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Ö N S Ö Z 

Ma be-sad hırmen-i pindar zi-reh çun ne-revlm, 
Çun reh-i Adem-i btdar be-:Jek dane zedend? 

"Uyanık Hz. Adem bir dane ile yoldan çıkarıldığına 
göre, yiizlerce zan harmanına malik olan bizler nasıl yolu
muzu sapıtmıyalım" ? Haftz-ı Şiraz! 

Son yıllarda İslam düşüncesi üzerinde çalışan bir çok bilginler, dikkat
lerini Gazzali'ye yönelttiler. Bunun başlıca sebebi, Gazzali'nin çok taraflı. bir 
düşünür olması ve İslimi ilimlere yeni bir ruh v:ermesidir. Gazzali'nin en önem
li yönlerinden biri de şüpheciliğidir. Bu sebeple biz de "Gazzali ve şüphecilik" 
konusunu doçentlik tezi olarak seçtik. Böylece Yunan ve İslam. şüphecilerini 
inceleyerek bunlar arasında Gazzali'nin şüphesini değerlendirmeyi düşündük. 
Onun şüphesinin ve iman metodunun orijinal taraflarını göstermeyi amaç 
edfudik. Bazı Batılı filozoflara öncülük yapıp yapmadığını delillere dayanarak 
ortaya koymayı düşündük. Bunları yapabilmek için de bir çok Doğu'lu ve 
Batı'lı bilginlerin kitaplarını okuduğumuz gibi, bizzat Gazzali'nin yazma ve 
basılmış eserlerine de dayandık. 

Bu kısa önsözü bitirmeden önce tezim için ilgisini esirgemiyen ve bir çok 
eserlerden istifademi sağlıyan sayın hocam Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'e 
teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca rahat çalışma imkanını veren ve tezimi hazırlamam için beni daima 
teşvik eden sayın Dekanımız ve hocam Prof. Dr. Neşet Çağatay'a teşekkür
lerimi burada ifade etmek isterim; 

Son olarak bazı almanca eserlerden istifade edebilmem için yardımlarını 
esirgemiyen sayın Hıfzırrahman Raşid Öymen'e ve Hafız'ın yukarda anılan 
beytini veren ve her zaman müşkillerimi çözen sayın hocam Prof. Necatl Lü
gal'a sonsuz teşekkürler ederim. Ve nihayet bu eserin basılmasında gay
retlerini esirgemiyen ve derin bir hassa>iyet gösteren Üniversite Basımevi 
Müdür yardımcısı sayın Osman Atilla'ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Dr. İbrahim Agah ÇUBUKÇU 



G İ R İ Ş 

Gazzali'nin yaşadığı hicri beşinci yüzyıla kadar İslim düşüncesinde önemli 
gelişmeler oldu. Bu gellşmelerin neticesi olarak İslamiyete malolmuş felsefe, 
kelam ve tasavvuf anlayışı doğdu. İslam düşünürleri astronomi, riyaziye ve tıp 
gibi müsbet ilimler üzerinde de çok emekler sarfettiler. Fakat bu ilerleme ve 
gelişmeler birdenbire ve kolayca olmamıştır. Bu gelişmelerin nedenini iyice 
tahlil etmek için, Hz. Muhammed'ten itibaren İslam kültürünün durumunu 
göz önünde tutmak gerekir: 

Hz. Muhammed çok tanrıcılığın (Polytheisme) yaygın olduğu bir toplum
da tek Allah fikrini yaymağa çalıştı. Gerçi Araplar küçük kabile ilahları ya
nında üstün bir Tanrının da mevcut olduğunu daha önce öğrenmişlerdi. Fakat 
daha çok taştan yapılmış putlardan yardım umuyorlardı. Tek Allah hakkında 
münakaşaya girmedikleri gibi, ona karşı layık olduğu derecede saygı da duy
muyorfurdı(ı). Küçük tanrılarına karşı da saygıları derin değildi(z.). Hatta 
Arapların günlük işlerinde başarıya ulaşmadıkları zamanlarda kabile tanrı
larına kızdıkları vakidir. 

İşte böyle bir toplumda Peygamberin başarısı büyük oldu. Kültürsüz ve 
putperest Araplara tek Allahtan başka tanrı bulunmadığını _ve Ahiret hayatının 
varlığını kabul ettirdi. Kıs3: zamanda İslamiyeti Arabistanda yaydı. Bu sıralarda 
Araplar, şiir ve beligata çok önem verdikleri için Kuran'ın belagatını takdir 
ettiler. Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabullendiler. Böylece onun et
rafında bir müslüman arap birliği meydana geldi. 

Peygamber zamanında Araplar felsefi düşüncelerle ilgilenmiyorlardı. Za� 
ten ne Yunan düşüı,ıcesi, ne de Hint kültürü tesir edici bir surette onlar arasına 
sızmamıştı. Kuran ayetleri hakkında gelişigüzel münakaşalara da Peygamber 
müsaade etmezdi. Araplar ayetlerin anlamlarını olduğu gibi kabul ederlerdi. 
Fakat peygamberin vefatından sonra müslümanlar. arasındaki fikri ve siyasi 
birlik dağılmağa başladı. Yıllar geçtikçe hilafet münakaşaları ve kavgaları, 
etkisi büyük olan anlaşmazlıklar doğurdu. Özellikle Halife Osman (Ölm. H. 
35 /M.655)'ın öldürülmesi, müslümanlar arasında anarşi yarattı. Cemel vaka-

ı Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, l.rlam Dii{Wımi I, s. 36, lst. 1954. 
2 Bak. De Lacy O'leary, l.rla111Dii{llneeri11• Tarihteki Yeri, çevirenler: H. Yurdaydın ve 

Y. Kutluay, s. 30, Aı;ıkara 1 959. 
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sında (vukuu H.36 /M.65 6) Peygamberin damadı Ali b. Ehi Talib (ölm.H.41 /M. 

661) ile eşi Aişenin taraftarları harbetti. ID:le Sıffin'de (vukuu H.37 /M.657) 

Ali-Muaviye mücadelesi hazin neticeler doğurdu. Hariciye fırkası bu savaş 
sonucunda türedi. Şia'nın aşırı bir kolu olan Sebeiyye fırkası daha ö�ce 
meydana çıkmış ve Osman'ın katlinde rol oynamıştı. 

Bu iç çekişmelerin devamı yanında araplar bir çok ülkeleri zaptettiler. 
H.14-zı /M.63 5 -641 yıllan arasında Suriye, Irak, Mısır ve 1ran birer İslam 
ülkesi haline geldi. İslam düşüncesine bu fetihlerin önemli etkileri ·oldu. Bu 
sayede müslümanlar, Yunani bilgilerin tesirinde kalan Mısır'la, Bizanslıların 
kültür. sahası sayılan Suriye ile ve Hint kültüründen haberdar olan İran kültürü 
ile temas sağladılar. Zaten daha önce Yunan ilimleri Suryaniler va&ıtasiyle 
Suriye'ye yayılmıştı. Antakya Okulu (kuruluşu M.S. 270) Yunan ilimlerinin 
merkezi haline gelmişti. Burada özellikle Eflatun felsefesi ve hitabet sanatı 
öğretiliyordu. M.S. 320 de kurulan Nuseybin Okulu ile Yunan ilimleri yeniden 
kuzey Suriye'de canlandı. Nihayet İranlılar Ruha (Urfa) (kuruluşu M.S. 363) 

okulunu kurarak Helenizmin Asya içlerine sokulmasını sağladı. Bu okulda 
Suryani dili yanında Yunanca da mecburi olarak öğretilen dil oldu. Aristo 
felsefesi ve Yeni Eflatuncu düşüncüler okutulmağa başlandı (3). Enuşervan 

(M.S. 5 3 1-5 78)'ın Cundisapur (Çundişapur) okulunu kurması da Hint ve Yunan 
kültürünün İran'da yayılmasını hızlandırdı. Hintceden, Yunancadan ve Sür
yaniceden Pehlevi diline bir çok tercümeler yapıldı. 

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

Hasılı Arapların Suriye, Irak ve İran topraklarını işgalinden önce bu 
ülkelerde Yunan, İran, Süryani ve Hint kültürü biliniyordu (4). 

Araplar henüz Emeviler devrinde bu kültürlerle ilgilenmeğe başladı. 
Yezid I. in oğlu Halid (ölm. H.85 /M .704) Yunanl bilgilerle uğraştı. Ona ast
ronomi, tıp ve kimyaya ait bazı eserler isnat edilir (5). Araplar arasında ilim 

hareketi yıllar geçtikçe canlandı. Basra ve Kufe birer ilim merkezi haline 
geldi. Abbasi'ler devrinde ilmin ağırlık merkezi Bağdad oldu. H.132 /M.749 
da Emevl hanedanı sükut edip yerine Abbasiler geçince ilim hareketlerine 
karşı ilgi çok arttı. Mansur'un, halifeliği zamanında (H.137 /M.754) Bizans 
lmparatorlai-ına müracaat 

"
ederek el yazmaları istediği söylenir (6). Daha bu 

hükümdar zamandaın çeşitli dillerden arapçaya tercümeler başladı. Hele H. 

3 Bak. Hana'l-Fahuri ve Halil al-Ccrr,Tarih al-Felsefıı al-Arahiyye, c.Il, s.8, Bcyrut 19,s. 

4 Bak. Hilmi Ziya Ülken, lı/4111 Meden!1etinJe Tertllmıler 1111 Tetir/er, s. 64, ıoz, İstanbul 
1948. 
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' Bak. Prof. Dr. W. Barthold, lı/4111 Medmiyeli Tarihi, s. 44-4,, İstanbul 1940. 

6 Bak. Ayru eser, s. 24. 



198 /M.813 de h.ilifete Memun geçince Yunanca'dan, Pehleviceden ve özel
likle Süryaniceden arapçaya yapılan tercümeler çoğaldı. Memun H.217 /M. 
8 32  de Beyt ül-Hikme'yi kurarak tercüme faaliyetini geliştirdi (7). Bu faaliyete 
Mütevekkil, H.232 /M.846 da halife olunca da devam edildi (8). 

İşte bütün bu çalışmalar Arapların felsefi düşüncelere yönelmelerini kolay
laştırdı. Yunan filozoflarının izinden yürüyen veya onların eserlerini kendilerin
den de bazı şeyler katarak gayet güzel bir surette şerheden değerli filozoflar 
yetişti. Müslüman filozofların başlıca özelliklerinden biri de felsefe ile dini 
uzlaştırmağa çalışmalarıdır. İslam aleminin yetiştirdiği değerli filozoflar 
arasında Kindi (ölm.hicri 252, miladi 866 yılından sonra) 'yi, Farabi (Ölm.H. 
339 /M.9 5o)'yi, İbn Miskeveyh (Ôlm.H.421 /M.ıo3o)'i, İbn Sina (Ölm.428 /M. 

ıo36)'yı ve Şihabeddin Yahya Suhravei:di (Ölm.H. 5 87 /M. ı ı 9 ı)'yi sayabiliriz. 
Endülüs filozoflarının da ismini sayarak bu şöhretlerin sayılarını çoğaltmak 
mümkündür. Fakat biz İslam filozoflarının hepsinin ismini sayip dökmeği 
zaid addederek yalnız iki önemli felsefi ceryanın doğduğunu zikretmekle ye
tineceğiz : 

Bunlardan birisi Meşşai felsefedir ki bu Aristo ve Eflatun felsefesini, Yeni 
Eflatuncu açıklamalarla birleştirmek demektir (9). Farabi ve İbn Sina bu oku
lun en tanınmış .iki simasıdır. 

Diğer felsefi ceryanı da İşrakiye okulu temsil eder. Bu felsefe de Eflatun 
felsefesi ile Manicheen düşünceleri birleştirerek birincisine yeni bir mahiyet 
vermek demektir (ıo). Bu okulun da başlıca temsilcisi Suhreverdi'dir. 

1s!am aleminde bu okulların dışında kalan mustakil filozoflar ve· şüphe
ciler de yetişmiştir. 

Özellikle konumuz bakımından şüpheci filozoflar üzerine eğilmek yerinde 
olur: 

İslam aleminde şüpheciler genel olarak "Tekafü'ul-edille"ci olarak tanın
mışlardır. Bu şüpheciler akıl ve duyularla bilinen şeylerin hem lehinde, hem 
alehinde eşit delillerin bulunduğunu ve bu yüzden hiç bir şeyin kesin olarak 
bilinemiyeceğini ileri sürmüşlerdir. 

Yunan felsefesi şüphecilik bakımından da bazı İslam düşünürlerine tesir 
etmiştir. 

7 Bak. _Aynı eser, s. 52-53. 

8 Bak. Hilmi Ziya Ülken, lslôm Medeniyetinde Tercüme ve Tesirler, s. lOZ-103. 
9 Bak. Hilmi Ziya ülken, lslôm Felıefeıi Tarihi, s. 6. 
ıo Bak. Aynı eser, s.6; Şihabeddin Suhreverdi'nin, Mecmua fi'/ Hikmet al-1/ôhiyye'sine 

H. Corbin tarııfındşn yazılmış önsöz, s. XXV v.d.d. İst. 1945. Von Ktemer, al-Hatlara al
lslômfyye, s. II r, Dar al-Fikr al-Arabi baskısı. 
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Mutezile'den Cahiz ve Ebu Huzeyl al-Allaf'ın, Yunan şüphecilerinin et
kisinde kaldığı gerçektir ( r ı ) . 

Batıniler'de de Yunan şüphecilerinin tesiri görülür. Özellikle Pyrrhon 
(Ölm.M.Ö.275 yılına doğru) 'un ve Timon (Ölm. M.0. 2 25 yılına doğru)'un 
gerek kendilerinden sonra gelen Yunan şüphecilerine ve gerekse İslam ılle
mindeki bu cinsten faaliyetlere etkisi olmuştur. Batınilerin kültürsüz halkı 
şüpheye düşürmek için kullandığı davet metotlariyle Ainesidemos'un sistem
l�ştirdiği "tropes"lar karşılaştırıldığı zaman aradaki benzerlik açıkça görül
mektedir. 

Bunlardan başka "zanadıka" adı altında toplayabileceğimiz natüralist ve 
materyalist bazı filozoflarla, inkarcı bir takım fırkaların da İslam aleminde 
şüpheci faaliyetlerde bulunduğunu kaydetmek isteriz: Kesin bilgiye ulaşmak 
için felsefi manada şüpheye düşen ve neticede imana ulaşan yegane lslam fi
lozofu ise Gazzali 'dir . 

Fakat İslamiyetteki felsefi hareketler yalnız Meşşai 'lerin, İ�akilerin ve 
şüphecilerin malı değildir. İslam düşüncesinin gelişmesine yardım eden ke
lamcılar da yetişti. Bunlar mantık, psikoloji ve metafizikle meşgul olarak bir 
din felsefesi'nin doğmasını sağladılar ( ı z). Hz. Muhammed zamanında kelam 
denen bir ilim mevcut değildi. Zamanla yabancı fikirler ve felsefi düşünceler 
İslamiyete sızdıkça, müslümanlar kendi dinlerini savunmak ihtiyatını duydu
lar. Bunun için hem akli, hem de nakli delillere dayanmağa mecbur oldular. 
Hasımlarının delillerini çürütmek için mantık ilmine önem verdiler. Bunların 
sonucu olarak kelamcılar cevher ve araz'la meşgul oldular. Dinle felsefeyi 
uzlaştırmak yolunu aradılar. Allah'ın sıfatları, insanın yapma gücü ve irade 
hürriyeti üzerinde fikirler yürütmeğe başladılar. Kader meselesi hakkırtda ilk 
sözü Ma'bed al-Cuheni (Ölm.H.80 /M.699) söyledi. Gaylan ad-Dimeşki onu 
takibetti. Ca'd b. Dirhem (Ölm. H . ı 24 /M. 741) Kur'an'ın yaratılmış olduğunu 
ileri sürdü. 

Fakat kelamcıların asıl felsefi düşünceleri Mu'tezile ile başladı. Bunlar 
Yunan felsefesinden de istifade ederek ( 1 3) akılcı bir yol tuttular. İnsanın tam 
bir irade hürriyetine sahip olduğunu kabul ettirmeğe çalıştılar. İnsanın hareket 
ve fiiline ait birçok hususların şeriata hacet kalmaksızın akıl yoluyla bilinebi
leceğini açıkladılar. Her inzanın kendi fiilini yarattığını ve yine her insanın 
yaptığı fiile göre Ahirette ceza veya mükafat göreceğini dini ve mantıki 
delillerle isbatlamağa çalıştılar. Mutezilenin bu gibi düşünceleri serbest 
düşüncenin gelişmesine yardım etti. 

Mutezile'nin bu görüşlerinin tamamen aksini savunan bir takım kimseler 

ı ı Bak. Hilmi Ziya Ülken, is/tim lvledenİ)•elinde Teniimeler, s. ıor. 
ız Bak. C!ken, lı!tim Felsefesi Tarihi, s. 7. 

13 Mutezililerin ilk şahsı olan Vasıl b. Ata (Ölm.H.131 /M.748) Yunan felsefesinden 
haberdardı. 
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' 

de vardı ki bunlar Cebriyye'ci olarak tanınırlar. Cebriyye'nin kurucusu Cehm 
b. Safvan (Ölm.H.128 /M.745)'dir. Bu şahıs insanın hiç bir iradesinin mevcut 
olmadığını, her şeyi Allah'ın takdir ettiğini, kulun Allah tarafından yazılmış 
fiili yapmağa mecbur olduğunu iddia etti. Bu tevekkülcü düşünce, Mutezi
le'nin felsefi adımlarım baltalama yolunu tuttu. 

Fakat Eş'ad (Ölm.H.330 /M.942) okulu, bu iki görüşü birleştirerek yeni 
bir sistem kurdu. Buna göre insanın fiilleri bir yandan Allah'ın külli iradesine, 
diğer yandan kendi cüzi iradesine tabidir. Başka bir deyimle fiilleri külli irade
siyle Allah takdir eder ve insan cüzi iradesiyle bu f iilleri iktisabeder 14). Bu 
okulun başlıca müdafiileri arasında Maturidi, al-Bakıllani (Ölm.H.403 /M . 

1012), İmam al-Harameyn (Ölm. H.478 /M.1085) ve Gazzali (Ölm.H.505 fM. 
11n) vardır. Gazzali kelam hakkında çeşitli eserler yazmakla beraber, 

0
genel 

olarak bu ilmin geniş halk kütlelerine faydalı olmadığı kanısındadır. Kelamla 
ancak bilgin olanların veya şüphe içinde kalan zeki kimselerin uğraşmasını 
doğru bulur. Nitekim Eş'ari de halkın felsefi konularda münakaşaya girişme
mesi tezini savunurdu (15). 

Göriı1üyor ki Eş'arilik, felsefeye ve serbest düşünceye Mutezile'den daha 
uzaktır. Fakat· İslam düşüncesi, gelişmesini tasavvuf içinde yapmağa devam 
etti. Tasavvuf da Hz. Muhammed zamanında mevcut değildi. Onun devrinde 
bir islam zühdü vardı. Sahabe'den Ebu Zerr (Ölm.H.32 /M.652) ve Huzeyfe 
b.al-Yeman (Ölm.H .36 /M.656) zühde meyleden, başlıca kimseler arasında 
idi (16). H.ııo /M.728 de ölen Hasan Basri samimi bir surette zühdü geliştir-· 
meğe çalıştı (17). Fakat tasavvuf mesleği ancak hicri 2. asırda kurulmağa başladı. 

Kendisinden sufi diye bahsedilen ilk şahıs, Ebu Haşim al-Kufi(Ölm.H.150 /M. 
767)'dir (18). Tasavvuf daha sonra başta islim zühdü olmak üzere Yunan, 
Hint ve İran düşüncesinin t�siriyle sü�atle gelişti. İlk mutasavvıflar mistik 
tecrübe ve hal insanları oldu\ı:ları halde, daha sonrakiler felsefeden de fayda
lanarak tasavvufu bir düşünce sistemi haline geitrdiler (19). Tasavvuf, Kuşeyri 
(Ölm.H.465 /M.1077), Gazzali ve Suhreverdi (Ölm.H.587 /M.ıı9ı)'nin yazıları 
sayesinde Ehl-i Sünnet'e maloldu (20). 

Bu önemli şahsiyetler içinde bizi burada en çok ilgilendiren Gazzali'dir. 
Gazzali, Şeriata muhalefet etmeksizin tasavvufu dini bir yaşanış mesleği haline 
getirdi. Allahın kalbine akıttığı bir nur sayesinde şüphe krizinden kurtulduktan 

14 Bak. al-Gazzali, Kilab al-Erbain, s. 12-15, Mısır 132�· 
l 5 Bak. De Lacy O'leary, anılan eser, s. ı 14. 
16 Bak. Massignon, Encı•clopedie de I' lslam, Tasavvuf maddesi, c. 1 V, s. 716. 

17 Bak. Nicholson, Fi't-Tasavvuf al-lslaml, Arapçaya çeviren: Ebu'l-Ala al-Afifi, s. 46, 
Kahire 1956; Carra de Vaux, Gaz.ali, s. 177-178, Paris 1902. 

ı8 Bak. Carra De Vaux, arulan eser, s, 179; Nicholson , anılan eser, s. 3; Massignon, 
Essai Sur us Origineı D11 Lexiq11e, s, r 54. 

19 Bak. Ülken, lslam Felsefesi Tarihi, s. 5- . 
20 Bak. İbrahim A. Çubukçu, lslômda Tasaw11f, ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1960 sayısı, 

s. 106, Ankara l96r. 
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sonra, tasavvufu kendisine meslek edindi. Amacına ulaşmak yani ilihl gerçek
lere ermek için şan ve şereften vazgeçti, uzlete çekildi ve şurada burada 
dolaştı. Nefsiyle yaptığı uzun mücahededen sonra eserlerinde anlattığına 
göre bazı ilahi sırlara mazhar oldu. 

Bu kıymetli d�şünürün görüşlerini iyice değerlendirebilmek için yaşadığı 
yüzyılın siyasi ve kültürel durumunu da kısaca incdememiz gerekir : hicri beşinci 
yüzyılda Abbasi halifelerin nüfuzu azalmış, buna karşılık Selçuklu Sultanların 
nüfuzu artmıştı. Bununla beraber Selçuklu Devletinin kurucusu sayılan Tuğ
rul Bey, devrin halifesi Kaim Biemrillah ile iyi geçinmek ve hatta kendi sal
tanatım Halifenin manevi nüfuzuyle kuvvetlendirmek istedi. Onun H.449 /M. 
1057 �e Bağdad'a gelerek Halifenin elini öptüğü ve H.451 /M.1059 da Besa
siri'ye karşı Halife'yi koruduğu malumdur (21). Tuğrul Beyin ölümünden 
sonra Alp Arslan (Ölm.H.465 /M.1072) Selçukluların idaresini ele geçirdi. 
Şirvan'ı, Gürcistam ve Ermenist.ım zaptetti. H.464 /M.1071 tarihinde Bizans 
İmparatoru Romenos Diogenis'i yenerek, Türklere Marmara sahillerip.e kadar 
yayılma imkanım sağladı. Bundan başka Nizam al-Mulk (Ülm.H.48 5 / 
Mıo92)ü vezarete getirerek devlet işlerinin düzenli yöneltilmesini temin etti(22) 

Alp Arslan'ın yerine oğlu Melikşah (Ôlm.H.485 /M.1092) geçti (23). Me
likşah İslam Ülkesinin büyük bir kısmına hükmediyordu. Seyhundan Mar
mara ve Akdenize, Kafkasya'dan Yemen'e ve Basra'ya kadar· olan ülkeye 
hakimdi. Onun zamanında 'Nizam al-Mulk vezirliğe devam ederek ilmi ve 
bilginleri korudu. Daha sonra Barkyaruk (Ôlm.H.49Ş /M. ı 104), Muhammed 
b.Melikşah (Ôlm.H.pı /KM.1117) ve Muizz ad-Din Sencer sultanlık yaparak 
İslamiyete hizmet ettiler (24). 

İslamiyetin Gazzali zamanında siyasi bakımdan başlıca iki düşmanı 
vardı: ı- Batıniler. 2- Haçlı seferleri. 

Batınilik hicri z. yüzrtlda kurulup teşkilatlanmış, daha sonra da Mısır'daki 
Fatimiler tarafından benimsenmişti (z5). Hicri beşinci yüzyılda Hasan Sabbah 

2t Bak. Köprülüzade Mehmed Fuad, TiirkİJ'e Tarihi, s. 156-161, İstanbul 1923; Ebu'l
Felah Abd al-Hayy b.al-Iyad al-Hanbeli, Şez.arat az-Zeheb Fi Ahbar Men Zeheb, c. 11, s. 244, 
287-288, Mısır 1350. 

22 Bak. İbn Kasir al-Kureşi, al-Bidayt Va'n-NihaJ•eft't-Tarih, c. Xll, s. 140, Mısır 1351 / 
ı932; İbn al-Esir, al-Kamil fi't-Tarih, c. VIII, s. 161, Matbaat al-İstikamet, al-Kahire. 

23 Bak. İbn Kesir al-Kureşi, anılan eser, c. XII, s. 105; İbrahim Kafcsoğlu, Sultan 
Melikıab De11rinde Bi!Jük Selfuk/u lmparalorlutu, s. 18-25, İstanbul 19B· 

24 Bak. lbn Kesir, anılan eser, c. XII, s. 154, 157; K. Fuad, anılan eser, s. 164-167; 
Mehmed Altay Köymen, Bi!J•ilk Self11klu lmparatorluğu Tarihi, c. 11, s. 150-156, Ankara 1954. 

25 Batınilerin kuruluşu ve gelişmesi hakkında bakınız: al-Bağdadi, al-Fark Bıyn al
Fıralı, s. ı69 vd., Mekteb Neşr as-Sekafe al-1slamiyye. baskısı 1948; al-lsferayini, al-Tabiir 

fi'd-Din, s. 83 vd., Mısır 1940; İbn Nedim, al-Fihrist, s. 278 vd.d., Matbaat al-İstikame baskısı, 
al-Kahire; al-Hammadi al-Yemani, Keıf Esrar al-Batıniyye Ve Abbar al-KaramıJa, s. 16 vdd., 
Matbaat al-Envar baskısı 1939; Abd al-Cebbar,Kitab Tesbiı De;"ail-i NubU11111, var. 170 a Vdd. 
279 vdd., Süleymaniye K. Şehlt Ali Kitaplanndan, No: ı 575; İbn al-Cevzi, a/-M1111taz.am fi 
Tarih Muluk Va'l-Umem, c.v,s. ııR-119, Haydarabat 1357; Ni7.am al-Mulk, Siyasetname, 
s. 215 vdd; Tahran 1334. 
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(Ölm.H.518 /M.1124) adında çok zeki olan bir batıni Mısır'a giderek (H.471 

de) Halife al-Mustansır (Ölm.H.48 7 /M.1094)'la görüştü. Batınl'liği yaymak 
üzere ondan emir alarak Horasan taraflarına döndü (26). H.483 yılında Alamut 
kalesine yerleşerek Abbasi halifelere dehşet vermeğe başladı. Hasan Sabbah 
"akıl ve düşünce çokluğa götürür . Gerçek ise birliktedir. Birliği sağlamanın 

tek yolu da bir imam-ı ma'suma bağlanmaktır." diyordu. Onun yaptığı bu 

türlü propagandalar tarihte ad-Da'vet al-Cedide adiyle meşhurdur. Bunlar 
Abbasilerin saltanatına ve Selçukluların hakimiyetine son verip İslam ülkelerini 

, ele geçirmek istiyorlardı. Bunun içinde özel bir teşkilat kurmuşlar ve cahil 
halkı mezheplerine davet etmeğe başlamışlardı. Diledikleri �n ve devlet 

büyüklerini gizli feda1ler vasıtasiyle öldürüyorlardı. Gazali Batın'ilerin tezlerini 
çürütmek için bir çok eserler yazarak onlarla- mücadele etti. 

Bu devrin diğer önemli olayı Haçlı seferleridir. Hırıstiyanların .tertipledik

leri bu seferler Gazzali'nin ölümünden önce başlamıştı. Bu seferi tertipliyen

ler, Batıniler'den ve Nuseyriler'den yardım görerek H.491 /M.1097 de An

takya'yı ve H.492/M..1098 de Kudus'ü zaptettiler (27). Haçlı ordularını tak

riben bir yüz yıl sonra Salahattin yenilgiye uğratacaktır (28). 

Beşinci yüzyıldaki kültürel ve dini duruma gelince : Bu devirde Bağdad'da 

Nizamiye medresesi faaliyet halinde idi. Bu medreseyi Vezir Nizam al-Mulk 

kurmuştu. Bundan başka Nişabur'da ve daha başka yerlerde de Nizamiye med
reseleri v_ücude getirilmişti (29). Bu medreseler, Fatımiler karşısında Ehl-i 

Sünnet'in görüşlerini korumak görevini yap ıyorlardı. Fırkaların ve özellikle 
Batınllerin çoğaldığı bir devirde bu müesseseler, kültürel ve siyasal bakımdan 

çok faydalı oluyordu . Bununla beraber çeşitli. mezhepler arasında çekişme ve 

kavga dinmiyordu . Başta Şiilerle Ehl-i Sünnet salikleri mücadele halinde idi. 

Eş'arilerle Hanbelilerin, Şafi1lerle Kerram1leri'in de arası hiç iyi değildi. 

z6 al�Mustansır'ın H. 487 yılında ölümünden sonra dailer iki gruba ayrıldılar: ı- Mus
tansır'ın oğlu Musta'li'yİ imam tanıyanlar. 2- Mustansu'ın diğer oğlu Nizar'ı imam kabul 
edenler. Hasan Sabbah bu ikincilerin görüşlerini kabul ettiği için onun yaydığı batıniliğe Ni
:ıariye adı da verildi. Hasan Sabbah ve faaliyetleriyle Ni:ıariye için bak: aş-Şehrestani, ili-Milel 
Viln-Nihal, c. 11, s. 32 vd, Mısu 1320; Tarih b. Haldun, c. IV, s. 11,66,93 vdd, Bulak baskısı 

ı z84 ; Browne, Tarih al-Edeb fi ı;an, c. il, s. 245, 247, 388-389, al•Kahire 1954; Ahmet AteŞ, 
Gaz.z.all'nin Batınilerin Belini Kıran Delilleri, 1Iah. Fak. Dergisi, c. ill, Sayı: I-II, s. 24-26, An

kara 1954; al-Kalkaşendi, Subh al-A'ıa, c. XIIl, s. 237 yel, 244 vd, 1919 baskısı; al-Cuveyni, 

Tarih-i Cihangt11a, c. m, s. 187 vd.d., Leiden 1937; Tarih Ebi'l-Ferla, c.IT, s. 167, Kostantiniyyc 

1286. 

27 Bak. ai-Birlaye Va'n-Nihaye, c. XIl, s. 155-156; Carra De Vaux, GaZ!{all, s.31, Paris 

1902; Tarih al-Edeb Fi lran, s. 390. 

18 Tafsilat için bak. Brockclmann, !slôm Mil/ılleri Ve D111/ri/eri Tarihi, çev. Prof. 
Dr. Neşet Çağatay, s. 236-243, Ankara 1954. 

29 Bak. Otd. Prof. Hilmi Ziya Ülken, /J/ômrla Alr:ademi/lr Ve Medreseler, Eğitim Hare
ketleri Dergisi, sayı: 78, s. 18, Ankara 1961; Suleyman Dunya, al-Halr:ilr:a Fi Naz.ara/-Gaz.z.all, 

s. 16, Mısır; Abd ad-Daim al-Ensari, Ehdaf al-Felıefet al-lı/ôm!J_ye, s. 72-73, al-Kahire 1948, 
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Nizam al-Mulk H.484 yılında Bağdad'daki Nizamiye medresesinin başına 

Gazzall'yi getirdi,. Gazzali, elin ve insanlık namına ihtilafların kalkması için 

elinden geleni yapmağa çalıştı. O devirdeki ilmi durgunluktan ve taifelerin 

yanlış yollarından eserlerinde yer yer şikayet eder (30). Gerçekte de her taife 

kendi görüşlerinin en doğru ve en üstün görüş olduğu kanısında idi. Gazzali 

Batınilere akli ve nakli delillerle susturucu cevap verdiği gibi, diğer taifelerin 

durumunu da teker teker inceleme konusu yaptı. Kelamctları beğenmedi. 

Çünkü dini korumak amacıyle mücadeleye atıldıkları halde kendi aralarında 

çekişmeğe başlamışlardı. Üstelik bu ilim halkın derdin
.
e deva olucu cinsten 

değildi. 

Gazzali kendi zamanında mutassavvıf görünenlerin hepsini teyit etmedi. 

Gerçi bu devirde tasavvuf yaygın bir hale gelmiş (3 ı) şeyhlerin ve müridlerin 

ikametine yarıyan zaviye ve hangahlar çoğalmıştı. Fakat bunlar arasına tasavvuf 

ehli görünen, fakat gerçekte şehvetinin esiri olan İbahiler de karışmıştı (32). 
Diğer yandan ittihad, ittisal ve hulul iddiasında bulunanlar da vardı (3 3). Gazza

li bütün bunların yanlış olduğunu göstererek gerçek mutasavvıfları mukal-

lidlerden ayırdı. 
' 

Gazzali, vaizleri de beğenmiyordu. Çünkü onlar ilmi gerçeklerden ziyade, 

hikayelerden, şiirlerden ve nükteli sözlerden bahsediyorlardı(*). 11ıihi aşktan, 

vusuldan ve vecdden söz açarak şöhretlerini artırmayı düşünüyorlardı. 

Fakihler ise felsefi gerçeklere gözlerini kapatarak filozofların b,2tün ilim

lerini reddediyorlardı. 

Büyük şeyhlerden hadis dinlediklerini ve sağlam senetlere sahip olduk

larını iddia eden bu devirdeki muhaddisler, gerçekte hadis ilminin kurallarına 

riayet etmiyorlardı, Bunların çoğu da şöhret yolunu tutmuş ve gerçeği kay

betmiş taklitçilerdendi (**). 

Filozoflara gelince, Gazzali bunlardan Dehrilerin, Tabiatçıların ve ilihi

yatçıİarın din bakımından yanıldıkları noktaları gösterdi. İlahiyatçı filozofların 

17 meselede sapıklığa, 3 meselede ise küfre düştüklerini ileri sürdü. Böylece 

30 Bak. Gazzali, al-Munkiz. Min ad-Dala/, s. 6,27-28,34, Mısır 1509; Gazzali, Mi'rac 
a.r-Salıkln, "Feraid al-Lali Min Re.rail al-Gaz.zait" içinde, s. 3. Mısır; Gazzali, Miz'f' al-Amel, 
s. 65, 106, Mısır 1528; az-Zebidi, ithaf as-Sade, c. VII, s. 27 1 ; c. Vlll, s. 460, Mısır 1511; Gaz
zali, Kitab Yuzker fihi Hamakat Ehi al-lbaha, s. 2-6, München 1955· 

51 Bak. Köprülüzade Mc:hmed Fuad, Tiirk Edebfyalında ilk Mutasavv!flaı·, s. 17, 

İstanbul 1918; Fi'ı-Ta.ra1J11ıif al-1.rlami, s. n-58. 
32 Bak. Kilab Yuzker Fihi Hamakat Ehi al-lbaha, s. 3, "6; ithaf as-Sade, c. VIII, s. 470; 

Miz.an al-Amel, s. 90; Gazzali, Ki"!.J'a:ıtz Sa.radet, c. l, s. n, Tahran lB5; İbrahim A. Çubukçu, 
Gazzali'ye Göre lbahilik, İlah, Fak. Der. 1956 sayısı, s. 165-172, Ankara 1956. 

B Bak. ithaf as-Sade, c. VIII, s. 481-485; al-Mmıkiz, s. 23; GaZzali, Kitab Maksad 
al-Asna Şerh Ewıa al-Lah al-Husna, s. i ı ı vdd . , Mısır lp2. 
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* Bak. lhJ•a Ulum ad-Din, c.l, s. 34; ithaf, c. Vlll, s. 460. 
** Bak. ithaf a.r-Sade, c. vın, s. 460-465. 



felsefenin dini gölgede bırakmasını önlemeğe çalışmıştı. Hatta onun bu gayreti 

y�zünden felsefi çalışmalar lslam'ın şark aleminden, garp alemine yani En
dülüs'e kayarak orada gelişti. Fakat Gazzali felsefecileri iyice tenkit ettikten 
sonra, bizzat kendisi şüpheye düşerek bir nevi felsefe ve bilgi teorisi . yaptı. 
Daha sonra tasavvufta kendine has özel bir yol çizdi ki bu da bir nevi din fel
sefesidir. Elbette Gazzali bu merhalelere erişmek için kendinden önceki Yunan, 
Hint, İran ve İslam düşüncesinden istifade etti. 

Biz bu gerçeklerin ışığı altında "Gazzali ve Şüphecilik" konusunu işlemek 

için tezimizi başlıca 3 bölüme ayırdık: ı- Yunan şüpheciliği. z.- Gazzali'de� 
Önce Müslümanlar Arasında Şüphecilik. 3- Gazzali . İlerde görüleceği üzere 

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

bu plana göre hareket edeceğiz. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

YUNAN ŞÜP H E Cİ LiCi 

A - Şüpheciliğin Başlangıcı 

Şüpheciliği ilk olarak felsefi bir doktrin haline getiren ve kuran Büyük 
İskender'in dostu Elis'li Pyrrhon'dur. Fakat Prryhon;dan önce bazı şüpheci 
filozofların, gerek Doğu'da ve gerekse- Batı'da faaliyet gösterdikleri de ger
çektir. Şüphecilik hakkında değerli bir eser veren Victor Brochard ve filozof 
Victor Cousin, şüpheciliğin ilk tohumlarının Hindistanda yerleştiğini söylemek
tedirler (34). Anlatıldığına göre Pyrrhon, İskender'in seferi esnasında Hintli 
münzevi filozoflar hakkında bilgi edinmişti (35). Bu filozoflar yalnızlığı tercih 
ederler, ölüme ve izdiraba önem vermezlerdi. Hint felsefesinde, duyuların 
bize gösterdiği bu alemin gerçekte mevcut bulunmadığını ve onun bir hayalden 
ibaret olduğunu iddia edenlere raslanmıştır. Fakat hemen teslim etmek 
lazımdır ki Hindistan'da eskiden bir şüpheci okulun mevcut olduğunu iddia 
etmek güçtür. Hintli filozofların bu gibi görüşleri olsa olsa şüpheciliğin sistem 
haline gelmemiş ilk tohumlarını teşkil ederler. Şüpheciliğin asıl geliştiği yer, 
Atina ve İskenderiyedir. Yunan şüpheciliğinin ana fikirleri bazı sofist filozof
larla başlar. Bu sebeple sofistler üzerinde durmamız yerinde olur. 

Başlangıçta ilimde ve sanatta usta olan bilginlere sofist denirdi. Felsefe, 
belagat, fizik, astronomi, coğrafya gibi ilim dallarını ve güzel sanatların her 
bir kolunu okutan bilgili öğretmenler sofist diye andlandırılır ve bu kelimeden 
kötü bir anlam çıkarılmazdı (36). Fakat bu öğretmenlerin parayla Atina'nın 
zengin gençlerine ders vermeleri ve başarıya ulaşmak için yanlış olsun, doğru 
olsun her türlü fikri benimsemeleri, sofist kelimesinin gittikçe kötü bir anlam 

34 Bak. V. Brochard, Les Sceptiques Gre.-s, s. 45, Paris 1959; V. Cousin, Histoire Gene
rale de la Philosophie, s. 73-75, Paris 1963. 

3 5 Bak. Aynı eserlerin aynı sayfaları; İsmail Fenni, Luga#e-i Felsefe, s. 2.97, İstanbul ı 34ı. 
36 Sofistler için bak. Prof. Dr. Kamıran Birand, lik Çağ Felsefesi Tarihi, s. 30-36, An

kara 1958; Alfred Fouillee, Histoire de la Philosophie, s. 60-63, Paris; Theodore Gomperz, 

Les Penseurs de la Gr�ce, s. 456 vdd, Paris 1928; Ernest D'Aster, Histoire de la Philosophie, s.6z, 
Paris l9p; Andre Lalande Voi:abHiaire Tecbnique et Critique de la Philosophie, s. ıoır, Paris 
1956; Yusuf Kerem, Tarih al- Felsefe al-Yunaniye, s. 45-49, al-Kahire, 1953; Alfred Weber, 

Fels�fe Tarihi,�. 33, Türkçeye çevir� ; H. Vahbi Eralp, İstanbul 1949· 
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kazanmasına sebeb oldu. Bu kelimenin hakaret ifade eden böyle bir anlam ka
zanmasında, sofistleri sevmiyen Eflatun'un da tesiri olmuştur. 

Gerçekte sofistler, M.ô.V. yüzyılda Yunanistandaki siyasi ve toplumsal 
durumun gereği olarak türemişlerdi. Bu sıralarda Yunanlılar: İranlıları püs
kürtmüş bulunuyorlardı. Memleket demokrasi ile idare ediliyordu. Demokrasi 
hayatı Atina'da siyaset, ilim ve kültür anlayışını değiştirdi. Bir çok kimseler 
siyaset alanında başarıya ulaşmak istiyorlardı. Bu sebeple hitabet sanatı önem 
kazandı. Hitabette amaca ulaşmak için gerçek, doğruya benziyen ve gereğinde 
yanlış şeyler delil olarak kullanılıyordu. Bunu sofistler ustaca yapabiliyorlardı. 
Şehir şehir dolaşıyorlar, menfaat uğruna bir şeyin hem lehinde, hem aleyhinde 
başarılı nutuklar veriyorlardı. Herkes düşündüğünü açıkça s.öyliyebiliyordu. 
İşte bu siyasi ve sosyal durum, sofızmin gelişmesine yardım etti. 

Sofistler devrinde felsefi alanda da büy\ik değişmeler oldu. Sofistler ken
dilerinden önceki felsefi okulların birbirine zıt görüşleri savunduklarını bili
yorlardı. Onlar bu zıtlıklara dayanarak herkes için değişemiyen tek bir gerçeğin 
mevcut olmadığını ileri sürdüler. Hatta gerçek denen şeyin varlığı hakkında 
şüpheye düştüler. Bu sebeple Sofistler İtalya'da ve özellikle Yunanistanda 
yetişmiş ilk şüpheci filozoflardır. Bunlar arasında en tanınmış olanlar Prota
goras ve Gorgias'dır. 

Bunlardan Protagoras (Ôlm.M.Ô.410) Abdera'da doğdu. Cenubi İtalya'
da ve Yunanistanda bir müddet dolaştıktan sonra takriben M.Ô.450  yılında 
Atina'da yerleşti. Burada Protagoras'ın konfrenslarıru bir çok zengin ve uayanık 
gençler ilgi ile izlediler. Buna karşılık gelenekci kimseler onun amansız düşmanı 
oldular. Çünkü o tanrıların varlığı hakkında şüpheli sözler söylüyor ve tanrıla
rın varlığının kesin olarak bilinemiyeceğini ileri sürüyordu. Buna sebep olarak 
da meselenin kapalı ve anlaşılmaz olduğunu, bundan başka insan ömrünün 
onların mahiyetini anlamağa yetmiyecek kadar kısa �ürdüğünü iddia etti. 

Bu iddialardan onun dinsiz olduğuna hükmedildi ve kitapları yakıldı. 
Kendisi Atina'dan kaçarken denizde boğularak öldü. 

Protagoras, "varlık bir şey değildir, oluş her şeydir" diyen Herakleitos'un 
ve "duyular bilginin biricik kaynağıdır;' tezini savunan Demokritos'un sis
temlerinden çok istifade etti. o� "insan her şeyin ölçüsüdür" diyen ilk filozof
tur (3 7). Ona göre dış alemde değişmez bir hakikat yoktur. 

Biz eşyayı duyularımızın bize bildirdiği şekilde tanıyabiliriz ve algıladı
ğımız bu şeyler bizim için gerçektir. Çünkü hiç bir insan duyularının dışında 
bir şey tanıyamaz. Duyular ise insandan insana değişir. Hatta bir insanın duyu
ları bile, o insanın hastalığına, sağlığına, yorgunluğuna, dinçliğine, gençliğine 

37 Prof. Dr. KAmuan Birand, anılan eser, s. 3 ı; Yusuf Kerem, anılan eser, s. 46; Theo

dorc Gornperz, anılan eser, s. 481 vdd; Bertrand Russell, Tarih al-Fslsefel al-Garbiyye, Arapçaya 

çevirenler: Zeki Necib Mahmud ve Ahmed Emin, c. I, s. 133, al-Kahire 1957. 
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ve ihtiyarlığına göre b,aşka başka olur. Uzakta görünen aynı bir cisim, birine 
insan, diğerine duvar, daha başka birine de gemi gibi görünebilir. Aynı ısı 
derecesindeki hava bir insana göre soğuk, diğerine göre sıcak gelebilir. Bir 
insan sağ eliyle dokunduğu suya sol eliyle dokununca birincisinden farklı bir 
duyum hissedebilir. O halde her şey, insana göre değişir. Ancak, Protagoras 
insanla, onun mahiyetini yani genel insan kavramını değil, ayrı ayrı fertleri 
kasdetmektedir. Bu sebeple de onun tezi gereğince herkese göre bir hakikat 
vardır. Biz insanların algıladığı hiçbir ŞCfin hakikat olmadığını iddia ede
meyiz. O halde tabiattaki her şey hakikattır. Fakat bu hakikatlar insandan in
sana değiştiği için herkese göre aynı ve değişmez değildir. Protagoras böylece 
doğrunun ve yanlışın aynı zamanda gerçek olduğunu kabul etmiş olur. Çünkü 
bir insanın doğru bulduğunu, diğeri yanlış bulabilir. Neticede Protagoras, o 
zamana kadar değişmez hakikat olarak kabul edilmiş şeyler hakkında şüphe 
uyandırmış oluyor. 

Protagoras'tan bahsederken son olarak onun Yunan diline yaptığı hizmete 
dokunmadan geçemiyeceğiz. O ilk defa Yunan dilinin gramer kurallarını ver
miştir. Kelimeleri müennes, müzekker ve nötr diye ayıran odur. Dil, şüphesiz 
ki düşünceyi ifade etmeye yarıyan alettir. Protagoras, Yunancayı ilmi bir dil 
haline getirmekle doğru düşün menin kurallarını da hazırlamıştır. Bu sebeple 
ilerde Aristo'nun kuracağı mantık ilmine zemin hazırlamış sayılır.  Esasen ken
disi topluma tesir edici güzel sözler söylemesini ve kuvvetli nutuklar vermesini 
becermiştir. Öğrencilerini de başkalarına tesir edici ve başarıya ulaştırıcı parlak 
nutu klar vermeğe teşvik etmiştir. Böylece de onların iyi düşünmelerini ve dil
lerini iyi kullanmalarını sağlamağa çalışmıştır. Onun sayesinde Yunan dili hem 
zenginleşmiş hem de kıvra:k bir hale gelmiştir. 

Hasılı Protagoras, dilin gelişmesine yardım etmiş, Politeizmin dayandığı 
temelleri sarsmış ve düşiincenin safdil doğmatizmini yıkmıştır. 

Tanınmış sofistlerden Gorgias (Ôlm.M.ô. H � )'a gelince : Leontium'lu 
(3 8) bu meşhur belagat hocasının M.ô. 427 senesinde memleketinin temsilcisi 

olarak Atina'ya geldiğini görüyoruz. O Elea okulunun prensiplerinden, 

daha doğrusu Parmenides ve Zenon'un fikirlerinden çok istifade etti. Zenan 

rasyonel gerçekler yanında görünüşlerin hiçliğini ileri sürmüştü. Gorgias ise 

görünüşten başka hiç bir şeyin bulunmadığını ve rasyonel gerçeklerin var ol

madığını iddia etti. Onun varlık hakkındaki düşüncelerini şu üç noktada top

lamak mümkündür : ı- Varlık yoktur. 2- Varlık mevcut olsa bile, biz onu tanı

yamayız. 3- Biz varlığın mevcut olduğunu ve onu tanıdığınızı tasarlasak bile, 

bu hususta başkalarına bilgi veremeyiz ve onu tanıtamayız (39). Şimdi onun 

bu düşüncelerini biraz açıklıyalım : 

38 Sicilya adasındaki bu şehrin bu günkü adı Lcntini'dir. 
3 9  Gorgias için bak. Alfred Fouil lee, anılan eser, s.  62 ; Yusuf Kerem, anılan eser, s.48 ; 

Theodore Gomperz, anılan eser, s. s 1 8  vdd. 
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ı- Valık yoktur yani eşyanın vücudu mevcut değildir. Çünkü eğer varlık 
mevcut olsa idi, ya kadim veya hadis olursdu. Varlık kadim olamaz. Zira 
kadim olan sonsuzdur ve kadim olduğu tasarlanan varlığın, kendinden büyük 
bir mekanda bulunması gerekirdi. Halbuki bu varlığın mekanda bulunması, 
sonsuz olmasına aykırıdır. O halde varlık kadim değildir. Eğer varlık hadistir 
denirse, bu da kabul edilemez. Çünkü hadis olan şey, ya var olan veya yok olan 
bir şeyin fiiliyle meydana gelebilir. Varlığın var olan bir şeyin fiiliyle meydana 
geldiği düşnülürse, o zaman kendisini yaratan ve kendinden önce var olan 
bir şeyde bulunduğunu kabul etmek gerekir ki bu da varlığın kadim olduğu 
neticesini verir. Varlığın kıdemi ise reddedildi. Varlığın var olmıyan bir şeyin 
fiiliyle vücut bulması ise düşünülemez ve kabul edilemez. O halde varlık yoktur. 

:z- Valığın tanınması imkansızdır. Bizim eşyanın varlığını tanıyabilmemiz 
için düşüncelerimizle varlıklar arasında zorunlu bir uygunluk olması ve eş
yanın bizim algıladığımız şekilde var olması gerekir. Halbuki çok defa duyu
larımız bizi aldatır ve muhayyilemiz, aslı olmıyan hayaller yaratır. O halde 
insan, eşyanın varlığını tanıyamaz. 

3- İnsan varlığı başkasına tanıtamaz. Çünkü insanların anlaşma vasıtası 
dildir. Dil ise rumuzlardan . ibaret olan lafızlardan meydana gelmiştir. Bu la

fızlar eşyaya uygun değildir. Nitekim gözümüzle kavradığımız bir şeyi kula
ğımızla aynı şekilde kavrıyamayız. Biz bir şey hakkında birisine bilgi vermeğe 
girişirsek, onu aynen değil ancak lafızları nakledebiliriz. O halde insan varlığı 
başkasına tanıtamaz. 

Böylece Gorgias, herkes için geçerliği olan değişmez bir bilginin varlığını 
inkar etmeğe çalışmıştır. O da Progagoras gibi, bilgi yerine görüşlerini koy
mak istemiştir. Protagoras, her türlü düşünceyi bilgi sayarken, bilgi ile görüş
leri karıştırmıştır. Gorgias, hiçbir düşünce bilgi değildir, tezini savunurken 
görünüşten gayrı her şeyi inkar etmiştir. Gürülüyor ki her iki sofist de başka 
başka yollardan gitmekle beraber aşağı yukarı aynı neticeye varıyorlar ve 
sonradan gelişecek olan şüpheciliğe zemin hazırlıyorlar. 

Şüpheciliğin başlangıcını ve özellikle sofistleri böylece inceledikten sonra 
asıl şüpheci filozoflardan bahsedebiliriz. Ancak bunların görüşleri arasında da · 
farklar bulunduğundan şüphecileri ve şüpheciliği 4 bölüme ayırarak incelemek 
yerinde ol�r. Sırasiyle ele alacağımız bu şüpheci okullar Pyrrhonculuk, Aka
demi şüpheciliği, Dialektik şüphecilik ve Tecrübi şüphecilik'den ibarettir. 

B - Pyrrhonculuk 

Pyrrhon M.ô. 365 yılına doğru Elis'de doğdu. İyi bir ressamdı. Hayatını 
resim yapmakla kazanırdı. Felsefede Megara'lıların görüşlerinden İstifade et
mişti. Başlıca hocaları Bryson ve Anaxarchos idi. Birincisi ona Megara okulun-
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da itibar edilen dialektiği, ikincisi ise Demokritosun doktrinini, bütün görüş
lerin nisbiliğini ve insan zekasının kesin gerçek için yaratılmadığını öğretti (40). 
B ütün bunlar onun şüpheciliğini hazırlamağa yardım etti. Daha sonraları 
dostu olan Büyük İskenderle şark seferine çıktı. Hindistanda, insani şeylerin 
hiçliğine inanan ve elemden şikayet etmiyen gymnosophiste'leri tanıdı. Bundan 
başka doğudaki ahlak telakkisinin, Yunanistan'dakinden farklı olduğuna şahit 
oldu. Bu olaylar onun düşüncelerine tesir etti. İskender öldükten sonra mem
leketine döndü ve M . Ö . 2 7 1  yılına doğru öldü. 

Onun; şüpheciliğe dair bize kadar gelmiş bir eseri yoktur. Fikirlerini öğ
rencileri ve özellikle Timon'un vasıtasiyle öğrenmek mümkün olmuştur. 
Pyrrhon'a göre her hangi bir şey hakkında kesin hüküm verilemez. Bilge kişi 
karar vermekten daima çekinen ve neticesiz felsefi çekişmelere girişmiyen kim
sedir. Bir şey hakkında hem lehde, hem aleyhte hüküm verilebilir. Bu hüküm
lerden birinin diğerinden daha doğru olduğun iddia edilemez. Bu ıilemin hem 
maddi olduğu, hem manevi olduğu ileri sürülebilir. Ruhun hem var olduğu, 
hçm yok olduğu savunulabilir. Tabiatta bir şey diğerine tercih edilemez. İn
sanlar iyi ve kötü şeylerin varlığına i nanmakla hata işlemektedirler. Çünkü 
kötülüklerle karşılaşınca üzülürler, ruhi dengeleri bozulur ve betbaht olurlar. 
İyiliğe kavuşunca da onu kaybetmek korkusu içindedirler. Eğer bütün inançlar 
ortadan kalkarsa, korkacak bir şey bulunmaz ve o zaman kötülüklerden sakın
mak gerekmez. O halde şüphe, gerçek iyidir. Şüpheci olan bilge kişi ihtilaf 
halinde olan iki görüşten hiçbirini benimsemez. Onun yanında iyilik ve 
kötülük eşittir. Ona göre zenginlik ve fakirlik, hastalık ve sağlamık aynı değeri 
taşır. Bu gibi şeyler karşısında ilgisiz olmak, karar vermekten kaçınmak ve inaç 
sahibi olmamak Pyrrhon'un sisteminin başlıca özelliğini taşır. Fakat şurasını 
da kaydetmek lazımdır ki O, dış alemdeki olayları inkar etmemiştir. Görü
nüşlerin, realitelere uymadığına ve görünüşlere dayanarak hüküm vermenin 
doğru olmadığına inanmıştır. Pek ala Pyrrhon da güneşin 4oğduğunu ve ken
disinin bu filemi gördüğünü biliyordu. Yilhut o balın kendisine tatlı geldiğinden 
ve karın kendisine beyaz göründüğünden habersiz değildi. Fakat o balın 
mahiyeti itibariyle tatlı olduğundan ve karın mahiyeti itibariyle beyaz olduğun
dan şüphe ediyordu. Bu sebeple herhangi bir şeyin realitesi  hakkında bir hü
küm vermekten kaçınıyordu. O, ne kesin bir tasdik, ne de kesin bir inkar 
taraftarıdır. Bilginin varlığını iddia eden doğmatiklerden ve bilgiyi inkar eden 
sofistlerden ayrı bir görüşe sahipti. Pyrrhon'un zekası mantıkl şeylerden uzak
laşarak manevi şeylere doğru yönelmişti. Sadece rahat ve mesut yaşamayı 
düşünüyordu. Öğrencileri onun hayranı idi. Sistemine uygun olarak hayat 
sürmeğe çalışırdı. Kendisi nutuk verirken saygısızlık yapanlara kızmazdı. Bir 
tehlike anında içinde bulunduğu gemiyi herkes terkettiği halde kendisi yerin
den kıpırdamamıştı. Bataklığa düşen Anaxarchos'u gördüğü halde yardım et-

40 Brochard, anılan eser, s. 5 2-5 3,  74. 
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miyerek yoluna devam etmişti. En mütevazi işleri yapmaktan zevk alırdı. Bu 
sebeple onu bir aziz derecesine yükseltenler olmuştur (41). 

Pyrrhon'a hayran olan ve onun izinden yürüyen en tanınmış ogrencısı 
Timon'dur. Timon M.ô. 3 2 5  yılına doğru doğdu. Gençliğinde dansör olarak 
çalıştı . Sonraları bundan vazgeçerek Megara'ya gitti. Filozofları dinledi. Elis
te Pyrrhon'la tanıştı ve onun görüşlerine bağlandı. Ders vetmek suretiyle 
hayatını kazanmağa başladı, neticede zengin oldu. Bir çok şiirler, trajediler ve 
dramlar yazdı. En sonra Atina'da yerleşti ve M.ô. ı3 5 yılına doğru öldü. 

Timon'un şüpheciliği üstadınınki gibi eski felsefeye, iddiacı görüşlere ve 
dialektiğe karşı idi. O da üstadı gibi, aynı görüşü savunan iki felsefe okulunun 
bulunmadığının farkına varmıştı. Bu sebeple çok defa filozoflarla alay ederdi. 
En çok beğendiği filozoflar Demokritos, Protagoras, Parmenides, Zenon ve 
hatta Melissos'tur. Ancak bu filozofların tam şüpheci sayılamıyacağını da 
kabul etmiştir. Timon'a göre eşyalar kenqi aralarında farksız, gayrı muayyen 
ve ayırdedilmez bir durumdadırlar. Duyumlarımız ve hükümlerimiz de yanlışı 
ve doğruyu ayırdedecek kuddrette değildirler. Biz ne duyumlarımıza, ne de 
aklımıza güvenemiyeyiz. O halde en doğru yol, her şeyden şüphe etmek ve 
hüküm vermekte,n .kaçınmaktadır. Timon'un görüşlerini şu üç madde halinde 
sıralamak mümkündür : 

ı - Doğmatik filozoflar, davalarını ispat edecek durumda değildirler ve 
onların görüşleri hipotez olmaktan ileri gidemez. 

z- Eşyanın objektif bir �ilgisini elde etmek imkansızdır. Biz her şeyin 
ancak görünüşünü tanıyabiliriz. Onların nasıl olduklarını bilemeyiz. 

3- Bahtiyarlığa ulaşmak için faydasız düşüncelerden ve çekişmelerden 
kaçınarak tabiatın kanunlarına uymak gerekir . 

Yalnızlığı seven Timon da hocası l�yrrhon gibi, hareket ve fiilleriyle şüp
heciliğini tatbike çalışmıştı .  Fakat o bu hususta hocası kadar titiz değildi . Ho
cası paraya kıymet vermiyerek fakir kaldığı halde o zengin olmuştu. Hocasın
dan farklı bazı faaliyetleri de vardı. Pyrrhon filozoflardan hoşlanmazdı. Timon 
ise onları küçültücü sözler söylerdi . Bundan başka o şüpheciliğe ilmi bir hü
viyet vermeğe çalışmıştı . Duyumların bildirdiklerini akılla teyit etmek isti
yenlere karşı koymuştu. Bununla beraber o şüpheciliğinin ana fikirlerinde 
hocasından ayrılmış değildir. Biz Pyrrhon'u ve Timon'u şüpheciliği kuran 
ve sistemli bir hale getiren ilk şüpheciler olarak kabul edebiliriz. Bunları daha 
sonra Yeni Akademi şüphecileri takip edecektir (4z). 

41 Pytrhon için bak : Brochard, anılan eser, s .  5 1 -77 ; Prof. Dr. Kamıran Birand, anılan 
eser, s. 1 09 ;  Yusuf Kerem, anılan eser, s. 2 3 4-2 3 5 ; Bertrand Russel , anılan eser, c. T, s. n2-
3 7 4 ;  Alfred Fouill ee, anılan eser, s. T44. 

42 Timon için bak. : Brochard, anılan eser, s. 54, 7ıı-<J8 ; Alfred Webcr, anılan eser, s.  86. 
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C - Akademi Şüpheciliği 

Akademi şüpheciliği, orta ve yeni Akademinin reisleri olan Arkesilaos ve 
Karneades'le başlar (43) .  Bunlar hazan şüphe ifade eden kelimeleri kullanmayı 
seven Eflatun'un ve fizik formüllerine pek güvenmiyen Sokrates'in (44) hayranı 
idiler. Öğretim ve konuşma tarzları itibariyle eski Akademicilere benziyorlardı. 
Felsefi görüşleri ise şüpheci bir sisteme dayanıyordu. 

Bu iki şüpheci filozoftan Arkesilaos, Eolia'da M.ô. 3 ı 5 yılında doğdu. 
Atinaya belagat öğrenmek üzere geldi. Felsefeden çok zevk aldı. Gençliğinden 
itibaren çok parlak zekisiyle temayüz etti. Teofrastos'tan ders aldı. matematik 
öğrendi . Muhtemelen Pyrrhon'la tanıştı. Eflatun'un eserlerini okudu ve ona 
hayran oldu. Sonra da Akademi'denin başına geçti. Çok içki içmekten M.Ö. 
240 yılında öldü. 

Arkesilaos bir eser yazmadı.  Bu sebeple onun hakkında teferruatlı bilgiye 
sahip değiliz. Diğer filozofların bildirdiğine göre o da Pyrrhon gibi gerek 
duyularla ve gerekse akılla elde edilen bilgilerin doğruluğundan şüphe etmiştir. 
Ona göre yanlış ve doğru olan zihni imgeler arasında özel bir fark mevcut 
değildir.  Duyumların hataları, rüyadaki tasavvurlar, sarhoşluk ve delilikten 
doğan hayallerle gerçek zihni tasavvurlar arasında fark yoktur. Bizi, tasavvur
larımız gerçeğe ulaştırmaz. O halde kararsız olmak ve verilecek hükmü askıda 
bırakmak en doğru yoldur. Sokrates "ben bir şey biliyorum, o da hiçbir şey 
bilmediğimdir" demişti. Arkesilaos ise bunu bile kesin olarak bilmediğini 
söylemiştir. O daha çok öğrencilerini iyi ve doğru düşünmeğe, zekalarını geliş
tirmeğe tevşvik etmekle meşgul oldu. 

Bununla beraber Arkesilaos'un sisteminden önemli bir güçlük doğuyor
du. Eğer insan inançsız, iyi ve kötü üzerinde kararsız olursa, kendi fiillerini 
askıda bırakmağa ve yapacağı işlerde şaşırmağa mecbur olur. Halbuki pratik 
hayatta her şeyde kararsız kalmak ve karar vermekten sakınmak mümkün 
olamaz. Üstelik bunda inat etmek de bir karar vermek demektir. 

Bu güçlük karşısında Arkesilaos, pratik hayat için bir kriteryumun var
lığını kabul ediyor. Ona göre bu kriteryum, doğruya benziyen fikirleri ve 
fiilleri ayırdetmeğe yarıyan temyiz kudretidir. Bu husustaki düşüncesini şöyle 
kuruyor : Hayatın yüksek amacı saadettir. Saadetin şartı ihtiyattır. İhtiyat, 
görevi yapmaktan ibarettir. Ödev ise makul olarak açıklanabilen bir fiildir. 

Pyuhon'la Arkesilaos arasındaki başlıca fark da bu husustadır. Pyrrhon 
gerçeği bulmakta aklın hiçbir rolü olmadığını ileri sürerek örf ve adetlere uy
mağı tavsiye etmişti. Arkesilaos ise pratik hayat için makul bir kriteryumun 

43 Yeni Akademiye mensup şüpheci başka filozoflar da vardır. Biz sadece yukarıda 

adları geçen filozoflar üzerinde duracağız. Kameades'in halefi olan Larissa'lı Filon ve diğer 

şüpheciler için bak. Brochard, anılan eser, s. 1 86-208 .  
44 Bak. Brochard, anılan eser, s. ı ı 3 , 3 86 ;  Yusuf Kerem, anılan eser, s .  23 5 .  
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varlığını kabul etmiştir. Bundan başka görüşleri Demokritos'unkine yaklaşan 
Pyrrhoncular, filozoflardan nefret ederdi. Halbuki Arkesilaos, Sokrates ve 

Eflatun'u üstat olarak tanıyor ve öğrencileriyle birlikte diğer filozoflara saygı 

gösteriyordu. Onun şüpheciliği okumuş ve aydın bir insanın şüpheciliği idi. 
Netice olarak Arkesilaos 'un Pyrrhon ve Timon 'dan daha çok filozof olduğu 
söylenebilir . 

Akademiye mensup diğer büyük şüpheci filozof Karneades ise ihtimaliye 
mezhebini (probabilisme) kuran başlıca şahsiyettir. M.Ô. z r 4  de doğdu. 
Stoa'lılarla mücadele etti. 1 5 6  senesinde Romaya elçi olarak yollandı. Orada 
birinci gün adaletin lehinde, ikinci gün adaletin aleyhinde olmak üzere iki 
nutuk verdi . Bu nutuklar dinleyiciler üzerine çok tesir etti ve heyecan 
uyandırdı. Hayatının sonuna doğru gözleri kör öldu. M.Ö. ı z9 yılında öldü. 

Karneades'e göre hakikatin bir kriteryumu yoktur . Ne akıl, ne de duyum
lar bize bir kriteryum veremezler. Çünkü onlar bizi aldatırlar. Suya daldırıl
mış bir küreğin durumu, güneşte duran bir .güvercinin boynundaki değişik . 

görünüşler bunun delilleridir. Bu neticeye şöyle bir düşünce ile de varılabilir. 
1 Canlıları, cansızlardan ayıran şey hissetmek kudretidir. Bu ödevi yapan duyum

lar ise değişme halindedir. Biz objeleri duyumlarla hasıl olan tasavvurlar vası
tasiyle tanıyabiliriz. Eğet bir kriteryum varsa, bu gerçek tasavvurlardan ibaret 
olmalıdır. Fakat gerçek bir tasavvur mevcut değildir. Böylece gerçek bir 

tasavvurun mevcut olması için yanlış tasavvurlarla onun arasında özel bir fark 
olmalıdır. İki tasavvurdan biri diğeri yerine alınmamalıdır. Halbuki doğru 
bir tasavvurun yanında, ondan hiçbir suretle ayırdedilemiyen yanlış tasavvur
lar da vardır . B�na misal olarak da rüyadaki suretler, sarhoşluktan doğan 

hayaller ve delilere görünen asılsız cisimler gösterilebilir. Bunlarla ayık ve 
sağlam iken hasıl olan tasavvurlar arasında ne fark var ? Yahut aynı şekilde ve 
büyüklükteki iki yumurta, iki buğday tanesi veya yekdiğerine benzer iki heykel 
bir birine karıştırılabilir. Biz, bir mağara içipde birbirine dolaşmış bir kaç yı
lanı gö.rsek ve bu yılanlardan biri başını kaldırsa, bu başın hangi yılana ait ol

duğunu kesin olara,k ayırdedemeyiz .  O halde tasavvurlar ciddi bir kriyteryum 
olamaz. Akıl da yanılmaz bir kriteryum olamaz ; çünkü bir şe� aklın hükmü 
altına girmeden önce, tasavvurlar vasıtasiyle akla tanıtılmalıdır . Tasavvurlar 
ise kesin ve tam doğru değildirler . O halde akıl da gerçek bilgiyi elde etmek 
için tam bir ölçü olamaz. Karneades, hazan bu hususta daha da ileri giderek 
matematik kesinliği bile kabul etmemiştir. O halde ona göre hiçbir şey kesin 
değildir. Karar vermekte acele etmemek gerektir . Hükmü askıda bırakmak 
en sağlam yoldur. 

Fakat böyle bir neticeye varınca pratik hayatla ilgili bazı güçlükler doğu
yor. Hareket etmek, iş yapmak için inanmak lılzımdır. Karneades, bu prob
lemi de şöyle hallediyor : bilge kişi fikirlere sahip olabilir ve kesin surette sağ
lam olmıyan şeylere rıza gösterebilir . O muhtemel tasavvurları kabul ederken, 
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onun hatalı ve şüpheli olabileceğini düşünmelidir. Fakat bu ihtimal, onu pratik 
hayatta hareketten ve iş yapmaktan menetmemelidir. Aksine muhtemel fikir
lerle iktifa etmelidir. Çünkü tasavvurlar hazan temsil ettikleri ob jelere uygun 

olur, hazan olmaz. Objelere uygun oldukları hallerde doğrudurlar . Aksi hallerde 
yanlıştırlar. Ancak doğru olan bir tasavvur bir kriteryum olabilir. Fakat hiç 

yanıltmayan bir tasavvurun mevcudiyeti de iddia edilmez . Çünkü her doğru 

tasavvurun yanında, yanlış bir tasavvur da bulunabilir. Bu sebeple de tasavvur

lar mutlak bir kriteryum değildir. Bununla beraber bilge kişi pratik hayatta 
kendisine doğru görünen tasavvurlara göre hareket etmeli ve fakat onları 
kesin gerçekler olarak kabullenmemelidir . 

Karneades, ahlak alanında buna benzer fikirler ortaya atmıştı. Pozitif 
ahlakın mutlak iyi ve mutlak kötü kurallarına itiraz etmişti. Ona göre değişmez 
bir iyi ve değişmez bir kötü yoktur. Çünkü iyi ve kötünün anlamı milletten 
millete değişir. Bu sebeple değişmez , kesin bir ahlak mevcut değildir. 

Karneades'in Stoa'lılarla mücadele ettiği diğer bir mesele de Allah fikridir. 

Ona göre Stoa'lıların ve genel olarak teistlerin Allah fikri çelişiktir . Stoa'lılar, 

Allahı, alemin ruhu olarak kabul etmişlerdir. Ruh ise duyguya sahiptir ve , 

duyguların verdiği duyumlar daima değişir . O halde Stoa'Warın Tanrıları 
değişkendir. Değişken bir varlık ise kesin ve tam bir Tanrı olamaz. 

B undan başka Tanrı ya sonludur veya sonsuzdur. Eğer sonlu ise eşyanın 
bütününe dahildir ve onun bir parçasıdır demektir. O halde tam ve mükemmel 

bir varlık değildir . Eğer Tanrı sonsuz ise değişmez ve hareketsizdir demektir. 
Bu duruma göre de kendisinde değişiklik ve duyum yoktur, demektir. Böyle 

bir Tanrı ise yaşıyan ve gerçek olan bir varlık değildir. O halde Tanrı ne sonlu, 
ne de sonsuz bir varlık olrak düşünülemez . 

' 

Tanrı varsa ya faziletlidir, ya faziletsizdir. Faziletli bir varlıksa, fazileti ve 

iyiyi kendi iradesinden üstün tutuyor demektir . O halde en yüksek Varlık 
olamaz. Eğer Tanrı faziletsiz bir. varlık ise, bu durumda da insandan aşağı 

bir varlık olur. Hasılı Tanrı fikri her bakımdan çelişiktir (4 5). 

Böylece orta ve yeni Akademi'ye mensup tanınmış iki filozofun şüphe

ciliğini inceleqıiş oluyoruz. Şimdi gelecek fasılda şüphecilik tarihinde önemli 

bir yer işgal eden diğer bir okulu yani Dialektik Şüpheciliği incelemeğe çalı
şalım. 

D - Dialektik Şüphecilik 

Dialektik şüpheciliğin başlıca iki temsilcisi vardır. Bu temsilcilerden birisi 

Ainesidemos, diğeri ise Agrippa'dır . 
Bunlardan Ainesidemos'un hangi devirde yaşadığı kesin olarak bilinme-

45 Akademi şüpheciliği için bak. Brochard, anılan eser, s. 93-1 86 ;  Kamıran Birand, 
anılan eser, s .  109-1 1 ı ;  Bertrand Russell anılan eser, c. I, s. 375-3 76 ; Alfred Weber, anılan 
eser, s. 87-88.  
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mektedir. Bazıları onu eski ş_üphecilerden diğerleri ise yeni şüphecilerden sa

yarlar. M.0. 80-M. S. r 30 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir . Fakat 
bu 2 ro senelik müddetin hangi anında doğup, hangi anında öldüğü kesin olarak 
belli değildir. Doğum yeri Girid'in Knosos şehridir. Şüphecilikte benimsediği 
fikirler umumiyetle Pyrrhon'un fikirlerine benzer. Fakat Pyrrhon'la onun 

arasında bazı bakımlardan esaslı farklar vardır. Pyrrhon ahlaka önem vermiş 

ve dialektikten nefret etmiştir. Buna mukabil Ainesidemos ince ve derin bir 

dialektisien olmuştur. Bundan başka Pyrrhonculuğa felsefi ve ilmi bir hüviyet 

kazandırma şerefi de Ainesidemos'a aittir . 

. Ayrıca A inesidemos, "tropes"ları düzenliyerek duyu organlarının bizi 

sağlam ve kesin bilgiye ulaştıramıyacağını ortaya koymuştur. "Tropes'lar, 
şüphecilerin hüküm vermekten sakınmağa dair ileri sürdükleri .kısa önermeler 
halindeki delillerden ibarettir. Bu delillerin çoğu Pyrrhon, Timon ve diğer 

şüpheciler tarafından zikredilmişti . Fakat onları geliştiren ve sistemleştiren 

Ainesidemos olmuştur. "Tropes" ların şüphecilik tarihinde değeri büyüktür. 

Bu sebeple onları açıklamanın yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Ainesidemos'a 

göre bunlar 10 tane olup şu delillerden ibarettir. 

1- Canlı varlıkların başka başka yaratılmış olması : canlı varlıklar arasında 
sayısız farklar vardır. Hepsi aynı şekilde doğmamışlar ve aynı organlara sahip 

değillerdir . Halbuki bir organ değişikliği bir şeyin başka başka şekillerde al
gılanmasını gerektirir. Meseli sarılık hastalığına yakalanan, her şeyi . sarı görür. 
Tatma zevki , dilin yaş ve kuru oluşuna göre değişir . İnsan için faydalı olan 

ze)rtin yağı bal arısını öldürür. Çok içildiği takdirde insanı hasta eden deniz 

suyu, balıklar için çok hoş ve normal bir şeydir. O halde duyularımızın, hay
vanlarınkinden daha çok eşyanın tabiatına uyduğunu iddia edemeyiz. 

2- İnsanlar arasında farklar : insanların vücutları ve mizacları başka başka 
yaratılıştadır. Bazı insanlar hareketi ve canlılığı, bazıları ise sükunu sever. 
Aynı anda iki insandan biri hayvayı sıcak, diğeri ise soğuk bulabilir. O halde 

biz eşyayı başka başka surette algılamaktayız. Zaten eğer her şeyi aynı şekilde 

algılasaydık, aynı intibalara ve duygulara sahip olmamız gerekirdi. Hall>uki 
insanların duyguları ve temayü_lleri arasında farklar vardır. Bu durum karşı

sında eşyanın çeşitli görünüşleri arasında hangisinin daha doğru olduğunu bil

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

3- İnsanın duyularının değişikliği : bir ferdin çeşitli duyuları arasında 
da çok farklar vardır. Koklama görme, işitme, dokunma ve tatma duyularının 

verdiği izlenimler başka başka şeylerdir . Göze girintili çıkıntılı görenen bir re
sim, dokunma duyusu için düzdür. Kokusu hoş olan bir parfüm, dil için acıdır. 
Karşımızda duran bir elmayı kokulu, tatlı, düz, sarı veya kırmızı bir karışım 

olarak algılarız. Fakat gerçekte bu elma, bizdeki duyu organlarına göre ayrı 

ayrı tesir bırakmıştır. Elma gördüğümüzden daha basit veya daha karışık bir 
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cisim olabilir. Çünkü onun durumu duyu organlarımızın özelliğine göre değiş
mektedir. O halde biz bir şeyin realitesini değil, görünüşünü algılamaktayız . 

4 - İnsanın içinde bulunduğu şartlar ve haller : insanın içinde bulunduğu 

haller ve şartlar eşyayı algılamasına tesir ede.r. Bu hal ve şartlara misal olarak 

uyku ve uyanıklığı, gençlik ve ihtiyarlığı, sarhoşluk ve ayıklığı, hastalık ve 
sağlamlığı zikredebiliriz. Aşk güzel olmıyanı, güzel gösterir. Sarhoşken düşün
düğümüzü ayıkken beğenmeyiz . Normal bir insan için tatlı olan bal, sarılık 
hastalığına yakalanan kimseye acı gelir. Her şeyin durumu bizim yaşadığımız 
şartlara göre değişir . O halde sağlamken içinde bulunduğumuz şartlar, bize 
eşyay ı old�ğundan farklı bir surette gösterebilir . 

5 - Eşyanın durumu, mesafesi ve yeri : eşyanın görünüşü , durumuna, mesa

fesine ve yerine göre değişir . Güvercinin boynunun rengi, baş ını çevirdikçe 
başka başka olur. Uzaktaki gemi küçük ve sabit görünür. Yaklaşınca onun 

büyük ve hareketli olduğu anlaşılır. Bir sopa suyun içinde kırık, dışında ise 
doğru görünür. O halde biz cisimleri durumlarına, mesafelerine ve yerlerine 
göre nasıl olduklarını biliriz. İçinde bulundukları bu şartlardan ayrı olarak 

onların nasıl ve ne şekilde bulunduklarını bilemeyiz. Onları mahiyetleriyle 
tanıyamayız. 

6 - Karışım : hiçbir cisim bize yalnız görünmez. Ona daima hava, su, 
sıcaklık, ışık ve hareket gibi bazı unsurlar karışır. Bu karışım içinde bizzat 
cismi nasıl tanıyabiliriz ? Yüzümüzün rengi havanın sıcaklığına ve soğukluğuna 
göre değişir. Sesin tonu, havanın kesafetine bağlıdır. Cisimler, suda havadakin
den daha hafiftirler. Bizim cisimleri, çevrelendikleri şeylerden ayırmamız, 

bir merhem içindeki yağı çıkarmamızdan daha güçtür . . Onları etrafından ve 
karışımlarındım ayıramamamız demek, tanımamamız demektir . 

7 - Keyfiyetler, kemiyetlere göre değişir : keçi boynuzunun bütünü siyah
tır ; bölünerek elde edilmiş parçaları ise hazan beyazımtrak görünür. Şarap 
az miktarda içilirse kuvvetlendirir ; çok içilirse zayıflatır. Bazı zehirler saf 
olarak alınırsa öldürür ; başka cisimlere karıştırılarak içilirse şifa verir. O halde 
cisimlerin özellikleri, kemiyetlerine göre değişir. 

8 - Nisbet : biz ancak olayları ve nisbetleri bilebiriz. Eşyanın yalnız başına 

ne olduğunu anlıyamayız. Her şey, hem beraberce algılandığı cisimlere, hem de 
algılayan kimseye göre değişir . Bir cisim bizzat sağda veya solda değil, diğer 
şeylere nisbetle böyledir.  Yüksekte duran bir şey, aşağıda olan bir cisme nisbet

le yüksektedir. Gündüz, güneşe göre, büyüklük ise küçüklüğe göre nisbidir. 

O halde hiç bir şeyin kendi kendine ne olduğu tanınamaz . 

9 - Tekerrür :  kuyruklu yıldız, bizi hayrete düşürür. Çünkü böyle bir 
yıldıza sık sık tesadüf edilmez. Eğer güneşi her gün görmeseydik, ondan kor

kardık. Yer sarsıntısına alışan bir kimse, ona alışmayandan daha az korkar. 
O halde bizim davranışlarımıza, bir şeyin karakteri değil, o şeyin tekerrürü 
veya nadir olması tesir etmektedir. 

26 



ı o- Adetlerin, kanunların ve görüşlerin değişmesi : Mısırhlar ölülerini 
mumyalar, Romahlar yakar, bir başka millet ise onları bataklığa atar. Eski 
1ran1ılar bir insanın annesiyie evlenmesine müsaade ederdi. Mısırlılar ise 
erkek kardeşlerin kızkardeşleriyle evlenmelerinde sakınca gözmezdi. Halbuki 
Yunanlılarn kanunlarına göre bunlar yasaktır. Çeşitli dinler, felsefi okullar, 
şairler ve diğer sanatkarlar arasında bir çok görüş ayrılıkları vardır. O halde 
biz gerçek olanı değil, insanlara gerçek görünenleri biliriz (46). 

Yukardan beri sıraİ.adığımzı bu "tropes"lar, duyu organlarımızın, kesin 
bilgiyi elde etmek hususunda yetersiz olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. 
Duyuların yetersizliği Qöylece anlaşıldıktan sonra, aklın gerçeğe ulaşabilmemiz 
için yeteceği düşünülebilir. Fakat Ainesidemos'a göre bu hususta akıl da yeter
sizdir. Çünkü akıl, bir şeyi isbat etmek için ya gerçeklere, ya sebeplere yahut 
da 'alametlere dayanır. Halbuki bir şeyi isbata yarıyan gerçekler, sebepler veya 
alametle� hakikatta mevcut değildir. Şimdi onun bu düşüncelerini biraz açık
layalım : 

r - Gerçek mevcut değildir : Çünkü o mevcut olsa idi ya hissedilebilen 
veya anlaşılabilen bir varlık olurdu. O hissedilebilen bir varlık olamaz. Zira 
hissedilen varlıklar duyu organlariyle algılanırlar. Duyu organları ise insanları 
yanıltır. O, anlaşılabilen bir varlık da değildir. Çünkü bir şeyi anlayaQilmemiz 
için hissetmemiz gerekir. Hissedilen bir '\talık ise gerçek değildir. O halde 
gerçek yoktur. 

z - Sebep mevcut değildir : bir cisimden diğer bir cisim hasıl olamaz. 
Çünkü bir şey, mevcut olmıyan bir şeyi yaratamaz. Nitekim birin, iki olması 
imkansızdır. Eğer bir, iki olsaydı, elde edilen yeni "bir" ler de ayrı ayrı iki 
doğurabileceklerinden dört birlik hasıl olurdu. Bunlardan da yeni birlikler 
çıkacağından sekiz onaltı ve böylece sonsuz birlikler hasıl olurdu. Fakat bir
likten sonsuz şeylerin çıkacağını ileri sürmek, imkansızdır. Yahut birlikten 
çokluğun çıkacağını söylemek güçtür. 

Aynı sebeplerden dolayı maddi olmıyan varlık da maddi olmayanın sebebi 
olamaz : Çünkü birlikten çokluk doğamaz. Bundan başka maddi olmıyan, 
hiçbir şeyle temas etmediğinden ne hareket edebilir, ne de bir şeyden müteessir 
olur. Maddi olmıyan, cismi veya cisim de maddi olmıyanı doğuramaz. Zira 
maddi olmıyan varlık cismin, cisim de maddi olmıyanın tabiatini ihtiva etmez. 
O halde sebep yoktur. 

3 - Bir şeyi is bata yarı yan alametler yoktur : çokları bir takım görünüşlerin 
başka bir ifadeyle alametlerin, gizli sebeplerin işaretleri olduğunu zannederler. 
Fakat alil.metler herkese aynı şekilde görünse bile herkes tarafından aynı şekilde 
tefsir edilmez. Mesela bir hastalığın arazları, doktorlara aynı şekilde görünür. 
F�kat onlar bu hastalığın teşhisinde ihtilafa düşerler. İlimlerin diğer dallarında 

46 Bak. Brochard, anılan eser, s. 2 5 5-2 5 9 ;  Yusuf Kerem, anılan eser, s. 2 n-239 ;  Alfred 

Weber, anılan eser, s. 8 8-90. 
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da alametlere dayanmak yanlış olur. Bundan başka gizli şeyleri gösteren, gö
rünen alametler yoktur. Bu gibi alametlerin varlığı11-a inananlar, bir boş hayalin 
oyuncağıdırlar (47) . 

' 

Ainesidemos'un izinden giden başlıca şüpqeci fıİozof, Agrippa'dır (*) . 
Bu filozofun da ortaya koyduğu bir takım "tropes" lar vardır. Bu "tropes"lar 
uyuşmazlık, sonsuza gidiş, nisbet, hipotez ve diallel yani batıl devir olmak 
üzere beş tanedir. Bunları biraz açıklı yalım : 

ı - Uyuşmazlık : her şey ya hissedilebilen veya akılla anlaşılabilendir. 
Fakat bunun hangisini doğru olarak kabul edersek edelim, gerek filozoflar 
ve gerekse günlük hayatla ilgili hususlar arasında uyuşmazlık vardır. Bu uyuş
mazlıklar arasında gerçeği bulmak ve karar vermek güçtür. 

2 - Sonsuza gidiş : hissi bir şeyi is bat için, hissi olan başka bir şeye veya 
akli bir şeyi isbat için, akli olan diğer bir şeye başvurulacaktır. Fakat her şeyden 
önce başvurulacak olan �ssi ve akli şeylerin, gerçeğe uygun olması gerekir. 
Halbuki üzerinde çekişme olan nokta da budur. Sonsuza kadar başvuracağımız 
her şey, bu uygunluğa muhtaçtır. O halde karar vermekten sakınarak hükmü 
askıda bırakmak yerinde olur. 

3 - Nisbet : herşey nisbidir : Hissi olan şeyler hissedene, makul · olan 
şeyler ak!.a göre nisbidir. Eğer şeyler bizzat oldukları gibi tanınsaydılar, durum
larına ve algılarına göre değişmezlerdi. 

4 - Hipotez : biz çıkmazdan kurtulmak ve neticeye varmak için isbat 
etmeksizin bazı prensipleri, gerçek olarak almayı düşünebiliriz. Böyle bir iddiaya 
giriştiğimiz takdirde, kendimize ve prensiplerimize güvenilmesini isteriz. 
Fakat şüpheciler de kendilerine ve prensiplerine güvenilmesini isteyebilir. 
Bu durum karşısında da bizim prensiplerimiz bir hipotez olmaktan ileri gidemez. 
Zaten biz isbat edilmiyen bir prensibi gerçek olarak alırsak, neticeye ulaşmak
sızın gerçeği bulmuşuz demektir. Halbuki bizzat bizim prensibimiz isbata 
muhtaç bir hipotezdir 

5 - Batıl devir (diallel) : çıkmazdan kurtulmak için hissi olanın, makul 
olanla is bat edileceği düşünülebilir. Fakat makul olan, ne ile is bat edilebilir ? 
Makul olanın, makul olanla isbatı iddia edilirse, yukarda açıklandığı gibi son
suza gidilmiş olur. Yahut makul olanın, hissi olanla isbatı ileri sürülürse, hissi 
olanın da makul olanla isbatına çalışıldığını hatırlatmak gerekir. O halde netice 
vermiyen bir daire içinde dönülmüş olur ki buna da batıl devir (diallel) denir. 

Agrippa'nın düzenlediği bu "tropes"lardan iki tanesinden yani uyuşmaz- . 
lık ve nisbet delillerinden, Ainesidemos'un listesinde de bahsedilmiştir. Fakat 
diğer üç "tropes" dan bazılarına eskiden biraz dokunulmuş olsa bile, onları 
ilk defa sistemleştirmek şerefi Agrippa'ya aittir. Ainesidemos, metafizikçi ııe ---- ----

47 Bak . Brochard, anı lan eser, s. 2 5 3 , 2 6 1 -270 ; Yusuf Kerem anılan eser, s. 239 .  
* Agrippanın Miladi birinci yüzyılın sonunda ve ikinci yüzyılın başında yaşadığı tahmin 

edilmektedir. 
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dialektisiyen gibi hareket ettiği halde, Agrippa verdiği delillerde mantiki bir 
yol tutmuştur. Ainesidemos'un delilleri gerçeğe ulaşmak hususunda kesinliğin 
olmadığını göstermek amacını gütmüştür . Agrippa'nınkiler ise mantiki olarak 
kesinliğin bulunmadığını isbata çalışmıştır. Böylece de hiçbir gerçeğin mev
cut olmadığını ortaya koymak i stemiştir. Bu ise dialektik şüpheciliğin · son 
sözüdür. 

E - Tecrübi Şüphecilik 

Tecrübi şüphecilik, dialektik şüphecilikten esaslı olarak farklı değildir. 
Hatta bir çok felsefe tarihçileri, bu iki şüphecilik cereyanını aynı isim altında 
İncelemişlerdir. Çünkü her iki cereyana mensup olan filozoflar aşağı yukarı 
aynı delilleri ve formülleri kullanmışlardır. Bununla beraber ruh, amaç ve netice 
bakımından tecrübi şüphecilik, ayrı bir yer işgal eder. Üstelik Yunan felsefesi 
tarihinde son şüphecilik devri sayılan bu cereyan öncek.ilerden daha sistemli 
ve düzenlidir. Bu sebeple bu incelememizde ona bağımısız bir fasıl ayırdık . 

Ainesidemos ve takipçileri, doğmatizmi yıkmağa ve negatif bir sonuca 
yönelmişlerdi . Fakat onlar doğma.tizmi yıkınca yerine başka bir şey koymu
yorlardı . Halbuki tecrübi şüpheciler bir yandan doğmatizmi yıkmağa, diğer 
yandan da gözleme dayanan bir sanatı yani tababeti kurmağa çalışıyorlardı . 
Bu son devrin başlıca filozofları Menodote, Theodas ve Sekstos Emprikos' 
tur (48). 

· Bunların üçünün de mesleği tababet idi. İşte bu filozoflar sayesindedir ki 
tababet ve şüpheciliğin birleşmesi mümkün olmuştur . Theodas'ın Yunancada 
gözlem anlamına gelen kelimeyi ilk defa kullandığı söylenir. Menodote ise 
tecrübi metoda bir açıklık ve yürürlük vermeği başarmıştır. Tarihi bilgileri 
olduğu gibi kabul etmek yerine, onları bir tenkit süzgecinden geçirmerlin 
lüzumuna temas eden de Menodote'tur. Fakat şüphecilik tarihinde bunlardan 

daha çok tanınmış olan filozof, Menodote'un öğrencisi ve tecrubi şüpheciliğin 
şefi Sekstos Emprikos'tur . Onun bize kadar gelen bazı eserleri şüphecilik ta
rihini aydınlatmaktadır. 

Tecrubi şüpheciligi iki ayrı bölüm halinde incelemek mümkündür. Bu 
bölümlerden birisi yıkıcıdır ( destructif), diğeri ise yapıcıdır ( constructif) . 

Yıkıcı bölümün ana fikirleri, eski şüphecilerin söylediklerine ve düşün
düklerine uygundur : çünkü bütün şüpheciler doğmatizmi yıkmak istemiş
lerdir. Sektos Emprikos da aynı amaca ulaşmak için önce gelenlerin izinden 
gitmiştir. Ona göre şüpheci, akılla idrak ettiği ve duyu organlariyle hissettiği 
her şeyi birbiriyle karşılaştırır, her şeyin lehinde ve aleyhinde olan deliller üze
rinde düşünür, aleythe olan sebeplerin lehtekiler kadar kuvvetli olduğunu 
görerek hükmünü askıda bırakmayı ve kalp sükununu benimsemeyi uygun 

48 Bu filozoflardan birincisi ve ikincisi miladi ikinci yüzyılın ortalarında, Sektos Emp
rikos ise aşağı yukarı milddl ikinciy üzyılın sonlarında ve üçüncü yüzyılın başlarında yaşamıştır. 
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bulur. Yalnız onun bu hali fenomenleri inkar anlamına alınmamalıdır. Çünkü 
o, üşüdüğü zaman üşüdüğünü, yarası acıdığı zaman acı duyduğunu kabul eder. 
Fakat ilimlerin tanımağa çalıştıkları gizli sebeplerden şüphe eder ve onlara 
güvenmez. Onun hüküm vermemek için kullandığı başlıca formüller "ben bir 
şey bilmem" , "ben hiç bir şeyi tayin etmem", "belki evet, belki hayır", ve 
"her şey anlaşılamaz" gibi sözlerd ir . Şüpheci sadece her şeyi, kendisine görün

düğü gibi aksettirebilir. Bunun dışında hiç bir gerçeği bildiğini ileri sürmez . 
Sahip olduğu tek kriteryum, doğruyu yanlıştan ayırmak için değil, kendisini 
hayatta _yönetmek içindir. Bu kriteryum da iradenin üzerine hiç bir tesir ede
mediği fenomenlerdir. Çünkü yaşamak için bu gereklidir. 

Sektos Emprikos sadece doğmatik filozofların haksız olduklarını veya 
onların ileri sürdükleri delillere karşı olan aynı değerde başka delillerin de 
bulunabileceğini iddia ediyor . Gerek mantıkta, gerek fizikte ve gereskse ah
lakta onların davalarına karşı olan bir çok sebepler ileri sürerek doğmatizmi 

çürütmek istiyor. Ona göre, madem ki hiç bir şeyde kesin bir gerçek yok, 
o halde karar vermekten sakınmak, kalp sükununu aramak ve böylece saadete 
yönelmek en doğru yoldur. 

Sekstc;ıs Emprikos'un ortaya koyduğu şüpheciliğin asıl önemli tarafı, 
yapıcı bölümüdür. Onunla şüphecilikde, her şeye karşı ilgisiz kalmak yerine 
alemde olup bitenlere karışma yolu açılıyor. Artık şüpheci sadece şüpheci 
değil, aynı zamanda bir sanat sahibidir. Gözlem yapan ve yaptığı gözlemlet
den elde ettiği sonuçlara güvenen kimsedir. Böylece de gözlem. metodu şüp
heciliğin malı olmuştur. Özellikle şüpheciler hekimlikte bir çok gözlemler 
yapmışlar ve bu mesleği savunmuşlardır. Ancak doğmatik bir hekimle, şüp
heci bir hekim arasında farklar vardır. 

Genel olarak bilgin bir hekim, hastalıkların sebeplerini ve esaslarını bil
diğini söyler. Halbuki şüpheci bir hekim olan Sektos Empirikos'a göre sebep
leri ve hastalıkların esasını bilme iddias ı boş ve yetersiz bir şeydir. Ona göre 
biz ancak olaylar arasındaki bağları bilebiliriz . Bunlar da yapılan çeşitli göz• 
lemlerle elde edilen sonuçlardır . BöylCce de şüpheciler gözlemlerin verdiği 
bilgiler içinde gerçeği aramağa ve topluma faydalı olmağa çalışmışlardır. De
mek oluyor ki tecrübi şüpheciler, bir yandan ilme ve felsefeye hücilm ederken, 
diğer yandan gözleme dayanan bir sanatın yani bir ilmin taraftarı olmuşlar
dır (49). 

Burada Yunan şüpheciliğinin sonuna gelmiş bulunuyoruz . Bu konu 
hakkında daha çok şeyler söylemek ve yazmak mümkündür. Fakat biz tezimiz 
için buraya kadar verdiğimiz bilgilerin yeteceği inancındayız. Bundan sonraki 
bölümlerde yeri geldikçe İslıim şüphecilerinin ve özellikle Gazzali'nin ne 
dereceye kadar Yunan şüpheciliğinin tesirinde kaldığını göstereceğiz . 

49 Bak. Brochard, anılan e&er, s. 309- 3 80 ;  Yusuf Kerem, anılan eser, s. 240-24 1 ,  Ber

trand Russel, anılan eser, c. 1, s. 3 80. 
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İKİNCİ BÖLOM 

G a z z a l i ' d en Ö n c e  M ü s l ü m a n l a r  A r a a ı n d a  Ş üp h e c i l i k  

Yunanlılarda olduğu gibi, İslam ülkesinde kurulmuş v e  serbestce geliş

miş bir şüpheci okul yoktur. Bununla beraber İslam toplulukları arasında bir

çok şüpheci şahıslar ve fırkalar türemiştir. Fakat türüyen bu şüpheci şahıslar 

ve fırkalar İslamiyetin başlangıcında mevcut değildi. Hz. Muhammed, pey

gamber olduğuna dair ilahi emirler alınca, tevhid dinini yaymağa başladı. 

Bu dinin yani İslam'ın ana prensiplerinden en önemlisi ise imandır. Hz. Mu

hammed, o zamanki putperest araplara Allah'ın tek olduğunu, Ahiret hayatının 

bulunduğunu ve kendisinin doğru bir peygamber olarak gönderildiğini bil

diriyordu. 

Hz. Muhammed'in bozulmuş bir cemiyetin fertlerini islah etmesi kol�y 

olmadı. Fakat z 3 sene faaliyetten son neticede yüz binlerce insanı müslüman 

yapmağa başardı. Onun zamanında bütün Müslümanlar Allah'ın birliğinden, 

µhrevi bir hayatın mevcudiyetinden ve Hz. Muhammed'in son peygamber 

olduğundan şüphe etmezlerdi. Aralarında bazı münafıklar bulunsa bile bunlar 

umumun inancını ve imanını zedeliyecek şekilde faaliyet gösteremezlerdi. 

Fakat Hz. Muhammed'in ölümüyle durum yavaş yavaş değişmeğe başladı. 
Müslümanlar arasında bazı anlaşmazlıklar belirdi. Bu anlaşmazlıklardan Pey

gamber'in mirası, zekat ve imamet meseleleri çeşitli görüşler doğurdu. Bazı 

müslümanlar Fatımaya babası Hz. Muhammed'ten kalan mirasın olduğu gibi 

verilmesini bir haksı;ı;lık olarak vasıflandırdılar. Peygamberin ölümü üzerine, 

zekat vermek istemiyen kavimlerle savaşmanın gerekip gerekmediği meselesi 

de ciddi bir olay oldu. Neticede onlarla savaşmak uygun görüldü. Hele İmamet 

meselesi Müslümanlar arasında uzun yüzyıllar telafisi güç ayrılmalar meyda

na getirdi. Gerçi Osman'ın hilafetinin 6. cı yılına kadar vuku bulan çekişmeler, 

teferruata ve fıkha dairdi. Bu çekişmeler İslamiyet'in ana prensiplerini yıkıcı 
mahiyette değildir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Halife Osman (Ôlm. 

H.3 5 /M.6 5 5 ) 'ın öldürülmesi, h.  36 yılında vuku bulan Cemal Vak'ası ve Ali 

b.Ebi Talib (Ölm.H.40 /M.660) ile Muaviye b. Ehi Süfyan (Ölm. H.60 /M.680)' 

ın mücadelesi, Müslümanların çeşitli fikirler etrafında gruplaşmalarına sebep 

oldu. Yeni yeni fırkalar türemeğe başladı. Şia'nın Gulat _kısmına mensup Abd 

Allah b:Sebe, Ali b.Ebi Talib'in ilkin nebi, daha sonra Allah olduğunu iddia 
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etti . Esasen Şia fırkasından olanlar ilk üç �alifenin, hilafette Ali b. Ehi Talibin 
hakkını gasbettiğine İnanıyorlardı. Onlara göre Peygamber, her fırsatta damadı 
Ali'yi diğer arkadaşlarından üstün tuttuğunu imalı bir surette göstermiş ve 
hatta onu nassla imam tayin etmişti. Bu sebeple Şia'ya mensup olanlar ilk üç 
halifenin imametinden şüphe ediyorlar ve özellikle Ebu Bekr'e karşı kin bes
liyorlardı. Diğer y·andan müslümanların çoğunluğu Şia'nın şüpheli iddialarını 
kabul etmiyrorlardı ( 50) .  

Şüpheli fikirler ortaya atanlar, sadece Şia mensupları değildi. Sıffin mu
harebesi sonunda hakem seçilen Amr b al-As (Ölm.H.43 /M.663) ve Ebu M�sa 
al-Eş'ari (Ölm.H.43 /M.66 3)'nin hükmünü beneğenmiyenler Hariciyye fır
kasını vücuda getirmişlerdi. Ne Ali'yi ne de Muaviye'yi tutmıyan bu fırka men
supları daha sonra kebire yani büyük günah işliyenlerin kafir sayılacaklarını 
iddia ettiler. Böylece bir kısım dindaşlar{nın imanı ve akibeti hakkında şüphe 
uyandırıcı yeni bir fikir ortaya atmış bulunuyorlardı. 

Artık yeni fikirlerin sonu gelmiyordu. Ma'bed al-Cuheni (Ölm.H. 80/M.699) 
kader hakkında, Ca'd b. Dirhem (Ölm.H. 1 24 /M.74 1 )  ise Kura 'nın mahluk 
olduğunu dair münakaşalara girişiyorlardı. Hasan al-Basri (Ölm.H. 1 10 /M. 
7z8) 'nin meclisinden Vasıl b .  Ata (Ölm.H. ı 3 ı /M. 748)'nın ayrılmasiyle dini 
manada Mutezile fırkası doğuyordu. Mutezile, Havaricin kafir, Mürcienin ise 
mümin olarak kabul ettiği büyük günah işliyenleri fasık (5 ı ) saydı. Mutezile'nin 
ortaya attığı yeni görüşler sadece bundan ibaret değildir. Onlar ilerde bahse
deceğimiz gibi akılcı bir yol tuttular ve hür düşüncenin temsilcileri oldular. 

Öte yandan Mürcie denen fırkayı tutanlar İslam'ı imandan ibaret sayıyor
lar ve ibadetlere bir kıymet vermiyorlardı. Onlara göre iman eden bir kimseye 
günah işlemek zarar vermez. İmansız olana ise iyi işleklerin bir faydası olmaz. 

Müşebbihe denen diğer bir fırka ise Allah'ı insana benzer bir surette kav
rıyor ve O'nun eli, ayağı ve gözü olduğunu iddia ediyordu. 

Bunlar yanında Cebrine fırkası da insanın, Allah tarafından yaratılmış 
ve takdir edilmiş fiilleri yapmağa mecbur olduğunu ileri sürüyordu. 

İşin garibi her fırka müslümanlar arasında taraftar buluyor ve Peygamber 
zamanındaki inanç bi�liği zayıflıyordu. Fakat müslümanların çoğunluğu Ehl-i 
Sünnet denen ve orta yolu tutan mezhebin izinde idi. Bununla beraber bizzat 
Ehl-i

. 
Sünnet tarafları da bir takım kelam münakaşalarına girişmişlerdi. Kelam 

ise Peygamber zamanında mevcut olmıyan ve sapık görüşlere karşı İslamiyeti 
korumak amacıyla kurulan bir ilimdi . Başlıca konusu itikadi meselelere dairdi. ' 

50 Bak. Ahmed b. Hacer al-Mekki, aı-Savaık al-M11hrika Fi'r Radd Ala Ehi al-Bida' Va'z. 
-Zandalea, s . . 27-47, al-Kahire 1 37 5 .  

5 ı Mutezileye göre · büyük günah işleyen ne mümindir, n e  de kafirdir ; o fasıktır. Böyle 

bir kimse Cehenneme gider ve fakat manevi derecesi kifırinkinden üstün olur.
_ 
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Fakat dini korumak iddiasında olan mütekellimler arasında da dine aykırı 
fikirlere dalanlar, siyasi emeller besleyenler (5 z) ve birbirine düşman olanlar 
vardı . Bunlar kendi görüşlerini haklı çıkarmak için uğraşırken cevher, araz, 
Allah'ın vasıfları, dünyanın yaratıl!Şl, öncelik ve sonralık gibi konulara daldılar. 
Bu konular ise aynı zamanda felsefeyi de ilgilendiriyordu. Demek ·oluyor ki 
Müslümanlar Peygamber zamanıda bilmedikleri yeni bir ilimle yani felsefe ile 
de karşı karşıya idiler, . İslam düşünürleri akli esaslara dayanan felsefe ile imana 
dayanan dini uzlaştırmak için çalışıyorlardı. Onların bu çalışmalar, artık kalıp
laşmış şeylere inanmakla yetinmiyen zekaların ilini tecessüslerini doyurmağa 
yardım ediyordu. Hatta bazı kimselerin skolastik inancını sarsıyordu. 

Müslümanların felsefi ilimlerle teması tezimizin giriş kısmında açıkladı
ğımız gibi tercüme hareketleriyle başlar. Eski Yunan filozoflarının tercüme 
edilmiş eserleri, Abbasilerin H. ı 3 3 /M. 7 5 o de iktidara gelmeleriyle Müslüman
lar arasında göründü. Hırıstiyanlar, Yahudiler ve diğer bazı din salikleri yunan
cadan ve süryaniceden arapçaya tercümeler yapıyorlardı (5 3). Memun'un H. 
198  /M .8 1 3 hilafete gelmesiyle arapların felsefi ve akli ilimlere dair araştırmalar 
yapmalarına yarıyacak eserlerin tercüme edilmesine daha çok önem verildi. 
Böylece İslam il.eminde fikri manada yeni bir oluş devri başladı. Bu devri 
hazırlıyan diğer sebepler de vardı : 

İslam İmparatorluğu yayılmıştı. İran ve Hint kültürü Müslümanlar arasına 
sızmağa başlamıştı. Gerek ticari ve gerekse siyasi münasebetler Araplara, 
yabancı kültürlerle temas imkanı vermişi. Bu münasebetlerin bazı müslüman
ların dini ve ilmi düşüncelerine tesir ettiği şüphesizdir. Özellikle tasavvuf denen 
yeni bir meslek doğmuştu. Bu dini meslekten hicri zoo senesinden önce bah
sedilmeğe başlandı. İlk mutasavvıflar arasında Ebu Haşim al-Kufi (Ôlm.H. 
1 5 0 /M.767)'yi, Rabia al-Adeviye (Ôlm.H. 1 3 5  /M.7 5 z)'yi İbrahim b.Edhem 
(Ôlm.H. 1 6 1  jM. 777)'i, Davud at-Tai (Ôlm . H .16 5 /M.78 ı )'yi ve Şakik al-Belhi 
(Ôlm.H. 1 94 jM . 809)'yi sayabiliriz. Tasavvuf hicri III . ,  iV. ve özellikle V. 
yüzyıllarda süratle gelişip teşkilatlandı. Bunda Zu'n-Nun al-Mısri (ôlm.H. 
z45 /M. 8 59)'nin, Ebu Yezid al-Bistami (Ôlm. H.z6ı /M.8 74)'nin, al-Cuneyd 
Bağdadi (ôlm.H.z98 /M. 9 1o)'nin, ŞibU (Ôlm.H. 3 3 4 /M.945)'nin ve en fazla 
da Kuşeyri (Ôlm.H.46 5 /M. 1077) ile Gazzali (Ôlm.H. 50 5  /M. u I I)'nin önemli 
rolleri oldu. Mutasavvıflar, genel olarak ibadette ileri gitmek, nefsi öldürmek 
ve temiz bir ahlaka sahip olmak amacını güdüyorlardı. Fakat bunlar arasında 
il.ahi vecd sonucunda tevili güç aşırı sözler sarfedenler oldu. Bir Ebu Yezid 

52 Bak . 1bn Kuteybe, Tevil Muhtelif al-Hatlir, s. 2-3 , 1 5-1 6, 73 , Mısır 1 3 26. 
53 Müslümanların yabancı fikirlere vakıf olmasını sağlıyan tercümeler hakkında bak. 

Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Ujanı/ Deıırinrle Terellmenin Rolll, İstanbul 1 9 3-5 ; Dr. Muhammed 
al-Behiyy, lrla111 Dii{llnminin llıibi Tarafı, çeviren : Fuat Sezgin, s. 175-210, İstanbul 1948 ; 

De Lacy O'leary, intikal U/11111 al-lğrik ila'l-Arab, çevirenler : Yahya Sa'leb ve Meta Baysun, 
s. 195 ,  Bağdad 195 8 ;  O'leary, lr/Qm Dll/llnmi 111 Taribıeki Yeri, çevirenler : H. Yurdaydın ve 
Y. Kutluay, s. 5 1. Ankara. 
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Bistami çıkıyor ve "Cübbemin altında Allahtan başka bir şey yok" diyordu. 
Bir Hallaç (Ôlm .H . 3 09 /M.922) doğuyor ve "ben Allah'ım" diye sözler sar
fediyordu. Onun vecd halinde söylediği bu sözlerden dolayı ölüme mahkum 
( 5 4) edildiği ve hatta bazılarınca zındık sayıldığı malumdur. Bir çok kimselere 
göre ise vecd neticesinde ileri giden bu gibi şahsiyetler veli olup Allah 'ın sev
gisini kazanmışlardı .  

Tasavvuftan çıkan ihtilaf bu kadarla da  kalmadı .  Bazı yanlış görüşlü ve 
ve ibahi fırkalar b ir  yandan kendilerini tasavvuf ehli gösteriyorlar, diğer yan
dan ise İslam şeriatine karşı cephe alıyorlardı .  Şeriata karşı şüphe uyandırmağa 
çalışan zındık ve batını fırkalar çoğalıyordu .  Özellikle hicri IV. yüzyılın ikinci 
yarısında fruıliyet gösteren İhvan as-Safa adındaki gizli bir cemiyetin mensup
ları İsl:im dinini değiştirerek felsefeli bir din kurmağa çalışıyorlardı. 

İşte bütün bu gelişmeler, değişmeler ve özellikle Yunani bilgilerle İslam 
kültürünün karşılaşmaları (5 5) Müslümanlar arasında bazı zındık sayılan şüp
heci şahısların türemesine imkan verdi. Öte yandan İrandan gelen bazı tesirler 
zındık fırkaların İslam ülkesinde faaliyet göstermesini sağladı . Genel olarak 
bütün zındıklar ise inkarcı ve y ık ıcı bir tutum gütmekteydiler. 

Müslümanlar arasında tam şüpheci düşünceleriyle tanınmış olanlar ise 
tekafu'ul-edille'ye inanan kimselerdi. Şimdi bjz sırasıyle Tekafu'ul-:dilleye 
inananları, zındık şahsiyetleri, zındık fırkaları ve akılcı düşüncenin temsilcisi 
olan Mute2ile'y i  ayrı aryrı inceleyelim. Böylece İslam alemindeki şüphecilik 
faaliyetini daha iyi ortaya koymak mümkün olacaktır. 

A - Tekafu'ul-Edille'ye İnananlar 

Tekafu'ul-edille, delillerin eşitliği anlamına gelmektedir. Daha açık bir 
ifade ile, bir şeyin lehinde ve aleyhindeki deliller eşit bir değer taşıdığından, 
o şey hakkında kesin bir isbata varılamaz demektir. 

İbn Hazm'ın anlattığına göre tekafu'ul-edilleye inananlar başlıca üç bölüme 
ayrılırlar : 

ı - Allah'ın ve Peygamberin varlığı hakkında müsbet veya menfi bir 
şey söylemiyenler. Bunlar Allah'ın ve Peygamberin hak olduklarına veya olma
dıklarına dair eşit değer taşıyan dellillerin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Bunlara göre Allah ve Peygamberle ilgili bir gerçek bulunsa bile, bunu inan
dırıcı delillerle isbat etmek güçtür. 

2 - Allah'ın varlığını kabul edip peygamberler hakkında şüpheye düşen
ler. Bunlara göre bir Allah'ın var olduğu gerçektir.' Fakat Peygamberlerin doğ-

54 Bak. Louis Massignon, Rermil de Texte.r lnitlit.r, s. 5 7, Paris 1 929. 
5 5  Bak. İbrahim Abd al-Mucid, al-Felsefe Va'l-Muctema' al-1.rlaml, s .  71-72, al-Kahire 

1950 .  
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ruluğu hakkında kesin bir delil yoktur. Bu sebeple onların gerçekten peygam
ber olup olmadıkları hakkında inandırıcı bir fikir beyan edilemez. 

' 
3 - Allah'ın ve peygamberlerin hak olduklarına inanıp diğer bazı dini 

meseleler hakkında şüpheye düşenler. Bunlar Allah'ın bu alemi yarattığını kabul 
ederler. Hz. Muhammed'in peygamberliğini doğrularlar. Fakat inanılması 
gereken diğer bazı dini meseleleri kabul etmezler ve bu meseleler hakkında 
kesin delillerin bulunmadığını ileri sürerler ( 5 6). 

Başlıca bölümlerini böylece özetlediğimiz tekafu'ul-edille sahiplerine göre 
dinlerden veya mezheplerden hiç birisi gerçek olarak Sa.bul edilemezler : çünkü 
her dinin, her mezhebin veya her görüşün sahibi kendi düşüncelerinin doğru 
olduğunu ileri sürer. Bir din bir yerde, diğer bir din başka bir yerde benimsenir. 
Mezhepler de böyledir. İki din veya iki mezhep arasında tam bir görüş birliği 
yoktur. Felsefeciler ve kelamcılar da kendi sahalarında çok okumuş ve ileri 
gitmiş kimseler oldukları halde birbirlerini çok ağır şekilde suçlandırmaktan 
geri durmazlar. Çünkü bunlardan her birisi kendi görüşünün doğru, diğerle
rininkinin ise yanlış olduğunu inanmıştır. İnsanlar ya ana ve babalarının 
tesiriyle veya hava ve heveslerinin gereği olarak bir dini inanca saplanmışlardır. 
Halbuki dinler, mezhepler ve felsefi görüşler arasında tam bir uyuşma olma
dığına göre, onlar hakkında şüphe etmek daha doğru olur. 

B - Zanadıka 

Zanadıka, "zındık" (n) kelimesinin çoğuludur. Bu kelime arapça olma
makla beraber, İran tesiri müslümanlar arasında yayılınca, arapçalaştırılmıştır. 
Kelime belli bir anlamı ifade etmez. Müslümanlar arasında şarap içen, kumar 
oynıyan ve dine . kıymet vermiyen kimselere zındık dendiği vakidir. Fakat 
daha çok ışık ve karanlığı birer ilah kabul eden Maneviyye mezhebi salik
lerine zındık denir. Keza canını ve malını korumak için, bakikatta başka 
dine inandığı halde, müslüman görünen kimseler de · zındık diye adlandırıl
mıştır. Bu anlamda zındık münafık demektir. 

Zındıkın zamanla anlamı değişmiş ve dinsizlere de zındık denmiştir. Bu 
anlamda zındık, Allah'a Peygambere ve Ahiret hayatına inanmıyan mülhid 
manasına gelir. Bazan dehrilere, Batınilere ve tasavvufta ileri gidenlere zındık 
denmiştir. Bazan da mütekellimler birbirini kötülemek için herhangibir 
meselede kendi görüşlerine aykırı düşünenlere zındık adını vermişlerdir. 

56 Bak. lbni Hazm, Kitab al-Fa.rl Fi'l-Milel Va'l-Ehva Va'ıı -Nihal, c. V.s. l I !)- 1 23 ,  
Mısır 1 3 1 7 ;  Ahmet Emin, Duha'l-lslôm, c. IIT, s .  348-3 50, al-Kahire 1 9 , 6 ;  Farid Jabre, La 
Notioıı De Certitude Seloıı Ghaz.ali, s. 3 2.8 ,  Paris ı 9 5 8 . 

5 7  al-Harezmi zındık kelimesiİıin, Mezdekilerin mukaddes kitabının adı olan "Zend" 
den geldiğini yazıyor. (Bak. al-Harezmi, Mejatih al-Ulum, s . 2 5-26, Mısır). Fakat W. İvanow 
bu iddiayı kabul etmiyor ve zındık'ın süryanicede sıddik anlamına gelen zaddika kelimesinden 
çıktığını söylüyor (Bak. The Al/eged Foımdır of lslamiım, s. 90. Bombay 1 946). 
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Fakat "zındık"ın bizi daha çok ilgilendiren tarafı şüpheci anlamına da 
gelmesidir. Müslümanlar arasında çok defa akla önem veren ve dini nakillere 
düşünceyi tercih eden hür fikirli kimseye de zındık denmiştir. Nitekim 
Gazzali , cesetlerin dirilmesini ve Allahın cüziyatı bilmesini reddeden felsefe
cileri de bir nevi zındık saymıştır ( 5 8). Bu manada zındık kolay inanmıyan, 
akılcı ve hür düşünceli kimseyi ifade eder. 

Gerçekte müslümanlar arasında hür düşünceli bir çok felsefeci şair, müte
kellim yetişmiştir. 

Bundan başka özel amaçlarla kurulmuş bazı dini teşkilat ve mezhepler 
de şüphe uyandırmağa ve İslamiyeti yıkmağa çalışmışlardır. Böylece İslam 
Ülkesinde şüpheci sayılabilecek faaliyetler olmuştur. Ancak bu faaliyetler, 
Yunanlılarda olduğu gibi şüpheci ve sistemli bir okulun mahsulü değildir; 

İslam ülkesindeki zındıklık faaliyetleri genel olarak iki bölümde incele-
nebilir : 

ı - Zındık Şahsiyetler, 

2 - Zındık fırkalar. 

Şimdi bu bölümleri ayrı ayrı incelemeğe çalışalım. 

ı - Z ı n d ı k  Şa h s i y e t l e r  

lbn al-Mukaffa : 

Asıl adı Rozbih olan İbn al-Mukaffa başlangıçta mecusi dinine salikti. 
Sonradan kendi gönlüyle müslüman olarak Ebu Muhammed Abdullah adını 
almıştır. İbn al-Mukaffa, Abbasi halifelerinden Ebu'l-Abbas as-Saffah ile al

Mansur (Ölm.H. ı 5 9 /M. 775 )'un amcası olan İsa b.Ali'nin sevgi ve himayesine 
mazhar oldu. Bir ara İsa'nın kardeşi Abdullah b. Ali, Halife Mansur'a isyan 
etti. Fakat muvaffak olamadı. Bunun üzerine İsa b. Ali aracılık yaparak Hali
fenin Abd Allah b. Ali'yi bağışlamasını rica etti. Halife Mansur'un bu teklifi 

s s  Zındık için bakınız : al-Gazzali, Kitab Faysal at-Tefrika Beyn al-ls/am Va'z.-Zandaka, 
s. 1 4-ı s ,  Mısır 1 3 2 s  / 1 907 ; Ebu'l-Huseyn Muhammed b. Ahmed al-Malati, Kitab at-Tenbih 
Va'r-Radd Afa Ehi al-Ehva Va'l-Bıda, s. 43-4 s ,  7 1 ,  İstanbul 1 9 3 6 ;  Ahmed Emin, Duha'l-ls
lam, c. I, s. 144-148, ı s 8- ı 6 ı ; Abd ar-Rahman Bedevi, Dırasal lslamiyye Min Tarih al-llhad 
Fi'l-ls!ôm, s. 23-24, 2 8-34, 39, al-Kahire 1 94s ; Louis Massignon, Encyclopedie de /' Isla'!' Zın
dık maddesi, s. 1 298, Leyde 1 9 3 4 ;  İbn Kayyım al-Ccvziyc, lgasat al-Llhfan Min Masaid Q{
Şeytan, c. II, s. 14s ,  Mısır 1 3 s 7  / ı 9 3 9 ; Ebu'l-Kasım Saıd b. Ahmed al-Endelusi, Tabaka/ al
Umem, s. 49, Mısır ; at-Taberi, Tarih al-U111em Va'l-Muluk, c. VI, s. 3 8 9-390, al-Kahire 1 3 s 8  / 
1 9 3 9 ; Von Kremer, al-Hatlara/ al-lslamiY.Je, s. 1 00- 1 09, Dar al-Fikr al-Arabi baskısı 1 947 ;  
al-lsferayini, al-Tabsir fi'd-Din, al-Kevseri'nin önsözü, s .  2 ,  Mısır 1 3 5 9  / 1 9 40 ;  Ebu Muham
med Osman al-Iraki al-Hanefi, al-Fırak al-Mufterika, s. 9 s ,  Ankara 1 96 1 ; W. Ivanow, The 
Alleged Faunder of Iılamısm, s. 90, 96, Bombay 1 946 ; Muhammed Abduh, Risalet aJ-T8vhid, 
s .  1 6  vd, Mıstt 1 3 5 1 ;  Ahmed Şelebi, Fi Kusur al-Hula/o al-Abbasiyin, s. 3 3-37, Mısır 1 9S4· 
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kabul etmesi üzerine İsa b. Ali, İbn Mukaffa'dan bu hususa dair bir aman yaz
masını istedi. İbn al-Mukaffa ise bu amanda Mansur'a karşı alaylı bir .dil kul
landığından, onun kinini kazandı. Halife Mansur, Basra Valisi Sufyan b. Mua
viye al-Muhallebi'ye İbn al-Mukaffa'yı öldürmesi için emir verdi. Süfyan da 
eski bir kininin öcünü almak fırsatından memnun olarak İbn al-Mukaffa'yı 
1 4z. /7 5 9  ( ?) yılında öldürttü. 

İbn al-Mukaffa arap diline ve edebiyatına hizmet eden en seçkin şahsiyet
lerden biridir. Tdif eserleri kadar tercümderi de meşhurdur. Farsçadan arap
çaya Kelile ve Dimne'yi ilk çeviren İbn al-Mukaffa' dır. Siyar Muluk al-Acam, 
Kitab ar-Rusum ve Kitab al-Mezdek adiyle çevirdiği eserler tanınmıştır. Çe
virdiği diğer önemli eserler arasında Aristo'nun Categorias, Peri-Hermeneias 
ve Analytiques adlı mantıka dair eserleri de vardır. 

1 

İbn al-Mukaffa'nın bizzat yazdığı al-Adab as-Sag.ir, ad-Durrat al-Yetime 
fi Taat al-Muluk, Risalat as-Siyase ve al-Adab al-Vaciz li'l-Valad as-Sagir gibi 
bazı eserleri de vardır. 

İbn al-Mukaffa zındıklıkla da suçlandırılmıştır. Özellikle Halife Mehd.i'
nin "Zındıklığa ait gördüğüm her kitabın aslı lbn al-Mukaffadır" dediği riva
yet edilmektedir ( 5 9). Yine Cahizin bildirdiğine göre İbn al-Mukaffa', Muti' 
b.  lyas ve Yahya b. Ziyad dini inançları bakımından itham edilirlerdi (60). 

İbn al-Mukaffa'yı zındık sayanların diğer bir iddiası da şudur : Pançatantra'
nın arapçaya tercümesi olan Kelile ve Dimne'ye tabib Burzoye'nin hayatını an
latan bir hah eklenmiştir. Bu bab'da Burzoye'nin dinlere karşı şüpheci tutu
mu da yer alır. İşte bu bab, Pançatantra'nın aslında olmadığı halde İbn al-Mu
kaffa tarafından yazılarak ilave edilmiştir. İbn al-Mukaffa bu yazıda kendi 
düşüncesini Burzoye'ye maletmek istemiştir. 

Fakat Sayın Prof. Ahmed Ateş'in de dediği gibi Anuşirvan zamanındaki 
çeşitli dini inançlar göz önünde tutulursa Burzoye'nin de dinlerden şüphe 
edebileceği imkan harici değildir. Kaldı ki Pançatantra'run eski bazı nüshaların
da adı geçen babın bulunduğu görülmüştür. Bu da Burzoye'den bahseden 
kısmın İbn al-Mukaffa'nın tercümesinden önce mevcudiyetini gösterir (6 1) .  

Diğer yandan onun bazı arkadaşlariyle Kurana nazire yazmağa çalıştığı 
da rivayet edilir. 

�9 Bak. aş-Şerif al-Murtada, Emall al-Murıada, c. 1, s. 1 34-1 3 7, Mısır 1 3 7 3  / 1 95 4 ;  Bedevi 
al-llhad Fi'l-İs/1J111, s. 40-42 ; İbn al-Hal l ikan, Vef�yat al-A'yan, c. l,  s. 4 1 3 .  

6 0  Bak . Duha' 1-/s/am, c .  1 ,  s .  2 3 3 ; Vefeyat al-A'yan, c .  l ,  s .  4 1 3 .  Adı geçen bu şahıslardan 
Muti b. lyas Emevilerin son ve Abbasilerin ilk yı l larında faaliyet göstermiştir. Şairdi. Abdul

lah b. Muaviye adında bir şahsın tesiriyle ibahiliğe meyletti .  Önce Horasan civ.arında dola
şırken sonra Bağdad'a geldi. Genel olarak kendisi zındık olarak tanınır. Bak. Harekat aj-Şia 
a/-Mutatarrıjln, s. a.99-301 ; Emall'l-Murtada, c. I, s. 1 3 1:... 1 3 2 ;  Kitab al-Hayvan, c. IV, s. 447-448. 

61 Bak. Ahmed Ateş, lı/am AnsiJ:lopedi.ri, lbnül Mukaffa ma8desi c.V, s. 86�-866. 
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Bütün bu suçlamalar İbn al-Mukaffa'nın zındıklığı hakkında yeter deliller 
değildir. Kendisinin dini prensipler sayesinde saltanatını devam ettiren Hali
fenin yakınlariyle dostluk kurması da inkarcı bir zındık olmadığını ortaya ko
yar. 

Bununla beraber İran, Hint ve Arap kültürünü iyi bilen ve çeşitli dini 
inançlar arasındaki çekişmeye tanık olan İbn al-Mufakfanın safdil bir insan ol
madığı da muhakkaktır. Esasen arapçaya Aristo'dan tercümeler yapması onun 
mantıka, felsefeye ve akla verdiği değeri gösterir. Bütün bunlar onun toleranslı 
ve taassuptan sakınan bir düşünür olduğunu ortaya koyar. Bizce onun 
zındıklığını bu manada anlamak yerinde olur (6.z.). 

Hammad ar-Raviye : 

Tanınmış şairlerdendir. Zındıklıkla itham edilmiştir. Hammad'ın faali
yetleri Emevilerin son devirlerine ve Abbasilein hilafet makamını elde ettik
leri sıralara · raslar. Bu sıralarda ise bazı halifeler faaliyetleri artan zındıkları 
susturmak veya öldürmek için "Sahih az-Zanadıka" ünvaniyle özel kimseler 
tayin etmişti (63) .  Hammad ar-Raviye de o zamanki İslam aleminde zındık 
diye suçlandırılmıştı. Kendisine Hammad b.Ebi Leyla da denir. H. 9 5  yılında 
doğmuş ve H. ı 5 5 /M. 77 ı ? yılında ölmüştü. Zahiren Müslüman görünmekle 
beraber Mecusi dininin tesirinde kalmıştı. Özellikle haber ve rivayetlerde 
uydurduğu yalanlarla meşhurdur. Esasen kendisine, eski arap şiirlerini rivayet 
ettiğinden dolayı ar-Raviye lakabı verilmiştir. Bedevilerin lehçelerini, önceki 
ve sonraki zamanların şiirlerini iyi bilirdi. Fakat bu şiirleri kasden birbirine 
karıştırırdı. Bazan kendi şiirlerine başka şairlerin şiirlerinden aldığı mısrağları 
katardı . Büyük bir olasılıkla kendisine zındık denmesi ya rivayetlerde göster
diği ciddiyetsizlikten ve yahut da Mecusilerin tesirinde kalmasındandır (64).  

62 İbn al-Mukaffa ' hakkında bak. Ahmed Ateş, lılôm Ansikolopedisi, lbnulmukaffa mad
tkıi, c.v,  s. 864-868 ; al-Kıfti, lbbar al-Hukema bi-Ahbar al-Hukema, s. 148- 1 49, Mısır ; Ebu'l

Kasım Said, Tabaleizı al-Ume111, s.  5 6-5 7 ;  Ord .  Prof. •HiJmi Ziya Ülken, lslam Felsefesi, s. 1 2 ;  
De Lacy O'lcary, /.r/ôm D;qllnmi, s .  5 1-5 8 ;  Abd ar-Rahman Bedevi, at- Turas al- Yunan/, s. 

3 7- 1 00, al-Kahire 1 946 ; T._1 . De Boer, Tarih al-Felsefe Fi'l-lslôm, arapçaya çeviren: Muhammed 
Abd al -Hadi Ebu Ride, s. 23 vd, al-Kahire ı 3 74 / 1 9 5 4 ;  as-Sıbai Beyyumi, Tarih a/-Edeb al
Arahl, c. III, s. 1 4 3  vdd . Mısır 1 9 5 3 .  

63 Zındıklarla Hal ife Mansur (Ölm. H .  1 5 9 /M.77 5)  uğraşmıştı. Fakat onlara karşı en 
sert davranan Hal ifeler Mehdi (hilafeti H. 1 69 / M . 7 8 5  de sona erdi) ve Hadi (Ôlm.H. 1 70 / 
M.786) oldu.  Mehdi H. 1 63 yılında o zamanki sahih az-Zanadıka olan Abd al-Cebbar'a bütün 
zınd ıkları yakalatması için emir verdi .  Daha sonra zındıkları takip görevine Ömer al-Kelvazi 
(Ölm. H. 1 68 /784) tayin edildi. Omerden sonra da bu görev, Hamduye lakabiyle maruf Mu
hammed b. lsa'ya verildi. Bu hususta bakın ız : Taberi, Tarih al-U1nem Va'l-Mıılıık, c. VI, s. 

3 8 C)-�90 ; al-llhadfi'l-fslam, s. 28-29, 3 3-34,  3 9 ;  Duha'l-lslam, c. l, s. 1 4 5 - 1 46.  
64 Bak. al-Cahiz, Kitab al-HayPan, c. iV, s .  447-448,  Mısır 1 947 ; E111ali al-Murtada, 

c. 1, s. 1 28,  1 3 1 -1 3 2 ;  Duha'l-lrlam, c. I, s. 1 8 5 , Muhammed Cabir, Harekat aı-Sia al-Mutalar
rifln, s. 94-97, Masır 1 9 5 4 ;  C. Van Arendonk, lı/4m AnriklojJldi.ri, c.v, s. 1 94, İst. 1 945 . 
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Hammad Acrad: 

Asıl adı Hammad b. Ömer b .  Yunus b. Kelib al-Kufi'dir. Hem Emeviler 
ve hem de Abbasiler zamanıda yaşıyan tanınmış şairlerdendir. Şarap içer ve 
dine kıymet vermezdi. Bu yüzden zındıklıkla suçlandırıldı. Onun iki ilah 
kabul eden Mecusilerin tesirinde kaldığı da söylenir. H. ı 68 /M. 784 yılında 
öldü. Diğer bazı rivatet ler� göre de H. 1 5  5 veya 1 68 yılında vefat etti (6 5) .  

Hammad az-Zibrikan : 

Yukarda adları geçen iki Hammad'ın yakın arkadaşıdır. Onlar gibi şairdir. 
Ancak bunların içinde en meşhuru Hammad Acrad idi. Çok defa içki ve şiir 
sohbetleri yaparlardı. az-Zibrikan, dine karşı ilgisiz ve kötü ahl:iklı olduğu 
için zındık sayılmıştır (66). 

Beuar b. Burd : 

Tam adı Ebu Muaz Beşşar b. Burd b. Yercuh al-Ukeyli'dir. Lakabı 

ise al-Mura'as (küpeli. ibikli)'dir. Aslen İranlıdır. Küçüklüğündenberi iki 
gözü kördü. Bu sebeple köle olduğu halde azad edilmişti. Devrinde 
şiirleri çok beğenilirdi. Şiiri günlük ihtiyaç haline getirmişti. Özellikle şiirde 
yenilerin (muhdasin) başı sayılır. Onun hicivlerinden �erkes çekinirdi. Şiirle
rinde çok defa genç kız ve erkekleri zevk ve eğlenceye teşvik ederdi. 

Zerdüşt dininin tesirinde kaldığı ve İslamiyetle alay edip ateşi kutsal say
dığı söylenir. Diğer bir rivayete göre de Basra'da bazı inancı bozuk kimselerle 
toplantılar tertip ederdi. Bunlar arasında Vasıl b.Ata (Ölm.H. 1 3 1  /M. 748), 
Amr b.Ubeyd (Ölm.H. 1 44 /M.76 1 ), Salih b .Abd-al-Kuddus (Ölm. H. 1 6 7  /M. 
78 3), İbn Ebi'l-Evca ve Cerir b . Hazm da vardı .  Bunlardan ilk ikisinin sonra
dan mutezili oldukları malumdur . 

Beşşar'ın, Şeytanı Adem'e secde etmemekte hal{lı bulduğu da kaynak
larda geçmektedir. Her ne olursa olsun Beşşar'ın şüphe ve tereddüd içinde 
olduğu anlaşılmaktadır. Felsefi bir doktrini olmamakla beraber onu şüpheci 
bir şair sayabiliriz. Esasen onun zındı klı kla suçlandırılması da dine karşı gev
şek ve şüpheli tutumundan ile.ri gelmiştir .  Bir rivayete göre sarhoşken ezan 
okuduğu için, diğer bir rivayete göre de Halife Mehdiyi hicvettiği için bu 
Halife tarafından döğülmesi emredildi. Beşşar da vurulan sopaların acısına 
dayanamıyarak H. 1 67 /M . 7 8 3  yılında öldü (67). 

6 5  Bak. al-Isbahani, al-Agani, c. X l l l ,  s .  1 3 6-1 3 7, Beyrut 1 9 5 6 ;  VeR)'al al-A 'yan, c. 1 ,  
s . 45 1-45 3 ; Kitab a!-Ha)•t'an, c. IV,  s . 443-444, 447-448 ; Emall al-Murtada, c. 1, s . 1 3 3 .  

6 6  Bak . al-Aganl, c .  Xlll ,  s .  1 �6-1 3 7 ;  Kitab al-I-ia,Jvan, c .  IV, s .  447-448 ; Emall al-
Murıada, c. l ,  s. 1 3 2 ;  Duha'l- lsldm, c. I, s. 1 8 5 .  

· 
67 Bak. Ülken , lslôm Felsefesi I !, s. 28-43 ; Ve}eyat al-A)an, c . l ,  s .  245 -247 ; al-Fihrist, 

s. 2 3 3 ; al-Agani, c. III, s. 3 8 , 46-47,60, 1 3 7- 1 41 ; al- llbad Fi'l-lslam, s. 3 6- 3 7 ; Emall al-Mur
lada, c. 1, s. l 3 8 ;  al-Hatlara al-lslamİ)ye, s .  ıoo ; Kasım Kufralı, lrlam Ansiklopedisi, Beşşar 
maddesi,  c. il, s. 5 74- 5 76.  
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Abd al-Kerim b. Ebıl - Avca : 

Tenasuha inanan ve zındık olarak tanınan bir kimsedir. Bazı hususlarda 
Rafızi fırkasının görüşlerini benimser ve ayrıca kadere de inanırdı. Maneviye 
mezhebinin görüşlerini yaymağa çalıştığı ve müslümanları şüpheye düşürmek 
istediği de nakledilmektedir (68) .  Beşşar onun hakkında "İslamı küfre kar
şılık sattı" demektedir (69). Bununla beraber Agani'de onun neticede tövbe 
ettiği kaydedilmiştir (70). Halife al-Mehdi, diğer zındıklarla uğraştığı gibi 
İbn Ebi'l-Avca ile de mücadele etti (7 1) .  H. 1 60 /M.776 yılında öldüğü tahmin 
edilmektedir. 

Salih b.Abd al-Kuddus : 

Hint ve İran tesirinde kalmış materyalist görüşlü bir kimse idi. Hakim, 
edip ve iyi bir şairdi. Devrinin şüpheci şairleri ve kelamcıları ile Basra'da top
lantılar tertip ederdi. Zındık olarak şöhret yapmıştır. Onun tanınmış mutezili 
Ebu Muhammed b. al-Huzeyl al-Allaf (Ölm.H. 2 3  5 /M.849) ile münazara yap
tığı ve mağlup olduğu da söylenir. Hatta İbn Nedim'in (Ölm. H. 3 8 5  /M.99 5 )  
kaydettiğine göre, Allaf bir gün Salih'i ölen oğlu için yas tutarken görmüş. 
Bunun üzerine Salih'e niçin üzüldüğünü sormuş.  O da "hiç bir şeye üzül
müyorum. Sadece kendi telifim olan Kitab aş-Şukuk'u oğlumun okumadan 
ölmesine üzülüyorum" diye cevap vermiş. Allaf'ın bu kitap hakkındaki sorusu 
üzerine de "yazdığım bu kitabı kim okursa gelip geçmiş her şeyden ve hatta 
kendi varlığından şüpheye düşer" demiştir. 

Rivayete göre Halife al-Mehdi, Salih b .Abd al-Kuddus'u huzuruna ça
ğırarak yaptığı dine aykırı işleri yüzüne vurmuş, Salih de tövbe ettiğini beyan 
etmiştir. Bununla beraber Mehdi, onu öldürtmüştür. Bir rivayete göre Mehdi 
onu kendi eliyle öldürmüştür. Aganl'de de onun sonradan tövbe ettiği kay
dedilmiştir. Salih b.Abd al-Kuddus'un H. 167  /M.78 3 yılında öldürüldüğü 
tahmin edilmektedir (72). 

Ebu Nuvas : 

Asıl adı Ebu Ali al-Hasan b.Hani'dir. Beşşar'dan sonra yenilerin (muh
desin) başı odur. İran asıllı olan Ebu Nuvas H. 145  yılında Huzistan civarında 
doğdu. Babası öldüğü için ona annesi baktı. Annesi oğlunun doğumundan 
iki yıl sonra onunla birlikte Basra'ya gitti. Ebu Nuvas orada arapça öğrendi 

68 Bak.a/-llhad Fi'l-lılam, s. 36 .  al-Biruni, Tarikh al-Hind, s. l p, Leipzig 1 92 5 ; al-
Bağdadi, al-Fark Bryn al-Fzrak, s. 1 63 ,  Mısır 1 94!!. 

69 Bak. Emall al-Murlada, c. I, s .  ı 3 7 -
7 0  Bak. al-Aganl, c .  III, s .  46-47. 
7 1  Bak. Harekat aı-Şia al-Mutatamfin, s. no. 

72 Bak.· al-Fihrist, s. 25 ı ;  al-Aganl, c. III, s. 46-47 ; Emall al-Murtada, c. I, s.  1 2 8 ;  1 44 ;  

Harekat aı-Şia al-Mutatarrtfln, s .  1 8 3 , 228 ; Duha'l-lılam, c. I ,  s .  1 8 5 .  
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ve edebiyata heves etti. Daha sonra sefahate düşkün şair ve ediplerle düşüp 

kalktı. Bir gün Basra'ya gelen Valibe b.al-Hubab onu Kufe'ye götürdü. Bir 

müddet de burada kaldıktan sonra Bağdad'a geldi. Bazı emirlere ve Halife 
ar-Reşid'e methiye yazdı. Bir takım hicivlerinden dolayı hapsedildi. Hapisten 
çıktıktan sonra H. 1 99 /M. 8 1 4  yılında öldü. 

Ebu Nuvas, ince sözlü ve hayali geniş bir şairdi. Şiirlerinde gençleri zevk 
ve eğlenceye teşvik ederdi. Şaraba dair de pek çok şiir yazmıştır. Dine karşı 
ilgisi azdı. Hatta onun Ahiret hayatına inanmadığı söylenir. Büyük günah
ları Allahın afvedeceğine inanırdı. Dince haram şeyleri işlemekten çekinme
mesi yüzünden zındıklıkla da itham edilmiştir (73). 

Ebu' 1-Atahrye : 
' \ 

Tam adı Ebu İshak İsmail b.al-Kasım b.Suveyd'tir. H. 1 30 /M.747 yılında 
doğdu. Kufe'de yetişip büyüdü. Küçük yaşta şiir söylemeğe başladı. Şiirde 
herkesin anlıyabileceği sade bir uslup kullandı. Fikirleri birbirine bağlı idi. 
Çöl şiirinin tantanasından hoşlanmıyordu. O zamana kadar bilinmiyen vezinler 
kullanıyordu. Şiire zühd ve vaazı sokan ilk arap şairidir. Bir ara Kufe'den Bağ
dad'a gitti. Orada Mehdi ve sarayın ileri gelenleri ile dostluk kurdu. Onlara 
medhiyeler yazdı. Halife Reşit (Ölm.H. 1 94 /M. 809) zamanında şiir söylemek
ten vazgeçti. Bu yüzden hapsedildi. Daha sonra şiir söylemeği kabul ettiği için 
hapsaneden çıkarıldı. H.z ı ı diğer bir rivayete göre de H.z r 3 /M.8z8 yılında 
öldü. 

Şimdiye kadar bahsettiğimiz şairler arasında felsefi düşüncelerle meşgul 
olan yegane arap şairidir. Ona göre filem zıd iki cevherden yaratılmıştır. Her 

şey yine bu zıd iki cevhere dönecektir. 

. Bununla beraber Ebu'l-Atahiye tevhid'e inanırdı. Ancak akide hususunda 
sık sık görüş değiştirirdi. Onun bir ara Şia'nın Zeydiye koluna salik olduğu 
malumdur. Daha sonra Cebriye mezhebine inanmış, en sonra da zahitlikte 
karar kılmıştır. Kendisi dünyadan nefret eder ve nafile ibadetlerle meşgul olurdu. 
Ona göre filem izdirapların durmadan devam etmesinden ibarettir. Temizlik 
ve iyilik kötülüklerle karışmıştır. İbadet etmek ve dünya işlerinden çekinmek 
suretiyle manevi temizliğe ulaşmak gerekir. 

Ebu'l-Atahiye, sık sık mezhep değiştirdiği ve şiirlerinde Ahiret hayatın
dan söz etmiyerek mütemadiyen ölümden bahsettiği için zındıklıkla itham 
edildi. Ebu'l-Atahiye'yi sevmiyenler, onun Ahiret hayatını inkar ettiğini ve 
Maneviye mezhebinin tesirinde kaldığını iddia ettiler (74).  

73 Bak. Ahmed al-İskenderi v e  Mustafa İnan!, al- V asit fi Edeb al-Arabi ve Tarihih, s. 
2 5 7-2 5 9, Mısır 1 347 / 1 928 ; Harekat aı-Şia al-Mutalarrıfln, s .  271-299 ; Duha'!-lılam c. 1, s .  
1 6 1 ; H. Ritter, Is. Ansiklopedisi, Ebu Nuvas maddesi, c. iV, s .  41-43, İstanbul 1948. 

74 Bak. al-Aganl c. UI, s .  145 ,247,275,  ı.93, 3 1 9-3 20 ; al-Mesudi Murnc az-Zeheb, c. III, 
s. 3 25-3 29, Mısır ı 948 ; Vefeyal al-A'yan, c. 1, s. ı 9 8-200 ; al-Fihrist, s. 2 3 3 ; De Boer, anılan 
eser, s. 103 ; al-llhad fi'l-lslam, s. 3 8-3 9 ;  J. Ocstrup, ls. Ansiklopedisi, Ebu'l-Atahiye maddesi, 
c. IV, s. 74, İst. 1 948 ; al- Vasit, s. 261-263 ; Harakat aı-Şia al-Mutatarrıfin, s. 1 29-1 7 1 .  
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İbn ar-Ravendi (Ebu'l-Huseyn Ahmed b. Yahya) :  

Hicri üçüncü yüzyılda Merv ar-Rud'da doğd u.  Fakat ömrünün büyük 
bir k ısmı Bağdad'ta geçti . G ençliğinde mutezili idi. Hal ve gidişinde başlan
gıçta dikkati çekecek bir kötülük yoktu. Zarp.anla onun bu hali değişti. Mute
zile mezhebinden ayrılarak Rafıziliğe meyletti . En sonra da bütün din ve mez
hepleri reddetti. Başka bir deyimle zındık oldu. Bir rivayete göre H. III. yüz
yılın ortalarına doğru ve daha kuvvetli diğer bir rivayete göre de takriben 
H.298 /M.9 1 0  yılında öldü . Ölmeden önce yaptığı kötü işlerden pişman olduğu 
ve yeniden müslümanlığı kabul ettiği zayıf bir ihtimalle rivayet e�ilir. 

İbn Ravendi'ye göre insanlar gerçeği akıl yardımiyle bulabilirler . Pey
gamber gönderilmesine lüz!:1m yoktur. Peygamberler, sihir ve tılsımları mucize 
olarak göstererek safdil kimseleri kandırmaktatlırlar. Peygamberler eğer il
hamla bazı gizli sırları bildiklerini iddia ederlerse, aynı hususları ilhamla bil
mek diğer insanlar için de mümkündür.  Eğer akla dayanıyorlarsa, akıl herkes
te vardır. O halde Peygamberler Allah'ın elçisi oldukları iddiasında yalancı
dırlar. 

İbn ar-Rav endi, Kur'an'ın belıigatını da mucize olarak kabul etmez : Ona 
göre mucize olan bir kitap, herkesce anlaşılmalıdır. Halbuki her millet mesela 
İranlılar Arapça bilmezler ve Kur 'anın fesahatını anlamazlar. O halde Kur 'an'ın 
belagat ve fesahat'ı mucize ola!'Ilaz. 

İbn ar-Ravendi'nin Cennet ve Cehennemle de alay ettiği vakidir. 
İbn ar-Ravendi, bazı sapık görüşlerini Fadihat al-Mutezile adlı eserine 

dercetmişti . (75) ,  M1ftezile bilginlerinden al-Hayyat (Ölm .H . 290 /M.902) onun 
bu eserindeki fikirlerini "Kitab al- !ntisar Va'r- Radd Ala b. ar-Ravendi" adlı 
kitabiyle çürütmeğe çalıştı.  

İbn ar- Ravendi'nin karekteristik düşünceleri sadece adı geçen eserinde 
değildir. Onun, zındıklığından önce ve sonra yazdığı önemli bir çok eserleri 
vardır. İslamiyet bakımından sapık görüşler kapsıyan kitaplarından bazıları 
şunlardır :  

Kitab al-Lu' lu' a :  hareketlerin sonu olduğundan ve sonsuz varlığın im
kansızlığından bahseder. 

Kitab al-Kadib : İbn Ravendi bu eserinde Allah'ın ilminin hadis olduğunu 
ve Allah'ın, yarattığı ilmiyle her şeyi bildiğini iddia etmiştir. 

Kitab at- Tac : alemin ezeli olduğu tezini savunur. 
Kitab at- Ta'  dil Va' t- Tecvir (Abas al-Hikmet) : sonsuzun namakul olduğunu 

ileri sürer. 
7 5  lbn ar-Ravendi bu kitabı, Cahiz'in Padilat al-Mutezile adlı eserine cevap vermek 

için yazmıştı. Diğer bir rivayete göre de Cahiz adı geçen eserini İbn Ravendi'nin Fadihat (Fa

daih) al-Mutezile adlı eserini çürütmek için yazmıştır. 
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Kitab az-Ziimiirriid: Peygamberlik ve din aleyhindeki görüşlerden bah
seder. 

Kitab al-Farand : Peygamberlik aleyhindedir. 

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

Kitab al-Basira : Yahudiler hesabına İslamiyet aleyhine yazılmıştır. 

Burada İbn ar-Ravendi'nin bütün eserlerini zikredecek değiliz. Adlarını 
yazdığımız ve konusundan kısaca söz ettiğimiz bu eserler de gösteriyor ki 
İbn ar-Ravendi zindık idi. Esasen sık sık mezhep değiştirmesi, akla dayanarak 
dinlerin temel prensibini çürütmeğe çalışması onun şüpheci veya mülhid ol
duğunu gösterir. Zamanında takibata uğramasına rağmen görüşlerini açıkça 
yazmaktan çekinmemiştir. Onun bu faaliyetlerini, para mukabilinde veya ta
nınmak ve reis olmak için yaptığını yazanlar da vardır. Bunların doğruluk 
derecesi ne olursa olsun onu düşünce tarihinde kuvetli zındıklardan saymak 
yerinde olur ( 76). 

Ar-Razi (Ebu Bekr Muhammed b.Zeker!Ja) : 

H.ı � o  /M.864 de Rey' de doğdu. Gençliğinde ud çalardı. Sonra bunu ter
ketti. Felsefe, edebiyat, fizik ve özellikle tıp tahsil etti. Yüze yakın eser yazdı. 
Bunlardan çoğu tıbba dairdir. "Kitab al-Haııi " adlı eseri XVII. yüzyıla kadar 
Avrupalıların dahi müracaat ettiği bir tıp kitabı idi. Keza "Kitab al-Cadari 
Ve'l-Hasba" onun frengi ve kızamık hakkında yazdığı önemli bir kitabtır. 
"Mansuri " adlı eserini de Mansur b.İshak için yazmıştı. "Kitab aş-Şukuk ala 
Calinos" da onun önemli bir kitabıdır. Razinin bütün eserlerini burada sayacak 
değiliz. Ancak çok verimli ve çok cepheli bir filozof o1duğunu burada kaydetme
liyiz. Tıpta deneylere önem vermişti. Fizikle de uğraşmış, ışığın bir ortamdan 
diğerine geçerken kırıldığını ilk olarak o bildirmişti. Simya ilmi üzerinde de 
çalışmış ve bakırı altın yapmak için uğraşmıştı. Cahiz ve Ahmed b. Keyyal gibi 
mütekkellimlerin fikirlerini reddetmek için de mürekkep harcamı�tı. Deduction 
(talil) metodunu tenkit eder, induction (istikra)'u ise ilmi bilgiye ulaşmak için 
en emin yol sayardı. 

"Maharik al-Enb!Ja" ve "Fi Nakd al-Eı!Jan" adlı eseriyle dinlere ve 
peygamberlere karşı cephe aldı. Ona göre peygamberlik manasız bir şeydir. 
Bu hususda ileri sürdüğü deliller şunlardır : 

ı- Akıl, insanlar için kafidir. İnsan doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve kötüyü, 

76 Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, lslam Felsefesi Tarihi, s .  42-48 ; al-Hayyat, kilab al
lnıisar ve bu eser içinde Nyberg'in mukaddimesi, s .  XV-X LV, Betyrut 1 9 5 7 ;  İbn an-Nedim, 
al-Fihrist, s.  Z S 4-Z 5 5 ;  Telhis iblis, s. ı ı 8 ;  İzmirli, Ebu Ha_ı:yan at-Tevhidi, Darulfümın //ah. Fak. 
Mecmuım, sayı : 7, s.  1 3 2 ;  al-1/had fı"l-lslam, s .  80, ı oz-1 0 3 ,  ıo8, 1 26, 1 78-1 80, 1 86-1 8 8 ;  at
Tevhidi, Kitab al-lmta' Va'l-Muanese, c. II, s. 78 (haşiyede), Kahire 1 9 5 3 ;  al·Felsefe Va'l-Mııc
tema' al-lslômi, s. 72 ; Osman Keskioğlu, Kur'an Tarihi, s. 1 24, Nebioğlu Yayınevi İstanbul. 

• 
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zararlıyı ve faydalıyı akıl yardımiyle bilir. Bu hususlarda en iyi yardımcı ve 

rehber akıldır. Başkalarının yardımına ihtiyaç yoktur. • 

z- Bütün insanlar akıllı ve eşit yaratılıştadır. Bazılarının diğerleri üzerinde 

bir hakimiyet kurmasına lüzum yoktur. Aralarındaki fark doğuştan olan kabi

liyetten değil, yetişme ve eğitim tarzlarından gelmektedir. 

3- Peygamberler
. 
birbirini nakzetmektedirler. Sonra gelen peygamber, 

kendinden önce gelenlerin şeriatını değiştirmiştir. Hepsi aynı ilahi kaynaktan 

ilham alıyorlarsa, bu değişikliğin sebebi nedir ? 

Razi'ye göre dinlerin ve dindarlığın doğmasının başlıca sebepleri şunlardır : 

ı- Taklid : çocuklar ana ve babayı taklid ederler. Kavimler de kendinden 

önce gelenlerin fikirlerinden müteessir olurlar. Böylece taklid yoluyla dinler 

ve inançlar devam eder. 

z- Hakimiyet ve siyaset meselesi : siyaset adamları halkı itaata zorlamak 

için onları dinle korkutur ve uyuşturur. Onların dikkatıni dünyadan çevire

rek Ahirete yöneltir. Böylece din ve inançların devamı sağlanmış olur. 

3- Psikolojik etkiler : insanlar korku ve felaket anında dinden ve gizli 

kuvetlerden yardım umarlar. Bu gibi anlarda onların gözünde bu dünyanın 

değeri küçülür ve fakat dini inançların değeri büyür. 

4- Adet ve alışkanlıklar : başlangıçta hoş görünmeyen bazı fiil ve hare

ketler, alışkanlık ve tekerrür neticesinde benimsenir. Dini faaliyetler de bir 

adet ve alışkanlık haline gelerek devam eder. 

Razi'ye göre ilahi bilgilerin temeli olan ilim, başlıca şu üç yoldan elde 

edilir : 

ı- Akıl. 
z- Nakil. 

3- Yaratılış ve iç güdü. 

Razi, ilmin tahsil yolları arasında yaratılış ve iç güdüyü saydığı, duyulara 

da önem verdiği için genel olarak tabiatçı bir filozof sayılmıştır. 

Esasen o ne tam olarak ateisttir, ne de bir müslüman gibi muvahhid'tir. 

Bir yandan Kur 'n'ı, Jnçi/ 'i ve Tevrat 'ı tenkit, diğer yandan da Allah'ın varlığını 

kabul etmiştir. Düşüncelerinde Manicheisme'in, Brahma dininin ve eski 

filozofların tesiri vardır. Beş kadim varlığın mevcudiyetine inanırdı. Bunlar 

Allah, Nefs, zaman, mekan ve madde (heyula)dır. 

Bu alem Nefsin şehvet ve arzusu neticesinde hadis olmuştur : Nefs, madde 

ile birleşmek ve onda zevk sahibi şekiller meydana getirmek istemiştir. Bunun 

üzerine madde düzensiz bir şekilde hareket etmeğe başlamıştır. Nefs şaşırmış 
• 
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ve duyduğu istekten pişman olmuştur. Bunun üzerine Allah yardıma yetişerek 
Kainatın düzenini kurmuştur. Fakat bu alem gerçek vatan ve saadet yeri de
ğildir. Maddenin bağlarından insanı kurtaracak tek çare felsefi bilgilerdir. 
Bütün nefsler hürriyetine kavuştuğu zaman alem dağlılacak ve şekilden mahrum 
olan ilk haline dönecektir. 

Razi, bu gibi görüşlerinden dolayı zındıklıkla da itham edilmiştir. Ger
çekte İslim dini bakımından Razi'nin övgüye değer bir tarafı yoktur. Fakat 
tarafsız bir tutumla onun fikirlerini felsefi bakımdan incelersek durum değişir. 
Özellikle akılcı ve tecrübeci olması hür fikirli bir düşünür olduğunu gösterir. 
Her ne kadar arkasından giden düşünürler yetişmemekle beraber, çok dindar 
bir çağda ve çevrede düşündüklerini yazmaktan çekinmemesi, yeni sayılabi
lecek görüşler ortaya atması ve felsefeyi bir saadet kaynağı sayması düşünü
rümüzün değeri hakkında yeter delillerdendir. Kendisinin Rey ve Bağdad 
hastanelerinde direktörlük yapması da zamanında itibar gördüğünün kanı
tıdır. 

Onun eserlerinin müslümanlar arasında serbest düşüncenin gelişmesine 
yardım ettiği şüphesizdir. 

Razi'nin, hayatının sonuna doğru gözleri kör oldu ve takriben H. 3 1 3  /M. 
9z s yılında öldü (77). 

Ebu Hayyan at-Tevhidi : 

Nişapur veya Şiraz taraflarında doğdu. Tam adı Ebu Hayyan Ali b.Mu
hammed b. al-Abbas'tır. Allah'ın birliğine (vahdaniyetine) inandığından dolayı 
kendisine "at-Tevhidi" dendi (78). Hayatının büyük bir kısmını Bağdad ve 
Rey şehirlerindve geçirdi. Bir çok ilim dalında şöhret yapmıştı. Şiir, gramer 
edebiyat, fıkıh, kelam, tasavvuf ve felsefe onun iyi bildiği branşlardı. 

Felsefede, nazari ve ameli felsefenin birbirini tamamlıyacağına inanırdı. 
Felsefeyi "hakkı bilmek ile hak ile amel etmeyi birleştirmek" diye tanımlıyordu. 
O başka bir deyimle "felsefe aklın lataifidir, latif olan ona vasıl olur" diyor
du. Ona göre hak birdir. Vahy ve ilham gerçek şeylerdendir. Cemiyetin düzgün 
işleyebilmesi için ilahi kanunlar gereklidir. 

77 ak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, lsl4m Felsefesi, s.  34-42 ; al-Kıfti, anılan eser, 

s.  r 78-1 84 ; Vefeyal al-A'yan, c. iV, s .  244-247 ; İbn Culcul, Tabaka/ al-Etıbba Va'l-H11kema, 
s. 77, al-Kahire 1 9 s s ; Ebu'l-Kasım Said, Tabakaı al-Umem, s. 6 1 ; Ebu Bekr ar- Razi, Reıail 
Felsefryye, c. 1, s. 1 79- 1 97, i20-2 22, 292-29 3 ,  Mısır 1 9 3 9 ;  al-Fihrist, s. 429 ; aillhad Fi'l-lslam, 
s. 207-208 ; De Boer, anılan eser, s. l z s -ı ı 9 ;  al-Beyhaki, Tarih H11kema al-1.rlam, s. 2 1-22, 
Dımeşk 1 946 ; G. Quadri, La Philosophie Arabe, s. 63,  Paris 1 947 ; İbn Ehi Useybi'a, Uy1111 al
Enba, c. il, s. 343-3 6 1 ,  Beyrut 1 9 S 6 ;  1(raus' et Pines, Enrydopedie de l'lslam, c. 111, s. 1.2. 1 3 -

u ı s  Leiden. 
78 Diğer bir rivayete göre de ona, dedelerinden birinin "tevhid" denen hurma'yı sat

makla meşgul olmasından dolayı tevhidi dendi. 
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Diğer yandan akla da çok önem veriyordu. Ona göre akıl bilgilerin kay
nağı ve Allah'a yükselmek için bir merdivendir. Bu bakımdan düşünürümüzü 

rasyonalist bir filozof sayabiliriz . 

Tasavvufta ise ilhama , rüyaya ve zühde önem veriyordu . 

Ebu Hayyan'ın, Gazzali (Ölm . H . 5 o 5 /M. I I  ı ı ) ve Muhyiddin Arabi (Ôlm . 
H.6 3 8  /M. ı z40) üzerine etki yaptığı .da malUmdur. 

Bütün bu gerçeklere rağmen Ebu Hayyan Tevhidi çok defa en ileri zın

dıklar arasında gösterilmiştir. Onu itham edenlerin başında İbn Faris (Ölm. 
H. 3 60 /M.970) vardır (79) . Diğer yandan İbn al-Cevzi (Ôlm.H. 5 97 /M. ı zoo), 

al-Muntazam'ında Tevhidi'yi Ebu 'l-Ala ve İbn �avendi'den daha kuvetli 

bir zındık olarak tanıtıyor. Zehebi (Ôlm.H. 748 /M. 1 347) ise Tevhidiyi, Allah'ın 
düşmanı ve kötü inançlı bir insan olarak göstermek istiyor. Ahmed b. Ali 
b.Hacer al-Askalani (Ôlm . H. 8 5 z  /M . 1 448) ise Lisan al-Mizan' ı nda adı geçen 
şahısların ithamlarını nakletmiştir . 

Bütün bunlara rağmen Ebu Hayyan Tevhidi'yi İslam'ı yıkıcı ve inkarcı 
anlamda zındık saymak imkansızdır. Onun eserlerinden hiçbirinde lslam'a 
karşı açıkca durum almış görüşlere raslanmaz. Kaldı ki bir çok güvenilir ya
zarlar Tevhidi'yi her bakımdan öğmüşlerdir. Bunlar arasında Mu'cem 

al-Udeba sahibi Yakut al-Hamevi (Ôlm. H .6z6 /M. ı zz8) 'yi, Şirazname yazarı 
Ebu'l-Abbas Ahmed b.Ebi'l-Hayr Şirazi (hicri VII. yüzyıl bilginlerinden)'yi 

ve Tabak.at aı-Şafirye müellifi Subki (Ôlm . H . 77 1 /M . ı 3 69)'yi sayabiliriz . 

Esasen çok mutaasıp olan Hanbeli 'lerin ve özellikle İbn al-Cevzi'nin fel

sefi ve tasavvufi görüşleri savunan her düşünürü suçladıklarını düşünürsek, 

Tavhidi 'nin de böyle bir suçlamaya duçar olduğuna hükmedebiliriz. Tevhi

di'nin felsefi ve tasavvufi görüşlerini hazan anlaşılmaz cümlelerle ifade etmesi 

de kendisinin zındık sayılmasını doğuran sebeplerdendir. Onun suçlandırıl

masının diğer bir sebebi de belli bir mezhebe salik olmayışıdır. Bazan mute

zili, hazan rafızi ve hazan da sünni sayılmıştır. Her ne olursa olsun Tevhidi'yi 

zındık saymak aşırı bir iddia olur. O hür düşünceli bir filozof olarak İslam 
kültürünün gelişmesine yardım etmiştir. 

Başlıca eserleri şunlardır : Kitab as-Sadaka Va's-Sıddlk (Sadik) , al-İjaraat 
al-llahryye, al-Mukabasat, Riyaz al-Arifin, Takriz al-Cahiz, Zemm al- Vazireyn, 
Risale fi Zillet al- Fukaha , ar-Risale al-Bağdadryye, Risale fi Ahbar as-Sufiyye, 
ar-Risale as-Sufryye, Kitab al-lmta ' Va'l-Muanese, Samarat a/-l!l/am ve al-Basair 
Va'z-Zahair (80). 

79 Diğer bir rivayete göre H. 391 veya 395 de ölen İbn Faris'in al-Feritk Va'l-Harida 
adlı eserinde Tevhidi'yi zındık saydığı iddia ed iliyor. Fakat Ab darrazzak Muhyiddin İbn 
Faris'c ait böyle bir eserin bulunmadığı tezini savunuyor. 

80 Bu eserler içinde felsefi bakımdan en değerl i olanları al-Mukaba:at ve Kitab al-lmta' 
Va'l-Muaneredir. Bu eserlerden Mukabasat 'da özellikle Ebu Süleyman Sicistani'nin fikirlerinin 
etkisi görülür . 
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Tevhidi'nin ölüm tarihi hakkında da kesin bir söz söylenemez. Fakat 
H. 400 yılından sonra öldüğü gerçektir. Kuvetli bir olasılıkla H.4 1 4 /M. 1 023  

yılında ölmüştür ( 8  ı ) .  

Elm'l- 'Ala al-Ma'arri 

H. 3 6 3  /M.973 yılında al-Maarra'da doğdu. Henüz 4 yaşında iken çiçek 
hastalığından sol gözünü, bir müddet sonra da sağ gözünü kaybetti. ı ı yaşın
da iken şiir söylemeğ�başladı. Bir müddet Trablus aş-Şam, Antakya ve Laz
kiye civarında dolaştı. H. 39 8  yılında Bağdad'a gitti. Bir zaman sonra Bağdad'ı 

terketti ise de çok geçmeden tekrar bu şehre döndü. Bağdad'da ceman bir 
sene yedi ay kaldı. Burada İ hvan as-Safa'nın görüşlerinden faydalandı (*). 

H.400 tarihinde memleketine döndü, ve H.449 /M. 1 0 5 7  yılında öldü. 

al-Maarri , Lazkiye'de iken bazı rahiplerde� Hırıstiyanlık ve Yahudilik 
hakkında bilgi edinmişti. Bağdad'da ise çeşitli inançlara, mezheplere ve akli 
ilimlere dair bilgi öğrenmişti. Onun düşüncesine en çok bu yerlerden aldığı 

• 
bilgi ve intibalar etki yaptı . 4 5  yıl müddetle et ve yu murta yememesi, canlı 
hayvanların kesilmesine karşı koyması, bazı bakımlardan Hint adetlerinin ve 
felsefesinin etkisinde de kaldığını gösterir.  Kendisi pessimist bir kimse idi .  
Çocuk doğurmayı, ana ve babanın bir cinayeti olarak vasıflandırıyordu. Çünkü 
diyordu, ana ve babalar bir anlık zevkleri için yavrularının doğmasına ve bu 
dünyada işkence çekmesine sebeb oluyorlar. Ona göre ölüm, bu fani dünyanın 
meşakket ve üzüntülerinden mesut bir şekilde kurtuluştur. 

Ebu'l-Ala al-Maarri'nin burada bizi en çok ilgilendiren tarafı şüphecili
ğidir. Ahiret hayatını kabul etmezdi. Vahye inanmazdı . Ona göre insanlar 

toplumu yönetiebilmek için bir takım dinler düzenlemişlerdir. Peygamberler 
dinleri vahiyle değil, kendi akıllariyle kurmuşlardır. Bu dinler örf ve adetin 
bir neticesi olarak devam etmektedir. 

Fakat onun hata işlemiyen, Bir ve olgun olan Allah'a inandığı da muhak
kaktır. Hatta bazılarına göre al-Maarri zahit, oruç tutan ve İslamiyeti öğen 
bir kimse idi. 

Hakkında bu şekilde zıd hükümlerin verilmesinin sebebi şiirleridir. Zira 
şiirlerinde bazan inançlı, bazan inançsız görünür. Özellikle Luzumryat'da çe
lişik fikirleri çoktur. Bu yüzden çok defa mülhid veya zındık olarak tanınmış-

81 Tevhidi hakkında bakınız : Şedd al-İzar, s. 5 3 .  Tahran baskısı ; Ord. Prof. Hi lmi  
Ziya Ülken, İJ/dm Felsefesi Tarihi, s. 1 8 z-ı 8 4 ;  Yakut, Mu'cem al-Udeba, c.  X V, s .  5-7, Dar al

Memun Matbaası 1 93 8 ;  Abderrezzak Muhyiddin, Ebıı Ha_ııvan at- Tevhidi, s. 5 5- 8 3 ,  1 47-r 6 1 ,  
Mısır 1949 ;  Ebu Hayyan at-Tevhidi, al-İ.raral al-!lahb')'e, neşreden : Abd ar-Rahman Bedevi, 
c .I ,  s .  Yd-Yh, al-Kahire 1 9 5 0 ;  Kitab al-lmta' Va'l-Muanese, c. 1, Ahmed Emin'in Ônsöz.ü ve 
c. l l I ; D.S.  Margaliouth, Is. Ansiklopedisi, Ebu Haı:yan al- Tevhidi maddesi, c. iV, s. 29-30 ; 
İzmirl i  İsmail Hakkı, Darı�(ilnıın İlôh!J•at Fak. Mec. sayı : 7, s. 108-1 34.  

* Bak. Adel Awa, . L'Esprit Critique, s .  p ı , Beyrouth ı 94 8 .  
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tır. Ebu Zekeriya at-Tebrizi'den rivayet edildiğine göre al-Ma'arri, şüpheci 
olduğunu gizlememiştir (8z).  Bir rivayete göre de uslubunun kapalı oluşu veya 
hasımlarının aria isnaden şiirler uydurması Ma'arri'nin zındık tanınmasına 
yardım etmiştir. Bu rivayetler nasıl olursa olsun onu şüpheci veya zındık 
olarak vasıflandıranların görüşü tutunmuştur. Ancak unutmamak gerekir ki 
Ebu'l-Ala al-Maarri akla çok önem veren bir düşünür idi. Akıl ve vicdanı, 
oruç ve namaza tercih ederdi. İyiliği ve doğruluğu her şeyin üstünde tutardı. 
Din istismarcılarını sevmez ve onlarla alay ederdi. Ona göre hakiki din adamı 
kötülükle mücadele eden kimse idi. Şiirlerinde şefkati, adaleti ve doğruluğu 
savunmuştur. (8 3) 

Şu kadar var ki o bütün bu görüşlerini bağıntılı ve sistemli bir şekilde 
düzene koymamıştır. Bu sebeple onu tam ve büyük bir filozof saymak güçtür. 
4ncak akılcı olması, değerli .şiirler yazması, önemli içtimai ve ahlaki mesele
leri ele alması ve hurafeleri reddetmesi sebebiyle ona İslam düşüncesi tarihinde 
önemli bir mevki ayırmak yerinde olur (84) .  

• 
z - Z ı n d ı k  Fırkalar  

Maneviye : hakiki zındık fırka olarak tanınır. Mecusilere mahsus olan 
Mezdekiye (Muzdekiye) (8 5)  veya Mennaniye (86) fırkalariyle aşağı yukarı aynı-

8 2 Bak. Mu'cım al-Ueleba, c. Ill, s. 1 26. 
83 Ebu'l Ala al-Maarri hakkında bakınız : Ahmed Ateş, Is. Ansiklopedisi, c. IV, s. 67-74, 

Ebu'l-Ala al-Maarri maddesi ; Vejeyat al-A'yan, c. I, s. 94-96 ; Telbis-i iblis, s. 1 1 8-1 1 9 ;  De Boer, 
anılan eser, s. 1 03-104 ;  İzmirli İsmail Hakkı, Ebıt Hqvan Tevhidi, Darulfünun lWı. Fak. Mec
muası, sayı 7, s. 1 3 3- 1 3 4 ;  Ahmed al-İskenderi, al- Vadi, s. 278-:ı. 8 1 ; al-Lubab Fi Tehz.ib al
Ansab, c. II, s. 1 8 5 ; Hamid Abd al-Kadir, Felsefe/ Ebi'l-Ala, al-Kahire 1 9 5 0. 

84 Biz buraya kadar Gazzali'den önce gelip geçmiş en tanınmış zındıklardan ve şüphe

cilerden bahsettik . Fakat bunların dışında daha bir çok kimseler şu veya bu sebeple zındıklıkla 

itham edilmişlerdir. Zanadıka bahsini gereğinden fazla uzatmamak için, metinde inceleme
diğimiz zındıklıkla itham edilen şu kimselerin isimlerini kaydetmekle yetiniyoruz : Yahya b. 

Ziyad al-Harisi as-Seyyid al-Himyeri, Ali b. al-Cehm, ad-Dareki (Ebu'l-Kasım), Velid b. Yezid, 
al-Ca'd b. Dirhem, Muti' b. !yas, Ebu İshak an- Nasibi, Ebu İsa al-Varrak, İsmail b.Ycsar, 
Ali b. al-Halil ve Adem b. Abd al-Aziz. 

Ancak böylece isimlerini sıraladığımız kimselerin hepsinin kesin olarak zındıklığını iddia 

etmek güçtür. Hatta ismini kaydettiğimiz son dört kimsenin zındık olmadığına dair olan ri
vayetler daha kuvvetlidir. Sonra zındıklıkla itham edilen şahıslar sadece bunlardan da ibaret 

değildir. İbn Nedim, al-Cahiz ve aş- Şerif al-Murtada gibi yazarlar daha bir çok zındık kimse

lerin adından bahsetmektedirler.Bütün bunlar hakkında bakınız : a/-Fihr{st, s. 48 7 ;  Kitab al 
Hay11an, c. IV, s. 447-448 ; Emall' a/Murtada, c. I, s. 1 2 8, 1 3 1-1 5 9 ;  al-Aganl, c. IV, s. 245 ; c. 
VI, s .  :ı.29 ; c. VII, s. 4; c. IX, s. 2 1 4 ;  c. Xlll, s. 26 ; c. XIV, s .  1 3 3 ; al-imla Va'l-Ml/IJllest, 
c, I, s. 141-142 ; al-Ilhatl Fi'l-lslam, s. 3 2, 3 6 ;  Duha'l-lslam, c. I, s. 1 6 1 ,  1 8 5 .  

Zındık şahıslar hakkında son olarak şunu d a  belirteliııı ki konumuz icabı Gazzali'den 
sonra gelip geçmiş şüphecilerden ve zındıklardan bahsetmedik . Bu sebeple Nasir at-Tusi 
(Ôlm.H.672 /M. 1 273) gibi bazı önemli kımseleri konumuzun dışında bıraktık. Nasir at-Tusi 
için bakınız : Muhammed Hasan, Mutarahat Felsef!J:Jıe, s. 7-9, 1 3 75-1 9 5 6  Bağdad. 
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86 Bak. aJ-llhad Ji'l-lslam, s .  3 5 ·  



dır. Bu fırkanın kurucusu Mani'dir. İbn Nedim'in anlatığına göre Mani, bir 
nevi peygamberdir ve kendisinin vahiy getiren meleği ve dini kitabı vardır (87). 
Biz burada bir nevi din mahiyeti arzeden bu fırkanın teferruatına girecek de
ğiliz. Ancak şu kadarını belirtelim ki bu fırka salikleri bu filemin ezeli olan 
hayır ve şer yani ışık ve karanlık ilahları tarafından yaratıldığına inanırlardı. 
Ayrıca malda ve kadında ortaklığı benimsemişlerdi. 

İslamiyetin zuhurundan sonra İranlıların parlak devirlerinin sönmesi, 
onlarda bir takım milli duygular doğurmuştu. Bu sebeble Maneviye fırkasına 
mensup olan bazı kimseler Müslümanlara karışarak onlar arasında şüphe 
ve nifak uyandırmağa çalışıyorlardı. Bilindiği gibi Abbasi halifeleininin müca
dele ettiği zındıkların bazıları Maneviye fırkasından idi. Maneviye fırkası yö
neticileri böylece Müslümanlardan öç almak istiyorlardı. Fakat Müslümanlar 
özel memurlar tayin ederek zındıkları takipten geri durmadılar. Böylece de 
Maneviye ve zanadıka tehlikesinden kendilerini korumağa çalıştılar (8 8). 

Dehriye : dehr, sürekli zaman, bin senelik müddet, adet ve amaç anlamlarına 
gelir (851). Zamanın yaratıcı gücüne inanan dehriye fırkası, adını dehr kelime
sine nisbetle almıştır. Fakat dehriye deyince her zaman belirli bir fırkayı an
lamak doğru olmaz. Bazan dehriyenin anlamı yazarlara göre değişik şekilde 
sunulmuştur. 

Büyük düşünür Gazzali, dehrileri tanınmış üç felsefi mezhepten biri olarak 
gösteriyor (90 ). Ona göre Dehri ye Allahı ve onun kudretini "inkar eder. Ale
min kendiliğinden ezeldenberi mevcut olduğuna inanır. İnsanı hayvana ve 
neb!lta benzetir. Hayvanın dölden, dölün ise hayvandan çıktığını ileri sürer 
ve bu filemin böylece sonsuza kadar devam edeceğini ileri sürer . 

İbn al-Cevzi (Ôlm.H. 5 97 /M. 1 200) ise Dehri ye mensuplarını akıl ve sez
gilerini kullanarak yaratıcı bir varlığa inanmıyan sapık kimseler olarak gös
teriyor (9 1) .  

İbn Kayyim al-Cevziye (Ölm.H.7 5 1 /M. 1 3 5 0) de Dehriyeyi iki sınıfa bö
lüyor : 

1- Allah felekleri çok süratli bir hızla haraket edecek şekilde yarattı. Fa
kat sonradan felekler dönmeye başlayınca onları zaptedemedi ve kendisi mah
voldu diyenler. 

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

8 8  Maneviye hakkında ayrıca bakınız : al-Malat1, Kitab at-Tenbih, s. 7z-73 ; al-Biruni, 
Ta'rikh al-Hind, s.  z7 ; lgaset al-Lehfan, c. II, s. 247 ; Hareket a/ Şia al-Muta/arrifin, s. ı � 9-140 ;  
1 47-148 ; 1 5 5 - 1 64;  al-Hadare al-lslamiye, s. 1 01-ı ı o ;  al-Milel Va'n-Nihal, c. ll, s. 8 1 .  

89  Bak. Ta'rijat-ı Seyyid Şerif, s .  7 2 ;  Ebu'l-Fadl Cemal ad-Din al-Mriki, Lisan al-Arab, 
c.IV, s. 29z, Beyrut 1 9 5  5 .  

90 GazzaH'ye göre bu felsefi mezheplerden Dehriler ve . Allaha inanıp Ahireti kabul 
etmiyen tabiatçılar zındıktırlar. O ilahiyatçıları zındık saymamıştır. Bak. al-M11nkiz Min ad
Dalal, s.  8-51. 

91 Bak. Telbis-i iblis, s .  44, 67. 
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z- Alemin yaratıcısının olmadığına inananlar. Bunlara göre kendi kendine 
kuvve ile mevcut olan şey kuvveden fiile çıkınca basit ve mürekkep eşyalar 
vücuda geldi. Bu alem böylece devam etmektedir ve edecektir. Fakat bir gün 
yok olması gerekirse kendi fiili ile kendi kendine yok olur. Bu inanca sahip 
olanlara Muattıla da denir (92). 

Malati de dehrilerden Muattıla adı altında şöyle bahsetmektedir : eşya 
kendiliğinden mevcuttur. Bir yaratıcı yoktur. Varlıklar bir nebat gibi doğar, 
büyür ve ölürler. Bir şeyde dört unsur (toprak , hava, ateş, su) galip olduğu 
vakitte var olur. Fakat bu unsurlardan biri diğerine galip geldi mi, o varlık 
yok olur. Bu alemdeki üreme ve çoğalma sonsuz olarak devam edecektir (93). 

Keza Şehrestani de Dehriyeyi Muattıla adı altında anlatmaktadır (94) : 
Cahiliyye devrinde Araplar arasında dehriler vardı . Bunlar Allah'ı ve Ahiret 
hayatını inkar eden Dehrilerdendi . Tabiatın yaratıcı, zamanın (dehr'in) ise 
yok edici kudretine inanırlardı .  

Abd al-Kahir al-Bağdadi ise Dehrilerle Batınilerin, fiil ve inanç bakımın
dan aynı olduklarını kaydetmiştir (9 5 ) .  Her iki fırkanın da müfritleri Allah'ı 
inkar edip alemin kıdemine inanmışlardır. 

al-Cahiz, al-Harezmi, aş-Şerif al-Murtada, al-İsferayini ve �asır Nusrev 
gibi diğer bir çok yazarlar da Dehriye'yi Allah'ı ve Ahiret hayatını inkar 

eden, alemin kıdemine inanan ve bu alemin sonsuza kadar böyle devam ede
ceğini ileri süren fırka olarak gösteriyorlar (96). 

Gerçekte Dehriler, İslamiyetin zuhurundan sonra da faaliyet göstermiye 
devam ettiler. Kur'an'da bile onlardan şöyle bahsedilmektedir : "dediler ki bu 
hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi 
o sürekli zamandan başkası helak etmez. Halbuki onların buna dair de hiç 
bilgisi yoktur. Onlar başka değil sade öyle sanırlar" (97). Hatta Hz. Muhammed 
alışkanlıkları icabı zamana (dehr'e) söğen bazı kimselere şöyle söylüyordu (98) : 
"zamana söğmeyiniz, çünkü Allah zaman demektir" (99). Bunların faaliyetleri 
Islamiyetin zuhurundan bir kaç yüz yıl sonra bile Irak ve diğer yerlerde devam 

92 Bak. lgas ıt al-Lehfan, c.  11, s .  2 H - 2 5 6 .  
9 3  Bak. Kitab at- Tenbll,, s .  7 2 .  
9 4  Bak. al-Mi/ti Va'n-Nihal, c .  J ll ,  s .  • 2 1 9 .  

95  Bak. al-Farlı: B�)'n al-Fırak, s .  1 77- 1 7 8 .  
96 Bak. Kitab a/-HaJ'Van, c.  iV,  s. 89-90 ; Nasır Husrev, Cami' a/-Hikmttl)•n, s .  3 1 , 2 1 1 ;  

Emall al-Murtatla, c. I, s .  1 2 7 ;  M�falih al-U/11111 s .  25 ; at- Tahsfr, s. 89.  

97 Bak. al-Casiye, ayet : 24. 
98 Bak. Liıan al-Arah, c. iV, s .  292.  

99 Şu kadar var ki bu sözlerdeki zaman (dehr) kelimesiyle Allah'ın za tı  kasdedilmemiş
tit ;  fakat zaman tarafından yapıldığı zannedilen her şeyi, Allah'ın yarattığı veya işlediği kas
dedilmiş ve Arapların Allah'ın sebep olduğu işlerden dolayı zamana söğmeleri önlenmek 
istenmiştir. 
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ediyordu ( ı oo) . Zındık ve inkarcı bir fırka olan Dehriyenin İslam aleminde 
iman sahipleri için fena bir örnek teşkil ettikleri şüphesizdir. 

İbahiler : Genel olarak haram ve fena şeyleri mübah sayan, muayyen bir 
şeriata bağlı blmıyan, şehvetinin esiri bulunan, şüphe taklit veya ahmaklık(*) 
neticesinde yolunu kaybetmiş her fırkaya ibahi dememiz mümkündür ( ı o ı) . 
İbahiler arzu ve heveslerine uyarlar, diledikleri her şeyi yapmak isterlerdi. 
Hiçbir ibahi, arkadaşından kendi zevcesini esirgemezdi ( ı oz) . Hatta kadınlarla 
erkekler geceleri bir araya gelerek zevk alemleri yaparlardı. Gerçekte 
Şeriat hükümlerine asla kıymet vermezler ve bütün haramları mübah sayar
lardı. Fakat bunların çoğu canlarını kurtarmak ve arzularına kavuşmak için 
tasavvufu kendilerine en uygun mezhep olarak seçmişlerdi. Zahiren muta
savvıf görünmelerine rağmen kalpleri ibahllikle dolu idi. 

İbn al-Cevzi ibahilerin üç kısma ayrıldığını ( 10 3) söylüyor. 

ı- Dini gerç�klere inanmıyanlar : Allah'ı veya sadece Peygamberi inkar 
edenler bunlardandır. 

z- Dine inananlar : şüphe etmeksizin ve delil aramaksızın sapık şeyhle
rinin sözünü her hususta tutan kimseler bu kısma dahildirler. 

3- Kendilerine bazı şüpheler arız olup da bu şüphelere göre amel edenler. 

Ayrıca Hurremiye ( 1 04), Ebu Müslimiye ( 1 0 5 ), Karamıta ( 1 06), Babekiye, 
Muhammire ve Nuseyriye gibi çeşitli isimler alan Batıni fırkaları ibahllerden 
saymamız gerekir ( 1 07). 

İhvan as-Safa : hicri iV. yüzyılda İhvan as-Safa denen gizli bir cemiyetin 
mensupları s z tane risale yazmışlardı ( ı 08). Bu cemiyetin mensuplarından 

lOO Bak . Ahmed Emin, Duha'/-lslam, c. III, s. 1 2 1 .  

* Bak. al-Gazzali, Hamakat ahi al-lbaha, s .  z ,  Munchen 1 9 3 3 .  

101  Bak. Tılbis-i iblis, s. 3 8ır-390 . 
ıoz Bak. Hamakat Ehi al-lbaha, s. 6. 

103  Bak. Tılbiı-i iblis, s. 3 89.  

104 Hurremiye diye adlanan ibahiler İslamiyetten önce de mevcuttu. Ebu'l-MU2affer 
al-lsferayini Hurremileri İslamiyetten öncekiler ve sonrakiler olmak üzere iki fırkaya ayırıyor : 

ı- İslamiyetten önceki Hurremilere Mezdekiye de denir. Bütün Muharrematı helal 
kılmak isterler, ailede ve malda insanların ortak olduğunu iddia ederlerdi. Saltanatı esnasında 
Nuşirevan bunları öldürtmüştü. 

z- İslamiyetten sonra zuhur eden Hurremiler, Babekiye, Maziyariye ve: Muhammire 
gibi adlarla tesmiye edilirler. Bu konularda bakınız : at-Tabslr fi'd-Din, s. 79-80; lbn al-C.Cvzi, 
al-Muntaz.amfi Tarih al-M11l11I: Va'l-Umem, c. v, s. n 3, Haydarabad 1 3 5 7 ;  al-Fihrist, s .  493-494. 

105 Bak. an-Nevbahti, Fıra/: Q/-Şia, s. 41,  lst. 1 9 3  ı ;  al-Aş'ari, Makalat ol-lılamfyyln, c. 
I, s. 92.  

1 06 Bak. Abdulcebber b.Muhammed b. Abdulcebbar, Teıbit-i Delail-i NfJb/hlve, varak 
49 b. Süleymaniye (şehit Ali Paşa K) No : 1 5 7 5 .  

1 0 7  Bak. Muhammed b Malik  bEbi'l-Fedail al-Hammadi al-Yemani, Kelf Esrar al-Ba
tıniye Va Ahbar al-Karamlla, s. 1 9, Mısır 1 9 3 9. 

108 Bazı rivayetlere göre risalelerin adedi 5 ı dir. Zayıf bir rivayete göre de 50 dir. 
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ancalç şu beş kişinin isimleri bilinmektedir : Ebu Süleyman Muhammed 
b. Ma'şer al-Busti (al-Mukaddesi), Ebu'l-Hasan Ali b. Harun az-Zancani, 
Ebu Ahmed al-Mihracani, al-Avfi ve Zeyd b. Rifaa ( 1 09). Bunların ve arka
daşlarının vücude getirdikleri risalelerin adı "Resai/ İhvan as-Sefa" dır. Risale
lerin başlıca konuları riyaziye, tabii cisimler, akli nefisler ve ilahi kanunlardır 
( ı ı o  ) . Risalelerin yazarları çeşitli filozofların ve mezheplerin tesirinde kalmış
lardır. Hendese ve hesap konularında Pythagorascıların, tabii ilimlerde Aristo'

nun, Astronomide Batlamyos'un, akli ve nefsani ilimlerde yine Pythagoras
cıların, mantıkta Aristo ve Porphyrions'un, ahlakta Sokrates'ın ve din felse
fesinde ise Farabi 'nin görüşlerinden faydalanmışlardır ( 1 1 1  ) . 

İhvan as-Safa siyasi bakımdan Abbasi halifelerin qüfuzunun sarsıldığı ve 
mezhep ayrılıklarının çoğaldığı bir zamanda faaliyete geçmişlerdi. Böyle ·bir 
zemin, onların görüşlerini yaymağa müsaitti ( 1 1  z). Esasen son derece gizli 
çalışmaları ve aralarında iş bölümü yapmaları onların yayılmasına yardım edi
yordu. Kendi aralarında 4 mertebe mevcuttu : 

ı- 1 5  yaşını tamamlıyan gençler. Bunlar sanatkar ve kalbi temiz kimse
lerdi. Bunlara al-Ebrar veya ar-Ruhama denirdi. 

ı- Siyasetle iştigal eden ve yaşları 30 yılı geçen reisler. Bunlar hikmet ve 
felsefeyi iyi bilirlerdi .

. 
Kendilerine al-Ahyar veya al-Fudala denirdi . 

3- Kudret sahibi olup 40 yaşını tamamlıyanların dahil olduğu melikler· 
mertebesi. Bu mertebede olanlar ilıihi kanunları korumasınıı. bilirler ve kendi
lerine al-Fudala al-Kiram denirdi .  

4- 50 yaşını tamamlıyan, doğruyu teyid ve hakkı müşahadede melek gibi 
olanların mertebesi. Bu en yüksek mertebedir. Bu mertebeye yükselenler Ahi
retin ahvaline vakıf sayılırlardı ( ı ı 3) . 

İşte bu şekilde düzenlenmiş olan İhvan as-Safa'nın faaliyet merkezi Basra 
idi ( l 1 4). Fakat diğer İslam şehirlerinde de ajanları bulunmaktaydı. Çok defa 
bunların Batıni, İsmafü,Karmati veya Mutazili oldukları ileri sürülmüştür ( ı  ı 5 ) .  

1 0 9  Bak. Ebu Hayyan at-Tevhidi, ol- İmla Vo'l-Muonese, c.II, s. 3-4 ; Ebu Hayyan at
Tevhidl, o!-M11kobosot, s .  45-46, Mısır 1 929 ; Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, lsMm Felsefesi Ta
rihi, s. 8 3 ; Adel Awa, L'Espril Critiq11e, s. 2 3 -24, Beyrouth 1 948 ; De Boer, Tarih ol-Felsefe 
fi'l-ls/0111, s. 1 2 5 ; Omer ad-Dessuki, ihvan as-Safa, s. 45 ,  Mısır 1 947 ; al-Beyhaki, Tarih H11-
kemo ol-ls!am, s. 3 5 ,  Dimeşk 1 946. 

ı ıo Bak. Resai! ihvan as-Sofa, c. JI, s.  ı r-1 2 ,  Beyrut 1 9 5 7· 
I I  l Bak. Aynı eser, c.I, s. 26 vd, 3 5 ,48-49, 268-269 ; Ülken, lstam Felsefesi Tarihi, s. 84. 
t ı-z Bak . Comair, Felo.rıfet ol-Arab 7, ihvan as - Sofa, s. 3-4, Beyrut 1 9 5 4 ;  al-Busrani, 

Resai/ (Mukaddimesi) c.I,  s. 8- 1 1 .  

ı ı  3 Bak . Resai!, c. I, s .  7-8 ;  c. iV, s .  n ;  Hana'l-Fahuri, Tarih a/-Fe/Jefet ol-ArobfJ!!'e, c. 
1,  s. 232, Beyrut 1 9 5 7· 

ı ı 4  Bak. Comair anılan eser, s. 9. Ord . Prof. H.Z.  Ülken'in yaptığı mantıki bir izaha 
göre de cemiyetin merkezi Mısu'da idi. Bak . anılan eser, s. S ı .  

ı ı 5  Bak. Comair, anılan eser, s .  ı 5 ;  Hana'l-Fahuri, anılan eser, c.I, s .  223,226 ; D e  Boer 
anılan eser, s. 1 3 6-1 3 7 ;  Omer ad-Dessuki, anılan eser, s.  90 ; İbn Teymiye, Kilob Bugyet oı-
M11rtod, s. 5 9, al-Kahire 1 3 29 .  

' 
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Gerçekte dailer kullanmaları, sinsi faaliyetleri ve kendi aralarında merte
belere göre vazife almaları onların Batınilikle ilgisini gösterir. Fakat onların 
Batınilikle aynı ve bir olduklarını iddia etmek de güçtür. Çünkü Batıniler çok 
defa halifelere açıkça kafa tutuyorlar ve gereğinde savaşa da giriyorlardı. Sonr� 
Batıniler imam-ı masum fikrinde çok mutaassıb idiler. Bundan başka Batıniler 
daha çok cahil halk kütlelerini kandırmağa çalışırlardı. Halbuki Resai/ ihvan 
as-Safa kültürlü ve bilgili kimselere hitap etmektedir. Onların her hangi bir 
mezhep veya imam için bir taassubları da yoktur. Silahla mücadele eden ve 
cana kıyan bir orduları da mevcut değildir. Bu sebeple kanaatımızca İhvan 
as-Safa teşkilatı her felsefeden, her mezhepten ve özellikle Batınilikten de 
istifade edilerek hazırlanmış siyasi ve dini amacı olan özel bir cemiyettir. 
Hicri IV. yüzyıldaki din ve mezhep kavgaları, halifelerin otoritesinin sarsıl
ması ve sayısız emirlerin bölge hakimiyeti kurmaları İhvan as-Safayı din ve 
felsefe yolu ile insanları birleştirmek ve siyasi bir nüfuz elde etmek için harekete 
geçirmiş olabilir. 

Nitekim onlar Risalelerinde felsefeli bir din meydana getirmek istedik
lerini gizlemiyorlar. Onlara göre şeriat, cehalet ve sapıklıkla karışmıştır. Onu 

ancak felsefe ile temizleyip arıtmak mümkündür. Çünkü felsefe itikadi hikmeti 

ve ictihadi: maslahatı içine almaktadır. Olgunluk, ancak Yunan felsefesinin ve 
Arap şeriatinin birleşmesiyle mümkündür ( ı ı 6). Şeriat, hastaları tedavi et
meğe yarar. Felsefe ise sağlamları iyileştirmek içindir. Peygamberler, acıları 
artmasın iyileşsin diye hastaları tedavi etmeğe çalışırlar. Filozoflar ise sıhhatın 
koruyucuları olup felsefe sevenlere hiç bir hastalığın gelmemesini sağlarlar (ı ı7). 

Yine İhvan as-Safa'ya göre hastanın koruyucusu ile sağlamın koruyucusu 
arasında fark vardır. İkincisi birincisinden daha üstündür. Hastayı koruyan, 
ancak ilaç devalı ve hasta söz dinleyen bir kimse olduğu takdirde başarıya 
ulaşır. Sıhhati koruyan ise fazilet kazanılmasını sağladığı için sonsuz uhrevi 
ve ilahi: zevklerle bahtiyar olur. Sonra şeriat felsefeyi inkar ettiği halde, felsefe 
şeriatı kabul eder ve onu düzeltmeğe çalışır . Yine onlara göre şeriat umumi, 
felsefe ise hususidir. Umumi qlanın mesnedi hususi olandır. Keza hususi: olan 
da umumi olanla tamamlanır ( ı 1 8) .  Hasılı bu ild şey yani felsefe ve şeriat as
lında birbirine mutabıktır ve birbirinin tamamlayıcısıdır . Ancak İhvan as
Safa felsefe derken belli bir okulun felsefesini kasdetmemiştir. Onlar Yunan, 

İslam ve Hint filozoflarının görüşler in i sistemsiz bir surette toplamak istemiş
lerdir. Bunlara çeşitli dinlerin görüşlerini de eklemeğe çalışmışlardır. Böylece 

ı ı 6 Bak. al-lmta Va'l-Ml'l4rıese, c. II, s.  5 - 6 ;  Munk, Mclanges, s .  3 29, Paris 1 9 5 5 ;  al
Kıfti, ihbar al-Ulema, s.  59 .  

n7 Bak. al-lmıa Va'/.M1111neıe, c .  il ,  s.  n-r 2 ; Rısai/ ihvan as-Safa Mukaddimesi, c.I, 
s. �-6. 

ı r 8  Bak. al-lmta Va'l-Mllllllese, c. Il, s .  1 2 . 
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eklektik bir felsefe yapmağı denemişlerdir. Esasen kendileri de hiç bir mezhebe 
bağlı olmadıklarını itiraf ediyorlar ( 1 1 9). 

Son olara� belirtelim ki onların mevcut dinler yerine, yeni ve felsefeli 
bir din kurmak istemeleri, bir çok müketekellimleri İslamiyeti korumak ama
cıyle felsefi konulara girmeğe yöneltmiştir. Böylece de İslam düşüncesinin ufku 
genişlemiştir. Yine İhvan as-Safa'nın mevcut dinler yerine yenisini koymağa 
çalışması, bir çok kimseleri dinlerin kaynağı hakkında düşündürmüştür. Esa
sen onların, duyuların idrakte dolaylı olarak yanıldığını söylemeleri ( ı zo) de 
bir nevi şüpheciliktir. Bu sözlerimizle İhvan as-Safa'nın şüpheci olduklarını 
kasdetmiyoruz. Fakat onların bilgi nazariyesi bakımından hazan şüpheci okul
ların görüşlerinden de faydalandıklarını ve bazı müslümanlarda dini bakımdan 
bir şüphenin doğmasına sebeb olduklarını kasdediyoruz . 

C - Mutezile 

Mutezile'nin doğuşu hakkında çeşitli rivayetler vardır . İslamiyetin ilk 
zamanlarında hasım olan iki taraftan hiçbirini tutmayan tarafsız topluluğa 
"Mutezile" denirdi. Nitekim Kur'an'da "eğer bana inanmazsanız hiç olmazsa 
benden uzaklaşıp çekilin" ( ı z ı) a nlam ında bir ayet de vardır. Gerçekte 
Halife Osman b. Afvan katledilince ortaya çıkan topluluklardan birine 
de Mutezile denmişti . Bunlar, ne Ali b. Ebi Talib 'in taraftarı, ne de onun düş

manı oldular . Tarafsızlığı benimsediler. Aralarında en tanınmış 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 kısım müslümanlar Hasan ve Mu
viye'nin her ikisinden de ayrılarak tarafsız bir tutum gütmeğe başladılar. Bunlar 
da kendilerini Mutezile diye adlandırdılar ( ı zz) .  

Fakat Mutezile'nin dini anlamda doğuşu Vasıl b.Ata (Ölm.H. ı 3 ı /M. 

748)'nın Hasan al-Basri (Ölm . H . ı ı o /M.7z8)'nin meclisinden ayrılmasiyle baş
lar. Bu olay şöyle geçmişti : Hasan al-Basri, Basra'da öğrencilerine ders verirken 
bir adam gelerek kebire yani büyük günah işle.yenin kafir mi, yoksa mümin 
mi olduğunu sormuştu. Zira Mürcie, iman sahibinin işlediği günah kendisine 
bir zarar vermez ve binaenaleyh kebire işleyen mümindir diyordu. Havariç ise 
kebire işleyen kafirdir diye iddiada bulunuyordu . İşte Hasan Basri'nin mecli
sine gelen kimse bu görüşlerden hangisinin doğru olduğunu soruyordu. Fakat 
Hasan al-Basri bu soruya cevap vermeden önce, öğrencisi Vasıl b.Ata ileri 

I I 9  Bak. Resai/ lbvan as-Safa, c.I, s. ı o- ı ı ,  c. lV. s.  41-42. 

rzo Bak. Ülken, lslam Felsefesi Tarihi, s .  8 5 .  

ı z ı  Bak. ad-Duban, ayet : z ı .  
1 2. 2  Bak. an-Nevbahti, Fırak tlJ Sia, s .  h at-Tenbih Va'r-Redd, s .  28-29 ; Nallino, Buhus 

Ji'l-M11'lezile, (at-Turas al- Y11nanl) içinde, s. 1 8 5-1 8 7 ;  Ahmed Emin, Fecr al-lslam, s. 290, 
al-Kahire 195 l · 
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atılarak "kebire işleyen, ne mümindir, ne de kafirdir; o fasıktır" dedi. Bunun 
üzerine Hasan al-Basri "Kad i'tezele anna'l-Vasıl" yani "Vasıl bizden ayrıldı" 
dedi (12 3). İşte bu olaydan sonra Vasıl gibi düşünenlere i'tezele'den gelen bir 
isim olan "Mu'tezile" adı verildi. Böylece de dini anlamda Mutezile fırkası 
doğmuş oldu. Bu fırka daha sonra bif çok kollara ayrıldı. Bunların genel olarak 
uyuştukları başlıca meseleler şunlardır : 

ı - Ahirette Allah gözle görülmez . 
._ 

2.- Allah'ın kelamı mahluktur ( ı 2.4). 

Bu iki meseleden başka ayrı�a şu beş esas üzerinde de ittifak etmiş
lerdir (u s) .  

ı- Tevhid : Mutezile'ye göre kıdem, Allah'a öz olan yegane vasıftır. Al
lah'ın zatına ilaveten başka sıfatlar kabul etmek, birçok kadimlerin var olduğunu 
kabul etmek demektir. Halbuki Allah tektir ve onun benzeri yoktur. Allah 
zatiyle ilim, kadir ve hayydır, ilim, kudret ve hayatla değil. 

Mutezile'ye bu düşüncelerinden dolayı al-Muvahhid yahut Ashab at
Tevhid de denir (12.6). 

2.- Adalet : insan kendi fiilinin halikidir. İnsan, herhangi bir kötü veya 
iyi işi yapmakta hürdür. Bu sebeple de cezaya veya sevaba müstahak olur. 
Eğer insanda irade hürriyeti olmasaydı, Allah'ın onu herhangi bir fiilinden 
dolayı sorumlu tutması adaletsizlik olurdu. Oysa ki Allah adildir. Hiçbir kim
seye zulmetmez. O halde insanın kendi fiilinin haliki olarak sorumlu tutulması, 
bir adalet meselesidir. 

Bu düşüncelerinden dolayı Mutezile'ye, al-Adliye veyahut Ashab al-Adl 
da denir. 

Mutezile, yukardaki iddialarına bazı ayetleri de delil olarak gösterirler : 

"Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. En ufak bir iyilik olursa 
onun sevabını kat kat artırır .. " (u7). "Allah onlara zulmediyor değildi, fakat 
onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı" ( ı 2.8). "Şüphesiz ki Allah insanlara 

1 2 3 Bak. Jerh al-Mevakıf, s.  620 ; aş-Şehrestani, al-Milel, c.I, s. 5 4-5 6 ;  Muhammed b. 
an-Nu'man , Evail al-Malka/at, s.4-6, Tebriz 1 3 30 ; al-Eş'ari, Kitab a/-Luma', s. 1 24 ;  al-Fark 
Beyn al-Fırak, s. 70-7 1 ; an-Neşşar, Ne;el al-Fikr al-Felsefi, s. 66-69, al-Kahire 1 95 4 ;  Zuhdi 

carullah, al-Mutez.ile, s. 1 2, al-kahire 1 947 ; İbn al-Murtada, Kiıab Tabaka/ al-Mu' tez.ile, s. 3-4 
Beyrut 1961 ; A lbert N. Nader, Le S]•sleme Philosophique Des Mu'taz.ila' s. 4, Beyrouth 1 9 5 6 ; 
al-Gurabi, Tarih al-Fırak al- lslamljıye, s. 48, Mısır. 

12.4 Bak. Jırh al-Mıııa!cıf, s. 620 ; ,Makalat al-İ.rlam!y;•in, c. 1, s.  2 1 8 ;  at-Tabsir, s. 3 7-3 8 .  
1 2 5  Bak . al-Hayyat, al-lntisar, s .  9 3 ; Duha'l-ls/am, c. i li, s. :ı.z ;  an-Neşşar, anılan eser, 

s. 69 ; Tarih al-Fels�fet al-Arabiyye, c.I, s. 145 ; De Boer, anılan eser, s. 78 .  
1 26 Bak. al-Fark Beyn a/-Fırak, s.  68 ; Makalat al-lslami)yln, c . J ,  s.  2 1 6, 244 Zuhr al

lsla111, c. IV, s .  74 ; al-Gazzali, a/-Malesad al-Ama, s.  n 8 ;  ,ferh al-MetJaleıf, s.  620 ; an-Neşşar, 
anılan eser, s. 71 . 

1 27 Bak. Nisa, ayet : 40. 
1 2 8  Bak. Tevbe, ayet : 70 ve Rum, ayet 9.  

55 



hiç bir şeyle zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler" ( 1 29) . 
"Öyle bir günden sakının ki hepiniz o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra 
herkese kazandığı tastamam verilecektir. o

.
nlara haksızlık edilmiyecektir" (ı 30) .  

Mutezilenin bu adalet prensibinin İslim Düşüncesi tarihi bakımından 
bazı önemli sonuçları oldu : 

a) Cebriye'nin mutlak kaderci tezi çürütülüyordu . Bilindiği gibi Cebriye 
insanın fiilleri Allah tarafından yaratılmıştır. kaderde yazılı olanı insan işlellfeğe 
mecburdur diyordu. Bu görüş ise' insanları tembelleştirmeğe ve kendilerini 
tesadüflere terketmeğe yöneltiyordu . Mutezi'lenin görüşü ise Müslümanların 
içtimai bakımdan gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı mahiyette idi. 

b) İnsan kendi fiilinin yaratıcısıdır tezi bir çok zalim hükümdarları, ölçülü 
ve adaletli davranmağa yöneltici mahiyette idi. Zira bu teze göre bir hükı1m
dar da herhangi bir insan gib� Ahirette kendi fi illerinden sorumlu sayılıyordu. 

c) İnsanın kendi fiilini yaratması demek, irade hürriyetine sahip olması 
demektir. Böylece Müslümanlar arasında hürriyet fikrini ve serbest düşünce 
yolunu savunan bir okul doğmuş bulunuyordu. 

3- al-Va'd Va'l-Vaid : küfre sapmış veya iman· sahibi olduğu halde kebire 
işlemiş kimselerin cezalandırılması ve mümin olup iyi işler yapanların sevap
landırılması Allah için vaciptir. Allah Kur'an'da iyi fiillerin yapılmasını, kötü 
fiillerin ise terkedilmesini emretmiş ve ahirette her insanın yaptığının karşı
lığını bulacağını bildirmiştir. Bu sebeple kötü bir fiilide bulunanın cezalan
dırılmıyacağını veya iyi fiilde bulunanın sevaplandırılmıyacağını düşünmek, 
Kur'an'dal.tj emir ve hükümlere aykırı düşer. Mutezile bu prensibini de Allah'ın 
daima adil olacağı düşüncesinden çıkarmıştır ( 1 3 1  ) . 

4- al-Menzile beyn al-menzileteyn yani iki makam arasında orta bir ma
kam. Bilindiği gibi Mutezile'ye göre büyük günah işleyen ne mümindir, ne de 
kafirdir, o fasıktır. Böyle bir kimse müminle kafir arasında orta derecede bir 
manevi makama sahiptir. Cennete gidemez. Cehennemdeki yeri ise kafırlerin
kinden ceza bakımından daha hafif bir yerdir. Mutezile'nin al-menzile beyn 
al-menzileteyn dedikleri prensibin esası budur ( ı p ). 

ı:ı.9 Bak. Yunus, ayet : 44. Tezimizde geçen ayetlerin tercümesinde Kuranı Hakim ve 
Meali Kerim adlı eserden istifade ettik. 

1 3 0  Bak. Bakara, ayet : 2 8 1 .  Mutezilenin adalet prensibi hakkında bakınız: aş-Şehrestani, 
al-Milel, c. I, s. J 6 ;  Z11hr al-lslAm, c.  iV, s. 77 ; Duha'l-/slam, c. III, s . 44-45 ; an-Neşşar. anılan 

eser, s. 76-79, ı 1 9 ;  al-Gazzali, Ravdat al-Talibin, s. ı 5 5 .  Mısır 1 9 24 ;  Zuhdl Carullah, anılan eser, 
s. 92 ; Tarih al-Fe/asıfet al-Arabryye, c. 1, s. 1 49.  

1 3 1  Bak. as-Şehrestani, al-Milel, c. l ,  s .  56;  Zuhr al-lslam, s.  S ı ; an-Neşşar, anılan eser, 
s. 7!]-Bo ; Tarih al-Felsefe al-Arabryye, c.J, s. 1 5 0. 

1 3 2  Bak. aş-Şehrestani, c. I, s. 60 ; al-Fihrist, s. 2 5  l ;  Mu',em al-Udeba, c. XIX, s. z43 ; 
at- Tenbih, s. 29 ; at-Tabsir, s. 3 8 .  
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5 - al-Emr bi'l-ma'ruf va'n-nehy ani-1-münker : bu, iyi ve doğru şeyleri 
emr, kötü ve çirkin şeyleri ise menetmek prensibidir. Mutezile bu prensiplerini 
Kur 'an'ın şu ayetlerinden çıkarmışlardır : "oğulcağızım, namazı dosdoğru kıl .  
İyiliği emret. Kötülükten vaz geçirmeye çalış. Sana bu emir ve nehiy sebebiy
le isabet eden her şeye katlan. Çünkü bunlar kati surette farzedilen umurdan
dır ( ıH)· "Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki onlar herkesi hayra çağır
sınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten sakındırmaya çalışsınlar . . .  " ( 1 3 4)· Mutezile 
bu ayetlere dayanarak al-emr bi'l-maruf ve nahy ani'l-münker'i herkes için 
vacip sayar ( ı 3 5  ). 

İşte mutezill fırkaların genel olarak uyuştukları esaslar bu beş prensiptir. 
Fakat yirmiden fazla fırkaya ayrılan Mutezilenin kolları arasında diğer bir çok 
bakımlardan görüş ayrlıkları da vardır. Biz burada Mutezile'nin bütün kollarını 
ve teferruatını inceleyecek değiliz. Ancak düşünceleri ve felsefe ile ilgileri ba
kımından en tanınnuş olan iki mutezili düşünür.den bahsetlmekle yetineceğiz. 

Ebu İshak İbrahim b. Seyyar an-Nazzam (Ölm.H. 1 3 1 /M.845 ) : 

Basra'da doğdu. Bir rivayete göre nesir ve şiir yazmakta (tanzim etmekte) 
çok usta olduğu için, diğer bir rivayete göre ise pazarda boncuk nevinden bazı 

maddeleri dizip nizama sokmakla ve onları satmakla meşgul olduğu için ken
disine Nazzam dendi. Hişam b. al-Hakem ( 1 3 6) ve Ebu'l-Huzeyl al-Allaf (Ölm. 
H.23 5 /M. 849)'ın derslerine devam tti . Kur'an'ı, İncil'i ve Tevrat'ı ezberledi. 
Sumeniyye ve Seneviyye mezheplerinin görüşlerini öğrendi. Felsefeye karşı 
derin bir ilgi duydu ve Yunan filozoflarının eserlerini okudu. Onun görüş
lerine özellikle Aristo, Empedokles ve Anaxagoras 'ın fikirleri etki yaptı. Kelam 
ilminin gelişmesinde ve dinle felsefenin bağdaşmasında onun çalışmalarının 

rolü büyüktür. Öğrencisi Cahiz, onun devrinin en büyük bilgini olduğunu 
söylfmiştir. Fakat Ehl-i Sünnet bilginleri Nazzam'ı beğenmezler. Onun İsla
miyete aykırı görüşler taşıdığını söylerler. Hatta Nazzam'ı Tekafu'ul-edille'ci 
veya mulhid sayanlar da vardır. Nazzam'ın en önemli bazı görüşleri şunlardır : 

ı - Allah dünyada kullarının salahı ve iyiliği için olacak şeyleri yapmağa 
kadirdir. Fakat kullarının zararına ve kötülüğüne olacak işleri yapmağa kadir 
değildir. 

z- İnsanın bütün fiilleri sadece hareketten ibarettir. Sükun da bir hare
kettir. Ancak bu hareket, dayanma hareketidir. İliıiı, düşünce ve irade ile il
gili hususlar ise ruhun harketleridir. Esasen hareket bir şeyin yer değişitirmesi, 
bir yerden nakli demek değildir ; herhangi bir değişimin başlangıcıdır. 

1 3 3  Bak. Lukrnan, ayet : 1 7. 
l 34 Bak. Aı-i İmran, ayet : ıo4. 
1 3 S Bak. al- Tenbih, s . .ıır-3 0 ;  an-Neşşar, anılan eser, s .  8 1 ; Tarih al-Fılsefeı al-Arab!J!Yı, 

c.I, s. ı ' ı .  

1 3 6  Hişam'ın hicri .ıoı-23  ı yıllarında öldüğü sanılmaktadır. Bak. al-lnliıar, s .  1 60.  
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3- İnsan gerçekten ruh ve nefsten ibarettir. Beden ise onun aletidir. Ruh 
latif bir şey olup bedene girmiştir. Ruh öyle bir cevherdir ki onun zatında 
değişiklik ve tezat olmaz. Ruhun kuvveti, gücü, istitaası, hayatı ve arzusu var
dır. Fiilden önce kendi kendine bir şey yapma gücüne sahiptir. 

4- Cüz (atom), sonsuz olarak parçalanır. Mesela bir çekirdeği sonsuz 
parçalara ayırmak mümkündür. 

5- Renk, lezzet, koku ve ses cisimdir. 

6- İman sadece büyük günahtan sakınmaktır. Duaların, namazın ve diğer 
amellerin imanla bir ilgisi yoktur. 

7- Olgun ve akıllı insan, düşünce ve akıl yardımiyle şeriattan haberdar 
olmadan önce Allah'ın varlığını bilmelidir. 

8- Şeriatta tek bir habere veya icmaa dayanmak doğru değildir, Çünkü 
bu yollarla elde edilen delillerin yanlış olması mümkündür. 

Nazzam hadiscilerin sırf nakil ve rivayete dayanarak herhangi bir mese
lede hüküm vermelerini beğenmez. Onun akla da önem vermesi kritik bir ka
faya sahip olduğunu gösterir. 

Nazzam'ın başlıca eserleri şunlardır : 
ar-Radd ala'l-Maneviyye, Kitab al-Alem, 
.Nuket ( 1 3 7) . 

Kitap az-Zerre, Kitab al-Hareket, 
Kitab fi't- Tevhid ve Kitab an-

al-Cahiz (Ebu Osman Amr b.Bahr b.Mahbub al-Kinani al-Lrysi) : 

Yunan felsefesini, Fars kültürünü ve İslam kelamını çok iyi bilirdi. Hicri 
ı 5 9  yılında Basra'da doğup 96 yıl yaşadıktan sonra H.2 5 5  /M.868  yılında öl
müştü. Halife Harun ar-Reşid, al-Emin, al-Memun ve Mutevekkil devrini 
görmüştü. Felsefi görüşler arasında tabiat felsefesini benimsemişti. Ona göre 
bütün bilgiler tabiat icabı zaruridir. İnsan eşyayı öğrenme yoluyla değil, tabiat 
icabı bilir. Tabiattaki cisimlerin bir nevi kudreti vardır. Herhangi bir cisim, 
ne yok olur, ne de tükenir. Allah bile cisimleri yok edemez ; ancak onları cüz
lere ayırabilir. 

Cahiz bu görüşü alemin kıdemine inanan Yunan filozoflarının tesirinde 
kalarak benimsemiştir. 

Yine Cahize göre inasanın ancak irade kudreti vardır. Ona nisbet edilen 
diğer fiiller tabiat icabı hasıl olur. 

137 Nazzam için bak. aş-Şehrestani, al-Milel, c. 1, s .  67-76 ; Emali al-Murtada, c.I ,  s .  

187;  al-Fihrist, s. 2. 5 2 ;  Tevil Muhtelef al-Hadis, s.  3 9-42 ; at-Tabsir, s .  43 ; al-Fark, s.  79-80 ; 

Usul ad-Din, s. 3 3 5 ;  Şerh al-Mevakıf, s. 62 ı ;  Telhis lblir, s. 102 ; at- Tenbih, s. p . ;  De Boer, anılan 

eser, s .  8 5-88 ; an-Neşşar, anılan eser, s . l 14- 1 l 8 ;  Le �ysleme Philosophique des Mu'tazila, s .  2.9-32,  
2.46 ; Zuhdi Hasan Carullah, anılan eser, s .  107,  1 20- 1 2 9 ; al-lntisar, s. 2 , 8 , 1 3 - 1 6 , 1 9 ;  Tabaka 
al-M11tezile, s, 49- � 2 ;  Tarih al-Firak a!-ls!ami):ye, s .  1 87 vdd. 
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Cahiz'in diğer önemli bir görüşü de Şeriatin tebliğinden önce Allahın 
varlığını ve Peygamber'in lüzumunu aklen kabul etmesidir. Ona göre akıllı 
olan ve buluğ çağına eren herkes Allah'ın yaratıcı olduğunu ve bir Peygamberin 
gönderilmesi gerektiğini, akli delillerle, Şeriati işitmese de bilmelidir. Bu gibi 
akli delillerden mahr�m olanlar ve Allah'ı ve peygamberi bu şekilde tanınu
yanlar cahil kimselerdir. 

Fakat Cahiz'in bizim için asıl önemli tarafı şüpheciliğidir. Özellikle hadis 

rivayetinde ravilerin inançlarının ve mezheplerinin oynıyacağı role dikkati 
çekmiştir ( ı 3 8). Akla ve tabiata uygun olmıyan haberleri kesin olarak kabul 
etmemek taraftarıdır. 

Cahiz'in şüpheciliği yalnız hadisde değildir. Kitab ol-Hayvan (ı 3 9)'da 
hocası Ebu İshak an-Nazzam'ın bir şüpheciyi, bir münkire tercih ettiğini kay
dediyor ve şüphe etmeksizin bir inançtan diğerine geçilemiyeceğine işaret 
ediyor. Cahiz, bir düşünceyi benimsiyen kimsenin, ilkin bu düşünce üzerinde 
şüphe ettikten ve fikir yorduktan sonra yakln derecesinde o düşünceye sahip 
olacağını belirtiyor ( 1 40) . Şüphe etmeksizin ve akıl ölçüsüne vurmaksızın 
herhangi bir bilginin yakin derecesinde bilinemiyeceğini ileri sürüyor. Cahiz'e 
göre ava� yani cahil kimseler şüphe etmek yetkisinden mahrumdurlar. Şüphe 
etmek havassa yani seçkin kimselere mahsustur. Cahiller bir şeyi düşünmek
sizin ya tastik veya tekzib ederler ( 1 4 1 ). Üçüncü bir merhaleyi yani şüphe ve 
tenkit yolunu bilmezler. 

Cahiz'in bu gib� düşünceleri, onun Ehl-i Sünnet bilginleri tarafından 
tekfir edilmesine ve zındık sayılmasına sebeb olmuştur . Gerçekte de theo
logique bakımıdan incelendiği takdirde Cahiz'in lslamiyet'e aykırı düşünceleri 
vardır. Fakat felsefi bakımdan incelenince Cahiz'in ileri ve akılcı bir düşünür 
olduğunu kabul etmek gerekir. Her şeyin dine göre halledildiği bir devirde 
akıl ve mantık yolunu tutup halifelerin sarayında itibar görmesi, onun ne kadar 
müessir ve kudretli bir düşünür olduğunu gösterir. Esasen Memun zamanında 
Mutezile mezhebi tutunduğuna göre, bu devirde eserler veren (r4z) Cahiz'in 
İslam topluluklarına akıl, mantık, düşünce ve felsefe yolunu açmakta müessir 

olduğunu kabul etmek gerekir ( 1 43). 

138 Bak. D. Sallum, aıı-Nakd al- Menhecl lnd al-Cahiz., s.  1 5 2-1 5 6, Bağdad 1 960. 

1 3 9  Bak. Kitab al-HaJ'Van, c. VT, s.  3 5 -36.  

1 40 Bak.  Ahmed Emin, Duha'l-lslam, c. T, s .  420-42 1 .  

1 4 1  Bak. Kitab al-HaJ•van, c .  V1 ,  s .  3 6-3 7, 59· 

142 Cahizin bazı önemli eserleri şunlardır : Kitab al-Hucac jl'n-Nııbuvve, Kitab al-Ma'rife, 
Kiıab ar-Radd ala'!-Muşebbihe, Kitab F!a/k al-Kur'an, Kitab ar-Radd ala'n-Nasara, Kitab al
Arab Va'l-Mevali, Kitab al-Mesai!, Kitab al-Hasid Va'l-MahstJd, Kitab al-Hayvan, Kilab al
Bqan Va't- Tebyin, Kitab Fadile! al-Mutezile . . .  

1 4 3  Cahiz için bak : Emali al-Murtada, c.I, s .  1 94 ;  Mu'cem al-Udeba, c .  XVI, s.  74-7 6 ;  
Vefaya/ al-A'yan, c .  III, s .  1 40 ;  Tevil Muhtelif al-Hadis, s. 7 1 -72 ; Kitab al-Tenbih, s. 3 2 ;  aş
Şehrestanl, anılam eser, c. 1,  s. 94-96 ; al-rarrk, s .  1 0 5- 1 06 ; at-Tabsir, s. 49 ; Şerh al-Mevakıf, 
s. 623-624 ; al-Fihrist ' s .2  5 3 ;  Tarih al-Feüefe fi ' 1-fılam, s .  8 8 ; Le SJ•Steme Philosophique des Mu'te
zila, s. 3 2-3 5 ;  Tabakat al-Mu'tezile, s. 67-70 ; a/-M11tezile, s. 1 45-149 ; al-İntisar, s. 79. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

G A Z Z A L İ  

A - Hayau ve çeşitli görüşleri 

l- Gazzalt'nin hayatı : 

Ebu Hamid al-Gazzali ( 1 44) H.4 5 0  /M. 1 0 5 8 yılında Tus şehrinde doğdu. 
Henüz çocuk iken babasını kaybetti. Babası onu ve diğer oğlu Ebu'l-Futuh 
Ahmed al-Gazzali (Ôlm.H. 5 20 /M. ı ı 26)'yi Yusuf Nessac adında fakir bir 
arkadaşına emanet etmiş ve onların tahsil yapmalarını dilemişti . Sufi bir zat 
olan Yusuf Nessac babalarından kalan mal ve para birinciye kadar bu iki 
çocuğun eğitimi ile meşgul oldu. Daha sonra bunlara tahsil yapmalarını ve bir 
medreseye sığınmalarını tavsiye etti . Okuyup yazmasını öğrenmiş bu\unan 
iki kardeş kitap istinsah ederek geçimlerini sağlıyorlardı. Bu iki kardeşten daha 
zeki ve iline karşı daha hevesli olanı, bizim burada asıl konumuzu teşkil eden 
Ebu Muhammed b. Muhammed b.Muhammed al-Gazzali idi ( 14 5 ) .Ebu Hamid 
memleketi olan Tus'da Ahmed b. Muhammed ar-Razkani adında bir bilginden 
fıkıh tahsil etti. Daha sonra Curcan'a giderek orada Ebu'l-Kasım al-İsmaili 
(Ôlm.H.477 /M. 1 084 ( 146)'den ders aldı. Curcan'dan tekrar memleketi olan 
Tus'a döndü. Buradan da Nisabur'a girderek o zamanın tanınmış bilgini İmam. 

144 Bu Gazzali sözü üzerinde iki önemli görüş vardır. Birincisi hu kelimen in iki "z" 
ile yani "Gazzali" şeklinde okunması tezidir. Bu teze göre Ebu Hamid'in babası yün eğir
diği için sanatı icabı Gazzali soyadını taşıyordu.  Gerçi bu durumda Gazzal demek daha doğru 
olurdu. Fakat Havarizm ve Curcan taraflannda mübalağalı ism-i failin sonuna i sesi veren 
bir arapça ya ilave etmek adet idi.  Nitekim kassar'a kassari, attar'a attari diyorlardi. İkinci 
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 yaygın
dır. Biz bizirinci yazış şeklin i kullanacağız. Bak : Vefeyat al-A'.J•an, c� I, s.  8 1 ;  lthaf as-Sade 
c. 1, s. 1 8 ;  H.Z.  Ülken, ls/am Felsefesi, s. 3 24. 

145 Ebu Hamid'in kardeşi Ahmed al-Gazzali de oldukça tan ınmış bir ilim adamıdır. 

Fıkıh, kelam ve özellikle tasavvufta ihtisası derin idi .Çok güzel va.'zederdi. Bir ara Bağdad'
daki Nizamiye Medresesinde kardeşine vekaleten ders verdiği de malumdur. Gazzall'nin 
tanınmış eseri i4ya'yı "Lubab al-ihya" adıyle bir cilt halinde özetliyen de Ahmed al-Gazzali
dir . Bak. al-Bidaye Va'n-Nih0:ye, c.  XII, s.  1.96 ; Vefqyat al- A)•an, c. 1,  s, 80-8 1 .  

1 46 Bazı kaynaklarda Gazzali'nin Curcan'da ders aldığı k imse Ebu Nasr al-İsmaill olarak 
gösterilmişti r. Halbuki  bu zat H. 405 yılında ölmüştür. Doğrusu Ebu'l-Kasım al-İsmalli olacak.  
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al-Harameyn (Ölm .H .4 78 /M. l 08 5 )'in derslerine devam etmeğe başladı . Ondan 
mezhep, usul al-fıkh, mantık, kelam ve cedel ilimlerini öğrendi. Az zamanda 
öğrenci arkadaşları arasında seçkin bir duruma sahip oldu. Hocası İmam 
al-Harameyn H. 478 de öldükten sonra vezir Nizam al-Mülk (Ölm.H.48 5 
/M. ı 092 )'ün yanına gitti . Orada bilginler arasında yapılan bir yarışmada birinci 
geldi ve tanınmış vezirin saygısını kazandı. Nihayet Nizam al-Mülk onu H. 
484 /M. 1091  yılında Bağdad'daki Nizamiye Medresesine Müderris olarak atadı. 
Başarısını değerlendirerek GazzaB'ye "Zeyn ad-Din" Dinin Süsü ünvamm 

verdi. Düşünürümüzün bütün ömrü boyunca yaptığı çalışmalariyle İslami
yetin diğer dinlerden ve felsefeden üstün olduğunu isbatlamağa girişmesinden 
dolayı "Huccet al-İslam" İslam'ın Delili lakabiyle de anıldığına tanık olmak
tayız ( 147). Hatta bu ikinci ünvan birincisinden daha yaygın olnruştur . Gazzali 
Bağdad'da bir yandan 3 00 kadar öğrenciye ders verirken, diğer yandan eser 
yazıyor ve siyasetle de meşgul oluyordu. Halife ile Sultan Melikşah (Ölm.H. 
48 5 /M. ı o9z) arasında elçilik bile yaptı ( 1 48). Fakat Bağdad'da Gazzali 'nin 
bu gibi faaliyetleri çok sürmedi . H .48 8 /M. 109 5  yılında geçirdiği bir şüphe 
krizinden sonra Bağdad'ı terketti. İnzivaya çekilm�ğe karar verdi. İki sene 
kadar Şam' da sessiz bir hayat sürdü. Daha sonra Kudus'e gitti. Hz. İbrahim'in 
mezarını ziyaret etti. Burada şu üç şey hakkında yemin etti :  

l - Sultanların yanına gitmemek, 

ı- Münazara yapmamak, ve taassup göstermemek. 

3- Sultanlardan maddi yardım almamak. Kendi kendine bu hususlarda 
iyice karar verdikten sonra Hicaz'a gidip Haç vazifesini tamamladı. Tekrar 
Şam'a döndü. Bir ara lskenderiye'ye gitti. Bir rivayete göre Sultan Yusuf b. 
Taşfın (Olm.H. 5 00 /M. no6)'i ziyaret etmek ÜZere Magrib'e gitmek istedi 
ve fakat onun ölüm haberini duyunca bu ziyaretten vazgeçti (1 49). Gazzali, 
böylece şurada burada l ı yıl kadar münzevi bir hayat sürdükten sonra Fahr 
al-Mülk (Ölm.H. 5 00 /M. ı ı o6)'üo, kendisinin tedrise dönmesi hakkındaki 
israriyle karşılaştı. Bu çağrıya başlangıçta uymak istemedi . Fakat Vezir Fah.r 
al-Mülk, çağrısını kesin bir emir halinde bildirdi ( 1 5 0) .  Bunun üzerine Gazzali 
bazı mutasavvıf arkadaşlarına danıştıktan sonra karşı koyulması güç olan bu 
çağrıyı kabul etti. H.499 /M. l 1 0 5  yılında Nişabur'daki Nizamiyye Medrese
sinde ders vermeğe başladı. Burada bir yıl kaldıktan msonra memleketi olan 
Tus'a çekilerek tekrar yalnızlığı tercih etti. Bir ara onun Sultan Sencer (Ölm. 
H. 5 5 ı /M . 1 1 5 7)'e şikayet edildiği de bilinmektedir. Şikayet konusu, Gazzali'-

1 47 Bak. al-Bidqye Va'n-Nihqye, c. XII, s.  ı 3 7 ;  al-Mımtaz.anı c. IX, s. H ;  Muhammed 
Lutfi Cuma, T_arih Felasijel ai-lslam, s. 67, Mısır. 

r 48 Bak. Fadail al-Enam, s.4. 

1 49 Bak. Vefeyal al-A'.yan, c. III, s . 3 5 3- 3 5 4 ;  Gazzali, al-Kıstas al-M111takim, Mustafa 
Kabbani'nin önsözü, s. 8, Mısır ı 900 ; 

ı � o  Bak. al-Munkiz., s. 29. 
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run al-Menhul Min Talik al-Usul adlı eserinde İmam Ebu Hanife'yi biraz ten

tenkit etmesi idi ( ı 5 ı ) . Sultan Sencer bu şikayet üzerine Gazzali'yi huzuruna 
çağırttı. Gazzali, bu çağrı karşısında bir süre direndi ise de neticede Sultanın 
huzuruna çıktı . Ebu Hanife hakkında kötü bir şey düşünmediğini, bilakis ona 
karşı çok saygısı olduğunu açıkladı . Hatta hiçbir mezhep için taasup göster
mediğini beyan ederek "makulatta burhana ve akla dayanırım, Şeriatta ise 
mezhebim Kur'an' dır. İmamlardan hiç birini nıklit etmem" dedi ( r p). Böylece 
Sencer'in saygısını kazandı ve kendisini şikayet edenler utandı. 

Gazzali 'run hayatının sonuna doğru Tus'daki özel öğrencileriyle meşgul 
olduğu ve tasavvufi bir hayat sürdüğü bilinmekmektedir. Hayata gözlerini 
H. ı o 5  /M. 1 1 ı r  yılında yumdu ( 1 5 3) .  

2 - G a z z a l i v e  kel  i m  ilmi : 

Gazzali gençliğinden beri kelam ilmi ile de uğraşmıştır . Bu konuda en çok 
faydalandığı şahıs, İmam al-Harameyn idi. Fakat Eş'ari (Ölm.H. 3 30 /M.941 )'
nin ve Bakıllani (Ölm.H.40 3  /M. 1 0 1 2)'nin eserlerini de okumuştu . Ayrıca 
Mutezile, Cebriyye ve Müşebbihe gibi Ehl-i Sünnet'in beğenmediği mezhep
lerin görüşlerini de öğrendi. Kelam ilmine dair çeşitli eserler yazdı. Bunlardan 
başlıcaları şunlardır : !!cam al-Avam An llm al-Ke/dın, al-lktisad Fi-1-ltikad, 
ar-Risale al-Kudsiyye ( ı 5 4), Kavaid al-Akaid ( ı 5 5  ) , al-Muntahal Fi' 1-Cedel. Ayrıca 
Gazzali, al-Mustasfa Min 11111 al-Usui'da, Faysal at-Tefrika'da, al-Munkiz'de, 

ı 5 l Gazzali'yi sevmiyenler al-Menhul, .\fifkat al-Envar ve al-Munkiz Min ad-Dala/ adlı 

eserine Şeriata uymıyan bazı cümleler ekleyerek onu küçük diişürmeğe çalışmışlardır. Fakat 

Gazzali bu hilenin farkına vararak kendisini çekemiyenlcri utandırdı. Bakınız : Fadai'I al

Enam, s .  3 ,  1 5-17 .  
lp Bak . Fadai'l-al Enam, s.  ı 2 , 

1 5 3  Gazzali ve hayatı için bak : al-Munkiz Min ad-Dala/, s. 3,6,8,2 1-30 ; al-Gazzali, al
Musta.rfa Min !im al-U.rr�l, c. 1, s. 3 ,  Mısır 1 9 37 ; Fadai'l-al-Enam, s .  9,41 -45 , 5 1 ,70, 8 3 ; İsmail 
b. Abd al-Gafır al-Farısi, as-Sİ)'ak /i- T arih-i Nisabur (İbrahim b.Muhammed as-Sarifınl tarafın
dan seçilmiş metinler), varak : 20 a-20 b, Köprülü K.No : ı ı 5 2 ;  Ebu Bekr b. Hidayet Allah 
al-Huseyni al-Musannif, Tabaka! aı-Şafifrye, s. 69, Bağdad 1 3 5 6 ;  as-Subk1, Tabaka! aş-ŞafiİyJ'C 

al-Kubra, c. iV, s. 1 0 2- 1 2 3 ; ithaf as-Sade, c.I,  s .7-1 9 ; al-Bidaye Va'-n Nihaye, c. XII, s. 1 3 9, 

1 49, 1 72-1 74, 1 8 6 ;  Tarih Ebi'l-Feda, c. ll, s. 2 1 8 ,  2 3 6 ;  lbn al-Esir, al-Kamil, c. Vlll, s. q8,  

264 ; al-Muntazam, c. IX, s. 8 7, 1 6 8 ; Abd ad-ad-Daim, ltirafat al-Gazali, s .  9-1 0, 96-I I S , 1 3 6, 

r 48,  Kahire 1 943 ; al-Ahlak i11d al--Gazalt, s. 3 9-48,  5 8, 7 1 ,  2 3 8 ; Ülken, lslôm Felsefesi, s. 
3 2 5 - 3 2 7 ; Carra de Vaux, Gazzali, s. 41-42 ; Macdonald, The Life of al-Gazali, ]oumal of the 

American Orie11tal Socielj• içinde, c. XX, s. 74, U.S.A. 1 899 ; Hana'l-Fahuri, Tarih al-Felsefet 
al - Arabbixııe, c. II, s. 2 5 5 ; B. Gardet et Anawati, lntroduction a la Theologie MusulmaM, s. 69, 

Paris 1 948 ; F. Jabre, La Notion de la Ma'rife Chez Chazall, s.  9-20, Beyrouth 1 9 5 8 ;  F. Jabre, 

La Notion de Certitude, · s . 1 9, Paris 1 9 5 8 ;  F.Jabre, La Biographie el /'Oeuvre de Ghazali, s. 84-9 1 ,  

Melanges, 1 ,  l11Stit11t Dominicain d'Etudes Orientales dıt Caire, 1 9 54. 

1 5 4  Bu eser mustakil olmakla beraber sonradan yazar tarafından Kavaid al-Akaid içine 

de dercedilmiştir. 

1 5  5 lhya'nın bir kitabıdır. 
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Ravdat at- Talibtn'de, al-Madnun'larda, Kinıya-yı Saadet 'de ve ar-Risale al-Le
dunnfyye'de az çok kelamdan bahsetti ( 1 5 6) .  Genel olarak Eş'ari'nin izinde yü
rümekle beraber zaman zaman bazı küçük meselelerde ondan ayrıldı ( ı 5 7  ) . 

Gazzali'nin kelam ilmini tarifi ve ona verdiği değer hazan yazdığı eser
lere göre değişir. Munkiz'de kelamın amacını, "Ehl-i Sünnet akidesini koru
mak ve bu akideyi karıştırmak istiyen sapıklık ehline karşı koymak" diye 
göstermektedir ( 1 5 8) .  al-İktisad'da kelamı Allah'ın varlığına, sıfatlarına, fiil-
lerine ve peygamberlerin doğruluğuna delil getiren ilim olarak sunmaktadır 
( 1 5 9) .  ar-Risalet al-Ladnni1Je'de tevhid ilminin yani kelamın Allah'ın zatından, 

kıdeminden, fi'li ve zati sıfatlarından, peygamberlerin, imamların ve sahabe'nin 

durumlarından, Ahiret hayatından ve Allah'ın görünmesi meselesinden 
bahsettiğini kaydetmektedir ( 1 60 ) . 

Gazzali'ye göre bu ilmin delilleri Kura 'n, Hadis, akli ve mantıki deliller
dir. Kelamcılar hazan hasımlarının ve felsefecilerin dayandıkları mukaddime
leri alarak delil olarak kullanmışlaMır ( 1 6 1 ) . Fakat Gazzali" kelamın herkes 
için faydalı olmıyacağı inancındadır. Özellikle ikam al-Avam'da kültürsüz 
kimselerin kelamla uğraşmamalarını tavsiye eder. Ona göre din bakımından 
insanlar 4 bölüme ayrılırlar : 

ı- Allaha ve peygambere inanıp ibadetiyle veya sanatiyle meşgul olan 
kimseler. Bu gibi kimselere kelamdan bahsetmek doğru olmaz. Çünkü kelam 
meselelerini kavnyamıyacak derecede olan böyle bir kimse şüpheye düşebilir. 

2- Kafir veya sapık olan kimseler. Bunlara da kelam ilmiyle karşılık veri
lemez. Bunlar bilgisiz ve taklidcidirler. Bu gibi kimseler kılıç veya zor karşı
sında ancak gerçeği kabul ederler. 

3- İşitme veya taklid yoluyla gerçeği kabul etmiş kimseler. Bunlar fıtra
tan anl�ışlı olurlar. Fakat kendilerine herhangi dini bir mesele müşkil görü
nebilir ; hatta bu yüzden şüpheye düşebilirler. İşte bu gibi kimselerin müşkil
lerini çözmek için inandırıcı kelami deliller kullanılır. 

4- Bir de sapık olan ve fakat çok zeki ve anlayışlı olan kimseler vardır. 
Bunlar zekaları icabı kendi yanlış akideleri hakkında şüpheye düşmüş olabilir
ler. Bu gibi kimseler gerçeği kabule müsaittir. Bu sebeple onlara kelami delil
lerden bahsedilebilir. Fakat bunu yaparken sözü uzatmamak, yumuşak dav
ranmak ve karşı tarafı inatlaştırmamak gerekir (1 62). 

1 5 6  Bütün bu eserler hakkında bakınız : Maurice Bouyges, Eısai de Chronoiogie Des 
Oeu�res de al-Ghaz.all, Beyrouth 1 9 5 9 ;  ithaf as-SaJe, c. J ;  ReNl8il Des Texter lııldits, s. 92-93. 

lH Bak:. ar-Razi, Mllllllz.aral, s. 29, Haydarabad l 3 H ; Ülken, /slam Felrefesi, s. 3 2 5 ; 
Fa_1•sal at- Tefrika, s. l-3 . 

1 5  S Bak:. a/-Munkiz., s. 6.  

1 5 9  Bak.  al-1/ııtisadfi'l-ltikad, s.  8 ,  Ankara 1 962. 

l 6p Bak . ar-Risale al-Ladımniyye, s. 1 5 , Mısır 1 3 28 .  
l İl l  Bak. al-Munkiz., s .  7 ;  ar-Risale a/-Ladımnfrye, s .  1 5 .  

162  Bak. al-ll:tirad, s .  9-1 2 ;  introdurtion ala Theologie Musu/mane, s. 70-71 . 

• 
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Öte yandan Gazzali, li!Ja'da kelam ilmini farz-ı kifilye saymış ve hatta bu 
ilmin mükaşefe ilmine perde olacağını söylemiştir ( ı 63) .  Faysal at- Tefrika'da 
daha da ileri giderek bazı istisnalarla kelam ilminin öğrenilmesini haram say
mıştır (1 64) . İstisna ettiği şahıslar da iki gruba ayrılır : 

ı - Yukarda bahsedildiği gibi zeki ve okumuş olan ve fakat şüpheye düş
müş olan kimseler. Kur'an, hadis veya Sahabe'den yapılan nakiller böyle bir
kimsenin şüphesini yoketmediği takdirde onu kelamla tedavi etmek yerinde 
olur. 

2- Çok zeki, ilmi derin ve imanı sağlam bir kimsenin başkalarını manen 
tedavi etmek, onların şüpheler'ini gidermek amaciyle kelam ilmini öğrenmesi 
caizdir. Esasen Gazzali'ye göre mütekellimin imanı taklid derecesine yakın
dır. Avamın imanı ile mütekellimin imanı arasında pek çok fark yoktur. Fark, 
mütekellimin sapık görüşleri defetmek usulünü bilmesindedir. Gerçek iman, 
ariflerin imanıdır ( l 6 5 ) . 

Fakat Gazzali, al-M11stasfa'da kelam ilmini çok öğmektedir. Hatta 
"kelam ilmi dini ilimler arasında rütbe itibariyle en yüksek olandır" demek
tedir ( ı 66). 

Gazzali'nin kelam hakkında zaman zaman farklı görüşlere sahip olması 
gariptir. Fakat onun bu farklı görüşlerine toplumsal hadiseler ve kendi şüp
hesi de sebep olabilir. Bazan da kendisine soru soranların kültür derecelerine 
göre görüşlerini açıkladığı için çelişikliğe düştüğü vakidir. O toplumda sapık 
görüşlerin çoğaldığını gördüğü ve onları susturmak için etkilendiği zaman
larda bir mütekellim gibi kelam ilminin derinliklerine dalmış ve sapık görüş
leri çürütmeğe çalışmıştır. 

Mutezile'yi, Cebriye'yi, Müşebbihe'yi ve Muattıla'yı ( 167) kötülemiş ve 
Ehl-i Sünnet'in yolunu öğmüştür. Fakat öte yandan kelamın kendi şüphe
sini gidermeğe yeter bir ilim olmadığını düşündüğü anlarda da ona pek değer · 
vermemiştir. Hatta al-Munkiz'de "kelam benim için yeter ve derdime şifa olucu 
bir ilim değildir" demiştir ( ı 68). 

3 - G a z z a l i  ve fe l s e fe : 

Gazzali felsefeyi herhangibir üstattan öğrenmedi. Bizzat kendi ifadesine 
göre B ağdad'da ders verdiği sıralarda boş vakitlerini felsefi eserler okumakla 

1 6 3  Bak.  lhya Ulum a�Din, c. 1, s .  22-23 ,  İstikamet Matbaası, Mısır. 
1 64 Bak. Fayıal at- Tefrika, s .  20-2 1 .  
1 6 5  Bak. al-Gazzali, Kitab al-Erbain, s .  277, Mısır 1 3 2 8 ; İthaf aı-Sade, c. VII, s .  2 3 9 ;  

al-Kııtas al-Murtaklm, s .  84. 
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1 66 Bak. al-Muıtasfa Min !im al-Uıul, c. 1, s .  4- 5 .  

167  Bak. al-Gazzali, Ravdat at- Talibin, s .  1 5 4- 1 5 8, Mısır 1 3 44· 

168 Bak. al-Munkiz, s.  7. 
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geçirdi. Bu incelemelerine iki sene kadar devam ettikten sônra, bir sene müd
detle de okuduklarını tekrar etmekle meşgul oldu. Okuduğu başlıca kitaplar 
İbn Sina ve Farabi'nin eserleri ve İhvan as-Safa Risaleleri idi (1 69). Ayrıca Ebu 
Hayyan at-Tevhidi'nin kitaplarını da okudu (1 70). Bunlardan başka Plotinos'un 
Enneades'larının bir kısmının tercümesini görmüş ve Hint kültüründen haber
dar olmuştu ( 1 7 1) .  İbn Seb'in (Ôlm.H.668 /M. 1 2.69)'e göre Gazzali'nin akıl 
ve nefs konusunda söyledikleri, Pythagorascıların görüşlerinden ibarettir ( 1 72). 
Bundan da anlaşılacağı üzere Gazzali sadece İslam filozoflarının eserlerini 
okumakla yetinmemiş, aynı zamanda yunancadan veya Süryan�ceden Arab
çaya çevrilmiş felsefi eserlerden de istifade etmiştir. 

Gazzali felsefeyi iyice öğrendikten sonra bu konuda eserler de yazmağa 

başladı. İlkin filozofların bilgi ve davalarını olduğu gibi ortaya koymak üzere 
Makasıd al-Felasife'yi yazdı. Bu eser Gazzali'nin öldüğü yani XII. asırda Do
minique Gundisalvi tarafından latinceye çevrildi ( 1 73). Ayrıca Yahudi filozof 
Albalag, Makasıd al-Felasıfe'yi bazı ilavelerle "Tiqqun ha-De'ôt" adiyle İbrani

ceye çevirdi ( 1 74). Gazzali daha sonra filozofların davalarını çüri}tmek üzere 

Tehafiit al-Felasife'yi yazdı. Bu eserin çeşitli dillere latinceye, ibraniceye, alman

caya, İspanyolcaya, fransızcaya ve türkçeye çevrisi yapıldı (ın). al-Beyhaki 
(Ölm.H . 5 6 5  fM. u 69)'ye göre Gazzali, Tehafut'ü yazarken Yahya an-Nahvl'
den çok istifade etti ( 1 76). Fakat Gazzali'nin felsefi eserleri sadece bunlardan 

ibaret değildir. Maaric al-K11ds fi Medaric Marifet an-Nefs de onun felsefi görüş
lerini aksettiren önemli bir eseridir. Eser, Mısır'da basılmıştır . Mi;kat al-En
var, af-Madnım as-Sagir, af-Madnun bih ala Gqyrz Ehfih, ar-Risale al-Ledunniyye ve 
İhya'nın bir parçası olan Kitab Acaib al-Kafb Gazzali'nin felsefi düşüncelerinden 
bahseden eserleridir. Ayasofya Kütüphanesi No : 1 696 da katyıtlı al-Maarif 
al-Akliye adlı eseri de felsefi konulara yer veren önemli bir risaledir ( ı 77 ) . Maale
sef bu risale henüz tam olarak yayınlanmamıştır. 

Gazzali, al-Munkiz.'de felsefecileri üç bölüme ayırmaktadır : 

ı- Dehriler. 
\ 

1 69 Bak. al-MımJ:iz., s-. 7--9· F. Jabre'ın zannettiği gibi Gazzali, Cuveyni'nin kootrolu 
altında filozofları incelemedi. F. Jabre'ın bu iddiası için bak. La Biographie el /'Oe1111re de Gha
z.all, s. 78.  

ı 70 Bak. İbn Teymiye, Kitab Bugyel al- Murtad, s .  107. 

1 7 1  Bak . Ord . Prof. Hilmi Ziya Ülken, La pensee de l'lslQ/11 s.  2 3 s ,  İstanbul 1 9 ' 3 ·  
1 72 Bak . lbn Seb'in, KiJab .Budd al-Arif, Varak : 44 b, Millet Kütüphanesi (Carullah. 

ef), No : 1 2 7 3 .  
. 

1 7 3  Bak. G .Quadri, La Philosophie Arabe, s. 1 22.  
1 74 Bak. Vajda, lsaaç Albalag, s .  7, Paris 1 960. 
1 7 5  Bak. Dt. Mubahat Türker, Üf Tehafut Bakımından Felsıfı ııe Din Münasebeti, s .  42, 

Ankara 19s6 .  

1 76 Bak. Tarih HuJ:ema al-lslam, s. 3 9- 4o ;Abdurrahman al-Bedevi, at-EjlatuniyJ•e al 
Mulıdese, s. 34, al-Kahire 1 9 5 5 .  

ı 7 7  Bak. Bouyges, Euai de Chronologie, s .  3 7. 
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2.- Tabiatçılar. 

3- İlıihiyatçılar ( 1 78). 

Şimdi bunların görüşlerini Gazzali'nin düşüncesine göre açıklıyalım. :  

Bunlardan Dehriler yaratıcı bir Allah'ın varlığını kabul etmezler. Bu 

alemin nebat ve hayvanlariyle ezelden beri böyle mevcut olduğunu ve böylece 

sonsuza kadar devam edeceğine inanırlar. Bunlar zındıktırlar. 

Tabiatç1:1ar ise nebat, hayvan ve alemle meşgul oldular. Bunların yaratı

lışındaki acaiplikleri gördüler. Hayvanların uzuvlarını inceledikçe her şeyde 

bir düzen ve tertip olduğunu anladılar. Bu sebeple de yaratıcı hakim bir var
lığın yani Allah'ın varlığını kabul ettiler. Fakat bunlar insanın hayat ve idrak 
kudretinin, mizaç ve bedenine tabi olduğuna, insanın ölmesiyle nefsinin de 

öleceğine ve bir daha dirilmiyeceğine inandılar. Netice olarak hesap gününü 

ve Ahiret hayatını inkar ettiler. Bu sebeple bunları da zındıklardan saymak 

gerekir. 

tlahiyatçılara gelince : Sokrates, Eflatun ve Aristo bunlardandır. Ari!ltO 
mantık ilmini ortaya koymuş, ilimleri tasnif etmiş ve kendinden önceki filo

zofları tenkit etmiştir. Fakat Gazzali'ye göre onda Şeriat bakımından küfür 

tohumları kalmıştır. Bu sebeple ona uyan ve onun fikirlerini yayan Fa.rabi 

(Ôlm.H. 3 3 9  / 9 5 0) ve İbn Sina (Ôlm.H.428 /M. 1 0 3 6) gibi İslam filozoflarını 

da tekfir etmek gerekir. Bu iki filozofun nakillerine bakılırsa Aristo felsefe

sinin gereği olan ilimlerin bir kısmı küfür, bir kısmı bid'at ve diğer bir kısmı 

ise hakikattır ( ı 79) . 

Gerçekte Gazzali, İbn Sina ( 1 80) ve Farabi'nin felsefesine 10 madde halinde 

Tehaf11t al-Felaıife adlı eserinde cevap vermiştir. 10 maddede incelediği 10 

meseleden 17 sini sapıklık, 3 tanesini de küfür saymıştır. Bu meseİelerde 
Gazzali şu hükümlere varıyor : 

1 - Felsefecilerin alemin ezeli olduğuna ·dair görüşleri yanlıştır. 

2.- Alemin sonsuz olduğu hakkındaki fikirleri de yanlıştır. 

3- Allah'ın ilemin yapıcısı ve alemin de Allah'ın eseri olduğuna dair 

verdikleri deliller yetersizdir. 

4- Onlar alemin Yaratıcısının varlığını isbattan acizdirler. 

1 78 Bak. al-Mımleiz., s. 8 .  
1 79 B ak. Aynı eser, s. 8-9. 
1 80 Gazzali, İbn Sina'yı tekfir etmiştir. Fakat onun eserlerinden de pek çok istifade 

etmiştir. Hatta bazı cümleleri aynen İbn Sina'dan almıştır. Bunun tahkiki iÇin bakınız : !*-ya 
U/11111 ad-Din, c. III, s. 12. ve İbn Sina, an-Nami al- Tası' Fi Ma/eamat al-Anjlfl, s. 17 ; Gazzali, 

al-Maleıad al-al-Ama Şerh Esma Allah al-H111fl4, s. 3 ve İbn Sina, a/-E,,mal u-Se/aı al-Ahire 

Mifl al-lıarat Va'ı-Tenbihaı, s. u .  
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5- Filozoflar Allah'ın birliğine ve iki ilihın mevcudiyetinin imkansız

lığına dair yeter delil verememektedirler. 

6- Onların, Allah'ın sıfatlarını inkar etmeleri hatadır. 

7- Allah'ın zatı cins ve fasla ayrılamaz gerekçesiyle Allah'ıı:ı tarifi yapı-

lamaz demeleri yanlıştır. 

8- Allah mahiyetsiz basit bir vanktır demekle hataya düşmüşlerdir. 

9- Onlar Evvel'in cisim olmadığını açıklamaktan acizdirler. 

ı o- Felsefeciler alen:ı.in bir yapıcısı ve bir sebebi olduğunu isbat edeme-

diler ve böylece athCisme'e düştüler. 

ı ı- Allah'ın kendi zatı dışındaki şeyleri bildiğini isbatlamaktan acizdirler. 

ı z- Allah'ın kendi Zatını bildiğini söylemekten de acizdirler. 

ı 3- Allah'ın cüziyatı bilmiyeceğine dair iddiaları yanlıştır. 

1 4- Semavi ki?-relerin hayatları olduğuna ve bir iradeye sahip Nefsten 

çıkan dairevi hareketlerle Allah'a itaat ettiklerine dair hiç bir makul delil vere

memektedirler. 

ı 5- Semavi kürelerin belli bir amacı ve kendilerine hareket veren bir ar

zuları bulunduğunu iddia etmeleri yanlıştır. 

1 6- Semavi nefislerin cüziyatı bileceği ve onlar üzerine tesir edeceği hak

kındaki görüşleri de yaplıştır. 

I 7- Felsefecilerin bazı şeylerin tabiat kanununa �e adete aykırı olarak 

meydana geleceğini inkar etmeleri hatadır. Kısacası onların illiyet ( causalite) 

nazariyesine dayanarak mucizeyi inkarları yanlıştır. 

ı 8- Onlar insan nefsinin cisimsiz ve arazsız olarak kendi kendine kaim 
bir cevher olduğu hakkındaki iddialarını kuvvetli d�erle isbat edemiyorlar. 

1 9- Beşeri nefislerin yok olmıyacağına dair de yeter delil veremiyorlar. 

zo- Cesetlerin dirileceğini, Cennetin zevklerini ve Cehennemin elemlerini 

inkarları her bakımdan batıldır ( ı 8 ı ). 

Gazzali felsefecileri, cesetlerin dirilmesini ve Allah'ın cüziyatı bileceğini 

inkar ve alemin ezeli olduğunu iddia etmeleri sebebiyle tekfir etmiştir. 

Gazzall'nin, alemin kıdemi hakkında felsefecilerin delillerini çürütmesi 

dikkati çekicidir. Felsefeciler bu hususta bir kaç delil ileri sürmüşlerdir. Filo

zofumuz ise bu delilleri ustaca .çürütmesini bilmiştir. Şimdi felsefecilerin delil

lerini ve Gazzali'nin cevabını sırasiyle görelim. 

ı- Felsefeciler derler ki Kadim'den hadisin çıkması imkansızdır. Kadim'

den alem çıkmaz, çünkü alemin vücudu için müreccih yoktur. Bu durumuda 

alem sırf mümkün olur. Eğer alem hadis olsa idi bir mürcccihin bulunması 

1 8 1  Bak. T"'1af11t al-Felasıfe, Dar al-Maarif baskısı, Mısır ; Tarih al-Fılrefet al-Arabiyye, 

c. 11, s. 2 5 8-2 5 9 ;  S. Munk, Milangu rk Philosophie Jui1111 et Arabe, s. 376-3 78. 
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gerekirdi. Eğer bir müreccih'in bulunduğu ileri sürülürse o zaman da şu soru 
akla gelir : müreccih niçin filemi başka zamanda değil de, şu anda tercih et
miştir ? Eğer Allah başlangıçta ihdasa kadir değildi de, şu anda kudret sahibi 
oldu ise, bu kudret nasıl var oldu ? Belki Allah murid değildi sonra irade ile 
murid oldu denir. Bu irade Allah 'ın zatında · türe yemez. Zira Allah, hadiseler 
için mahal olamaz. Allah'ın zatı dışında da iradesi hasıl olamaz. Zira o vakitte 
Allah'ın mürid olmaması gerekirdi ? 

Gazzali 'nin cevabının özeti : Allah kesin iradesiyle her şeyi her zaman yap
mağa kadirdir. Alemi ihdas etmek için istediği anı tercih kudretine sahiptir. 
Eğer Allah bu serbestiye sahip olmasaydı , iradesinin mukayyed olması gere
kirdi ( 1 8 2). 

2- Felsefecilerin bir diğer delili şudur : Allah, aleme zaman bakımından 
değil, zat bakımından takaddüm etmiştir. Bu, ikinin birden Ünce gelmesi gi
bidir. Yahut sebeb netice bakımından bir şahsın hareketinin, kendi gölgesinin 
hareketine tekaddüm edişi gibidir. Halbuki zaman bakımından her iki hareket 
de müsavidir. Eğer Allah'ın aleme tekaddümünden böyle bir takaddüm k'asde
dilirse, Allah ve filem zaman bakımından müsavidir. Birinin evvel, diğerinin 
sonra olması imkansızdır. Eğer Allah, aleme ve zamana zatla değil, zaman ba
kımından takaddüm etmiştir denirse, bu da alemin ve zamanın vücudunden 
önce içinde yokluk olan ezeli bir zamanın bulunmasını gerektirir. Zamandan 
önce bir zamanın bulunması ise imkansızdır. Böylece zamanın kıdemini , 
kabul etmek gerekir. Zamanın kıdemini kabul edince müteharrikin kıdemi de 
zorunlu olarak ortaya çıkar ( ı 8 3) .  

Gazzali'nin cevabı : Allah zamana ve aleme takaddüm etmiştir fikrinden 
maksat, Allah varken alem yoktu ; sonra Allah'la beraber alem de · var oldu 
demektir. Birinci halde tek bir zatın yani Allah'ın varlığı, ikinci halde hem 
Allah'ın, hem de alem'in varlığı kabul edilmiştir. Üçüncü olarak bir şeyin yani 
zamanın araya girmesini kabule zaruret yoktur. Zamanın kıdemini kabul eden
ler, ancak vehme düşenlerdir. Allah vardı sözünde bir geçmiş anlamı arama
malıdır. Bu söz, Allah varken alem yoktu demektir. Bundan zaman mefhu
munu aramak vehmin işidir. Zaman, hareketten doğar, Hareketin haricinde 
zaman yoktur ( 1 84) .  

3- Felsefecilere göre her hadisten önce bir madde vardır. Hiç bir hadis 
maddeden mustağni olamaz. Madde hadis değildir. Hadis olan maddenin şekil
leri, arazları ve keyfiyetidir. Bunu biraz açıklamak gerek.irse denebilir ki her 
hadis hudusundan önce ya vücudu mustahil (mumteni al-vucud), ya vücudu 
vacib (vacib al-vucud), ya da vücudu mümkün (mümkin al-vucud) olur. İlk iki 
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r 8 z  Bak. Tehafut al-Feltllıja , s.  74-96. 
1 8 3  Bak. Aynı eser, s .  96 vd. 

1 84 Bak. Aynı eser, s .  96- 1 0 3 .  



faraziye alem için gerçek olamaz. Geriye alemin vücudünün mümkün olması 
kalıyor. Fakat vücudün imkanı da kendi kendine dayanağı olmıyan izafi bir 
vafıstır. Bunu izafe edecek bir mahal lazımdır, o da maddedir. Nitekim madde 
sıcaklığı, soğukluğu, beyazlığı, styahlığı, hareket ve sükunu kabul eder deriz. 
Hasılı imkanı, kendi başına kaim bir zat değil, maddenin · bir vasfı olarak kabul 

etmek gerek ir ( 1 8 5 ) .  

Gazzali'nin cevabı : imkan, imtina ve vacip olma aklın hükümleridir. 
Bunlar birer vasıf sayılmak üzere herhangi bir şeye mqhtaç değildirler . Eğer 
imkan, izafe dilecek bir şeye muhtaç olursa, imtinanın da izafe edilecek bir 
mevcuda ihtiyacı vardır. Bu ise imkansızdır ( 1 8 6). 

· Felsefecilerin , Gazzali'yi en çok kızdıran iddiaları arasında Allah'ın cüzi
yatı bilmiyeceği davası da vardır ( ı 87).  Onlar diyorlar ki hadiseler değişkendir. 
Değişmede ilim, maluma tabi olur. Malı1m değiştiği zaman, ilmin ve onu 
bilenin de değişmesi gerekir. Buna göre Allah cüziyatı bilseydi, O'nun değiş
mesi gerekirdi. Allah'ın değişmesi ise muhaldir. O halde Allah cüziyatı bilmez. 

Gazzali'nin cevabı : ilim, bilenin (alimin) zatına bir izafettir. İzafet değiş

tiği zaman, zat kendi halinde kalır. Mesela benim solumda bulunan insan, 
benim sağıma geçse, değişen ben değilim, odur. Diğer yandan eğer ilmin 
değişmesi alimin zatında bir şey değiştiriyorsa, ilim çeşitlendikçe zatın da taad

düdü gerekir. İnsanı, hayvanı ve nebatı bilmek bir insanda çeşitli zatların bulun
masını mı icab ettirir ? Üstetlik felsefeciler hem Allah'ı, hem alemi kadim sayı
yorlar. Ondan sonra da alemde değişmenin olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki 
aynı iddiayı Allah hakkında yapamazlar ve yapamıyorlar. Bu onların çelişmeye 
düştüğünü göstermez mi ?  

Gaazali, cesetlerin dirilmesi meselesi üzerinde de çok durmuştur. Çünkü 

felsefeciler bunu kabul etmiyorlar. Ölümden sonra elem veya zevki nefslerin 

duyacağını ileri sürüyorlar. Felsefeciler bu iddiayı yaparken diyorlar ki alem 
yani madde kadimdir, sonludur. Nefsler ise sonsuzdur. Cesetler dirilse idi 
sonsuz olan nefslere kafi gelmezlerdi . Gazzali bu görüşü kabul etmiyor ve 
diyor ki alemin kadim, nefslerin hadis olması, nefslerin maddeden fazla 
olmasını gerektirmez . Eğer nefsler fazla olsa,. bile, Allah yeniden .o nefslere 
yetecek kadar_ madde yaratamaz mı ? B undan başka maddenin sonlu olması, 
alem'in kıdemi meselesine bağlıdır ki bu iddianın çürüklüğü daha önce delil
lerle ortaya konmuştur. 

Kaldı ki Kur 'an'da cesetlerin dirileceğine dair açık ayetler vardır ( 1 8 8) .  

1 8 �  Bak. Aynı eser, s. 1 04 vdd . 
1 86 Bak. Tehafut al-Fela.rije, s. 1 04- ı ı ı ;  / imh al-Fel.refet al-Arabi)ye, c. II, s. 262.  

187  Bak. Tehafut al- Felasije, s.  192  vdd . 
1 8 8  Bu meseleler için bakınız : Taha/ut af-Pelasije, s. 74-109, 192-203 ,  268 vdd. ; Tarih 

al-Fel.refet al-Arabİ)ye, c. II, s. 260-26 5 ;  M ubahat Türker, anılan eser, s .  107-r ıo, 202-236 .  
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Gazzali felsefesine ait diğer önemli bir meselenin de üzerinde durmak 
isteriz. Ona göre sebeple netice arasındaki bağlantı zorunlu olarak doğmaz. 
Daima zannedilir ki yemekle doymak, ateşle yanmak ve boynun kesilmesiyle 
ölmek arasında zorunlu bir münasebet vardır. Bütün tabii olaylarda da sebep
netice olarak böyle zorunlu bir bağ ararız. Halbuki ateşe yaklaşmadan yanmak 
veya boyun kesilmeden ölmek de mümkündür. Belli bir sebepten sonra, belli 
bir neticenin doğacağını kimse iddia edemez. Böyle bir kanun yoktur. Doğuş
tan kör bir kimsenin gözleri iyileşip görmeğe başlasa, ışıkları renkler vasıtasiyle 
gördüğ�nü zannedebilir. Halbuki renkleri yapan güneş ışığıdır ve o güneş 
ışığı vasıtasiyle renkleri görür. Gerçi biz alışılmış bazı bağlantılara şahit olu
yoruz. Filozofların tabiat kanunu dedikleri şey, adetullahın doğurduğu bağ
lantılardır. Allah hür iradesiyle bazı sebeplerden sonra bazı neticeler doğurmak
tadır. Biz Allah'ın her zı;ı.man aynı şekilde yaptığı bu sebep-neticelere alıştığı
mız için onları değişmez kanunlar zannederiz. Halbuki gerçekte böyle bir şey 
yoktur. Allah bir gün bu alışılmış bağlantıları başka türlü yaratabilir ( 1 89). 

Gazzali, böylece mucize meselesini meşrulaştırmışıtr. Aynı zamanda 
tabiatta değişmez kanunların bulunmıyacağını iddia ederek bir bakımdan 
şüphecilere yaklaşmıştır ( 1 90). 

Fakat Gazzali felsefesinin asıl orijinal yönlerinden birisi doğmatik ve ras
yonal felsefenin öteki alemi ve sonsuzluğu keşfetmeğe yetmiyeceğini iddia 
etmesidir. Ona göre her türlü manevi gerçeğe ancak temizlenmiş bir 
kalbin ilahi aşkiyle ulaşılır. Böylece Gazzali kendine mahsus bir usulle ilahi 
bilgilere ve sonsuzluğa kalp mantıkiyle ulaşmak istemiştir ( 1 9 1) .  Onun bu 
sisteminden, şüpheci felsefesinden, akıl görüşünden ve felsefi tesirlerinden 
ilerde yeri geldikçe bahsedeceğiz. 

4 - Gaz z a l i  ve A k ı l  : 

Gazzali çeşitli kitaplarında akıl meselesi üzerinde de çok durmuştur. İhya'
da ( 1 92) aklın çeşitli anlamlarının bulunduğunu açıklıyor. Bu açıklamaya göre 
aklın 4 anlamı vardır : 

. 
1- İnsanın nazari bilgileri kavramak için yaratılıştan sahip olduğu kabili-

yet (193) .  İnsan bu kabiliyeti ve 'özelliği sayesinde hayvandan ay�ılır. Bu kalbe 

1 89 Bak. Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, fslam Felsefesi, s. 3 3 4 ;  Taha/ut al-Felasife, s.zz5 ; 
Munk, anılan eser, s. 3 78-379. 

1 90 Gazzali'nin asıl şüpheci fikirleri ise al-Mımkiz Min ad-Da/al' dadır. T ahafut 'de mucize _ 
meselesini meşrulaştırmak ve Ehl-i sünnet'e hoş görünmek için nedensellik prensibini red
dediyor. Halbuki Gazzali bazı eserlerinde sebep netice bağlantısını kabul eder gibi görünü
yor . .  

1 9 1 Bak. H.Z.Ülken, lslôm Felsefesi, s .  37S ·  
1 9 Z  Bak . lhya, c: .  1 ,  s .  8 5-87. 

193 Gazzali, aklın bu tarifini al-Haris b.Esed al-Muhasibi'nin eserlerinden almıştır. 
Bak. lhya, c:.I, s. 85 ve as-Subki, Tabaka/ aı-Şafiiyye, c:. iV, s. 1 2 5 .  
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atılmış bir nurdur ki onunla 
_
eşyaları kavramak mümkün olur. İnsandaki bu 

özelliği inkar ederek aklı sırf zaruri bilgilerden sayanlar yanılırlar. 

2- Yetişkin bir çocukta veya normal bir insanda yerleşmiş bulunan zaruri 

bilgilere de akıl adı verilir. Bu çeşit bilgiler, "iki birden çoktur", "bir tek 

şahıs aynı zamanda iki yerde bulunmaz" gibi önermelerin ifade ettiği anlam

dır. Yani caiz olanların cevazını, mustahil olanların da imkansızlığını bilmek 

demektir. 

3- Tecrübelerle elde edilen ilimlere de hazan akıl denmiştir. Nitekim her

hangibir konuda tecrübesi ve metodu olan bir kimseden akıllı, böyle bir özel

likten mahrum olan kişiden ise cahil diye bahsedilir. Demek ki tecrübe yoluyla 

elde edilen bilgilere de akıl dendiği vakidir. 

4- İşlerin akibetini bilmek, geçici şehveti yok ederek devamlı saadeti 

kazanmak kabiliyetine de akıl denir. Bu da insanı hayvanlardan ayıran bir 
özelliktir. 

Şüphesiz ki Gazzali'ye göre akla verilen bu anlamlardan esas olan birin

cisidir. İkinci anlam birinciye yakındır ve onun teferruatıdır. Bu iki anlamda 

akıl, yaratılıştan var olur. Üçüncü ve dördüncü anlamdaki akıl ise iktisabidir, 

sonradan elde edilir ( 1 94). Elbetteki tecrübi bilgiyi elde etmek için fıtri akla 

ihtiyaç vardır. Şu halde üçüncü anlamdaki akıl da birincinin ve ikincinin te

ferruatıdır. Aklın bu anlamlarından yalnız ikincisinde yani zaruri bilgilerde 

bir değişiklik olamaz. Diğer üç anlamdaki akılda değişiklik olabilir. 

Fakat Gazzali her kitabında akıldan akıl diye bahsetmemiştir. Mesela 

Ravdat at- Talibin'd� ( 1 9 5), Maaric al-Kuds Fi Medaric Ma'rifet an-Nefs 'de ( 1 96) 
ve hatta /i?Ja'nın bazı kitaplarında ( 1 97) ruh, kalp ve nefs kelimelerinin hazan 

akıl anlamına gelebileceğini de göstermiştir. Bundan da insanın bilici, idrak 

edici kudretini yani insanın gerçek tarafını kasdetmiştir. Bazan da akıl sözüyle 

akl-ı eyvel'i ifade etmek istemiştir ( 1 98) . 

Gazzali akla çok önem vermiştir. li?Ja 'da ve Mizan al-Amel 'de aklın 

Allah'ın yarattığı en şerefli mahlılk olduğunu söylemiştir ( 1 99). Mişkatta eş

yanın batınına, sırrına, hakikatlarına ancak aklın ulaşacağını ve onların sebep 

ve hikmetlerini ancak aklın çözeceğini açıklamıştır'. Ona göre akıl için uzaklık 

ve yakınlık söz konusu değildir. Bir anda göklerin en yüksek noktasına çıkıp 
yerin dibine tekrar inebilir. Çünkü akıl Allah'ın buhurundan bir örnektir (200). 

1 94 Bak. ihya, c . l, s. 8 6 ; Miz.an al-Amel, s .  ı 45 ·  

1 9 5  Bak. Ravdat at- Talibin, s .  1 66- ı 68 .  

1 96 Bak. Maaric a l  - Kudı, s. ı l - 1 6 .  

1 97 Bak. lthaf as-Sade, c. Vll, s. 203 -208 . 

1 98  Bak. Ma'aric al-Kudı, s. 1 5 ;  al- Tibr al-Mesbuk, s. 1 48,  Mısır 1 3 1 9 ;  al-Ma,arif al
Akl!Jye, varak : 9 5  b-96 a. Ayasofya K.No : 1 696. 

1 99 Bak . İhya, c.I, s.  8 3 ,86 ; Miz.an al-Amel, s .  ı 4 5 · 
200 Bak. Miıkat al-Envar, s. 3 3-34. 
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Gazzali, akla verdiği bütün bu değerlere rağmen, gerçek ilahi bilgiyi elde 
etmek için onu yeter bulmuyor. İhya'da "akli ilimler kalbin selametine kafi 
değildir" (:z.o ı )  diyor. Ona göre ins:ı.n için en doğru yol, akıl ile nakli birleş

tirmek ve ikisine dayanarak kalbi kötülüklerden temizlemeğe çalışmaktır. 

Akli ilimleri şeri ilimlere aykırı bulanlar, cahil olanlardır (:z.02) . Akıl şeriatsız 

doğru yolu bulamaz. Şeriat da ancak akılla vuzuh bulur. Şeriat bir bina gibidir. 

Akıl ise onun temeli gibidir. Bina olmadıkça temel kafi gelmez . Temel olma

dıkça da bina sağlam olmaz. Akıl göze, Şeriat ise ışığa benzer. Dışardan ışık 

gelmedikçe göz görmez. Gözsüz sırf ışıkla da görmek mümkün değildir. Akıl 

bize cüziyatı değil, külliyatı öğretir . Doğruya inanmanın güzelliği, iffeti koru

manın iyiliği, güzel ahlaklı ve adil olmak gibi şeyler külliyattandır. Şeriat ise 
külli ve cüzi şeyleri bilmemizi sağlar (20 3) .  Hasılı Gazzali'ye göre akıl ve Şetiat 

birbirini tamamlar. Esasen bu iki şey birbirine zıt da değildir. Yani Şeriat ak
lın değerini inkar etmez. Akla değer veren hadisler ve insanları düşünmeğe 

çağıran ayetler çoktur. Buna mukabil akıl da Şeriatı bulmağa, iyiyi kötüyü 
ayırmağa ve Allah'a yaklaşmağa yardım eder. 

Gazzali'nin akıl görüşünü bitirmeden şurasını da belirtelim ki O kendi 
şüphesini yenmekte akıl ve şeriatla kurtuluş yolu bulamamıştır . Ancak Allah'ın 

kalbine verdiği bir nur sayesinde müşkilini çözme imkanı  bulmuştur . Bu 

konuyu ilerde yeri gelince tafsilatlı surette açıklıçacağız . 

s - G a z z a l i ' n i n  fı k ı h  v e  ha d i s l e  i l g i s i  

Gazzali çocukluğundan beri fıkıhla da uğraşmıştır. Kendisinin d e  söy

lediği gibi çocukluk çağına yakın bir yaşta al-Manhul Min Ta'lik al-Usul adlı 
eserini yazdı. Bu eserinde. Şafii , mezhebini tutup Ebu Hanife'ye hücumlarda 
bulundu. Her ne kadar Sultan Sencer'in huzurunda bu fikrinden caydı ve hiç
bir mezhep için taassup göstermediğini beyan etti ise de adı geçen kitaptaki dü

şünceleri dolayısiyle zaman zaman tenkide uğradı . Hatta al-Kerderi onu tenkit 
için ar-Redd ala'l-Gaz.zalı va'L-Cuv8.Jnl adlı eseri yazdı (204). Gazzali'nin fıkha 
dair yazdığı diğer eserler de vardır. Bunlar arasında al-Basit, aL- Vasit ve al
Veciz (20 5) tanınm ıştır . Şafii fıkhı üzerindeki çalışmaları oldukça kıymetlidir. 
Kendisi al-Musta.ifa'da (:z.06), fıkıh ve usul-ı fıkıhda mutahassıs olduğunu beyan 
ediyor. Bu konudaki yani Usul-ı fıkha dair eserleri arasında al-Musta.ifa Min 
llm al-Usul ve Tehzib al-Usul'u (*) zikretmek gerekir. 

zoı Bak. lthaf as-Satle, c. VII,  s. z4z . 
zoz Bak. aynı eser, c. VII, s. 242-243 .  
203 Bak. Maaric al-Kutls, s .  5 9-6 1 .  
204 Bak. Süleymaniye, Laleli K .  No : 8 39 .  
zos Gazzali'nin kitaplarına verdiği b u  isimleri, Ali b. Hasaa al-Vahidi (Ôlm. H.468 /M. 

ıon)'nin aynı adı taşıyan eserlerinden aldığı söylenir. Bak. al-Bitlaye Va'n-Nihayı, c. XII, s . 1 1 4. 
zo6 Bak. al-Mmtasfa, s. 3 .  

* Gazzali'nin b u  eserinin adı al-Mustasfa'da (s. 3) geçmektedir. 
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Gazzali'nin fıkıh ilmi hakkındaki kanaatları birbirini tutmaz. Bazan onu 

dünyevi bir ilim olarak görür ve faklhi de dünya bilgini sayar �7)· Fakat 

bir bakıma tıkhın Ahir.etle ilgili olduğunu da kabul eder (208). lhya'da ilimlerin 

en yükseğinin, mükaşefe ilmi olduğunu ileri sürdüğü halde, al-Mustasfa'da 
"aklın ve naklin birleştiği fık ıh, ilimlerin en şereflisidir" der (209). Daha önce 
belirttiğimiz gibi aynı eserin başka bir yerinde ise kelam ilminin rütbe itibariyle 

en yüksek ilim olduğunu söyler (2 10). ar-Risale al-Ledunnf}'Ve'de (2 1 1) ilimleri 

akli ve şed olarak ikiye ayırdıktan sonra, şed ilimleri de asll ve feri ilimler diye 
iki bölüme ayırıyor. Burada kelam asll, fıkıh ise cüzi ilimler arasında yer alıyor. 

Bu görüşünü yani fıkhın fer'1 bir ilim olduğunu al-Mustasfa'da (2.1 2) da tek

rarlıyqr. Gazzall'nin bu tutumuna, fakihlerin zaman zaman kendisi hakkında 

dedi kodu yapmasının etkisi olsa gerektir. Özellikle tasavvufi görüşlerin etki

si altında yazdığı lhya'da fıkıh ilminin amacından uzaklaştırıldığını beyan 

eder. l11c devirlerde fıkıh ilmine, Ahiret ilmi, nefsin afetlerini bilme, ameli 

bozacak hususları tanıma ve kalbi meseleler dahil olduğu halde, zamanla fık

hın fetvalarda garip inceliklere inhisar ettirildiğini söyler ( 2.1 ;) . Bu sebeple 
Gazzali, faklhlere hücum etmekten geri durmamıştır (2 1 4). Hatta hazan mu
tasavvıfların fazla etkisinde kalarak bazı küçük meselelerde fıkha aykırı düşün
celer de beyan etmiştir . Bu hususlara dair İbn al-Cevz1 henüz basılmamış olan 

bir eser de yazmıştır ( 2 1 5 ) .  
Gerçek şudur ki Gazzali, fakihlere fazla değer vermemiştir. Hatta onları, 

Munkiz'de bahsettiği gerçeği araştıranlar · arasında bile saymamıştır. Esasen 

o fık.ıhda kendi şüphesini çözmek için bir deva görmemiştir. Bununla beraber 

bu ilme hizmeti de çok olmuştur. Namaz ve oruç gibi ibadetlerin sırf zahiri 

fiil ve hareketlerle tamamlanamıyacağını, kalp temizliğinin ve niyetin ibadette 

çok önemli olduğunu beyan etmekle fıkha ve amele canlı bir ruh vermeğe 
çalışmıştır. Bunun en güzel delili ihya Ulum ad-Din'dir. 

Gazzall'nin hadisle ilgisine gelince : O bu ilmi sırf nakll olan ilimler ara
sında gösterir (2 1 6). Kendisinin al-Hakim Ebi'l-Feth al-Hakim! at-Tusi'den 
Ebu Davud as-Sicistani'nin Sünen'ini ve Omer b.Abd al-Kerim b.Sa'duye' 
(Ölm.H. 5 03 /M. ı 1 09)'den Buhari 'nin Sahih'ini dinlediği söylenir (2 1 7). Bunun-

207 Bak. lhya, c.I, s. 17. 
208 Bak. Ayıu eser, c.l, s .  1 9 . 
209 Bak. al-Muslasja, c. 1, s. 3·,. 
2 1 0  Bak . Aynı eser, c .  1, s .  5 .  
2 1  r Bak. ar-Risale al-Ledzınni�ye, s .  l 5 vd .d. 

2 1 2.  Bak. al-Mustasja, c.I,  s.+ 

213 Bak. l�a, c.I, s.  3 z .  

2 1 4  Bak. Goldziler, al-Akide Va'ş-Şeria, s. 1 5 9 . 

2 1 5  Bak. !tiradaı b.al-Ce11z.t, Beyazıt Umumi K. (Veliyyüddin kısmı), No : 1 684. 
2 1 6  Bak. al-M11stasfa, c.I, s. 2-3 .  
2 1 7  as-Subld, Tabale.at as-ŞafitJye, c .  i V ,  s.  n o ;  İsmail b.Abd al-Gafir al-Farisi, Tarih 

Nisabur , varak 2oa-z.ob, Köprülü K. No : 1 1 5 2 ;  İbn al-Cevzi, al-Muntazam, c. IX, s. ı 64 ;  al
al-Bidaye Va'n Nihaye, c. XII, s. 1 7 1 - 1 72 .  
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la beraber hadis, Gazzali'nin şeri ilimler arasında en az bildiği ilimdir. lf!ya 'da 
delil olarak gösterdiği hadislerii:ı yüzlercesi mevdu hadislerdendir. Esasen 
kendisi Kanun at- Tevil adlı eserinde hadis ilminde sermayesinin .az olduğunu 
gizlemiyor (2.1 8). Gazzali, hadis ilminde zayıf olduğundan dolayı, İbn - Tey
miye (ôlm.H.728 /M. 1 3 z7)'nin acı tenkitlerine hedef olmuştur (2 1 9). Gazzali 
kendisindeki bu eksikliği doldurmağa da çalıştı. Fakat bunda geç kalmıştı. 
Ancak ömrünün son yıllarında Tus'a çekildikten sonra ciddi olarak hadis öğren
meğe çalıştığı bilinmektedir. Kaynaklar onun ölümünden önce Sabih-i Buharı. 
ve Sahih-i Müslim'le meşgul olduğunu kaydeder. 

6 - Gazz a l i  v e  B a t ı n i y y e  

Gazzali'nin önemli hizmetlerinden birisi de Batınilerle mücadelesidir. 
Bu amaçla yazdığı başlıca eserleri şunlardır : Fada'ih al-Batrnf»e, al-Kıstas 
al-Mustakfm, Kavıisım al-Batzniyye (z zo), H11mt al-Halk, Mufassıl al-Hilaf 
ve Kitab ad-Derç (Derec) al-Markdm'dur. Bu eserlerden son üçü henüz gayıp
tır. Gazzali, F'!_Ysal at- Tefrika Beyn al-Is/dm Va'z-Zandaka ve al-Munkiz Min 
ad-Da/al'da da biraz Batınilikten bahsetmiştir . 

Gazzalinin zamanında Hasan Sabbah Alamut kalesini ele geçirerek gizli 
bir teşkilat kurmuştu. Elindeki fedaileri sayesinde etrafa dehşet saçıyor ve 
imam-ı masum olduğunu iddia eqiyordu. Hem dini, hem siyasi bakımdan 
İslamiyet için büyük bir tehlike oluyordu. İşin garibi kültürsüz halk, ad-Davet 
al-Cedide sahibi Hasan Sabbah'ın çağrılarını benimsiyordu . İşte kılıçların bile 
susturamadığı bu gibi çağrıların delillerini Gazzali çürüttü. Batıniler di
yordu ki doğrunun alameti birlik, yanlışın alameti ise çokluktur. Akıl ve 
düşünce çokluğa ve çeşitli görüşlerin türemesine s�bebolur. Birliği sağlamak 
için bir imam-ı masuma bağlanmak ve bütün bilgileri ondan öğrenmek ge
rektir. 

Gazzali ise şöyle karşılık veriyordu : imam-ı masumun doğruluğu ya 
akılla veya nakille bilinir. Aklı siz yanlışa götürür diyerek kabul etmiyorusunuz. 
O halde imam-ı ma'sum, akılla bilenemez. Geriye nakil kalıyor. Nakil de ya 
ahadtır veya mütevatirdir. Ahad haberlerin kesinliği sabit değildir. O halde 
ahad haberle imanın masumiyeti kabul edilemez . Onun masumiyetinin bilin- _ 
mesine son çare olarak mütevatir haberler kalıyor . Fakat mütevatir haberi de 
herkes kabul eder ve kimse böyle bir haberle bildirilen meselede münakaşa-

2 1 8  Bak. Kanun at- Tcııi/, s.  1 6 . Mısır 1 940 ; Goldziher, al-Anasır al-Eflatun!JJ•e, s. 22 1 ;  
al-Bidaye Va'n-Nih'!)'e, c. Xll,  s. 1 74 ;  al-Ahlak bul al-Gaz.z.aH, s. 8 5 .  

2 1 9  Bak. Kitab an-NilbiivıJat, s .  149 ; T�fsir Suret al-ihlas, s .  72 ; Beyan Muvafakat Sarih 
al-Makul li-Sahih al-Menkul, c.I, s. 2-3 ; Şerh al- Akide al-lifehanfyye, s. J I 2 , ( Fetava'nın beşinci 
cildi içinde) Kahire 1 3 2 9 ; Kitab B11gyel al-MurJad, s.  ı s ;  Cevab Ahi al-imam, s. 76-77, Mısır ı p:ı. 

uo Bu eser Prof Ahmet Ateş tarafından İltih!J•at Fak. Dergüi'nin l9S4 sayısında türkeçe
ye çevirisiyle birl ikte yayınlanmıştır. 
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ya girişmez. Oysa ki imam-ı masum hakkında münakaşa ve itiraz vardır. O hal
de Batınilerin masum dedikleri imamın masumiyeti şüphelidir. Ona dayanarak 
her şeyin doğru bir şekilde öğrenileceğini sanmak yanlış olur (22 1 ). Peygam
berler bile küçük hatalar işlediklerine göre, imam-ı ma'sumun hata işlemesi daha 
çok mümkündür (2 12) .  

Gazzali bu gibi mantıki delillerden sonra tenkidine devam ediyor ve di
yor ki Müslümanların imam-ı masum'u Hz. Muhamıned'dir (22 3). Biz onun 
getirdiği Ktlf''an'a ve bıraktığı sünnete sahibiz. Fakat çok uzaklarda bulunan 
bir batınl nasıl müşkilini çözebilir ? İmam-ı ma'sumu aramağa ve onu ziyaret 
için seyahata başlasa, aylar ve hatta senelerini yollarda geçirmesi gerekir. Mese
la Kıbleyi öğrenmek istese, imam-ı ma'sumu araması mı icab eder ? Onu ara
mağa kalksa, namaz vakti geçmez mi ? Neticede akıl ve düşünceye dayanan 
içtihat yolunu kabul etmek gerekir. Hasılı dini meselelerin çözümü için Km'an 
ve Sünnet'e baş vurulmalıdır. Kur'an ve Sünnette benzeri bulunmıyan mese
leleri de ictihat yoluyla çözmek mümkündür. 

Gazzali'nin, Batınllere verdiği cevaplar bunlardan ibaret değildir. O, 
al-Kıstas al-Mustak.tm'de Kur'an'dan aldığı ve fakat mantık ölçülerine uydur
duğu delillerle Batınileri cevaptan aciz bir hale getirmiştir. Biz burada bu ko
nuda tafsilata girişecek değiliz. Fakat Batınilere cevap verirken mantığı dini 
ilimler arasına sokan Gazzali olmuştur. 

7 - GazzaH ' n i n  t e v i l  v e  t e fs i r l e  i l g i s i  : 

Gazzali tefsir ve teville de uğraşıp eserler yazmıştır. Bunlar arasında baş
lıcaları Tefsir al-Kuran al-Azım (2 14), Yak.ut at- Tevil fi Tefsir at- Tenzil (22 5 ), 
Kanun at- Tevil ve Cevahir al-Kuran'dır. 

Her şeyden önce Gazzali, Kur' an ayetlerinin zahiri ve batıni anlamlarının 
bulunduğu�u kabul ediyor (226). Fırkaların tevil ve tefsir yüzünden birbirini 
suçlandırmasını esefle karşılıyor. Ona göre bu karşılıklı suçlamaların sebebi 
tevil kanununun iyi bilinmemesidir. Prensip olarak tevilin mümkün olduğunu 
kabul etmek gerekir. Zahire en çok önem veren ve tevilden kaçınan Ahmed 
b.Hanbel bile tevile muhtaç olmuştur (227). Bu sebeble tevilcileri hemen tek-

221  Bak. Fada'ih al-Balınfv•e, s. 39 .  
222 Bak. al-Mımleiz., s .  1 7 .  

223  Bak. Hilmi Ziya Ülken, lsldm Felsefesi, c .  Il, s .  3 56 ;  al-Kıılas al-Musıaletm, s .  22, 
99 ; al-Mımleiz.; s.  16 .  

224 Bak. ithaf, c. I,  s.  4 1 .  
2 2 5  Bak. Aynı eser, c .  1 ,  s .  43 ; Süleymaniye Kütüphanesinde Hasan Hüsnü Paşa kitap

ları arasında No : 5 7  de Yakut at-T evi/ adlı bir yazma eser mevcuttur. 
226 Bak. ithaf, c.  II, s. 65 ; ar-Risale al-Ledunnhye, s. 1 6 ;  Kitab al-Arbalrı, s. 54 .  
227 Bak. Faysal at-Tefrika, s .  20. 
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fır etmek doğru olmaz (z.z.8) .  Tevilin de bir kanunu vardır. Eğer tevil dinin 
esasına (Alah'a, Peygambere ve Ahirete iman) veya mütevatiren sabit olan bir 

meseleye tealluk ediyorsa, müevvilin tekfiri gerekir (z.z.9). Fakat teferrua�a ait 

meselelerde müslümanların birbirini tekfir etmeleri asla caiz değildir. Her 
fırkanın , kendi muhalifini, Hz. Muharnmed'i tekzible suçlandırması tevilin 

kanununu bilmemekten doğmuştur (z.30) .  Halbuki Hz. Muhammed'in var
lığını bildirdiği hususları tasdik etmek, beş cihetten doğru olabilir. Çünkü 

varlık (vücud), zati, hisi, hayali, akli, ve şibhi olmak üzere beş türlüdür. Her 

fırka , bunlardan yalnız birini bilip, diğerlerinden gafil olduğu için, muhalifini 

tekfir etmiştir. Bu beş türlü varlığın izahı şöyledir : 

Zati varlık : bu, aklın ve hissin dışında olan gerçek varlıktır. Bu gibi var
lıkların suretleri insanda akıl ve his vasıtasile meydana gelir ki buna idrak denir. 

Nebatlar, hayvanlar, Arz ve semalar zati varlıklardandır. 

Hissi varlık : yalnız ·görme duyusiyle idrak edilen ve fakat görmenin dı

şında bir mevcudiyeti olmıyan şeyler )issi varlıklardır. Bu gibi varlıklar yal
nız onları hissedene mahsustur. Hissedenden gayrı kimseler bu gibi şeylerin 
varlığına şahit olmaz. Uyuyanın rüyada gördükleri yahut uyanık bir hastanın 

gözüne görünen imgeler bu cinstendir. Yahut kalplerinin temizliği sebebiyle 

velilerin ve peygamberlerin uyanıkken ve sıhhatli iken gördükleri şeyler de 
bu türlü varlıklardandır. Bunlar başkalarının u yurken gördüklerini, her zaman 
görebilen ilham ve vahiy sahibi kimselerdir. 

Hayali varlık : hissedilen şeylerin ortadan kaldırılması halinde, insan ha

fızasında bu şeylerin suretleri kalabilir. İşte böylece varlığı düşünülen şeylere 

hayali varlık denir. İnsan bir atı veya fili gördükten sonra gözlerini kapatsa, 

bu hayvanların varlığını görür gibi olur ki bu da hayali varlıktan başka bir 

şey değildir. 

Akli vatl ık : bir şeyin zahiri şeklinden gayrı mana ve hakikati de vardır . 

Akıl bir şeyin harici, hayali ve hissi varlığını bir tarafa bırakarak yalnız hakiki 

manasını alabilir. Mesela elin hissi ve hayali suretleri vardır. Fakat bunun ya
nında bir kudret ifadesi de vardır. Şu işi yapmak filan adamın elindedir den
diği vakit elden maksad kudrettir. İşte bir şeyin akılla elde edilen bu gibi ger

çek manasına akli varlık denir. 

Şibhi varlık : bu, harici, hissi, hayali bakımdan ne histe, ne de akılda mev
cut olmıyan şeydir . Fakat bir şeyin bir özelliği, diğer bir şeyin başka bir özel
liğii:ıe benzeyebilir . Böylece de bu iki şeyin bu özellikleri arasında benzetme 
bağı kurulabilir. Mesela bir kimse Allah için gazabı zati, hissi, hayali ve akli 

bakımdan yakıştırmıyabilir. Fakat gazabı, Allah'ın ceza verme iradesiyle mu-
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kayese edebilir. Gerçi bu iki şey 5am olarak birbirine uygun değildir. Fakat 
bu iki şeyin bazı özellikleri arasında benzetme kurarak müşkil çözülebilir. 

Gazzali Şeriat sahibinin sözlerini, bu tevil derecelerinden birine uydurarak 

kavrıyanın, tekzibten kurtulacağını kaydediyor . Böylece de mezhepler arasın
daki ihtilafı her taraf etmeğe çalışıyo r. 

Kanun at- Tevil adlı eserinde kendinden önce gelen tevilcileri beş gruba 
ayırıyor. Bunlardan yalnız beşinci gruba giren tevilcileri beğeniyor (z p) .  Bu 
beş kısım tevilciler şunlardır : 

ı- Yalnız nakle kıymet verenler. 

z- Yalnız akla kıymet verenler. 

3- Aklı asıl kabul edip nakli ona tabi kılanlar. 

4- Nakli asıl kabul edip aklı ona tabi kılanlar. 

5- Hem aklı, hem nakli birer asıl olarak alıp her ikisine birden değer 
verenler. 

Yalnız nakle kıymet verenler : bunlar naklin muhtevasını olduğu gibi 
kabul edip sathl bilgilerle yetinirler . Bunlara çelişik nakiller göstererek tevilin 

gerekli olduğu bildirilse bile bunu asla kabul etmezler. Allah'ın her şeyi yap

mağa kadir olduğunu ve bu sebeble çelişik şeylerin hikmetine şaşmamak ge
rektiğini ileri sürerler. hatta bir insanın aynı anda iki yerde bulunabileceğini 
bile kabul ederler. 

Yalnız akla kıymet verenler : bunlar da düşüncelerini, nakli ihmal ederek 
akla göre düzenliyenlerdir. Bu gruba dahil olanlar dinl nasslardan kendi akıl
larına uygun gelenleri kabul ederler. Bunun haricinde kalan nassları kültürsüz 

zümreyi idare etmek için peygamberlerin uydurduklarını ileri sürerler. Bun

ların durumu birinci gruba giren kimselerden daha kötüdür. Çünkü birinciler 

tevili tehlikdi bulmuşlardır. Bunlar ise peygamberleri yalancılıkla suçlamış
lardır. 

Aklı asıl olarak alıp nakli ona tabi kılanlar : bunlar her ne kadar akıl ile 
nakli birleştirmeğe çalışmışlarsa da hazan nakli ihmal etmişlerdir. Bu gruba 

giren kimseler, Kur 'an'ın ayetlerini, mütevatiren sabit hadisleri ve keza akla 
uygun hadisleri kabul ederler. Fakat kendi akıllarına muhalif gelen hadisleri, 

ravilerin doğruluk derecesine bakmaksızın reddederler. Bu gibi hadisleri tevil 
etmeğe asla yanaşmazlar. Böylece doğru raviler tarafından rivayet edilmiş bir 
çok sağlam hadisleri reddetmiş olmakla hataya düşerler. Bunlardan bir kısmı 
da akıllarına uygun gelmiyen bazı sağlam hadisleri ne red, ne de kabul etmiyerek 

2 3 1  Bak. Kanun at- Tevil, s. 6-ıo ; Mehmet Şerefeddin, Gaz.z.alt'nin Tevil Hakkında Ba
sılmamıı Bir eseri ( Daru/fiiniin ilah. Falelitesi Mec. sayı : 1 6, s. 46, İstanbul 1930) . 
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onlar hakkında fikir beyanından çekinir!�. Tevilden sakınma pahasına bir 
çok sağlam hadisten mahrum kalırlar. Bu da bir hatadır. 

Nakli asıl olarak alıp aklı ona tabi kılanlar : Bunlar da akıl ile nakli birleş
tirmeğe çalışırlarsa da aklı çok defa ihmal ederler. Bu yüzden de çok defa 
hataya düşerler. Bazan akıl ile nakil arasında pek çok çelişiklik bulunduğu 
halde, akliyatla pek uğraşmadıklarından nakli kabul ·ederler ve bu çelişikliğin 
farkına varmazlar. Daima mümkün ile muhali birbirine karıştırırlar. Mesela 
Allah için cihet isbatlamanın muhal olduğunu bi.1miyenler, "fevk" ve "istiva" 
gibi cihet . ifade eden kelimelerin manasını tevil etmeksizin olduğu gibi gabul 
ederler. 

Hem aklı, hem de nakli birer asıl olarak kabul edenler : bunlar akıl ile nakil 
arasında çelişikliğin olmadığını, akla ve nakle layık oldukları değeri vermek 
gerektiğini bilenlerdir. 

Gazzali'ye göre en doğru yolu tutmuş olanlar, akla ve nakle layık oldukları 
önemi verenlerdir. Şüphesiz ki aklı reddetmek, nakli ve şeriati reddetmek de
mektir. Çünkü şeriatin doğruluğu akılla bilinir. 

Fakat akıl ile nakli birleştirerek tevil yapmak isteyenlerin bile çok tecrü
beli ve dikkatli olmaları gerekir. Çünkü hazan tevili çok güç nasslarla karşı
laşılabilir. Mesela bazı surelerin başındaki harflerin tevili güçtür. 

Gazzali, bu düşünceleri serdettikten sonra tevil yapacak olanlara üç önemli 
tavsiyede bulunuyor (z3 2) .  

ı - Her meselede akıl ve nakli birleştirerek tevil yapmağa muktedir ol
duğunu sanmamak. Allah'ın "size ilimden ancak az bir şey verildi" (23 3) dedi
diğini unutmamak. 

z- Akıl delilifli asla yalanlamamak. Şeriatin dahi akılla bilindiğini hatır
lamak. 

3- Tevildeki ihtimaller çoğaldığı ve birbirini nakzettiği zaman hüküm 
vermekten kaçınmak. Çünkü Allah'ın ve Peygamber'in kelamı hakkında zan 
ve tahminle hüküm vermek tehlikelidir. 

Gazzali, bize böyle tavsiyelerde bulunmakla beraber her kitabında tevil 
hakkında aynı görüşü muhafaza etmemiştir. Bazan tevilde çok ileri gittiği ve 
İhvan as-Safa'nın metoduna yaklaştığı vaki olmuştur (234). Mişk�t al-Envar'da, 

bazı ayetleri Yeni Eflatuncu metotlarla tevilde çok ileri gitmiştir. ar-Risale al-

2 3 2  Bak. Kanun at-Tevil, s. ı o ;  M.Şerefeddin, Gazzali'11i11 Tevil Haklmula Basılmaml[ 
Bir Eseri (Darıılfünım ilah Fak. Meç. Sayı : 1 6 ,  s. 49.) 

2 3 3  Bak. İsra, ayet : 8 5 .  

2 3 4  Bak. Goldziher, Mezahib at- Tefsir a/-1.rltimt, s .  22 1, 2 5 8. 
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Ledunn!Jye'de Peygamberin her sözünün altında ruriıuz hazinelerinin bulun

duğunu söylemiştir (23 5 ) .  Keza Cevahir al-Kuran'da Kur'an'ıtı zahirine kıymet 

vermiyerek asıl mananın batında olduğunu ve Kuran'ın rumuz ve işaretlerle 

dolu bulunduğunu ileri sürmüştür ( 2 3 6) . lhya'da ise batıni tefsirden önce 

zahiri tefsiri anlamanın ve muhafaza etmenin şart olduğunu belirtmiştir (2 3 7) .  
Bu gibi çelişmeler "Kanun at- Tevil" ve " Faysal at-Tefrika" adlı eserilerinde de 

vardır. Birincisinde zan ve tahminle tevil yapılmaz dediği halde, ikincisinde 

tevilde çok ileri giderek zanla tevil yapanların hemen tekfırine gidilmemesini 

tavsiye etmiştir (2 3 8) . 

Gazzali'nin fikirleri arasındaki çelişmeler yalnız tevil ve tefsir konusunda 

değildir. Meşeli Tehafut'te cesetlerin haşrını inkar edip sevap ve ceza nefsler 

içindir diyen felsefecileri tekfir eden Gazzali, Mizan al-Amel'de bu fikirleri 

sufilere de maletmiştir. Daha sonra da Munkiz'de kendi inancının sufiler gibi 

olduğunu söylemiştir (2 39) . Böylece de tekfir ettiği felsefecilerin görüşlerini, 

Munkiz'de kabul etmiş sayılır. Fakat bunu mazur tutmak gerekir. Çünkü İbn 

Tufeyl'(Ölm.H. 5 8 ı /M. ı ı  8 5 )'in de işaret ettiği· gibi Gazzali görüşlerini üç 

bölüme ayırmıştır (240) : 

ı- Halkın iştirak ettiği ve benimsediği görüşler. 

2- Soranlara ve cevap bekliyenlere göre olan görüşler. 

3- İnsanın kendisine has olan ve kendisinde gizlediği görüşler. Bu üçüncü 

bölüme dıı.hil olan görüşler ancak sırdaşlara ve fikirdaşlara açılabilir (241). 

Gerçekten Gazzali, Cevahir al-Kur 'an'da da herkese açmadığı görüşlerini 

bir eserine dercettiğini haber veriyor (242). Bu kitabı ele geçirenlerin onu 

herkese göstermekten sakınmasını, ancak yetişkin kimselere vermesini tenbih 

ediyor (243). 

Bu durumda Gazzali'nin eserlerinde ·çelişmelerin bulunması kadar tabii 

bir şey olamaz. Çünkü o görüşlerini hitap ettiği zümreye göre açmıştır. Bunda 

güttüğü amaç da bilgisi az yahut kültürsüz olanların, kavrıyamıyacağı bazı 

görüşlerden dolayı sapıklığa düşmemelerini sağlamaktır. 

z 3 5  Bak. ar-Risale al-Ledunn!yye, s.  1 7 .  

z 3 6  Bak. Cevahir al-Kuran, s.  z8-3 5 ,  Mısır 1 9 3 3 . 

2 3 7  Bak. ithaf, c. IV, s. 5 3 5 .  

z 3 8  Bak. Faysal at-Tefrika, s. ı 3 .  

2 3 9  Bak. İbn Tufeyl, Hay_y b .  Yakzan, 6 ; .  

240 Bak. Aynı eser, s .  63-64 ; Prof. Muhammed b .  at-Tawit at-Tanji, Gazzall'ye Gare 
Kuran'ın Tefsiri (İlah. Fak. Dergisi c. Vl, s.  ı ;  sayı : 1 9 57) ;  Gazzali, Mizan al-Amel, s. 2 1 4. 

241 Bak. Mizan al-Amel, s.  2 1 4. 

242 Bak. Cevahir al-Kur'an, s. 2 5 .  
z4; Gazzali'nin b u  kitabının "al-Madnun bih ala Gf!yrı Ehlih" adlı eseri olması �uhte

meldir. 
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8 - G a z z a l i v e  t a s a vvuf : 

Gazzali suflliğin geliştiği bir asırda doğmuştu . Babasının ölürken 
oğullarını sufi bir zata emanet ettiği malumdur. Fakat Gazzali'nin tasavvufta 
asıl üstadı, Kuşeyri (Ôlm.H.46 5 /M. 1 077)'nin öğrencisi bulunan Ebu Ali 

al-Farmadi (Ôlm.H.477 / M. 1 084)dir (244) . İlahi gerçeklere erişmek için bu 
zatın metodundan çok istifade etmiştir. Kendisinin al-Munkiz'de anlattığına 
göre tasavvufa dair kitaplardan anlaşılması mümkün olan bilgileri kendi ken
dine çalışmak suretiyle şöğrendi (245) .  Özellikle Ebu Talib al-Mekki (Ölm .H. 
3 86 /M.996)'nin Kut al-Kulub'unun etkisinde kaldı. Bu arada Kuşeyri'nin, 
al-Haris al-Muhasibi (Ölm.H. 2 1 3  /M. 8 2 8)'nin, Ebu Yezid (Bayezid) al-Besta
mi (ôlm.H. 2 6 1  /M. 874)'nin, al-Cuneyd al-Bağdadi (Ölm.H.298 /M.9 1o)'nin 
ŞibB (Ölm.H. 3 34 /M.94 5 ) 'nin bazı eserlerinden çok istifade etti (246). F. Jabre'ın 
Gazzali'yi sadece Farmadi ve Cuveyni (Ôlm.H.478 /M. 108 5) 'nin tesirinde kal
mış gösterrr:esi doğru değildir (247). Gazzali'ye yukarda isimlerini saydığımız 
zevatın fikirlerinden başka Yeni Eflatuncu düşüncenin de etkisi büyük olmuş
tur (248). Mübalağalı bir şekilde Gazzali'nin, Hırıstiyanlığın etkisinde kaldığı 

da ileri sürülmüştür (249) . Fakat Gazzali'nin tasavvufunda İslam zühdünün 
büyük bir rol oynadığını unutmamak gerekir (2 5 0). Esasen kendisi tasavvufta 
özel bir yol tutmuştur. 

Tasavvuf bir hal ve zevk mesleğidir. Tasavvuf akli ve nakli ilimleri ihata 
eder (2 5 1 ) .  Tasavvuf yoluna girenlerin kalbini kötü sıfatlardan temizlemesi 
şarttır. Fakat bu yolda yürümek güçtür. Bazıları daha yolun sonuna varmadan 
hulul, ittihad ve ittisal gibi yanlış saplantılarla aldanabilir (2 5 2). Bir takım kim
seler de bir hal sahibi olunca amelin lüzumsuzluğunu zannedebilir. Böyle bir 
düşünce yanlıştır ( 2 5 3). Tasavvuf yolunda çalışırken ilim ve amele uymak 
gerekir (2 5 4) .  

244 Bak.  al-Makıad al-Aına, s .  r ı o ;  Carra de Vaux, Gazali, s .  r 8 3 ; ithaf as-Sade, c. VII, 
i. 247. 

24ı Bak. al-Mımkiz, s.  20. 

246 Bak. Aynı eser, s. 20 ;  ithaf aı-Sade, c. III, s .  167- 1 69 ; c.VI, s. 3 3 0 ;  c. Yii, s. 3 j 2 ;  

c .  Vlll, s .  94, 2 1 2 ,  c .  IX,  s .  5 7 5 ,  5 88 ,  604 ; c .  X ,  s .  3 4 ;  Ülken, La penıie de /'lslam, s .  2 3 2 ; İbn 

Teyrniye, Şerh al-Akide al-lifehanfrye, s. l I Z ;  as-Subki, Tabaka/ aı-Şafifrye, c. IV, s. 102, 1 26 ;  
Ravdat at- Talihin, s .  142.  

247 Bak. F.Jabre, La Biographie et  /'Ouevre de Ghazall, s. 76-8 2 .  

248 Bak. Wensinck. La penıie de Ghazzall, s. 9, 1 3-1 4,26. 

249 Bak. Carra de Vaux, Gazali, s. 206-208 ;  La Pensee de Ghazzali, s. 1 5 . 

2 5 0  Bak. al-Gazzali, al-Edeb Ji 'd-Din, s. 71 ,  Matbaa:t Kurdistan. 

2 5 r Bak. ar-Riıale al- Ledımnfrye, s. 22.  

252 Bak. al-Makıad al-Aına, s.  l ı o-r r 6 ;  ithaf at-Sade, c.I ,  s.  2 5 0 ; c. \ı1II, s. 482 ; F. 
Jabre, La Notion De la Ma'rifa, s .  68, 7 5 ; F. Jabre, L'Extaıe de Plotin el  le Fena de Ghazalt 
(Studia lslarnica VI, Paris 1 9 5 6) .  
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z n  .Bak. Miza11 al-Amel, s .  206 ; Kimı'a:rı Saadet, c. I, s .  5 6  vd ; Faysal at-Tefrika, s.  ı 6 .  

2 5 4  Bak. Eyyuh al- Veled, s .  27. 



Gazzali, Allah yolunda çalışırken bir şeyhe bağlanmanın lüzumuna da 
inanıyor (2 5 5) .  İslamiyette açık bir emir olmamakla beraber Gazzali gibi bir 
düşünürün kul ile Allah arasına üçüncü bir şahsın girmesini kabul etmesi ga
riptir. Her halde o devirde yaygın olan tarikat sisteminin ve çevresinin etksinde 
kalmış olsa gerektir. Bununla beraber bu yola girdikten sonra kendi başına 
yürümesini bilmiştir. Gazzali sayesinde tasavvufla dini şuuru geliştirmek ve 
şahsi tecrübeler yaparak ilahi bilgileri öğrenmek imk:lı_u ortaya konmuştur. 
Yine onun sayesinde tasavvuf dinin normal bir unsuru olmuş ve Ehl-i Sünnet'in 
görüşleriyle bağdaşır bir hale gelmiştir (2 5 6). Gazzali kelimcıların münakaşacı 
ve fakihlerin donuk metotlarını bir tarafa iterek tasavvufu benimsemiş ve 
İslamiyete yeni bir ruh vermiştir. · 

Bir çok eserlerinde yer yer tasavvuftan bahsetmesi bu mesleğe olan bağ
Wığındandır. Bu gibi eserlerinin başlıcaları şunlardır : lhya Ulum ad-Din, al
Munkiz. Min ad-Dala/, Mi'rac as-Sa/ikin, Mı/kat al-Anvar, Ravdat at- Talibin, 
Kitab al-Erbain, Eyyuh al- Veled, al-Edep fi'd-Din, ar-Risale al-Ledunniyye, Kimya-yı 
Saadet ve saire . . .  

Düşünürümüzün tasavvufu hakkında sayfalar ve  hatta kitaplar dolusu 
yazılacak şeyler vardır. Biz burada bu kadarla yetinerek Gazzali'nin şüphesini 
anlatırken bu konuya tekrar döneceğiz ve onun tasavvuf yoluna girerek nasıl 
gerçeklere ulaştığını inceleyeceğiz. 

B - Gazzalt'nin şüpheciliği ve iman metodu 

Gazzali'nin şüpheciliği İslam felsefesi tarihi bakımından çok önemlidir. 
Onun şüpheciliğini tahlil etmeden önce, şüpheden bahseden eserleri üzerinde 
durmak isteriz : 

Gazzali'nin, şüphesi hakkında yazdığı yegane eseri al-Munkiz. Min ad
Dala/'dır. Bu eserini hicri 5 00 yılına doğru kaleme aldığı bilinmektedir. Yine 
Gazzali'nin bir kaç cümle ile şüpheciliğe yer veren diğer bazı eserleri de bulun
maktadır. Bunlardan bir tanesi Mizan al-Amel'dir. Bu eserinin sonunda Gazzali 
gerçeği bulmak için şüphe etmenin şart olduğunu belirtiyor (2 5 7). Kimya-:Jı 
Saadet adlı farsça eserinde de insanın inancının şüpheye duçar olabileceğni ve 
fakat bu şüpheden kurtulmak lazım geldiğini beyan ediyor ( 2 5 8). Cevahir al
Kur'an adlı kitabında ise bir ara Ahiret hayatını inkar edenlerin tesirinde kal
dığını, bu yüzden de sapıklığa düştüğünü ve fakat neticede bundan kurtul
duğunu açıklıyor ( 2 5 9 ) . Gazzali, bu eserlerinin hepsini t-l.49 5 - 5  o 5 yılları arasında 

2 5 5  Bak. Aynı eser, s.  n ;  Ravdaı at-Talibin, s .  1 42. 
2 5 6 Bak. Gold%iher, al-A/tıide Va'ı-Şeria fi'l-lslam, s. 1 5 7, 1 5 9 ;  Köprülü, ilk Muta.rav-

vıflar, s. 20, 2 1 8 ;  Nicholson, Fi't-Ta.raPlltlf al-lslaml (Ebu'l-Ala Afıfi'nin önsözii), s.h,v. 
2 5 7  Bak. Mizan al-Amel, s. 216 .  
2 58  Bak. Kimya-yı Saadet, c.I, s .  ı ı 6-n7.  
259  Bak. Cmıhir al-Km-an, s .  36 .  
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yazmıştır (260). Gerçi Louis Massignon verdiği listede (26 1 ), Kimya-yz Saadet'le 
Gazzali 'nin al-Mustasfa adlı diğer bir eserinin h.49 5 yılından önce yazıldığını 
zannetmiştir. Fakat Gazzali bizzat Kimya' da İhya' dan bahsetmektedir (*) . /�a'
nın 49 5 yılında bittiği malumdur. Kimya ise lhya 'nın iki cilt halinde yapılmış 
bir özetidir. Bu da gösterir ki Kinrya-yz Saadet h.49 5 den sonra yazılmıştır. 
aJ-Mustafa'ya gelince : Gazzali, bu eserinin üçüncü sayfasında kendi hayatın
dan birazcık bahsede�ken tedrise döndükten sonra söz konusu kitabını yazmağa 
başladığını açıklıyor. 

Gazzali'nin h. 498 yılından sonra tedrise döndüğü bilinmektedir. Buna 
göre L . Massignon'un bu eser hakkında verdiği bilgi doğru değildir. al-Mus
tasfa'nın 5 03 yılında yazıldığı sanılmaktadır (**) 

· Görülüyor ki Gazzali, kendi şüphesinden ancak bu krizi atlattıktan sonra 
hayatının sonuna doğru yazdığı eserlerinde bahsetmiştir. Bu da onun şüphe
sinin kısa bir müddet değil, uzun yıllar devam ettiğine bir karine olabilir. Esa
sen aşağıda yapacağımız tahliller bunu daha açık surette gösterecektir. 

Gazzali, kendi ifadesine göre henüz gençliğinde, zo yaşına gelmeden önce 
taklidi inancı kabul etır.ek istemedi. Yahudi'nin çocuğunun yahudi, Hırısti
tiyanınkinin hırıstiyan, Mecusininkinin ise mecusi olduğunu görüyordu . Bu 
şekilde taklit yoluyla iman etmenin bir telkin ve görenek meselesi olduğunu 
anlamıştı. Hatta bu düşüncesini, Hz. Muhammed'in "her çocuk İslam fıtratı 
üzerine doğar, fakat ebeveyni onu ya hırıstiyan, ya yahudi veya mecusi ya, 
par" (z6z) anlamındaki hadisine dayattı� Gazzali taklidi reddettikten sonra 
gerçek bilgiyi öğrenmek iştiyakına düştü. Fakat bunun için de gerçek bilginin 
ölçüsünü bulmak lazımdı . Düşündü ve anladı ki gerçeğin ölçüsü ·yakini bilgidir. 

Başka bir deyişle bu ölçü ilm-i yakindir. Her şey şüpheden uzak ve yanlıştan 
masun olarak ancak yakin derecesindeki bilgi ile açık bir surette öğrenilebilir. 
İlm-i yakin öyle bir bilgidir ki birisi taşı altın yapsa veya bastonu yılana 
çevirse ve bu hünerlerini delil göstererek ilm-i yakinin aksini isbatlamağa 
kalksa, bu kimsenin iddiası asla kabul edilmez. Böyle bir kimsenin hünerleri 
ilm-i yakin hakkında en küçük bir şüphe uyandırmamalıdır. Eğer bu gibi hü
nerler delil olarak alınıp yakini bilgiden şüphe edilirse, bu bilgi yakiru bilgi 
olamza. İşte Gazzali de " ıo  sayısının 3 den büyük olduğunu, yakin derecesin
de bildikten sonra, bazı mucizelere dayanarak 3 ün ıo dan büyük olduğunu 
iddia edenlere inanmam" diyor. Bu türlü yakini bilgilerin de ancak zaruriyat 
ve hissiyat içinde olabileceğini düşünüyor (26 3). 

260 Bak. V.Chelhot, al-Kuta.ı· al-Mııstale.im et La ronnaissaıue Rationnel!e Chez. Gaz.alt, 
s .  93--94. Damas ı 9 5 7. 

82 

261  Bak. Recmi/ de Textes lnMitı, s. 9 3 .  

* Bak. Ki"!)'a-:J•ı Saadet, c.I, s . 73 . 
** Bak. Chelhot, anılan eser, s. 94. 

262 Buhari'nin Sahih'inde bulunan hadislerdendir. 
263 Bak. al-Mıınkiz., s.  3-4. 



Fakat taklidi redle başlıyan şüphesi gittikçe büyüyor. Edindiği hissi ve 
zaruri bilgiler üzerinde düşünmeğe başlıyor. İlkin duyular yoluyla elde edilen 
bilgilerin sağlam ve inandırıcı olamıyacağı sonucuna varıyor. Çünkü tecrübe 
ile anlıyor ki duyu organlarının en kuvvetlisi olan göz bile yanılmaktadır. Hare
ketsiz gibi görünen gölgenin gerçekte hareket ettiğini, uzakta bulunan yıldızın 
olduğundan küçük göründüğünü anlıyor. Demek oluyor ki duyularla elde 
edilen bilgiler hem cisimlerin durumlarına ve mesafelerine, hem de duyu or
ganlarının sıhhatına bağlıdır. Buna göre duyulara ve onlarla öğrenilen bilgileı;e 
güvenmek doğru değildir. Gazzali, bizzat aklın mahsusatı yalanladığını açık
lıyor. Geriye güvenmeğe değer olarak evveliyat, diğer bir deyimle zorunlu 
olarak bilinen akliyat kalıyor. Evveliyattan olan bu bilgilerin bazı örnekleri 
şudur : ı o  sayısı 3 ten büyüktür. Nefy ve isbat tek bir şey hakkında birleşemez. 
Bir şey, hem kadim hem hadis; hem mevcut hem ma'dum ve hem vacip hem 
muhal olamaz. İşte bu tarzda bilinen bilgiler, kendisine şüphe arız olmıyan 
yaldnl bilgilerdendir (264). Fakat Gazzali'nin şüphesi bu türlü bilgilere de 
yayıldı (26 , ) .  Düşündü ki akıl ile elde edilen zorunlu bilgilere de itimat caiz 
değildir. Zira evvelce duyularla kazanılan bilgilerin sağlam ve doğru bilgiler 
olduğunu sanmış, fakat akıl ve tecrübe bu türlü bilgilerin insanı yanıltabile
ceğini göstermişti. B?ylece akıl duyuları yalanlamıştı. O halde itimat caiz gibi 
görünen aklı da yalanlıyan bir kuvvet, bir hakim bulunabilir. Böyle bir hakim, 
aklın ötesinde olabilir. Bunun görünmemesi, yokluğunu isbat etmez. Hatta 
uyku, aklın ötesinde bir hakimin varlığına bir işarettir. Zira uykuda bazı olaylar 
ve suretler görülür. O esnada bunlar gerçek zannedilir. Fakat uyanınca hepsi
nin yalan olduğu anlaşılır. Uyku halinde görülenler, ayıklıktaki hale nisbetle 
yalan olduğu gibi, akıl ötesindeki hale göre de uyaruklıkta görülen ve anlaşılan
lar yalan olabilir. Uyanıklığın akıl ötesi hale nisbeti, uykunun uyanıklığa nis
beti gibi olması mümkündür. Akıl ötesindeki bu hal, belki sufilerin müşahade 
ettikleri haldir. 

Gazzali böylece iki ay kadar hiç bir şeye inanamadı ve güvenemedi. Tam 
olarak Sofistlerin ve Yunan şüphecilerinin haliyle hallenmişti. Ne duyular, 
ne de aklın mahsulü olan zaruri bilgiler onu kandırmıyordu (266). Fakat birden
bire Allah imdadına yetişti. Akli bilgilerin yakin derecesinde sağlam ve mevsuk 

264 Bak. 4/�MunJ:iz., s. 4; Obermann, Der Philosophurhe Und Rıligiöse . Subje/etiois11111s 

G�alu, s .  26, l.eipzig 1 9 2 1 .  
2 6 5  Bak. al-Mun/ei!(., s.  4-5 ; Ebu Ride, al-Gha!(.ali Und seİ118 Widerlıgımg de r  gri1&hisçhen 

philosophiı'nin önsô!(.11, s. 6, Madrid 1 95 2 ;  Ebu Bekr Abd ar-Razık, Ma'a'l-Gaz.all fi Munleiz.ih 

min ad-Dala/, s. 67, Matbaat al-İtimad, Mısır. 

266 Gazzali'nin şüphesi hakkında bak : Tarih al-Felsefe/ al-ArabiJye, c. 11, s .  246 ; Ülken, 
lılôm Fılnfesi Tarihi, s. 326-327 ; Quadri, anılan eser, s. 124- 1 2 5 ; Wensinck, anılan eser, s. 
1 04-105 ; Zeki Mubarek, al-Ah/a/e lnri al-Gaz.tali, s .  1 77-1 78 ;  L. Gardet, lnlrotlıı&lion . .  , s .  68 ; 
Gilson, La philosophie A11 MoJ•en .Agl, s. 5 5 6 ;  Emest d'Aster, Histoire de la Philosophie, s. 141 ; 
H. Nuveylati., aJ.Gaz.a/I, s. 20 ; H.Hachem, La Cri#re de l'aclion, s. XXXI ; E. BrChier, La 
Philosophie D11 Moyen Agı, s. 220, Paris 1 949. 
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olduğuna kanaat getirdi . Bu kanaat ve inanç, düzenli deliller ve tertipli sözler 
yarclımiylc olmadı. Allah'ın, kalbine attığı bir nur yardımiyle akli bilgilerin 
sağlamlığına inandı. Gazzali böyle ilahi bir nurun mevcudiyetinin bazı ayete 
ve hadislere aykırı olmıyacağını da göstermektedir : Kur'an'da "Allah hidayete 
götürmek istediği kimsenin göğsünü 1slam'a açar" (z67) anlamında bir ayet 
vardır. Hz. Muhammed bu ayeti açıklarken şöyle söylemiştir : "bu Allah'ın 
kalbe attığı bir nurdur" (z68) .  Hz. Muhammed diğer bir hadisinde "Allah, 
halkı karanlıkta yarattı , sonra onlar üzerine nurundan saçtı" (269) demiştir. 
Diğer bir hadisinde de "zamanınızda Allah'ınızın lutufları vardır, kendinizi 
bu lutuflara mazhar kılmıyormusunuz" (z70) diye buyurmuştur. 

İşte Gazzal i 'nin şüpheciliğinin birinci devresi seziş gücüne dayanan ve 
teolojiye de aykırı olmıyan bir delille böylece sonra erer. Fakat O bu devrede 
sadece bir nevi bilgi teorisi yapmıştır. Akıldan ve duyulardan şüphe etmiş, 
neticede ilahi bir nurla akli bilgilerin sağlamlığına inanmıştır. Şüpheden yakine 
geçmesini bilmiştir. Şüphesini felsefi ve mantıki delillerle işlemiş ve anlatmıştır. 
Şüpheden sonra bir seziş ve doğuş gücüyle zaruriyatı kabul etmesi , gerek İs
lam felsefesi ve gerekse Yunan şüphecilik tarihi bakımından ori j inaldır. Gerçi 
Gazzali'nin şüphesi birinci devrede tamamen kesilmemiştir. Ancak birinci 
devrede sağlam ve yan ıltmıyan bilgilerin mevcudiyetine inanmıştır. rakat 
gerçeğin henüz nerede olduğunu bulamamıştır. Bir çok bilginler Gazzali'nin 
şüphesini bir bütün olarak inceleme konusu yapmışlar veya onun birinci dev
rede z ay, ik inci devrede ise 6 ay kadar şüphe krizine duçar olduğunu ileri 
sürmüşlerir. Bizce Gazzali'nin birinci devre şüphesi gençliğinde vaki olmuş
tur. Bu birinci devrede doğru bilginin ölçüsünün akliyat olduğu sonucuna 
varmıştır. Daha sonra da bizzat gerçeği aramağa başlamıştır. Bu da ikinci devre 
şüphesinin başlangıcıdır. İkinci devrede düşünürümüzün amacı, doğru imanı 
ve bizzat gerçeği bulmaktır. Bunun için h.488  yılına ka�ar her fırkayı ve 

'
taifeyi 

incelemeğe girişti .  

O da Yunanlı Pyrrhon ve Timon gibi iki felsefi ekolün veya iki fırkanın 

birbiriyle anlaştığına şahit olmuyordu . Her okul ve her fırka gerçeğin kendi 
yanında olduğunu iddia ediyordu. Kendi zamanındaki taifelerin durumunu 
gözden geçirdi ve bunların başlıcalarını 4 gruba ayrıdı. Gerçeğin bu taifeler
den birinde bulunacağını, bu 4 tallede aradığını bulamadığı takdirde, gerçek
ten ümidini kesmek gerektiğini farzetti. Taklitten kurtulduktan sonra, tekrar 
ona dönemezdi. Zira mukallidin, taklitçi olduğunu bilmemesi gerektiğini 
biliyordu. Gerçeği bulmak ümidiyle ilk in kelamcıların, daha sonra felsefeci-

267 En'am suresi, ayet : 12 � .  
268 B u  hadisi İbn al-Cerir ve Abd ar-Rezzak zikretmiş, lbn Kesir de senediyle birlikte 

Tefsirinin üçüncü cildinde bu hadisten bahsetmiştir. 
269 Bu hadis, Ahmed b.  Hanbel'in Mu.rnetl'inde vardır. 

270 Bu hadis, Suyuti'nin al-Feılı al-Kebir'inde bulunmaktadır. 
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lerin, üçüncü olarak Batınilerin ve sonuncu olarak da sufilerin düşüncelerini 
inceledi (27 1 ) . Bu araştırmaları çok uzun yıllar sürdü . 

Kelam ilmini inceledi. Bu ilim, Gazzali gibi akli zaruretler haricinde bir 

şey kabul etmiyen bir filozofu kandıramazdı . Nitekim kendisi "kelam benim 
için kafi ve şikayet ettiğim derdime şafı olmadı" demiştir. 

Felsefeyi ve felsefecilerin sınıflarını da inceledi. Bunların ilimlerinin bazı

larının doğru ve faydalı, bazılarının ise dine aykırı olduğu kanısına vardı. Fel
sefeciler de ona gerçek bir iman ve ruh sükunu veremedi. 

Batınileri Bağdad'da hoca olduğu zaman iyice araştırma konusu yapu. 
Fakat bunların, akıl ve düşünceye aykırı bir yol tuttuklarını gördü. Onları 
şiddetle reddetti. 

Geriye Sufller kalmıştı. Ôtedenberi de sufilere bir yakınlığı vardı. Bu ilk 

üç taifeden umduğu sonucu alamayınca, bütün gücüyle sufileri derinliğine 
incelemeğe başladı. Yalnız sufileri, sadece okumakla ve ilimle anlıyamıyacağına 
·
·kanaat getirdi. Onları tam kavra.mak için ilmin yanında amelin de lazım ol
duğuna inandı (272). Tanınmış mutasavvıfların kitaplarından elde edilmesi 
mümkün olan bilgileri öğrendi. Onların ilimlerinin amacı, nefsi kötü sıfat
lardan temizlemek, kötü ahlaktan uzaklaşmak ve zikir yoluyla kalpten Allah 
sevgisi hariç her şeyi silmekti. Gazzali tasavvufun amacına, zevk ve hal sahibi 
olmak ve bizzat kötülüklerden arınmakla erişilebileceğini iyice anladı. Bu il

min gereğini bizzat tatbik etmek ve tasavvufun amacına ulaşmak iştiyakına 
tutuldu . Böylece ilahi bir gerçek varsa, onu bizzat yaşamak istiyordu. Esasen 
uzun yıllar şer'! ve akli ilimleri incelemesi ve gerçeği araması esnasında, bazı 

iman esaslarına yakin derecesinde inanmıştı (273) . Bu iman esasları şunlardır : 

ı- Allaha iman . 

2- Peygambere iman. 

3- Ahiret hayauna iman. 

Gazzali bu üç iman esasına belli delillerle inanmamıştı. Bununla beraber 
tafsil edemiyeceği bazı yollarla böyle bir imana ulaştığını söylüyor. Lnana 
götüren bu yollar şunlardır : 

ı - Sebepler. 

z.- Karineler. 

3- Tecrübeler. 

Gazzali bu konuda bize yukardaki üç kelimeyi zikretmekle yetiniyor. Bu 
kelimelerden üçüncüsü hariç ilk ikisinin anlamı oldukça kapalıdır. Kim bilir 

a.71 Bak. a!-Mımkiz., s. 6.  

272 Bak.  Anılan eser, s. 20. 
273 Bak . Anılan eser, s. 20 ; Fa)'Sal at-Tefrika, s.  1 5 .  
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belki de sebeplerle varlık meselesi hakkında düşünmeyi kasdediyor . Elle tutu
lur, gözle görülür bir alemin mevcudiyetine ve onun ilk Muharrikine felsefeyi 
incelerken inanmış olabilir. Bu alemin bir yaratıcısı bulunduğuna dair inancını 
böylece düşünce yoluyla bulmuş olması mümkündür. Her şeyin bir sebebi 
olması teorisinden, bir ilk kuvvet, ilk yaratıcı yani Allah. 

fikrine yükselmiş ve 
inanmış bulunabilir . Onun Tehafut 'de nedenselliği reddetmesi, Ehl-i sünnet 

inancını korumak çabasından doğumuş olsa gerektir . Esasen Tefhafut'ü yaz
maktaki amacı dinin felseden üstün olduğunu göstermektir . Fakat her eserinde 
aynı şekilde düşünmemiştir. Esasen onun şüpheciliği ve Munkiz.'de sebeplere 

· önem vermesi, nedensellik prensibine ne kadar değer verdiğini gösterir. 

Karinelerle bir nevi altıncı duyguyu yani sezgiyi kasdetmiş olması muh
temeldir. Zaten aklın ötesinde bir alemin ve hakimin varlığını farzetmekle, 
akıldan üstün bir kuvvetin mevcudiyetini ileri sürmüştü. Akıl ötesindeki bu 

filemi, hazan mutasavvıfların bahsettiği hale, hazan da Ahiret hayatına benzet

mişti (274). Munkiz'de nübüvvetten bahsederken, bunun akıl ötesi bir hal 

olduğunu ve akılla kavranamıyacağını belirttiğine göre (27 5) ,  Gazzali karine 
adı verdiği bir sezginin de yardımiyle Nübüvvetin ve Ahiretin gerçekliğine 
inanmıştır. 

Üçüncü olarak , imana ulaşmak için tecrübeden faydalanmıştır. Gazzali' -
nin tecrübelerini üç bölüme ayırmak mümkündür : 

a- Kitaplardan öğrendiği bilgiler ve bu bilgilerin kendinde bıraktığı 
izler. 

b- Uykuda gördükleri rüyalar (276) ve bu rüyaların hazan vakalara uygun 

çıkması. 

c- Zikir ve bazı ibadetlerin insan ruhuna ve dini yaşanışına tesir etmesi. 
Mesela az yemek , az uyumak, az konuşmak ve zikre devam etmek sufllerin 

bazı gaybi hallere ulaştıklarını iddia etmelerine sebep olmaktadır. Gerçi Gazzali, 

henüz Bağdad'da iken tam olarak sufilerin yoluna süluk etmemişti. Fakat 
üstadı al-Farmadi'nin delaletiyle bazı zikir tecrübelerine de girişmişti. 

Fakat Gazzali'nin henüz Bağdad'da iken ulaştığı bu iman derecesi, arif
lerin imanı kadar kuvvetli değildir . Belki bu iman, Mütekellimlerin imanı 
derecesindedir. Nitekim kendisi imanı başlıca 3 dereceye ayırmaktadır (277) : 

ı- Kültürsüz kimselerin imanı. Buna taklidi iman da denir. 

274 Bak. al-Munkiz.. s. 5 .  
275  Bak. Aynı eser, s .  z 5 .  
276 Bak. Aynı eser, s .  2 5 .  

z77 Bak. lhya Ulum ad-Din, c .  Ill, s .  1 5 ; lthaf as-Sade, c .  VII, s .  z 3 9 ;  Mi'ra& aı Sa/ikin, 
s.5-8.  Bu sonuncu eserde Gazzali imanın üç derecesine, münafıkların inancını ekliyerek dörtlü 
bir iman sınıflaması yapmıştır. 
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z- Mütekellimlerin imanı. Bu da inceleme ve araştırma vasıtasiyle edi
nilen imandır. İmanın bu derecesi, birinci maddedeki imana yakındır. 

3- Ariflerin imanı, İmanın bu derecesine ulaşan, gerçeği bizzat yaşamış 
ve her şeyi yakin nuruyla görmüştür. Böyle bir imanın sırrına ermek için kalbi 
bütün . kötülüklerden ve dünyevi arzulardan arıtmak ve onu riyazetle par
latmak gerekir (z.78). 

Gazzali Bağdad'da iken imanın son basamağına henüz yükselememişti. 
Çünkü düyevi arzular peşinde icİi . Bu durumunun kendisi de farkına vardı. Ahi
ret için faydalı olmıyan ilimlerle uğraştığını, şöhret ve mevki peşinde olduğunu, 
ilim ve a�elde riyakarane bir yol tuttuğunu anladı. Ruhi bir buhran içine düştü. 
Gerçek imana kavuşmak ve gerçeği bizzat bulup yaşamak istiyordu. Fakat 
maldan, mülkten, şöhret ve mevkiden vaz geçmek kolay olmuyordu. Bir yan
dan her şeyi terkedip tasavvuf yoluna iyice süluk etmek istiyor, diğer yandan 
sahip olduğu ikbal ve nimetlerden bir türlü ayrılamıyordu. Onun bu nefsi mü
cahedesi h.48 8 yılında 6 ay kadar sürdü. Neticede yemeden, içmeden kesildi. 
Yediği yemekleri hazmedemez oldu. Zayıf ve h�lsiz düştü. Doktorlar on
dan ümitlerini kestiler. Onun hastalığının sebebini anlıyamadılar. Zira 
Gazzali'nin derdi cismani değil, ruhani idi. Nihayet türlü bahaneler uydu
rarak Bağdad'ı terketti. Suriye'de ve şurada burada münzevi bir hayat sür
meğe başladı. S�fllerin kitaplarından öğrendiklerini tam manasıyle tatbik 
ve tecrübe etmeğe koyuldu. 

Burada, Gazzali'nin inzivaya çekilişini samimiyetsizlikle vasıflandıranlar 
üzerinde durmak isteriz. Bunların başında Dr. Abd ad-Daim gelir. Abd ad
Dalın Gazzali'nin şöhret için inzivaya çekildiğini, yalan söylediğini, mal mülk 
düşkünü olduğunu ve ilahi gerçeğe ulaşmadığını iddia ediyor (279). Bunların 
iddia ederken de hiçbir ilmi delil gösteremiyor. Bir defa Gazzali şöhrete düşkün 
olsaydı, Bağdad'daki mevkiini terketmezdi. Mal mülk sevdasında olsaydı, 
inzivaya çekilmeden önce çocuklarının nafakası hariç, her şeyini dağıtı:nazdı. 
Eğer Munkiz'de anlattıkları yalan ve uydurma olsaydı, meseleleri bu kadar 
derinliğine anlatmaz ve Mizan al-Amel'de şüphenin insanı gerçeğe ulaştıracağını 
teyit etmezdi.  Gazzali'nin i,lahi gerçeği yaşamadığı iddiasına gelince : bu şahsi 
ve psikolojik bir meseledir. Psikolojik bir olayı, birisinin yaş�yıp yaşamadı
ğını yine kendisi bilir. Dışardan böyle bir olayda kesin hükme varmak güçtür. 
Olayı yaşayan Gazzali ise ilahi sırlara mazhar olduğunu Miıkat, ihya ve Kimya-

yı Saadet gibi · çeşitli eserlerinde ve ifadelerinde tekrarlıyor. Buna göre Dr. 
Abd ad-Daim'in iddiasının aksini kabul etmek daha yerinde olur. SayıO Ord. 
Prof. Hilmi Ziya Ülken'in dediği gibi Abd ad-Daim'in tenkidi peşin hazır
lanmış bir fikre göre yazılmış ve sathi kalmıştır (z 8o). 

278 Bak. Faysal-Tefrika, s.  2.  
279 Bak . ltirafal al-Gaz.z.all, s .  24,49, ı 24- 1 5 S .  
280 Bak. Ülken, lslılm Felsefesi, s .  3 5 6.  
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Gazzali'yi inzivaya çekilişinde samimiyetsiz bulanlardan birisi de Farid 
Jabre'dir. Jabre, onun Batınilerden korkusu sebebiyle Bağdad'ı terkettiğini 
ileri sürüyor. Gazzali'nin Bağdad'ı terketmeden de hatalarını düzeltebilece
ğini iddia ediyor (28 1) .  Bu münekkid'in tahlilleri Abd ad-Daim'inkinden daha 
ciddi olmakla beraber ikna edici değildir. Çünkü Gazzali, Bağdad'da emniyette 
idi. Devrin halifesi ona değer veriyor ve onu koruyordu. Diğer siyaset adam
ları da Gazzali'yi teşvik ediyor ve onunla dostca ilgileniyorlardı. Gazzali bunu 
Munkiz'de açıklamaktadır (z.8z.) .  Hem Batıni .tehlikesi, İslam ülkesinin her 
tarafında vardı. Bu bakımdan F. Jabre'ın iddiasını kabul etmek güçtür. Onun 
Gazzali'nin Bağdad'da nefsini islıih edebileceği iddiası da makul görünmüyor. 
Çünkü sufilerin yoluna süluk etmek için Allah'tan gayrı her şeyden yüz çevir
mek gerekir. Bunun tatbiki da mal mülk , şöhret ve mevki, dünyevi saadet 
ve zevkler içinde olmaz. Sufiler uzleti amaçlarını gerçekleştirmek için bir 
vesile bilirler. Gazzali'nin inzivasının hedefi .de bu olsa gerektir. 

Gazzali'nin Munkiz'deki ifadelerini kabul etmiyenlerden birisi de Abd 
al-Celil;dir. Munkiz'in ifadelerini hazan yapmacık buluyor, korku sebebiyle 
bazı olayların anlatılmadığından söz ediyor (z.8 3) . Gazzali'nin samimiyeti 
meselesini ilk defa Abd ad-Daim'in ele aldığını ve filozofumuzun iman esas
larından hiçbir zaman şüphe etmediğini iddia ediyor (z.84). 

Abd al-Celil, bu iddialarını ciddi delillere dayatamıyor. Gazzali'nin, Mun
kiz'i bir öğrencisinin israrı üzerine yazdığını (z.8 5 ) unutuyor. Bundan, filozo
fumuzun gösteriş ve yapmacık ifadelerde bulunmak için Munkiz'i kaleme al
madığı sonucunu çıkarabiliriz. Hem Munkiz'deki tasavvufi ifadelerle, Kitab 
Acaib al-Kalh'de, Kimya'da, Miıkat'ta, Erbain' de ve Maksad al-Asna'da bulunan 
sufiyane sözler aynı mahiyettedir. 

Gazzalinin samimiyeti meselesini ilk defa Abd ad-Daim'in inceleme konusu 
yapuğını iddia etmek ise, bu düşünür hakkındaki tetkikleri bilmemek demektir. 
Bu meseleyi daha önce İbn Teymiye, Fetava'sında ve Macdonald, İslam an
siklopedisinde söz konusu yapmıştır. 

Gazzali'nin iman esaslarından şüphe etmediğini iddia etmek ise Munkiz'in 
baş taraflarındaki ifadeleri inkar etmek demektir. Gazzali burada iki ay kadar 
safsata mesleğinde olduğu gibi şüpheye düştüğünü bizzat açıklamıştır. 

Bizce Gazzali'nin samimiyetsizliğini iddia etmek ve bu9u isbatlamak 
güçtür. Onun inzivaya çekilişini sadece siyasi olaylara bağlamak da doğru değil
dir. Onun yalnızlığı seçmesine şu veya bu siyasi ve içtimai olay tesir etse bile, 
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2 8 1  Bak. Jabre, / 'Oımwe de Ghaz.all, s. 89-93 .  

282 Bak. al-M1111lı:iz., s.  22 .  

283  Bak. Autour de la Sin&lrite J'al-Gaz.z.ali, s .  66-67. 

2 84 Bak. Aynı eser, s. 65-70. 

2 8 5  Bak. al-M1111lı:iz.. s . .  2. 



asıl sebep kalbi'dir, gerçek aşkıdır ve yaratılıştan sahip olduğu araş
tırma sevgisidir. Bunu kendi ifadesi (z86), eserleri ve diğer yazarlar tarafından 
teyid edilmiş fiilleri göstermektedir. Gazzali'nin bu kabiliyet ve araştırma 
sevgisinin gelişmesine, okuduğu bir takım eserlerin ve önce gelmiş bazı düşü
nürlerin de tesir ettiği şüphesizdir. 

Gerçekten Gazzali uzleti esnasında sufiyane bir hayat yaşamış ve onların 
yolunun en doğru yol olduğu kanısına varmıştır (287). Bu yolun doğruluğuna 
öyle inanmıştır ki akılların, hakimlerin ve ilimlerin tasavvuf mesleğinden daha 
güzel ve daha hayırlı bir şey bulamıyacağını ileri sürmüştür. Bu mesleğin 
nübüvvet kandilinin nurundan alınmış gerçekleri içine aldığını söylemiş ve 
yalnızlığı esnasında bir çok sırlara vakıf olduğunu ifade etmiştir. Ona göre 
nübuvvetin gerçeği, aklın ötesinde bulunan bir alemdeki gözle anlaşılır (288). 

Temyiz çağına gelmiş bir çocuk nasıl yetişkin ve akıllı kimselerin kavradık
larını kavrayamazsa, akıl ile de nübüvetin gerçeği anlaşılamaz. Gerçi her in
sanda nebllerde bulunan özelliklerden bir örnek vardır ve her insan ilahi ger
çeklere kavuşabilir. Fakat bunun için ilahl yola girmek, çalışmak ve mutasav
vıfların haliyle hallenmek gerekir. İnsan ameli tecrübelerle şüpheden uzak ve 
zaruri olarak nübüvvet gerçeğini öğrenebilir (289). 

Gazzali, taklit yoluyla öğrenilen ilmi beğenmiyor. Taklidin, ilahi gerçek
lerin ve ilimlerin doğmasına engel olacağını kaydediyor (290). Ona göre ihsan 
gerçek ilmi, başka bir deyimle ledunni ilmi, niyetini Allah için düzelttikten 
sonra başlıca üç yolu izlemekle öğrenebilir : 

ı - Bütün ilimleri tahsil etmek ve bunların çoğundan zevk almak. 

2- Riyazette bulunarak kendi nefsini kontrol altına almak . 
. 

3- Düşünmek. İnsan nefsini düzeltip ilimle kendini eğittikten sonra 
öğrendikleri hakkında düşünürse ona gaybi ilimlerin kapısı açılır (291) .  Böyle 
bir mertebeye ulaşan kimse başkalarının uykuda gördüklerini, ayıklıkta görür. 
Melekutun sırlarına erer. Peygamberlerin vahye sahip olduğu gibi, o da il
hama sahip olur. Daha açık deyimle nefsini bu şekilde eğitip düşüncenin zev

kini tatmış olan kimseye, Allah ledunni ilimler verir (292). 

Nefsi iyice eğitmek için. de kalbi temizlemek ve zikir yapmak gerekir. 
Zikrin başarıya ulaşması için insan, bütün irade ve gücüyle Allah'a yönelmelidir. 
Zikre başlamadan önce kimsesiz bir yer seçmek lazımdır. İşte bundan sonra 

286  Bak. al-M11n!tıiz., s .  3 .  
2 8 7  Bak . Aynı eser, s .  22 .  
288  Bak. Miıkat al-Enı•ar. s.  5 2 ;  al-Mım/tıiz., s. 2 5 .  
2 8 9  Bak. al-Mımltıiz., s .  26 ; Critere de / 'Acti'ln'un önsözü, s .  Yii. 
290 Bak. ithaf, s. 2 32 .  
291  Bak. ar-Risale a/-udmın#yye, s .  3 6-37.  
292 Bak. Kimya-yı Saadet, c. I, s. 2 5-28 ; Miz.an al-Amel, s. 20 ; ithaf, c. VII,  s. 220,245 . 
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Allah Allah diye zikr edilir. Bu dilin zikridir. Bir müddet sonra dilin hareketi 

durur ve kalp Allah Allah derneğe başlar. Daha sonra insan, kalbin tekrarlarını 

da unutur. O, Allah'tan başka her şeyden uzaklaşmış olur. Kalp gözü açılır 

(293). 

Bu metodu evvelce Gazzali'nin üstadı al-Farmadi kullannuştı. 

Daha önce yaşamış  olan Cüneyd ve al-Bistami gibi tasavvuf büyükleri

nın yolu da böyle idi (294). 

Bu mertebe, fena fillah makamıdır. Bu makama ulaşan kimse aşık olduğu 

Allah'tan başka bir şey görmez. Onda yok olur. Hatta onda yok olduğunu da 

unutur. Gerçekler ve ilahi sırlar şimşekler gibi çakar. Bu hal çok devam etmez. 

Etse bile nadirdir (295) . Gazzali, bu halde iken erilen sırları açıklamağa ruh
sat olmadığını ifade ediyor ( 296). 

Gazzali'nin anlattığı ve yaşadığını söylediği bu fena hali, imanın en yük

sek derecesidir. Yani ariflerin imanı ancak yaşamak ve tatmakla erişilen bir 

makamdır. O hazan iman sözüyle kültürsüzlerin imanını, ilim sözüyle bilgin

lerin imanını ve zevk derecesiyle de ariflerin imanını kasdetmiştir (297). Ona 

göre zevk derecesi, artık her tiirlü şüpheden kurtulanların mertebesidir. Fena 

hali de zevk derecesinin başka bir ifadesidir. Bu hale eren ise yakin derecesin

deki bilgiyi elde etmiş demektir (298) .  Çünkü bu halde hiç bir şeyden şüphe 

edilmez. Kendisinde hiç bir şüphe olmıyan bilgi ise yakin derecesindeki bilgi
dir (299). 

Gazzali'nin şüpheden imana geçişini böylece incelemiş bulunuyoruz. 

Şimdi de onun şüphesinin kaynağı ve değeri üzerinde duralım. 

Gazzali'nin şüphesinin kaynağını, yalnız bir şahsa ve yalnız bir okula da

yatmak veya onun şüphesinin orijinallikten tamemen yoksun olduğunu ileri 

sürmek güçtür. Her düşünür kendinden öncekilerden istifade edebilir. Fakat 

bu istifade yeni şeylerin bulunmasına veya ortaya atılmasına engel olamaz. 

293 Bak. Kim)'a:J'I Saadet, c. I, s. 2 3 - 2 4 ;  Mizan al-Amel, s. 43-45 ; Ravdat at- Talibıiı, s .  

140-1 4 1 ; ithaf, c. Vll, s. 221,  246--2 5 4 ;  lbn Teymiye, Kaide fi'l-Mıı'cizat, s .  8 6 ;  Palacios, La 
M_ystiqııe d'a/-Gazz.ali, s. 9 3 ,  Beyrouth 1 9 1 4. 

294 Bak. lthaf, c. VII, s. 247 ; Palacios, anılan eser,. s. 9 3 .  
2 9 5  Bak. Kitab al-Erbain, s .  j 8-66 ; al-MaJ:sad al-Ama, s.  ı ı 5 ;  Miıkat al-Envar, s .  3 9-40, 

5 ı ; La Notion de la Ma'rife, s.  62.  
296 Bak. lthaf, c. VIII,  s .  485 ; E.ı:y11ha'l- Veled, s .  43 ; Miıkat al-Envar, s. 41.  Cevahir al

Kuran'da (s.2 5), kalbi temiz , .n iyeti iyi, manevi hali yüksek olan bazı dostlara bu sırların açı
labileceğini kaydetmiştir. 

297 Bak. al-Erbain, s. 6 5 ; al-M11nkiz, s.  2 3 .  
298 Bak . La Notion de Ma'rife, s.  64-65 ; Carra d e  Vaux, anılan eser s .  204. La Notion 

de Certitude, s. 2 1 -22 ; A meldcz, Controverses Therologiques chez lbn Hazm el Ghazall, (Les Mar
dis de Dar as-Selam MCML/11), Paris 1 9 5 6. 

299 Bak .  lıhaf as-Sade, c. I, s. 4 1 3 ;  Miyar al-fhıı, s. 14 ı ;  al-Afıutasfa, c. 1, s. 28-29. 
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Bunun gibi Gazzall'nin de kendinden önce gelenlerden şüphe etme bakı
mından faydalandığı akla uygundur. 

Gazzali, şüpheci ve mevcut dinleri baltalayıcı faaliyetleri ile tanınmış olan 
İhvan as-Safa'yı iyice incelemişti ( 300). Yunan felsefesinin tesirinde kalan ve 
yıkıcı faaliyetlerde bulunan Batınileri ve düşüncelerini çok iyi tanıyordu. Yu
nan sofistlerinden haberdardı ve bunların fikirlerine, kendi eserlerinde işaret 
etmektedir ( 30 1). Fırkaları araştırırken her şeyi inkar eden zındıkları ince
lemişti (301). Hatta zındıklığı İslamdan ayırmak için Faysal at-Tefrika Beyn 
al-lslam Va'z-Zandaka adlı bir eser de yazmıştı. Munkiz'de felsefecileri üçe 
ayırmasından Dehrileri ve tabiatçıları iyi bildiği anlaşılmaktadır. Louis Mas
signon'un bir izahına bakılırsa, Gazzali, Ebu Hatim Razi'nin eserlerinden çok 
istifade etmişti. Bu zat ise Risalet A'lam an-Nub111J11et adlı eseriyle doktor Ebu 
Bekr Zekeriya Razi'nin şüpheci fikirlerini çürütmeğe çalışmıştı (3 03) .  O halde 
Gazzali dolaylı olarak şüpheci Razi'nin fikirlerini öğrenmişti. 

Farabi'yi iyice incelediğine ve ondan çok istifade ettiğine göre, onun 
şüpheci düşüncelerini de biliyordi. Bilindiği üzere Farabi kötü ruhların hazan 
sonsuz eleme duçar olacağını, hazan da tamamen yok olacağını iddia etmiştir. 
Ona göre ancak iyi ruhlar yaşar. Üstelik Kitab al-Ahlak'da insani saadetin 
yalnız bu dünyada olabileceğini ve bu düşüncenin dışında söylenen her şeyin 
hurafe olduğunu ifade etmiştir. Böylece Farabi, şüpheci ve inkara bir duruma 
düşerek " çelişik fikirler beyan etmiştir (304). Her ne olursa olsun Gazzall'nin 
Farabi'nin şüpheci düşüncelerini bildiği gerçektir. 

Gazzali'nin, Demokritos 'un bazı fikirlerinin tesirinde kalan Eş'arlliğin 
fikirlerini çok iyi bildiği de malümdur. 

Gazzali'nin gerek al-lktisad'da ve gerekse l'!;a 'da zaman zaman az da 
olsa Mutezile'den bahsettiği gerçektir. Demek istiyoruz ki Gazzali, Mutezill
lerden şüpheci Ebu Huzeyl al-Allaf'ın, Nazzam'ın ve Cahiz'in fikirlerini de . 
biliyordu. 

Bizzat al-Munleiz'de açıkladığına göre Haris al-Muhasibinin eserlerini 
okumuştu. Haris al-Muhasibi'nin ise bir nevi gerçeği araştırma

. 
krizi geçirdiği 

bilinmektedir. Nitekim Kitap an-Nesa'ih adlı eserinin önsözünde bunu bizzat 

300 Bak. al-Mrmlııiz., s. 14 ,  1 9 ;  A . Awa, L'Esprit CritiqHe, s.  3 1 2-3 1 3 ,  3 2 1-3 2. z ;  De Boer, 

anılan eser, s. 1 3 6 ;  İbn Teymiye, Kitab an-NubU1111at, s. 8 3 ; Kitab B11gyet al-M«rtatl, s .  5 , ı i ;  
Şerh al-Akitle al-lsfehaniye, s .  ı ı 6. 

3 0 1  Bak. Mi'.J•ar al-llm, s. ı z6-ı z7 ; al-Mımlııiz., s. s ;  İtiraf al al-Gaz.ali, s. 2 1 ,4z. 
3oz Bak. al-Mrmlııiz., s.  3. 
303  Bak. L. Massignon, Le Christ Dans us E11angiles Selon Ghaz.all, s. s 34-5 36, Paris 

1 9 3 3 ·  

304 Bak. Munk, anılan eser, s. 347-349 ; İbn Tufeyl, Hay_� b .  Yakzan, s.  6z.  
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açıklamakta ve buradaki ifadeler Mımkiz'in ilk sayfalarındaki ifadelere benze
mektedir (30 5 ) . 

Nihayet Gazzali'nin Hz. İbrahimin putlardan şüphesini ve gerçek Tanrıyı 
aramasını K11r'an'da okuduğu muhakkaktır ( 306). Bu hususu al-Kı.rtas al
M11.rtakim'de mantık ölçülerine vurarak uzun uzun anlatmaktadır. Bilindiği 
gibi Hz. İbrahim putlardan şüphe ettikten sonra yıldızın ilah olabileceğini 
düşünmüş, fakat sonradan onun battığını görerek olgun bir Varlık, bir ilah 
olamıyacağı netic�sine varmıştır. Yine sırasiyle Ay ve Güneş hakkında bu gibi 
nazariyeler yürüterek gerçek Allah'ı aramıştır. Hz. İbrahim gerçeği ararken 
akıl yardımiyle, yontulmuş putların ilah olamıyacağını anlamıştı. Kur'an'ın da 
teyit ettiği üzere Hz. İbrahim ancak Tanrının eksiksiz, zeval bulmıyan ve her 
şeyi yaratan Varlık olduğunu anlamış ve Allah'ın yardımiyle Allah'a inanmıştır 

(3o7) .  

Yukarıda Gazzali'nin şüphe konusunda istifade ettiği veya edebileceği 
kaynaklar üzerinde durduk. Bu açıklamalarımızla Gazzali'nin bir kopyacı 
veya taklitçi olduğunu iddia ediyor değiliz. Gazzali taklitçi olmadığı gibi, 
taklitçileri de sevmemiştir. Üstelik yukarda fikirlerine dokunduğumuz şüphe
ciler arasınd� Gazzali'nin şüphesi bilgi nazariyesi bakımından orijinaldır. 
Gazzali, sadece alemin ilk sebebini yani Allah'ı aramakla yetinmemiş, gerçek 
ve doğru bilginin ölçüsünü de bulmağa çalışmıştır. Onun bu amaçla geçir
diği birinci devredeki buhran bir kaç ay sürse bile, gerçek imana ve ruh sukıln
una kavuşması çok uzun inceleme ve araştırma sonucunda olmuştur. İmanı 
karinelerle, bazı sebeblerle ve tecrübelerle bulduğuna dair daha önce açıkla
dığımız metot ise Gazzali'ye mahsust':ır .  Bu, İslam düşüncesi bakımından 
orijinaldir. Akli zaruretleri, ilahi bir nurla kabul etmesi ise teolojik olduğu 
kadar felsefidir, yenidir ve bir sezginin neticesidir. ' 

C - Gazzali'nin, Kendinden Önceki Şüphecilerle 
Karşılaştırılması 

ı - Yunan Şüphecileri ve G'azzalı : 

Yunan sofistlerinden Protagoras, tanrıların varlığının kesin olarak biline
miyeceğini ve insanın her şeyin ölçüsü olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre 
dış alemde her şey değişir. Biz, ancak duyularımızın bize bildirdiği şekilde eş
yayı tanırız. Duyular ise, insandan insana ve organların sağlamlık derecesine 

30�  Bak. Kitab an-Naıa'ih, Varak ı b- 3  a, Süleymaniye Kütüphanesi (Bağdadlı Vehbi 

K.) No : 6 1 4 ;  al-M1111kiz, s .  2-4. 

306 Bak. a�-Kıstaı al-M11staklm ve al-Gazzali, al-Munlahalfi'/-Ceıkl, varak : 2 1  b, Kasta

monu Kitaplığı No : 2641 . 

307 Bak. En'am suresi, ayet : 74-8 3 .  
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göre değişir . Değişmez bir gerçek yoktur. Fakat her ferde göre bir gerçek 
vardır . 

. 

Gorgias ise inkarcı bir yol tutarak varlık yoktur demiştir. Ona göre duyu
larımız bizi aldatır. Bu sebeple biz, varlığı tanıyamayız. Netice olarak Gorgias, 
herkes için gerçek olan bir bilginin varlığını kabul etmemiştir . 

Bilindiği gibi Gazzali, a/-Munkiz'de, iki ay kadar safsata mesleğinde ol
duğu gibi, şüpheye düştüğünü açıklıyor. Mi'yar al- İlm'de (308) i!e Sofistlerin 

hissi ve evveli olan yani duyularla ve akılla elde edilen bilgileri inkar ettiklerini 
açıklıyor. Ancak Gazzali "Sofıstai" sözüyle sadece Yunan Sofıstlerini değil, 

aynı zamanda Yunan şüphecilerini de kasdediyor. 

Yunan şüphecilerinin başı Pyrrhon 'dur. Bir de onun öğrencisi ve muak

kibi Timon vardır. Her ikisinin görüşleri birbirine benzer. Bunlardan Pyrrhon 
görünüşlerin realitelere uymadığını, bu sebeple de görünüşlere da yanarak hüküm 
vermenin doğru olmadığını iddia etti . Her şeye karşı ilgisiz kalmak ve hüküm 
vermekten kaçınmak yolunu tuttu . Akla da itimad etmedi. 

Gazzali'nin de bir ara hissiyat ve akliyattan şüphe ettiği malumdur. Ger

çekte Gazzali ile Pyrrhon arasında bazı benzer özelliklerin bulunduğuna dikkati 
çekmek isteriz. Bu özellikler şunlardır : 

ı- Gerek Pyrrhon ve gerekse Gazzali duyular. ve akıl yoluyla elde edilen 

. bilgilerden şüphe etmişlerdir. 

z- Her iki filozof da mal ve paraya kıymet vermezdi. 

3- İkisi de filozoflardan hoşlanmazdı. 

4- Gerek Pyrrhon ve gerekse Gazzali, sade ve mesut bir hayat sürmeyi 
düşünmüştü. 

5- Her ikisi de hareket ve fiilleriyle davalarını tatbik etmek istemişlerdi. 

Ancak aralarında bazı derin farklar da vardır. Yunan filozofu şüpheyi, 
İslam filozofu ise tasavvuf yolunda bulduğu gerçekleri tatbik edip yaşıyordu . 
Sonra birincisi örf ve adete göre yaşamayı tercih ettiği halde, ikincisi taklidi 
şiddetle reddetti. 

Başlangıçta Gazzali de, Pyrrhon gibi şüphenin gerçek iyi olduğuna inanmış 
ve bunu .Mizan a/-Amel'in son kısmında açıklamıştır. Fakat Gazzali şüpheyi, 
gerçeğe ve sağlam imana götürmesi bakımından gerçek iyi olarak kabul etti. 

Pyrrhon ise, hükümler ve görünüşler insanı yanılttığı ve ihtilafa düşürdüğü 
için şüpheyi gerçek iyi ve sükun kaynağı saydı. 

Demek ki aralarındaki bazı benzerliklere rağmen, netice itibariyle her iki 
filozofun yolu tamamen ayrılmıştır. Yunanlı filozof şüpheden kurtulamamış, 
İslam filozofu İse imana ulaşmıştır. 

308 Bak. Mi'yar al-1/m, s. u6-ı ı7. 
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Dialektik şüphecilerden Ainesidemos da çok tanınmıştır. O, Pyrrhon 
dahil kendinden önceki bütün şüpheci filozofların görüşlerini sistemleştirdi. 
Duyu organlarının bizi sağlam ve kesin bilgiye ulaştıramıyacağını tropes adı 
verdiği ve ıo maddede topladığı fikirlerle isbat etmek istedi. Ona göre akıl da 
gerçeğe ulaşmamıza yardım edemez. Akıl bir şeyi isbat etmek için ya gerçek
lere, ya sebeblere yahut da alametlere dayanır. Halbuki gerçekte bunlar mevcut 
değildir. 

Ainesidemos'un duyuları yalanlamak için ileri sürdüğü bazı deliller şun
lardır : 

Canlı varlıklar başka başka yaratılıştadır. İnsanın algılarının, hayvanların 
algılarından daha çok eşyanın realitesine uyduğu iddia edilemez. 

İnsanlar arasında farklar vardır. Her insan eşyayı kendisine göre algılar. 

İnsanların duyu organları değişiktir. Bir eşyayı görme duyusu ve dokunma 
duyusu başka başka surette algılar. 

İnsanın içinde bulunduğu şartlar ve haller, duyumlara tesir eder. 

Duyumlar, eşyanın durumuna, mesafesine ve yerine göre değişir. 

Ainesidemos'un tropes'larının ilk beşini meydana getiren bu deliller, 
Batınilerin kültürsüz kimseleri şüpheye düşürme usullerine benzemektedir. 
Batıniler'in Yunan filozoflarından istifade ettikleri malumdur. Gazzali ise Ba
tıniliği iyi bilirdi. Hatta Fadai'h al-Batıniye'de Batınilerin davet metotlarından 
bahsetmiş ve onların akla da güvenmediklerini göstermiştir. Bu ifadelerimizle 
Gazzali'nin Batıniler vasıtasiyle Yunan şüphecilerinin bazı görüşlerinden 
haberdar olması ihtimalini ortaya koymak istiyoruz. Onun az önce adı geçen 
eserinde sofistlerden bir kaç cümle ile bahsetmesi de bu tahminimizi kuvvet
lendirmektedir (*). 

Fakat Gazzali, Ainesidemos gibi şüphe yolunda değil, iman yolunda 
karar kılmıştır. Neticede akli zaruretleri kabul etmiş ve kendisini imana gö
türen yolu göstermiştir. 

Diğer Yunan şüphecilerinden Karneades ve Agrippa da duyuların ve 
aklın insanı kesin bilgiye ulaştıramıyacağını savunmuştur. 

Demek ki Gazzali'nin şüphesinin başlangıcı Yunan filozoflarının görüş
lerine aykırı değildir. Fakat O, Allah'ın kalbine attığı bir nurla akllyata inana
rak şüphe yerine yakin derecesindeki bilginin ölçüsünü bulmuştur. Sonra 
Yunan şüphecileri gerçeği bulmaktan ümitlerini kesmişlerdi. Gazzali ise ger
çeğin varlığına inanmış, uzun yıllar onu aramış ve tasavvuf mesleğine süluk 
ederek aradığını bulmuştur. 

* Bak. Faılai'h al-BaJıniye, s.  2 1-22. 
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2 - İslam Şüphecileri Ve Gazzali 

Tekafü'iil - Edilleciler ve Gazzali : 

Horovitz'in (309) bildirdiğine göre bunlar, bütün delilleri eşit değerde 
sayarlar. Bazan bir meseleyi müdafaa ve bazan da onun karşıtını iddia ederler. 

İbn Hazın ise Tekafü'ül-Edille'cilere göre hiçbir mezhebin diğerine, hiçbir 
fikrin başka bir fikre galip gelemiyeceğini belirtiyor. Çünkü onlarca bütün 
deliller eşittir. 

Gazzali'ye göre ise Tekafü'ül-Edilleci'ler ikinin birden çok olması gibi 
zaruriyatı kabul ederler. Fakat nazariyatta delillerin eşit değer taşıdığını sanırlar. 
Bunun sebebi de Mütekellimlerin ve diğer fırkaların ihtilafa düştüklerini gö
rerek hiçbir meselenin çözülemiyeceğini sanmalarıdır. Çünkü Tekafü'ül-Edil
leciler, düşüncenin şartlarını ve kanunlarını iyice bilmemektedirler (3 ı o  ). Bu 
yüzden de şüpheye düşmüşlerdir. 

Bilindiği gibi Gazzali de her fırkanın, gerçeğin kendi görüşünde olduğunu 
sanarak başkalariyle ihtilafa düştüğüne işaret etmıştı. Ayrıca inanç
larda taklidin oynadığı önemli etkiyi sezmişti. Bu yüzden de fırkaların iddia
larından ve kendi inancından şüphe etmişti. Fakat neticede bazı sebeplerle, 
karinelerle ve yaptığı tecrübelerle iman esaslarına inanmış ve ftııah'ın kalbine 
attığı bir nurla kendini şüpheden kurtarmıştı. Demek ki Gazzali, Tekafü'ül
Edelleci'lerin hiç kurtulamadığı şüpheden kurtulmuş ve imana ulaşmıştı. 

İslam ülkesinde bir de Reybiyyun veya His bani ye (3 ı ı) denen şüpheci
ler faaliyet göstermişti. Hisbaniye, Laedriye, !neliye (3 ı 2) ve İnadiye olmak 
üzere 3 bölüm� ayrılır. 

Bunlardan Laedriye fırkası, "eşyanın gerçeğinin bulunup bulunmadığı 
isbat edilemez, bu sebeple her şeyden şüphe etmek gerekir" diyenlerdir. 

İndiye fırkasına göre ise eşyanın gerçeği vardır. Fakat onun bu varlığı 
akla bağlıdır. Akıl da eşyanın gerçeğini ya araz veya cevher sayar. 

Görülüyor ki bunlar da şüphe ve tereddüt içindedirler. 

İnadiye'ye gelince : bunlara göre eşyanın gerçeği yoktur. Böyle bir gerçek 
var sayılsa bile bu hayal ve vehimden başka bir şey değildir. 

Bunlarla Gazzali'nin eşyanın gerçeği hakkındaki görüşlerini karşılaştırır
sak, onun daha başka bir yol tuttuğunu görürüz. Gazzali'ye göre elle tutulan 

309 Bak. Dr. S. Horovitz, Der Einflup der Griechiuhen Skepsis aeif die Entwieklung der 
philosophie bei tkn Arabern. Biz bu eseri bizzat görmedik. Fakat Sayın Ord. Prof. Hilmi Ziya 
Ülken'in yardıınlariyle bu kitabtan faydalandık. 

3 JO Bak . Mi'yar al-İlm, s. 1 2 6- 1 27. 
3 J I  Bak. Dr. Cavit Sunar, VahtkJ-i Şuhud Vabtkt-i Vümd Meselesi, s. 3 3 , Ankara 196o. 
3 ı 2 Horovitz bu üç fırka içinde İndiye yerine Sa' adiye fırkasını zikretmektedir. 
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ve gözle görülen bu alem Mülk alemidir. Gözle görülmiyen ve elle tutulmıyan 
diğer bir alem daha vardır ki ona Melekut alemi denir. Mülk alemindeki her 
şey gerçeğin misal ve kabuğundan ibarettir. Asıl öz ve gerçek Meleküt ale
mindedir. Biz bu alemde uykuya benzer bir haldeyiz. Öldüğümüz zaman 
uyanıp gerçeği görebileceğiz. Mülk aleminde iken şeylerin ve ruhların ger
çeğini herkes göremez. Bu yol ancak nefsini çok iyi eğitip temiz ahlaka ulaşan 
bazı kimselere açıktır. Daha açık bir deyişle Mülk aleminde iken gerçekleri 
bazı kimseler görebilir, fakat bu saadete ulaşmak çok zor ve herkese nasip ol
maz (3 1 3) .  

Bu hususta Gazzali 'nin Eflitun'un etkisinde kaldığı ·anlaşılmaktadır. 

Gazzali ve Zanadıka : 

Daha önce belirttiğimiz gibi Gazzali Munkiz'de zındıkları incelediğini 
bildirmiştir. Faysal at- Tefrik,a'da zındıklardan da bahsetmiştir. Bu sebeple 
opun zanadıka'yı iyi bildiği anlaşılmaktadır. 

Zındıklardan Ebu'l-Atahiye, dünyadan nefret ederdi. Nafile ibadetleri 
severdi. Dünya işlerinden çekinmek ve ibadet etmekle manevi temizliğe ula
şacağını sanırdı. 

Gazzali'ni� de yalnızlığa çekildiği sıralarda aynı şeyi yapmak istediği 
malümdur. 

İbn ar-Ravendi, başlangıçta mutezill idi. Sonra Rafiziliğe meyletti. .En 
sonra da bütün din ve mezhepleri reddetti. Peygamberleri sihirbazlıkla suç
landırdı. Akıl ile gerçeğin bulunacağını söyledi. 

Gazzali, gerçeğin nübüvvet nuru ile nurlanmakla bulunabileceğini söyle
diği halde, İbn ar-Ravendi nübüvveti inkar etmiştir. Bu sebeple aralarında 
derin farklar vardır. 

Ebu Bekr Muhammed b. Zekeriya, "Maharik al-Enbfya" ve "Fi Nakd 
al-Et[yan" adlı eserlerinde dinlere ve peygamberlere çattı. Ona göre akıl in
sanlar için yeter. Zaten insanlar eşit yaratılıştadır. Peygamberlerin diğer kim
selerden üstün sayılmaları yersizdir. Onlar birbirini nakzediyorlar. Sonra gelen, 
öncekinin şeriatini değiştiriyor. 

Razi'ye göre dinlerin ve inaçların doğmasının başlıca sebepleri şunlardır : 

ı - Taklit, 

2- Siyaset ve hakimiyet meselesi, 

3- Psikolojik etkiler : korku ve felaket anlarında insanların üstün kuvvet
lere inanması gibi, 

4- Adet ve alışkanlıklar. 

3 1 3  Bak. Cevahir al-Kuran, s .  3 1-3 3 .  
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Ona göre insan için biricik saadet kaynağı, kendisini maddenin bağların
dan kurtaracak olan felsefi bilgilerdir. 

Böylece Razi, dine inanmamış ve dinin dışında gerçeği aramıştır. Gazzali 
ise gerçeği din içinde aramış ve neticede dine inanmıştır. Gazzali, Razi gibi 
taklit ve adet yoluyla varılan inançları bir ara reddetmiştir. Fakat bu hal onda 
araştırma sevgisini artırmış ve onu imana götürmüştür. Razt saadeti madde
nin bağlarından kurtulmakta aramıştır. Gazzali de aynı şeyi düşünmüştür. 
Fakat netice olarak Razi felsefi bilgilerin ve felsefenin saadet kaynağı olduğuna 
inanmıştır. Gazali ise Allah aşkının, Allah'da yok olmanın ve böylece madde
den uzaklaşmanın gerçek saadet kaynağı olduğunu açıkl�mıştır. 

Ebu'l-Ala al-Ma'arri : al-Ma'arri de peygamberlere inanmaz, vahyi ve 
Ahiret hayatını inkar ederdi. Ancak o tek bir Alllah'ın varlığını kabul ederdi. 
Akla önem verir ve güvenirdi. 

Gazzali'nin al-Ma'arri'yi de iyi incelediği anlaşılmaktadır. Zira Gazzali, 
Hz. Ali'nin Ahiretten şüphe eden bir kimseye "işler senin dediğin gibi ise 
ikimiz de kurtuluruz, fakat benim dediğim gibi ise sen helik oİursun, ben 
kurtulurum" ( 3 1 4) dediğini Mizan al-Amel' de naklediyor. Kitab al-Erbain' de 
ise al-Ma'arri'nin, Hz. Ali'nin bu sözünü teyit eder mahiyetteki bir kıta.sırıt 
zikrediyor (3 q) .  İhtimal yoluyla imanı bulmayı gösteren bu metot, daha 
sonra Pascal tarafından işlenecektir. 

Demek oluyor ki Gazzali, -al-Ma'arri'yi ve onun düşüncelerini incelemişti. 
Ancak Gazzali imanda onu geçmiştir. al-Ma'arri, akıl ile her şeyin halledile
ceğini ileri sürdüğü halde, Gazzali kalp mantığı ile gerçeği bulmağa çalışmıştır. 

Gazzali, zındık kimselerden haberdar olduğu gibi, zındık fırkalardan da 
haberdardı. Dehrileri, al-Munkiz'de reddetti. İbahilerin delillerini Kimya-yı 
Saadet'de (3 1 6) çürüttü. Maneviye'nin ışık nazariyesinin etkisinde kaldı. Bunun 
sonucu olarak bir ayete de dayanarak Allah'ın nur olduğunu söyledi. Bu 
hususları Mişkat al-Envar 'da görmek mümkündür. 

Gazzali, Batınilerden de müteessir oldu. Dini nassların batıni anlamlarına 
çok önem verdi. Onları tevile taraftar oldu. Mi;kat al-Envar'da ve Cevahir al
Kur 'an'da her dini emrin bir batıni anlamı olduğunu ileri sürdü. Asıl gerçeğin 
de bu batıni anlamlar olduğunu iddia etti. Ancak �atınileri akide bakımından 
beğenmedi. Batınilerin amaçlarının siyaset ve zındıklık olduğunu anlıyarak 
onların bir çok delillerini çürüttü. Aklı ve düşünceyi baltalamağa çalışmalarını 
hoş karşılamadı. 

Gazzali'nin İhvan as-Safa'yı da iyi incelediği bilinmektedir. Yunan fel-

3 14 Bak. Mizan al-Amel, s. I 2.-I 3 ;  Ülken, lslôm Felsefesi, s. 377 .  
3 1 5  Bak. Ülken, lslam Felsefesi, s. 378 .  
3 ı 6  Bak . .  Kimya-yı Saadet, c. 1,  s.  5t vd.  
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sefesinin bir kısmını onlar vas ıtasiyle öğrendi. Fakat onların felsefesini çürük 
ve delillerini çelişik b_uldu. 

-

Hasılı Gazzali , genel olarak zanadıka'yı inceleyip onlardan bir çok şeyler 
öğrendi . Fakat inanç bakımından zanadıka inkardan kurtulamadığı halde, 

Gazzali imana ulaştı 

Mu'tezile ı ·e Gazzali : 

Mu'tezile fırkasının ise, zındıklardan ayrı bir tutumu vardır. Bunlar akılcı 
idiler. İyilik ve kötülüğün aklen bilin mesini vacip saydılar. Şerri , kendi nefislerine 
izafe ettiler. Böylece de kötü fiillerin yaratılışını Allah'a atfetmekten sakınmak 
istediler . Gazzali ise Ehl-i Sünnet gibi düşündü. İyilik ve kötülüğün (husn ve 
kubh) şer'an bilineceğini söyledi. Fiillerin külli iradeyle Allah tarafından yara• 
tıldığını, cüzi iradeyle de k u l  tarafından kazanıldığını, açıkladı . 

Mu'tezile'nin iddiasının,  Allah'ın kudretini s ınırlayıcı olduğunu ifaade 
etti (3 1 7) . .  

Fakat mutezililerden al-Allaf, an-Nazzam ve al-Cahiz gibi bazı düşünürler, 
felsefede ileri gittiler. Hatta şüpheci düşünceler ortaya attılar. Bunlar Yunan 
filozoflarından çok faydalanmışlardı.  

Bunlardan Ebu Huzeyl al-Allaf, Allah'ın'ın k udretinin bir gün sona ere
ceğini sanırdı .  Gazzali ise Allah'ın kudı.ıetinin sonsuz olacağına inanırdı . 

an-Nazzam ise tekafü'ül-edilleye inanmakla suçlandırılmıştı. Haberlerin 
ve hadislerin doğruluğundan şüphe ederdi. Nakil yoluyla elde edilen bilgilere 
pek güvenmezdi. Allah'ın varlığının akılla bilineceğini söylerdi. 

Gazzali ise hadis ilminde zayıftı. Bunu kendisi Kanun at-Tevil'in son say
fasında itiraf etmektedir. Bununla beraber doğruluk derecesini tahkik etmek
sizin bir çok hadisleri /�a'sında zikretmiştir . Ayrıca aklın, Şeriat olmaksızın 
gerçeğe ve Allah'a kavuşmağa yetmiyeceği tezini savunmuştur. Görülüyor 
ki  akıl ve kritik düşünce bakımından mutezm filozof daha ilerdedir . 

Cahiz de kritik zihniyete sahip bir düşünürdü. Akla uygun olmıyan haber
leri asla kabul etmezdi. Her şeyin tabiat icabı vuku bulduğuna inanırdı. Hocası 
Nazzam 'a dayanarak şüpheciliğin önemi üzerine dikkati çekti. Şüphe edilmek
sizin ve akıl ölçüsÜne vurulmaksızın hiç bir bilginin yakin derecesinde olamıya
yacağı tezi üzerinde durdu. 

Cahiz'in Kitab al-Ha.JJan'da kaydettiği bu ifadeler, Gazzall'nin Mizan al
Amel'in son cümlelerinde bahsettiği hususlara benzer. Gazzali de şüphenin 
gerçek doğruya götüreceğini belirtiyordu . 

3 ı 7 Bak. Kitab al-Erbain, s. ı ı .  
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Cahiz, şüphe etmenin seçkin kimselere mahsus bir fiil olduğunu, kültür-
- süz kimselerin böyle bir fiilden sakınması gerektiğini belirtmişti. Gazzali ise, 

gerek al-İktisad fi'l-ltikad'da ve gerekse //cam al-Avamm an-1/m al-Kelam'da 
cahil kimselerin kelim ilmiyle uğraşmamalarını tavsiye etmişti. Gazzli'ye göre 
kelam ilmi kültürsüz kimseleri şüpheye ve sapıklığa götürebilir. 

Görülüyor ki akıl konusunda olmasa bile, şüphe bakımından her iki filo
zof arasında benzerlikler vardır. 

Muhasibi ve Gazzali : 

Muhasibi, Gazzali'ye etki yapan tanınmış mutasavvıflardandır. Gazzali'
nin, Muhasibi'nin Kitab an-Nasa'ih'ini de okuduğu anlaşılmaktadır. Zira Mun
kiz'in baş taraflariyle bu eserin giriş kısmı karşılaştırılırsa, düşüncelerin ve 
ifadelerin birbirine benzerliği açıkça görülmektedir ( 3 1 8). Muhasibi de gerçeği 
bulmak için bir kriz geçirmişti. Ancak onun gerçeği araştırması bilgi nazariyesi 
açısından olmadı. O fırkaların çokluğunu ve sonsuz ihtilafa düştüklerini gör
müştü. Bunların hangişinin yolunun daha doğru olduğunu araştırdı .  Neticede 
Peygaberin ümmetinin ek;seriyetinin Kur'an'a ve takvaya bağlı kaldığını 
görerek onların izinden yürüdü. Kur'an'ın emrettiği farzları yapmanın, haram 
kıldığı şeylerden sakınmanın ve Hz. Muhammed'e uymanın en doğru yol 
olduğuna inandı (3 1 9) . 

Görülüyor ki Muhasibi, ne duyulardan, ne de akıldan hiç şüphe etmemiş
tir. Bu sebeple onun şüphesi Gazzali'nin birinci devredeki şüphesine asla ben
zemez. Ancak Gazzali'nin ikinci devredeki şüphesi ile Muhasibi'nin durumu 
arasında benzerlik vardır. Her iki düşünür çeşitli fırkalar arasında gerçeği 
aradığına göre bu benzeyişi inkar etmek güçtür. Fakat bu safhada bile Gazzali
nin şüphesi daha devamlı ve daha açıktır. Gazzali, uzun yıllar fırkaları araş
tırmak ve tecrübeler yapmak.la yakine ulaşmıştır. _  Muhasibi ise Ümmetin icma'
siyle Kur'an'a uymakla doğru fırkanın yoluna girmiştir. Gazzali'nin onun eser
lerinden faydalanmış olması, kendi düşüncelerinin orijinalite'sini örtecek 
mahiyette değildir. 

D - Gazzali'nin bazı baulı filozoflarla karşılaşttrılması 

Bir çok düşünürler Gazzali ile çeşitli batılı filozoflar arasında şüphecilik 
bakımından benzerlikler bulmaktadır. Bu filozoflar arasında en öneıııli olan
lar Augustinus, Montaigne, Pascal, Descartes ve Hume'dir. Bunlardan Augus
tinus (M. 3 5 4-430) ile Gazzali'yi en güzel şekilde karşılaştıran Heinrich Frick 

3 1 8  MWıasibi'nin bu eserinin yazma bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde B. 
Vehbi) No : 614 de kayıtlıdır. 

3 1 9 Bak. Kilab an- Nasa'ih, varak : ı b- 2 a. 
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olmuştur. (3 20). Pasa! ( 1 6 2 3 - 1 662) ile Gazzali arasındaki benzerlikleri ve bağ

lantıları ise sayın Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken gayet güzH bir surette göstermiş .  
ve tahlil etmiştir ( 3 2 1) .  B u  sebeble biz  burada Gazzali 'yi sadece Montaigne, 

Descartes ve Hume ile karşılaştırmağa çalışacağ ız : 

Montaigne ( ı ı 3 3- 1 ı 9 2) Essais (Denemeler ) 'inde insanın özünü araştırmış, 
ince sezgileri_ni dile getirmiştir . Onun başlıca konusu ve meselesi insanı tanı
maktır. BunUn için de ilkin kendisini ve kendi bilgi�inin sınırını aramıştır. 
Çünkü ona göre her insan gibi kendisi de tabiatın kanununa tabidir ve onun 
bir parçasıdır (3 2 2) .  Her insanda insanlığın bütün halleri vardır. Kendisini an
laması demek, genel insanı ve dolayısiyle tabiatı anlamak demektir. İnsan , 
içinde kımıldanan tabiatı ve onun kanunlarını tanırsa mutluluğun yolunu 
bulmuş olur. Bunu n için de "nereden geldin" ve "nereye gidiyorsun" sorula
riyle meşgul oluyor. Fakat bu sorulara cevap da veremiyor. Montaigne'e göre 

değişiklikler arasında doğruyu bulabilmek için şüphe etmek gerekir. Bunun 
için de daima "neyi biliyorum" sorusunu sormalıdır (3  2 3). 

Montaigne, insan düşüncelerinin çoğunun, dinler ve kanunlar gibi, öte
denberi süregelen inanışlara dayandığına dikkati çekiyor ( 3 24). İnsanın böylece 

başkalarından ve d ışardan gelen inanışların etkisinde kaldığını göstermek 
istiyor. Bu da bir nevi Gazzali 'nin taklit yolu ile edinilen inançlara hücumuna 

benziyor. 

Montaigne, yine Gazzali gibi duyulardan gelen hiçbir şeyin kesin olmadı
ğına işaret ediyor ( 3 2 5 ) . 

Gazzali'nin şüphe ederken uyan ıklığa nisbetle rüyada görülenlerin alda
tıcı ve ak ıl ötesi aleme nisbetle de uyan ık lığın aldatıcı olabileceği üzerinde 
durduğunu daha önce görmü ştü k . Montaigne'den aşağıda vereceğimiz ' pasa j
lar da aşağı yukarı Gazzali 'nin söylediklerinin aynıdır : "hayatımızı rüyaya ben
zetenlerin sandıklarından çok hakları var galiba. Rüyada ruhumuzun sürdüğü 
hayat, gördüğü iş, kullandığı güç uyanık halimizdekinden hiç de aşağı kal

mıyor . Şüphesiz rüyadaki hayat daha gevşek, daha bulanık . . . . .  Evet, derin 

uykular hazan rüyaları siler süpürür, ama uyanıkken de hiç bir zaman iyice 
uyanık değiliz, o zaman da nice hayallerimiz, ki uyanık rüyalardır ve rüyalardan 
beterdir, kaybolur gider. Madem aklımız ve ruhumuz uykuda düşündüklerimize 
meydan veriyor, rüyada gördüğümüz işleri uyanıkken gördüğümüz işler 

3 20 -Bak. H. Frick, Glaz.aliı Selbıtbiographie .. , Giessen 1 9 1 9 . 
3 2 1  Bak. lıldm F-8/ıejeıi Tarihi, s. 3 77- 3 87.  
pz Jiak. Montaigne, Denemeler, çeviren : S .  Eyuboğlu, s .  2.2., İst,  1 960. 

3 2 3  Bak. D' Aster, Hiıtoire de la Philoıophie, s .  1 77 ;  Prof. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, 

s . 1 7 1- 1 72, 1 80, lst. 1 96 1 ; Fouillee, anı.lan eser, s .  2.2. l . 
3 24 Bak. Denemeler, s. 1 30. 
pj Bak. aynı eser, s. 1 44. 
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gibi kabul ediyor, ne diye düşüncemizin, hayatımızın bir çeşit rüya olmasını, 
uyanık halimizin bir çeşit uyku olmasını yadırgıyoruz ?" (3 z6). 

Montaigne, doğruyu bulmak için duyulara güvenmediği gibi akla da gü
venmiyor. Gazzali gibi her mezhebin, her dinin saliklerinin kendi inançlarının 
üstünlüğünü ileri sürmelerinden şikayet ediyor. Bu karışıklıktan kurtulmak 
için de "olmıyan bir hakimin olması lazımdır" diyor ( 3 27). 

Gazzali nasıl "insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar" ( 328) sözü 
üzerinde durdu ise, Montaigne de "Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır" de
miştir (3 z 9).  

Sonra Gazzali, nasıl M11nkiz'de kendisini anlattı ise, Montaigne de Dene
meler'de aynı şeyi yapmıştır. Hasılı Gazzali ile Montaign� arasında benzerlik
ler çoktur. İkincisinin birincisnden haberdar olması muhtemeldir. Nitekim 
Montaigne, Hz. Muhammed'in Cenneti nasıl tasvir ettiğinden Denemeler'de 
bahsetmektedir ( 3 30) .  Bu da gösterir ki o İslam kültüründen haberdardır. 
Endülüslü Müslüman filozoflar ve bazı tercümeler vasıtasiyle Gazzali'yi de 
tanımış olması uzak bir ihtimal değildir. 

Descartes ( 1 5 96-1 6 5 o)'a gelince : Onun kurduğu metot çok tanınmıştır. 
Ona göre bize objelerin yalınç ve son unsurlarını en doğru şekilde anlatan bi
lim aritmetiktir. 

Çünkü onun delilleri apaçık ve kesindir. Descartes'ın metodunun amacı 
her şeyi aritmetik kesinlikte bilmektir. Bu sebeple metodunun ilk prensibi, 
açık ve seçik olmıyan şeyleri kabul etmemektir. İkincisi unsurları mümkün 
olduğu kadar analiz etmek yani çözümlemektir. Üçüncüsü bu unsurlar arasında 
bir sentez yani birleştirme yapmak ve gerekirse onların aralarında bir düzenin 
b�lunduğunu var saymak. Metodunun son prensibi olarak Descartes, bir şey 
ihmal etmediğinden effi.in olmak için yaptıklarını yeniden gözden geçirip 
sayım yapmayı gerekli buluyor ( 3 3 1 ) .  

Descartes, aritmetiğin metodunu geometriye uygulayarak analitik geo
metriyi kurmuştur . Fakat o bu kadarla da yetinmek istemedi. Bu metodunu 
felsefeye de uygulamayı düşündü Bunun için de şüpheyle işe başladı. 

Felsefecilerin birbiriyle çekiştiklerini ve gerçek bilgi meselesinde anlaşa
madıklarını görüyordu. Duyuların insanı hazan aldattığını görerek, onların 
bizi daima aldatabileceğini de düşünüyordu (3 3 2). Rüyada gördüklerinin uya-

3 2 6  Bak. Aynı eser, s .  ı 42.  
3 2 7  Bak. Aynı eser, s .  1 44-145 . 
3 2 8  Bak. al-Munkiz.. s. 5 .  
3 29 Bak. Dentmeler, s .  6 8 .  

3 3 0  Bak.  Aynı eser, s.  50.  

33  ı Bak. Discours de la Mithode, s.  !18-89,  Patis 1 943 . 

3 3 2  Bak. Aynı eser, s. 3 3-3 6,72 . 
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nınca hayal olduğunu düşünerek, uyanıklığın da hayalden ibaret bulunabile

ceğini farzecliyordu (3 3 3) . Keneli düşüncelerinin konularının dışarda gerçekten 
bulunup bulunmadığından emin olamıyordu .  Ona göre belki bunİar muhay
yilenin mahsulüdür. Belki Tanrı dediğimiz varlık, bizi aldatan ve yalan söy
leyen bir ruhtur. O halde her şeyden ve her türlü bilgiden şüphe etmek gerekir. 
Çünkü apaçık (evident) bilgiyi verecek hiç bir vasıta yoktur. Acaba bu karı

şıklıktan ve şüpeden açık ve seçik bilgiye nasıl ulaşmalı ? 

Descartes, şüphesinin en yüksek noktasına gelince düşündüğünün ve şüp
he ettiğinin farkına varıyor. Düşünmek ve şüphe etmek ise var olmak demektir. 
O zaman şu tanınmış önermesini ortaya koyuyor : "Cogito ergo S\lm" yani 
"düşünüyorum o halde varım". Böylece kendi "ben" inden başka bir deyişle 
kendi varlığından şüphe etmekten kurtuluyor. Kendinin var olduğunu bilişi 

intuitiftir, araçsızdır, doğrudan doğruya olan bir bilgidir. Demek ki Descartes 

"düşünüyorum o halde varım" önermesinden hareket ederek k�ndi varlığını 
apaçık bilgi derecesinde biliyor. Başka bir deyişle bilincin kendisi �akkında
ki açık (daire) ve seçik (clistinct) bilgisine ulaşıyor (3 34). 

Fakat insanın sadece kendi varlığını isbat ve dış alemi inkar etmesi de bir 
nevi şüpheciliktir. Bu sebeple Descartes, dış :ilemin ve onun nedeninin isbatına 

çalıştı . ilkin Tanrı'nın varlığını isbat etmek için, keneli varlığından işe başladı . 
• 

Descartes'a göre Tanrı'nın varlığı, keneli varlığımızla ilgilidir. Şöyle bir 

düşünce bu gerçeği gösterir : ben varım, ben düşünen bir varlığım, fakat ben 

şüpheye düşebilir ve yanılabilirim. O halde ben hatasız olgun bir varlık değilim. 
Olgun olmadığımdan ben keneli varlımğımın sebebi olamam. Eğer keneli var
lığımın yaratıcısı olsaydım, kendimi hatasız ve eksizsiz yani en yetkin ve en 
olgun varlık olarak yaratırdım. Hiçbir şey olgunluğuma engel olamazdı. 

O halde benim eksik olarak varlığım, beni yaratan ve kendi kendine yeter olln 
bir ilk Sebeb'in mevcudiyetini gerektirir. Bu sebep de Tanrıdır. Kısaca madem 

ki ben varım, Ta.nrı da vardır. 

Şöyle bir düşünce de Tanrının varlığını isbat eder : kendimin olgunluktan 
yoksun olması, bende bir olgunluk fikri doğuruyor. Bu olgunluğu düşünmem 
de Tanrının varlığının bir delilidir. 

Descartes, Anselmus (Ôlrn. 1 1 09) tarafından işlenen ontolojik delil (l'ar
gument ontologique) ile de Tanrının varlığını göstermiştir. Buna göre en olgun 
Varlık ve var olma düşünceleri birbirinden ayrılamazlar. Tanrı var olduğu 
için biz en olgun bir Varlık yani Tanrı düşüncesine sahibiz. En olgun ve en 

3 3 3  Bak. Aynı eser, s .  3 3-36, 1 1 4- ı ı 5 ,  M. Gökberk, anılan eser, s .  2 5 8 .  
3 34 Bak . Dirçoun de la Mitbode, s.  ı ı 5 - ı ı 6 ;  Leibniz, Meta/iz.ile Üz.erine Konu;ma, Prof. 

Nusret Hızır'ın önsözü, s. Il-Ill, İst. 1 949 ; Dr. Henri Ritter, Histoire de la Philosophie Moderne, 
c.l, s. 1 3-50, Paris 1 86 1 ; Laberthonniere, De.rçarte.r Üz.wine Tetlcilcler, s. 12., Ankara 19 59 ; 
Crcsson, La Philosophie Frtlll{aise, s. 19 .  vd, Paris 1 948. 
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. yetkin Varlık düşüncesi doğuştan,kendiliğinden var olan bir düşüncedir. Böy-
le bir düşünce ne eksik olan bizden ne de sonsuz ve olgun olmıyan dışardaki 
nesnelerden' gelemez. O halde en olgun ve en yetkin sonsuz· bir Varlık olan 
Tanrı düşüncesini, bize yine Tanrı yerleştirmiştir. Nasıl ki vadisiz bir dağ, 
açısız bir üçgen düşünülemezse, var olmıyan yetkin ve sonsuz bir varlık da 
düşünülemez. O halde biz Tanrıyı var olduğu için düşünmekteyiz. Netice ola
rak hiç bir şeye muhtaç olmıyan, en yetkin ve sonsuz olan bir Tanrının varlığını 
kabul etmek gerekir (3 3 5 ) . 

Descartes, daha sonra Tanrı'nın varlığına dayanarak cisimler aleminin 
varlığına inanıyor. Çünkü Tanrı bize var olmıyan bir şeyi gerçek gibi gös
termez. Eğer Tanrı bizi aldatsa idi, en yetkin varlık olamazdı. Biz içgüdüsel 
bir inanışla cisimler aleminin varığına kabul ederiz. Tanrı'nın en yetkin Varlık 
olması düşüncesi, böyle bir alemin varlığını kabul etmemizi sağlar. 

Demek ki Descartes şu üç gerçeğin varlığına inanıyor : 

ı- Ben (le moi) . 
.t- Tanrı. 
3- Cisimler ıllemi. 

Bu realitelere inandıktan sonra onda şüphecilikden bir şey kalmıyor ve 
sağlam bir inançla akla güveniyor. 

Görülüyor ki Descartes'in şüphesi metodik bir şüphedir. Yenilmiyen, 
askıda kalan bir şüphe değildir. O şüpheyi gerçeğe ulaşamıyan bir sistem ol
maktan çıkararak gerçeğe götüren bir metot haline getirmiştir. Onun şüphe
ciliği aritmetik kesinliğe erişmek için kullanılan bir şüpheciliktir. 

Descartes'in şüpheciliği ile Gazzali'nin şüpheciliği arasında benzerliklere 
gelince : her iki filozof da küçüklüğünden beri gerçeği arama iştiyakına düş
müşlerdi. Her ikisi de çoğunluğun benimsediği veya gelenek ve görenek icabı 
hasıl olan inançları reddetmişti. Gerek Descartes ve gerekse GazzaH, duyularla 
elde edilen bilgilerin gerçeğe aykırı olabileceğini düşünmüştü. Hele rüyaları 
örnek olarak uyanıklık halinin de bir hayal olması ihtimali, iki filozofun şüp
heciliğinde vardır. Sonuç olarak ikisi de şüphelerini en uzak sınırlara kadar 
yayıp her şeyden şüphe etmişlerdir. Ancak Descartes'in şüpheden kurtulma 
delilleri daha açık ve daha sistemlidir. Bununla beraber Gazzali de apaçık bil
giye yahut kendi deyimiyle evveliyata inanmıştı. Bunu Allah'ın k�lbine ver
diği bir nurla ulaştığını açıklıyor. Fakat bu açıkl:ftnasından az sonra da "aramak 
lazım olmıyan şeyi bile aradım. Çünkü evveliyatı aramak gerekmez. Onlar 
hazırdır. Hazır olan şey aranırsa kaybolur, gizlenir" ( 3 3 6) diyor. Bu ifade 

3 3 5  Bak. Discours de la Methode, s. 3 6�37.  4z, 1 2 1 - 1 2 5 ; Fouillee, anılan eser, s .  2 5 7-z60 ; 
al-Akkad, Allah, s. 227, Alfred Weber, Felsefe Tarihi, s. 1 8 8- ı 9 ı .  

3 3 6  Bak. lh)'a, C.I ,  s .  8 5 .  

* Bak . al-Munkiz, s .  6. 
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apaçık bilgi için delil aranamıyacağının ifadesi değilmidir ? Gazzali'nin yaşa-
dığı Orta çağa göre böyle bir düşünce orij inal sayılmaz mı ? Nitekim Descar
tes da Discours de la Methode'unda apaçık bilginin delilsiz ve araçsız olarak 
bilindiğini kaydetmişti. 

Descartes nasıl ben(le. moi)'in başka bir deyimle bilincin varlığını isbat 
etti ise, Gazzali yüzyıllarca önce aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Ancak O, 
bilinç karşılığı olarak farsçada "dil", arapçada "kalb" kelimesini kullanıyor. 
Bununla insanın hakikatını, bilici ve idrak edici kudretini kasdediyor. Bazan 
ruh, nefs ve akıl kelimelerinin gerçek anlamlarının da yine inasanın düşünen 
ve idrak eden tarafını ifade ettiğini söylüyor. Fakat kendisi daha çok "kalb" 
kelimesini tercih ediyor ve onunla "bilinci" ifade etmek istiyor (3 3 7). 

Bu husustaki kendi ifadesinin bir kısmı şöyledir : "Onun varlığı açıktır. 
İnsanın kendi varlığında hiç şüphe yoktur. Onun varlığı görünen ceset değil
dir . . . Bir kimse gözünü kapatsa, kendi kalıbını unutsa ve alemde gördüğü 
her şeyi gözünden silse, kendi varlığını zorunlu olarak tanır ve kendinden 
haberdar olur ( 3 3 8)". Gazzali'nin bu ifadeleri "düşünüyorum, o halde varım" 
önermesinin başka bir türlü söylenişi değil midir ? 

Yine Gazzali, kalbin varlığından hareket ederek Allah'ın varlığına işaret 
ediyor ve şöyle söylüyor : "Allah'ı tanımak ve onun huzurunun güzelliğini 
müşahade etmek, kalbin sıfatıdır" ( 3 3 9) .  Gazzali, bu düşüncesini "a/-Hikme 
fi Mahlukat Allah" adlı eseriyle de teyit ediyor. İnsanın kendisine en yakın 
olan nefsini, ondaki acaiplikleri ve delilleri düşünürek Allah'ın varığını bula
bileceğine işaret ediyor ( 340). "İnsanın kendi nefsi ve Allih ' ın varlığına kendi
sini inandıran Tanrı vergisi aklı hakkında düşünmesi, Allah'ın mevcudiyetinin 
en büyük delillerindendir" ( 3 4 1 )  diyerek Descartes'in ulaştırğı sonuca 
ondan çok önce varıyor. Yani insan nefsinin, insan aklının, insan kalbinin 
varlığını, Allah'ın mevcudiyetine delil olarak göstermek istiyor. Descartes da 
Allah'ın varlığını bilincin varlığı ile isbatlamamış mıydı. Kaldı ki Gazzali'nin 
çağdaşı Anselmus tarafından işlenen ve Descartes tarafından yeniden kulla
nılan ontolojik delil (I'argument ontologique)'in nüveleri Gazzali'nin "al
Hikmet fi Mahlukat Allah" adlı eserinde de mevcuttur. Gazzali, kainattaki 
düzen ve yetkinlik düşüncesini Allah'ın varlığına bir delil olarak göstermek 
istiyor. 

Gazzali bu eserinin bir yerinde insanın kendi aklı ve özü ile filemi düşün
mekle de yakin derecesinde yani apaçık olarak Allah'ı tanıyacağını gösteriyor. 
Yani dış ıllem var olduğu içiıt Allah vardır demek istiyor (3 42). 
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3 3 7  Bak. Gazzali, Kim)'D-:J'I Sa' adet, c.I, s.  ı o- I I ; lf!_ya, c. lll, s. 3-5 . 
3 3 8  Bak. KimJ'D:JI Saadet, c.I,  s. ı 1- 12 .  

3 3 9 Bak .  Aynı eser, c. 1 ,  s. ı ı .  

340 Bak. Gazzali, al-Hikmet Fi Mahlukat Allah, s. 62 Mısır 1 903 . 
341 Bak. Aynı eser, s. 3 3 .  
342 Bak. Aynı eser, s .  63 . 



Demek ki Gazzali Allah'ın varlığının, bilincin ve yetkinlik düşüncesinin 
mevcudiyetiyle veya akıl ile bulunabileceğini kabul ediyor. Ancak Descartes'
la Gazzali arasında başlıca fark, birincisinin metodunu felsefeye uygulayarak 
Tanrının varlığından cisimler aleminin varlığına geçmesi ve her hususta arit
metik kesinliğie ulaşmasıdır. Gazzali ise bilincin ve Allah'ın varlığını Descar
tes'tan çok önce isbatlamış, şüpheden kurtularak evveliyatın (apaçık bilgilerin) 
doğruluğuna inanmıştır. Fakat onun için aklın rolü Allah'ı, Peygamberi ve 
Ahireti tanıdıktan sonra azalıyor. Akla artık Şeriatın da eklenmesi lazımdır. 
Aklın yalnız başına ulaşamıyacağı gerçek bilgiler de vardır. Bu bilgiler ilahi, 
ledünn.i bilgilerdir. Buna kalp mantığı ile ulaşılabilir. Bunun için de sufilerin 
yoluna girmek ve Allah yolunda çalışmak gerekir. 

Son olarak Gazzali ile karşılaştırmak istediğimiz David Hume ( ı 7 1  ı- 1 776)'a 
gelince : O insan zihninin mahiyetini araşıtrmağa ve melekelerin tahlilini yap
mağa önem verdi. Zihnin içindeki fenomenleri, izlenimler (impressions) ve 
düşünceler (idees) olmak üzere ikiye ayırdı. Hume, izlenimlerle görürken, 
işitirken yahut zevk duyarken ve nefret ederken edindiğimiz duyumları kas
dediyor. Düşünceler ise izlenimlere nisbetle daha az canlı olan hatırlama ve 
hayalgücü tasavvurlarıdır. Bunları ancak herhangibir izlenimin üzerine eğil
mekle ediniriz. Bütün düşüncelerimiz, duyumlarla elde ettiğimiz izlenim
lere dayanır ve onların soluklaşmış akisleridir. Düşünmenin yapıcı kudreti, 
duyumlarla edindiğimiz malzemeleri azaltmak, çoğaltmak, değiştirmek veya 
birleştirmekten ibarettir. Demek ki düşüncelerimizin dokusu dış duyulardan 
ve iç duygulardan alınmıştır. Ancak düşüncelerimiz birbirini takip etmektedir. 
Bundan anlaşılır ki zihnin hıı.llerini birleştiren bir takım bağlar (association des 
idees) vardır. Bunlar da benzerlik -aykırılık (ressemblence-difference), mekan 
ve zaman bakımından yakınlık (contiguite de lieu et de temps) ve nedensellik 
(causalite) olmak üzere üç prensibe ayrılır (343). 

Ancak Hume, sebeple netice arasında deneyle veya doğrudan doğruya 
�iline;n bir bağlantının bulunduğunu asla kabul etmez. Ona göre sebeple netice 
arasında hlç bir zorunlu bağ yoktur (344). Onlar tamamen farklı şeylerdir. 
Esasen akıl gücü cisimler dünyasının varlığını isbat etmekten acizdir. Fakat 
hayal gücümüz böyle bir dünyanın varlığına inanır. Algılarımız olmasa böyle 
bir alemin varlığına inanamayız. Sebep ve neticenin mahiyetini bilmek ise daha 
güçtür. Biz bunlar arasındaki zorunlu farzedilen ilgiyi algılayamayız. Algı
layamadığımız bir şeyi ise bilmemiz imkansızdır. Ancak sebeb ve netice 
daima birbirinin peşinden gelmektedir. Bunun tek;arı bizde bir alışkanlık doğu
rur. Bu alışkanlık neticesinde biz olaylar arasında bir zoı;:unlu ilginin bulundu
ğunu sanırız. Demek ki olylar arasında bir nedensellik bağının bulunduğunu 

343 Bak. David Hume, insan Zihni Czerinde Bir Araııırma, çeviren : S.  Evrim, s .  7 5 ,  
1st. 1 945 . 

344 Bak. Aynı eser, s . 49-50.  

105 



isbatlıyamayız. Fakat alışkanlık neticesi böyle bir bağın bulunduğuna inanı

rız. Belli bazı davranışlardan sonra, belli bazı olayların doğacağını bekleriz. 
Müşahade ettiğimiz olayların tekerrürü ne kadar çok ve ne kadar sık olmuşsa, 

onlar arasındaki sebep-netice bağlantısını beklememiz de o kadar kuvvetli 

olur. Bu, günlük hayatımızın güvenliğini sağlar. Bu sebeple nedenselik pren

sibini zorunlu olarak isbat edemezsek de ona inanmamız faydalıdır. 

Görülüyor ki Hume, akla ve manlığa güvenmemiştir . Zihnin melekelerini 
tahlil ederek bilgilerimizin temelini, objelerden edindiğimiz izlenimlere da

yatmak istemiştir. O deneylere önem vermiş ve fakat deneyin sadece olguları 

tesbit edebileceğini göstermiştir. Deneyler olgular arasındaki zorunlu bağlan
tıları isbat edemez. 

Böylece Hume bir nevi şüphecilik yapmıştır. Nedensenlik prensibinin 

zorunlu olarak isbat edilemiyeceğini, göstermekle aklın gücünü kabul etme

miştir ( 34 5 ) .  

Gazzali il e  Hume arasındaki benzerlik de nedensenlik prensibi üzerinde

dir. Daha önce "Gazzali ve Felsefe" bahsinde de gösterdiğimiz gibi Gazzali 
Tehafut adlı eserinde felsefecilere cephe alırken sebeple netice arasında 

zorunlu bir bağın bulunduğunu kabul etmiyor. Bununla beraber Munkiz'de 

Mizan af-Amel 'de ve diğer bazı eserlerinde causalite'yi kabul etmiş görünü
yor. Tehaf11t ve al-İktisad adlı eserlerine göre ise sebep ve netice tamamen 

farklı şeylerdir.Bunlardan biri diğeri ile var veya yok olmaz . Fakat alışılmış olan 

olaylar arasındaki ilgiyi, Allah ötedenberi o şekilde yaratmıştır. Bu , belli bir 

sebepten sonra daima belli bir neticeninin zorunlu olarak çıkacağı anlamına 
gelmez . Olaylar arasındaki bağları Allah bir gün . başka türlü de yapabilir. 

Görülüyor ki  her iki filozof da sebeb ve netice arasındaki bağın zorunlu 

olarak kabul edilemiyeceği kanısındadı� . Ancak İngiliz filozofu sisteminin 

temelini insan zihninin kurallarına · dayatıyor. İslam filozofu ise daha fazla tah

lil ve tenkide gitmeden teolo jik yola sapıyor. Hatta bu husustaki görüşünü 
yukarda belirttiğimiz gibi daha sonra yazdığı bazı eserlerinde muhafaza etmi

yor. Tehafut 'de ise nedenselliği adetullahı delil göstererek çözmeğe çalışıyor. 

Gazzali 'yi bu üç batılı filozofla böylece karşılaştırdıktan sonra, onun avru

palı düşünürlere etki yapıp yapmadığ ı söz konusu olabilir. Hemen belirtelim 
ki Gazzali'nin avrupalı bazı filozoflara etki etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. 

Bu inancımızı kuvvetlendirecek bazı deliller de v ardır. Bu delillerimizi şöyle 
sıralayabiliriz : 1 

ı- Makasıd al-Felasife, XII. yüzyılda Dominique Gundisalvi tarfından 

latinceye çevrilerek "Logica et Philosophia Algazelis Arabi" adiyle q o6 yılında 

yayınlanmıştır. 

345 Bak. Aynı eser, s. 3 9-62, 243 -2 5 1 ;  Fouillee, anılan eser, s .  3 4 5 -348 ; Ritter, anılan 
eser, c. III, s.  108- 1 09 ; Macit Gökberk, anılan eser, s. 3 5 8-3 6 5 ; Alfrcd \Veber, anılan eser, 
s. 2 5 5-26 5 .  
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Gazzali'nin aynı eseri yahudi İsaac Albalag tarafından "Tiqqun ha-Deôt" 
adiyle bazı ilavelerle ibraniceye çevrilmiştir. Bu çevrinin XV. yüzyıla ait güzel 
yazmaları halen mevcuttur (346). 

2- İbn Rüşd (Ölm.H. 5 9 5  /M. ı ı 98), Gazzali'nin Tehafut'üne karşı "Tehafut 
at-Tahafut"ü yazdı. Endülüslü filozofun bu eseri XIV. yüzyılda ibraniceye 
çevrildi. Daha sonra bu çevriye dayanarak Calo Calonymos, İbn Rüşdün eseri
ni Iatinceye aktardı. XIV. yüzyılda Tahafut at-TahafuJ'ün "Destructio Destruc
tionum" adiyle arapçadan latinceye başka bir çevrisi yapıldı ( 347). 

3- Endülüslü İbn Tufeyl (Ölm .l-I. 5 8 1 /M. 1 1 86), Hayy b. Yakzan adlı 
kitabında Gazzali'yi ve eserlerini tenkide de yer verdi (348). Bu kitabta al
Munkiz, Mizan al-Amel, Cevahir al-Kuran, Mişkat al-Envar ve al-Ma'arif al
Akliye gibi Gazzali'nin önemli eserlerinden bahsetti. Daha sonra onun şüphe
ciliğine dokundu. Bundan anlaşılıyor ki GazzaU'nin bir çok eserleri Avrupa
nın bir parçası olan Endülüs'e kadar yayılmıştı. 

4- Ramon Marti, "Pugis Fidei" adlı eserinde Gazzali'nin eserleı;inden 
bazı parçalar almıştır (349). Saint Thomas (Ölm.M. ı 274)'nın da aynı şekilde 
Gazzali'den nakiller yaparak kelamcıları tenkide çalıştığı görülür . 

5 - Gazzali, Wilhelm of Ockham (Ölm.M. ı 343), Nicolas d' Autrecourt 
ve P.d'Ailly (Ölm.M. 142 5 ) üzerinde de etki yaptı. Bunlardan ilk ikisinin bariz 
şüphecilikleri vardı. W. Ockham, sebep-netice zorunluluğunun bir ipotez 
olmaktan ileri gidemiyeceğini, akli ve ilmi ilahiyatın imkan dahilinde olmadığını 
söylüyordu. N. d 'Autrecourt ise Tanrı'nın varlığından bile şüphe etmiş
tir (3 5 0) .  

6- Nihayet Sayın Ord. Prof. H. Z.Ülken'in işaret ettiği gibi Gazzali'nin 
bazı düşünceleriyle, Pascal'ın görüşleri arasında benzerlikler vardır. Bunun 
en bariz

. 
örneği, ihtimaliyatla Ahiretin varlığına inanma meselesidir. 

İşte bütün bu delillere Gazzali ile Montaigne, Descartes ve Hume arasında 
bulduğumuz benzerlikleri ekliyebiliriz. Gerçekte Gazzali'nin bazı eserlerinin 
ibranice ve latinceye çevrilmesi, onu iyi tanıyan Endülüslü filozofların Avrupa 
ile yakın ilgileri ve İbn Rüşdün " Tehafut at- Tehafut "ünün batılılar tarafından 
çok iyi biljnmesi, düşünürümüz Gazzali'nin Orta çağdan beri avrupalılar ta
rafından tanındığını gösterir. Bu sebeple Gazzali'nin bazı bakımlardan, bazı 
batılı filozoflara etki yapmış olması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle bu etki, 
şüphecilik bakımından önemlidir. 

3 46 Bak. Georges Vajda, İsaac Albalag, s. ı ı .  
3 47 Bak. Mübahat Türker, anıhtn eser, s .  5 ı .  

348 Bak. İbn Tufeyl, anılan eser, s .  63-6 5 .  

3 4 9  Bak. H.Z. Ülken, lslam Felsefesi, s. 3 86.  

3 5 0  Bak. Aynı eser, s .  3 8 6 ;  Weber, anılan . ese�, s.  15 5-1 5 7 .  
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S O N U Ç 

Gazzali hakkında hüküm verirken tek bir eserine dayanmak yetmez. Çün
kü o, hitap ettiği kimselerin kültür derecelerine göre düşüncelerini açıklamış
tır. Üstelik onun düşünceleri daima aynı istikamette olmamıştır. Devamlı ola
rak araştırmalarda bulunmuş ve kendi nefsiyle mücahede etmiştir. Araştır
maları ve nefsi mücahadesi onun düşüncelerine etki yapmıştır. Bu sebeple de 
onun düşünceleri arasında baıan çelişiklik görünmektedir. al-Kıstas al-Mus
takim'de; Mihakk an-Nazar'da ve Mi)ar al- İlnı'de Gazzali, genel olarak akılcı 
ve mantıkçıdır. Tehafut al- Felastfe 'de felsefecilerin düşmanıdır. Ma'aric al
Kuds 'da ve al-Ma'arif al-Akliye'de felsefecıdir. Mişkat al-Envar'da, ar-Risale 
al-Ledımniyye'de, Kimya-yı Saadet 'de ve ih)'a'da mutasavvıftır. al-Munkiz'in baş 
taraflarında ve Mizan al-Amel 'in son satırlarında şüpheci bir filozoftur. İşte 
Gazzali'nin en orijinal tarafı da şüpheciliği ve oradan imana ulaşmasıdır. 

Şüphesi, Pyrrhon'un ve Timon'un şüphesi gibi başlamıştır. Yani duyu
ların ve aklın bizi aldatabileceğini düşünmüş ve onlarla edinilen bilgilere gü
venmemiştir. Fakat neticede kalbine doğan b.i,r nurla aritmetik kesinlikte olan 
zorunlu bilgilerin sağlamlığına inanmıştır. Her şeyi bu derecede kesinlikle 
bilmek istediği için, ilahi bilgilerin de sırrına ermeğe çalışmıştır. Bunun 
için de ilkin Allah'ın varlığına inanması gerekirdi. Bu amaçla ilkin kendi kal
binin, idrak edici ve bilici gücünün varlığını düşünme yoluyla buldu. Kendin
de böyle bir gücün mevcudiyetini, Allah'ın varlığına delil saydı. İkinci olarak 
Kainattaki düzen ve olgunluk düşüncesinden de Allah'ın mevcudiyetini an
ladı. Üçüncü olarak ihtimaliyatla Ahirete inanılabileceğine işaret etti. Buna 
göre bu alemdeki yaşayış geçicidir ve çok kısadır. Ahiret hayatı ise sonsuzdur. 
İnanmak, o sonsuzu kazandırabilir ve bu alemde bir kayba sebep olmaz. İnkar 
ise, o sonsuz hayat gerçekten var olduğu takdirde korkunç bir kayıba sebep 
olur. 

Fakat Gazzali'nin iman problemi hakkındaki delilleri bunlardan ibaret 
değildir. Kendisi gerçeği araştırmaları esnasında Allah'a, Ahirete ve Nübüv
vete inanmıştı . Bu inanca şu üç yoldan ulaştığını kaydediyor : 

ı - Sebepler. 
z- Karineler. 
3- Tecrübeler. 
Bunlardan sebepler dediği delillt;re nedensellik (causallte) prensibi dahildir. 
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Gazzali her şeyin yaratıcısı, yanılmaz ve son bir Sebebin mevcudiyetine düşün
ce gücüyle ulaşmıştır. Karineler dediği şey doğuş ve sezgi yoludur. Nihayet 
tecrübelere gelince zaman zaman yaptığı ibadet ve zikir denemeleridir. Gazzali, 
Bağdad' ı terketmeden önce .bu denemelerini düzenli ve tam bir huzur içinde 
yapamamıştır. 

Ancak burada önemli bir noktaya işaret etmek isteriz. Gazzali'ye göre 
yukardaki delillerle ulaşılan iman derecesi, imanın en yüksek hali değildir. 
Çünkü ·ona göre iman 3 derer.eye ayrılır :  

ı - Kültürsüzlerin imanı . 
z- Araştırıcıların imanı. 
3- Ariflerin imanı. 

Jşte Gazzali'nin Bağdad'ı terketmeden edindiği iman, araştırıcıların imanı 
derecesindedir. Ona göre böyle bir imana şüphe, akıl ve araştırma · yardımiyle 
ulaşılabilir . 

Fakat asıl gerçek iman, ariflerin iman ıdır . Kalbi temzileyip tasavvuf yoluna 
girilerek kazanılan iman budur. Aklın ulaşamıyacağı gerçeklere, böyle bir iman
la ulaşılabilir. Bu imanın yolu, temizliktir, iyi niyettir, zikirdir ve Allah'tan baş
ka her şeyi kalpten uzaklaştırmaktır. Bunları bizzat uyguladıktan sonra aklın 
kavrıyamıyacağı ilahi gerçekler anlaşılır. 

İşte Gazzali Bağdad'ı terkettikten sonra eserlerinden anlaşıldığına 
göre imanın bu dereıı:esine ulaştı ve bir çok ilahi gerçeklerin sırrını öğrendi. 

Demek oluyor ki Gazzali, doğru bilgiye ulaşmak için şüphe etmeyi gerekli 
buldu. Şüpheden o bir nevi seziş gücüyle kurtuldu ve zorunlu bilgilerin doğru
luğuna inandı. Bu gibi bilgilerin apaçık olduğuna, arandığı zaman gizlenece
ğine dikkati çekmekle orij inal bir görüş ortı,.ya attı . Ancak bu apaçık bilgiler 
Mülk aleminde yani bu dünyada kesin bir ölçüdür. Akıl, araştırıcıların imam 
derecesine ulaşmağa yardım eder. Ondan sonra keşf yolu, ve Allah aşkı her 
güçlüğü yener ve bizi gerçek ilahi bilgilere ulaştırır. 

Gazzali 'nin imanı derecelere ayırması, imana götüren yolları açıklaması 
ve kendisinin bu derecelerden geçerek kademe kademe Allah'a yükselmesi sis
temli ve orijinaldir. Hele sisteminde akıl ile keşfe yer vermekle beraber, her iki
sinin etki alanını ayırması kendisine mahsus önemli bir görüştür. Yunan şüpheci
leri gibi şüpheciliği meslek haline getirmeyerek onu zorunlu bilgilere görtüren 
bir metot sayması, İslam Felsefesi bakımından büyük bir önem taşır. Kalbin 
halini inceden inceye tahlil ederek adeta bir kalp mantığı yolu çizmesi ve bunu 
yaparken din ve felsefeyi yuzlaştırıcı bir ifade kullanması, Gazzali'nin İslam 
kültürüne getirdiği yentliklerdendir. Eşa'riliğe, tasavvufi bir yön vermekte de 
Gazzali'nin rolü büyük olmuştur. Nihayet Gazzali taklitçileri beğenmemiş, 
halkı düşünceye yö_neltmek istemiş ve dini ilimlere yeni bir ruh vermiştir. İyi 
niyet prensibini ortaya koyarak tasavvufta kendisine has ahlaki bir yol çizmiştir. 
Onun amacı, nefsi kötülükleri yenerek ve kalbi temizliyerek en yüksek saadete, 
ilahi gerçeklere ulaşmak olmuştur. 
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