak İ bn al-M ıı kaffa'yı  
142 /75 9 ( ?) y ı lında öldürttü. 

İbn al-Mukaffa arap diline ve edebiyat ına hizmet eden en seçkin ş ahsiyet-
lerden biridir. Telif eserleri kadar tercümeleri de me ş hurdur. Farsçadan arap-
çaya Kelile ve Dimne'yi ilk çeviren İbn al-Mukaffa'd ır. Siyar Muluk al-Acam, 
Kitab ar-Rusum ve Kitab al-Mezdek adiyle çevirdi ğ i eserler tan ınmış tır Çe-
virdiğ i diğ er önemli eserler aras ında Aristo'nun Categorias, Peri-Hermeneias 
ve Analytiques adl ı  mantıka dair eserleri de vard ı r. 

İ bn al-Mukaffa'n ın bizzat yazd ığı  al-Adab as-Sagir, ad-Durrat al-Yetime 
fi Taat al-Muluk, Risalat as-Siyase ve al-Adab al-Vaciz li'l-Valad as-Sagir gibi 
baz ı  eserleri de vard ı r. 

İbn al-Mukaffa z ındıklıkla da suçland ırılmış tır. Özellikle Halife Mehdr-
nin "Zındıklığ a ait gördüğüm her kitab ın asl ı  İ bn al-Mukaffad ır" dediğ i riva-
yet edilmektedir (5 9). Yine Cahizin bildirdi ğ ine göre İbn al-Mukaffa', Mutr 
b. İ yas ve Yahya b. Ziyad dini inançlar ı  bakımından itham edilirlerdi (6o). 

İbn al-Mukaffa'y ı  z ındık sayanlar ın diğ er bir iddias ı  da ş udur: Pançatantra'-
nın arapçaya tercümesi olan Kelile ve Dimne'ye tabib Burzoye'nin hayat ını  an-
latan bir bab eklenmi ş tir. Bu bab'da Burzoye'nin dinlere kar şı  ş üpheci tutu-
mu da yer al ı r. İş te bu bab, Pançatantra'n ın aslında olmadığı  halde İ bn al-Mu-
kaffa tarafından yazı larak ilave edilmi ş tir. İbn al-Mukaffa bu yaz ıda kendi 
düş üncesini Burzoye'ye maletmek istemi ş tir. 

Fakat Say ın Prof. Ahmed Ate ş 'in de dediğ i gibi Anu ş irvan zaman ındaki 
çe ş itli dini inançlar göz önünde tutulursa Burzoye'nin de dinlerden ş üphe 
edebilece ğ i imkân harici değ ildir. Kald ı  ki Pançatantra'n ın eski baz ı  nüshaların-
da adı  geçen bab ın bulunduğu görülmü ş tür. Bu da Burzoye'den bahseden 
kı smın İ bn al-Mukaffa'n ın tercümesinden önce mevcudiyetini gösterir (6 ı ). 

Diğ er yandan onun baz ı  arkada ş lariyle Kurana nazire yazma ğ a çalış tığı  
da rivayet edilir. 

59 Bak. aş - Ş erif al-Murtada, Eman al-Muriada, c . I , s. i 34—i 37, M ı s ı r ı  373 / 9 5 4 ; Bedevi 
al-İlhad Fi'l-İslam, s. 4o-42; İ bn al-Hallikan, Vefeyat al -Ayan, c. 1, s. 413. 

6o Bak. Duha'l-İslam, c. I , s. 233; Vefeyat al -Ayan, c. I, s. 413. Ad ı  geçen bu ş ah ı slardan 
Muti.  b. İyas Emevilerin son ve Abbasilerin ilk y ı llarında faaliyet göstermi ş tir. Ş airdi. Abdul-
lah b. Muaviye ad ında bir ş ahs ı n tesiriyle ibahili ğe meyletti. Önce Horasan civar ında dola-
şı rken sonra Ba ğdad'a geldi. Genel olarak kendisi z ınd ı k olarak tan ı n ı r. Bak. Harekat as-ş ia 
al-Mutatarnfin, s. 299-3o ı  ; Email" l-A/lurtada, c. I, s. 13113 2 ; Kitab al-Hayvan, c. IV, s. 447-448. 

6 ı  Bak. Ahmed Ate ş , İslam Ansiklopedisi, İbniil Mukaffa maddesi c.V , s. 865-866. 
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Bütün bu suçlamalar İbn al-Mukaffa'nın z ındıklığı  hakkında yeter deliller 
değ ildir. Kendisinin dini prensipler sayesinde saltanat ını  devam ettiren Hali-
fenin yak ınlariyle dostluk kurmas ı  da inkârc ı  bir z ındık olmadığı nı  ortaya ko-
yar. 

Bununla beraber Iran, Hint ve Arap kültürünü iyi bilen ve çe ş itli dini 
inançlar aras ındaki çekişmeye tan ık olan İbn al-Mufakfarun safdil bir insan ol-
madığı  da muhakkakt ı r. Esasen arapçaya Aristo'dan tercümeler yapmas ı  onun 
mant ı ka, felsefeye ve akla verdi ğ i değ eri gösterir. Bütün bunlar onun toleransl ı  
ve taassuptan sak ınan bir dü şünür olduğunu ortaya koyar.. Bizce onun 
z ınd ı klığı nı  bu manda anlamak yerinde olur (6z). 

Hammad ar-Raviye 

Tanınmış  şairlerdendir. Z ındı klıkla itham edilmi ş tir. Hammad' ın faali-
yetleri Emevilerin son devirlerine ve Abbasilein hilâfet makam ını  elde ettik-
leri s ıralara' raslar. Bu s ıralarda ise baz ı  halifeler faaliyetleri artan z ındıkları  
susturmak veya öldürmek için "Sahib az-Zanad ıka" ünvaniyle özel kimseler 
tayin etmi ş ti (63). Hammad ar-Raviye de o zamanki İ slam âleminde z ındık 
diye suçland ırılmış tı . Kendisine Hammad b.Ebi Leyla da denir. H. 95 y ılında 
doğmuş  ve H.155 /M.771 ? yı lında ölmü ş tü. Zahiren Müslüman görünmekle 
beraber Mecusi dininin tesirinde kalm ış tı . Özellikle haber ve rivayetlerde 
uydurduğ u yalanlarla me şhurdur. Esasen kendisine, eski arap ş iirlerini rivayet 
ettiğ inden dolay ı  ar-Raviye lâkab ı  verilmi ş tir. Bedevilerin lehçelerini, önceki 
ve sonraki zamanlar ın ş iirlerini iyi bilirdi. Fakat bu ş iirleri kasden birbirine 
karış tırı rd ı . Bazan kendi ş iirlerine baş ka şairlerin ş iirlerinden aldığı  mısrağ ları  
katard ı . Büyük bir olas ı lıkla kendisine zınd ık denmesi ya rivayetlerde göster-
diğ i ciddiyetsizlikten ve yahut da Mecusilerin tesirinde kalmas ındandır (64). 

62, Ibn al-Mukaffa' hakk ında bak. Ahmed Ate ş , Islâm Ansikolopedisi, ibmilmukaffa mad-
desi, c.v, s. 864-868; al-K ıfti, ihbar al-Hukema bi-Ahbar al-Hukema, S. 148-149, Mı s ır; Ebu'l-
Kasım Said, Tabakid al-Umem, s. 56-57; Ord. Prof.'Hilmi Ziya ülken, İslâm Felsefesi, S. 12; 

De Lacy O'leary, islâm Düşüncesi, s. 57-58; Abd ar-Rahman Bedevi, at-Turas al-Yunan!, s. 

37-100, al-Kahire 1946; T. J.De Boer, Tarih al-Felsefe Fi'l-Islâm, arapçaya çeviren: Muhammed 
Abd al-Hadi Ebu Ride, s. 23 vd, al-Kahire 1374 /1954; as-S ıbai Beyyumi, Tarih al-Edeb al-
Arab!, C. S. 143 vdd. Mıs ı r 1953. 

63 Z ındı klarla Halife Mansur (Ölm. H. 159 /M.775) u ğ ra ş mış t ı . Fakat onlara kar şı  en 

sert davranan Halifeler Mehdi (hilafeti H. 169 /M.785 de sona erdi) ve Hadi (01m.H.17o / 
M.786) oldu. Mehdi H. 163 y ı lında o zamanki sahib az-Zanad ıka olan Abd al-Cebbar'a bütün 
zındı kları  yakalatmas ı  için emir verdi. Daha sonra z ındıkları  takip görevine Ömer al-Kelvazi 
(Ölm. H. 168 /784) tayin edildi. Ömerden sonra da bu görev, Hamduye lâkabiyle maruf Mu-
hammed b. Isa'ya verildi. Bu hususta bak ın ız: Taberi, Tarih al-Umem Va'l-Muluk, c. VI, s. 
389-39o; al-ilhad fi' 1-İslam, s. 28-29, 33-34, 39; Duha' I-Islam, C. I, S. 145-146. 

64 Bak. al-Cahiz, Kitab al-Hayvan, C. IV, s. 447-448, Mı s ır 1947;  Emalî al-Murtada, 

c. I, s. r28 , 131-132; Duha'l-İslam, c. I, s. 185, Muhammed Cabir, Harekat aş -Ş ia al-Mutatar-
rifin, s. 94-97, Mas ı r 1954;.C. Van Arendonk, Islânt Ansiklopedisi, c.v, s. 194, Ist. 1945. 
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Hammad Acrad 

As ıl ad ı  Hammad b. Ömer b. Yunus b. Kelib al-Kufrdir. Hem EmevIler 
ve hem de Abbasiler zarnan ıda ya şı yan tan ınmış  ş airlerdendir. Ş arap içer ve 
dine k ıymet vermezdi. Bu yüzden z ındıklıkla suçland ırıld ı . Onun iki ilâh 

kabul eden Mecusilerin tesirinde kald ığı  da söylenir. H.168 /M.784 yı lında 
öldü. Diğ er baz ı  rivatet lere göre de H. 155 veya 168 y ı lında vefat etti (65). 

Hammad cı -Zibrikan: 

Yukarda adlar ı  geçen iki Hammad' ın yak ın arkada şı dır. Onlar gibi şairdir. 

Ancak bunlar ın içinde en me ş huru Hammad Acrad idi. Çok defa içki ve ş iir 
sohbetleri yaparlard ı . az-Zibrikan, dine kar şı  ilgisiz ve kötü ahlakl ı  olduğ u 

için z ındık sayı lmış tır (66). 

Beşş ar b. Burd : 

Tam ad ı  Ebu Muaz Be şş ar b. Burd b. Yercuh al-Ukeyli'dir. Lakab ı  
ise al-Mura'as (küpeli, ibikli)'dir. Aslen İ ranl ı dır. ,Küçüklüğündenberi iki 
gözü kördü. Bu sebeple köle olduğu halde azad edilmi ş ti. Devrinde 
ş iirleri çok beğ enilirdi. Ş iiri günlük ihtiyaç haline getirmi ş ti.> Özellikle ş iirde 

yenilerin (muhdasin) ba şı  sayı lır. Onun hicivlerinden herkes çekinirdi. Ş iirle-

rinde çok defa genç k ız ve erkekleri zevk ve e ğ lenceye te ş vik ederdi. 

Zerdü ş t dininin tesirinde, kald ığı  ve İ slaıniyetle alay edip ate ş i kutsal say-
dığı  söylenir. Diğ er bir rivayete göre de Basra'da baz ı  inancı  bozuk kimselerle 

toplantılar tertip ederdi. Bunlar aras ında Vas ıl b.Ata (01m.H. İ 3 İ  /M.748), , 
Amr b.Ubeyd (01m.H.I44 /M.76 ı ), Salih b.Abd-al-Kuddus (01m.H. ı  67 /M. 
783), İbn Ebi'l-Evca ve Cerir b.Hazm da vard ı . Bunlardan ilk ikisinin sonra-
dan mutezili olduklar ı  n-ıalürndur. 

Be şş ar' ın, Ş eytan ı  Aclem'e secde etmemekte hakl ı  bulduğu da kaynak-
larda geçmektedir. Her ne olursa olsun Be şş ar' ın ş üphe ve tereddüd içinde 
olduğu anla şı lmaktad ır. Felsefi bir doktrini olmamakla beraber onu ş üpheci 
bir ş air sayabiliriz. Esasen onun z ındı klıkla suçland ı rılması  da dine kar şı  gev-
ş ek ve ş üpheli tutumundan ileri gelmi ş tir. Bir rivayete göre sarho ş ken ezan 
okuduğu için, diğ er bir rivayete göre de Halife Mehdiyi hicvetti ğ i için bu 
Halife tarafından döğülmesi emredildi. Be şş ar da vurulan sopalar ın acı s ına 
dayanam ıyarak H. ı 67 /M.783 yı lında öldü (67). 

65 Bak. al-Isbahani, 	 c. XIII, s. 136-137, Beyrut 1956; Vefeyat al-Ayan, c. I, 
S. 451-453;  Kitab al-Hayvan, c. IV, s. 443-444, 447-448 ; Emal, al-Murtada, c. I, s. 

66 Bak. al-Agani, c. XIII, s. 136-137; Kitab al-Hayvan, c. IV , S. 447-448;  Emal, al-
Murtada, c. I, s. 13z; 	 c. I, s. 185. 

67 Bak. Ülken , Islânı  Felsefesi II, s. 28-43; Vefeyat 	c.l, s. 245-247; al-Fihrist, 
s. z33; al-Aganl, c. III, s. 38, 46 -47,60, 137-141; 	Fi'l-Islam, s. 36-37; Email al-Mur- 
tada, c. I, s. 138; al-Hadara al-Islamiyye, s. ton; Kas ım Knfral ı , İslam Ansiklopedisi, Beşş ar 
maddesi, c. II, s. 574-576• 
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Abd al-Kerim b. EN/ - Avca : 

Tenasuha inanan ve z ındık olarak tan ınan bir kimsedir. Baz ı  hususlarda 
Rafızi fırkas ının görü ş lerini benimser ve ayr ıca kadere de inan ırdı . Maneviye 
mezhebinin görü ş lerini yaymağ a çal ış tığı  ve müslümanları  ş üpheye dü şürmek 
istediğ i de nakledilmektedir (68). Be şş ar onun hakk ında "İ slâmı  küfre kar-
şı lık satt ı" demektedir (69). Bununla beraber Agani'de onun neticede tövbe 
ettiğ i kaydedilmiş tir (7o) Halife al-Mehdi, di ğer z ındıklarla uğ ra ş tığı  gibi 

İ bn Ebil-Avca ile de mücadele etti (7 ı ). H. ı  60 /M.776 y ı lında öldüğü tahmin 
edilmektedir. 

Salih b.Abd al-Kuddus : 

Hint ve İ ran tesirinde kalm ış  materyalist görü ş lü bir kimse idi. Hakim, 
edip ve iyi bir şairdi. Devrinin şüpheci şairleri ve kelâmc ıları  ile Basra'da top-
lantılar tertip ederdi Z ındık olarak ş öhret yapm ış tır. Onun tanınmış  mutezili 
Ebu Muhammed b. al-Huzeyl al-Allaf (01m.H.235 /M.849) ile münazara yap-
tığı  ve mağ lup olduğu da söylenir. Hatta İbn Nedim'in (01m.H.385 /M.995) 
kaydettiğ ine göre, Allaf bir gün Salih'i ölen o ğ lu için yas tutarken görmü ş . 
Bunun üzerine Salih'e niçin üzüldü ğünü sormu ş . O da "hiç bir ş eye üzül-

müyorum. Sadece kendi telifim olan Kitab aş-Sukuk'u oğ lumun okumadan 
ölmesine üzülüyorum" diye cevap vermi ş . Allar ın bu kitap hakk ındaki sorusu 
üzerine de "yazd ığı m bu kitab ı  kim okursa gelip geçmi ş  her şeyden ve hattâ 
kendi varlığı ndan şüpheye dü şer" demi ş tir. 

Rivayete göre Halife al-Mehdi, Salih b.Abd al-Kuddus'u huzuruna ça-
ğı rarak yaptığı  dine ayk ırı  iş leri yüzüne vurmu ş , Salih de tövbe ettiğ ini beyan 
etmiş tir. Bununla beraber Mehdi, onu öldürtmü ş tür. Bir rivayete göre Mehdi 
onu kendi eliyle öldürmü ş tür. Agani'de ,  de onun sonradan tövbe etti ğ i kay-
dedilmiş tir. Salih b.Abd al-Kuddus'un H. ı 67 /M.783 yılında öldürüldüğü 
tahmin edihr ıektedir (72). 

Ebu Nuvas : 

Asıl adı  Ebu Ali al-Hasan b.Hani'dir. Be şş ar'dan sonra yenilerin (muh-
desin) ba şı  odur. İ ran as ı llı  olan Ebu Nuvas H.I45 yılında Huzistan civar ında 
doğdu. Babas ı  öldüğü için ona annesi bakt ı . Annesi oğ lunun doğumundan 
iki yıl sonra onunla birlikte Basra'ya gitti. Ebu Nuvas orada arapça ö ğ rendi 

68 Bak.al-İlhad 	s. 36. al-Biruni, Tarikh al-Hind, s. 132, Leipzig 1925; al- 
Bagdadi, al-Fark Beyn al-Ftrak, s. 163, M ı s ı r 1 948 . 

69 Bak. Emal, al-Murtada, c. I, s. 137. 

7o Bak. al-Agant, c. III , s. 46-47. 
71 Bak. Harekat aş -Ş ia al-Mutatarrıfin, s. ıı o. 
72 Bak: al-Fihrist, s. 251; al-Aganl, c. III, s. 46-47; .Emall al-Murtada, c. I, s. 128; 144; 

Harekat aş-,S'ia al-Mutatarraftn, s. 183, 228; Duha'l-Islam, c. I, s. 185. 
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ve edebiyata heves etti. Daha sonra sefahate dü ş kün ş air ve ediplerle dü şüp 

kalkt ı . Bir gün Basra'ya gelen Valibe b.al-Hubab onu Kufe'ye götürdü. Bir 
müddet de burada kald ıktan sonra Bağdad'a geldi. Baz ı  emirlere ve Halife 

ar-Re ş id'e methiye yazd ı . Bir takım hicivlerinden dolayı  hapsedildi. Hapisten 

çıktıktan sonra H. 199 /M. 814 y ı lında öldü. 

Ebu Nuvas, ince sözlü ve hayali geni ş  bir ş airdi. Ş iirlerinde gençleri zevk 

ve eğ lenceye te şvik ederdi. Ş araba dair de pek çok ş iir yazmış tır. Dine kar şı  
ilgisi azd ı . Hatta onun Ahiret hayat ına inanmadığı  söylenir. Büyük günah-

ları  Allahın afvedeceğ ine inanırdı . Dince haram ş eyleri i ş lemekten çekinme-

mesi yüzünden z ınd ıklıkla da itham edilmi ş tir (73). 

Ebu'l-Atahiye : 

Tam adi Ebu İ shak İ smail b.al-Kas ım b.Suveyd'tir. H. ı  3o /M.747 yılında 

doğdu. Kufe'de yeti ş ip büyüdü. Küçük ya ş ta ş iir söylemeğ e baş ladı . Ş iirde 

herkesin anhyabileceğ i sade bir uslup kulland ı . Fikirleri birbirine bağ lı  idi. 

Çöl ş iirinin tantanas ından ho ş lanmıyordu. O zamana kadar bilinmiyen vezinler 
kullanıyordu. Ş iire zühd ve vaaz ı  sokan ilk arap ş airidir. Bir ara Kufe'den Ba ğ -

dad'a gitti. Orada Mehdi ve saray ın ileri gelenleri ile dostluk kurdu. Onlara 

medhiyeler yazd ı . Halife Re ş it (01m.H.194 /M.8o9) zaman ında ş iir söylemek-

ten vazgeçti. Bu yüzden hapsedildi. Daha sonra ş iir söylemeğ i kabul ettiğ i için 

hapsaneden ç ıkarıldı . H.2 ı  ı  diğ er bir rivayete göre de H.213 /M.828 y ı lında 

öldü. 

Ş imdiye kadar bahsetti ğ imiz ş airler aras ında felsefi dü şüncelerle me ş gul 

olan yegane arap şairidir. Ona göre âlem z ıd iki cevherden yarat ılmış tır. Her 

ş ey yine bu z ıd iki cevhere dönecektir. 

Bununla beraber Ebu'l-Atahiye tevhid'e inan ırdı  Ancak akide hususunda 

s ık s ık görüş  değ iş tirirdi. Onun bir ara Ş ia'n ın Zeydiye koluna salik olduğu 

malûmdur. Daha sonra Cebriye mezhebine inanm ış , en sonra da zahitlikte 
karar k ılmış tır. Kendisi dünyadan nefret eder ve nafile ibadetlerle me ş gul olurdu. 

Ona göre âlem izdiraplar ın durmadan devam etmesinden ibarettir Temizlik 
ve iyilik kötülüklerle kar ış mış tır. Ibadet etmek ve dünya i ş lerinden çekinmek 

suretiyle manevi temizliğ e ula ş mak gerekir. 

Ebu'l-Atahiye, s ı k s ı k mezhep değ i ş tirdiğ i ve ş iirlerinde Ahiret hayat ın-
dan söz etmiyerek mütemadiyen ölümden bahsetti ğ i için zındıklıkla itham 

edildi. Ebu'l-Atahiye'yi sevmiyenler, onun Ahiret hayat ını  inkâr ettiğ ini ve 
Maneviye mezhebinin tesirinde kald ığı nı  iddia ettiler (74). 

73 Bak. Ahmed al- İskenderi ve Mustafa İnan, al- Vasit fi Edeb al-Arabi ve Tarihih, s. 
257-259, Mı s ı r 1. 347 /1928; Harekat as-sia al-Mutatarrifin, s. 271-299; Duba'l-Islam C. I, S. 
161; H. Ritter, Is. Ansiklopedisi, Ebu Nuvas maddesi, c. IV, s. 41-43, Istanbul 1948. 

74 Bak. al-Agani c. III, s. 145,247,275, 293, 319-32o; al-Mesudi Muruc az-Zeheb, c. III, 
s. 325-329, Mı s ır 1 948  ; Vefeyat al-Ayan, c. I, s. 198-20o; al-Fihrist, s. 233; De Boer, andan 
eser, s. to3; al-llhad s. 38-39; J. Oestrup, İs. Ansiklopedisi, Ebu'l-Atahiye maddesi, 
c. IV, s. 74, İ st. 1948; al-Vasit, s. 261-263; Harakat aş-sia al-Mutatarrifin, s. 129-171. 
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İbn ar-Ravendi (Ebu'l-Huseyn Ahmed b. Yahya): 

Hicri üçüncü yüzy ı lda Merv ar-Rud'da do ğ du. Fakat ömrünün büyük 
bir kısmı  Bağ dad'ta geçti. Gençli ğ inde mutezili idi. Hal ve gidi ş inde ba ş lan-
gıçta dikkati çekecek bir kötülük yoktu. Zamanla onun bu hali de ğ iş ti. Mute-
zile mezhebinden ayr ılarak Rafiziliğ e meyletti. En sonra da bütün din ve mez-
hepleri reddetti. Ba ş ka bir deyimle z ındık oldu. Bir rivayete göre H. III. yüz-
yı lın ortalar ına doğ ru ve daha kuvvetli diğer bir rivayete göre de takriben 
H.298 /M.9 ı  o yı lında öldü. Ölmeden önce yapt ığı  kötü iş lerden pi şman olduğu 
ve yeniden müslümanl ığı  kabul ettiğ i zayıf bir ihtimalle rivayet edilir 

İ bn Ravendrye göre insanlar gerçe ğ i akıl yardımiyle bulabilirler. Pey-
gamber gönderilmesine lüzum yoktur. Peygamberler, sihir ve t ı lsımları  mucize 
olarak göstererek safdil kimseleri kand ırmaktathrlar. Peygamberler e ğ er il-
hamla baz ı  gizli s ı rları  bildiklerini iddia ederlerse, ayn ı  hususları  ilhamla bil-
mek diğ er insanlar için de mümkündür. E ğ er akla dayan ıyorlarsa, ak ıl herkes-
te vardır. O halde Peygamberler Allah' ın elçisi olduklar ı  iddiasında yalanc ı -
dı rlar. 

İ bn ar-Ravendi, Kur'an'ın belâgat ım da mucize olarak kabul etmez: Ona 
göre mucize olan bir kitap, herkesce anla şı lmalıdı r. Halbuki her millet meselâ 
İ ranlı lar Arapça bilmezler ve Kur'anın fesahat ını  anlamazlar. O halde Kur'an'ın 

belâgat ve fesahat' ı  mucize olamaz. 

İ bn ar-Ravendrnin Cennet ve Cehennemle de alay etti ğ i vakidir. 

İbn ar-Ravendi, baz ı  sap ık görü ş lerini Fadihat al-Muteile adlı  eserine 
dercetmi ş ti. (75), Mutezile bilginlerinden al-Hayyat (<51m.H.290 /M.9o2) onun 
bu eserindeki fikirlerini "Kitab al-İntisar Va'r-Radd Ala b. ar-Ravendi" adlı  
kitabiyle çürütme ğ e çalış t ı . 

İ bn ar-Ravendrnin karekteristik dü ş ünceleri sadece ad ı  geçen eserinde 
değ ildir. Onun, z ındıklığı ndan önce ve sonra yazd ığı  önemli bir çok eserleri 
vardı r. İ slâmiyet bak ımından sap ı k görü ş ler kaps ıyan kitaplar ından baz ılar ı  
şunlardı r : 

Kitab al-Lu' lu'a : hareketlerin sonu olduğundan ve sonsuz varl ığı n im-
kâns ızlığı ndan bahseder. 

Kitab al-Kadib : İ bn Ravendi bu eserinde Allah' ın ilminin hadis olduğ unu 
ve Allah' ın, yaratt ığı  ilmiyle her ş eyi bildiğ ini iddia etmiş tir. 

Kitab at-Tac : âlemin ezeli olduğ u tezini savunur. 

Kitab at-Ta'dil Va't-Tecvir (Abas al-Hikmet): sonsuzun namakul olduğ unu 
ileri sürer. 

75 İbn ar-Ravendi bu kitab ı , Cahiz'in Fadilat al-Mutezile adli eserine cevap vermek 
için yazmış t ı  Diğ er bir rivayete göre de Cahiz ad ı  geçen eserini İbn Ravendrnin Fadihat ( Fa-
daih) al-Muteile adl ı  eserini çürütmek için yazm ış tı r. 
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Kitab cı -Zütnürrüd: Peygamberlik ve din aleyhindeki görü ş lerden bah-
seder. 

Kitab al-Farand: Peygamberlik aleyhindedir. 

Kitab ad-Dam ıg: Kur'an'a karşı  yazılmış  bir reddiyedir. 

Kitab al-Basira: Yahudiler hesab ına İ slamiyet aleyhine yaz ılmış tır 

Burada İbn ar-Ravendi'nin bütün eserlerini zikredecek de ğ iliz. Adlarını  
yazdığı mız ve konusundan k ısaca söz etti ğ imiz bu eserler de gösteriyor ki 
İ bn ar-Ravendi z ıncl ık idi. Esasen s ık s ık mezhep değ i ş tirmesi, akla dayanarak 
dinlerin temel prensibini çürütme ğ e çalış ması  onun şüpheci veya mülhid ol-
duğunu gösterir. Zaman ında takibata uğ ramas ına rağmen görü ş lerini açıkça 
yazmaktan çekinmemi ş tir. Onun bu faaliyetlerini, para mukabilinde veya ta 
nınmak ve reis olmak için yapt ığı n ı  yazanlar da vard ır. Bunlar ın doğ ruluk 
derecesi ne olursa olsun onu dü ş ünce tarihinde kuv etli z ındıklardan saymak 
yerinde olur (76). 

Ar-Rat (Ebu Bekr Muhammed b.Zekeriya): 

H.25o /M.864 de Rey'de do ğdu. Gençliğ inde ud çalard ı . Sonra bunu ter-
ketti. Felsefe, edebiyat, fizik ve özellikle t ıp tahsil etti. Yüze yak ın eser yazd ı . 
Bunlardan çoğu tıbba dairdir. "Kitabal-Havi" adli eseri XVII. yüzy ıla kadar 

Avrupahlar ın dahi müracaat etti ğ i bir tıp kitab ı  idi. Keza "Kitab al-Cadari 

Ve'l-Hasba" onun frengi ve k ı zam ı k hakk ında yazdığı  önemli bir kitabt ı r. 
"Mansuri" adlı  eserini de Mansur b. İ shak için yazm ış tı . "Kitab aş -Şukük ala 

Calinos" da onun önemli bir kitab ıdır Razinin bütün eserlerini burada sayacak 
değ iliz. Ancak çok verimli ve çok cepheli bir filozof oldu ğ unu burada kaydetme-
liyiz. Tıpta deneylere önem vermi ş ti. Fizikle de uğ raş mış , ışığı n bir ortamdan 
diğerine geçerken k ı rıldığı nı  ilk olarak o bildirmi ş ti. Simya ilmi üzerinde de 
çalış mış  ve bakırı  altın yapmak için uğ ra ş mış tı . Cahiz ve Ahmed b.Keyyal gibi 
mütekkellimlerin fikirlerini reddetmek için de mürekkep harcam ış tı . Deduction 
(talip metodunu tenkit eder, induction (istikra)'u ise ilmi bilgiye ula ş mak için 

en emin yol sayard ı . 

"Maharik al-Enbiya" ve "Fi Nakd al-Edyan" adlı  eseriyle dinlere ve 
peygamberlere kar şı  cephe aldı . Ona göre peygamberlik manas ız bir şeydir. 
Bu hususda ileri sürdü ğü deliller şunlardır: 

i— Ak ı l, insanlar için kafidir. İnsan doğ ruyu ve yanli şı , iyiyi ve kötüyü, 

76 Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, islânı  Felsefesi Tarihi, s. 42-48; al-Hayyat, kitab al-

Intisar ve bu eser içinde Nyberg'in mukaddimesi, s. XV—XLV, Betyrut 1957; İbn an-Nedim, 
al-Fihrist, s. 254-255; Telbis iblis, s. 118; İzmirli, Ebu Hayyan at-Tevhidi, Darulfiinun İlâh. Fak. 

Mecmuas ı , sayı : 7, s. 132; al-Phad fi'l-İslam, s. 80,102-103, ı o8, 126, 178-180,186-188; at-
Tenhicli, Kitab al-Iinta' Va'l-Muanese, c. II , s. 78 (ha ş iyede), Kahire 1953; al-Felsefe Va'l-Mısc-

tema' al-islâmi, s. 72; Osman Keskioğ lu, Kur'an Tarihi, s. 124, Nebioğ lu Yayınevi İ stanbul. 
• 
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zararl ıyı  ve faydalıyı  akıl yardımiyle bilir. Bu hususlarda en iyi yard ımcı  ve 
rehber ak ı ldır. Ba ş kalarının yard ım ına ihtiyaç yoktur. 	<fr 

2—Bütün insanlar ak ı llı  ve e ş it yarat ı lış tad ı r. Baz ılarının diğ erleri üzerinde 
bir hakimiyet kurmas ına lüzum yoktur. Aralar ındaki fark do ğ u ş tan olan kabi-
liyetten değ il, yetiş me ve eğ itim tarzlar ından gelmektedir. 

3—Peygamberler birbirini nakzetmektedirler. Sonra gelen peygamber, 
kendinden önce gelenlerin ş eriat ını  değ iş tirmiş tir. Hepsi ayn ı  ilahi kaynaktan 
ilham alıyorlarsa, bu de ğ iş ikliğ in sebebi nedir ? 

Razi'ye göre dinlerin ve dindarl ığı n doğmas ının ba ş lıca sebepleri ş unlardı r: 

Taklid: çocuklar ana ve babay ı  taklid ederler. Kavimler de kendinden 
önce gelenlerin fikirlerinden müteessir olurlar. Böylece taklid yoluyla dinler 
ve inançlar devam eder. 

ı— Hakimiyet ve siyaset meselesi: siyaset adamlar ı  halkı  itaata zorlamak 
için onları  dinle korkutur ve uyu ş turur. Onlar ın dikkatini dünyadan çevire-
rek Ahirete yöneltir. Böylece din ve inançlar ın devam ı  sağ lanmış  olur. 

3— Psikolojik etkiler: insanlar korku ve felaket an ında dinden ve gizli 
kuvetlerden yard ım umarlar. Bu gibi anlarda onlar ın gözünde bu dünyan ın 
değ eri küçülür ve fakat dini inançlar ın değ eri büyür. 

4—Adet ve al ış kanlıklar: ba ş langıçta ho ş  görünmeyen baz ı  fiil ve hare-
ketler, alış kanlık ve tekerrür neticesinde benimsenir. Dini faaliyetler de bir 
adet ve alış kanlı k haline gelerek devam eder. 

Razi'ye göre ilahi bilgilerin temeli olan ilim, ba ş lıca ş u üç yoldan elde 
edilir : 

I— Ak ı l. 
2- Nakil. 

3— Yarat ı lış  ve iç güdü. 

Razi, ilmin tahsil yollar ı  aras ında yarat ı lış  ve iç güdüyü sayd ığı , duyulara 
da önem verdiğ i için genel olarak tabiatç ı  bir filozof say ılmış t ı r. 

Esasen o ne tam olarak ateisttir, ne de bir müslüman gibi muvahhid'tir. 
Bir yandan Kur'n'ı , İncil'i ve Tevrat'ı  tenkit, diğ er yandan da Allah' ın varl ığı n ı  
kabul etmi ş tir. Dü ş üncelerinde Manich6srne'in, Brahma dininin ve eski 
filozoflar ın tesiri vard ır. Beş  kadim varlığı n mevcudiyetine inan ırd ı . Bunlar 
Allah, Nefs, zaman, mekan ve madde (heyula)d ı r. 

Bu a.lem Nefsin ş ehvet ve arzusu neticesinde hadis olmu ş tur: Nefs, madde 
ile birle ş mek ve onda zevk sahibi ş ekiller meydana getirmek istemi ş tir. Bunun 
üzerine madde düzensiz bir şekilde hareket etme ğ e ba ş lamış tır. Nefs ş aşı rmış  

• 
44 



ve duyduğu istekten pi ş man olmu ş tur. Bunun üzerine Allah yard ıma yeti ş erek 
Kainatın düzenini kurmu ş tur. Fakat bu âlem gerçek vatan ve saadet yeri de-
ğ ildir. Maddenin bağ larından insanı  kurtaracak tek çare felsefi bilgilerdir. 
Bütün nefsler hürriyetine kavu ş tuğ u zaman âlem da ğ lı lacak ve ş ekilden mahrum 

olan ilk haline dönecektir. 

Razi, bu gibi görü ş lerinden dolay ı  z ındıklıkla da itham edilmi ş tir. Ger-

çekte İ slam dini bakımından Razrnin övgüye de ğ er bir tarafı  yoktur. Fakat 
tarafs ız bir tutumla onun fikirlerini felsefi bak ı mdan incelersek durum de ğ iş ir. 
Özellikle akılcı  ve tecrübeci olmas ı  hür fikirli bir dü ş ünür olduğ unu gösterir. 

Her ne kadar arkas ından giden dü ş ünürler yeti ş memekle beraber, çok dindar 

bir çağda ve çevrede dü şündüklerini yazmaktan çekinmemesi, yeni say ı labi-
lecek görü ş ler ortaya atmas ı  ve felsefeyi bir saadet kayna ğı  saymas ı  dü ş ünü-

rümüzün değ eri hakk ında 3r . ter delillerdendir. Kendisinin Rey ve Ba ğ dad 

hastanelerinde direktörlük yapmas ı  da zaman ında itibar gördü ğünün kan ı -
t ı dı r. 

Onun eserlerinin müslümanlar aras ında serbest dü şüncenin geli ş mesine 
yardım ettiğ i ş üphesizdir. 

Razi'nin, hayat ın ın sonuna doğ ru gözleri kör oldu ve takriben H.3 ı  3 /M. 
925 yı lında öldü (77). 

Ebu Hayyan at-Tevhid 

Niş apur veya Ş iraz taraflar ında doğdu. Tam ad ı  Ebu Hayyan Ali b.Mu-
hammed b. al-Abbas't ır. Allah' ın birliğ ine (vandaniyetine) inand ığı ndan dolay ı  
kendisine "at-Tevhidi" dendi (78). Hayat ının büyük bir kısm ını  Bağ dad ve 
Rey şehirlerindve geçirdi. Bir çok ilim dal ında ş öhret yapm ış tı . Ş iir, gramer 

edebiyat, fıkıh, kelâm, tasavvuf ve felsefe onun iyi bildi ğ i bran ş lard ı . 

Felsefede, nazari ve ameli felsefenin birbirini tamaml ıyacağı na inanırd ı . 
Felsefeyi "hakk ı  bilmek ile hak ile amel etmeyi birle ş tirmek" diye tan ımlıyordu. 

O ba şka bir deyimle "felsefe akl ın lataifidir, latif olan ona vas ıl olur" diyor-
du. Ona göre hak birdir. Vahy ve ilham gerçek ş eylerdendir. Cemiyetin düzgün 
iş leyebilmesi için ilahi kanunlar gereklidir. 

77 ak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ulken, İslam Felsefesi, s. 34-42; al-K ıftl, an ılan eser, 

s. 178-184; Vefeyat al -A'yan, c.1V , s. 244-247; İbn Culcul, Tabakat al-Etibba Va'l-Hukema, 

s. 77, al-Kahire 193; Ebu'l-Kas ım Said, Tabakat al-Umem, s. 61; Ebu Bekr ar- RazI, Resail 

Felsefiyye, C. I, S. 179-197, 220-222, 292-293, M ıs ır 1939; al-Fihrist, S. 429; aillhad 

s. zo7—zo8; De Boer, an ılan eser, s. 113-119; al-Beyhaki, Tarih Hukema al-İslam, s. 21-2z, 

D ımeş k 1946; G. Quadri, La Philosophie Arabe, s. 63, Paris 1947; İbn Ebi Useybi'a, Uyun al-
Enba, c. II, s. 343-361, Beyrut 1956; Kraus' et Pines, Encyclope'die de !' İslam, c. III, s. 1213— 
'213 Leiden. 

78 Diğ er, bir rivaYete göre de ona, dedelerinden birinin "tevhid" denen hurma'y ı  sat-
makla me ş gul olmas ından dolayı  tevhidi dendi. 
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Diğ er yandan akla da çok önem veriyordu. Ona göre ak ıl bilgilerin kay-
nağı  ve Allah'a yükselmek için bir merdivendir. Bu bak ımdan dü şünürümüzü 
rasyonalist bir filozof sayabiliriz. 

Tasavvufta ise ilhama, rüyaya ve zühde önem veriyordu. 

Ebu Hayyan' ın, Gazzali (01m.H.5o5 /M.1 ı  ı  I) ve Muhyiddin Arabi (Ölm. 
H.63 8 /M. ı  24o) üzerine. etki yapt ığı  .cla malfi ınclur. 

Bütün bu gerçeklere ra ğmen Ebu Hayyan Tevhidi çok defa en ileri z ın-
dıklar aras ında gösterilmi ş tir. Onu itham edenlerin ba şı nda İbn Faris (Ölm. 
H.36o /M.97o) vardır (79). Diğ er yandan İbn al-Cevzi (01m.H.597 /M.i2oo), 
al-Muntaam'ında Tevhidryi Ebu'l-Ala ve İbn Ravendrden daha kuvetli 
bir z ındık olarak tan ıtıyor. Zehebi (01m.H.748 /M.1347) ise Tevhidiyi, Allah' ın 
dü ş man ı  ve kötü inançlı  bir insan olarak göstermek istiyor. Ahmed b. Ali 
b.Hacer al-Askalani (Ölm. H. 852. /M.1448) ise Lisan al-Mkan' ında adı  geçen 
ş ahı sların ithamlar ını  nakletmi ş tir. 

Bütün bunlara ra ğmen Ebu Hayyan Tevhidryi islâm' ı  yık ı cı  ve inkârc ı  
anlamda z ındık saymak imkâns ızd ır. Onun eserlerinden hiçbirinde islâm'a 
kar şı  açı kca durum alm ış  görü ş lere raslanmaz. Kald ı  ki bir çok güvenilir ya-
zarlar Tevhidryi her bak ımdan öğmü ş lerdir. Bunlar aras ında Mu'cem 
al-Udeba sahibi Yakut al-Hamevi (01m.H.626 /M.' 2 28)'yi, Ş iravıame yazarı  
Ebu'l-Abbas Ahmed b.Ebi'l-Hayr Ş irazi (hicri VII. yüzy ıl bilginlerinden)'yi 
ve Tabakat müellifi Subki (01m.H. 771 /M.i369)'yi sayabiliriz. 

Esasen çok mutaas ıp olan Hanbelrlerin ve özellikle İbn al-Cevzrnin fel-
sefi ve tasavvufi görü ş leri savunan her dü ş ünürü suçladıklarını  dü ş ünürsek, 
Tavhidrnin de böyle bir suçlamaya duçar oldu ğuna hükmedebiliriz. Tevhi-
drnin felsefi ve tasavvufi görü ş lerini bazan anla şı lmaz cümlelerle ifade etmesi 
de kendisinin. z ındık sayılmasını  doğuran sebeplerdendir. Onun suçland ırı l-
masının diğ er bir sebebi de belli bir mezhebe salik olmay ışı dır. Bazan mute-
zil, bazan rafızi ve bazan da sünni say ılmış tır. Her ne olursa olsun Tevhidryi 
zınd ık saymak a şı rı  bir iddia olur. O hür dü ş ünceli bir filozof olarak İ slâm 
kültürünün geli ş mesine yard ım etmiş tir. 

Ba ş lıca eserleri ş unlard ır: Kitab as-Sadaka Va's-S ıddik (Sadik), al- İş ardat' 
al-İlahıyye, al-Mukabasât, Riya 	 Takri. al-Cahk, Zemm 
Risale fi Zillet al-Fukaha,'ar-Risale al-Bağdadjy_ye, Risale fi Ahbar as-Sufiyye, 
ar-Risale as-Sufiyye, Kitab al- İnı ta'Va'l-Muanese, Samarât al-Nlâm ve al-Basair 
Va-Zahair (8o). 

79 Diğer bir rivayete göre H. 391 veya 395 de ölen İ bn Faris'in al-Feride Va'l-Harida 
adl ı  eserinde Tevhidi'yi z ı ndık saydığı  iddia ediliyor. Fakat Abdarrazzak Muhyiddin İbn 
Faris'e ait böyle bir eserin bulunmad ığı  tezini savunuyor. 

8o Bu eserler içinde felsefi bak ımdan en değ erli olanlar ı  al-Mukaba.:at ve Kitab al-ıntta' 
Va'l-Muanesedir. Bu eserlerden Mukabasat'da özellikle Ebu Süleyman Sicistani'nin fikirlerinin 
etkisi görülür. 
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Tevhidrnin ölüm tarihi hakk ında da kesin bir söz söylenemez. Fakat 
H. 40o yı lından sonra öldü ğü gerçektir. Kuvetli bir olas ı lı kla H.414 /M. ı  oz3 
yı lında ölmü ş tür (8 ı ). 

Ebu' l-' Ala al-Ma'arri : 

H.363 /M.973 y ı l ında al-Maarra'da do ğdu. Henüz 4 ya şı nda iken çiçek 
hastalığı ndan sol gözünü, bir müddet sonrâ da sağ  gözünü kaybetti. ı  ı  yaşı n-
da iken ş iir söylemeğe baş ladı . Bir müddet Trablus a ş - Ş am, Antakya ve Laz-
kiye civarında dola ş tı . H.398 y ı lında Bağdad'a gitti. Bir zaman sonra Ba ğdad' ı  
terketti ise de çok geçmeden tekrar bu şehre döndü. Bağdad'da ceman bir 
sene yedi ay kald ı . Burada İ hvan as-Safa'n ın görü ş lerinden faydaland ı  (*). 
H.400 tarihinde memleketine döndü, ve H.449 /M. ı  o 5 7 yı lında öldü. 

al-Maarri, Lazkiye'de iken baz ı  rahiplerden H ı ristiyanl ık ve Yahudilik 
hakkında bilgi edinmi ş ti. Bağ dad'da ise çe ş itli inançlara, mezheplere ve akli 
ilimlere dair bilgi ö ğ renmi ş ti. Onun dü ş üncesine en çok bu yerlerden ald ığı  
bilgi ve ıntibalar etki yapt ı . 45 yıl müddetle et ve yumurta yememesi, canl ı  
hayvanların kesilmesine kar şı  koymas ı , baz ı  bakı mlardan Hint adetlerinin ve 
felsefesinin etkisinde de kald ığı nı  gösterir. Kendisi pessimist bir kimse idi. 
Çocuk doğ urmayı , ana ve baban ın bir cinayeti olarak vas ıflandırıyordu. Çünkü 
diyordu, ana ve babalar bir anl ık zevkleri için yavrular ının doğmas ına ve bu 
dünyada i ş kence çekmesine sebeb oluyorlar. Ona göre ölüm, bu fani dünyan ın 
meş akket ve üzüntülerinden mesut bir ş ekilde kurtulu ş tur. 

Ebu'l-Ala al-Maarrrnin burada bizi en çok ilgilendiren tarafı  ş üphecili-
ğ idir. Ahiret hayat ını  kabul etmezdi. Vahye inanil ıazd ı . Ona göre insanlar 
toplumu yönetiebilmek için bir tak ım dinler düzenlemi ş lerdir. Peygamberler 
dinleri vahiyle değ il, kendi akıllariyle kurmu ş lardır. Bu dinler örf ve âdetin 
bir neticesi olarak devam etmektedir. 

Fakat onun hata i ş lemiyen, Bir ve olgun olan Allah'a inand ığı  da muhak-
kaktir. Hatta baz ı larına göre al-Maarri zahit, oruç tutan ve islamiyeti ö ğ en 
bir kimse idi. 

Hakk ında bu ş ekilde z ı d hükümlerin verilmesinin sebebi ş iirleridir. Zira 
ş iirlerinde bazan inançl ı , bazan inançs ız görünür. Özellikle Lt.ııı miyât'da çe-
liş ik fikirleri çoktur. Bu yüzden çok defa mülhid veya z ındı k olarak tan ınmış - 

81 Tevhidi hakk ında bak ın ız: Ş edd al-İzar, s. 53. Tahran bask ı s ı ; Ord. Prof. Hilmi 
Ziya Ülken, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 182-184; Yakut, Mu'cem al-Udeba, c. XV , s. 5-7, Dar al-
Memun Matbaas ı  1938; Abderrezzak Muhyiddin, ,Ebu Hayyan s. 55-83, 147-161, 
Mıs ır 1949; Ebu Hayyan at-Tevhidi, al-İsarat al-İ labiyye, neş reden : Abd ar-Rahman Bedevi, 
c.I, s. Yd-Yh, al-Kahire 195o; Kitab al-Imta'Va'l-Muanese, c. I, Ahmed Emin'in Onsözü ve 
c. III; D.S. Margaliouth, İs. Ansiklopedisi, Ebu Hayvan al-Tevhidi maddesi, c. IV, s. 29-3o; 
İzmirli İ smail Hakk ı , Darufünun İldhiyat Fak. Mec. sayı : 7, s. 108-134. 

* Bak. Adel Awa,,L'Esprit Critique, s. 311, Beyrouth 1948. 
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tır. Ebu Zekeriya at=Tebrizi'den rivaYet edildiğ ine göre al-Ma'arri, şüpheci 

olduğ unu gjzlememi ş tir (8z). Bir rivayete göre de uslubunun kapal ı  oluşu veya 

has ımlarının ona isnaden ş iirler uydurmas ı  Ma'arrrnin z ındık tanınmas ına 

yardım etmiş tir. Bu rivayetler nas ıl olursa olsun onu şüpheci veya z ındık 

olarak vas ıflandıranların görü ş ü tutunmu ş tur. Ancak unutmamak gerekir ki 

Ebu'l-Ala al-Maarri akla çok önem veren bir dü şünür idi. Akıl ve vicdanı , 

oruç ve namaza tercih ederdi. İyiliğ i ve doğ ruluğu her ş eyin üstünde tutard ı . 

Din istismarc ı larım sevmez ve onlarla alay ederdi. Ona göre hakiki din adam ı  
kötülükle mücadele eden kimse idi. Ş iirlerinde şefkati, adaleti ve do ğ ruluğu 

savunmu ş tur. (83) 

Ş u kadar var ki o bütün bu görü ş lerini bağı ntılı  ve sistemli bir ş ekilde 

düzene koymam ış tır. Bu sebeple onu tam ve büyük bir filozof saymak güçtür. 

Ancak akılcı  olması , değ erli . ş iirler yazmas ı , önemli içtimai ve ahlaki mesele-

leri ele almas ı  ve hurafeleri reddetmesi sebebiyle ona İ slam dü şüncesi tarihinde 

önemli bir mevki ayırmak yerinde olur (84). 

z — Z ı nd ı k F ı rkalar 

Maneviye • hakiki zındık fırka olarak tan ınır. Mecusilere mahsus olan 
Mezdekiye (Muzdekiye) (85) veya Mennaniye (86) f ırkalariyle aşağı  yukarı  aynı- 

82 Bak. Mu'cern al-Udeba, c. III , s. 126. 
83 Ebu'l Ala al-IVIaarri hakk ında bakınız: Ahmed Ate ş , ıs. Ansiklopedisi, c. IV , s. 

Ebu'l-Ala al-Maarri maddesi; V efeyat 	c. I, s. 94-96; Telbis-i iblis, s. 118-1 19; De Boer, 
anılan eser, s. 103-104; İzmirli İsmail Hakkı , Ebu Hayyan Tevhidl, Darulfürıun İlâh. Fak. Mec- 

muas ı, sayı  7, s. 133-134; Ahmed al-Iskended, 	s. 278-281; al-Lubab Fi Tebib al- 

Ansab, c. II , s. 185; Hamid Abd al-Kadir, Felsefet Ebi'l-Ala, al-Kahire 1950. 

84 Biz buraya kadar Gazzali'den önce gelip geçmi ş  en tan ınmış  zmdıklardan ve şüphe-

cilerden bahsettik. Fakat bunlar ın dışı nda daha bir çok kimseler şu veya bu sebeple z ınd ıkl ıkla 

itham edilmiş lerdir. Zanad ıka bahsini gereğ inden fazla uzatmamak için, metinde inceleme-

diğ imiz zındı klıkla itham edilen şu kimselerin isimlerini kaydetmekle yetiniyoruz: Yahya b. 
Ziyad al-Harisi as-Seyyid al-Himyeri, Ali b. al-Cehm, ad-Dareki (Ebu'l-Kas ım), Velid b. Yezid, 

al-Ca'd b. Dirhem, Muti' b. İyas, Ebu İshak an- Nasibi, Ebu İsa al-Varrak, İsmail b Yesar, 

Ali b. al-Halil ve Adem b. Abd al-Aziz. 
Ancak böylece isimlerini s ı ralad ığı mız kimselerin hepsinin kesin olarak z ındıklığ mı  iddia 

etmek güçtür. Hattâ ismini kaydetti ğ imiz son dört kimsenin z ındık olmadığı na dair olan ri-

vayetler daha kuvvetlidir. Sonra z ınd ıklıkla itham edilen şahıslar sadece bunlardan da ibaret 

değ ildir. İbn Nedim, al-Cahiz ve aş - Ş erif al-Murtada gibi yazarlar daha bir çok z ındık kimse-

lerin ad ından bahsetmektedirler.Bütün bunlar hakk ında bakınız: s. 487; Kitab al 

Hayran, c. IV s- 447-448 ; Email' alMurtada, c. I, s. 128, 131-159; al-Aganl, c. IV, s. 245; c. 

VI, s. 229; c. VII, s. 4; c. IX, s. 214; c. XIII, s. z6; c. XIV, s. 133; al-Inı ta Va'l-Muanese, 

c, I, s. 141-142; al-Ithad FiV-İslam, s.32, 36; Duba'l-İslam, c. I, s. 161, 1 85. 
Z ındık şahıslar hakkında son olarak şunu da belirtelim ki konumuz kab ı  Gazzali'den 

sonra gelip geçmi ş  şüphecilerden ve z ındıklardan bahsetmedik. Bu sebeple Nasir at-Tusi 
(Ölm.H.67z /M.1273) gibi baz ı  önemli kimseleri konumuzun d ışı nda bırakt ık. Nasir at-Tusi 
için bak ınız: Muhammed Hasan, Mutarabat Felsefflye, s. 7-9, 1375-1956 Bağdad. 

85 Bak. al-Harezmi, Adefatih 	s. 25. 

86 Bak. al-ilhad 	s. 35. 
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dır. Bu fı rkanın kurucusu Mani'dir. İbn Nedim'in anlatığı na göre Mani, bir 
nevi peygamberdir ve kendisinin vahiy getiren mele ğ i ve dini kitab ı  vardır (87). 

Biz burada bir nevi din mahiyeti arzeden bu f ırkanın teferruat ına girecek de-

ğ iliz. Ancak ş u kadar ını  belirtelim ki bu fırka salikleri bu âlemin ezeli olan 
hayır ve ş er yani ışı k ve karanl ık ilâhlar ı  tarafından yarat ıldığı na inanırlard ı . 
Ayrıca malda ve kad ında ortaklığı  benimsemi ş lerdi. 

İ slâmiyetin zuhurundan sonra İ ranlı lar ın parlak devirlerinin sönmesi, 
onlarda bir tak ım milli duygular do ğ urmu ş tu. Bu sebeble Maneviye fırkas ına 

mensup olan baz ı  kimseler Müslümanlara kar ış arak onlar aras ında ş üphe 

ve nifak uyand ırmağ a çalışı yorlard ı . Bilindiğ i gibi Abbasi halifeleininin müca-
dele ettiğ i zındı kların baz ı ları  Maneviye fırkas ından idi. Maneviye fı rkas ı  yö-
neticileri böylece Müslünianlardan öç almak istiyorlard ı . Fakat Müslümanlar 

özel memurlar tayin ederek z ındıkları  takipten geri durmad ı lar. Böylece de 
Maneviye ve zanad ıka tehlikesinden kendilerini korumağ a çalış tılar (88). 

Dehriye: dehr, sürekli zaman, bin senelik müddet, âdet ve amaç anlamlar ına 
gelir (89). Zaman ın yarat ı cı  gücüne inanan dehriye fırkas ı , adını  dehr kelime-
sine nisbetle alm ış tır. Fakat dehriye deyince her zaman belirli bir f ırkayı  an-
lamak doğ ru olmaz. Bazan dehriyenin anlam ı  yazarlara göre de ğ iş ik ş ekilde 
sunulmu ş  tur. 

Büyük dü ş ünür Gazzali, dehrileri tan ınmış  üç felsefi mezhepten biri olarak 
gösteriyor (9o). Ona göre Dehriye Allah ı  ve onun kudretini inkâr eder. Ale-
min kendiliğ inden ezeldenberi mevcut oldu ğuna inan ır. Insanı  hayvana ve 

nebata benzetir. Hayvan ı n dölden, dölün ise hayvandan çıktığı nı  ileri sürer 
ve bu âlemin böylece sonsuza kadar devam edece ğ ini ileri sürer . 

İbn al-Cevzi (01m.H.5 97 /M. ı  zoo) ise Dehriye mensuplar ını  akıl ve sez-

gilerini kullanarak yarat ı cı  bir varlığ a inanmıyan sap ık kimseler olarak gös-
teriyor (9 ı ). 

İbn Kayyim al-Cevziye (01m.H.75 ı  /M. ı  3 5 o) de Dehriyeyi iki s ınıfa bö-
lüyor : 

ı — Allah felekleri çok süratli bir h ızla haraket edecek ş ekilde yaratt ı . Fa-

kat sonradan felekler dönmeye ba ş layınca onlar ı  zaptedemedi ve kendisi mah-
voldu diyenler. 

87 Bak. al-Fihrist, s. 470-486. 

88 Maneviye hakk ında ayr ıca bak ınız: al-Malad, Kitab at- Tenbih, s. 72-73; al-Biruni, 
Ta'rikh al-Hind, s. 27; İgaset al-Lehfan, c. II , s. 247; Hareket aş  Ş ia al-Mutatarrifin, s. 139-140; 
147-148; 155-164; al-Hadare s. loı —l ı o; al-Milel c. II, s. 81. 

89 Bak. Ta'rifat-1 Seyyid Şerif; s. 72; Ebu'l-Fadl Cemal ad-Din al-Afriki, Lisan al-Arab, 
c.IV , s. 292, Beyrut 1955. 

90 Gazzalrye göre bu felsefi mezheplerden Dehriler ve.Allaha inan ıp Ahireti kabul 
etmiyen tabiatç ılar z ındıktı rlar. O il'ahiyatç ı ları  z ındı k saymamış tı r. Bak. al-Munkiz Min ad-
Dalal, s. 8-9. 

91 Bak. Telbis-i iblis, s. 44, 67. 
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2— Alemin yaratıcı sının olmadığı na inananlar. Bunlara göre kendi kendine 
kuvve ile mevcut olan ş ey kuvveden fiile ç ıkınca basit ve mürekkep e ş yalar 
vücuda geldi. Bu âlem böylece devam etmektedir ve edecektir. Fakat bir gün 
yok olmas ı  gerekirse kendi fiili ile kendi kendine yok •olur. Bu inanca sahip 
olanlara Muatt ıla da denir (92). 

Malati de dehrilerden Muatt ı la ad ı  alt ında ş öyle bahsetmektedir : e ş ya 
kendiliğ inden mevcuttur. Bir yarat ıcı  yoktur. Varl ı klar bir nebat gibi do ğ ar, 
büyür ve ölürler. Bir ş eyde dört unsur (toprak, hava, ate ş , su) galip olduğ u 
vakitte var olur. Fakat bu unsurlardan biri di ğ erine galip geldi mi, o varl ık 
yok olur. Bu âlemdeki üreme ve ço ğalma sonsuz olarak devam edecektir (93). 

Keza Ş ehrestani de Dehriyeyi Muatt ıla adı  altında anlatmaktad ır (94): 
Cahiliyye devrinde Araplar aras ında dehriler vard ı . Bunlar Allah' ı  ve Ahiret 
hayatın ı  inkar eden Dehrilerdendi. Tabiat ın yarat ı cı , zamanın (dehr'in) ise 
yok edici kudretine inan ı rlard ı . 

Abd al-Kahir al-Ba ğ dadi ise Dehrilerle Bat ınilerin, fiil ve inanç bak ımı n-
dan ayn ı  olduklarını  kaydetmi ş tir (95). Her iki fırkan ın da müfritleri Allah' ı  
inkâr edip âlemin k ı demine inanm ış lardı r. 

al-Cahiz, al-Harezmi, a ş - Ş erif al-Murtada, al-Isferayini ve Nas ır Nusrev 
gibi diğer bir çok yazarlar da Dehriye'yi Allah' ı  ve Ahiret hayat ını  inkar 
eden, âlemin k ıdemine inanan ve bu âlemin sonsuza kadar böyle devam ede-
ceğ ini ileri süren fırka olarak gösteriyorlar (96). 

Gerçekte Dehriler, Islâmiyetin zuhurundan sonra da faaliyet göstermiye 
devam ettiler. Kur'an'da bile onlardan ş öyle bahsedilmektedir : "dediler ki bu 
hayat dünya hayat ımızdan ba ş ka bir ş ey değ ildir. Ölüyoruz, ya şı yoruz. Bizi 
o sürekli zamandan ba şkası  helak etmez. Halbuki •onlar ın buna dair de hiç 
bilgisi yoktur. Onlar ba ş ka değ il sade öyle san ı rlar" (97). Hatta Hz. Muhammed 
alış kanlıkları  icabı  zamana (dehr'e) sö ğen bazı  kimselere ş öyle söylüyordu (98) 
"zamana sö ğmeyiniz, çünkü Allah zaman demektir" (99). Bunlar ın faaliyetleri 
islâmiyetin zuhurundan bir kaç yilz y ıl sonra bile Irak ve diğ er yerlerde devam 

92 Bak. İgas et al-Lehfan, c. II, s. 255-256. 
93 Bak. Kitab at-Tenbth, s. 7 z. 

94 Bak. al-Milel Va'n-Nihal, c. 111, s..219. 
95 Bak. al-Fark Beyn al-Fırak, s. 177-178. 
96 Bak. Kitab al-Hayvan, c. IV , s. 89-90; Nas ır Husrev, Cami' al-Hikmeteyn, s. 31,21 ı  ; 

Email al-Murtada, c. I, s. 127; Mefatih al-Ulum s. 25; at-Tabstr, s. 89. 
97 Bak. al-Casiye, ayet: 24- 
98 Bak. Lisan al-Arab, c. W , s. 292. 
99 Ş u kadar var ki bu sözlerdeki zaman (dehr) kelimesiyle Allah' ın zatı  kasdedilmemi ş -

tir; fakat zaman tarafından Yap ı ldığı  zannedilen her şeyi, Allah' ın yarattığı  veya iş lediğ i kg-
dedilmiş  ve Araplar ın Allah' ın sebep olduğu iş lerden dolay ı  zamana söğ meleri önlenmek 
istenmiş tir. 
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ediyordu (roo). Z ınd ı k ve inkarc ı  bir fırka olan Dehriyenin İ slam âleminde 
iman sahipleri için fena bir örnek te ş kil ettikleri şüphesizdir. 

ibahiler: Genel olarak haram ve fena şeyleri mübah sayan, muayyen bir 
ş eriata bağ lı  ölmıyan, şehvetinin esiri bulunan, ş üphe taklit veya ahmakl ı k(*) 
neticesinde yolunu kaybetmi ş  her fırkaya ibahi dememiz mümkündür (rol). 
ibahiler arzu ve heveslerine uyarlar, diledikleri her şeyi yapmak isterlerdi. 
Hiçbir ibahi, arkada şı ndan kendi zevcesini esirgemezdi (roz). Hatta kad ınlarla 
erkekler geceleri bir araya gelerek zevk âlemleri yaparlard ı . Gerçekte 
Ş eriat hükümlerine asla k ıymet vermezler ve bütün haramlar ı  mübah sayar-
lardı . Fakat bunlar ın çoğu canlar ını  kurtarmak ve arzular ına kavuş mak için 

tasavvufu kendilerine en uygun mezhep olarak seçmi ş lerdi. Zahiren muta-
savvıf görünmelerine ra ğmen kalpleri ibahilikle dolu idi. 

İbn al-Cevzi ibahilerin üç k ısma ayr ıldığı nı  ( ı  o3) söylüyor. 

Dini gerçeklere inanm ıyanlar • Allah' ı  veya sadece Peygamberi inkar 
edenler bunlardand ı r. 

z— Dine inananlar: ş üphe etmeksizin ve delil aramaks ızm sap ık şeyhle-
rinin sözünü her hususta tutan kimseler bu k ı sma dahildirler. 

3 — Kendilerine baz ı  şüpheler ar ız olup da bu ş üphelere göre amel edenler. 

Ayrıca Hurremiye o4), Ebu Müslimiye ( ı  o5), Karamı ta ( ı o6), Babekiye, 
Muhammire ve Nuseyriye gibi çe ş itli isimler alan Bat ıni fırkaları  ibahilerden 
saymamız gerekir ( ı  o7). 

İhvan as-Safa: hicrl IV. yüzy ılda İhvan as-Safa denen gizli bir cemiyetin 
mensuplar ı  52 tane risale yazm ış lardı  ( ı  o8). Bu cemiyetin mensuplar ından 

ı oo Bak. Ahmed Emin, Daha'l-İslam, c. III, s. 121. 
* Bak. al-Gazzali, Hamakat ah/ al-İbaha, s. 2, Munchen 1933. 

rol Bak. Telbis-i İblis, s. 389-390 . 
ı o2 Bak. Hamakat Ehl al-İbaha, s. 6. 
ı o3 Bak. Telbis-i iblis, s. 389. 
ı o4 Hurremiye diye adlanan ibahiler İ slâmiyetten önce de mevcuttu. Ebu'l-Muzaffer 

al-isferayini Hurremileri İ slâmiyetten öncekiler ve sonrakiler olmak üzere iki f ırkaya ayırıyor: 
ı — İ slâmiyetten önceki Hurremilere Mezdekiye de denir. Bütün Muharremat ı  helal 

k ılmak isterler, ailede ve malda insanlar ın ortak oldu ğ unu iddia ederlerdi. Saltanat ı  esnas ında 
Nuş irevan bunlar ı  öldürtmü ş tü. 

z- İslâmiyetten sonra zuhur eden Hurremiler, Babekiye, Maziyariye ve Muhammire 
gibi adlarla tesmiye edilirler. Bu konularda bak ınız: at-Tabsir fi'd-Din, s. 79-8o; İ bn al-Cevzi, 
al-Muntaam fi Tarih al-Mulak 1-Umem , e. v , s. 113, Haydarabad 1357; al-F ihrist, s. 493-494. 

105 Bak. an-Nevbahti, Fı rak 	s.4i , İ st. 1931; al-Aş 'ari, Makalat 	 c. 
I, s. 92. 

o6 Bak. Abdulcebber b.Muhammed b. Abdulcebbar, Tesbit-i Delail-i Nübüvve, varak 
49 b. Süleymaniye ( şehit Ali Paşa K) No: 1 575. 

ı o7 Bak. Muhammed bMalik bEbi'l-Fedail al-Hammadi al-Yemani, Keşf Esrar al-Ba-
fidye Va Ahbar al-Karam ı ta, s. 19, Mıs ı r 1939. 

o8 Baz ı  rivayetlere göre risalelerin adedi 51 dir. Zay ıf bir rivayete göre de 5o dir. 

• 
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ancak ş u beş  kiş inin isimleri bilinmektedir: Ebu Süleyman Muhammed 
b. Ma' ş er al-Busti (al-Mukaddesi), Ebu'l-Hasan Ali b. Harun az-Zancani, 
Ebu Ahmed al-Mihracani, al-Avfl ve Zeyd b. Rifaa (109). Bunlar ın ve arka-
daş larının vücude getirdilderi risalelerin ad ı  "Resail İhvan as-Saik"d ır. Risale-
lerin ba ş lıca konuları  riyaziye, tabii cisimler, akli nefisler ve ilahi kanunlard ı r 

ı o). Risalelerin yazarlar ı  çe ş itli filozoflar ın ve mezheplerin tesisinde kalm ış -
lardır. Hendese ve hesap konular ında Pythagorasc ıların, tabii ilimlerde Aristo'- 
nun, Astronomide Batlamyos'un, akl ı  ve nefsani ilimlerde yine Pythagoras-
cı ların, mantıkta Aristo ve Porphyrions'un, ahlâkta Sokrates' ın ve din felse-
fesinde ise Farabi'nin görü ş lerinden faydalanm ış lardır ı  ı ). 

İhvan as-Safa siyasi bak ımdan Abbasi halifelerin 9üfuzunun sars ıldığı  ve 
mezhep ayr ı l ı klarının çoğ aldığı  bir zamanda faaliyete geçmi ş lerdi. Böyle •bir 
zemin, onlar ın görü ş lerini yaymağ a müsaitti ( ı  ı  z). Esasen son derece gizli 
çalış maları  ve aralar ında iş  bölümü yapmalar ı  onların yayılmasına yardım edi-
yordu. Kendi aralar ında 4 mertebe mevcuttu: 

I— 15 ya şı nı  tamamlıyan gençler. Bunlar sanatkâr ve kalbi temiz kimse-
lerdi. Bunlara al-Ebrar veya ar-Ruhama denirdi. 

z— Siyasetle iş tigal eden ve ya ş lar ı  3o yılı  geçen reisler. Bunlar hikmet ve,  
felsefeyi iyi bilirlerdi. Kendilerine al-Ahyar veya al-Fudala denirdi. 

3—Kudret sahibi olup 4o ya şı nı  tamamlıyanların dahil olduğ u melikler" 
mertebesi. Bu mertebede olanlar ilahi kanunlar ı  korumas ıng bilirler ve kendi-
lerine al-Fudala al-Kiram denirdi. 

4— 50 ya şı n ı  tamamlıyan, doğ ruyu teyid ve hakk ı  müşahadeile melek gibi 
olanları n mertebesi. Bu en yüksek mertebedir. Bu mertebeye yükselenler Ahi-
retin ahvaline vak ıf sayılırlard ı  (113). 

İş te bu ş ekilde düzenlenmi ş  olan İhvan •as-Safa'n ın faaliyet merkezi Basra 
idi ( ı  ı 4). Fakat diğ er İ slam şehirlerinde de ajanlar ı  bulunmaktaydı . Çok defa 
bunların Batml, İ smaili,Karmati veya Mutazili olduklar ı  ileri sürülmü ş tür ( ı  15). 

109 Bak. Ebu Hayyan at-Tevhidi, al-İmta VaV-Muanese, c.II, s. 3-4; Ebu Hayyan at-
Tevhicli, al-Mukabasat, s. 45-46, M ıs ır 1929; Ord.Prof. Hilmi Ziya 'Diken, İslam Felsefesi Ta-
rihi, s. 83; Adel Awa, L'Esprit Critique, s. 23-24, Beyrouth 1948; De Boer, Tarih al-Felsefe 
fiV- İslam, s. 125; Omer ad-Dessuld, A van  as-Safa, s. 45, Mısır 1947;  al-Beyhald, Tarih Hu-
kema al-Islam, s. 35, Dimeşk 1946. 

ı  ı o Bak. Resail İhvan as-Safa, c. II, s. II-I2, Beyrut 1957. 
ı  Bak. Ayn ı  eser, c.I, s. 26 ırd, 35,48-49, 268-269; Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, s. 84. 

112 Bak. Comair, Felasıfet al-Arab 7, İhvan as - Safa, s. 3-4, Beyrut 1954; al-BustanI, 
Resail (Mukaddimesi) c.I, s. 8-11. 

113 Bak. Resail, c. 1, s. 7-8; c. IV, s. 57; Hanal-Fahuri, Tarih al-Felsefet al-Arabbl_ye, c. 
I, S. 232, Beyrut 1957. 

114 Bak. Comair an ılan eser, s. 9. Ord. Prof. H.Z. Clken'in yapt ığı  mant ıld bir izaha 
göre de cemiyetin merkezi M ı sır'da idi. Bak. an ılan eser, s. 81. 

115 Bak. Comair, anılan eser, s. 15; Hanal-Fahuri, an ı lan eser, c.I, s. 223,226; De Boer 
an ılan eser, s. 136-137; Omer ad-Dessuki, an ı lan eser, s. 9o; İbn Teymiye, Kitab Bugyet  at- 
Murtad, s. 59, al-Kahire 1329. 
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Gerçekte dailer kullanmalar ı , sinsi faaliyetleri ve kendi aralar ında merte-
belere göre vazife almalar ı  onların Batınilikle ilgisini gösterir. Fakat onlar ın 
l3at ınilikle aynı  ve bir olduklar ını  iddia etmek de, güçtür. Çünkü 'Bat ınller çok 
defa halifelere aç ıkça kafa tutuyorlar ve gere ğ inde sava şa da giriyorlard ı . Sonra 
Batu-111er imam- ı  masum fikrinde çok mutaass ıb idiler. Bundan ba ş ka Bat ırıller 
daha çok cahil halk kütlelerini kand ırmağa çalışı rlardı . Halbuki Resail Avan 
as-Safa kültürlü ve bilgili kimselere hitap etmektedir. Onlar ın her hangi bir 
mezhep veya imam için bir taassublar ı  da yoktur. Silahla mücadele eden ve 
cana k ıyan bir ordular ı  da mevcut değ ildir. Bu sebeple kanaat ımızca İhvan 
as-Safa te ş kilatı  her felsefeden, her mezhepten ve özellikle Bat ınilikten de 
istifade edilerek haz ırlanmış  siyasi ve dini amac ı  olan özel bir cemiyettir. 
Hicri IV. yüzyı ldaki din ve mezhep kavgalar ı , halifelerin otoritesinin sars ıl-
mas ı  ve sayı sız emirlerin bölge hakimiyeti kurmalar ı  İhvan as-Safay ı  din ve 
felsefe yolu ile insanlar ı  birleş tirmek ve siyasi bir nüfuz elde etmek için harekete 
geçirmi ş  olabilir. 

Nitekim onlar Risalelerinde felsefeli bir din meydana getirmek istedik-. 
lerini gizlemiyorlar. Onlara göre ş eriat, cehalet ve sap ıklıkla karış mış tır Onu 
ancak felsefe ile temizleyip ar ıtmak mümkündür. Çünkü felsefe itikadi hikmeti 
ve ictihadi maslahat ı  içine almaktadır. Olgunluk, ancak Yunan felsefesinin ve 
Arap ş eriatinin birle ş mesiyle mümkündür ( ı  ı  6). Ş eriat, hastalar ı  tedavi et-
meğ e yarar. Felsefe ise sa ğ lamları  iyileş tirmek içindir. Peygamberler, ac ıları  
artmas ın iyile ş sin diye hastalar ı  tedavi etmeğ e çalışı rlar. Filozoflar ise s ıhhatın 
koruyucular ı  olup felsefe sevenlere hiç bir hastal ığı n gelmemesini sağ larlar (1'7). 

Yine 'İ hvan as-Sa£a'ya göre hastan ın koruyucusu ile sağ lamın koruyucusu 
arasında fark vard ı r. İkincisi birincisinden daha üstündür. Hastayı  koruyan, 
ancak ilaç deval ı  ve hasta söz dinleyen bir kimse oldu ğu takdirde ba ş arıya 
ula şı r. S ıhhati koruyan ise fazilet kazan ılmas ını  sağ ladığı  için sonsuz uhrevi 
ve ilahi zevklerle bahtiyar olur. Sonra şeriat felsefeyi inkar etti ğ i halde, felsefe 
ş eriat ı  kabul eder ve onu düzeltme ğ e çalışı r. Yine onlara göre ş eriat umumi, 
felsefe ise hususidir. Umumi olan ın mesnedi hususi olandır. Keza hususi olan 
da umumi olanla tamamlanır ( ı  18). Has ı lı  bu iki şey yani felsefe ve şeriat as-
lında birbirine mutab ı ktır ve birbirinin tamamlay ıcı sıdır. Ancak İhvan as-
Safa felsefe derken belli bir okulun felsefesini kasdetmemi ş tir. Onlar Yunan, 
İ slam ve Hint filozoflar ının görü şlerini sistemsiz bir surette toplamak istemi ş -
lerdir: Bunlara çe ş itli dinlerin görü ş lerini de eklemeğ e çalış mış lardır. Böylece 

116 Bak. al-İmta Va' 1-Muanese, c. 11, s. 5-6; Munk, Melanges, s. 329, Paris 1955; al 
K ıfti, ihbar al-Ulema, s. 59. 

117 Bak. al-İmta Va*I-Muanese, c. II, s. ıı — ı z; Resail İhvan as-Safa Mukaddimesi, ç.I, 
s. 5-6. 

118 Bak. al-İmta Va'l-Muanese, c. II, s. ta. 
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eklektik bir felsefe yapma ğı  denemiş lerdir. Esasen kendileri de hiç bir mezhebe 
bağ lı  olmad ıklarını  itiraf ediyorlar (119). 

Son olarak belirtelim ki onlar ın mevcut dinler yerine, yeni ve felsefeli 
bir din kürmak istemeleri, bir çok müketekellimleri İ slâmiyeti korumak ama-

c ıyle felsefi konulara girme ğ e yöneltmi ş tir. Böylece de İ slâm dü ş üncesinin ufku 

geniş lemiş tir. Yine İhvan as-Safa'n ın mevcut dinler yerine yenisini koyma ğ a 

çalış mas ı , bir çok kimseleri dinlerin kayna ğı  hakk ında dü şündürmü ş tür. Esa-

sen onlar ın, duyular ın idrakte dolaylı  olarak yan ıldığı nı  söylemeleri zo) de 

bir nevi ş üpheciliktir. Bu sözlerimizle İhvan as-Safa'n ın şüpheci olduklar ını  
kasdetmiyoruz. Fakat onlar ın bilgi nazariyesi bak ımından bazan ş üpheci okul-

ların görü ş lerinden de faydaland ı klarını  ve bazı  müslümanlarda dini bak ımdan 

bir ş üphenin doğ masına sebeb olduklarını  kasdediyoruz. 

C — Mutezile 

Mutezile'nin doğuşu hakk ında çe ş itli rivayetler vard ır. Islâmiyetin ilk 

zamanlar ında has ım olan iki taraftan hiçbirini tutmayan tarafs ız topluluğ a 

"Mutezile" denirdi. Nitekim Kur'an'da "eğ er bana inanmazsan ız hiç olmazsa 

benden uzakla şı p çekilin" (izi) anlam ında bir ayet de vard ır. Gerçekte 

Halife Osman b. Afvan katledilince Ortaya ç ıkan topluluklardan birine 

de Mutezile denmi ş ti. Bunlar, ne Ali b. Ebi Talib'in taraftar ı , ne de onun dü ş -

manı  oldular. Tarafs ızliğı  benimsediler. Aralar ında en tan ınmış  olanlar, Sa'd 
b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Omer, Muhammed b. Mesleme ve Usame b. 
Zeyd'dir. Bunlar siyasi anlamda Mutezi'lenin öncüleri oldular. Keza Hasan 

. b. Ali hilafeti Muaviye'ye teslim edince bir k ı s ım müslümanlar Hasan ve Mu-

viye'nin her ikisinden de ayr ılarak tarafs ız bir tutum gütme ğ e ba ş ladılar. Bunlar 

da kendilerini Mutezile diye adland ırd ılar (122). 

Fakat Mutezile'nin dini anlamda doğu şu Vas ıl b.Ata (01m.H.i3 ı  /M. 

748)'nın Hasan al-Basri (01m.H.i I o /M.7z8)'nin meclisinden ayr ılmasiyle ba ş -

lar. Bu olay ş öyle geçmi ş ti: Hasan al-Basri, Basra'da ö ğ rencilerine ders verirken 

bir adam gelerek kebire yani büyük günah i ş le.yenin kâfir mi, yoksa mümin 

mi olduğunu sormuş tu. Zira Mürcie, iman sahibinin i ş lediğ i günah kendisine 

bir zarar vermez ve binaenaleyh kebire i ş leyen mümindir diyordu. Havariç ise 

kebire i ş leyen kâfirdir diye iddiada bulunuyordu. İş te Hasan Basrrnin mecli-

sine gelen kimse bu görü ş lerden hangisinin do ğ ru olduğunu soruyordu. Fakat 

Hasan al-Basri bu soruya cevap vermeden önce, ö ğ rencisi Vas ıl b.Atâ ileri 

119 Bak. Resail İhvan as-Safa, c.I, s. io—ii, c. IV. s. 41 7-42. 
r2o Bak. Ülken, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 85. 
izi Bak. ad-Duhan, ayet: 2r. 
izz Bak. an-Nevbahti, Fırak aş  Ş ia, s. 5, at-Tenbib Va'r-Redd,s. 28-29; Nallino, Bubus 

fi'l-Mu'tqile, (at-Turas al-Yunan!) içinde, s. 185-187; Ahmed Emin, Fecr s. 29o, 

al-Kahire 19 55. 
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atılarak "kebire i ş leyen, ne mümindir, ne de kafirdir; o fas ıktır" dedi. Bunun 

üzerine Hasan al-Basri "Kad i'tezele anna'l-Vas ıl" yani "Vas ıl bizden ayrıldı" 
dedi (123). İş te bu olaydan sonra Vas ıl gibi düşünenlere i'tezele'den gelen bir 
isim olan "Mu'tezile" ad ı  verildi. Böylece de dini anlamda Mutezile f ı rkas ı  
doğmuş  oldu. Bu fırka daha sonra bi; çok kollara ayr ıldı . Bunlar ın genel olarak 
uyuş tuklar ı  baş lıca meseleler şunlardır: 

sk
ı — Ahirette Allah gözle görülmez. 

2.— Allah' ın kelamı  mahluktur (124). 

Bu iki meseleden ba ş ka ayr ıca ş u be ş  esas üzerinde de ittifak etmi ş -
lerdir ( 25). 

ı — Tevhid: Mutezile'ye göre k ıdem, Allah'a öz olan yegane vas ıftır. Al-
lah'ın zatına ilâveten ba ş ka s ıfatlar kabul etmek, birçok kadimlerin var oldu ğunu 

kabul etmek demektir. Halbuki Allah tektir ve onun benzeri yoktur Allah 
zatiyle alim, kadir ve hayyd ı r, ilim, kudret ve hayatla de ğ il. 

Mutezile'ye bu dü ş üncelerinden dolay ı  al-Muvahhid yahut Ashab at-
Tevhid de denir (126). 

2.— Adalet: insan kendi fiilinin halikidir. İnsan, herhangi bir kötü veya 
iyi iş i yapmakta hürdür. Bu sebeple de cezaya' veya sevaba müstahak olur. 
Eğ er insanda irade hürriyeti olmasayd ı , Allah'ın onu herhangi bir fiilinden 
dolayı  sorumlu tutması  adaletsizlik olurdu. Oysa ki Allah adildir. Hiçbir kim-
seye zulmetmez. O halde insan ın kendi fiilinin haliki olarak sorumlu tutulmas ı , 
bir adalet meselesidir. 

Bu dü ş üncelçrinden dolay ı  Mutezile'ye, al-Adliye veyahut Ashab al-Adl 
da denir. 

Mutezile, yukardaki iddialar ına baz ı  ayetleri de delil olarak gösterirler: 

" Ş üphesiz ki Allah zerre kadar haks ızlı k etmez. En ufak bir iyilik olursa 
onun sevab ın ı  kat kat art ı rır.." (127). "Allah onlara zulmediyor de ğ ildi, fakat 
onlar kendi kendilerine zulmediyorlard ı" (128). " Ş üphesiz ki Allah insanlara 

izi Bak. şerh al-Mevakif, s. 6zo; a ş -Ş ehrestani, al-Milel, c.I, s. 54-56; Muhammed b. 

an-Nu'man, Evail al-Malkalat, s.4-6, Tebriz 133o; al-E ş 'ari, Kitab al-Luma', s. 124; al-Fark 
Beyti 	s. 70-71; an-Ne şş ar, Neşet al-Fikr al-Felsefi, s. 66-69, al-Kahire 1934;  Zuhdi 

carullah, al-Mutqlle, s. iz, al-kahire 1947; ibn al-Murtada, Kitab Tabakat 	 s. 3-4 
Beyrut 1961; Albert N. Nader, Le Systbne Philosophique Des Mu'tazila' s. 4, Beyrouth 1956; 

al-Gurabi, Tarih al-Firak 	 s. 48, Mı s ır. 
124 Bak. Şerh al-Mevaktf, s. 620; Makalat 	 cf  I, s. 218; at-Tabsir, s. 37-38. 

125 Bak. al-Hayyat, 	s. 93; Duha'l-İslam, c. III, s. zz; an-Neşş ar, anı lan eser, 

s. 69; Tarih al-Felsefet al-Arabiye, c.I, s. 143; De Boer, an ı lan eser, s. 78. 

126 Bak. al-Fark Beyti al-Ftrak, s. 68; Makalat 	 c.I, s. z ı 6, z44 Zuhr al- 
İslam, c. IV , s. 74; al-Gazzali, al-Maksad al-Ama, s. 118; Şerh al-Mevaktf, s. 6zo; an-Ne şş ar, 

an ı lan eser, s. 71. 

127 Bak. Nisa, ayet: 4o. 

128 Bak. Teybe, ayet: 7o ve Rum, ayet 9. 
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hiç bir şeyle zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler" (129). 
"Öyle bir günden sak ının ki hepiniz o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra 

herkese kazand ığı  tastamam verilecektir. Onlara haks ızlık edilmiyecektir" ( ı  3o). 

Mutezilenin bu adalet prensibinin İ slam Dü şüncesi tarihi bak ımından 

bazı  önemli sonuçlar ı  oldu: 

a) Cebriye'nin mutlak kaderci tezi çürütülüyordu. Bilindi ğ i gibi Cebriye 

insanın filleri Allah tarafından yarat ılmış tır. kaderde yazd ı  olanı  insan iş lerikğ e 

mecburdur diyordu. Bu görü ş  ise' insanları  tembelle ş tirmeğe ve kendilerini 

tesadüflere terketme ğe yöneltiyordu. Mutezi'lenin görü şü ise Müslümanların 

içtimai bak ımdan geli ş mesine ve ilerlemesine yard ımcı  mahiyette idi. 

b) İnsan kendi fiilinin yarat ı cı sıd ır tezi bir çok zalim hükümdarlar ı , ölçülü 

ve adaletli davranma ğ a yöneltici mahiyette idi. Zira b ır teze göre bir hüküm-
dar da herhangi bir insan gibi Ahirette kendi fiillerinden sorumlu say ı lıyordu. 

c) İ nsanın kendi fiilird yaratmas ı  demek, irade hürriyetine sahip olmas ı  
demektir. Böylece Müslümanlar aras ında hürriyet fikrini ve serbest dü şünce 

yolunu savunan bir okul do ğmuş  bulunuyordu. 

3—al-Va'd 	küfre sapmış  veya iman• sahibi oldu ğu halde .  kebire 

iş lemiş  kimselerin cezaland ırılmas ı  ve mümin olup iyi iş ler yapanlar ın sevap-

landı rdmas ı  Allah için vaciptir Allah Kur'an'da iyi fiillerin yap ı lmas ını , kötü 

fiillerin ise terkedilmesini emretmi ş  ve ahirette her insan ın yaptığı nın kar şı -

lığı nı  bulaca ğı nı  bildirmiş tir. Bu sebeple , kötü bir fiilide bulunan ın cezalan-

dı rılmıyacağı nı  veya iyi fiilde bulunan ın sevapland ırılmı yacağı nı  dü ş ünmek, 

Kur' an' daki emir ve hükümlere ayk ırı  düşer. Mutezile bu prensibini de Allah' ın 
daima adil olacağı  dü şüncesinden ç ıkarmış tır ( ı  3 ı ). 

4—al-Menzile beyn al-menzileteyn yani iki makam aras ında orta bir ma-
kam. Bilindiğ i gibi Mutezile'ye göre büyük günah i ş leyen ne mümindir, ne de 
kafirdir, o fas ıktır. Böyle bir kimse müminle kafir aras ında orta derecede bir 
manevi makama sahiptir. Cennete gidemez. Cehennemdeki yeri ise kafirlerin-
kinden ceza bak ımından daha hafif bir yerdir. Mutezile'nin al-menzile beyn 
al-menzileteyn dedikleri prensibin esas ı  budur ( ı  3 z). 

129 Bak. Yunus, ayet: 44. Tezimizde geçen ayetlerin tercümesinde Kuran ı  Hakim ve 
Meali. Kerim adlı  eserden istifade ettik. 

I 3o Bak. Bakara, ayet: 281. Mutezilenin adalet prensibi haklunda balumz:as- Ş ehrestani, 
al-Milel, c. I, s. -36; Zuhr 	c. IV, s. 77; DuhaV- İslam, c. III, s. 44-45 ; an-Nessar.,an ı lan 

eser, s. 76-79,119; al-Gazzali, Ravdat 	s. 155. Mısır 1924; Zuhdi Carullah, anı lan eser, 
s. 92 ; Tarih al-Felassfet al-Arabyye, c. I, s. 1 49. 

131 Bak. as-Ş ehrestani, al-Milel, c.1, s. 56; Zuhr 	s. 81; an-Neşş ar, an ılan eser, 
s. 79-8o; Tarih al-Felsefe al-Arabiyye, c.I, s. ı 5o. 

132 Bak. as- Ş ehrestani, c. I, s. 6o; al-Fihrist, s. 251; Mu' sem al-Udeba, c. XIX, s. 2.43; 
at-Tenbih, s. 29; at-Tabsir, s. 38. 
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5 — al-Emr bi'l-ma'ruf va'n-nehy ani-l-münker: bu, iyi ve do ğ ru ş eyleri 

emr, kötü ve çirkin şeyleri ise menetmek prensibidir. Mutezile bu prensiplerini 
Kur'an'ın şu âyetlerinden çıkarmış lardır: "oğulcağı zım, namazı  dosdoğ ru kı l. 
İ yiliğ i emret. Kötülükten, vaz geçirmeye çal ış . Sana bu emir ve nehiy sebebiy-
le isabet eden her ş eye katlan. Çünkü bunlar kafi surette farzedilen umurdan-
dır (133). "Sizden öyle bir cemaat bulunmal ıdır ki onlar herkesi hayra ça ğı r-_ 

sınlar, iyiliğ i emretsinler, kötülükten sak ınd ırmaya çalış sınlar..." ( ı 34). Mutezile 

bu ayetlere dayanarak al-emr bi'l-maruf ve nahy ani'l-münker'i herkes için 
vacip sayar ( ı  35). 

İş te mutezili fı rkaların genel olarak uyu ş tukları  esaslar bu be ş  prensiptir. 

Fakat yirmiden fazla fırkaya ayr ılan Mutezilenin kollar ı  aras ında diğ er bir çok 

bakımlardan görü ş  ayrlıkları  da vardı r. Biz burada Mutezile'nin bütün kollar ını  
ve teferruat ını  inceleyecek değ iliz. Ancak düşünceleri ve felsefe ile ilgileri ba-
kımından en tan ınmış  olan iki mutezili düş ünür,den bahsetlmekle yetinece ğ iz. 

Ebu İ shak İbrahim b. Seyyar an-Nazzam (01m.H. 231 /M.845): 

Basra'da doğ du. Bir rivayete göre nesir ve ş iir yazmakta (tanzim etmekte) 
çok usta olduğ u için, diğ er bir rivayete göre ise pazarda boncuk nevinden baz ı  
maddeleri dizip nizama sokmakla ve onlar ı  satmakla me ş gul olduğu için ken-

disine Nazzam dendi. Hi şam b al-Hakem ( ı  36) ve Ebu'l-Huzeyl al-Allaf (Ölm. 
1-1.235 /M.849)' ın derslerine devam tti. İncil'i ve Tevrat'ı  ezberledi. 

Sumeniyye ve Seneviyye mezheplerinin görü ş lerini öğ rendi. Felsefeye kar şı  
derin bir ilgi duydu ve Yunan filozoflar ının eserlerini okudu. Onun görü ş -

lerine özellikle Aristo, Empedokles ve Anaxagoras' ın fikirleri etki yapt ı . Kelam 
ilminin geliş mesinde ve dinle felsefenin ba ğ daşmasında onun çalış malarının 
rolü büyüktür. Ö ğ rencisi Cahiz, onun devrinin en büyük bilgini oldu ğunu 
söykmi ş tir. Fakat Ehl-i Sünnet bilginleri Nazzam' ı  beğenmezler. Onun isla-
rniyete ayk ırı  göiü ş ler ta şı dığı nı  söylerler. Hatta Nazzam' ı  Tekafıful-edille'ci 
veya mulhid sayanlar da vard ır. Nazzam' ın en önemli baz ı  görüş leri şunlardır: 

ı — Allah dünyada kulların ın salah' ve iyiliğ i için olacak şeyleri yapmağ a 
kadirdir. Fakat kullarımn zarar ına ve kötülüğüne olacak i ş leri yapmağa kadir 
değ ildir. 

2- İnsanın bütün filleri sadece hareketten ibarettir. Sükûn da bir hare-
kettir. Ancak bu hareket, dayanma hareketidir. İ lim, düşünce ve irade ile il-
gili hususlar ise ruhun harketleridir. Esasen hareket bir şeyin yer değ iş itirmesi, 
bir yerden nakli'demek de ğ ildir; herhangi bir de ğ iş imin baş lang ı cıdı r. 

133 Bak. Lukman, ayet: 17. 
134 Bak. 	İmran, ayet: 104. 
135 Bak. at-Tenbih, s. 29-3o; an-Ne şş ar, an ılan eser, s. 81; Tarih al-Felsefet al-Arabiyye, 

c.I, S. 151. 

136 Hişam' ın hicri zo1-231 y ıllarında öldüğü san ılmaktad ır. Bak. al-İntisar, s. ı 6o. 
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3—İnsan gerçekten ruh ve nefsten ibarettir. Beden ise onun aletidir. Ruh 
lâtif bir ş ey olup bedene girmiş tir. Ruh öyle bir cevherdir ki onun zat ında 
değ i ş iklik ve tezat olmaz. Ruhun kuvveti ;  gücü, istitaas ı , hayatı  ve arzusu var-
dır. Fiilden önce kendi kendine bir ş ey yapma gücüne sahiptir. 

4—Cüz (atom), sonsuz olarak parçalan ır. Mesela bir çekirdeğ i sonsuz 
parçalara ay ırmak mümkündür. 

5—Renk, lezzet, koku ve ses cisimdir. 

6—İman sadece büyük günahtan sak ınmaktır. Dualar ın, namaz ın ve diğ er 
amellerin imanla bir ilgisi yoktur. 

7—Olgun ve ak ıllı  insan, dü şünce ve ak ıl yardımiyle şeriattan haberdar 
olmadan önce Allah' ın varlığı nı  bilmelidir. 

8—Ş eriatta tek bir habere veya icmaa dayanmak do ğ ru değ ildir, Çünkü 
bu yollarla elde edilen delillerin yanl ış  olması  mümkündür. 

Nazzam hadiscilerin s ırf nakil ve rivayete dayanarak herhangi bir mese-
lede hüküm vermelerini be ğenmez. Onun akla da önem vermesi kritik bir ka-
fada sahip oldu ğunu gösterir. 

Nazzam' ın ba şlıca eserleri ş unlardır: Kitap a<-Zerre, Kitab al-Hareket, 
ar-Radd ala'l-Manevipe, Kitab al-Alem, Kitab fi't-Tevhid ve Kitab an-
Nuket 3 7). 

al-Cahit (Ebu Osman Amr b.Bahr b.Mahbub al-Kinant al-Leyst): 

Yunan felsefesini, Fars kültürünü ve islam kelanum çok iyi bilirdi. Hicri 
159 yı lında Basra'da do ğup 96 yı l ya ş adı ktan sonra H.25 511\4.868 y ı lında öl-
mü ş tü. Halife Harun ar-Re ş id, al-Emin, al-Memun ve Mutevekkil devrini 
görmüş tü. Felsefi görü ş ler aras ında tabiat felsefesini benimsemi ş ti. Ona göre 
bütün bilgiler tabiat icab ı  zaruridir. İnsan e ş yayı  öğ renme yoluyla değ il, tabiat 
icabı  bilir. Tabiattaki cisimlerin bir nevi kudreti vard ır. Herhangi bir cisim, 
ne yok olur, ne de tükenir. Allah bile cisimleri yok edemez; ancak onlar ı  cüz-
lere ayı rabilir. 

Cahiz bu görü ş ü âlemin kıdemine inanan Yunan filozoflar ının tesirinde 
kalarak benimsemi ş tir. 

Yine Cahize göre Masan ın ancak irade kudreti vard ır. Ona nisbet edilen 
diğer fiiller tabiat icab ı  has ıl olur. 

137 Nazzam için bak. as- Şehrestani, al-Milel, c. I, s. 67-76; Eman al-Murtada, c.I, s. 
187; al-Fibrist, s. z5z; Tevil Muhtelef al-Hadis, s. 39-42; at-Tabsir, s. 43; al-Fark, s. 79-8o; 
Usul ad-Din, s. 335; Şerh al-Mevak ıf, s. 621; Telbis İblis, s. ı oz; at-Tenbih, s. 3z ; De Boer, an ı ları  
eser, s. 85-88; an-Ne şş ar, an ı lan eser, s. 114-118; Le sysüme Philosophique des Mu'tazila, s. 29-32, 

246; Zuhdi Hasan Carullah, an ılan eser, s. 107, 12o-129; al-İntimr, s. 2,8,13-16,19; Tabaka 
al-Mutezile, s. 49-52; Tarih al-Fay-ak s. 187 vdd. 
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Cahiz'in diğ er önemli bir görü şü de Ş eriatin tebliğ inden önce Allahın 

varlığı nı  ve Peygarrıber'in lüzumunu aklen kabul etmesidir. Ona göre ak ı llı  
olan ve buluğ  çağı na eren herkes Allah' ın yarat ıcı  olduğunu ve bir Peygamberin 
gönderilmesi gerektiğ ini, akli delillerle, Ş eriati i ş itmese de bilmelidir. Bu gibi 

akli delillerden mahrum olanlar ve Allah' ı  ve peygamberi bu şekilde tanımı -
yanlar cahil kimselerdir. 

Fakat Cahiz'in bizim için asil önemli taraf ı  şüpheciliğ idir. Özellikle hadis 

riv ayetinde ravilerin inançlar ının ve mezheplerinin oyn ıyacağ i role dikkati 

çekmiş tir (138). Akla ve tabiata uygun olm ıyan haberleri kesin olarak kabul 
etmemek taraftar ıdır. 

Cahiz'in ş üpheciliğ i yalnız hadisde değ ildir. Kitab ol-Hayvan ( ı  39)'da 

hocas ı  Ebu İ shak an-Nazzam' ın bir ş üpheciyi, bir münkire tercih etti ğ ini kay-
dediyor ve ş üphe etmeksizin bir inançtan diğerine geçilemiyeçe ğ ine işaret 
ediyor. Cahiz, bir dü şünceyi benimsiyen kimsenin, ilkin bu dü ş ünce üzerinde 
ş üphe ettikten ve fikir yorduktan sonra yakir ı  derecesinde o dü şünceye sahip 
olacağı nı  belirtiyor ( ı  4o). Ş üphe etmeksizin ve ak ıl ölçüsüne vurmaks ı zın 

herhangi bir bilginin yakin derecesinde bilinemiyece ğ ini ileri sürüyor. Cahiz'e 
göre ava% yani cahil kimseler şüphe etmek yetkisinden mahrumdurlar. Ş üphe 
etmek havassa yani seçkin kimselere mahsustur. Cahiller bir şeyi düş ünmek-
sizin ya tastik veya tekzib ederler ( ı 4 ı ). Üçüncü bir merhaleyi yani şüphe ve 
tenkit yolunu bilmezler. 

Cahiz'in bu gibi dü şünceleri, onun Ehl-i Sünnet bilginleri tarafından 
tekfir edilmesine ve z ındık sayı lmasına sebeb olmuş tur. Gerçekte de theo-
logique bakımıdan incelendiğ i takdirde Cahiz'in isramiyet'e ayk ı rı  dü şünceleri 
vardır. Fakat felsefi bak ımdan incelenince Cahiz'in ileri ve ak ı lcı  bir dü ş ünür 
olduğunu kabul etmek gerekir. Her şeyin dine göre halledildi ğ i bir devirde 
akıl ve mantık yolunu t ıı tup halifelerin saray ında itibar görmesi, onun ne kadar 
müessir ve kudretli bir dü ş ünür olduğ unu gösterir. Esasen Memun zaman ında 
Mutezile mezhebi tutunduğuna göre, bu devirde eserler veren (142) Cahiz'in 
İ slam topluluklar ına akıl, mantık, dü şünce ve felsefe yolunu açmakta müessir 
olduğunu kabul etmek gerekir (143). 

138 Bak. D. Sallum, an-Nakd al-Menhect İnd al- Cahit, s. 152-156, Bağdad 196o. 

139 Bak. Kitab al-Hayvan, c. VI, s. 35-36. 
ı 4o Bak. Ahmed Emin, Daha' 1-İslam, c. I, s. 42o-421. 
141 Bak. Kitab al-Hayvan, c. VI, Ş . 36-37,59. 
142 Cahizin baz ı  önemli eserleri şunlard ır: Kitab al-Hucac fi'n-Nubuvve, Kitab al-Ma'rife, 

Kitab ar-Radd aldl-Muiebbihe, Kitab Halk al-Kur'an, Kitab ar-Radd ala'n-Nasara, Kitab al-
Arab Va'l-Mevali, Kitab Kitab al-Hasid Va'l-Mahsud, Kitab , al-Hayvan, Kitab al-
Beyan Va't-Tebyin, Kitab Fadilet al-Mutezile... 

143 Cahiz için bak: Email al-Murtada, c.I, s. 194; Mu'cem al-Udeba, c. XVI, s. 74-76; 
Vefayat al-Ayan, c. III, s. ı 4o; Tevil Muhtelef s. 71-7z; Kitab at-Tenbih, s. 32; a ş -
Ş ehrestan?, an ılarn eser, c. I, s. 94-96; al-Farrk, s. lo5-16; at-Tabsir, s. 49; şerh al-Mevak ıf, 
s. 623-624; al-Fihrist' s.253; Tarih al-Felsefe fi'l-İslanı , s. 88 ; Le Sysüme Philosophigue des Mu' te- 

S. 32-35; Tabaka/ al-Mu"tezile, s. 67-7o; al-Mutezile, s. 145-149; al-İntisar, s. 79. 
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-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GAZZALI 

A — Hayatı  ve çe ş itli görüş leri 

ı — Ga ıll'ılin hayatı  : 

Ebu Hamid al-Gazzali (144) H•45o /M. ı  o58 yı lında Tus ş ehrinde doğ du. 
Henüz çocuk iken babas ını  kaybetti. Babas ı  onu ve diğ er oğ lu Ebu'l-Futuh 
Ahmed al-Gazzali (01m.H.5zo /M. ı  ı  z6)'yi Yusuf Nessac ad ında fakir bir 
arkada şı m emanet etmi ş  ve onlar ın tahsil yapmalar ını  dikmiş ti Sufl bir zat 
olan Yusuf Nessac babalar ından kalan mal ve para bitinciye kadar bu iki 
çocuğun eğ itimi ile meş gul oldu. Daha sonra bunlara tahsil yapmalar ını  ve bir 
medreseye s ığı nmalarını  tavsiye etti . Okuyup yazmas ını  öğ renmiş  bulunan 
iki karde ş  kitap istinsah ederek geçimlerini sağ lıyorlard ı . Bu iki karde ş ten daha 
zeki ve ilme kar şı  daha hevesli olanı , bizim burada as ıl konumuzu te ş kil eden 
Ebu Muhammed b. Muhammed b.Muhammed al-Gazzali idi ( ı 45).Ebu Hamid 
memleketi olan Tus'da Ahmed b. Muhammed ar-Razkani ad ında bir bilginden 
fıkıh tahsil etti. Daha sonra Curcan'a giderek orada Ebu'l-Kas ım al-ismaîli 
(01m.H.477 /M.1084 ( ı 46)'den ders ald ı . Curcan'dan tekrar memleketi olan 
Tus'a döndü. Buradan da Nisabur'a girderek o zaman ın tanınmış  bilgini İ mam 

144 Bu Gazzali sözü üzerinde iki önemli görü ş  vard ır. Birincisi bu kelimenin iki "z" 
ile yani "Gazzali" ş eklinde okunmas ı  tezidir. Bu teze göre Ebu FIamid'iri babas ı  yün eğ ir-
diğ i için sanat ı  icab ı  Gazzali soyad ın ı  ta şı yordu. Gerçi bu durumda Gazzal dernek daha do ğ ru 
olurdu. Fakat Havarizm ve Curcan taraflar ında mübalağalı  ism-i failin sonuna î sesi veren 
bir arapça ya ilave etmek adet idi. Nitekim kassar'a kassari, attar'a attari diyorlard ı . İ kinci 
görüş  ise bu ismin Ebu Hamid'in doğduğu Gazale köyüne nisbet edilmesidir. Bu durumda 
bu kelimeyi bir z ile yani "Gazali" şeklinde okumak gerekir. Bu iki tezden her ikisi de yayg ın- 
dır. Biz bizirinci yaz ış  şeklini kullanacağı z. Bak: Vefeyat al-Ayan, c. I, s. 81; Ithal as-Sade 
c. I, s. 18; H.Z. Ülken, islâm Felsefesi, s. 3 24. 

145 Ebu Hamid'in karde ş i Ahmed al-Gazzali de oldukça tan ınmış  bir ilim adamıdır. 
Fı k ıh, kelam ve özellikle tasavv ufta ihtisas ı  derin idi.Çok güzel va'zederdi. Bir ara Ba ğdad'- 
daki Nizamiye Medresesinde karde ş ine veltaleten ders verdiğ i de malûmdur. Gazzalrnin 
tanı nm ış  eseri İhya'yı  "Lubab al-İhya" adıyle bir cilt halinde özetliyen de Ahmed al-Gazzali-
dir. Bak. al-Bidaye Va'n-.Nihaye, c. XII, s. 1,96; Vefayat al- Ayan, c. I, s, 8o-81. 

146 Baz ı  kaynaldarda Gazzalrnin Curcan'da ders ald ığı  kimse Ebu Nasr al-Ismaili olarak 
gösterilmi ş tir. Halbuki bu zat H. 405 y ı lında ölmü ş tür. Doğ rusu Ebu'l-Kas ım al-Ismaili olacak. 
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al-Harameyn (01m.H.478 /M. ı  o85)'in derslerine devam etme ğ e ba ş ladı . Ondan 
mezhep, usul al-fıkh, mant ık, kelâm ve cedel ilinı lerini öğ rendi. Az zamanda 
öğ renci arkada ş ları  aras ında seçkin bir duruma sahip oldu. Hocas ı  İmam 

al-Harameyn H. 478 de öldükten sonra vezir Nizam al-Mülk (01m.H.485 
/M. ı  o9z)'ün yanına gitti. Orada bilginler aras ında yap ı lan bir yarış mada birinci 

geldi ve tan ınmış  vezirin sayg ı sını  kazandı . Nihayet Nizam al-Mülk onu H. 
484 /M. ı o9 ı  yı lında Bağ dad'daki Nizamiye Medresesine Müderris olarak atad ı . 

Başarı sını  değ erlendirerek Gazzalrye "Zeyn ad-Din" Dinin Süsü ünvan ını  
verdi. Dü şünürümüzürt bütün ömrü boyunca yapt ığı  çalış malariyle 
yetin diğ er dinlerden ve felsefeden üstün oldu ğunu isbatlamağa giri şmesinden 

dolayı  "Huccet al- İ slam" Islam' ın Delili lakabiyle de affildığı na tan ı k olmak-

tayız (147). Hatta bu ikinci ünvan birincisinden daha yayg ın olmuş tur. Gazzali 
Bağ dad'da bir yandan 3o0 kadar ö ğ renciye ders verirken, di ğer yandan eser 

yazıyor ve siyasetle de me ş gul oluyordu. Halife ile Sultan Melik ş ah (01m.H. 

485 /M.1o92) aras ında elçilik bile yapt ı  (148). Fakat Bağdad'da Gazzalrnin 

bu gibi faaliyetleri çok sürmedi. H.488 /M. ı o95 yı lında geçirdiğ i bir ş üphe 

krizinden sonra Ba ğ dad' ı  terketti Inzivaya çekilmb ğe karar verdi. İ ki sene 

kadar Ş am'da sessiz bir hayat sürdü. Daha sonra Kudus'e gitti. Hz. İbrahim'in 

mezar ını  ziyaret etti. Burada ş u üç ş ey hakk ında yemin etti: 

ı — Sultanlar ın yanına gitmemek, 

2—Münazara yapmamak, ve taassup göstermemek. 

3—Sultanlardan maddi yard ım almamak. Kendi kendine bu hususlarda 
iyice karar verdikten sonra Hicaz'a gidip Haç vazifesini tamamlad ı . Tekrar 

Ş am'a döndü. Bir ara İ skenderiye'ye gitti. Bir rivayete göre Sultan Yusuf b. 
Taş fin (01m.H.500 /M. ı  ı o6)'i ziyaret etmek üzere Magrib'e gitmek istedi 
ve fakat onun ölüm haberini duyunca bu ziyaretten vazgeçti ( ı 49). Gazzali, 

böylece şurada burada ı  ı  yıl kadar münzevi bir hayat sürdükten sonra Fahr 
al-Mülk (01m.H. Ş oo 	ı o6)'ün, kendisinin tedrise dönmesi hakk ındaki 

israriyle kar şı la ş tı . Bu çağ rıya ba ş langıçta uymak istemedi. Fakat Vezir Fahr 
al-Mülk, çağ rı sını  kesin bir emir halinde bildirdi ( ı 5o). Bunun üzerine Gazzali 
baz ı  mutasavv ıf arkada ş larına danış tıktan sonra kar şı  koyulmas ı  güç olan bu 

çağ rı yı  kabul etti. H.499 /M. ı  ı  o5 yı lında Niş abur'daki Nizamiyye Medrese-
sinde ders vermeğ e ba ş ladı . Burada bir •y ıl kaldıktan msonra memleketi olan 
Tus'a çekilerek tekrar yaln ızlığı  tercih etti. Bir ara onun Sultan Sencer (01m. 
H.55 2 /M. I ı 57)'e ş ikayet edildiğ i de bilinmektedir. Ş ikayet konusu, Gazzalr- 

147 Bak. al-Bıcklye Va'n-Nihaye, c. XII, s. 137; al-Muntazam c. IX, s. 55; Muhammed 
Lutfi Cuma, Tarih Felasifet al-İslam, s. 67, Mıs ır. 

148 Bak. Fadail al-Enam, 
149 Bak. Vefeju ı t 	c. III, s. 353-354;  Gazzall, al-Kıstas al-Mustakinı , Mustafa 

Kabbani'nin önsözü, s. 8, M ıs ı r ı 9oo; 
ı 5o Bak. al-Munkiz, s. 29. 
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nin al-Menhul MM Talik al-Usul adli eserinde İmam Ebu Hanife'yi biraz ten-
tenkit etmesi idi ( İ  5 İ ). Sultan Sencer bu ş ikayet üzerine Gazzati'yi huzuruna 
çağı rttı . Gazzall, bu ça ğ r ı  kar şı sında bir süre direndi ise de neticede Sultan ın 
huzuruna çıktı . Ebu Hanife hakk ında kötü bir ş ey dü şünmediğ ini, bilâkis ona 

kar şı  çok sayg ı sı  olduğ unu açıkladı . Hattâ hiçbir mezhep için taasup göster-
mediğ ini beyan ederek "makulatta burhana ve akla dayan ırım, Ş eriatta ise 
mezhebim Kur'an'd ır. İmamlardan hiç birini taklit etmem" dedi (152). Böylece 
Sencer'in sayg ı sını  kazand ı  ve kendisini ş ikayet edenler utand ı . 

Gazzali'nin hayat ının sonuna doğ ru Tus'daki özel öğ rencileriyle me şgul 
olduğu ve tasavvufi bir hayat sürdü ğü bilinmekmektedir. Hayata gözlerini 
H.   /M.1 ı o İ  yı l ında yumdu (153). 

2 — Gazzali ve kelâm ilmi : 

Gazzali gençli ğ inden beri kelam ilmi ile de u ğ raş mış tır. Bu konuda en çok 

faydalandığı  şahı s, İmam al-Harameyn idi. Fakat'E ş 'ari (01m.H.33o /M.94 ı )'- 

nin ve Bak ıllanI (01m.H.4o3 /M. ı  o ı  z)'nin eserlerini de okumu ş tu. Ayrı ca 

Mutezile, Cebriyye ve Mü şebbihe gibi Ehl-i Sünnet'in beğenmediğ i mezhep-

lerin görü ş lerini de ö ğ rendi. Kelam ilmine dair çe ş itli eserler yazd ı . Bunlardan 

baş lıcaları  şunlardır: İlcam al-Avam An İlm al-Kelâm, al-İktisad 
ar-Risale al-Kudsiyye (i 54), Kavaid al-Akaid ( İ  55), al-Muntahal Fi'l-Cedel. Ayrı ca 

Gazzali, al-Mustasfa Min İlm al-Usul'da, Faysal at-Tefrika'da, al-Munkk'de, 

151 Gazzalryi sevmiyenler al-Menhul, Mi,rkat al-Envar ve al-Munkiz MM ad-Dalal adl ı  
eserine Ş eriata uym ıyan baz ı  cümleler ekleyerek onu küçük dü ş ürmeğ e çalış mış lardır. Fakat 

Gazzali bu hilenin fark ına vararak kendisini çekemiyenleri utand ı rdı . Bakın ız: Fadai'l al-

Enam, s. 3, 15-17. 

152 Bak. Fadai'l-al Enam, s. 12. 

153 Gazzali ve hayat ı  için bak: al-Munkiz MM ad-Dalal, s. 3,6,8,21-3o; al-Gazzali, al-

Mustasfa MM İ lm al-Usul, C. I, S. 3, M ı sır 1937; Fadai'l-al-Enam, s. 9,41-45,51,70,83; İsmail 

b. Abd al-Gafir al-Far ı si, as-Siyak li-Tarih-i Nisabur (İbrahim b.Muhammed as-Sarifini taraf ın- , 

 dan seçilmiş  metinler), varak: zo a-zo b, Köprülü K.No: 11524 Ebu Bekr b. Hidayet Allah 

al-Huseyri al-Musannif, Tabakat aş -Safiiyye, s. 69, Bağdad 1356; as-Subki, Tabakat as-şafiiyye 

al-Kubra, c. IV, s. 1o2-123; İthaf as-Sade, c.1, s.7-19; al-Bidaye Va'-n Nihaye, c. XII, s. 139, 

149, 172-174, 186; Tarih Ebi'l-Feda, c. II, s. 218, 236; İbn al-Esir, al-Kamil, c. VI11, s. 178, 

264; al-Muntazam, c. IX, s. 87, 168; Abd ad-ad-Daim, Itirafat al-Gazali, s. 9-10, 96-118,136, 

148, Kahire 1943; al-Ahlak ind aLGazalî, s. 39-48, 58, 71, z38; Ülken, Islâm Felsefesi, s. 

325-327; Carra de Vaux, Gazzali, s. 41-4z; Macdonald, The Life of al-Gazalf, Journal of the 

American Oriental Society içinde, c. XX, s. 74, U.S.A. 1899; Hana'l-Fahuri, Tarih al-Felsefet 

al - Arabbiyye, c. II, s. 255; B. Gardet et Anawati, İntroduction d la The'ologie Musulmane, s. 69, 

Paris 1948; F. Jabre, La Notion de la Ma'rife Chez Chazali, s. 9—zo, Beyrouth 1958; F. Jabre, 

La Notion de Certitude•s.19, Paris 1958; F.Jabre, La Biographie et l'Oeuvre de Ghazali, s.84-91, 

Melanges, ı , Institut Dominicain d'Eludes Orientales dee Caire, 1954- 
154 Bu eser mustakil olmakla beraber sonradan yazar taraf ından Kavaid al-Akaid içine 

de dercedilmi ş tir. 
155 İhya'nın bir kitab ıdır. 
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Ravdat at-Talibin'de, al-Madnun'larda, Kimya -yı  Saadet'de ve ar-Risale ‘al-Le-

dunniyye'de az çok kelâmdan bahsetti ( ı  56). Genel olarak E ş 'arrnin izinde yü-

rümekle beraber zaman, zaman baz ı  küçük meselelerde ondan ayr ı ldı  ( ı  5 7). 

Gazzalrnin kelam ilmini tarifi ve ona verdi ğ i değ er bazan yazd ığı  eser-

lere göre de ğ iş ir. Munki'de kelâmın amac ını , "Ehl-i Sünnet akidesini koru-
mak ve bu akideyi kar ış tırmak istiyen sap ıklık ehline kar şı  koymak" diye 

göstermektedir (15 8). al-İktisad'da kelâmı  Allah'ın varlığı na, sıfatlarma, fiil-- 

lerine ve peyğamberlerin do ğ ruluğuna delil getiren ilim olarak sunmaktad ır 
(159). ar-Risalet al-Ladnniyye'de tevhid ilminin yani kelâm ın Allah' ın zatından, 

kıdeminden, fili ve zati s ıfatlar ından, peygamberlerin, imamlar ın ve sahabe'nin 

durumlar ından, Ahiret hayat ından ve Allah' ın görünmesi meselesinden 

bahsettiğ ini kaydetmektedir (1 6o). 

Gazzalrye göre bu ilmin delilleri Kura'n, Hadis, akli ve mant ıki deliller-

dir. Kelâmalar bazan has ımlarının ve felsefecilerin dayand ıkları  mukaddime-

leri alarak delil olarak kullanm ış laı dır ( ı 6 ı ). Fakat Gazzali kelâm ın herkes 

için faydal ı  olmıyacağı  inanc ındad ır. Özellikle İlcam al-Avam'da kültürsüz 

kimselerin kelâmla uğ raş mamalarını  tavsiye eder. Ona göre din bak ımından 

insanlar 4 bölüme ayr ı lırlar: 

ı — Allaha ve peygambere inan ıp ibadetiyle veya sanatiyle me şgul olan 

kimseler. Bu gibi kimselere kelâmdan bahsetmek do ğ ru olmaz Çünkü kelam 

meselelerini kavr ıyamıyacak derecede olan böyle bir kimse şüpheye dü ş ebilir. 

2—Kâfir veya sap ık olan kimseler. Bunlara da kelâm ilmiyle kar şı lık veri-

lemez. Bunlar bilgisiz ve taklidcidirler. Bu gibi kimseler k ılıç veya zor kar şı
sında ancak gerçe ğ i kabul ederler. 

3—i ş itme veya taklid yoluyla gerçe ğ i kabul etmi ş  kimseler. Bunlar fı tra-

tan arılaLış h olurlar. Fakat kendilerine herhangi dini bir mesele mü ş kil görü-

nebilir; hatta bu yüzden ş üpheye dü şebilirler. İş te bu gibi kimselerin mü ş kil-

lerini çözmek için inandı rıcı  kelâmi deliller kullan ı lır. 
4—Bir de sap ık olan ve fakat çok zeki ve anlay ış lı  olan kimseler vard ı r. 

Bunlar zekalar ı  icabı  kendi yanlış  akideleri hakk ında ş üpheye düş mü ş  olabilir-

ler. Bu gibi , kimseler gerçeğ i kabule müsaittir. Bu sebeple onlara kelâml delil-
lerden bahsedilebilir. Fakat bunu yaparken sözü uzatinamak, yumu şak dav-

ranmak ve kar şı  tarafı  inatla ş tırmamak gerekir (162). 

156 Bütün bu eserler hakk ında baktım: Maurice Bouyges, Essai de Chronologie Des 
Oeılvres de al-Gbazall, 13eyrouth 1959; ithal as-Sade, c. I; Recueil Des Textes inddits, s. 92-93. 

157 Bak. ar-Razi, Munazaı;at, s. 29, Haydarabad 1355; Ülken, İslânt Felsefesi, s. 325; 
Faysal at-Tefrika, s. 1-3 . 

158 Bak. al-Munkk, s. 6. 
159 Bak. al- iktisad 	 s. 8, Ankara 1962. 

169 Bak. ar-Risale al-Ladunniyye, s. 15, Mı sır 1328. 

ı 61 Bak. al-Munkiz, s. 7; ar-Risale al-LadunMyye, s. 15. 

162 Bak. al-İktisad, s. 9-12; introduction ida Th6logie Musulmane, s. 7o-71. 
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Öte yandan Gazzali, İhya'da kelâm ilmini farz- ı  kifâye saymış  ve hatta bu 
ilmin mükâşefe ilmine perde olaca ğı nı  söylemiş tir (163). Faysal at-Tefrika' da 
daha da ileri giderek baz ı  istisnalarla kelâm ilminin ö ğ renilmesini haram say-
mış tı r (164). Istisna ettiğ i şahıslar da iki gruba ayr ılı r: 

ı — Yukarda bahsedildiğ i gibi zeki ve okumu ş  olan ve fakat şüpheye dü ş -

mü ş  olan kimseler. Kur'an, hadis veya Sahabe'den yap ılan nakiller böyle bir-
kimsenin şüphesini yoketmediğ i takdirde onu kelâmla tedavi etmek yerinde 
olur. 

z— Çok zeki, ilmi derin ve imanı  sağ lam bir kimsenin ba ş kalarını  manen 

tedavi etmek, onlar ın şüpheleAni gidermek amaciyle kelâm ilmini ö ğ renmesi 

caizdir. Esasen Gazzali'ye göre mütekellimin iman ı  taklid derecesine yak ın-

dır. Avamın imanı  ile mütekellimin imanı  arasında pek çok fark yoktur. Fark, 
mütekellimin sap ık görü ş leri defetmek usulünü bilmesindedir. Gerçek iman, 
ariflerin imarud.ır (r65).. 

Fakat Gazzali, al-Mustasfa' da kelâm ilmini çok öğmektedir. Hattâ 

"kelam ilmi dini ilimler aras ında rütbe itibariyle en yüksek oland ır" demek-

tedir (166). 

Gazzalrnin kelâm hakk ında zaman zaman farkl ı  görü ş lere sahip olmas ı  
gariptir. Fakat onun bu farkl ı  görü ş lerine toplumsal hadiseler ve kendi şüp-

hesi de sebep olabilir. Bazan da kendisine soru soranlar ın kültür derecelerine 
göre görü ş lerini açıkladığı  için çeliş ikliğe dü ş tüğü vakidir. O toplumda sapık 
görü ş lerin çoğ aldığı nı  gördüğü ve onlar ı  susturmak için etkilendi ğ i zamana 

larda bir mütekellim gibi kelam ilminin derinliklerine dalm ış  ve sap ık görü ş -

leri çürütmeğe çah şmış tır. 

Mutezile'yi, Cebriye'yi, Mü şebbihe'yi ve Muatt ıla'yı  (167) kötülemi ş  ve 

Ehl-i Sünnet'in yolunu ö ğ müş tür. Fakat öte yandan kelâm ın kendi şüphe-

sini gidermeğ e yeter bir ilim olmad ığı nı  dü şündüğü anlarda da ona pek de ğ er 

vermemiş tir. Hatta al-Munkk' de "kelâm benim için yeter ve derdime ş ifa olucu 

bir ilim değ ildir" demiş tir (168). 

3 — Gazzali ve felsefe : 

Gazzali felsefeyi herhangibir üstattan ö ğ renmedi. Bizzat kendi ifadesine 
göre Bağdad'da ders verdiğ i sıralarda bo ş  vakitlerini felsefi eserler okumakla 

163 Bak. İhya Ulum ad-Din, c. I, S. 22-23, İstikamet Matbaas ı , Mı sı r. 
164 Bak. Faysal at-Tefrika, S. 20-21. 

163 Bak. al-Gazzali, Kitab al-Erbaın, s. 277, Mıs ır 1328; İthaf as-Sade, c. VII, s. 239; 
al-Kıstas al-Mustakirn, s. 84. 

166 Bak. al-Mustasfa Min İ lm 	c. I, s. 4- 5. 
167 Bak. al-Gazzali, Ravdat 	s. 154-138, Mı sı r 1 344. 
168 Bak. al-Munkk, s. 7. 
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geçirdi. Bu incelemelerine iki sene kadar devam ettikten sonra, bir sene müd-
dede de okuduklar ını  tekrar etmekle me ş gul oldu. Okuduğu baş lıca kitaplar 
İ bn Sina ve Farabi'nin eserleri ve İ hvan as-Safa Risaleleri idi (169). Ayr ıca Ebu 
Hayyan at-Tevhiclrnin kitaplar ını  da okudu ( ı  7o). Bunlardan ba ş ka Plotinos'un 
Enn&ıdeslarının bir k ı smının tercümesini görmü ş  ve Hint kültüründen haber-
dar olmu ş tu ( ı  71). İbn Seb'in (01m.H.668 /M. 269)'e göre Gazzalrnin ak ıl 
ve nefs konusunda söyledikleri, Pythagorasc ıların görü ş lerinden ibarettir ( 72). 
Bundan da anla şı lacağı  üzere Gazzali sadece İ slam filozoflar ın ın eserlerini 
okumakla yetinmemi ş , ayn ı  zamanda yunancadan veya Süryaniceden Arab 
çaya çevrilmi ş  felsefi eserlerden de istifade etmi ş tir. 

Gazzali felsefeyi iyice ö ğ rendikten sonra bu konuda eserler de yazma ğ a 
ba ş ladı . İ lkin filozofların bilgi ve davalar ını  olduğu gibi ortaya koymak üzere 
Makasıd al-Felasife'yi yazdı . Bu eser Gazzalrnin öldü ğü yani XII. as ırda Do-
minique Gundisalvi tarafından litinceye çevrildi (173). Ayr ıca Yahudi filozof 
Albalag, Makasıd al-Felasıfe'yi baz ı  ilasselerle "Tiqqan ha-De'öt" adiyle ibrani-
ceye çevirdi (174). Gazzali daha sonra filozoflar ın davalarını  çür4tmek üzere 
Tehafüt al-Felasife'yi yazd ı . Bu eserin çe ş itli dillere litinceye, ibraniceye, alman-
caya, İ spanyolcaya, frans ızcaya ve türkçeye çevrisi yap ıldı  (175). al-Beyhald 
(Olm.H.565 /M.ii69)'ye göre Gazzali, Tebafat'ü yazarken Yahya an-Nahvr-
den çok istifade etti (176). Fakat GazzaWnin felsefi eserleri sadece bunlardan 
ibaret değ ildir. Maaric al-Kuds fi Medaric Marifet an-Nefs de onun felsefi görü ş -
lerini aksettiren önemli bir eseridir. Eser, M ı s ır'da bas ı lmış tı r. Miskat al-En-
var, al-Madnun as-Sagir, al-Madnun bih ala Gegrı  Ehlih, ar-Risale al-Ledıınniyye ve 
_Nıa'nın bir parças ı  olan Kitab Acaib al-Kalb GazzaWnin felsefi dü ş üncelerinden 
bahseden eserleridir. Ayasofya Kütüphanesi No: 1696 da katy ıtlı  al-Maarif 
al-Akliye adlı  eseri de felsefi konulara yer veren önemli bir risaledir (177). Maale-
sef bu risale henüz tam olarak yay ınlanmamış tır. 

Gazzali, al-Munkk'de felsefecileri üç bölüme ay ırmaktadı r : 

Dehriler. 

169 Bak. al-Munkk, s. 7-9. F. Jabre' ı n zannettiğ i gibi Gazzali, Cuveyni'nin kontrolu 
alt ında filozoflar ı  incelemedi. F. Jabre' ın bu iddias ı  için bak. La Biographie et l'Oeuvre de Gha-
zali, s. 78. 

ı 7o Bak. İ bn Teymiye, Kitab Bugyet al- Murtad, s. Jo7. 
171 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, La pensee de l' İslam s. 235, İstanbul 1953. 
172 Bak. İbn Seb'in, Kitab Budd al-Arif, Varak: 44 b, Millet Kütüphanesi (Cart ı llah, 

ef), No: ı 273. 

173 Bak. G.Quadri, La Philosophie Arabe, S. 122. 

174 Bak. Vajda, İsaac Albalag, s. 7, Paris 196o. 

175 Bak. Dr. Mubahat Türker, Cf Tehafut Bak ı m ından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 42, 
Ankara 1956. 

176 Bak. Tarih Hukema 	s. 39— 4o;Abdurrahman al-Bedevi, al-Eflatuniyye al 
Muhdese, s. 34, al-Kahire 1 955- 

'77 Bak. Bouyges, Essai de Chronologie, s. 37• 
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2- Tabiatç ılar. 

3— İ lahiyatçilar (178). 

Ş imdi bunlar ın görü ş lerini Gazzalrnin dü şüncesine göre aç ıklıyahm.: 

Bunlardan Dehriler yarat ı cı  bir Allah' ın varlığı nı  kabul etmezler. Bu 
âlemin nebat ve hayvanlariyle ezelden beri böyle mevcut oldu ğunu ve böylece 
sonsuza kadar devam edece ğ ine inanırlar. Bunlar z ındıktı rlar. 

Tabiatçılar ise nebat, hayvan ve âlemle me şgul oldular. Bunlar ın yaratı -
lışı ndaki acaiplikleri gördüler. Hayvanlar ın uzuvların ı  inceledikçe her şeyde 
bir düzen ve tertip oldu ğunu anlad ılar. Bu sebeple de yarat ı cı  hakim bir var-
lığı n yani Allah' ın varlığı nı  kabul ettiler. Fakat bunlar insan ın hayat ve idrak 
kudretinin, mizaç ve bedenine tabi oldu ğuna, insan ın ölmesiyle nefsinin de 
öleceğ ine ve bir daha dirilmiyece ğ ine inand ılar. Netice olarak hesap gününü 
ve Ahiret hayat ını  inkar ettiler. Bu sebeple bunlar ı  da zınd ı klardan saymak 
gerekir. 

İ lahiyatç ılara gelince: Sokrates, Eflatun ve Aristo bunlardand ır. Ariş to 
mantık ilmini ortaya koymu ş , ilimleri tasnif etmi ş  ve kendinden önceki filo-
zofları  tenkit etmi ş tir. Fakat Gazzali'ye göre onda Ş eriat bak ımından küfür 

tohumlar ı  kalmış tır. Bu sebeple ona uyan ve onun fikirlerini yayan Farabi 
(Ölm.H.339 /95o) ve İbn Sina (ölm.H.428 /M.1036) gibi İslam filozoflarını  
da tekfir etmek gerekir. Bu iki filozofun nakillerine bak ı lırsa Aristo felsefe-
sinin gereğ i olan ilimlerin bir k ısm ı  küfür, bir k ısm ı  bid'at ve diğer bir kısmı  
ise hakikatt ır (179). 

Gerçekte Gazzali, İ bn Sina ( ı  8o) ve Farabrnin felsefesine zo madde halinde 
Tehafut al-Felasife adlı  eserinde cevap vermi ş tir. zo maddede incelediğ i 20 

meseleden 17 sini sap ıklık, 3 tanesini de küfür saym ış tır. Bu meselelerde 
Gazzall ş u hükümlere var ıyor: 

ı — Felsefecilerin âlemin ezdi olduğuna •dair görü ş leri yanlış tı r. 

2- Alernin sonsuz oldu ğu hakk ındaki fikirleri çle yanlış tı r. 

3- Allah'ın âlemin yap ıcı sı  ve âlemin de Allah' ın eseri olduğuna dair 

verdikleri deliller yetersizdir. 

4— Onlar âlemin Yarat ı cı sının varlığı nı  isbattan acizdirler. 

178 Bak. al-Mıtnkk, s. 8. 

179 Bak. Ayni eser, s. 8-9. 
18o Gazzali, İbn Sina'y ı  tekfir etmiş tir. Fakat onun eserlerinden de pek çok istifade 

etmiş tir. Hatta baz ı  cümleleri aynen İ bn Sina'dan alm ış tır. Bunun tahkiki için bak ın ız: İhya 

Ulum ad-Din, c. III, S. 12 ve İ bn Sina, an-Nami at-Tası 'Fi Makamat al-Arafin,s. 17; Gazzali, 

al-Maksad al-al-Ayna S'erh Esma Allah al-Husna, s. 3 ve İbn Sina, al-Enmat as-Selas al-Ahire 

Min farat Va't-Tenbihat, S. 21. 
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5—Filozoflar Allah' ın birliğ ine ve iki ilahm mevcudiyetinin imkans ız-
lığı na dair yeter delil verememektedirler. 

6—Onların, Allah'ın sıfatlar ını  inkar etmeleri hatad ı r. 
7—Allah' ın zatı  cins ve fasla ayr ılamaz gerekçesiyle Allah' ın tarifi yap ı -

lamaz demeleri yanlış tı r. 
8—Allah mahiyetsiz basit bir var ıktır demekle hataya dü şmü ş lerdir. 

9—Onlar Evvel'in cisim olmad ığı nı  açıklamaktan acizdirler. 

'o— Felsefeciler âlemin bir yap ıcı sı  ve bir sebebi oldu ğunu isbat edeme-
diler ve böylece atheisme'e dü ş tüler. 

ı  I— Allah' ın kendi zat ı  dışı ndaki ş eyleri bildiğ ini isbatlamaktan acizdirler. 

2— Allah'ın kendi zaten bildiğ ini söylemekten de acizdirler. 

13— Allah'ın cüziyat ı  bilmiyeceğ ine dair iddialar ı  yanlış tı r. 
Semavi kürelerin hayatlar ı  olduğuna ve bir iradeye sahip Nefsten 

çıkan dairevl hareketlerle Allah'a itaat ettiklerine dair hiç bir makul delil vere-
memektedirler. 

15—Semavi kürelerin belli bir amac ı  ve kendilerine hareket veren bir ar-
zular ı  bulunduğunu iddia etmeleri yanl ış tır. 

16—Semavi nefislerin cüziyat ı  bileceğ i ve onlar üzerine tesir edece ğ i hak-
kındaki görü ş leri de yanlış tı r. 

17—Felsefecilerin baz ı  ş eylerin tabiat kanununa ve âdete ayk ırı  olarak 
meydana geleceğ ini inkâr etmeleri hatad ır. K ı sacas ı  onlar ın illiyet (causalite) 
nazariyesine dayanarak mucizeyi inkarlar ı  yanlış tı r. 

18—Onlar insan nefsinin cisimsiz ve arazs ız olarak kendi kendine kaim 
bir cevher olduğu hakkındaki iddialarını  kuvvetli delillerle isbat edemiyorlar. 

19—Be şeri nefislerin yok olm ıyacağı na dair de yeter delil veremiyorlar. 

zo- Cesetlerin dirilece ğ ini, Cennetin zevklerini ve Cehennemin elemlerini 
inkarları  her bak ımdan batildır 

Gazzali felsefecileri, cesetlerin dirilmesini ve Allah' ın cüziyat ı  bileceğ ini 
inkar ve âlemin ezeli oldu ğunu iddia etmeleri sebebiyle tekfir etmi ş tir. 

Gazzali'nin, âlemin k ıdemi hakkında felsefecilerin delillerini çürütmesi 
dikkati çekicidir. Felsefeciler bu hususta bir kaç delil ileri sürmü ş lerdir. Filo-
zofumuz ise bu delilleri ustaca .çürütmesini bilmi ş tir. Ş imdi felsefecilerin delil-
lerini ve Gazzalrnin cevab ını  s ı rasiyle görelim. 

Felsefeciler derler ki Kadim'den hadisin ç ıkması  imkans ızdır. Kadim'-
den âlem ç ıkmaz, çünkü âlemin vücudu için müreccih yoktur. Bu durumuda 
âlem s ırf mümkün olur. Eğ er âlem hadis olsa idi bir müreccihin bulunmas ı  

181 Bak. Tuhafut al-Felastfe, Dar al-Maarif bask ıs ı , Mıs ır; Tarih al-Felsefet al-Arabbye, 
c. II, s. 258-259; S. Munk, Mdanges de Philosaphie Juive et Arabe, s. 376-378. 
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gerekirdi. Eğ er bir müreccih'in bulunduğu ileri sürülürse o zaman da ş u soru 
akla gelir: müreccih niçin alemi ba ş ka zamanda değ il de, ş u anda tercih et-
miş tir? Eğer Allah ba ş langıçta ihdasa kadir de ğ ildi de, şu anda kudret sahibi 
oldu ise, bu kudret nas ı l var oldu ? Belki Allah murid de ğ ildi sonra irade ile 
murid oldu denir. Bu irade Allah' ın zat ında-türeyemez Zira Allah, hadiseler 
için mahal olamaz. Allah' ın zatı  dışı nda da iradesi has ı l olamaz. Zira o vakitte 
Allah'ın mürid olmamas ı  gerekirdi? , • 

Gazzarnin cevab ının özeti• Allah kesin iradesiyle her ş eyi her zaman yap-
ma& kadirdir. Alemi ihdas etmek için istedi ğ i an ı  tercih kudretine sahiptir. 
Eğ er Allah bu, serbestiye sahip olmasayd ı , iradesinin mukayyed olmas ı  gere-
kirdi ( 82). 

2- Felsefecilerin bir diğ er delili şudur: Allah, âleme zaman bak ımından 
değ il, zat bak ı mından takaddüm etmi ş tir. Bu, ikinin birden önce gelmesi gi-
bidir. Yahut sebeb netice bak ımından bir ş ahs ın hareketinin, kendi gölgesinin 
hareketine tekaddürn edi ş i gibidir. Halbuki zaman bak ımından her iki hareket 
de müsavidir. Eğ er Allah' ın âleme tekaddümünden böyle bir takaddüm kasde-
dilirse, Allah ve âlem zaman bak ımından müsavidir. Birinin evvel, di ğ erinin 
sonra olmas ı  imkâns ızd ı r. Eğer Allah, âleme ve zamana zatla de ğ il, zaman ba-
kımından takaddüm etmi ş tir denirse, bu da âlemin ve zaman ın vücudunden 
önce içinde yokluk olan ezeli bir zaman ın bulunmas ını  gerektirir. Zamandan 
önce bir zaman ın bulunmas ı  ise imkâns ızdır. Böylece zaman ın kıdemini 
kabul etmek gerekir. Zaman ın k ıdemini kabul edince miiteharrikin k ı demi de 
zorunlu olarak ortaya ç ıkar (183). 

Gazzarnin cevab ı . Allah zamana ve âleme takaddüm etmi ş tir fikrinden 
maksat, Allah varken âlem yoktu; sonra Allah'la beraber âlem de var oldu 
demektir. Birinci halde tek bir zat ın yani Allah' ın varlığı , ikinci halde hem 
Allah'ın, hem de âlem'in varl ığı  kabul edilmiş tir. Üçüncü olarak bir şeyin yani 
zamanın araya girmesini kabule zaruret yoktur. Zaman ın k ı demini kabul eden-
ler, ancak vehme dü şenlerdir Allah vard ı  sözünde bir geçmi ş  anlamı  arama-
malıdır. Bu söz, Allah varken diem yoktu demektir. Bundan zaman mefhu-
munu aramak vehmin i ş idir. Zaman, hareketten do ğar, Hareketin haricinde 
zaman yoktur (184). 

3— Felsefecilere göre her hâdisten önce bir madde vard ır. Hiç bir hâdis 
maddeden musta ğ ni olamaz. Madde hâdis de ğ ildir. Hâdis olan maddenin şekil-
leri, arazlar ı  ve keyfiyetidir. Bunu biraz aç ıklamak gerekirse denebilir ki her 
Melis hudusundan önce ya vücudu mustahil (mumteni al-vucud), ya vücudu 
vacib (vacib al-vucud), ya da vücudu mümkün (mümkin al-vucud) olur. lk iki 

182 Bak. Tehafut al-Felassfa , s. 74-96. 
183 Bak. Aynı  eser, s. 96 vd. 
184 Bak. Aynı  eser, s. 96-1°3. 

68 



faraziye âlem için gerçek olamaz. Geriye âlemin vücudünün mümkün olmas ı  
kalıyor. Fakat vücudün imkan ı  da kendi kendine dayana ğı  olmıyan izafi bir 
vafı stır. Bunu izafe'edecek bir mahal laz ımdır, o da maddedir. Nitekim madde 
sıcaklığı , soğ ukluğ u; beyazlığı , sıyahlığı , hareket ve sükûnu kabul eder deriz. 
Has ılı  imkanı , kendi ba şı na kaim bir zat de ğ il, maddenin`bir vasfı  olarak kabul 
etmek gerekir (185). 

Gazzalrnin cevab ı : imkan, imtina ve vacip olma aklm hükümleridir. 
Bunlar birer vas ıf sayılmak üzere herhangi bir ş eye muhtaç de ğ ildirler. Eğ er 
imkan, izafe dilecek bir ş eye muhtaç olursa, imtinan ın da izafe edilecek bir 
mevcuda ihtiyac ı  vardır. Bu ise imkans ızdır (186). 

Felsefecilerin, Gazzalryi en çok k ızd ıran iddiaları  aras ında Allah' ın cüzi-
yatı  bilmiyseceğ i davası  da vard ır (187). Onlar diyorlar ki hadiseler de ğ iş kendir. 
Değ iş mede ilim, malûma tabi olur. Malüm değ iş tiğ i zaman, ilmin ve onu 
bilenin de değ iş mesi gerekir. Buna göre Allah cüziyat ı  bilseydi, O'nun değ iş -
mesi gerekirdi. Allah' ın değ işmesi ise muhaldir. O halde Allah cüziyat ı  bilmez. 

Gazzalrnin cevab ı : ilim, bilenin (alimin) zatına bir izafettir. İzafet değ iş -
tiğ i zaman, -zat kendi halinde kalır. Mesela benim solumda bulunan , insan, 
benim sağı ma geçse, değ işen ben değ ilim, odur. Diğ er yandan e ğ er dinin 
değ iş mesi alimin zat ında bir ş ey değ iş tiriyorsa, ilim çe ş itlendikçe zat ın da taad-
düdü gerekir. Insan ı , hayvanı  ve nebat ı  bilinek bir insanda çe ş itli zatlar ın bulun-
masını  mı  icab ettirir ? Üstetlik felsefeciler hem Allah' ı , hem alemi kadim sayı -
yorlar. Ondan sonra da alemde de ğ iş menin olduğ unu iddia ediyorlar. Halbuki 
ayn ı  iddiayı  Allah hakkında yapamazlar ve yapam ıyorlar. Bu onlar ın çeli ş meye 
dü ş tüğünü göstermez mi? 

Gaazali, cesetlerin dirilmesi meselesi üzerinde de çok durrnu ş tur. Çünkü 
felsefeciler bunu kabul etmiyorlar. Ölümden sonra elem veya zevki nefslerin 
duyacağı nı  ileri sürüyorlar. Felsefeciler bu iddiay ı  yaparken-  diyorlar ki alem 
yani madde kadimdir, sonludur. Nefsler ise sonsuzdur. Cesetler dirilse idi 
sonsuz olan nefslere kâfi gelmezlerdi. Gazali bu görii‘ ş il kabul etmiyor ve 
diyor ki âlemin kadim, nefslerin hâdis olmas ı , nefslerin maddeden fazla 
olmas ını  gerektirmez. E ğ er nefsler fazla olsa bile, Allah yeniden o nefslere 
yetecek kadar, madde yaratamaz m ı  ? Bundan ba ş ka maddenin sonlu olmas ı , 
âlem'in kıdemi meselesine bağ lıdır ki bu iddian ın çürüklüğü daha önce delil-
lerle ortaya konmu ş tur. 

Kald ı  ki Kur'an'da cesetlerin dirilece ğ ine dair aç ık ayetler vard ı r (188). 

185 Bak. Ayni eser, s. io4 vdd. 
186 Bak. Tehafut al-Felasife, s. ı o4— ııı  ; Tarih al-Felsefe! al-Arabğye, c. Il, s. 262. 
187 Bale. Tehaftet al- Felasife, S. 192 vdd. 
188 Bu meseleler için bak ınız: Tahafut al-Felasife, s. 74— ı o9, 192-203, 268 vdd.; Tarih 

al-Felsefet al-Arabiyye, c. II, s. z6o-25; Mubahat Türker, an ı lan eser, s. 1o7— ıı o, 2o2-236. 
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Gazzali felsefesine ait di ğer önemli bir meselenin de üzerinde durmak 
isteriz. Ona göre sebeple netice aras ındaki bağ lantı  zorunlu olarak do ğ maz. 
Daima zannedilir ki yemekle doymak, ate ş le yanmak ve boynun kesilmesiyle 
ölmek aras ında zorunlu bir münasebet vard ır. Bütün tabii olaylarda da sebep-
netice olarak böyle zorunlu bir ba ğ  ararız. Halbuki ate şe yakla ş madan yanmak 
veya boyun kesilmeden ölmek de mümkündür. Belli bir sebepten sonra, belli 
bir neticenin doğ acağı nı  kimse iddia edemez. Böyle bir kanun yoktur. Do ğuş -
tan kör bir kimsenin gözleri iyile ş ip görmeğ e ba ş lasa, ışı kları  renkler vas ıtasiyle 
gördüğünü zannedebilir. Halbuki renkleri yapan güne ş  ışığı dır ve o güne ş  
ışığı  vas ıtasiyle renkleri görür. Gerçi biz al ışı lmış  baz ı  bağ lantılara şahit olu-
yoruz. Filozoflar ın tabiat kanunu dedikleri ş ey, adetullahm doğurduğu bağ -
lantılardır. Allah hür iradesiyle baz ı  sebeplerden sonra baz ı  neticeler doğ urmak-
tadır. Biz Allah' ın her zaman ayn ı  şekilde yaptığı  bu sebep-neticelere al ış tığı -
mız için onları  değ işmez kanunlar zannederiz. Halbuki gerçekte böyle bir şey 
yoktur. Allah bir gün bu al ışı lmış  bağ lantı ları  baş ka türlü yaratabilir (189). 

Gazzali, böylece mucize meselesini me ş rulaş tırmışı tr. Ayn ı  zamanda 
tabiatta değ işmez kanunlar ın bulunmıyacağı nı  iddia ederek bir bak ımdan 

şüphecilere yakla şmış tır ( ı 9o). 

Fakat Gazzali felsefesinin as ıl orijinal yönlerinden birisi doğmatik ve ras-
yonal felsefenin öteki alemi ve sonsuzlu ğu ke ş fetmeğ e yetmiyeceğ ini iddia 
etmesidir. Ona göre her türlü manevi gerçe ğ e ancak temizlenmi ş  bir 
kalbin ilahi aş kiyle ula şı lır. Böylece Gazzali kendine mahsus bir usulle ilahi 
bilgilere ve sonsuzluğa kalp mant ıkiyle ulaş mak istemi ş tir ( ı 9 ı ). Onun bu 
sisteminden, şüpheci felsefesinden, ak ıl görü şünden ve felsefi tesirlerinden 
ilerde yeri geldikçe bahsedece ğ iz. 

4 — Gazzall ve Ak ı l : 

Gazzali çe ş itli kitaplar ında akıl meselesi üzerinde de çok durmu ş tur. İhya'- 
da (192) aldın çe ş itli anlamlarm ın bulunduğ unu açıklıyor. Bu aç ıklamaya göre 
aklın 4 anlamı  vardı r: 

ı — İnsanın naza4 bilgileri kavramak için yarat ılış tan sahip olduğu kabili-
yet (193). İnsan bu kabiliyeti ve özelliğ i sayesinde hayvandan ayr ılır. Bu kalbe 

189 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya .01ken, İslâm Felsefesi, s. 334; Tabafut 	s.225; 
Munk, anılan eser, S. 378-379. 

ı 90 Gazzalrnin asıl şüpheci fikirleri ise al-Munkiz MM ad-Dalal'dadır. Tahafut'de mucize 
meselesini meşrulaş tırmak ve Ehl-i sünnet'e ho ş  görünmek için nedenseliik prensibini red-
dediyor. Halbuki Gazzali baz ı  eserlerinde sebep netice bağ lantısını  kabul eder gibi görünü-
yor.. 

191 Bak Fİ  Z Ülken, islâm Felsefesi, s. 375. 
192 Bak. Aya, C. I, S. 85-87. 
193 Gazzali, ald ın bu tarifini al-Haris b.Esed al-Muhasibrnin eserlerinden alm ış tı r. 

Bak. ihya, c.I, s. 85 ve as—Subki, Tabaka! aKS'afiiy_ye, c. IV , s. 125. 

70 



atılmış  bir nurdur ki onunla e şyaları  kavramak mümkün olur. İnsandaki bu 
özelliğ i inkar ederek akl ı  sı rf zaruri bilgilerden sayanlar yan ılırlar. 

2—Yetiş kin bir çocukta veya normal bir insanda yerle ş miş  bulunan zaruri' 
bilgilere de ak ı l adı  verilir. Bu çe ş it bilgiler, "iki birden çoktur", "bir tek 
ş ahıs ayn ı  zamanda iki yerde bulunmaz" gibi önermelerir ı  ifade ettiğ i anlam-
dır. Yani caiz olanlar ın cevaz ırn, mustahil olanların da imkans ızlığı nı  bilmek 

demektir. 
3—Tecrübelerle elde edilen ilimlere de bazan ak ıl denmiş tir. Nitekim her-

hangibir konuda tecrübesi ve metodu olan bir kimseden ak ıllı , böyle bir özel-
likten mahrum olan ki ş iden ise cahil diye bahsedilir. Demek ki tecrübe yoluyla 
elde edilen bilgilere de ak ıl dendiğ i vakidir. 

4—I ş lerin akibetini bilmek, geçici şehveti yok ederek devaml ı  saadeti 

kazanmak kabiliyetine de ak ıl denir. Bu da insan ı  hayvanlardan ay ıran bir 
özelliktir. 

Şüphesiz ki Gazzalrye göre akla verilen bu anlamlardan esas olan birin-
cisidir. İ kinci anlam birinciye yak ındır ve onun teferruat ıdır. Bu iki anlamda 
akıl, yaratı lış tan var olur. Üçüncü ve dördüncü anlamdaki ak ıl ise iktisabidir, 
sonradan elde edilir (194). Elbetteki tecrübi bilgiyi elde etmek için f ıtri akla 
ihtiyaç vard ı r. Şu halde üçüncü anlamdaki ak ıl da biriminin ve ikincinin te-
ferruat ıd ır. Aklın bu anlamlarından yalnız ikincisinde yani zaruri bilgilerde 
bir değ iş iklik olamaz. Diğ er üç anlamdaki ak ılda değ iş iklik olabilir. 

Fakat Gazzali her kitab ında akıldan ak ı l diye bahsetmemi ş tir. Mesela 

Ravdat at-Talibin'de (195), Maaric al-Kuds Fi Medaric Ma'rifet an7Arefs'de (196) 
ve hatta ihya'nın bazı  kitaplarında (197) ruh, kalp ve nefs kelimelerinin bazan 
akıl anlamına gelebileceğ ini de göstermiş tir. Bundan da insan ın bilici, idrak 
edici kudretini yani insan ın gerçek tarafın ı  kasdetmi ş tir. Bazan da ak ıl sözüyle 
akl- ı  evvel'i ifade etmek istemi ş tir (198). 

Gazzali akla çok önem vermi ş tir. İhya'da ve Mkan al-Amerde aklın 
Allah'ın yarattığı  en şerefli mahlûk oldu ğunu söylemi ş tir (199). Miş katta e ş -
yanın batınına, s ırrım, hakikatlar ına ancak akl ın ulaşacağı nı  ve onlar ın sebep 
ve hikmetlerini ancak akl ın çözeceğ ini açıklamış tır. Ona göre ak ıl için uzaklık 
ve.yakınlık söz konusu değ ildir. Bir anda göklerin en yüksek noktas ına çıkıp 

yerin dibine tekrar inebilir. Çünkü ak ı l Allah' ın buhurundan bir örnektir (zoo). 

/94 Bak. ihya, c.I, s. 86; Mkan al-Amel, s. 1 45. 
195 Bak. Ravdat at-Ta/Mil, s. 166-168. 
196 Bak. Maaric al - Kuds, s. 11-16. 
197 Bak. Mai' as-Sade, c. VII, s. 203-2°8. 

198 Bak. Ma'aric al-Kuds, s. 15; at-Tibr al-Mesbuk, s. 148, Mıs ır 1319; al-Ma,arif al-
Akliyye, varak: 95 b-96 a. Ayasofya K.No: 1696. 

1 99 Bak. İhya, c.I, s. 83,86; Mkan al-Amel, s. 1 45. 
zoo Bak. Miskat al-Bayar, s. 33-34. 
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Gazzali, akla verdi ğ i bütün bu değerlere rağmen, gerçek ilahi bilgiyi elde 
etmek için onu yeter bulmuyor. İhya'da "akli ilimler kalbin selâmetine kafi 
değ ildir" (2o ı ) diyor. Ona göre insan için en do ğ ru yol, akıl ile nakli birle ş -
tirmek ve ikisine dayanarak kalbi kötülüklerden temizleme ğ e çalış maktır. 
Aklî ilimleri ş efi ilimlere ayk ı rı  bulanlar, cahil olanlardir (2o2). Ak ı l ş eriats ız 
doğ ru yolu bulamaz. Ş eriat da ancak ak ı lla vuzuh bulur. Ş eriat bir bina gibidir. 
Ak ı l ise onun temeli gibidir. Bina olmad ıkça temel kâfi gelmez. Temel olma-
dıkça da bina sağ lam olmaz. Ak ıl söze, Ş eriat ise ışığ a benzer. D ış ardan ışı k 
gelmedikçe göz görmez. Gözsüz s ırf ışı kla da görmek mümkün de ğ ildir. Ak ı l 
bize cüziyat ı  değ il, külliyatı  öğ retir. D6ğ ruya inanman ın güzelliğ i, iffeti koru-
man ın iyiliğ i, güzel ahlaklı  ve adil olmak gibi ş eyler külliyattand ır. Şeriat ise 
külli ve cüzi şeyleri bilmemizi Sağ lar (203). Has ıl ı  Gazzali'ye göre ak ıl ve Ş eriat 
birbirini tamamlar. Esasen bu iki şey birbirine z ıt da değ ildir. Yani Ş eriat ak-
lın değ erini inkar etmez. Akla de ğer veren hadisler ve insanlar ı  dü şünmeğ e 
çağı ran ayetler çoktur. Buna mukabil ak ıl da Ş eriat' bulmağ a, iyiyi kötüyü 
ayırmağ a ve Allah'a yakla ş mağ a yard ım eder. 

Gazzalrnin ak ıl görü ş ünü bitirmeden ş uras ınr da belirtelim ki O kendi 
ş üphesini yenmekte ak ı l ve ş eriatla kurtulu ş  yolu bulamam ış tır. Ancak Allah' ın 
kalbine verdiğ i bir nur sayesinde mü ş kilini çözme imkan ı  bulmuş tur. Bu 
konuyu ilerde yeri gelince tafsilatl ı  surette aç ıklıçacağı z. 

5 — Gazzall'nin,f ı k ı h ve hadisle ilgisi : 

Gazzali çocukluğumdan beri fıkıhla da u ğ raşmış tır. Kendisinin de söy-
lediğ i gibi çocukluk çağı na yakın bir ya ş ta al-Manhul Min Ta'lik al-Usul adli 
eserini yazd ı . Bu eserinde_ Ş afii mezhebini tutup Ebu Hanife'ye hücumlarda 
bulundu. Her ne kadar Sultan Sencer'in huzurunda bu fikrinden cayd ı  ve hiç-
bir mezhep için taassup göstermediğ ini beyan etti ise de ad ı  geçen kitaptaki dü-
şünceleri dolay ısiyle zaman zaman tenkide uğ radı . Hatta al-Kerderi onu tenkit 
için ar-Redd va'l-Cuveyni adli eseri yazd ı  (2°4). Gazzalrnin fıkha 
dair yazdığı  diğ er eserler de vard ır. Bunlar aras ında al-Basit, al-Vasit ve al-
Veci (zo5) tan ınmış t ı r Ş afil fıkhı  üzerindeki çal ış maları  oldukça k ıymetlidir. 
Kendisi al-Mustasfa'da (zo6), fıkıh ve usul- ı  fıkıhda mutahass ıs olduğunu beyan 
ediyor. Bu konudaki yani Usul- ı  fıkha dair eserleri aras ında al-Mustasfa Min 
ilin al-Usul ve Tehib al-Usul'u zikretmek gerekir. 

zo ı  Bak. İthaf as-Sade, c. VII, s. z4z. 
zoz Bak. ayni eser, c. VII, s. 242-243. 
zo3 Bak. Maaric al-Kuds, s. 59-61. 
zo4 Bak. Süleymaniye, Laleli K No: 839. 
zo5 Gazzalrnin kiraplar ına verdiğ i bu isimleri, Ali b.Hasan al-Vahidi (Ölm. H.4 68  /M. 

ı o75)'nin ayn ı  adı  ta şı yan eserlerinden ald ığı  söylenir. Bak. al-Bidaye Va'n -Nihaye, c. XII, s. ı  14. 
zo6 Bak. al-Mustasfa, s. 3• 	 ı  

* Gazzalrnin bu eserinin ad ı  al-Mustasfa'da (s.3) geçmektedir. 
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Gazzalrnin fıkıh ilmi hakk ındaki kanaatlari birbirini tutmaz. Bazan onu 
dünyevi bir ilim olarak görür ve fakihi de dünya bilgini sayar ( 7) . Fakat 
bir bakıma fıkhın Ahiretle ilgili olduğ unu da kabül eder (zo8). İhya'da ilimlerin 
en yükseğ inin, mükâ ş efe ilmi olduğunu ileri sürdüğü halde, al-Mustasfa'da 

"aklın ve naklin' birleş tiğ i fıkıh, ilimlerin en ş ereflisidir" der (209). Daha önce 
belirttiğ imiz gibi ayni eserin ba ş ka bir yerinde ise kelâm ilminin rütbe itibariyle 
en yüksek ilim olduğunu söyler ( ıı  o). ar-Risale al-Ledunniyye'de (2. ii) ilimleri 
akli ve şefi olarak ikiye ayı rdıktan sonra, şeri ilimleri de asil ve fen ilimler diye 
iki bölüme ayırıyor. Burada kelam asil, fıkıh ise cüzl ilimler aras ında yer al ıyor., 
Bu görü şünü, yani fıkhın fer'î bir ilim olduğunu al-Mustasfa'da (212) da tek-
rarlıyor. Gazzalrnin bu tutumuna, fakihlerin zaman zaman kendisi hakk ında 
dedi kodu yapmas ının etkisi olsa gerektir. Özellikle tasavvufi görü ş lerin etki-
si altında yazdığı  İhya'da fıkıh ilminin amac ından uzakla ş tırıldığı nı  beyan 
eder. İ lk devirlerde fıkıh ilmine, Ahiret ilmi, nefsini afetlerini bilme, ameli 
bozacak hususlar ı  tanıma ve kalbi meseleler dahil oldu ğu halde, zamanla fık-
hın fetvalarda garip inceliklere inhisar ettirildi ğ ini söyler (2'3). Bu sebeple 
Gazzali, fakihlere hücum etmekten geri durmam ış tır (214). Hatta bazan mu-
tasavvıflar ın fazla etkisinde kalarak baz ı  küçük meselelerde fıkha aykırı  dü ş ün-
celer de beyan etmi ş tir. Bu hususlara dair İbn al-Cevzi henüz bas ılmamış  olan 
bir eser de yazm ış tır (215). 

Gerçek şudur ki Gazzali, fakihlere fazla de ğ ere vermemi ş tir. Hatta onlar ı , 
Munkk'de bahsettiğ i gerçeğ i ara ştıranlar 'aras ında bile saymam ış tır. Esasen 
o fıkıhda kendi şüphesini çözmek için bir deva görmemi ş tir. Bununla beraber 
bu ilme hizmeti de çok olmu ş tur. Namaz ve oruç gibi ibadetlerin s ırf zahiri 
fiil ve hareketlerle tamamlanam ıyacağı nı , kalp temizliğ inin ve niyetin ibadette 
çok önemli olduğunu beyan etmekle fıkha 'Ve amele canl ı  bir ruh vermeğ e 
çalış mış tır. Bunun en güzel delili İhya Ulum ad-Din'dir. 

Gazzali'nin hadisle ilgisine gelince: O bu ilmi s ırf nakli olan ilimler ara- 
sında gösterir (z ı 6). Kendisinin al-Hakim Ebi'l-Feth al-Frakimi at-Tusrden 
Ebu Davud as-Sicistar ırnin Sünen'ini ve Omer b.Abd al-Kerim b.Sa'duye' 
(01m.H. 5 o 3 /M. i i o9)'den Buharrrıin Sahih'ini dinlediğ i söylenir (2. ı  7). Bunun- 

207 Bak. Aya, c.I, s. 17. 
zo8 Baka Ayni eser, c.I, s. 19., 

209 Bak. al-Mustasfa, c. I, s. 
21cı  Bak. Ayni eser, c. I, s. 5. 
211 Bak. ar-Risale al-Ledunnim s. 15 vd.d. 
212 Bak. al-Mustasfa, c.1, s.4. 
213 Bak. İhya, cs , s. 32. 

214 Bak. Goldziler, al-Akide Va' ş-Şeria, s. 159. 
215 Bak. İtiradat b.al-Cevri, Beyaz ıt Umuml K. (Veliyyüddin kısmı), No: 1684. 
216 Bak. al-Mustasfa, c.I, s. 2-3. 
217 as-Sublrl, Tabakat as-safuke, c. IV, s. Ito; İ smail b.Abd al-Gafir al-Farisi, Tarih 

.Nisabur , varak 2cıa-zob, Köprülü K. No: r ı 52; İ bn al-Cevzi, al-Muntaant, c. IX, s. 164; al-
al-Bidaye Va'n Nibaye, c. XII, s. 171-172. 
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la beraber hadis, Gazzali'nin şefi' ilimler aras ında en az bildiğ i ilimdir. İhya'da 
delil olarak gösterdiğ i hadislerin yüzlerüesi mevdu hadislerdendir. Esasen 
kendisi Kanım at-Tevil adlı  eserinde hadis ilminde sermayesinin .az oldu ğunu 

gizlemiyor (218): Gazzali, hadis ilminde zay ıf olduğundan dolayı , ibn -  Tey-
miye (01m. H.728 /M. r 327)'nin acı  tenkitlerine hedef olmu ş tur (zil). Gazzali 
kendisindeki bu eksikli ğ i doldurmağa da çalış tı . Fakat bunda geç kalm ış tı . 

Ancak ömrünün son y ıllarında Tus'a çekildikten sonra ciddi olarak hadis ö ğ ren 
meğe çalış tığı  bilinmektedir. Kaynaklar onun ölümünden önce Sabih-i Buharı', 
ve Sabih-i Müslim'le meşgul olduğunu kaydeder. 

6 — Gazzall ve Bat ı niyye 

Gazzali'nin önemli hizmetlerinden birisi de Bat ınilerle mücadelesidir. 
Bu amaçla yazdığı  baş lıca eserleri şunlardı r: Fada'ih al-Batıniyye, al-K ıstiis 

al-Mustakim, Kavâs ım al-Batıniyye (zzo), Huccet al-Halk, Mufass ıl 
ve Kitab ad-Dert (Derec) al-Mark ılm'clur. Bu eserlerden son üçü henüz gay ıp-
tı r. Gazzali, Faysal at-Tefrika Beyn al-İslâm Va 'r<-Zandaka ve al-Munki Min 
ad-Dalâl'da da biraz Bat ınilikten bahsetmi ş tir. 

Gazzalinin zaman ında Hasan Sabbah Alamut kalesini ele geçirerek gizli 
bir te ş kilat kurmuş tu. Elindeki fedaileri sayesinde etrafa deh şet saç ıyor ve 
imam- ı  masum olduğunu iddia ediyordu. Hem dini, hem siyasi bak ımdan 

islâmiyet için büyük bir tehlike oluyordu. İş in garibi kültürsüz halk, ad-Davet 
al-Cedide sahibi Hasan Sabbah' ın çağ rılarını  benimsiyordu. İş te k ı lıçların bile 
susturamadığı  bu gibi çağ rı ların delillerini Gazzali çürüttü. Bat ıniler di-
yordu ki doğ runun alâmeti birlik, yanl ışı n alâmeti ise çokluktur. Ak ıl ve 
dü ş ünce çokluğ a ve çe ş itli görü ş lerin türernesine sebebolur. Birli ğ i sağ lamak 
için bir imam- ı  masuma bağ lanmak ve bütün bilgileri ondan ö ğ renmek ge-
rektir. 

Gazzali ise ş öyle kar şı lık veriyordu: imam- ı  masumun doğ ruluğu ya 

ak ılla veya nakille bilinir Akl ı  siz yanlış a götürür diyerek kabul etmiyorusunuz. 
O halde imam- ı  ma'sum, ak ılla bilenemez. Geriye nakil kal ıyor. Nakil de ya 
hadtır veya mütevatirdir. Âhad haberlerin kesinli ğ i sabit değ ildir. O halde 

had haberle iman ın masumiyeti kabul edilemez. Onun masumiyetinin bilin-
mesine son çare olarak mütevatir haberler kal ıyor. Fakat mütevatir haberi de 
herkes kabul eder ve kimse böyle bir haberle bildirilen meselede münaka ş a- 

218 Bak. Kanun at-Tevil, s. 16. Mı s ı r 194o; Goldziher, al-Anastr al-Eflatuillyye, S. 221; 

al-Bidaye Va'n-Nihaye, c. XII, s. 174; al-Ablâk Ind 	s. 85. 
219 Bak. Kitab an-Nübüvvat, s. 149; Tefsir Suret al- İhlas, s. 7z; Beyan Muvafakat Sarih 

al-Makul li-Sabih al-Menkul, c.I, s. 2-3; Şerh al-Akide al- İsfehaniyye, s. l ı z, ( Fetava'run beş inci 

cildi içinde)Kahire i 329.;Kitab Bugyet al-Murtad, s. 18; Cevab Ahl al-İmam, s. 76-77, Mı s ı r 1322. 

zzo Bu eser Prof Ahmet Ate ş  tarafı ndan İtdhiyat Fak. Dergisi'nin ı  954 say ı s ında türkeçe-

ye çevirisiyle birlikte yay ınlanm ış tır 
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ya giriş mez. Oysa ki imam-ı  masum hakk ında münaka ş a ve itiraz vard ır. O hal-

de Batmilerin masum dedikleri imam ın masumiyeti ş üphelidir. Ona dayanarak 

her ş eyin doğ ru bir ş ekilde öğ renileceğ ini sanmak yanlış  olur (221). Peygam-

berler bile küçük hatalar i ş lediklerine göre, imam- ı  ma'sumun hata i ş lemesi daha 

çok mümkündür (2 2 2). 

Gazzali bu gibi mant ıki delillerden sonra tenkidine devam ediyor ve di-

yor ki Müslümanlar ın imam-ı  masum'u Hz. Muhammed'dir (223). Biz onun 

getirdiğ i Kur'an'a ve b ırakt ığı  sünnete sahibiz. Fakat çok uzaklarda bulunan 

bir bat ınl nasıl mü ş kilini çözebilir ? İ mam- ı  ma'sumu arama ğ a ve onu ziyaret 

için seyahata ba ş lasa, aylar ve hatta senelerini yollarda geçirmesi gerekir. Mese-

la Kıbleyi öğ renmek istese, imam- ı  ma'sumu aramas ı  mı  icab eder ? Onu ara-

mağ a kalksa, namaz vakti geçmez mi? Neticede ak ıl ve dü ş ünceye dayanan 

ictihat yolunu kabul etmek gerekir. Has ı l ı  dini meselelerin çözümü için Kur'an 

ve Sünnet'e ba ş  vurulmalıdı r. Kur'an ve Sünnette benzeri bulunm ıyan mese-

leleri de ictihat yoluyla çözmek mümkündür. 

Gazzalrnin, Bat ınllere verdiğ i cevaplar bunlardan ibaret de ğ ildir. O, 

al-Kıstas al-Mustakik'de Kur'an'dan aldığı  ve fakat mant ık ölçülerine uydur-

duğu delillerle Bat ınileri cevaptan aciz bir hale getirmi ş tir. Biz burada bu ko-

nuda tafsilata giri ş ecek de ğ iliz. Fakat Bat ınilere cevap verirken mant ığı  dini 

ilimler aras ına sokan Gazzali olmu ş tur. 

7 — GazzaWnitı  tevil ve tefsirle ilgisi : 

Gazzali tefsir ve teville de u ğ raşı p eserler yazm ış tır. Bunlar aras ında ba ş -

lıcaları  Tefsir al-Kuran al-AVv ı  (224), Yakut at-Tevil fi Tefsir (225), 

Kanun at-Tecil ve Cevahir al-Kuran'dır. 

Her ş eyden önce Gazzali, Kur'an ayetlerinin zahiri ve bat ıni anlamlar ının 

bulunduğunu kabul ediyor (226). F ırkaların tevil ve tefsir yüzünden birbirini 
suçland ı rmas ını  esefle kar şı lıyor. Ona göre bu kar şı lıklı  suçlamaların sebebi 
tevil kanununun iyi bilinmemesidir. Prensip olarak tevilin mümkün olduğunu 

kabul etmek gerekir. Zahire en çok önem veren ve tevilden kaç ınan Ahmed 

b.Hanbel bile tevile muhtaç olmu ş tur (227). Bu sebeble tevilcileri hemen tek- 

221 Bak. Fada'ib al-Bataniyye, s. 39. 
222 Bak. al-Munkk, s. 17. 
223 Bak. Hilmi Ziya elken, İslâm Felsefesi, c. II, s. 336; al-Kıstas al-Mustakint, s. 22, 

99; al-Munkk, s. 16. 
224 Bak. İ thaf, c. I, s. 41. 

225 Bak. Ayn ı  eser, c. I, s. 43; Süleymaniye Kütüphanesinde Hasan Hüsnü Pa ş a kitap-

ları  aras ında No: 57 de Yakut at - Tecil adlı  bir yazma eser mevcuttur. 

226 Bak. İ thaf, c. II, s. 65; ar-Risale al-Ledunni_iye, s. 16; Kitab al-Arbain, s. 54. 
227 Bak. Faysal at-Tefrika, s. zo. 
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fir etmek doğ ru olmaz (z2.8). Tevilin de bir kanunu vard ır. Eğ er tevil dinin 
esas ına (Alah'a, Peygambere ve Ahirete iman) veya mütevatiren sabit olan bir 
meseleye tealluk ediyorsa, müevvilin tekfiri gerekir (zz9). Fakat teferruata ait 
meselelerde müslümanların birbirini tekfir etmeleri asla caiz de ğ ildir. Her 
fı rkan ın, kendi muhalifini, Hz. Muhammed'i teltzible suçland ırması  tevilin 
kanununu bilmemekten do ğ muş tur (2.3o). Halbuki Hz. Muhammed'in var-
lığı nı  bildirdiğ i hususlar' tasdik etmek, be ş  cihetten doğ ru olabilir. Çünkü 
varlık (vücud), zati, hisi, hayali, akli, ve ş ibhi olmak üzere be ş  türlüdür. Her 
fırka, bunlardan yaln ız birini bilip, diğerlerinden gafil oldu ğu için, muhalifini 
tekfir etmi ş tir. Bu beş  türlü varliğı n izahı  ş öyledir:' 

Zati varl ık: bu, aklın ve hissin dışı nda olan gerçek varlikt ır. Bu gibi var-
lıkların suretleri insanda ak ıl ve his vas ıtasile meydana gelir ki buna idrak denir. 
Nebatlar, hayvanlar, Arz ve semalar zati varliklardand ı r. 

Hissi varlik• yaln ız ,görme duyusiyle idrak edilen ve fakat görmenin d ı -
şı nda bir mevcudiyeti olm ıyan ş eyler hissi varl ıklardır. Bu gibi varlıklar yal-
n ız onlar ı  hissedene mahsustur. Hissedenden gayri kimseler bu gibi şeylerin 
varlığı na ş ahit olmaz. Uyuyan ın rüyada gördükleri yahut uyan ık bir hastan ın 
gözüne görünen imgeler bu cinstendir. Yahut kalplerinin temizli ğ i sebebiyle 
velilerin ve peygamberlerin uyan ıkken ve sıhhatli iken gördükleri şeyler de 
bu türlü varl ıklardandır. Bunlar ba ş kalarının uyurken gördüklerini, her zaman 
görebilen ilham ve vahiy sahibi kimselerdir. 

Hayali varlık: hissedilen ş eylerin ortadan kald ırılması  halinde, insan ha-
fızas ında bu ş eylerin suretleri kalabilir. İş te böylece varl ığı  düş ünülen ş eylere 
hayali varlık denir. İnsan bir at ı  veya fili gördükten sonra gözlerini kapatsa, 
bu hayvanların varlığı nı  görür gibi olur ki bu da hayali varl ıktan ba ş ka bir 
şey değ ildir. 

Aklı' varlık: bir şeyin zahiri şeklinden gayri mana ve hakikati de vard ır. 
Akıl bir şeyin harici, hayali ve hissi varl ığı nı  bir tarafa b ırakarak yaln ız hakiki 
manas ım alabilir. Mesela elin hissi ve hayali suretleri vard ır. Fakat bunun ya-
nında bir kudret ifadesi de vard ır. Ş u iş i yapmak filan adam ın elindedir den-
diğ i vakit elden maksad kudrettir. İş te bir ş eyin akılla elde edilen bu gibi ger-
çek manas ına akli varl ık denir. 

Ş ibhî varl ık: bu, harici, hissi, hayali bak ımdan ne histe, ne de akilda mev-
cut olm ıyan ş eydir. Fakat bir ş eyin bir özelliğ i, diğ er bir ş eyin baş ka bir özel-
liğ ine benzeyebilir. Böylece de bu iki ş eyin bu özellikleri aras ında benzetme 
bağı  kurulabilir. Mesela bir kimse Allah için gazab ı  zati, hissi, hayali ve altll 
bak ımdan yakış tırmıyabilir. Fakat gazab ı , Allah' ın ceza verme iradesiyle mu- 

228 Bak. Ayni eser, s. 20. 

229 Bak. Ayni eser, s. 15-16. 

23o Bak. Faysal at-Tefrika, s. 5. 
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kayese edebilir. Gerçi bu iki ş ey tam olarak birbirine uygun de ğ ildir. Fakat 
bu iki ş eyin baz ı  özellikleri aras ında benzetme kurarak mü ş kil çözülebilir. 

Gazzali Ş eriat sahibinin sözlerini, bu tevil derecelerinden birine uydurarak 
kavrıyanın, tekzibten kurtulaca ğı nı  kaydediyor. Böylece de mezhepler aras ı n-
daki ihtilaf' ber taraf etme ğ e çalışı yor. 

Kanun af-Tevil adlı  eserinde kendinden önce gelen tevilcileri be ş  gruba 
ayırıyor. Bunlardan yaln ız bt ş inci gruba giren tevilcileri be ğ eniyor (z3 ı ). Bu 
be ş  kı sım tevilciler ş unlard ır : 

ı — Yaln ız nakle k ıymet verenler. 

2—Yalnız akla k ıymet verenler. 

3—Aklı  as ıl kabul edip nakli ona tabi k ı lanlar. 

4—Nakli as ı l kabul edip aklı  ona tabi kılanlar. 

5—Hem akl ı , hem nakli birer as ı l olarak al ıp her ikisine birden de ğ er 
verenler. 

Yalnız nakle k ıymet verenler: bunlar naklin muhtevas ını  olduğu gibi 
kabul edip sathl bilgilerle yetinirler. Bunlara çeli ş ik nakiller göstererek tevilin 
gerekli olduğu bildirilse bile bunu asla kabul etmezler Allah' ın her ş eyi yap-
mağ a kadir olduğunu ve bu sebeble çeli ş ik ş eylerin hikmetine ş a ş mamak ge-
rektiğ ini ileri sürerler. hatta bir insan ın aynı  anda iki yerde bulunabilece ğ ini 
bile kabul ederler. 

Yalnız akla kıymet verenler: bunlar da dü ş üncelerini, nakli ihmal ederek 
akla göre düzenliyenlerdir. Bu gruba dahil olanlar dini nasslardan kendi ak ı l-
larına uygun gelenleri kabul ederler. Bunun haricinde kalan nasslar ı  kültürsüz 
zümreyi idare etmek için peygamberlerin uydurduklar ını  ileri sürerler. Bun-
lar ın durumu birinci gruba giren kimselerden daha kötüdür. Çünkü birinciler 
tevili tehlikeli bulmu ş lardı r. Bunlar ise peygamberleri yalanc ı lıkla suçlamış -
lard ı r. 

Aklı  as ı l olarak alıp nakli ona tabi k ılanlar: bunlar her ne kadar ak ıl ile 
nakli birle ş tirmeğ e çalış mış larsa da hazan nakli ihmal etmi ş lerdir. Bu gruba 
giren kimseler, Kur'an'ın ayetlerini, mütevatiren sabit hadisleri ve keza akla 
uygun hadisleri kabul ederler. Fakat kendi ak ı llarına muhalif gelen hadisleri, 
ravilerin do ğ ruluk derecesine bakmaks ı z ın reddederler. Bu gibi hadisleri tevil 
etmeğ e asla yana ş mazlar. Böylece doğ ru raviler tarafından rivayet edilmi ş  bir 
çok sağ lam hadisleri reddetmi ş  olmakla hataya dü ş erler. Bunlardan bir k ısmı  
da akıllarına uygun gelmiyen baz ı  sağ lam hadisleri ne red, ne de kabul etmiyerek 

2.31 Bak. Kanun at-Tevil, s. 6— ı o; Mehmet Ş erefeddin, Gazzali'nin Tevil Hakk ında Ba-
sı lmam ış  Bir eseri (Darulfünün İlâh. Fakütesi Mec. sayı : ı 6, s. 46, İ stanbul 193o). 
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onlar hakk ında fikir beyan ından çekinirlqr. Tevilden sak ınma pahas ına bir 
çok sağ lam hadisten mahrum kal ırlar. Bu da bir hatad ı r. 

Nakli as ıl olarak alıp aklı  ona tabi k ı lanlar : Bunlar da ak ıl ile nakli birleş -
tirmeğ e çalişı rlarsa da akl ı  çok defa ihmal ederler. Bu yüzden de çok defa 
hataya dü ş erler. Bazan ak ı l ile nakil aras ında pek çok çeli ş iklik bulunduğ u 
halde, akliyatla pek uğ raş madıklar ından nakli kabul 'ederler ve bu çeli ş ikliğ in 
fark ına varmazlar. Daima mümkün ile muhali birbirine kar ış tı rırlar. Mesela 
Allah için cihet isbatlaman ın muhal olduğunu bilmiyenler, "fevk" ve "istiva" 
gibi cihet ifade eden kelimelerin manas ım tevil etmeksizin oldu ğu gibi gabul 
ederler. 

Hem aklı , hem de nakli birer as ı l olarak kabul edenler • bunlar ak ıl ile nakil 

aras ında çeliş ikliğ in olmadığı n ı , akla ve nakle lay ık olduklar ı  değ eri vermek 
gerektiğ ini bilenlerdir. 

Gazzali'ye göre en doğ ru yolu tutmu ş  olanlar, akla ve nakle lay ık oldukları  
önemi verenlerdir. Ş üphesiz ki akl ı  reddetmek, nakli ve şeriati reddetmek de-
mektir. Çünkü ş eriatin doğ ruluğ u ak ılla bilinir 

Fakat akıl ile nakli birle ş tirerek tevil yapmak isteyenlerin bile çok tecrü-
beli ve dikkatli olmaları  gerekir. Çünkü bazan tevili çok güç nasslarla kar şı -
la şı labilir. Mesela bazı  surelerin ba şı ndaki harflerin tevili güçtür. 

Gazzali, bu dü ş ünceleri serdettikten sonra tevil yapacak olanlara üç önemli 
tavsiyede bulunuyor (232). 

I— Her meselede ak ıl ve nakli birle ş tirerek tevil yapma ğa muktedir ol-
duğunu sanmamak Allah' ın "size ilimden ancak az bir ş ey verildi" (233) dedi-
diğ ini unutmamak. 

2—Ak ı l delilini asla yalanlamamak. Ş eriatin dahi ak ı lla bilindiğ ini hatı r-
lamak. 

3—Tevildeki ihtimaller ço ğ aldığı  ve birbirini nakzetti ğ i zaman hüküm 
vermekten kaç ınmak. Çünkü Allah' ın ve Peygamber'in kelam ı  hakkında zan 
ve tahminle hüküm vermek tehlikelidir. 

Gazzali, bize böyle tavsiyelerde bulunmakla beraber her kitab ında tevil 
hakk ında aynı  görü ş ü muhafaza etmemi ş tir. Bazan tevilde çok ileri gittiğ i ve 
İ hvan as-Safa'n ın metoduna yakla ş tığı  vaki olmuş tur (234). Miskat al-Envar'da, 
baz ı  ayetleri Yeni Eflatuncu metotlarla tevilde çok ileri gitmi ş tir. ar-Risale al- 

232 Bak. Kanun at-Tevil, s. ı o; M. Ş erefeddin, Gazzalrnin Tevil Hakktnda Bas ı lınamıs 
Bir Eseri (Darulfiinun İlâh Fak. Mec. Say ı  : 16, s. 49.) 

233 Bak. İ sra, ayet: 85. 

234 Bak. Goldziher, Mezahib at-Tefsir al- İslâme, S. 221, 258. 
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Ledunn ıke'de Peygamberin her sözünün alt ında rumuz hazinelerinin bulun-
duğunu söylemiş tft (23 5). Keza Cevahir al-Kuran'da Kur'an'ık zahirine k ıymet 
vermiyerek as ıl mânanın batında olduğunu ve Kuran'ın rumuz ve i şaretlerle 
dolu bulunduğunu ileri sürmü ş tür (236). İhya'da ise batıni tefsirden önce ' 
zahiri tefsiri anlaman ın ve muhafaza etmenin şart olduğunu belirtmi ş tir (237). 
Bu gibi çeliş meler "Kanun at-Tecil" ve "Faysal at-Tefrika" adlı  eserilerinde de 
vardır, Birincisinde zan ve tahminle tevil yap ılmaz dediğ i halde, ikincisinde 
tevilde çok ileri giderek zanla tevil yapanlar ın hemen tekfirine gidilmemesini 
tavsiye etmi ş tir (238). 

Gazzalrnin fikirleri aras ındaki çeliş meler yaln ız tevil ve tefsir konusunda 
değ ildir. Meel'â Tehafut'te cesetlerin ha ş rım inkar edip sevap ve ceza nefsler 
içindir diyen felsefecileri tekfir eden Gazzali, Mkan al-Amel'de bu fikirleri 
sufilere de maletmi ş tir. Daha sonra da Munkk'de kendi inancının sufiler gibi 
olduğunu söylemi ş tir (239). Böylece de tekfir ettiğ i felsefecilerin görü ş lerini, 
Munkk'de kabul etmiş  sayı lır. Fakat bunu mazur tutmak gerekir. Çünkü İbn 
Tufeyr(Ohn.H.38 /M. ı  ı 83)'in de i ş aret ettiğ i• gibi Gazzali görüş lerini üç 
bölüme ayırmış tır (24o): 

İ — Halkın iş tirak ettiğ i ve benimsediğ i görü ş ler. 

2-- Soranlara ve cevap bekliyenlere göre olan görü ş ler. 

3 — İnsanın kendisine has olan ve kendisinde gizledi ğ i görüş ler. Bu üçüncü 
bölüme dahil olan görü ş ler ancak s ırdaş lara ve fikirda ş lara açılabilir (241). 

Gerçekten Gazzali, Cevahir al-Kur'an'da da herkese açmad ığı  görü ş lerini 
bir eserine dercetti ğ ini haber veriyor (242). Bu kitab ı  ele' geçirenlerin onu 
herkese göstermekten sak ınmas ını, ancak yeti ş kin kimselere vermesini tenbih 
ecliyOr (243). 

Bu durumda Gazzalrnin eserlerinde 'çeli şmelerin bulunmas ı  kadar tabii 
bir şey olamaz. Çünkü o görü ş lerini hitap ettiğ i zümreye göre açm ış tır. Bunda 
güttüğü amaç da bilgisi az yahut kültürsüz olanlar ın, kavrıyamıyacağı  bazı  
görü ş lerden dolay ı  sap ıklığ a dü ş memelerini sağ lamaktı r. 

235 Bak. ar-Risale al-Ledunniyye, s. 17. 
236 Bak. Cevahir al-Kuran, s. 28-35, Mısır 1933. 
237 Bak. İthaf, c. IV, s. 535. 
238 Bak. Faysal at- Tefrika, s. 13. 
239 Bak. İbn Tufeyl, Hayy b.Yakzan, 63. 
24o Bak. Ayn ı  eser, s. 63-64; Prof. Muhammed b. at-Tawit at-Tanji, Gazzalrye Giire 

Kuran'm Tefsiri (İ lâh. Fak. Dergisi c. VI, s. 13 say ı  : 1957); Gazzali, Mizan al-Amel, s. 214. 

241  Bak. Mizan al-Amel, s. 21 4- 
242 Bak. Cevahir al-Kur'an, s. 25. 
243 GazzaWnin bu kitab ın ın "al-Madnun bih ala Gayri Ehlih" adlı  eseri olmas ı  muhte-

meldir. 
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— Gazzali ve tasavvuf 

Gazzali sufiliğ in geli ş tiğ i bir as ırda doğmuş tu. Babas ının ölürken, 

oğ ullarıtn sufi bir zata emanet etti ğ i makınıdur. Fakat Gazzalrnin tasavvufta 
as ıl üstad ı , Kuş eyri (Ölm.H.465 /M.' on)'nin öğ rencisi bulunan Ebu Ali 
al-Farmadi (01m.H.477 / M. ı o84)dir (244). İ lâhî gerçeklere eri şmek için bu 

zatın metodundan çok istifade etmi ş tir. Kendisinin al-Munkk'de anlattığı na 
göre tasavvufa dair kitaplardan anla şı lması  mümkün olan bilgileri kendi ken-
dine çalış mak suretiyle ş öğ rendi (245). Özellikle Ebu Talib al-Mekki (01m.H. 
386 /M.996)'nin Kut al-Kulub'unun etkisinde kaldı . Bu arada Ku ş eyrrnin, 

al-Haris al-Muhasibi (Ölm.H.2 ı 3 /M.828)'nin, Ebu Yezid (Bayezid) al-Besta-
mi (01m.H.26 ı  /M.874)'nin, al-Cnneyd al-Ba ğdadi (01m.H.2918 /M.9 ı o)'nin 

Ş ibli (01m.H.3 34 /M•945)'nin baz ı  eserlerinden çok istifade etti (246). F. Jabre' ın 

Gazzalryi sadece Farmadi ve Cuveyni (01m.H.478 /M. ı o85)'nin tesirinde 
m ı§ göstermesi doğ ru değ ildir (247). Gazzali'ye yukarda isimlerini saydığı mız 
zevatın fikirlerinden ba ş ka Yeni Eflatuncu dü şüncenin de etkisi büyük olmuş -

tur (248). Mübala ğ ah bir şekilde Gazzali'nin, H ırıstiyanhğı n etkisinde kald ığı  
da ileri sürülmü ş tür (249). Fakat Gazzali'nin tasavvufunda Islam zühdünün 
büyük bir rol oynad ığı nı  unutmamak gerekir (25o). Esasen kendisi tasavvufta 
özel bir yol tutmu ş tur. 

Tasavvuf bir hal ve zevk mesle ğ idir. Tasavvuf akli ve nakli ilinfieri ihata 
eder (251). Tasavvuf yoluna girenlerin kalbini kötü s ıfatlardan temizlemesi 
ş arttı r. Fakat bu yolda yürümek güçtür. Baz ıları  daha yolun sonuna varmadan 
hulul, ittihad ve ittisal gibi yanlış  saplant ılarla aldanabilir (z 52). Bir tak ım kim-
seler de bir hal sahibi olunca amelin lüzumsuzlu ğunu zannedebilir. Böyle bir 
dü şünce yanlış tır (253). Tasavvuf yolunda çal ışı rken ilim ve amele uymak 
gerekir ( 2 54). 

244 Bak. al-Maksad al-As ım, s. Ilo; Carra de Vaux, Gazal!, s. 183; Ithaf as-Sade, c. VII, 

s. 2 47« 
245 Bak. al-Munkiz, S. 20. 

246 Bak. Ayni eser, S. zo; Ithal as-Sade, c. III, s. 167-169; c.VI, s. 33o; c. VII, s. 352; 

c. VIII, s. 94, 212, C. IX, S. 575, 588, 604; e. X, s. 34; -diken, La pens6e de l' Islam, s. 232; İbn 

Teymiye, Şerh al-Akide al- İsfehaniyye, s. 112; as - Subki, Tabakat as-Safiıke, c. IV , s. 102, 126; 

Ravdat at-Talibln, s. 142. 

247 Bak. F.Jabre, La Biographie et l'Ouevre de Ghazall, s. 76-82. 
248 Bak. Wensinck, La pensee de Ghazzali, s. 9,13-14,26. 

249 Bak. Carra de Vaux, Gazali, s. zo6-zo8; La Per ıs& de Ghazzali, s. 15. 

25o Bak. al-Gazzali, al-Edeb fi'd-Din, s. 71, Matbaat Kurdistan. 

251 Bak. ar-Risale al-Ledunniyye, S. 22. 

252 Bak. al-Maksad al-Ayna, s. l ı o-116; Ithal as-Sade, cd, s. 2,50; c. VIII, s. 482; F. 

Jabre, La Notion De la Ma'rifa, s. 68, 75; F. Jabre, L'Extase de Platin et le Fena de Ghazall 
(Studia İ slamica VI, Paris 1956). 

253 Bak. Mizan al-Amel, s. 206; Kimya-y ı  Saadet, c. I, s. 56 vd; Faysal at-Tefrika, s. 16. 

254 Bak. Eyyuh al-Veled, S. 27. 
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Gazzali, Allah yolunda çal ışı rken bir ş eyhe bağ lanmanın lüzumuna da 
inanıyor (25 5). İ slanniyette aç ık bir emir olmamakla beraber Gazzali gibi bir 
düşünürün kul ile Allah aras ına üçüncü bir ş ahs ın girmesini kabul etmesi ga-
riptir. Her halde o devirde yayg ın olan tarikat sisteminin ve çevresinin etksinde 
kalmış  olsa gerektir. Bununla beraber bu yola girdikten sonra kendi ba şı na 
yürümesini bilmiş tir. Gazzali sayesinde tasavvufla dini şuuru geliş tirmek ve 
şahsi tecrübeler yaparak ilahi bilgileri ö ğ renmek imkan ı  ortaya konmu ş tur. 
Yine onun sayesinde tasavvuf dinin normal bir unsuru olmu ş  ve Ehl-i Sünnet'in 
görüş leriyle bağ daşı r bir hale gelmi ş tir (25-6). Gazzali kelamc ıların münaka ş acı  
ve fakihlerin donuk metotlar ını  bir tarafa iterek tasavvufu benimsemi ş  ve 
İ slâmiyete yeni bir ruh vermi ş tir. 

Bir çok eserlerinde yer yer tasavvuftan bahsetmesi bu mesle ğ e olan bağ -
lı lığı ndandır. Bu gibi eserlerinin ba ş lıcaları  şunlardır: İhya Ulum ad-Din, al-
Munkiı  Min ad-Dalal, Mi'rac as-Salikin, Mişkat al-Anvar, Ravdat at-Talibk, 
Kitab al-Erbain, Eyyuh al-Veled, al-Edep fi'd-Din, ar-Risale al-Ledunniyye, Kimya-ya 
Saadet ve saire... 

Düş ünürümüzün tasavvufu hakk ında sayfalar ve hatta kitaplar dolusu 
yazı lacak ş eyler vard ır. Biz burada bu kadarla yetinerek Gazzalrnin şüphesini 
anlatırken bu konuya tekrar dönece ğ iz ve onun tasavvuf yoluna girerek nas ıl 
gerçeklere ula ş tığı nı  inceleyeceğ iz. 

B — Gazzairnin ş üpheciliğ i ve iman metodu 

Gazzali'nin ş üpheciliğ i İ slam felsefesi tarihi bak ımından çok önemlidir. 
Onun ş üpheciliğ ini tahlil etmeden önce, ş üpheden bahseden eserleri üzerinde 
durmak isteriz : 

Gazzali'nin, şüphesi hakk ında yazdığı  yegane eseri al-Munkiz Min ad-
Dalal'dı r. Bu eserini hicri 5 oo y ı lı na • doğ ru kaleme ald ığı  bilinmektedir. Yine 
Gazzalrnin bir kaç cümle ile şüpheciliğe yer veren diğ er baz ı  eserleri de bulun-
maktadır. Bunlardan bir tanesi Alkan al-Amel' dir. Bu eserinin sonunda Gazzali 
gerçeğ i bulmak için şüphe etmenin şart olduğunu belirtiyor (2 5 7). Kimya :y 
Saadet adli farsça eserinde de insan ın inancının ş üpheye duçar olabilece ğni ve 
fakat bu şüpheden kurtulmak laz ım geldiğ ini beyan ediyor (2.5 8). Cevahir al-
Kur'an adlı  kitab ında ise bir ara Ahiret hayat ını  inkar edenlerin tesirinde kal-
dığı nı , bu yüzden de sap ıklığ a dü ş tüğünü ve fakat neticede bundan kurtul-
duğunu açıklıyor (259). Gazzali, bu eserlerinin hepsini H.495-505 y ılları  aras ında 

255 Bak. Aynı  eser, s. 37; Ravdat at-Talihin, s. 142. 
256 Bak. Goldziher, al-Akide Va' ı-Şeria fi'l-İslam, s. 157, 159; Köprülü, İ lk Alutasav-

Nilay, S. 20, 218; Nicholson, Fi't-Tasavvuf al-İslaml (Ebu'l-Ala Afifrnin önsözü), s.h,v. 
257 Bak. Mkan 	s. 216. 
258 Bak. Kimya-yl Saadet, c.I, s. 116-117. 
259 Bak. Cevahir al-Kuran, s. 36. 
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yazmış tır (z6o). Gerçi Louis Massignon verdi ğ i listede (261), Kimya :yı  Saadet'le 
Gazzalrnin al-Mustasfa adlı  diğ er bir eserinin h.495 y ı lından önce yaz ıldığı nı  
zannetmi ş tir. Fakat Gazzali bizzat Kim_ya'da İhya'dan bahsetmektedir (*). İhya'- 
mil 495 yı l ında bittiğ i maliimdur. Kimya ise İhya'nın iki cilt halinde yap ılmış  
bir özetidir. Bu da gösterir ki Kimya-y ı  Saadet h.495 den sonra yaz ılmış tır 
al-Mustafa'ya gelince: Gazzali, bu eserinin üçüncü sayfas ında kendi hayat ın-
dan birazc ık bahsederken tedrise döndükten sonra söz konusu kitab ını  yazmağ a 
ba ş ladığı nı  açıklı yor.. 

Gazzali'nin h. 498 y ılından sonra tedrise döndü ğü bilinmektedir. Buna 
göre L.Massignon'un bu eser hakk ında verdiğ i bilgi doğ ru değ ildir. al-Mus-
tasfa'nin 503 yı lında yazıldığı  san ı lmaktadır (**) 

• Görülüyor ki Gazzali, kendi şüphesinden ancak bu krizi atlatt ı ktan sonra 
hayat ının sonuna doğ ru yazd ığı  eserlerinde bahsetmi ş tir. Bu da onun şüphe-
sinin kı sa bir müddet de ğ il, uzun yıllar devam ettiğ ine bir karine olabilir. Esa-
sen a ş ağı da yapaca ğı mız tahliller bunu daha aç ı k surette gösterecektir. 

Gazzali, kendi ifadesine göre henüz gençli ğ inde, zo ya şı na gelmeden önce 
taklidi inanc ı  kabul etmek istemedi. Yahudrnin çocu ğunun yahudi, H ı rısti-
tiyanınkinin hı ristiyan, Mecusininkinin ise mecusi oldu ğunu görüyordu. Bu 
şekilde taklit yoluyla iman etmenin bir telkin ve görenek meselesi oldu ğunu 
anlamış tı  Hatta bu dü şüncesini, Hz. Muhammed'in "her çocuk Islam f ıtrat ı  
üzerine do ğ ar, fakat ebeveyni onu ya h ı ristiyan, ya yahudi veya mecusi 
par" (262) anlam ındaki hadisine dayatt ı . Gazzali taklidi reddettikten sonra 
gerçek bilgiyi öğ renmek i ş tiyakına dü ş tü. Fakat bunun için de gerçek bilginin 
ölçüsünü bulmak laz ımdı  Düşündü ve anlad ı  ki gerçeğ in ölçüsü'yakini bilgidir. 
Baş ka bir deyi ş le bu ölçü ilm-i yakindir. Her ş ey şüpheden uzak ve yanl ış tan 
masun olarak ancak yakin derecesindeki bilgi ile aç ık bir surette ö ğ renilebilir. 
İ lm-i yakin öyle bir bilgidir ki birisi ta şı  altın yapsa veya bastonu y ılana 
çevirse ve bu hünerlerini delil göstererek ilm-i yakinin aksini isbatlama ğ a 
kalksa, bu kimsenin iddias ı  asla kabul edilmez. Böyle bir kimsenin hünerleri 
ilm-i yakin hakk ında eh küçük bir ş üphe uyand ı rmamal ıdır. Eğ er bu gibi hü-
nerler delil olarak al ınıp yakini bilgiden ş üphe edilirse, bu bilgi yaldnl.  bilgi 

olamza. İş te Gazzali de "'o say ı sının 3 den büyük olduğunu, yakin derecesin-
de bildikten sonra, baz ı  mucizelere dayanarak 3 ün 'o dan büyük olduğunu 
iddia edenlere inanmam" diyor. Bu türlü yakini bilgilerin de ancak zaruriyat 
ve hi'ssiyat içinde olabilece ğ ini dü şünüyor (263). „ 

z6o Bak. V.Chelhot, al-Kıstas al-Mustakim et La connaissance Rationnelle Chez Gazali, 
s. 93-94,  Damas 1 957- 

261 Bak. Recueil de Textes ın6dits, s. 93. 
* Bak. Kimya-y ı  Saadet, c.I, s. 73. 

** Bak. Chelhot, an ılan eser, s. 94. 
262 Buharrnin Sahih'inde bulunan hadislerdendir. 
263 Bak. al-Munkiz, s. 3-4. 
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Fakat taklidi redle ba şhyan ş üphesi gittikçe büyüyor. Edindiğ i hissi ve 
zaruri bilgiler üzerinde dü şünmeğe ba ş lıyor. İ lkin duyular yoluyla elde edilen 
bilgilerin sağ lam ve inandırıcı  olam ı yacağı  sonucuna varıyor. Çünkü tecrübe 
ile anlıyor ki duyu organlar ının en kuvvetlisi olan göz bile yan ılmaktadır. Hare-
ketsiz gibi görünen gölgenin gerçekte hareket etti ğ ini, uzakta bulunan yıldızın 
olduğundan küçük göründü ğünü anlıyor, Demek oluyor ki duyularla elde 
edilen bilgiler hem cisimlerin durumlar ına ve mesafelerine, hem de duyu or-
ganlarının sıhhatına bağ lıdır. Buna göre duyulara ve onlarla ö ğ renilen bilgilere 
güvenmek doğ ru değ ildir. Gazzali, bizzat akl ın mahsusat ı  yalanladığı nı  açık-
lıyor. Geriye güvenme ğe değer olarak evveliyat, diğer bir deyimle zorunlu 
olarak bilinen akliyat kal ıyor. Evveliyattan olan bu bilgilerin baz ı  örnekleri 
şudur: ı  o sayı sı  3 ten büyüktür. Nefy ve isbat tek bir ş ey hakk ında birle şemez. 
Bir şey, hem kadim hem hadis; hem mevcut hem ma'dum ve hem vacip hem 
muhal olamaz. İş te bu tarzda bilinen bilgiler, kendisine şüphe arız olmıyan 
yakini bilgilerdendir (264). Fakat Gazzali'nin şüphesi bu türlü bilgilere de 
yayı ldı  (265). Dü şündü ki ak ıl ile elde edilen zorunlu bilgilere de itimat caiz 
değ ildir. Zira evvelce duyularla kazan ılan bilgilerin sağ lam ve doğ ru bilgiler 
olduğunu sanmış , fakat akıl ve tecrübe bu türlü bilgilerin insan ı  yanıltabile-
ceğ ini göstermiş ti. Böylece ak ı l duyulan yalanlam ış tı . O halde itimat caiz gibi 
görünen aklı  da yalanhyan bir kuvvet, bir hakim bulunabilir. Böyle bir hakim, 
aklın ötesinde olabilir. Bunun görünmemesi, yoklu ğunu isbat etmez. Hatta 
uyku, aldın ötesinde bir hakimin varlığı na bir i şarettir. Zira uykuda baz ı  olaylar 
ve suretler görülür. O esnada bunlar gerçek zannedilir. Fakat uyan ınca hepsi-
nin yalan olduğu anla şı lır. Uyku halinde görülenler, ay ıklıktaki hale nisbetle 
yalan olduğu gibi, akıl ötesindeki hale göre de uyan ıklıkta görülen ve anla şı lan-
lar yalan olabilir. Uyan ıklığı n ak ıl ötesi hale nisbeti, uykunun uyan ıklığ a nis-
beti gibi olmas ı  mümkündür. Akıl ötesindeki bu hal, belki sufilerin mü ş ahade 
ettikleri haldir. 

Gazzali böylece iki ay kadar hiç bir ş eye inanamad ı  ve güvenemedi. Tam 
olarak Sofistlerisn ve Yunan ş üphecilerinin haliyle hallenmi ş ti. Ne duyular, 
ne de aklın mahsulü olan zaruri bilgiler onu kand ırmıyordu (z66). Fakat birden-
bire Allah imdad ına yeti ş ti. Akli bilgilerin yakin derecesinde sağ lam ve mevsuk 

264 Bak. al:Munkk, s. 4; Obermann, Der Philosophiscbe Und Religiöse, Subjektivismus 
Ghazalis, s. 26, Leipzig ı 921. 

265 Bak. al-Munkk, s. 4-5; Ebu Ride, al-Ghazali Und seine Widerlegung der griecbischen 
philosophie'nin önsikii, s. 6, Madrid 1952; Ebu Bekr Abd ar-Raz ık, Ma'a'l-Gazalt fi Munkkih 
min ad-Dalal, s. 67, Matbaat al- İtimad, Mıs ır. 

z66 GazzaWnin ş üphesi hakk ında bak: Tarih al-Felsefet al-Arabbye, c. II, s. 46; Ülken, 
Isldrn Felsefesi Tarihi, s. 326-327; Quadri, an ı lan eser, s. 124-125; Wensinck, an ı lan eser, s. 
ı o4— ı o ş  ; Zeki Mubarek, al-Ahlak ind al-Gazzali, s. m-178; L. Gardet, introduction.., s. 68; 
Gilson, La philosophie Au Moyen Age, s. 356; Ernest d'Aster, Histoire de la Philosophie, s. 1 41 ; 
H. Nuveylativ  al-Gaza/4.S. zo; H.Hachem, La Criüre de l'action, s. XXXI; E. Brhier, La 
Philosophie Du Moyen Age, S. zzo, Paris 1949. 
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olduğ una kanaat getirdi. Bu kanaat ve inanç, düzenli deliller ve tertipli sözler 
yardımiyle olmadı  Allah' ın, kalbine attığı  bir nur yard ımiyle akli bilgilerin 
sağ lamlığı na inandı . Gazzali böyle ilahi bir nurun mevcudiyetinin baz ı  ayete 
ve hadislere ayk ırı  olmıyacağı n ı  da göstermektedir: Kur'an'da "Allah hidayete 
götürmek istediğ i kimsenin göğ sünü islâm'a açar" (267) anlam ında bir ayet 
vard ır. Hz. Muhammed bu ayeti aç ıklarken ş öyle söylemi ş tir: "bu Allah' ın 
kalbe att ığı  bir nurdur" (z68). Hz. Muhammed di ğ er bir hadisinde "Allah, 
halkı  karanl ı kta yaratt ı , sonra onlar üzerine nurundan saçt ı " (269) demi ş tir. 
Diğer bir hadisinde de "zaman ınızda Allah' ınızın lûtuflar ı  vard ır, kendinizi 
bu lûtuflara mazhar k ılm ıyormusunuz" (27o) diye buyurmu ş tur. 

Işte Gazzalrnin ş üpheciliğ inin birinci devresi sezi ş  gücüne dayanan ve 
teolojiye de ayk ırı  olmıyan bir delille böylece sonra erer. Fakat O bu devrede 
sadece bir nevi bilgi teorisi yapm ış tır. Ak ı ldan ve duyulardan ş üphe etmi ş , 
neticede ilahi bir nurla akli bilgilerin sa ğ lamlığı na inanmış tır Ş üpheden yakine 
geçmesini bilmi ş tir. Şüphesini felsefi ve mant ıki delillerle i ş lemiş  ve anlatmış tır. 
Ş üpheden sonra bir sezi ş  ve doğ u ş  gücüyle zaruriyat ı  kabul etmesi, gerek is-
lam felsefesi ve gerekse Yunan ş üphecilik tarihi bak ımından orijinald ır. Gerçi 
Gazzalrnin ş üphesi birinci devrede tamamen kesilmemi ş tir. Ancak birinci 
devrede sa ğ lam ve yan ı ltmıyan bilğ ilerin mevcudiyetine inanm ış t ır. fakat 
gerçeğ in henüz nerede olduğunu bulaniamış tır. Bir çok bilginler Gazzalrnin 
şüphesini bir bütün olarak inceleme konusu yapm ış lar veya onun birinci dev-
rede z ay, ikinci devrede ise 6 ay kadar ş üphe krizine duçar oldu ğunu ileri 
sürmü ş lerir. Bizce Gazzalrnin birinci devre ş üphesi gençliğ inde vaki olmu ş -
tur. Bu birinci devrede do ğ ru bilginin ölçüsünün akliyat oldu ğu sonucuna 
varmış tı r. Daha sonra da bizzat gerçe ğ i aramağ a ba ş lamış tı r. Bu da ikinci devre 
ş üphesinin ba ş langı c ıd ı r. Ikinci devrede dü şünürümüzün amac ı , doğ ru iman ı  
ve bizzat gerçe ğ i bulmaktır. Bunun için h.488 y ı lına kadar her fırkayı  ve taifeyi 
incelemeğ e giri ş ti. 

O da Yunanlı  Pyrrhon ve Timon gibi iki felsefi ekolün veya iki f ırkanın 
birbiriyle anla ştığı na ş ahit olmuyordu. Her okul ve her, f ırka gerçeğ in kendi 
yanında olduğunu iddia ediyordu. Kendi zaman ındaki taifelerin durumunu 
gözden geçirdi ve bunlar ın baş lıcalarını  4 gruba ayr ıdı . Gerçeğ in bu taifeler-
den birinde bulunaca ğı nı , bu 4 taifede arad ığı m bulamadığı  takdirde, gerçek-
ten ümidini kesmek gerektiğ ini farzetti. Taklitten kurtulduktan sonra, tekrar 
ona dönemezdi. Zira mukallidin, taklitçi oldu ğunu bilmemesi gerektiğ ini 

biliyordu. Gerçeğ i bulmak ümidiyle ilkin kelâmc ıların, daha sonra felsefeci- 

267 En'am suresi, ayet: 125. 
z68 Bu hadisi İbn al-Cerir ve Abd ar-Rezzak zikretmi ş , İbn Kesir de senediyle birlikte 

Tefsirinin üçüncü cildinde bu hadisten bahsetmi ş tir. 
269 Bu hadis, Ahmed b. Hanbel'in Musned'inde vardı r. 
27o Bu hadis, Suyutrnin al-Feth al-Kebir'inde bulunmaktad ır. 
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lerin, üçüncü olarak Bat ınilerin ve sonuncu olarak da sufilerin dü şüncelerini 
inceledi (271). Bu ara ş tırmaları  çok uzun yıllar sürdü. 

Kelam ilmini inceledi. Bu ilim, Gazzali gibi akl ı' zaruretler haricinde bir 
ş ey kabul etmiyen bir filozofu kand ıramazd ı . Nitekim kendisi "kelam benim 
için kâfi ve ş ikayet ettiğ im derdime ş afi olmad ı" demiş tir. 

Felsefeyi ve felsefecilerin s ınıflarını  da inceledi. Bunlar ın ilimlerinin baz ı-
larının doğ ru ve faydalı , ba ılarının ise dine ayk ırı  olduğu kanı sına vard ı . Fel-
sefeciler de ona gerçek bir iman ve ruh süld ınu veremedi. 

Batınileri Bağdad'da hoca olduğu zaman iyice ara ş tırma konusu yapt ı . 
Fakat bunlar ın, ak ıl ve dü şünceye ayk ırı  bir yol tuttuklar ını  gördü. Onları  ' 
ş iddetle reddetti. 

Geriye Sufiler kalmış tı . Ötedenberi de sufilere bir yak ınlığı  vardı . Bu ilk 
üç taifeden umdu ğu sonucu alamayınca, bütün gücüyle sufileri derinli ğ ine 
incelemeğ e ba ş ladı . Yalnız sufileri, sadece okumakla ve ilimle anl ıyamıyacağı na 
kanaat getirdi. Onlar ı  tam kavromak için ilmin yanında amelin de laz ım ol-
duğuna inand ı  (272). Tan ınmış  mutasavvıfların kitaplar ından elde edilmesi 
mümkün olan bilgileri öğ rendi. Onlar ın ilimlerinin amac ı , nefsi kötü s ıfat-
lardan temizlemek, kötü ahlaktan uzakla ş mak ve zikir yoluyla kalpten Allah 
sevgisi hariç her şeyi silmekti. Gazzali tasavvufun amac ına, zevk ve hal sahibi 
olmak ve bizzat kötülüklerden ar ınmakla eri ş ilebileceğ ini iyice anlad ı . Bu il-
min gereğ ini bizzat tatbik etmek ve tasavvufun amac ına ula şmak iş tiyakına 
tutuldu. Böylece ilahi bir gerçek varsa, onu bizzat ya şamak istiyordu. Esasen 
uzun yıllar ş er'i ve akl ı  ilimleri incelemesi ve gerçe ğ i aramas ı  esnas ında, baz ı  
iman esaslar ına yakın derecesinde inanm ış tı  (273). Bu iman esaslar ı  şunlardır: 

ı — Allaha iman. 

z— Peygambere iman. 

3 — Ahiret hayat ına iman. 

Gazzali bu üç iman esas ına belli delillerle inanmam ış tı . Bununla beraber 
tafsil edemiyece ğ i baz ı  yollarla böyle bir imana ula ş tığı nı  söylüyor. 4nana 
götüren bu yollar ş unlard ır: 

1— Sebepler. 

2- Karineler. 

3 — Tecrübeler. 

Gazzali bu konuda bize yukardaki üç kelimeyi zikretmekle yetiniyor. Bu 
kelimelerden üçüncüsü hariç ilk ikisinin anlam ı  oldukça kapalid ır. Kim bilir 

271 Bak. al-Munkk, s. 6. 
272 Bak. An ılan eser, s. zo. 
273 Bak. An ı lan eser, s. 20; Faysal at-Tefrika, s. 15. 
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belki de sebeplerle varl ık meselesi hakkında dü şünmeyi kasdediyor. Elle tutu-
lur, gözle görülür bir âlemin mevcudiyetine ve onun ilk Muharrikine felsefeyi 

incelerken inanm ış  olabilir. Bu âlemin bir yarat ı c ı s ı  bulunduğ una dair inanc ın ı  
böylece dü ş ünce yoluyla bulmu ş  olması  mümkündür. Her ş eyin bir sebebi 
olması  teorisinden, bir ilk kuvvet, ilk yarat ı c ı  yani Allah fikrine yükselmi ş  ve 

inanmış  bulunabilir. Onun Tehafut'de nedenselliğ i reddetmesi, Ehl-i sünnet 

inancını  korumak çabas ından doğ umuş  olsa gerektir. Esasen Tefhafut'ü yaz-

maktaki amac ı  dinin felseden üstün olduğ unu göstermektir. Fakat her eserinde 

aynı  ş ekilde dü ş ünmem ş tir. Esasen onun ş üpheciliğ i ve Munkk'de sebeplere 

önem vermesi, nedensellik prensibine ne kadar de ğ er verdiğ ini gösterir. 

Karinelerle bir nevi alt ıncı  duyguyu yani sezgiyi kasdetmi ş  olmas ı  muh-

temeldir. Zaten akl ın ötesinde bir âlemin ve hakimin varl ığı nı  farzetmekle, 

ak ıldan üstün bir kuvvetin mevcudiyetini ileri sürmü ş tü. Ak ı l ötesindeki bu 

âlemi, bazan mutasavv ıfların bahsettiğ i hale, bazan da Ahiret hayat ına benzet-
mi ş ti (274). Munkk'de nübüvvetten bahsederken, bunun ak ıl ötesi bir hal 

olduğunu ve ak ı lla: kavranam ı yacağı nı  belirttiğ ine göre (275), Gazzali karine 

ad ı  verdiğ i bir sezginin de yard ımiyle Nübüvvetin ve Ahiretin gerçekli ğ ine 

inanm ış t ı r. 

Üçüncü olarak , imana ula ş mak için tecrübeden faydalanm ış tır Gazzalr-

nin tecrübelerini üç bölüme ay ırmak mümkündür: 

o— Kitaplardan ö ğ rendiğ i bilgiler ve bu bilgilerin kendinde b ıraktığı  

izler. 

b— Uykuda gördükleri rüyalar (276) ve bu rüyalar ın bazan vakalara uygun 

çıkması . 

c— Zikir ve baz ı  ibadetlerin insan ruhuna ve dini ya ş anışı na tesir etmesi. 

Meselâ az yemek, az uyumak, az konu ş mak ve zikre devam etmek sufilerin 

bazı  gaybi hallere ula ş tıklar ın ı  iddia etmelerine sebep olmaktad ı r. Gerçi Gazzali, 

henüz Bağdad'da iken tam olarak sufilerin yoluna sülûk etmemi ş ti. Fakat 

üstad ı  al-Farmadrnin delaletiyle baz ı  zikir tecrübelerine de giri ş miş ti. 

Fakat Gazzalrnin henüz Ba ğ dad'da iken ula ş tığı  bu iman derecesi, arif-

lerin imanı  kadar kuvvetli değ ildir. Belki bu iman, Mütekellimlerin iman ı  
derecesindedir. Nitekim kendisi iman ı  ba ş lıca 3 dereceye ay ırmaktadır (277): 

r— Kültürsüz kimselerin iman ı . Buna taklidi iman da denir. 

274 Bak. al-Munkk, s. 5. 

275 Bak. Ayni eser, s. 25. 

276 Bak. Ayni eser, s. 25. 

z77 Bak. .thya Ulum ad-Din, c. III, s. 15; ithal as-Sade, c. VII, s. 239; Mi'rac as Sa/ikin, 
s.5-8. Bu sonuncu eserde Gazzali iman ın üç derecesine, münafı ldarm inanc ını  ekliyerek dörtlü 

bir iman s ınıflamas ı  yapmış tır. 
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2—Mütekellimlerin iman ı . Bu da inceleme ve ara ş tırma vas ı tasiyle edi-

nilen imandır İ manın bu derecesi, birinci maddedeki imana yak ındı r 

3—Ariflerin imam, İmanm bu derecesine ula şan, gerçeğ i bizzat ya ş amış  
ve her ş eyi yakin nuruyla görmü ş tür. Böyle bir iman ın sı rrına ermek için kalbi 

bütün ,kötülüklerden ve dünyevi arzulardan ar ıtmak ve onu riyazede par-
latmak gerekir (278). 

Gazzali Bağdad'da iken iman ın son basamağı na henüz yükselememi ş ti. 
Çünkü düyevi arzular pe ş inde idi. Bu durumunun kendisi de fark ına vardı . Ahi-

ret için faydal ı  olmıyan ilimlerle uğ raş tığı nı , ş öhret ve mevki pe ş inde olduğunu, 

ilim ve amelde riyakârane bir yol tuttu ğunu anlad ı . Ruhi bir buhran içine dü ş tü. 

Gerçek imana kavu şmak ve gerçeğ i bizzat bulup ya şamak istiyordu. Fakat 

maldan, mülkten, ş öhret ve mevkiden vaz geçmek kolay olmuyordu. Bir yan-
dan her şeyi terkedip tasavvuf yoluna iyice süluk etmek istiyor, di ğ er yandan 

sahip olduğu ikbal ve nimetlerden bir türlü ayr ılam ıyordu. Onun bu nefsl mü-
cahedesi h.488 yı lında 6 ay kadar sürdü. Neticede yemeden, içmeden kesildi. 
Yediğ i yemekleri hazmedemez oldu. Zay ıf ve halsiz dü ş tü. Doktorlar on-
dan ümitlerini kestiler. Onun hastal ığı nın sebebini anl ıyamad ılar. Zira 
Gazzali'nin derdi cismani de ğ il, ruhani idi. Nihayet türlü bahaneler uydu-
rarak Ba ğ dad'ı  terketti. Suriye'de ve şurada burada münzevi bir hayat sür-
meğe ba ş ladı . Sufilerin kitaplar ından öğ rendiklerini tam manas ıyle tatbik 

ve tecrübe etme ğ e koyuldu. 

Burada, Gazzalrnin inzivaya çekili ş ini samimiyetsizlikle vas ıflandıranlar 
üzerinde durmak isteriz. Bunlar ın başı nda Dr. Abd ad-Daim gelir. Abd ad-

Daim Gazzalrnin ş öhret için inzivaya çekildi ğ ini, yalan söylediğ ini, mal mülk 

düş künü olduğunu ve ilahi gerçeğ e ula ş madığı nı  iddia ediyor (279). Bunlar ın 

iddia ederken de hiçbir ilmi delil gösteremiyor. Bir defa Gazzali ş öhrete dü ş kün 
olsaydı , Bağdad'daki mevkiini terketmezdi. Mal mülk sevdas ında olsayd ı , 
inzivaya çekilmeden önce çocuklar ının nafakas ı  hariç, her şeyini dağı tınazdı . 
Eğ er Munkk'de anlattıkları  yalan ve uydurma olsayd ı , meseleleri bu kadar 
derinliğ ine anlatmaz ve Mkan al-Amel'de ş üphenin insan ı  gerçeğ e ula ş tıracağı nı  
teyit etmezdi. Gazzali'nin ilahi gerçe ğ i yaşamadığı  iddias ına gelince: bu şahsi 
ve psikolojik bir meseledir. Psikolojik bir olay ı , birisinin yaş ayıp yaşamadı-
ğı nı  yine kendisi bilir. D ış ardan böyle bir olayda kesin hükme varmak güçtür. 
Olayı  yaş ayan Gazzali ise ilahi s ırlara,mazhar olduğunu Miskat, İhya ve Kit/ya-

ya Saadet gibi çe ş itli eserlerinde ve ifadelerinde tekrarl ıyor. Buna. göre Dr. 
Abd ad-Dairdin iddias ının aksini kabul etmek daha yerinde olur. Say ın Ord. 
Prof. Hilmi Ziya ülken'in dedi ğ i gibi Abd ad-Daim'in tenkidi pe ş in hazır-
lanmış  bir fikre göre yaz ılmış  ve sathi kalmış tı r (28o). 

278 Bak. Faysal-Tefrika, S. 2. 

279 Bak. İtirafat 	 s. 24,49, 124-1 55. 
28o Bak. Clken, İsiâm Felsefesi, s. 356. 
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Gazzalryi inzivaya çekili ş inde samimiyetsiz bulanlardan birisi de Farid 
Jabre'dir. Jabre, onun Bat ınilerden korkusu sebebiyle Ba ğdad' ı  terkettiğ ini 
ileri sürüyor. Gazzali'nin Ba ğ dad'ı  terketmeden de hatalar ını  düzeltebilece-
ğ ini iddia ediyor (28 ı ). Bu münekkid'in tahlilleri Abd ad-Daim'inkinden daha 
ciddi olmakla beraber ikna edici de ğ ildir. Çünkü Gazzali, Bağdad'da emniyette 
idi. Devrin halifesi ona de ğer veriyor ve onu koruyordu. Diğ er siyaset adam-
ları  da Gazzalryi te şvik ediyor ve onunla dostca ilgileniyorlard ı . Gazzali bunu 
Munki'de açıklamaktad ır (282). Hem Bat ıni .tehlikesi, İ slânı  ülkesinin her 
tarafında vardı . Bu bak ımdan F. Jabre' ın iddias ını  kabul etmek güçtür. Onun 
Gazzalrnin Ba ğdad'da nefsini islâh edebilece ğ i iddias ı  da makul görünmüyor. 
Çünkü sufilerin yoluna süliik etmek için Allah'tan gayri her ş eyden yüz çevir-
mek gerekir. Bunun tatbiki da mal mülk, ş öhret ve mevki, diinyevi saadet 
ve zevkler içinde olmaz. Sufiler uzleti amaçlar ını  gerçekleş tirmek için bir 
vesile bilirler. Gazzali'nin inzivas ının hedefi ,cle bu olsa gerektir. 

Gazzalrnin Munkk'deki ifadelerini kabul etmiyenlerden birisi de Abd 
al Celil'dir. Munkk'in ifadelerini bazan yapmac ık buluyor, korku sebebiyle 
bazı  olaylar ın anlatılmadığı ndan söz ediyor (283). Gazzalrnin samimiyeti 
meselesini ilk defa Abd ad-Daim'in ele ald ığı nı  ve filozofumuzun iman esas-
larından hiçbir zaman şüphe etmediğ ini iddia ediyor (284). 

Abd al-Celil, bu iddialar ını  ciddi delillere dayatam ıyor. Gazzalrnin, Mun-
kk'i bir öğ rencisinin israr ı  üzerine yazdığı nı  (285) unutuyor. Bundan, filozo-
fumuzun gösteri ş  ve yapmac ık ifadelerde bulunmak için Munkk'i kaleme al-
madığı  sonucunu ç ıkarabiliriz. Hem Munkk'deki tasavvufl ifadelerle, Kitab 
Acaib al-Kalb'de, Kinga'da, Mişkafta, Erbaik'de ve Maksad al-Asna'da bulunan 
sufiyane sözler ayn ı  mahiyettedir. 

Gazzalinin samimiyeti meselesini ilk defa Abd ad-Daim'in inceleme konusu 
yaptığı nı  iddia etmek ise, bu dü şünür hakkındaki tetkikleri bilmemek demektir. 
Bu meseleyi daha önce İbn Teymiye, Fetava'sında ve Macdonald, İ slâm an-
siklopedisinde söz konusu yapm ış tı r. 

Gazzali'nin iman esaslar ından ş üphe etmediğ ini iddia etmek ise Munkk'in 
baş  taraflar ındaki ifadeleri inkâr etmek demektir. Gazzali burada iki ay kadar 
safsata mesle ğ inde olduğu gibi ş üpheye dü ş tüğünü bizzat açıklamış tı r. 

Bizce Gazzali'nin samitniyetsizliğ ini iddia etmek ve builı  isbatlamak 
güçtür. Onun inzivaya çekili ş ini sadece siyasi olaylara bağ lamak da doğ ru değ il-
dir. Onun yaln ızlığı  seçmesine şu veya bu siyasi ve içtimai olay tesir etse bile, 

z8 ı  Bak. Jabre, l'Oeuvre de Ghaeı li, s. 89-93. 
282 Bak. al-Munkk, S. 22. 

283 Bak. Autour de la Sinclriti d'al-Gazzall, s. 66-67. 
284 Bak. Ayn ı  eser, s. 65-70. 
285 Bak. al-Munkk, s.• z. 
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as ıl sebep kalbrdir, gerçek a şkıdır ve yarat ılış tan sahip olduğu ara ş -
tırma sevgisidir. Bunu kendi ifadesi (z86), eserleri ve di ğ er yazarlar tarafından 
teyid edilmi ş  fiilleri göstermektedir. Gazzalrnin bu kabiliyet ve ara ş tırma 
sevgisinin geli ş mesine, okuduğu bir tak ım eserlerin ve önce gelmi ş  bazı  dü şü-
nürlerin de tesir etti ğ i şüphesizdir. 

Gerçekten Gazzali uzleti esnas ında sufiyane bir hayat ya ş amış  ve onların 

yolunun en doğ ru yol olduğu karusına varmış tır (287). Bu yolun do ğ ruluğuna 
öyle inanmış tır ki akılların, hakimlerin ve alimlerin tasavvuf mesle ğ inden daha 

güzel ve daha hay ı rlı  bir ş ey bulam ı yacağı nı  ileri sürmü ş tür. Bu mesleğ in 
nübüvvet kandilinin nurundan al ınmış  gerçekleri içine aldığı nı  söylemi ş  ve 
yalnızlığı  esnasında bir çok s ırlara vak ıf olduğunu ifade etmiş tir. Ona göre 
nübuvvetin gerçeğ i, aklın ötesinde bulunan bir âlemdeki gözle anla şı lır (288). 
Temyiz çağı na gelmi ş  bir çocuk nas ıl yeti ş kin ve akıllı  kimselerin kavrad ık-
larını  kavrayamazsa ;  akıl ile de nübüvetin gerçeğ i anlaşı lamaz. Gerçi her in-
sanda nebilerde bulunan özelliklercien bir örnek vard ır ve her insan ilahi ger-
çeklere kavu ş abilir. Fakat bunun için ilahi yola girmek, çal ış mak ve mutasav-
vıfların haliyle hallenmek gerekir. İnsan ameli tecrübelerle ş üpheden uzak ve 
zaruri olarak nübüvvet gerçe ğ ini öğ renebilir (289). 

Gazzali, taklit yoluyla ö ğ renilen ilmi beğenmiyor. Taklidin, ilahi gerçek-
lerin ve ilimlerin doğmasına engel olaca ğı nı  kaydediyor (29o). Ona göre ihsan 
gerçek ilmi, ba ş ka bir deyimle ledunni ilmi, niyetini Allah için düzelttikten 
sonra ba ş lıca üç yolu izlemekle ö ğ renebilir : 

ı — Bütün ilimleri tahsil etmek ve bunlar ın çoğundan zevk almak. 

z— Riyazette bulunarak kendi nefsini kontrol alt ına 'almak. 

3 — Dü şünmek. İnsan nefsini düzeltip ilimle kendini e ğ ittikten sonra 
öğ rendikleri hakk ında dü ş ünürse ona gaybi ilimlerin kap ı s ı  açı lır (291). Böyle 
bir mertebeye ula şan kimse ba ş kalar ının uykuda gördüklerini, ay ıklıkta görür. 
Melekutun s ırlarına erer. Peygamberlerin vahye sahip oldu ğu gibi, o da il-
hama sahip olur. Daha aç ık deyimle nefsini bu ş ekilde eğ itip dü şüncenin zev-
kini tatm ış  olan kimseye, Allah ledunni ilimler verir (292). 

Nefsi iyice eğ itmek için, de kalbi temizlemek ve zikir yapmak gerekir. 
Zikrin ba şarıya ulaş mas ı  için insan, bütün irade ve gücüyle Allah'a yönelmelidir. 
Zikre ba ş lamadan önce kimsesiz bir yer seçmek laz ımdır. İş te bundan sonra 

286 Bak. al-Munkiz, s. 3. 
287 Bak. Ayni eser, s. 22. 

288 Bak. Miskat al-Envar. s. 52; al-Munkiz, s. 25. 
289 Bak. al-Munkiz, s. 26; Criüre de l'Action'un önsözü, s. VII. 

290 Bak. ithal, s. 232. 
291 Bak. ar-Risale al-Ledunniyye, s. 36-37. 
292 Bak. Kimya-yz Saadet, c. I, s. 25-28; Mizan al-Amel, s. 2o; İ thaf, c. VII, s. 220 , 2 45. 
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Allah Allah diye zikr edilir. Bu dilin zikridir. Bir müddet sonra dilin hareketi 
durur ve kalp Allah Allah deme ğe ba ş lar. Daha sonra insan, kalbin tekrarlar ını  
da unutur. O, Allah'tan ba ş ka her şeyden uzakla şmış  olur. Kalp gözü aç ı lır 
(2 93). 

Bu metodu evvelce Gazzali'nin üstad ı  al-Farmadi kullanm ış tı . 
Daha önce ya ş amış  olan Cüneyd ve al-Bistami gibi tasavvuf büyükleri-

nin yolu da böyle idi (294). 

Bu mertebe, fena fillah makam ıdır. Bu makama ula ş an kimse a şı k olduğ u 
Allah'tan ba ş ka bir ş ey görmez. Onda yok olur. Hatta onda yok oldu ğunu da 
unutur. Gerçekler ve ilahi s ırlar ş imşekler gibi çakar. Bu hal çok devam etmez. 
Etse bile nadirdir (295). Gazzali, bu halde iken erilen s ırları  açıklamağ a ruh-
sat olmadığı nı  ifade ediyor (296). 

Gazzalrnin anlatt ığı  ve ya şadığı n ı  söylediğ i bu fenâ hali, iman ın en yük, 
sek derecesidir. Yani ariflerin iman ı  ancak ya ş amak ve tatmakla eri ş ilen bir 
makamdır. O bazan iman sözüyle kültürsüzlerin iman ını , ilim sözüyle bilgin-
lerin imanını  ve zevk derecesiyle de ariflerin iman ını  kasdetmi ş tir (297). Ona 
göre zevk derecesi, art ık her türlü ş üpheden kurtulanlar ın mertebesidir. Fenâ 
hali de zevk derecesinin ba ş ka bir ifadesidir. Bu hale eren ise yakin derecesin-
deki bilgiyi elde etmi ş  demektir (298). Çünkü bu halde hiç bir şeyden şüphe 
edilmez. Kendisinde hiç bir ş üphe olm ıyan bilgi ise yakin derecesindeki bilgi-
dir (2.99). 

Gazzalrnin şüpheden imana geçi ş ini böylece incelemi ş  bulunuyoruz. 
Ş imdi de onun şüphesinin kaynağı  ve değeri üzerinde dural ım. 

Gazzalrnin ş üphesinin kayna ğı nı , yalnız bir şahsa ve yaln ız bir okula da 
yatmak veya onun şüphesinin, orijinallikten tamemen yoksun olduğunu ileri 
sürmek güçtür. Her dü ş ünür kendinden öncekilerden istifade edebilir. Fakat 
bu istifade yeni ş eylerin bulunmas ına veya ortaya at ılmas ına engel olamaz. 

293 Bak. Kimya-y Saadet, c. I, s. 23-24; Mizan al-Amel, s. 43-45;  Ravdat at-Talibin, s. 
ı 4o-141; İthaf, c.VI,I, s. 224 246-254; ı bn Teymiye, Kaide fi'l-Mu'cizat, s. 86; Palacios, La 
Mystique d'al-Gazzalt, s. 93, Beyrouth 1914. 

294 Bak. İthaf, c. VII, s. 247; Palacios, an ı lan eser,„ S. 93. 
295 Bak. Kitab al-Erbahr, s. 58-66; al-Maksad al-Ama, s. 115; Miskat al-Envar, s. 39-40, 

5 i ; La Notion de la Ma'rife, s. 62. 
296 Bak. İthaf, c. VIII, s. 485; Eyyuha'Weled, s. 43; Miskat al-Envar, s. 41. Cevahir al-

Kuran'da (s.25), kalbi temiz,.niyeti iyi, mânevi hali yüksek olan baz ı  dostlara bu sırlar ın aç ı-
labileceğ ini kaydetmi ş tir. 

297 Bak. al-Erbain, s. 65; al-Munkk, s. 23. 
298 Bak. La Notion de Ma'rife, s. 64-65; Carra de Vaux, an ılan eser s. 204. La Notion 

de Certitude, S. 21-22; Arneldez, Controverses Th&ologiques chez İbn Hazm et Ghazalı, (Les Mar-

dis de Dar as-Selam MCMLIII), Paris 1956. 

299 Bak. İthaf as-Sade, c. I, s. 413; Mi yar 	s. 141; al-Mustasfa, c. I, s. 28-29. 
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Bunun gibi Gazzali'nin de kendinden önce gelenlerden şüphe etme bak ı -
mından faydalandığı  akla uygundur. 

Gazzali, şüpheci ve mevcut dinleri baltalay ıcı  faaliyetleri ile tan ınmış  olan 
İhvan as-Safa'y ı  iyice incelemi ş ti (3o0). Yunan felsefesinin tesirinde kalan ve 
yıkıcı  faaliyetlerde bulunan Bat ınileri ve dü şüncelerini çok iyi tan ıyordu. Yu-
nan sofistlerinden haberdar& ve bunlar ın fikirlerine, kendi eserlerinde i ş aret 
etmektedir (3o ı ). Fırkaları  ara ş tırırken her şeyi inkar eden z ındıkları  ince-
lemiş ti (3oz). Hatta z ırıdıklığı  İ slâmdan ayırmak için Faysal at-Tefrika Beyn, 
al-İslâm Va-Zandaka adlı  bir eser de yazm ış tı . Munkk'de felsefecileri üçe 
ayırmas ından Dehrileri ve tabiatç ıları  iyi bildiğ i anlaşı lmaktadır. Louis Mas-
signon'un bir izah ına bakılı rsa, Gazzall., Ebu Hatim Razrnin eserlerinden çok 
istifade etmi ş ti. Bu zat ise Risalet an-Nubuvvet adlı  eseriyle doktor Ebu 
Bekr Zekeriya Razrnin şüpheci fikirlerini çürütmeğ e çalış mış tı  (303). O halde 
Gazzali dolaylı  olarak şüpheci Razrnin fikirlerini öğ renmiş ti. 

Farabryi iyice incelediğ ine ve ondan çok istifade etti ğ ine göre, onun 
ş üpheci dü ş üncelerini de biliyordi. Bilindi ğ i üzere Farabi kötü ruhlar ın bazan 
sonsuz eleme duçar olaca ğı nı , bazan da tamamen yok olaca ğı nı  iddia etmi ş tir. 
Ona göre ancak iyi ruhlar Ya ş ar. Üstelik Kitab al-Ahlak'da insani saadetin 
yaln ız bu; dünyada olabilece ğ ini ve bu dü şüncenin dışı nda söylenen her şeyin 
hurafe olduğ unu ifade etmi ş tir. Böylece Farabi, şüpheci ve inkard bir duruma 

• 

	

	düş erek "çeliş ik fikirler beyan etmi ş tir (304). Her ne olursa olsun Gazzalrnin 
Farabrnin ş üpheci dü şüncelerini bildiğ i gerçektir. 

Gazzalrnin, Demokritos'un baz ı  fikirlerinin tesirinde kalan Eş 'ariliğ in 
fikirlerini çok iyi bildiğ i de maliimdur. 

Gazzalrnin gerek al-İktisad'da ve gerekse İbya'da zaman zaman az da 
olsa Mutezile'den bahsettiğ i gerçektir. Demek istiyoruz ki Gazzali, Mutezili-
lerden şüpheci Ebu Huzeyl Nazzam' ın ve Cahiz'in fikirlerini de. 
biliyordu. 

Bizzat al-Munkk'de açıkladığı na göre Haris al-Muhasibinin eserlerini 
okumuş tu Haris al-Muhasibrnin ise bir nevi gerçe ğ i ara ş tırma krizi geçirdiğ i 
bilinmektedir. Nitekim Kitap an-Nesa'ib adli eserinin önsözünde bunu bizzat 

30o Bak. al-Munkk, s. 14, 19; A.Awa, L'Esprit Critiquv, s. 312-313, 321-322; De Boer, 

anı lan eser, s. 136; İbn Teymiye, Kitab an-Nubuvvat, s. 83; Kitab Bugyet al-Murtad, s . 5, ı i; 
Şerh al-Akide al-isfebaniye, s. 116. 

301 Bak. Mi'yar 	s. 126-127; al-Munkk, s. 5; İtirafat al-Gazali, s. 2442. 
302 Bak. al-Munkk, s. 3. 
303 Bak. L. Massignon, Le Cbrist Dans Les Evangiles Selon Gbazall, s. 534-536,  Paris 

1 933. 
304 Bak. Munk, anılan eser, s. 347-349;  İbn Tufeyl, Hay,  b. Yakzan, s. 62. 
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açıklamakta ve buradaki ifadeler Munkk-  'in ilk sayfalarındaki ifadelere benze-
mektedir (3 o 5 ). 

Nihayet Gazzali'nin Hz. İbrahimin putlardan şüphesini ve gerçek Tanr ıyı  
aramas ını  Kur'an'da okuduğu muhakkakt ır (306). Bu hususu al-Kıstas al-
Mustaki ın'de mant ık ölçülerine vurarak uzun uzun anlatmaktad ır. Bilindiğ i 
gibi Hz. İbrahim putlardan ş üphe ettikten sonra y ıldızın ilah olabileceğ ini 
dü ş ünmü ş , fakat sonradan onun batt ığı nı  görerek olgun bir Varl ık, bir ilah 
olamıyacağı  neticesine varm ış tır. Yine s ırasiyle Ay ve Güne ş  hakkında bu gibi 
nazariyeler yürüterek gerçek Allah' ı  aram ış t ır. Hz. İbrahim gerçeğ i ararken 
akıl yardımiyle, yontulmu ş  putların ilâh olamıyacağı nı  anlamış tı . Kur'an'ın da 
teyit ettiğ i üzere Hz. İbrahim ancak Tanr ının eksiksiz, zeval bulm ıyan ve her 
ş eyi yaratan Varl ık olduğunu anlamış  ve Allah' ın yardımiyle Allah'a inanm ış tır 
(3 07). 

Yukarıda Gazzali'nin ş üphe konusunda istifade etti ğ i veya edebileceğ i 
kaynaklar üzerinde durduk. Bu aç ıklamalar ımızla Gazzali'nin bir kopyac ı  
veya taklitçi oldu ğunu iddia ediyor değ iliz. Gazzali taklitçi olmad ığı  gibi, 
taklitçileri de sevmemi ş tir. Üstelik yukarda fikirlerine dokundu ğ umuz şüphe-
ciler aras ında., Gazzali'nin şüphesi bilgi nazariyesi bak ımından orijinald ı r. 
Gazzall, sadece alemin ilk sebebini yani Allah' ı  aramakla yetinmemi ş , gerçek 
ve doğ ru bilginin ölçüsünü de bulma ğa çali ş mış tır. Onun bu amaçla geçir-

diğ i birinci devredeki buhran bir kaç ay sürse bile, gerçek imana ve ruh sukûn-
una kavu ş mas ı  çok uzun inceleme ve ara ş tırma sonucunda olmu ş tur İmanı  
karinelerle, baz ı  sebeblerle ve tecrübelerle buldu ğuna dair daha önce aç ıkla-
dığı = metot ise Gazzarye mahsustur. Bu, İ slam düşüncesi bak ımından 
orijinaldir. Akli zaruretleri, ilahi bir nurla kabul etmesi ise teolojik oldu ğu 
kadar felsefidir, yenidir ve bir sezginin neticesidir. 

C — Gazzarrnin, Kendinden Önceki Şüphecilerle 
Karşı laş tırı lması  

1-- Yunan Ş  üphecileri ve 	: 

Yunan sofistlerinden. Protagoras, tanr ıların varlığı nın kesin olarak biline-
miyeceğ ini ve insan ın her şeyin ölçüsü olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre 
dış  alemde her şey değ iş ir. Biz, ancak duyularim ızın bize bildirdiğ i şekilde e ş -
yayı  tanı rız. Duyular ise, insandan insana ve organlar ın sağ laml ık derecesine 

305 Bak. Kitab an-Nasa'ih, Varak ı  b-3 a, Süleymaniye Kütüphanesi (Ba ğdadl ı  Vehbi 

K.) No: 614; al-Munkk, s. 2-4. 
306 Bak. al-Kıstas al-Mastaklın ve al-Gazzali, al-Muntabal fi'l-Cedel, varak: 2 ı  b, Kasta-

monu Kitapl ığı 	2641. 
307 Bak. En'am suresi, ayet: 74-83. 
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göre değ iş ir. Değ iş mez bir gerçek yoktur. Fakat her ferde göre bir gerçek 
vard ı r. 

Gorgias ise inkarc ı  bir yol tutarak varl ık yoktur demi ş tir. Ona göre duyu-
lar ımız bizi aldat ır. Bu sebeple biz, varl ığı  tanıyan-iay ız. Netice olarak Gorgias, 
herkes için gerçek olan bir bilginin varl ığı nı  kabul etmemi ş tir. 

Bilindiğ i gibi Gazzali, al-Munkk'de, iki ay kadar safsata mesle ğ inde ol-
duğu gibi, şüpheye dü ş tüğünü aç ıkliyor. Miyar al-İlm'de (308) i3e Sofistlerin 
hissi ve evveli olan yani duyularla ve ak ı lla elde edilen bilgileri inkar ettiklerini 
açıklıyor. Ancak Gazzali "Sofistai" sözüyle sadece Yunan Sofistlerini de ğ il, 
ayni zamanda Yunan ş üphecilerini de kasdediyor. 

Yunan şüphecilerinin ba şı  Pyrrhon'dur. Bir de onun ö ğ rencisi ve muak-
kibi Timon vard ır. Her ikisinin görü ş leri birbirine benzer. Bunlardan Pyrrhon 
görünü ş lerin realitelere uymad ığı nı , bu sebeple de görünü ş lere dayanarak hüküm 
vermenin do ğ ru olmadığı nı  iddia etti. Her ş eye kar şı  ilgisiz kalmak ve hüküm 

ıa 	vermekten kaç ınmak yolunu tuttu. Akla da itimad etmedi. 

Gazzalrnin de bir ara hissiyat ve akliyattan ş üphe ettiğ i malümdur. Ger-
çekte Gazzali ile Pyrrhon aras ında bazı  benzer özelliklerin bulundu ğuna dikkati 
çekmek isteriz. Bu özellikler şunlardır: 

ı - Gerek Pyrrhon ve gerekse Gazzali duyulan ve ak ıl yoluyla elde edilen 
bilgilerden şüphe etmiş lerdir. 

ı - Her iki filozof da mal ve paraya k ıymet vermezdi. 

3- İkisi de filozoflardan ho ş lanmazdı . 

4- Gerek Pyrrhon ve gerekse Gazzali, sade ve mesut bir hayat sürmeyi 
düşünmü ş tü. 

5- Her ikisi de hareket ve fiilleriyle davalar ını  tatbik etmek istemi ş lerdi. 

Ancak aralar ında baz ı  derin farklar da vard ır. Yunan filozofu ş üpheyi, 
İ slam filozofu ise tasavvuf yolunda buldu ğu gerçekleri tatbik edip ya şı yordu. 
Sonra birincisi örf ve âdete göre ya şamayı  tercih ettiğ i halde, ikincisi taklidi 
ş iddetle reddetti. 

Baş langıçta Gazzali de, Pyrrhon gibi şüphenin gerçek iyi oldu ğuna inanmış  
ve bunu Mkan al-Amel'in son k ı smında aç ıklamış tır. Fakat Gazzali ş üpheyi, 
gerçeğe ve sağ lam imana götürmesi bak ımından gerçek iyi olarak kabul etti. 
Pyrrhon ise, hükümler ve görünü ş ler insan ı  yan ı lttığı  ve ihtilafa dü ş ürdüğü 
için şüpheyi gerçek iyi ve sükün kaynağı  'saydı . 

Demek ki aralar ındaki bazı  benzerliklere ra ğmen, netice itibariyle her iki 
filozofun yolu tamamen ayr ılmış tır Yunanlı  filozof şüpheden kurtulamam ış , 
İ slam filozofu ise imana ula ş mış tı r. 

308 Bak. Miyar 	s. 126-127. 
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Dialektik şüphecilerden Ainesidemos da çok tan ınmış tır. O, Pyrrhon 
dahil kendinden önceki bütün şüpheci filozoflar ın görü ş lerini sistemle§ tirdi. 
Duyu organlar ının bizi sağ lam ve kesin bilgiye ula ş tıramıyacağı nı  tropes ad ı  
verdiğ i ve ı  o maddede toplad ığı  fikirlerle isbat etmek istedi. Ona göre ak ıl da 
gerçeğe ulaşmamıza yardım edemez. Akil bir şeyi isbat etmek için ya gerçek-
lere, ya sebeblere yahut da alâmetlere dayan ır. Halbuki gerçekte bunlar mevcut 
değ ildir. 

Ainesidemos'un duyuları  yalanlamak için ileri sürdüğü baz ı  deliller ş un-
lard ır : 

Canlı  varlıklar ba ş ka baş ka yarat ılış tadır. İnsanın algılarının, hayvanlar ın 
alg ılarından daha çok e ş yan ın realitesine uyduğ u iddia edilemez. 

İnsanlar aras ında farklar vard ır. Her insan e şyayı  kendisine göre alg ılar. 

İnsanların duyu organları  değ iş iktir. Bir e ş yayı  görme duyusu ve dokunma 
duyusu ba ş ka ba ş ka surette alg ılar. 

İnsanın içinde bulunduğu şartlar ve haller, duyumlara tesir eder. 

Duyumlar, e ş yan ın durumuna, mesafesine ve yerine göre de ğ iş ir. 

Ainesidemos'un trope ş 'larının ilk be ş ini meydana getiren bu deliller, 
Batınilerin kültürsüz kimseleri şüpheye dü şürme usullerine benzemektedir. 
Batıniler'in Yunan fılozoflarından istifade ettikleri maliımdur. Gazzali ise Ba-

, tıniliğ i iyi bilirdi. Hatta Fadai'h al-Batinbre'de Batırûlerin davet metotlar ından 
bahsetmi ş  ve onların akla da güvenmediklerini göstermi ş tir. Bu ifadelerimizle 
Gazzali'nin Bat ıniler vas ıtasiyle Yunan ş üphecilerinin baz ı  görü ş lerinden 
haberdar olmas ı  ihtimalini ortaya koymak istiyoruz. Onun az önce ad ı  geçen 
eserinde sofistlerden bir kaç cümle ile bahsetmesi de bu tahminimizi kuvvet-
lendirmektedir (*). 

Fakat Gazzali, Ainesidemos gibi ş üphe yolunda değ il, iman yolunda 
karar k ılmış tır. Neticede akli zaruretleri kabul etmi ş  ve kendisini imana gö-
türen yolu göstermi ş tir. 

Diğer Yunan ş üphecilerinden Karneades ve Agrippa da duyular ın ve 
aklın insanı  kesin bilgiye ula ştıramıyacağı nı  savunmüş tur. 

Demek ki Gazzalrnin şüphesinin ba ş langıcı  Yunan filozoflar ının görü ş -
lerine ayk ırı  değ ildir. Fakat O, Allah' ın kalbine attığı  bir nurla akliyata inana-
rak şüphe yerine yakin derecesindeki bilginin ölçüsünü bulmu ş tur. Sonra 
Yunan şüphecileri gerçeğ i bulmaktan ümitlerini kesmi ş lerdi. Gazzali ise ger-
çeğ in varlığı na inanmış , uzun yıllar onu aram ış  ve tasavvuf mesle ğ ine süluk 
ederek arad ığı nı  bulmuş tur. 

* Bak. Fadai'h al-Bahniye, S. 21-22. 
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2 - İslâm Şüphecileri Ve Gazzali 

Tekafü'ül - Edilleciler ve Gaalt : 

Horovitz'in (309) bildirdi ğ ine göre bunlar, bütün delilleri e ş it değ erde 
sayarlar. Bazan bir meseleyi müdafaa ve bazan da onun kar şı tını  iddia ederler. 

İ bn Hazm ise Tekafü'ül-Edille'cilere göre hiçbir mezhebin diğ erine, hiçbir 
fikrin ba ş ka bir fikre galip gelemiyece ğ ini belirtiyor. Çünkü onlarca bütün 
deliller e ş ittir. • 

Gazzali'ye göre ise Tekafü'ül-Edilleci'ler ikinin birden çok olmas ı  gibi 
zaruriyat ı  kabul ederler. Fakat nazariyatta delillerin e ş it değ er ta şı dığı nı  sanırlar. 
Bunun sebebi de Mütekellimlerin ve di ğer fırkaların ihtilafa dü ş tüklerini gö-
rerek hiçbir meselenin çözülemiyece ğ ini sanmalarıdır. Çünkü Tekafü'ül-Edil-
leciler, dü ş üncenin şartlarını  ve kanunlar ın iyice bilmemektedirler (3 ı  o). Bu 
yüzden de şüpheye dü şmüş lerdir. 

Bilindiğ i gibi Gazzali de her fırkanın, gerçeğ in kendi görü ş ünde olduğunu 
sanarak ba ş kalariyle ihtilafa dü ş tüğüne i ş aret etmi şti. Ayrıca inanç-
larda taklidin oynad ığı  önemli etkiyi sezmi ş ti. Bu yüzden de fırkaların iddia-
larından ve kendi inanc ından şüphe etmi ş ti. Fakat neticede baz ı  sebeplerle, 
karinelerle ve yapt ığı  tecrübelerle iman esaslar ına inanmış  ve gi.11ah' ın kalbine 
attığı  bir nurla kendini şüpheden kurtarm ış tı . Demek ki Gazzali, Tekafü'ül-
Edelleci'lerin hiç kurtulamad ığı  ş üpheden kurtulmu ş  ve imana ulaşmış tı . 

Islam ülkesinde bir de Reybiyyun veya Hisbaniye (3 i ı ) denen şüpheci-
ler faaliyet göstermi ş ti. Hisbaniye, Laedriye, İndiye (3 ı  z) ve İnadiye olmak 
üzere 3 bölüme ayr ı lı r. 

Bunlardan Laedriye fırkas ı , "e ş yan ın gerçeğ inin bulunup bulunmad ığı  
isbat edilemez, bu sebeple her ş eyden şüphe etmek gerekir" diyenlerdir. 

İndiye firkas ına göre ise e ş yanın gerçeğ i vardır. Fakat onun bu varl ığı  
akla bağ lıdır. Akıl da e şyanın gerçeğ ini ya araz veya cevher sayar. 

Görülüyor ki bunlar da ş üphe ve tereddüt içindedirler. 

İnadiye'ye gelince: bunlara göre e ş yanın gerçeğ i yoktur. Böyle bir gerçek 
var sayılsa bile bu hayal ve vehimden ba ş ka bir şey değ ildir. 

Bunlarla Gazzali'nin e şyan ın gerçeğ i hakkındaki görüş lerini kar şı laş tırır-
sak, onun daha ba ş ka bir yol tuttuğunu görürüz. Gazzalrye göre elle tutulan 

3o9 Bak. Dr. S. Horovitz, Der Einflup der Griechischen Skepsis auf die Entwicklung der 
philosophie bei den Arabern. Biz bu eseri bizzat görmedik. Fakat Say ın Ord. Prof. Hilmi Ziya 

yardımlariyle bu kitabtan faydaland ık. 
3 ı o Bak. Mi'yar 	s. 126-127. 
311 Bak. Dr. Cavit Sunar, Vandet-i ,S'uhud Vandet-i Vücud Meselesi, s. 33, Ankara 196o. 
3 I 2 Horovitz bu üç f ırka içinde İndiye yerine Sa'adiye fırkasını  zikretmektedir. 
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ve gözle görülen bu âlem Mülk âlemidir. Gözle görülmiyen ve elle tutulm ıyan 
diğer bir âlem daha vard ır ki ona Melekut alemi denir. Mülk âlemindeki her 
şey gerçeğ in misal ve kabuğundan ibarettir. As ıl öz ve gerçek Melekût âle-
mindedir. Biz bu alemde uykuya benzer bir haldeyiz. Öldü ğümüz zaman 
uyanıp gerçeğ i görebileceğ iz. Mülk aleminde iken şeylerin ve ruhlar ın ger-
çeğ ini herkes göremez. Bu yol ancak nefsini çok iyi e ğ itip temiz ahlaka ula ş an 

baz ı  kimselere aç ıktır. Daha aç ık bir deyi ş le Mülk âleminde iken gerçekleri 
baz ı  kimseler görebilir, fakat bu saadete ula şmak çok zor ve herkese nasip ol-
maz (313). 

Bu hususta Gazzalrnin Eflâtun'un etkisinde kald ığı  'anla şı lmaktadı r. 

Gaali ve Zanadıka : 

Daha önce belirtti ğ imiz gibi Gazzali Munkk'de zmdıkları  incelediğ ini 
bildirmiş tir. Faysal at-Tefrika'da zindıklardan da bahsetmi ş tir. Bu sebeple 
onun zanad ı ka'y ı  iyi bildiğ i anlaşı lmaktad ı r. 

Zındıklardan Ebu'l-Atahiye, dünyadan nefret ,ederdi. Nafile ibadetleri 
severdi. Dünya i ş lerinden çekinmek ve ibadet etmekle manevi' temizli ğ e ula-
ş acağı nı  san ı rd ı . 

Gazzali'nii< de yaln ızlığ a çekildiğ i sıralarda ayn ı  ş eyi yapmak istediğ i 
malûmdur. 

İbn ar-Ravendis, ba ş langıçta mutezili idi. Sonra Rafizili ğ e meyletti. En 
sonra da bütün din ve mezhepleri reddetti. Peygamberleri sihirbazl ıkla suç-
landırdı . Akıl ile gerçeğ in bulunacağı nı  söyledi. 

Gazzali, gerçeğ in nübüvvet nuru ile nurlanmakla bulunabilece ğ ini söyle-
diğ i halde, İbn ar-RavenclI nübüvveti inkar etmi ş tir. Bu sebeple aralar ında 

derin farklar vard ı r. 

Ebu Bekr Muhammed b.Zekeriya, "Maharik al-Enbiya" ve "Fi Nakd 

al-Edyan" adlı  eserlerinde dinlere ve peygamberlere çatt ı . Ona göre ak ıl in-
sanlar için yeter. Zaten insanlar e ş it yaratı lış tadır. Peygamberlerin di ğ er kim-
selerden üstün say ılmaları  yersizdir. Onlar birbirini nakzediyorlar. Sonra gelen, 
öncekinin ş eriatini değ iş tiriyor. 

Razrye göre dinlerin ve inaçlar ın doğmas ının ba ş lıca sebepleri şunlard ır: 

1— Taklit, 

z— Siyaset ve hakimiyet meselesi, 

3—Psikolojik etkiler: korku ve felaket anlar ında insanlar ın üstün kuvvet-
lere inanmas ı  gibi, 

4—Adet ve al ış kanlıklar. 

313  Bak. Cevahir al-Kuran, s. 3 1-3 3. 
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Ona göre insan için biricik saadet kayna ğı , kendisini maddenin bağ ların-
dan kurtaracak olan felsefi bilgilerdir. 

Böylece Razi, dine inanmam ış  ve dinin dışı nda gerçeğ i aramış tır. Gazzali 
ise gerçeğ i din içinde aram ış  ve neticede dine inanm ış tır. Gazzall, Razi gibi 

taklit ve adet yoluyla var ılan inançlar ı  bir ara reddetmi ş tir. Fakat bu hal onda 
ara ş tırma sevgisini art ırmış  ve onu imana götürmü ş tür. Razi saadeti madde-
nin bağ larından kurtulmakta aram ış tır. Gazzali de ayn ı  şeyi düşünmü ş tür. 

Fakat netice olarak Razi felsefi bilgilerin ve felsefenin saadet kayna ğı  olduğuna 

inanmış tı r. Gazali ise Allah a ş kının, Allah'da yok olman ın ve böylece madde-
den uzaklaş manın gerçek saadet kayna ğı  olduğunu açıklamış tır. 

Ebu'l-Ala al-Ma'arri: al-Ma'arri de peygamberlere inanmaz, vahyi ve 
Ahiret hayat ını  inkar ederdi. Ancak o tek bir Allah' ın varlığı nı  kabul ederdi. 
Akla önem verir ve güvenirdi. 

Gazzalrnin al-Ma'arrryi de iyi inceledi ğ i anla şı lmaktadır. Zira Gazzali, 
Hz. Ali'nin Ahiretten ş üphe eden bir kimseye "i ş ler senin dediğ in gibi ise 

ikimiz de kurtuluruz, fakat benim dedi ğ im gibi ise sen helak olursun, ben 

kurtulurum" (314) dediğ ini Mkan al-Amel'de naklediyor. Kitab al-Erbaidde 
ise al-Ma'arrrnin, Hz. Ali'nin bu sözünü teyit eder mahiyetteki bir k ı ta,sım 

zikrediyor (315). Ihtimal yoluyla iman ı  bulmayı  gösteren bu metot, daha 
sonra Pascal tarafından iş lenecektir. 

Demek oluyor ki Gazzali, ,al-Ma'arrryi ve onun dü şüncelerini incelemi ş ti. 
Ancak Gazzali imanda onu geçmi ş tir. al-Ma'arri, ak ıl ile her ş eyin halledile-

ceğ ini ileri sürdüğü halde, Gazzali kalp mant ığı  ile gerçeğ i bulmağ a çali ş mış tı r. 

Gazzali, z ındık kimselerden haberdar oldu ğu gibi, zındık fırkalardan da 

haberdard ı . Dehrileri, al-Munkk'de reddetti. İbahilerin delillerini Kimya :yı  
Saadet'de (316) çürüttü. Maneviye'nin ışı k nazariyesinin etkisinde kald ı . Bunun 

sonucu olarak bir ayete de ,  dayanarak Allah' ın nur olduğunu söyledi. Bu 

hususları  Mişkat al-Envar'da görmek mümkündür. 

Gazzali, Batu-Ilerden de müteessir oldu. Dini nasslar ın batıni anlamlar ına 

çok önem verdi. Onlar ı  tevile taraftar oldu. Mişkat al-Envar'da ve Cevahir al-
Kur'an'da her dini emrin bir batıni anlamı  olduğunu ileri sürdü. As ıl gerçeğ in 

de bu batıni anlamlar olduğunu iddia etti. Ancak Bat ınileri akide bak ımından 

beğenmedi. Batmilerin amaçlar ının siyaset ve z ındıkhk olduğunu anliyarak 
onların bir çok delillerini çürüttü. Akl ı  ve dü ş ünceyi baltalama ğ a çalış malarını  
ho ş  kar şı lama& 

Gazzali'nin İhvan as-Safa'yı  da iyi incelediğ i bilinmektedir. Yunan fel- 

3 ı 4 Bak. Mkan al-Amel, S. 12-13;tilken, İslık: Felsefesi, s. 377. 
313 Bak. tnken, islâm Felsefesi, s. 378. 
316 Bak.. Kimya-y ı  Saadet, c. I, s. 3t vd. 
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sefesinin bir k ısmını  onlar vas ıtasiyle öğ rendi. Fakat onlar ın felsefesini çürük 
ve delillerini çeli ş ik buldu. 

Has ı lı  Gazzal ı , genel olarak zanad ıka'yı  inceleyip onlardan bir çok ş eyler 
öğ rendi. Fakat inanç bak ımından zanad ı ka inkârdan kurtulamad ığı  halde, 
Gazzali imana ula ş t ı  

Ma' teile ve Gaalt : 

Mu'tezile fırkas ının ise, z ındıklardan ayrı  bir tutumu vard ır. Bunlar ak ılc ı  
idiler. Iyilik ve kötülü ğünaklenbilinmesini vacip sayd ılar Ş erri, kendi nefislerine 
izafe ettiler. Böylece de kötü füllerin yarat ı lışı m Allah'a atfetmekten sak ınmak 
istediler. Gazzali ise Ehl-i Sünnet gibi dü ş ündü. Iyilik ve kötülüğ ün (husn ve 
kubh) ş er'an bilineceğ ini söyledi. Fiillerin külli iradeyle Allah tarafından yara-
tıldığı n ı , cüzl iradeyle de kul tarafından kazan ı ldığı nı , açıklad ı . 

Mu'tezile'nin iddias ın ın, Allah' ın kudretini s ını rlay ıc ı  olduğunu ifaade 
etti (317). 

Fakat mutezililerden al-Allaf, an-Nazzam ve al-Cahiz gibi baz ı  düşünürler, 
felsefede ileri gittiler. Hattâ ş üpheci dü ş ünceler ortaya att ı lar. Bunlar Yunan 
filooflar ından çok faydalanm ış lardı . 

Bunlardan Ebu Huzeyl al-Allaf, Allah' ın'ın kudretinin bir gün sona ere-
ceğ ini sanı rd ı . Gazzali ise Allah' ın kudretinin sonsuz olaca ğı na inan ırd ı  

an-Nazzam ise tekafü'ül-edilleye inanmakla suçland ı rılmış tı . Haberlerin 
ve hadislerin doğ ruluğundan şüphe ederdi. Nakil yoluyla elde edilen bilgilere 
pek güvenmezdi Allah' ın varlığı n ın ak ı lla bilinece ğ ini söylerdi. 

Gazzali ise hadis ilminde zay ıft ı . Bunu kendisi Kanun at-Tevil'in son say-
fas ında itiraf etmektedir. Bununla beraber do ğ ruluk derecesini tahkik etmek-
sizin bir çok hadisleri İhya's ında zikretmi ş tir. Ayr ıca aklın, Ş eriat olmaks ızın 
gerçeğe ve Allah'a kavu ş mağa yetmiyeceğ i tezini savunmu ş tur. Görülüyor 
ki akıl ve kritik dü şünce bak ımından mutezili filozof daha ilerdedir. 

Cahiz- de kritik zihniyete sahip bir dü ş ünürdü. Akla uygun olmıyan haber-
leri asla kabul etmezdi. Her şeyin tabiat icab ı  vuku bulduğ una inanırdı  Hocas ı  
Nazzam'a dayanarak ş üpheciliğ in önemi üzerine dikkati çekti. Ş üphe edilmek-
sizin ve akıl ölçüsüne vurulmaks ı zın hiç bir bilginin yakin derecesinde olamıya-
yacağı  tezi üzerinde durdu. 

Cahiz'in Kitab al-Hayyan'da kaydettiğ i bu ifadeler, Gazzalrnin Mir<an al-
Amel'in son cümlelerinde bahsettiğ i hususlara `benzer. Gazzali de şüphenin 
gerçek doğ ruya götürece ğ ini belirtiyordu. 

317 Bak. Kitab al-Erbain, s. 
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Cahiz, ş üphe etmenin seçkin kimselere mahsus bir fiil oldu ğunu, kültür-

,süz kimselerin böyle bir fiilden sak ınmas ı  gerektiğ ini belirtmi ş ti. Gazzali ise, 

gerek al-İktisad fi'l- İtikad'da ve gerekse İlcam al-Avamm an- İlm al-Kelam'da 

cahil kimselerin kelâm ilmiyle u ğ ra ş mamalarını  tavsiye etmi ş ti. Gazzli'ye göre 

kelam ilmi kültürsüz kimseleri ş üpheye ve sap ıklığ a götürebilir. 

Görülüyor ki ak ıl konusunda olmasa bile, ş üphe bak ım ından her iki filo-

zof aras ında benzerlikler vard ı r. 

Muhasibi ve 	: 

Muhasibl, Gazzalrye etki yapan tan ınmış  mutasavv ıflardand ır. Gazzalr-

nin, Muhasibrnin Kitab an-Nasa'ih'ini de okuduğu anla şı lmaktadır. Zira Mun-

kk'in ba ş  taraflariyle bu eserin giri ş  kısmı  karşı la ş tırı lırsa, dü ş üncelerin ve 

ifadelerin birbirine benzerli ğ i açıkça görülmektedir (318). Muhasibi de gerçe ğ i 

bulmak için bir kriz geçirmi ş ti. Ancak onun gerçe ğ i ara ş t ırmas ı  bilgi nazariyesi 

açı s ından olmadı . O fırkalar ın çokluğunu ve sonsuz ihtilafa dü ş tüklerini gör-

mü ş tü. Bunlar ın hangi ş inin yolunun daha doğ ru olduğunu ara ş tırdı . Neticede 

Peygaberin ümmetinin ekseriyetinin Kur'an'a ve takvaya ba ğ lı  kaldığı nı  
görerek onlar ın izinden yürüdü. Kur'an'ın emrettiğ i farzlar ı  yapmanın, haram 

kıldığı  ş eylerden sak ınman ın ve Hz. Muhammed'e uyman ın en doğ ru yol 

olduğ una inand ı  (319). 

Görülüyor ki Muhasibi, ne duyulardan, ne de ak ı ldan hiç ş üphe etmemi ş -

tir. Bu sebeple onun ş üphesi Gazzalrnin birinci devredeki ş üphesine asla ben-

zemez. Ancak Gazzalrnin ikinci devredeki ş üphesi ile Muhasibrnin durumu 

aras ında benzerlik vard ır. Her iki dü ş ünür çe ş itli fırkalar aras ında gerçe ğ i 

aradığı na göre bu benzeyi ş i inkar etmek güçtür. Fakat bu safhada bile Gazzali-

nin ş üphesi daha devaml ı  ve daha aç ıktır. Gazzali, uzun y ıllar fı rkalar ı  ara ş -

t ı rmak ve tecrübeler yapmakla yakine ula ş mış tır. Muhasibi ise Ümmetin icma'- 

siyle Kur'an'a uymakla doğ ru fı rkanın yoluna girmi ş tir. Gazzalrnin onun eser-

lerinden faydalanm ış  olmas ı , kendi dü ş üncelerinin orijinalite'sini örtecek 
mahiyette değ ildir. 

D — Gazzalrnin baz ı  batı l ı  filozoflarla kar şı laş tırı lmas ı  

Bir çok dü ş ünürler Gazzali ile çe ş itli bat ı lı  filozoflar aras ında ş üphecilik 

bak ı mından benzerlikler bulmaktad ır. Bu filozoflar aras ında en önevr ıli olan-

lar Augustinus, Montaigne, Pascal, Descartes ve Hume'dir. Bunlardan Augus-

tinus (M.3 54-43o) ile Gazzalryi en güzel ş ekilde kar şı la ş tıran Heinrich Frick 

318 Muhasibrnin bu eserinin yazma bir ntishasi Süleymaniye Kütüphanesinde B. 
Vehbi) No: 614 de kay ıtl ı dı r. 

319 Bak. Kitab an-Nasa'ih, varak: t b- ı  a. 
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olmuş tur. (32o5. Pasal (1623-1662) ile Gazzali aras ındaki benzerlikleri ve ba ğ -
lantı ları  ise sayın Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken gayet güz€l bir surette göstermi ş , 
ve tahlil etmi ş tir (32'). Bu sebeble biz burada Qazzali'yi sadece Montaigne, 
Descartes ve Hume ile kar şı laş tı rma:O. çal ış acağı z : 

Montaigne (i 533-1592) Essais (Denemeler)inde insanın özünü ara ş tırmış , 
ince sezgilerini dile getirmi ş tir. Onun ba ş lıca konusu ve meselesi insan ı  tan ı -
maktır. Bunun için de ilkin kendisini ve kendi bilgisinin s ını rını  aramış t ı r. 
Çünkü ona göre her insan gibi kendisi de tabiat ın kanununa tabidir ve onun 
bir parças ıdır (322). Her insanda insanlığı n bütün halleri vard ır. Kendisini an-
lamas ı  demek, genel insan ı  ve dolayış iyle tabiat ı  anlamak demektir. İ nsan, 
içinde kımıldanan tabiat ı  ve onun kanunlar ın' ta'n ırsa mutluluğ un yolunu 
bulmuş  olur. Bunun için de "nereden geldin" ve "nereye gidiyorsun" sorula-
riyle meşgul oluyor. Fakat bu sorulara cevap da veremiyor. Montaigne'e göre 
değ iş iklikler aras ında doğ ruyu bulabilmek için şüphe etmek gerekir. Bunun 
için de daima "neyi biliyorum" sorusunu sormal ıdı r (323). 

Montaigne, insan dü şüncelerinin çoğunun, dinler ve kanunlar gibi, öte-e' 
denberi süregelen inan ış lara dayandığı na dikkati çekiyor (324). İ nsan ın böylece 
ba ş kalarından ve d ış ardan gelen inan ış ların etkisinde kaldığı n ı  göstermek 
istiyor. Bu da bir nevi Gazzalrnin taklit yolu ile edinilen inançlara hücumuna 
benziyor. 

Montaigne, yine Gazzali gibi duyulardan gelen hiçbir şeyin kesin olmad ı -' 
ğı na iş aret ediyor (3 2 5 ). 

Gazzalrnin şüphe ederken uyan ıklığ a nisbetle rüyada görülenlerin alda-
tıcı  ve akıl ötesi âleme nisbetle de uyan ıklığı n aldat ıcı  olabileceğ i üzerinde 
durduğunu daha önce görmü ş tük. Montaigne'den a ş ağı da vereceğ imiz .  pasaj-
lar da a ş ağı  yukarı  Gazzall'nin söylediklerinin ayn ıdır: "hayatımızı  rüyaya ben-
zetenlerin sand ıklarından çok haklar ı  var galiba. Rüyada ruhumuzun sürdü ğ ü 
hayat, gördüğü iş , kullOndığı  güç uyan ı k halimizdekinden hiç de a ş ağı  kal-
mıyor. ş üphesiz rüyadaki hayat daha gev ş ek, daha bulan ık  Evet, derin 
uykular bazan rüyalar ı  siler süpürür, ama uyan ıkken de hiç bir zaman iyice 
uyanık değ iliz, o zaman da nice hayallerimiz, ki uyan ık rüyalard ır ve rüyalardari 
beterdir, kaybolur gider. Madem akl ımız ve ruhumuz uykuda dü şündüklerimize 
meydan veriyor, rüyada gördü ğümüz iş leri uyan ıkken gördüğümüz i ş ler 

32o %Bak. H. Erick,- GlaZali.r Selbstbiographie.., Giessen 1919. 

321 Bak. ıslâni Felsefesi Tarihi, s. 377-387. 

322 bak. Montaigne, Denemeler, çeviren: S. Eyuboğ lu, s. 22, İst, 196o. 

323 Bak. D'Aster, Histoire de la Pbilosophie, s. 177; Prof. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 

s.171-172, r 8o, İst. 1961; Fouill&, an ılan eser, s. 22 I . 

324 Bak. Denemeler, s. ı 3o. 

325 Bak. ayn ı  eser, s. 1 44. 
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gibi kabul ediyor,, ne diye dü şüncemizin, hayat ımızın bir çe ş it rüya olmas ını , 
uyanık halirnizin bir çe ş it uyku olmas ını  yadırg ıyoruz?" (326). _ 

Montaigne, do ğ ruyu bulmak için duyulara güvenmediğ i gibi akla da gü-
venmiyor. Gazzall gibi her mezhebin, her dinin saliklerinin kendi inançlar ı= 
üstünlüğünü ileri sürmelerinden ş ikayet ediyor Bu kar ışı klıktan kurtulmak 
için de "olmıyan bir hakimin olmas ı  lazımdır" diyor (327). 

Gazzali nas ıl "insanlar uykudad ır, öldükleri zaman uyan ırlar" (328) sözü 
üzerinde durdu ise, Montaigne de "Ölüm ba ş ka bir hayat ın kaynağı dır" de-
miş tir (3 29). 

Sonia Gazzali, nas ıl Munkk'de kendisini anlatt ı  ise, Montaigne de Dene-
meler'de aynı  şeyi yapmış tır. Has ı lı  Gazzali ile Montaigne aras ında benzerlik-
ler çoktur. Ikincisinin birincisnden haberdar olmas ı  muhtemeldir. Nitekim 
Montaigne, Hz. Muhammed'in Cenneti nas ıl tasvir etti ğ inden Deneıneler'de 
bahsetmektedir (33o). Bu da gösterir ki o islâm kültüründen haberdard ır. 
Endülüslü Müslüman filozoflar ve baz ı  tercümeler vas ıtasiyle Gazzalfyi de 
tan ımış  olmas ı  uzak bir ihtimal de ğildir. • 

Descartes ( İ 596--165o)'a gelince: Onun kurdu ğu metot çok tan ınmış tı r. 
Ona göre bize objelerin yal ınç ve son unsurlar ını  en doğ ru ş ekilde anlatan bi-

s lim aritmetiktir. 

Çünkü onun delilleri apaçık ve kesindir. Descartes' ın metodunun amac ı  
her ş eyi aritmetik kesinlikte bilmektir. Bu sebeple metodunun ilk prensibi, 
aç ı k ve seçik olm ıyan ş eyleri kabul etmemektir.- İkincisi unsurlar ı  mümkün 
olduğu kadar analiz etmek yani çözümlemektir. Üçüncüsü bu unsurlar aras ında 
bir sentez yani birle ş tirme yapmak ve gerekirse onlar ın aralar ında bir düzenin 
bulunduğunu var saymak. Metodunun son prensibi olarak Descartes, bir ş ey 
ihmal etmediğ inden emin olmak için yapt ıklarını  yeniden gözden geçirip 
sayım yapmayı  gerekli buluyor (331). 

Descartes, 'aritmeti ğ in metodunu geometriye uygUlayarak analitik geo-
metriyi kurmu ş tur. Fakat o bu kadarla da yetinmek istemedi, Bu metodunu 
felsefeye de uygulamay ı  dü ş ündü Bunun için de ş üpheyle i ş e başladı . 

Felsefecilerin birbiriyle çeki ş tiklerini ve gerçek bilgi meselesinde anla ş a-
madı klarını  görüyordu. Duyular ın insanı  bazan aldatt ığı nı  görerek, onlar ın 
bizi daima aldatabilece ğ ini de dü ş ünüyordu (332). Rüyada gördüklerinin uya- 

326 Bak. Ayn ı  eser, s. ı 42. 
327 Bak. Ayni eser, s. 1 44-1 45. 
328 Bak. al-Munkiz, s. 5. 
329 Bak. Deneınekr, s. 68. 
33o Baka Ayni eser, s. ş o. 
331 Bak. Discours de la MeChode, s. 88-89, Paris 1943. 
332 Bak. Ayni eser, s. 33-36,72. 
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Tunca hayal olduğunu dü şünerek, uyan ıklığı n da hayalden ibaret bulunabile-
ceğ ini farzediyordu (333). Kendi dü şüncelerinin konular ının dış arda gerçekten 
bulunup bulunmadığı ndan emin olam ıyordu. Ona göre belki bunlar muhay-
yilenin mahsulüdür. Belki Tanr ı  dediğ imiz varl ık, bizi aldatan ve yalan söy-
leyen bir ruhtur. O halde her şeyden ve her türlü bilgiden ş üphe etmek gerekir. 
Çünkü apaçık (evident) bilgiyi verecek hiç bir vas ıta yoktur. Acaba bu kar ı - 

, 	şı kliktan ve şüpeden açık ve seçik bilgiye nas ıl ulaş mah ? 

Descartes, şüphesinin en yüksek noktas ına gelince dü ş ündüğünün ve şüp-
he ettiğ inin farkına varıyor. Dü şünmek ve ş üphe etmek ise var olmak demektir. 
O zaman ş u tanınmış  önermesini ortaya koyuyor: "Cogito ergo sum" yani 
"dü şünüyorum o halde var ım". Böylece kendi "ben" inden ba ş ka bir deyi ş le 
kendi varlığı ndan şüphe etmekten kurtuluyor. Kendinin var oldu ğunu biliş i 
intuitiftir, araçs ızdır, doğ rudan doğ ruya olan bir bilgidir. Demek ki Descartes 
"dü ş ünüyorum o halde var ım" önermesinden hareket ederek kendi varl ığı ru 
apaç ık bilgi derecesinde biliyor. Ba ş ka bir deyi ş le bilincin kendisi hakk ında-
ki açık (daire) ve seçik (distinct) bilgisine ula şı yor (334). 

Fakat insan ın sadece kendi varlığı nı  isbat ve d ış  alemi inkar etmesi de bir 
nevi şüpheciliktir. Bu sebeple Descartes, d ış  âlemin ve onun nedeninin isbat ına 
çalış tı . Ilkin Tanrı 'nın varlığı nı  isbat etmek için, kendi varh ğı ndan iş e ba ş ladı . 

Descartes'a göre Tanr ı 'nın varlığı , kendi varlığı mızla ilgilidir. Ş öyle bir 
dü ş ünce bu gerçe ğ i gösterir: ben var ım, ben dü şünen bir varlığı m, fakat ben 
ş üpheye dü şebilir ve yan ı labilirim. O halde ben hatas ız olgun bir varl ık değ ilim. 
Olgun olmadığı mdan ben kendi varl ımğı mın sebebi olamam. Eğ er kendi var-
lığı mın yarat ı cı sı  olsaydım, kendimi hatas ız ve eksizsiz yani en yetkin ve en 
olgun varlık olarak yarat ı rdım. Hiçbir ş ey olgunluğuma engel olamazd ı . 
O halde benim eksik olarak varli ğı m, beni yaratan ve kendi kendine yeter olan 
bir ilk Sebeb'in mevcudiyetini gerektirir. Bu sebep de Tanr ıdır. Kı saca madem 
ki ben varım, Tanrı  da vard ır. 

Ş öyle bir dü şünce de Tanr ının varlığı nı  isbat eder: kendimin olgunluktan 
yoksun olmas ı , bende bir olgunluk fikri do ğuruyor. Bu olgunlu ğu düşünmem 
de Tanrının varlığı nın bir delilidir. 

Descartes, Anselmus (01m.1 o9) taraf ından iş lenen ontolojik delil (l'ar-
gument ontologique) ile de Tanr ının varlığı nı  göstermi ş tir. Buna göre en olgun 
Varlık ve var olma dü ş ünceleri birbirinden ayr ı lamazlar. Tanr ı  var olduğ u 
için biz en olgun bir Varl ık yani Tanr ı  dü ş üncesine sahibiz. En olgun ve en 

333 Bak. Ayn ı  eser, s. 33-36, '14-115, M. Gökberk, an ı lan eser, s. z58. 
334 Bak. Discours de la ffithode, s. 115-116; Leibniz, Metafkik Ü zerine. Konuşma, Prof. 

Nusret H ızır' ın önsözü, s. İ st. 1949; Dr. Henri Ritter, Histoire de la Philosophie Moderne, 
c.I, s. 13-5o, Paris 1861; Laberthonnire, Descartes üzerine Tetkikler, s. iz, Ankara 1959; 
Cresson, La Philosophie Française, s. 19. vd, Paris 1948. 
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yetkin Varl ık dü şüncesi doğ u ş tan,kendiliğ inden var olan bir dü ş üncedir. Böy-
le bir dü şünce ne eksik olan bizden ne de sonsuz ve olgun olm ıyan dış ardaki 

nesnelerden' gelemez. O halde en olgun ve en yetkin sonsuz' bir Varl ık olan 
Tanrı  dü şüncesini, bize yine Tanr ı  yerle ş tiimiş tir. Nas ı l ki vadisiz bir dağ , 
açı sız bir üçgen dü şünülemezse, var olm ıyan yetkin ve sonsuz bir varl ı k da 

düşünülemez. O halde biz Tanrıyı  var olduğu için dü şünmekteyiz. Netice ola-
rak hiç bir ş eye muhtaç olm ıyan, en yetkin ve sonsuz olan bir Tanr ının varl ığı nı  
kabul etmek gerekir (335). 

Descartes, daha sonra Tanr ı 'nın varlığı na dayanarak cisimler aleminin 

varlığı na inanıyor. Çünkü Tanr ı  bize var olm ıyan bir ş eyi gerçek gibi gös-
termez. Eğ er Tanrı  bizi aldatsa idi, en yetkin varl ık olamazdı . Biz içgüdüsel 

bir inan ış la cisimler aleminin yar ığı na kabul ederiz. Tafirfn ın en yetkin Varlık 

olmas ı  düş üncesi, böyle bir âlemin varl ığı nı  kabul etmemizi sa ğ lar. 

Demek ki Descartes şu üç gerçeğ in varlığı na inanıyor: 

r— Ben (le moi). 

2= Tanrı . 

3— Cisimler alemi. 

Bu realitelere inand ıktan sonra onda ş üphecilikden bir ş ey kalmıyor ve 
sağ lam bir inançla akla güveniyor. 

Görülüyor ki Descartes'in şüphesi metodik bir ' şüphedir. Yenilmiyen, 
askıda kalan bir ş üphe de ğ ildir. O şüpheyi gerçeğ e ula ş amıyan bir sistem ol-
maktan çıkararak gerçe ğ e götüren bir metot haline getirmi ştir. Onun şüphe-

ciliğ i aritmetik kesinliğ e eri ş mek için kullan ılan bir şüpheciliktir 

Descartes'in ş üpheciliğ i ile Gazzali'nin ş üpheciliğ i aras ında benzerliklere 
gelince: her iki filozof da küçüklü ğünden beri gerçe ğ i arama i ş tiyakına dü ş -
mü ş lerdi. Her ikisi de ço ğunluğ un benimsediğ i veya gelenek ve görenek icab ı  
has ıl olan inançları  reddetmi ş ti Gerek Descartes ve gerekse Gaziali, duyularla 
elde edilen bilgilerin gerçe ğe ayk ırı  olabileceğ ini düşünmüş tü. Hele rüyalar ı  
örnek olarak uyan ıklık halinin de bir hayal olmas ı  ihtimali, iki filozofun stip-
heciliğ inde vardır. Sonuç olarak ikisi de ş üphelerini en uzak s ınırlara kadar 

yayıp her şeyden şüphe etmi ş lerdir. Ancak Descartes'in şüpheden kurtulma 
delilleri daha aç ık ve daha sistemlidir. Bununla beraber Gazzall de apaç ık bil-

giye yahut kendi deyimiyle evveliyata inanm ış t ı . Bunu Allah'ın kalbine ver-
diğ i bir nurla ula ş tığı nı  açıklıyor. Fakat bu aç ıklakıas ındarı  az sonra da "aramak 
lazım olmıyan ş eyi bile arad ım. Çünkü evvellyat ı  aramak gerekmez. Onlar 
haz ırd ır. Hazır olan ş ey aran ırsa kaybolur, gizlenir" (336) diyor. Bu ifade 

335 Bak. Discours de la Methode, s. 3637, 42, ı 21-125 ; FouilbSe, an ılan eser, s. 257-260; 
al-Akkad, Allah, s. 227, Alfred Weber, Felsefe Tarihi, s. 188-191. 

336 Baka ihya, C.I, s. 85. 
* Bak. al-Munkk, s. 6. . 
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apaçık bilgi için delil aranam ıyacağı nın ifadesi değ ilmidir Gazzalrnin ya şa-
dığı  Orta çağa göre böyle bir dü ş ünce orijinal say ılmaz mi? Nitekim Descar-
tes da Discours de la Methode'unda apaç ık bilginin delilsiz ve afaçs ı z olarak 
bilindiğ ini kaydetmi ş ti. 

Descartes nas ıl ben(le moi)'in ba ş ka bir deyimle bilincin varlığı nı  isbat 
etti ise, Gazzali yüzy ıllarca önce a ş ağı  yukarı  ayni şeyi söylüyor. AnCak O, 
bilinç kar şı lığı  olarak farsçada "dil", arapçada "kalb" kelimesini kullan ıyor. 
Bununla insan ın hakikat ın ı , bilici ve idrak edici kudretini kasdediyor. Bazan 
ruh, nefs ve akı l kelimelerinin gerçek anlamlar ının da yine inasan ın dü şünen 
ve idrak eden tarafını  ifade ettiğ ini söylüyor. Fakat kendisi daha çok "kalb" 
kelimesini tercih ediyor ve onunla "bilinci" ifade etmek istiyor (337). 

Bu husustaki kendi ifadesinin bir k ı sm ı  şöyledir: "Onun varlığı  açıktır. 
İ nsanın kendi varlığı nda hiç ş üphe yoktur. Onun varlığı  görünen ceset de ğ il-
dir... Bir kimse gözünü kapatsa, kendi kal ıbını  unutsa ve alemde gördü ğ ü 
her ş eyi gözünden silse, kendi varl ığı nı  zorunlu olarak tan ır ve kendinden 
haberdar olur (338)". Gazzalrnin bu ifadeleri "dü ş ünüyorum, o halde var ım" 
önermesinin ba ş ka bir türlü söyleni ş i değ il midir ? 

Yine Gazzali, kalbin varl ığı ndan hareket ederek Allah' ın varlığı na işaret 
ediyor ve ş öyle söylüyor: "Allah' ı  tanımak ve onun huzurunun, güzelli ğ ini 
müş ahade etmek, kalbin s ıfatıd ır" (339). Gazzali, bu dü şüncesini "al-Hikme 
fi Mahlukat Allah" adlı  eseriyle de teyit ediyor İ nsan ın kendisine en yak ın 
olan nefsini, ondaki acaiplikleri ve delilleri dü şünürek Allah' ın varığı nı  bula-
bileceğ ine i şaret ediyor (340). " İ nsanın kendi nefsi ve Allah' ın varlığı na kendi-
sini inandıran Tanrı  vergisi akl ı  hakkında dü ş ünmesi, Allah' ın mevcudiyetinin 
en büyük delillerindendir" (341) . diyerek Descartes'in ula ş tırğı  sonuca 
ondan çok önce var ıyor. Yani insan nefsinin, insan akl ının, insan kalbinin 
varlığı nı , Allah' ın mevcudiyetine delil olarak göstermek istiyor. Descartes da 
Allah'ın varlığı nı  bilincin varlığı  ile isbatlamam ış  mıyd ı . Kaldı  ki Gazzarnin 
çağda şı  Anselmus tarafından i ş lenen ve Descartes taraf ından yeniden kulla-
nılan ontolojik delil (l'argument ontologique)'in nüveleri Gazzalrnin "al-
Hikmet fi Mahlukat Allah" adlı  eserinde de mevcuttur. Gazzali, kainattaki 
düzen ve yetkinlik dü şüncesini Allah' ın varlığı na bir delil olarak göstermek 
istiyor. 

Gazzali bu eserinin bir yerinde insan ın kendi akl ı  ve özü ile alemi dü ş ün-
mekle de yakin derecesinde yani apaç ık olarak Allah' ı  tanıyacağı nı  gösteriyor. 
Yani dış  alem var olduğ u kik Allah vard ır demek istiyor (342). 

337 Bak. Gazzall, Kimya :yı  Sa'adet, c.I, s. ı o—ii; ihya, c. III, s. 3-5. 
338 Bak. Kimya yaSaadet, c.1, S. 11-12. 

339 Bak. Ayni eser, c. I, s. x ı . 

340  Bak. Gazzali, al-Hikınet Fi Mahlukat Allah, s. 62 M ı s ır ı 9o3. 

34 1  Bak. Ayn ı  eser, s. 33. 

342  Bak. Ayni eser, s. 63. 
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Demek ki Gazzali Allah' ın varlığı nın, bilincin ve yetkinlik düşüncesinin 
mevcudiyetiyle veya ak ıl ile bulunabileceğ ini kabul ediyor. Ancak Descartes'- 
la Gazzali aras ında baş lıca fark, birincisinin metodunu felsefeye uygulayarak 
Tanrının varlığı ndan cisimler aleminin varl ığı na geçmesi ve her hususta arit-
metik kesinliğ ie ula ş mas ıdır. Gazzali ise bilincin ve Allah' ın varlığı nı  Descar-
tes'tan çok önce isbatlam ış , şüpheden kurtularak evveliyat ın (apaçık bilgilerin) 
doğ ruluğuna inanmış tır. Fakat onun için akl ın rolü Allah' ı , Peygamberi 've 
Ahireti tan ıdıktan sonra azal ıyor. Akla art ık Ş eriat ın da eklenmesi laz ımd ı r 
Aklın yaln ız ba şı na ulaş am ı yacağı  gerçek bilgiler de vard ır. Bu bilgiler ilahi, 

ledünni bilgilerdir. Buna kalp mant ığı  ile ula şı labilir. Bunun için de sufilerin 
yoluna girmek ve Allah yolunda çal ış mak gerekir. 

Son olarak Gazzali ile kar şı laş tırmak istediğ imiz David Hume 711-1776ya 
gelince: O insan zihninin mahiyetini ara şı trmağ a ve melekelerin tahlilini yap-
mağ a önem verdi Zihnin içindeki fenomenleri, izlenimler (impressions) ve 
dü şünceler (idees) olmak üzere ikiye ay ırdı . Hume, izlenimlerle görürken, 
i ş itirken yahut zevk duyarken ve nefret ederken edindi ğ imiz duyumlar ı  kas-
dediyor. Dü şünceler ise izlenimlere nisbetle daha az canl ı  olan hat ırlama ve 
hayalgücü tasavvurlar ıdır. Bunlar ı  ancak herhangibir izlenimin üzerine e ğ il-

mekle ediniriz. Bütün dü şüncelerimiz, duyumlarla elde etti ğ imiz izlenim-
lere dayan ır ve onların soluklaş mış  akisleridir. Dü şünmenin yap ıcı  kudreti, 

duyumlarla edindi ğ imiz malzemeleri azaltmak, ço ğ altmak, değ iş tirmek veya 
birle ş tirmekten ibarettir. Demek ki dü ş üncelerimizin dokusu dış  duyulardan 
ve iç duygulardan al ınmış tır. Ancak dü şüncelerimiz birbirini takip etmektedir. 
Bundan anla şı lır ki zihnin hallerini birle ş tiren bir tak ım bağ lar (association des 
idees) vard ır. Bunlar da benzerlik -ayk ırı lık (ressemblence-difference), mekan 
ve zaman bak ımından yak ınlık (contiğuite de lieu et de temps) ve nedensellik 
(causalite) olmak üzere üç prensibe ayr ılı r (343). 

Ancak Hume, sebeple netice aras ında deneyle veya do ğ rudan doğ ruya 
bilinen bir bağ lantı= bulunduğunu asla kabul etmez. Ona göre , sebeple netice 
aras ında hiç bir zorunlu bağ  yoktur (344). Onlar tamamen farkl ı  şeylerdir. 
Esasen ak ıl giicü cisimler dünyas ının varlığı n ı  isbat etmekten acizdir. Fakat 
hayal gücümüz böyle bir dünyan ın varlığı na inanır Algılarımız olmasa böyle 
bir âlemin varlığı na inanamayız. Sebep ve neticenin mahiyetini bilmek ise daha 
güçtür. Biz bunlar aras ındaki zorunlu farzedilen ilgiyi alg ı layamayız. Algı-
layamadığı mız bir ş eyi ise bilmemiz imkans ızdır. Ancak sebeb ve netice 
daima birbirinin pe ş inden gelmektedir. bunun tekar ı  bizde bir al ış kanlık doğ u-
rur. Bu alış kanlık neticesinde biz olaylar aras ında bir zorunlu ilginin bulundu-
ğunu san ırız. Demek ki olylar aras ında bir nedensellik ba ğı nın bulunduğunu 

343 Bak. David Hume, İnsan Zihni Üzerinde Bir Araft ırma, çeviren: S. Evrim, s. 75, 

ist• i945. 
344 Bak. Ayni eser, s. 49-50. 
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isbatlıyamayız. Fakat alış kanlı k neticesi böyle bir ba ğı n bulunduğuna inant-
rız. Belli baz ı  davran ış lardan sonra, belli baz ı  olayların doğ acağı nı  bekleriz. 
Mü ş ahade ettiğ imiz olaylar ın tekerrürü ne kadar çok ve ne kadar s ık olmu ş sa, 
onlar aras ındaki sebep-netice ba ğ lantı sını  beklememiz de o kadar kuvvetli 
olur. Bu, günlük hayat ımı zın güvenliğ ini sağ lar. Bu sebeple nedenselik pren-
sibini zorunlu olarak isbat edemezsek de ona inanmarruz faydal ıdı r. 

Görülüyor ki Hume, akla ve mant ığ a güvenmemiş tir. Zihnin melekelerini 
tahlil ederek bilgilerimizin temelini, objelerden edindi ğ imiz izlenimlere da-
yatmak istemi ş tir. O deneylere önem vermi ş  ve fakat deneyin sadece olgular ı  
tesbit edebilece ğ ini göstermiş tir. Deneyler olgular aras ındaki zorunlu bağ lan-
tıları  isbat edemez. 

Böylece Hume bir nevi şüphecilik yapm ış tır. Nedensenlik prensibinin 
zorunlu olarak isbat edilemiyece ğ ini göstermekle akl ın gücünü kabul etme-
miş tir (3 4 5). 

Gazzali ile Hume aras ındaki benzerlik de nedensenlik prensibi üzerinde-
dir. Daha önce "Gazzali ve Felsefe" bahsinde de gösterdi ğ imiz gibi Gazzali 
Tehafut adlı  eserinde felsefecilere cephe al ırken sebeple netice aras ında 
zorunlu bit ba ğı n bulunduğunu kabul etmiyor. Bununla beraber Munkk'de 
Mkan al-Amerde ve diğ er baz ı  eserlerinde causalite'yi kabul etmi ş  görünü-
yor. Tehafut ve al- İktisad adlı  eserlerine göre ise sebep ve netice tamamen 
farklı  şeylerdir.Bunlardan biri di ğeri ile var veya yok olmaz. Fakat al ışı lmış  olan 
olaylar aras ındaki ilgiyi, Allah ötedenberi o ş ekilde yaratm ış tır. Bu , belli bir 
sebepten sonra daima belli bir neticeninin zorunlu olarak ç ıkacağı  anlamına 
gelmez. Olaylar aras ındaki bağ lar ı  Allah bir gün.ba ş ka türlü de yapabilir. 

Görülüyor ki her iki filozof da sebeb ve netice aras ındaki ba ğı n zorunlu 
olarak kabul edilemiyece ğ i kanı sındad ır. Ancak İngiliz filozofu sisteminin 
temelini insan zihninin kurallar ına ,  dayat ıyor. Islâm filozofu ise daha fazla tah-
lil ve tenkide gitmeden teolojik yola sap ıyor. Hattâ bu husustaki görü ş ünü 
yukarda belirttiğ imiz gibi daha sonra yazd ığı  baz ı  eserlerinde muhafaza etmi-
yor. Tehafut 'de ise nedenselliğ i a'..detullahl delil göstererek çözme ğ e çalışı yor. 

Gazzalryi bu üç batılı  filozofla böylece kar şı laş tı rdı ktan sonra, onun avru-
palı  düşünürlere etki yap ıp yapmadığı  söz konusu olabilir. Hemen belirtelim 
ki Gazzali'nin avrupal ı  baz ı  filozoflara etki etmi ş  olması  kuvvetle muhtemeldir. 
Bu inanc ımızı  kuvvetlendirecek baz ı  deliller de vard ır. Bu delillerimizi ş öyle 
s ıralayabiliriz 

t— Mdkasıd al-Felasife, XII. yüzyılda Dominique Gundisalvi tarfından 
lâtinceye çevrilerek "Logica et Philosophia Arabi" adiyle 1506 yı lında 
yayınlanmış tı r 

345 Bak. Ayni eser, s. 39-62, 243-251; Fouillee, an ı lan eser, s. 345-348; Ritter, an ılan 
eser, c. III, s. ı o8— ı o9; Macit Gökberk, an ı lan eser, s. 358-365; Alfred Weber, an ılan eser, 
s. 255-265. 
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Gazzalrnin ayn ı  eseri yahudi İ saac Albalag tarafından "Tiqqan ha-Deöt" 

adiyle baz ı  ilâvelerle ibraniceye çevrilmi ş tir. Bu çevrinin XV. yüzy ıla ait giizel 

yazmalar ı  halen mevcuttur (346). 

z- İbn Rüş d (01m.H.595 /M. 1198), Gazzalrnin Tehafut'üne kar şı  "Tehafut 

at-Tahafut"ü yazdı . Endülüslü filozofun bu eseri XIV. yüzy ılda ibraniceye 

çevrildi. Daha sonra bu çevriye dayanarak Calo Calonymos, İbn Rü ş dün eseri-

ni lâtinceye aktard ı . XIV. yüzy ı lda Tahafut at-Tahafut'ün "Destructio Destruc-

tionum" adiyle arapçadan lâtinceye ba ş ka bir çevrisi yap ı ldı  (347)• 

3- Endülüslü İbn Tufeyl (01m.H.581 /M. ı  186), 1-layy b.Yakaii adlı  
kitab ında Gazzalr yi ve eserlerini tenkide de yer verdi (348). Bu kitabta al-

Munkk, Mkan al-Amel, Cevahir al-Kuran, Mi şkat al-Envar ve al-Ma'arif al-

Akliye gibi Gazzalrnin önemli eserlerinden bahsetti. Daha sonra onun şüphe-

ciliğ ine dokundu. Bundan anla şı lıyor ki Gazzalrnin bir çok eserleri Avrupa-
nın bir parças ı  olalı  Endülüs'e kadar yay ılmış tı . 

4- Ramon Marti, "Pugis Fidei" adlı  eserinde Gazzalrnin eserlerinden 

bazı  parçalar alm ış tır (349). Saint Thomas (Ölm.M. ı 2.74)'n ın da ayn ı  şekilde 

Gazzalrden nakiller yaparak kelâmc ıları  tenkide çal ış tığı  görülür. 

5- Gazzall, Wilhelm of Ockham (01111.M.1343), Nicolas d'Autrecourt 
ve P.d'Ailly (01m.M. ı 4z5) üzerinde de etki yapt ı . Bunlardan ilk ikisinin bariz 

şüphecilikleri vard ı . W. Ockham, sebep-netice zorunlulu ğunun bir ipotez 

olmaktan ileri gidemiyeceğ ini, akli ve ilmi ilâhiyat ın imkân dahilinde olmadığı n ı  
söylüyordu. N. d'Autrecourt ise Tanr ı 'nın varlığı ndan ' bile şüphe etmi ş -

tir (35o)• 

6- Nihayet Sayın Orda Prof. H.Z.Ülken'in iş aret ettiğ i gibi Gazzalrnin 

bazı  dü şünceleriyle, Pascal' ın görü ş leri aras ında benzerlikler vard ır. Bunun 

en bariz örheğ i, ihtimaliyatla Ahiretin varl ığı na inanma meselesidir. 

İş te bütün bu delillere Gazzali ile Montaigne, Descartes ve Hume aras ında 

bulduğumuz benzerlikleri ekliyebiliriz. Gerçekte Gazzalrnin baz ı  eserlerinin 

ibranice ve lâtinceye çevrilmesi, onu iyi tan ıyan Endülüslü filozofların Avrupa 

ile yak ın ilgileri ve İbn Rü ş dün "Tehafut at-Tehafut "ünün bat ılılar tarafından 

çok iyi bilinmesi, dü ş ünürümüz Gazzalrnin Orta ça ğdan beri avrupal ı lar ta-

rafından tanındığı nı  gösterir. Bu sebeple Gazzalrnin baz ı  bak ımlardan, baz ı  
batılı  filozoflara etki yapm ış  olması  kuvvetle muhtemeldir. Özellikle bu etki, 
şüphecilik bak ımından önemlidir. 

346  Bak. Georges Vajda, İsaac Albalağ , s. 

347 Bak. Mübahat Türker, an ı lan eser, s. 51. 

348  Bak. İbn Tufeyl, an ılan eser, s. 63-65. 
349 Bak. H.Z.Clken, Islâm Felsefesi, s. 386. 

. 35o Bak. Ayni eser, s. 386; Weber, an ı lan eser, s. '55-157. 
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SONUÇ 

Gazzali hakk ında hüküm verirken tek bir eserine dayanmak yetmez. Çün 
kü o, hitap etti ğ i kimselerin kültür derecelerine göre dü ş üncelerini aç ıklamış -
tır. Üstelik onun dü şünceleri daima ayn ı  istikamette olmarn ış t ır. Devamlı  ola; 

 rak araş tırmalarda bulunmu ş  ve kendi nefsiyle mücahede etmi ş tir. Maş .tı r-
maları  ve nefsi mücahadesi onun dü ş üncelerin etki yapm ış tı r. Bu sebeple de 
onun düşünceleri aras ında bazan çeli ş iklik görünmektedir. al-Kıstas al-Mus-
takinı 'de,•Mihakk an-Naar'da ve Mi yar al-İlm'de Gazzali, genel olarak ak ı lcı  
ve mant ıkçıdı r. Tehafut al-Felasıfe'de felsefecilerin dü şman ıdır. Ma'aric al-
Kuds'da ve al-Ma'arif felsefec ı dir. Miskat al-Envar'da, ar-Risale 
al-Ledunniyye'de, Kimya -y ı  Saadet'de ve İhya'da'mutasavvıft ır. al-Munki'in ba ş  
taraflarında ve Mir<an al-Amel'in son satırlarında ş üpheci bir filozoftur. İş te 
Gazzali'nin en orijinal tarafı  da ş üpheciliğ i ve oradan imana ula ş mas ıdı r. 

Ş üphesi, Pyrrhodun ve Timon'un ş üphesi gibi ba ş lamış tır. Yani duyu-
ların ve aklın bizi aldatabilece ğ ini dü ş ünmü ş  ve onlarla edinilen bilgilere gü-
venmemi ş tir. Fakat neticede kalbine do ğan bij nurla aritmetik kesinlikte olan 
zorunlu bilgilerin sağ lamlığı na inanmış t ı r. Her şeyi bu derecede kesinlikle 
bilmek istediğ i için, ilâhi bilgilerin de s ı rrına ermeğe çalış mış tır. Bunun 
için de ilkin Allah' ın varlığı na inanmas ı  gerekirdi. Bu amaçla ilkin kendi kal-
binin, idrak edici ve bilici gücünün varl ığı nı  dü ş ünme yoluyla buldu. Kendin-
de böyle bir gücün mevcudiyetini, Allah' ın varlığı na delil sayd ı . İ kinci olarak 

Kainattaki düzen ve olgunluk dü ş üncesinden de 'Allah' ın mevcudiyetini an-
ladı . Üçüncü olarak ihtimaliyatla Ahirete inan ı labileceğ ine i şaret etti. Buna 
göre bu âlemdeki ya ş ayış  geçicidir ve çok k ı sad ır. Ahiret hayat ı  ise sonsuzdur. 
Inanmak, o sonsuzu kazand ı rabilir ve bu alemde bir kayba sebep olmaz. Inkar 
ise, o sonsuz hayat gerçekten var oldu ğu takdirde korkunç bir kay ıba sebep 
olur. 

Fakat Gazzali'nin iman problemi hakk ındaki delilleri bunlardan ibaret 
değ ildir. Kendisi gerçe ğ i ara ş tı rmalar ı  esnas ında Allah'a, Ahirete ve Nübüv-
vete inanm ış t ı . Bu inanca şu üç yoldan ula ş tığı n ı  kaydediyor: 

ı — Sebepler. 
2- Karineler. 
3— Tecrübeler. 
Bunlardan sebepler dediğ i delillere nedensellik (causalit) prensibi dahildir. 
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Gazzali her şeyin yarat ıcı sı , yanılmaz ve son bir Sebebin mevcudiyetine dü şün-
ce gücüyle ula ş mış tır. Karineler dediğ i şey doğuş  ve sezgi yoludur. Nihayet 
tecrübelere gelince zaman zaman yapt ığı  ibadet ve zikir denemeleridir. Gazzali, 
Bağ dad' ı  terketmeden önce bu denemelerini düzenli ve tam bir huzur içinde 
yapamamış tır 

Ancak burada önemli bir noktaya i şaret etmek isteriz. Gazzalrye göre 
yukardaki delillerle ula şı lan iman derecesi, iman ın en yüksek hali değ ildir. 
Çünkü ona göre iman 3 dereceye ayr ı lı r: 

Kültürsüzlerin iman ı . 
2- Ara ş tı r ı cıların iman ı . 
3— Ariflerin iman ı . 

.İş te Gazzalrnin Ba ğ dad' ı  terketmeden edindi ğ i iman, ara ş tırıcıların imanı  
derecesindedir. Ona göre böyle bir imana ş üphe, ak ıl ve ara ş tırma , yardımiyle 
ulaşı labilir. 

Fakat as ı l gerçek iman, âriflerin iman ıdır. Kalbi temzileyip tasavvuf yoluna 
girilerek kazan ı lan iman budur. Akl ın ulaşamıyacağı  gerçeklere, böyle bir iman-
la ulaşı labilir. Bu imanın yolu, temizliktir, iyi niyettir, zikirdir ve Allah'tan ba ş  
ka her ş eyi kalpten uzakla ş tırmaktır. Bunlar ı  bizzat uygulad ı ktan sonra akl ın 
kavr ıyamıyacağı  ilahi gerçekler anla şı lır. 

İş te Gazzali Ba ğ dad'ı  terkettikten sonra eserlerinden anla şı ldığı na 
göre ima= bu derecesine ula ş tı  ve bir çok ilahi gerçeklerin s ı rrını  öğ rendi. 

Demek oluyor ki Gazzall, do ğ ru bilgiye ula şmak için ş üphe etmeyi gerekli 
buldu. Ş üpheden o bir nevi sezi ş  gücüyle kurtuldu ve zorunlu bilgilerin do ğ ru-
luğuna inand ı . Bu gibi bilgilerin apaç ık olduğ una, arandığı  zaman gizlenece-
gine dikkati çekmekle orijinal bir görü ş  ortaya att ı . Ancak bu apaçık bilgiler 

Mülk âleminde yani bu dünyada kesin bir ölçüdür. Ak ıl, ara ş tı rıcıların imanı  
derecesine ula ş mağa yardım eder. Ondan sonra ke şf yolu, ve Allah a ş kı  her 

güçlüğü yener ve bizi gerçek ilahi bilgilere ula ş tırı r. 
Gazzali'nin iman ı  derecelere ay ırması , imana götüren yollan aç ıklamas ı  

ve kendisinih bu derecelerden geçerek kademe kademe Allah'a yükselmesi sis-
temli ve orijinaldir. Hele sisteminde ak ıl ile ke ş fe yer vermekle beraber, her iki-
sinin etki alanını  ayı rmas ı  kendisine mahsus önemli bir görü ş tür. Yunan şüpheci-
leri gibi ş üpheciliğ i meslek haline getirmeyerek onu zorunlu bilgilere görtüren 
bir metot saymas ı , İ slam Felsefesi bak ımından büyük bir önem ta şı r. Kalbin 
halini inceden inceye tahlil ederek âdeta bir kalp mant ığı  yolu çizmesi ve bunu 
yaparken din ve felsefeyi yuzla ş tı rıc ı  bir ifade kullanmas ı , Gazzali'nin İ slam 
kültürüne getirdiğ i yeniliklerdendir. E şa'riliğ e, tasavvufi bir yön vermekte de 
Gazzalrnin rolü büyük olmu ş tur. Nihayet Gazzali taklitçileri be ğ enmemiş , 
halkı  düşünceye yöneltmek istemi ş  ve dini ilimlere yeni bir ruh vermi ş tir. İ yi 
niyet prensibini ortaya koyarak tasavvufta kendisine has ahlaki bir yol çizmi ş tir. 
Onun amac ı , nefsi kötülükleri yenerek ve kalbi temizliyerek en yüksek saadete, 
ilahi gerçeklere ula ş mak , olmu ş tur. 
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