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Kendisine hayranlık duyduğum ve beğendiğim islam alimlerinden biri' de ilirnde çağına ışık tutmuş ve kendisinden sonrakilere tesir etmiş olan Gazzali'dir.
Erciyes {!niversitesi ilahiyat Fakültesi'nin 16 Mart 1987 de
tertibiemiş olduğu Gazzali Kongresine sunmak .üzere anılan zatın Kelam metodunu ve bu ilme önem verilmediğine dair görüşle
rini bulabildiğim eserlerinden okuyup inceleyerek tarafsızca çı
karmağa gayret ettim. Bu konularda Gazzali, hakkında yazılan
eseriere ve makalelere pek başvurmadım.
Zamanının

bütün ilimlerini öğrenmiş olan Gazzali İslam'ı iyi
anlayan, kusursuz olmamakla beraber en iyi şerh eden alimlerden
birisiydi. Zamanının ihtiyacına göre Kelam ilminin metodunu yenileyen ve nakil ile aklın birbirine destek olduğunu açıklayan ve
İslami ilimierin hiç birisinin diğerleri ile çelişecek bir noktasının
olmadığını göstererek bunlah bir bütünlük içerisinde
uzlaştır
maya çalışan alimdir.
Zaman zaman Gazzali'nin bazı eserlerinin t.ercemelerini okumuş bir takım kimseler ve bazı öğrenciler Gazzali'nin kelam ilmine karşı çıktığını söylerler. Bu söylentiler asılsız iddialardır.
Dinin temeli olan akaidin kesin delillerle isbatım ve şüphe
leri gidermeyi deruhde eden ve iman esaslarının doğru bir şekil(*)

E. ü. ilahiyat Fakültesi Kelam Anabilimdalı Öğretim Üyesi
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de tasdik edilmesine ışık tutan bir :nm~ bir 'Püyük islam aliini na-

sıl karşı 'Çlkabilir? ilimlerde keşin delillerin :kullanılmasını · a.rzu

eden bir alim, konulannda
kötülemez.

hı.ıccetleri

kullanmak isteyen bir ilmi

·

.

Gazz.ali'ye göre bu ilim lazımdır
ve eri azınçlan farz-ı kifaye- ·
.
diır. Çünkü onup zamanında bid'at cereyanlarma ~arşı Ehl-i ~sünnet akldesini koı;uyordu. Gazzali iht iy,aca göı·e bu ilme. veri1en ,
önemin ·iir:tıp-eksileeeğiı:ı.i söylüyordu. Öyle ire zamanımızdaki pek
çok inkarcı cereyanlara ka:ı;,şı islam akaidinin açıklanması v.e
'müdafaası hangi ilhnle O{apılacaktı:t? o Gazzali tas~.vvtil'a kela:tnclan daha. ç-o:k önem veriyerdu, .denilebilir. Fakat t;:1.savvuf btr, hal
ilmidir. D~ha ziyaıle :erbabına ve imanlılara :f-a;.ydalı ·o labilir. Mür:ı:- '
kirler~h akıl . ve gön:Ullerh'!i ikna etmekte .'kelam Hmi kadar taydar
lı olamaz. İ:tn?tn bir kimsenin ·ihtiyar ve isteğiyle akıl J.~apısında:n,
glrer, gönlüne yerleş:w. ·Akılian ikna etmekle. ilgili<ayet sayısı 766
. kadardır. Aklın alsın; aım~iın ·tman edec-eksin denitei'l,rez. l:ıpan
etmed-e kuvvetli deliller getir~rek , akılları dayuradik ilim kf!lam~
dır. İman etmenin tem:elirtde· akılcılık yatar. .. Bu akılcilığın reh•
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beri de
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kelamdır.
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.. Gazzaf!, nef.isler) il{n a eden" ckllllei·In Kui': an'dan alıhaca.ğJ.m ,

:Söy1üyçrdu. ~elam Jlmi adı altmda pekçok' lı;isaniri .artlayariıadı
ğı.; zihi~leri · ı\a.rışttran, çoğu muğa:Iata sözlerden. ,Tbaret ·· laflai'?k~rşı çıkıyordu. YÖkSa ·islam akaidirtin mfrdafaiasın~ yapan kelani
ilm&ıeı asla: ceph~ alınıyordu. , :·. . .
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·Ye-ni ilm- İ-" kelam, ~alışmaların€!&
ola.
.
. Kur'an delilleri rehber
.
. ,
cak v-e :ri1üsbet ilmin y~ileri ,· ile bunlar destek,l enerek · i11ıa.n yol. lar~ · gqsteritecektir::. Kelş;m şa.Jıı:ısında. ya:pılaca:k çalışmaların, h u-'
,. sfıle gel~iı küfür ve inkar cereyanlarının selJeplerlıii te§hls ede. c~k
bima .göre ilaÇla:i'ım hazırlayacak bir gayrıet rÇ.eıisinde ·olmas~ d.ll:eğimizdir. İpısan hata yapabilir. )3en de farkinda.'olmaya-

-

ve

xak hata yaptnişımdır. Bu çalıştı:ıalarımızda kusiu:ıarımızın ba.ğı~l~nması ümidiyl~.

· ·

·

'

GAZZADİ:NİN .KELAM İLMİNE VER:Otöi ÖNEM VE
li}i;DAM METODÜ
.
·, ' .
.'

•

İsUım aleminde~ H. İL yüzyılın J}a~Iarında.VasıL b. Ata Çv. 131
h.) \le Amr b, Ubeyd (v.. 144 h.) kelam ilmJ;ni q~şlatmişlardir. Bu
Mu'tez,iie riı.ezhebinin kelamr 'idi. Bu. kelami.n metodunda akıl esas
•
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alınıyor,

nakil destekleyici mahiyette ona t~bi oluyordu. Bu kolarn
ilmi ile meşgul olanlar insanlan İslama davet etn_ıek ve hasımları
susturmak için Felsefe ve Mantıkta..ı-ı da faydaJanmaya mecbur
kalmışlardı. Mu'tezile hür tefekkür alanında dolaşanların ilki idi.
H. III. A.srm sonlannda Ebu'I-Hasen el-Eş'ari (v. 324 h.) Ehl-1
Sünnet kelamını Matüridi (v. 333 h.) ile birlikte kurmuşlar, mutezilenin kelam metodunu cüz'i bir değişiklikle akaid sistemlerine sokmuşlardı. Bu metod da nakli Esas alarak akl! delillerle akaidi desteklemek idi. Bunlardan sonra Ehl-i sünnetin kelaını geliş
ti. Bir taraftan Mutezile kendi akıllarına göre nassları te'vil etmeye önem verirken diğer taraftan bir kısım alimler nasslami zahirlerine bağlı kalıp, onları akla dayanarak te'vll etmeyi savunuyorlardı. Hicri H. 5. Asırda Gazzali (v. 505 h.) bu iki gurup ara~ ~
sında orta yolu tutarak akıl ile nakli bağdaştırdı. Gazzali ilmin
dayandığı ilkeleri yeni ba~tan ele aldı, ilim · adamlarına ışık tutan
bir çığır açtı. Bizi ilg;ilendiren kelam Hminin metodunu. şu şekilde
yenDedi :
ı- Filozofların kullanmış olduğu mantığı

yeni baştan ele
aldı (1). Mantıktan aldığı istidlal yollarına yani k.ıyas kaidelerine Kur'an'dan da ilham alarak yerii isimler koydu. Mantığı yakini (kesin) bilgi elde etmek için kullandı. Gazzali'nin mantık ilmine ve akıl prensiplerine
verdiği önem süfllik dönemlerinde de hiç
-..
değişmeden devam e·ı ti. Ona göre akıl ile nakl e layık olduklan
eheı:.nmiyeti verf'nler ~n doğru yolu ~utan, hak ye hakikat üzere
olan kimselerdir C4): Gazzali mantığa o kadar önem vermiştir ki,
hatta, mantık biJme;Enin ilmine önem verilmez>> demiştir (3).
-aazzali'ye göre· akli deliliere katiyyen yalan dememelidir.
Çünkü aklın tekzib edilmesi dinin doğruluğunu isbat etme gibi
bahislerde nakli tekzib etme neticesini doğurur (4).
2- Gazzali'den önceki

kelamcılar

akaidi i.sbat ve müdafaa
etmek için yapmış oldukları istidlallerinde zanru olan delilleri kullanıyorlardı. Böyle deliller zani olup kesin olmayan neticeler veriyor, yakini ve kesin 0lan ilmi elde etmeye yaramıyordu. Gazza.Ji
ı. Gazzall, lhyau Uluıni'd-Din, I/18, Matbaatü'l-Meymeniyye, Mısır, 1306.
2. Gazzali, Çev. Süleyman Uluaağ, el-Kanunu'I-Külli fi't-Te'vil, s. 73, İslam
da Musamaha, İst. 1973.
3. Gazzali, el-Mustasfa min 'Ilmi'l·Usru., I/10, Bulak, Mısır, 1322.
4. Gazıaii, el-Kanunu'J-Külli Fi't~Te'vtl1 s. 74, Çev. S. Uludağ,

149

bunlara karşı çıktı. Eş'ari'nin kelam metodun~ geliştiren Ebu
Bekr el-Bakıllani'nin (v. 403 h.) kullandığı «delilin, butlanından
(Çürüklüğünden) medlülün de batıl olması lazım gelir veya delilin olmamasından medlülün de olmaması gerekinı prensibini reddetti.
3- Felsefeyi inceledi. Onların görüşlerini octaya koymak
için Makasıdu'l-Felasife'yi yazdı. Filozofların ilahiyat sahasın
da hatalı görüşlerini tenkid etmek için meşhur eseri Tehatütü'lFelasife'yi yazdı. O flozoflara şöyle diyerek çattı: «Bunlar burhan
(kesin delil) için birtakım şartlar ortaya koyınuşlardır. Bu şart
larda burhan şüpheGiZ yakin ifade eder. Fakat dini meseleleri tedkik nra~ında bu şartlara tamamiyle riayet. etmemişlerdir. Çok
müsamahakar davranmışlardır (5). Gazzali zamanında yayılıp
kuvvetknmiş olan Batmiyye (ta'limiyye) nin hile ve düzenlerini
8rtaya çıkarıp bilgisiz halkı bunların aldatmalarmdan korumak
içln el-Kıstasu'l-Mustakim ve Fedahiu'l-Batıniyye isimli eserlerini yazmıştır. ·
KELAl\1 İLMİNE VERDİGİ ÖNEM

Gazzali'ye göre bu ilmin gayesi, Allah'ın varlığı sıfatları ve
fiilierine ve peygamberlerin doğruluğuna dair kesin deliller getirmektir. BÜtün bunlar önemlidir. Akıllı kimseler bunları terk edemez (6). Cevahiru'l-Kur'an isimli eserindeki açıklamasına göre;
. · kelam küffarla mücadele etmek ve onlara galip gelmektir. Kelam
ilmi bid'at ve sapıklıkları red ve şüpheleri gidermeyi gaye edinir.
Bunu da kelamcılar tekeffül eder. Bu ilirnde gerçek ve kesin delil. lerle düşmana· galip gelme usulleri öğrenilir. Gazzali bu keıSü1 delilleri de Mihekku'n-Nazar ve . Mi'yaru'l-İlm isimli kitaplarında
yazdığını söyler (7). Tabiidir ki, bunlar Gazzali'nin yeniden düzenlediği mantık kurallarıdır.
Gazzali el-Munkız mine'd-Dalal
isimli eserinde bid'atçılar ortaya çıkıp vesvese ve yanlış kanaatlerinl, yayınca Cenab-ı Allah'ın kelam alimlerini yarattığını, bunların da kendUerine verilen vazifeyi yerine getirdiklerini,
sünneti
iyi müqafaa ettiklerini ve Hz. Peygamberden .alınıp kabul edilen
akideyi muhafaza ettiklerini ve ayrıca kelam ilminin gayesini temine kafi geldiğini fakat kendisini tatmin etmediğin söyler (8) .
5. Gazzali, el-Munkızu mine'd-Dalal, s. 105, Tahkik, Dr. Cemal Salaka, Dr.
Kemal Ayyad, Beyrut, 1983
6. Gazzali, el-İktisad fi'l-İ'tikad, s. 8. Hazırlayan, Dr. İ. Agah Çubukçu, Dr.
'
Hüseyin Atay, Ankara, 1962.
7. Gazzali, Kur'an'dan Cevherler, Çev. Hüseyin Suudi Erdoğan, s. 30, Eren
:Basıınevi, 1977.
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Gazzali, el-Münkiz ve İhya adlı eserlerinden anlaşıldığına göre
kelam ilmine iki açıdan baktı :
·
ı--

Gayesi bakımından: kelam ilmi maksada kafi geldi. İste
nilen amaca ulaştı. Hz. Peygamberden öğrenilen dini akaidi pek
güzel müdafaa etti.
kelam ilminin kullandığı delillerin
hepsi kesin değildir. Kelamın kesin olmayan delilleri kullanmaısı
ise zorunlu bilgilerden başkasını .kabul etmeyenler hakkında az
faydalı olur. Şifa veren ilaçlar
hastalıklara göre değiŞir.
Nice
ilaçlar vardır ki, bir hastaya faydalı olurken diğerin~ zarar verir.
Kelam ilmine Ehl-i sünnetin selef-i salihinden naklettiği inançları korumak ve bid'atçılarla mücadele etmek onların yaydığı. bidatları halkın arasından çekip almak için ihtiyaç vardır (9). Şüp
he ve bid'atlar yayılmışsa ona cevap vermek vaciptir. Cevap vermek için de şüpheleri anlatmak lazımdır (10).
2- Delilleri

açısından:

Gazzali'ye göre kelam ilmini öğrenmek farz-i kifayedir. Her
beldede bu ilmi bilen, bid'atçılann mtaya attığı şüpheleri tek başına gidermeye· muktedir olan birinin bulunması lazımdır. Böylelerinin yetişmesi de kelam ilminin öğretilmesiyle· mümkün olur.
Fakat bu ilmi herkese öğretmek doğru değildir. Kelam ilmi şu üç
özelliğe sahip kimseye öğretilme.lidir.
.
Kelam ilmini öğrenmek isteyen kendini sadece bu ilme
vermeli, bundan başka bir sanatla meşgul olmamalı. Çünkü baş
ka bir işle de meşgul olmak, bu ilmi tamamlamaya ve ortaya çı
kan şüpheleri ·gidermeye engel olur.
1-

2- Bu il~i öğrenmek isteye kimse, kendisini sadece bu işe
vermekle beraber, zeka, fetanet ve fesahat sahibi olmalıdır. _ Çlinkü zeki olmayan bu ilmi aniayarak istifade edemez. Anlayışı kıt, ·
ahmak bunun delillerinden faydalanamaz ve ona bu ilmin zararlı olacağından korkulur.

Bu ilmi

öğrenenin tabiatında

salah, diyanet ve takva
hasletıetıeri bulunmalıdır. Şehvetler kendisine galip geımemeli
dir. Çünkü fasık bir kimse en ufak bir şüphe ile dinden sıyrılır.
Çünkü küçük bir ş~he kendisi ile lezzetler arasındaki engeli kal3-

8. Gazzali, el-Munkızu mine'd-Dalal, s. 92-93, Beyrut, 1983.
9. Gazzali, İhyau Ulfımi'd-Din, I /33, Matbaatu'l-Meymeniyye, Mısır, 1306 h.
10. Gazzali, el-Munlaz, s. 119.
ısı

Bu taktirde o, şüpheleri izale etmeye hırslı olamaz. O şüphe
yi, mükellefiyetin yüklerinden kurtulmak için . bir ganimet bilir.
Böyle bir kelamcının ifsad ettiği islah ettiğinden çok daha fazla
olur. Gazzali'ye göre asırların değişmesiyle kelam ilmine bazen
çok bazen de az ihtiyaç duyulur. Bu bakımdan kelam ilminin Iüzumu ihtiyaca göre değişir (ll).
clırır.

·77
İhyau Ulurni'd-Din adlı eserinden sonra yazdığı Mustafa.'nın mukaddinıesinde kehim ilminin değerini şöyle
diyerek
belirtir: Önemine binaen tercemesini aynen veriyorum: «İlimler,

Gazzali,

akli ve dilli olmak üzere ikiye ayrılır. Dini ilimlerden külli olan
:um kelam ilmidi:r. Fıkıh, Usul-i Hadis ve Tefsir gibi diğer dini
ilimler i.se cüz'idir. Çünkü müfessir .kitabın manası hakkında düşünür. Muh~ddis yalnız hadisin sabit oluş yollarını araştmr. Fa.kih yalnızca mükellefin 1şlerinin hükümlerini tesbit etmeye çalı
şır. Fıkıh usulcüsü özellikle şer'i hükümlerin deliUeriyle meşguL.
olur.
K-elamcıya

gelince, o araştırmaya · eşyanın (varlıkların) en
umumi olarundan başlar. Bu da varlıktır (mevcuttur): Varlığı ön:..
ce kadim ve hadis kısımlarına ayınr. Soru·~ hadisi de cevher ve
araz olmak üzere takSim eder. Daha sonra da arazı (ilintiyi) kendisinde hayat olması şart koşulan şeyin taşıdığı ilim, irade., kudret, kelam, işitme ve görme ile, bulunabilmesi için hayata ihtiyaç
duymayan renk, koku ve tad gibi şeylere taksi~ eder.
cevheri, hayvan, bitki ve cemad (cansız) kısımları
na taksim eder. Sonra bunun çeşitliliğinin nev'Herden mi yoksa
araziardan mı? ileri geldiğini beyan eder. Sonra kadimi (ezeli ola:p.
varlığı) araştırır da onun sonradan var edilen varlıkların taksim
edildiği gibf tal{sim olunamadığını ve çoğalmadığını açıklar. Bilakis kadimin tek olması, hakkında vacip olan vasıflar· ve muhal
olan özelliıklerle ve caiz olup vacip ve muhal olınayan hükümlerle
~hadis varlıklardan ayniması gerekir. Kelamcı, kadim hakkında,
caiz, vacip ve muhal olanları tefrik .eder. Sonra ~ıl fiilin ona caiz
olduğunu ve· alemin onun caiz olan füli olduğunu, evrenin varlığı
inümkün olduğu için bir muhdi.se (var ediciye) ihtiyaç duyduğu
!J.U açiklar. Peygamberler göndermek .ı:ınun caiz olan fiilierinden
olduğunu ve O buna ve mucizelerle peygamberin doğruluğiınu
tanıtmaya giiç yetirdiğini ve bu caizlerin vukua geldiğini açıklar.
Kelamcı

ll. Gazzali,
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İhyA,

s. 8.

İşte burada kelamcınm sözü biter. Ve aklın tasarrufu sona erer.

Fakat akıl peygamberin doğruluğunu gösterir. Bundan sonrasını
peygamberin beyanına bırakır. Aklın, kendisinin tek başına · idrak .
edemiyeceği Allah ve. ahiret günü hakkında peygamberin söylediklerini itiraf ettiğini belirtir, onun dedikleri şeyl.erin muhal olduğuna hükmetmez. Zaten din de aklın tek başına bilmekten aciz
olduğu konuları getirir. Çünkü taatin ahirette, saadete ve günah- _
ların da bedbahtlığı sebep olacağını akıl yalnız başına idrak edemez. Fakat bunların muhal olduğuna da hükmedemez. Yine akıl
mucizenin doğruluğunu gösterdiği kimseye sıdkwN· gerekli olduğuna hükh1eder . Böyle bir l<imseden haber verildiği yakit akıl onu
bu yolla taısdik eder. İşte ilm-i kelamm içine aldığı konular bunlardır.

Bu izahtan anladık ki kelamcı işe . ill{ önce varlıklarİn en
umumi olanından başlar ki o da mevcuttur. Bundan sonra zikrettiğimiz şekilde tedricen açıklamalarda bulunmaya yönelir.
Kelamcı böylece kelamda kitap, sünnet ve Hz. Peygimıberin doğru
. luğu üzerine dayanatı diğer dini i1imlerin ilkelerini isbat eder.
Müfessir, kelamcının araştırıp tesbit ettiği konulardan sadece birini alır.
manasını
açıklar
. O da kitaptır. (Kur'an). .Bunun
.
makla meşgul olur. Muhaddis de kelamcımn :i.sbat ettiği konulardan sünneti ele alır Sünnetin sabit oluş yollarını araştırır. Fa~ih, yine bu konulardan münhasıran birisiyle meşgul olur ki bu da mükeliefin fiilidir. Vacip, haram v:e mübah olma bakımından mükellefin fiilinin şeriatın hitabına nisbetini tesbit eder. Usul:i fı
kıhcı da yalınızca bir konuyu alır. Bu da kelamcıların doğrulu
ğunu delil ile isbat ettiği peygamberin sözüdür. Peygamberin sözünün. hükümlere lafzıyla mı, mefhumuy_la mı; yoksa manasmdan anlaşılaula mı veya ondan istinbat edilenle mi delalet ettiği
ne bakar. Usulü fıkıhçının araştırdığı konular peygamberimizin
söz ve işleri dışına çıkmaz. Kitap (Kur'an) ancak Rasulüllahtan_, işitilenin bir lusmıdır. İcma da,. O'nun sözüyle sabit olur. ,Şer'i
deliller ancak kitap, sünnet, icmadır. Rasulüllah'm sözlerinin
doğruı.uğu ve huccet oluşu kelam ilmi ile isbat edilir. o halde bütün dini ilimierin dayandığı ilkeleri isbat etmek vazifesini tekeffül eden ilim, kelamdır. Diğer dini ilimierin hepsi kelama nisbetle
cüz'idir. Bu takdirde kelam rütbesi en yüksek olan ilimdir. Çünkü cüz'i ilimiere kelamdan inilir.
Eğer, «Usulü fıkıhçı, fakih, müfessir ve muhaddise kelam ilmini muhakkak elde etmesi şB,rt olur. Çünkü o en yüce küHi il-
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'

min tahsilini tamamlamadan önce en a.şağıdaki cüz'i ilme inmek
nasıl mümkün olacaktır?» denilirse bizde deriz ki, bir ki.m3'enin
dini ilimlerle dolu mutlak bir aJim olmasında kelam ilmini tahsil
etmesi her ne kadar şart ise de, bu ilmi öğrenmesi ooun fıkıh
usulcüsü, fakih ve müfessir veya muhadd1ı3 olması için şa.rt değildir. Çünkü cüz'] ilimlerden herbirinin taklid ile alınıp
kabul
edilen temelleri vardır. Bu temellerin sabit ve doğru olduğuna
dair kesin delil başka bir ilimde aranır. Öyle ise fakih, mükellefin fiilinin, şari'in emir ve nehiyde hitabına nisbetini tesbit eder.
Mükellefin ihtiyar! işleri ,bulunduğuna ve onların hür irade sahibi olduklarına dair bürhan (açık delil) getirmez. Bununla beraber cebriyye insanın hür iradesiyle ihtiyari işi olduğunu inkar etti. Başka bir fırka da araziann (ilintilerin) varlığını kabul etmedi. Halbuki fiil arazdır. Bu sebeplerle fakihe de dinin hitabının
sabit olduğuna ve Allah Teala'nın zatıyla kaim kelamı bulunup
bununla emr_ ve nehyettiğine dair kesin deliller getirmek gerekmez. Fakat fıkıhçı taklid yoluyla Allah'ın hitabının sabit oluşu
nu ve mükellefin iradesiyle fiilinin bulunduğunu kabul ed.e·ı". Fjilin ilahi hitaba nisbetini araştırır, ve böylece· ilminin sınırları
içeriı3inde kalmış olur.
Usulü . Fıkıhçı da peygamberin sözünün huccet oluşu n bu. n~n doğruluğunu, gerekli delil olduğunu kelamcıdan taklid yoluyla alır. Sonra bu sözün delalet şekillerini ve · sıhhatinin şartıa
rım araştırır. O halde cüz'i ilimlerden birisini bilen kimse ilminin
ilkeler inde ve

asıllarında

dayanak olan en yüksek iL"lle,

kclaın

ilmine yükselin-

eeye kadar mukalliddir. Bu ilmi elde edince de ilmini başka bir
ilme taşırmış olurıı (12). Binaenaleyh Gazzali'ye göre kelam ilmi
şu özellikleri bakımından çok önemlidir :
1- Ehl-i sünnet akaidinin,

sapık, şüpheci

ve

bid'atçılara

yapar.
2- Kelam ilmi külli (bütün ilimleri konu edinen) bir ilim.
dir. Diğer dini ilimler ise bu ilme nisbetle cüz'idir.
3- Kelam ilmi Allah'm varlığını, O'nun peygamber gönderdiğint ve peygamber~erin sözlerinde
doğruluğunu isbat etmesi
açısından tef:Sir, hadis ve fıkıh gibi diğer bütün dini ilimierin dayandığı ilkeleri isbat eder.
4- Kişiyi taklid çenberinden çıkararak araştırma ve tahkik
mertebesine yükseltir.
·
karşı müdafaasını

12. Gazzall, el-Mustasfa
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ınin 'Ilıni'l-Usul,

I/5-7, Bulak,

Mısır,

1322 h.

İslam ilimlerinin, hele kelam ilminin, değer!, verdikleri bil-

bilgi arasında sıkı bir ili.§ki de vardır. Bu
bakımdan Qazzali bilgi problemini ele aldı. Onun nazarında bilgi,
yakilli bilgi olduğu için, bunuri şartlarını araştırdı.

gilere

bağlıdır. İmanla

B~LGİLERİMİZİN I\.AYNA(H VE DEGERİ

Gazzali insandaki bilgilerin değerini araştırınakla işe başlı
yor. İnsan da bilgilerini akıl ve müşahade yoluyla elde eder. İl
kin Gazzali duy1:1Iar ve aklın verdiği bilgilerin· doğruluğunda şüp
heye düştü; ve bunları tahlile başladı.
<tGöz gölgeye bakar ve onu sabit ve hareketsiz görür. Bil'
müddet sonra tecrübe ve müşahade ile anlar ki, o haraket ediyor. Ancak o hareket yavaş oluyor. Gökteki yıldızlar bir altın lira
büyüklüğünde görülüyor. Halbuki hendesi deliller onun dünyaımıdan daha büyük olduğuna delalet ediyor. Duyular yoluyla elde edilen bunun g·ibi hai,lerdeki bilgileri akıl hakimi müdataası
na imkan bırakmayacak bir şekilde yalanlıyor. İnsan, bunun gibi
akl1 hükümlerin de rüyasında gördüğü şeyler gibi olmayacağını
ve aklın ötesinde başka bir Jdrakin de bulunup bunları yalanlamıyacağını nasıl kesin olarak anlayacaktı? (13).
Gazzali, Allah'ın kalbine attığı bir nurla şüpheden kurtulduktan Goma aklın verdiği bedihiyyat dediğimiz bilgilerin kabule
şayan ve güvenilir olduğunu söyler (14).
Gazzali'nin kalbine atılan nurdan maksadı, hads ile aklın bcdihiyyat dediğimiz gerçeğin aynası olan kesin .prensiplerini keş
fitmiş olmasıdır. Akıl bunların gerçeğe uygun olduğunu
başka
delil tertibine ihtiyaç duymaksızın anlar. Nitekim o, İhya'sında
da «Akli zaruriyyat, aklın tabiatının gerektirdiği bilgidir. Dinlemek ve taklidle husule gelmez. Bir şahsın aynı anda iki yerde olmayacağını bilmek gibi. İnsan, çocukluğundan itibaren nefsinin
bu gibi bilgiler üzerinde yaratıldığını bulur. Bu bilginin kendisinde ne zaman husul bulduğunu ve nereden geldiğini bilmez. Ancak bildiği yakın sebep Allah'ın onu bu bilgi üzerinde yarattığı
ve buna ilettiği hususunun gizli kalmamasıdır (14a).
13. Gazzali,
14. Gazzali,
·ı4a. Gazzall,

el-Munkız

mine'd-Dalal, s. 84, Beyrut, 1983.
Aynı eser, s. 85, 86.
İhya, III/14.
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Gazzali'ye göre ilim, ruhun iki özelliği olan keşif ve aklın iGtidlali ile erde edilir. Her ikisi ile kazanılanlar birbirlerini destekler
(15).
Gazzali'ye göre kesin olan bilgilerle ·bilinen şeyin asla şüphe
·vermeyecek şekilde anlaşılması gerekir. !3unda yanılmış · olma,
şübheye . düşme ve vehme kapılma ihtimali asla bulunmayacak.
Bir insan o şekilde kesin bilecek ki, mesela birisi çıksa, kendisine
peygamberlerden birisinin mücize göGterdiğini ve bildiğinin aksini iddia ettiğini söylerse, hemen bunu söyleyeni yalanlamakta
duraksamayacaktı,r. Bilakis onun yalancı olduğuna veya bu lı::e-
siİı olarak bildiğinin aksini söyleyenin peygamber olmadığına ve
mucize sanılan şeyin mucize dışında herhangi bir harika bulunduğuna_ kesince hükmedecektir. Bu muci,ze lafı ile iddia edilen .
söz, kesin bHgi sahiuıni ~ilgisinde şübheye düşürmeyecektir. üç.
altıdan küçüktür. Bir şahıs aynı zamanda iki yerde olanıaz. Bir
şey aynı halde hem kadi~ hem ·hadis, hem var, hem yok, hareketli ve hem de sakin olamaz gib-i bilgilerimiz bu şekilde kesirı.
vla.n ilimlerimizdir. Bizim-bu şekilde bürhan (kesin delil) ile bilişimiz kesin tasdiktir (16). Gazzali kelam metodunda ilk basamağı
teşkil ettiğinden dolayı kesin bilgileri açıklamaya önem verir.
ZORUNLU BİLGİ TÜRLERİ

Gazzali'ye göre ke:Sin olan bilginin elde
liller beştir.

edileceği

esas ve de-

1) Evveliyat Aklııi ·kendilerine sırf yönelmekle his· ve hayalden yardım almaksızın bildiği akli hakikatlerdir. Akıl bunları tru.sdik etmek üzere yaratılmıştır. İnsanın kendJ varlığına ilmi,
bir şeyin hem kadim hem de hadis olmayacağım bir şey hakkında
iki zıddın birisinin doğru olması halinde diğerinin yanlış olacağı
m ve iki adedinin · bir adedinden büyük o-lacağını bilmesi gibi.
2) İÇe aid müşahadelex : açıktığıni, susadığmı, korktuğunu
ve sevindiğini bilmesi gibi insanın nefsinde idrak ettiği hallerdir.
Bunlar beş duyudan gelmezler. Akli değildirler. Hayvanlar aldetmeksizin kendiliğinden hu halleri_algılar. Çocuk da böyledir. Halbuki evveliyat çocuk ve hayvanlar için söz konusu değildir.
3) Dış duyuların duyumuyla, elde edilen bilgilerdir. Bunlar
da açık seçiktir. Gözlere birtakım sebeplerle yamlmalar ilişebilir.
15. Gazzali, İlıya, !/83; III/13, 15, 18; ei-Munkız, 's. 145.
16.- Gazzall, el-Mustasfa, s. 43.
'
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Gaj:iZali göziirt yanılmasının sebeplerini sekize çıkarmıştır. Mesela
göz gölgeyi ağır hareket ettiği için sakin görür. Aklın yardımıyla
butilar <iüzeltilir.
4) 'J;ecrübiyyat. : Buiiıarçıc «ıttıradu'l-adatıJ adetlerin kopuksuzca devamı istp.i de verilir. 5 duyu:nu~'l duyumlarmm defalarca
tekral'"ı sonucunda elde ediltıı-ı bilgiierdir. Ateş y,akJcı'dır, ekrnek.
a.çlığı gideriGidir, taş aşağı doğru düşer, mıknatıs demirL.çeker gibi ,hükümlerdii·. Bu ·gjbi tecr'tibeleri ifade eden önerm-eleri ortaya
koyan akrlclır.
5) 1Vrütevatırat : Mekke'nin vaırlığım ve imam Şfı:fi'iyi ve
beş vakit namazın adedierini bilişimiz gibi bir hllgi yoludUr. Bu
E>iliş:im·iız hislerin ötesind~ bir durumdur. Bu türlü bilgide duyumuzun ro!'ij 1VIekke :gbi bk şeyin var:Jığım ha.ber vereni işitmek.· tir. Bunun aleti t~kraT tekrar duyma olup doğ-ruluğuna hükme~
· dan Ş,kıidır. Başkasından işitmel?:ri'iı adedl. ).lim ifa<J.e. etmesi için ·
_ tahdid edil~mez. Bu tıpkı tecrübenin tekraı•Ianmas.ı gibidir. f-Ier. t:ır tecrübede- z;u;ı..run ilm:e dönüştn~si için· başka bir şeha.det vardır.

Tevatür de böyledir.

!şte s;;ıy~lan

bu _blirhanla,ı.· ilirnde · ı:nukaddime

olmaya uyg'Un ·dü,§~n hakiki ~e ~esin bilgiler-in tem~lleı;idir (17) .
· Gazz{lli:je göre ak1m kendilerine yön:elm.eı:;iyle kesjnliğini .kahqi
edee~ği bilgil'eÜe V.ehmi:>ryatı kar..ı.Ştirmarrta'R lazııUdlF. V:ehim kı.wVtf'J., ç<Yğu defaı. 'duyulaniaı;a 'tabLo.lara:k ctuY:u:l arla dUyulmayanlar
' hş;l5:kmda ·p.'uk!üm ·verir. H-er' me.vc1ıdun bir· yönde oiacagım~. işaiet
eder. Çünkü vehim alem.e ' bitişik ve ondan ayrı olmayan ve onun
içinde ye ..dl§ıncia buıunm.:ayan bir varlığı mubal sayatı · V.ehrnin
verdiği hükümterin do.ğ;:ruluğu v~ .yanh,şrı:ğı akıl'<}elili il€ belli olur~~-

.

~

Meşhura.t denilen v.e insanıarın ,hepsi V::eyat bir kısmı . tarafın
.da.n peğenilip güzel gf)rülen fikir ve görüŞler baıen yanhş olur.
Kesinlik arzetmez ve b:tuı1ıir'" bürhamn mu~addim.elerinde 1$:ulla,.,.
nr1maz (19).

Giizzali bü,rhanın dayahd-ı;ğ_ı 5 türlü yakin! bilgi He dini ilimlerden. başka diğer Hiinle.rin de ölçüle.ceğini söyledi. _:Bunları Allahın· varlığını isbatta ·da k'!,lllandı.
Gazzal!'fiin
Allah'ın
vadiğını isbat ederken kullandığı bür.·
.
hanlar illiyet prensibine dayanıyor. {)'na ,göre illiyet prensibi de
..,_

lt Gazzall, el-Must:asfa J,J4446.

18. Çaz~allr a.g.e., s. I/41\47.
:f9 Oazzalt, a.g.e., s. I/48.
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akılda

meknuz olan bedihiyyattandır. İlliyeti bilmek aklın tabiatında vard1r. Akılda bulunan bilgiler zorunludur. Bunlarda hata
ve yanılına ihtimali asla yoktur. Aklın tabiatında bulunan bedihi
bilgilere ve hisse (müşahadeye) dayanan bilgiler de zorunludur.
Bunlar hakiki, kesin, ebedi ve sabit olup her yerde ve her zaman
geçerlidir (20).
Gazzali, bürhan ile edinilen bilgiye kat'i ilim diyor. Fakat ona
gr)re bilgi keşifle (sezgiyle) daha fazla bir kuvvetlenme ve açıklık
kazanır. Akıl ve keşifle elde edilen bilgiler birbirlerini takviye
ederler. Bunlar asla birbirlerine zıd düşmezler. Tıpkı bu, Zeyd'i
evde yakından görmek veya güneşin ortalığı aydınlattığı vakitte
evin avlusunda görmek gibidir ki, böyle bir görme ile idrak kemale erer. Başka birisi de Zeyd'i başka evde görüyor. Yahut uzalı::t.an .
göruyor veya akşam onun Zeyd olduğunu kesince idrak edecek
şekilde görüy0r. Fakat kendisine Zeyd'deki incelikler ve gizli özellikler belli olmuyor. İşte bu durum kalbin ilahi işleri müşahade
slnd~;; de olu~·. Yine bu durum bir kimseninevde Zeyd, Amr ve Bekiri görmesiyle ötekinin Zeyd'den başkasını görmemesi gibidir.
Bilgi, elde edilen malumatların çokluğu ile artar. İşte ilimiere nisbetle ka.l bin durumu böyledir (21) .
İMANIN MEYDANA GELİŞ ŞE.IÜLLERİ
dır.

Gazzali'ye göre ilim ile iman arasında sıkı bir ınünasebet varKalpte meydana gelen ilim ve iman üç şekilde olur:

ki, sırf taklid yoluyla vücuda gelir. Bu
da doğ~uluğuna inanılan ve güvenilen kimselerin haber vermesi
ile oluşur. Gazzali, «Zeyd içeridedir» denilmekte Zeyd'in içeride
olduğuna inanmaya halkın imanını misal verir.
2) Kelamcıların imanıdır. Bu tür iman delil ile elde cdil6n
imandır. Bir evde bulunan Zeyd'in sesini duvar a;rk~sından işit
mek sebebiyle Zeyd'in <?Vde olduğuna inanmak gibi. Zeyd içeridedir, denilir. Daha sonra ayrıca :Sesini işittiğin zaman yakinin daha fazla artar. Ona göre bu tür delil ile elde edilen imana yanlışlığm karışması mümkündür.
.
3) Mukarreb ve sıddiklerin imanıdır. Bu türlü iman eve girip Zeyd'i görmek gibidir. Çünkü mukarreb ve sıddikler yanılma
imkanım ortadan kaldıran müşahade ile inanıyorlar. · Bunların
1)

Halkın imanıdır

20. Gazzali,
21. Gazzali,

151;

İhya,
İhyf\,

III/13.
III/13.

ve kelamcıların imanını içine almakla beraber yaıulma imkamnı ortadan kaldıran keşifle desteklendiği için daha
üstün ve daha sağlamdır (22).
i.rr.a.nı, halkın

Demekki Gazzali akılcılığı bırakmamakla ·beraber bunun ya~
nında aklı destekleyici
sezgiciliği
(mükaşefe yolunu)
ortaya
lı::oymaktadır O'na göre kalb yerde kazılmış bir havuz gibidir ki,
bu havuzun dibinden gelen su, kalb gözüyle (mükaşefe ile) elde
edilen bilgiye benzer. Beş duyu ile elde edilen ve bunlardan isiidlal yoluyla ka:zanılanlar da yukarıdan açılmış · kanallarla gelen su
gibidir. Kanallarla gelen su kesilebilir. Havuzun dibinden kaynamakla ..gelen su daha duru ve daha fazla temizdir. Gazzali'ye göre böyle bir bilgi deruni pir tecrübe ve iman konularımn yaşanmasıyla mümkündür (23).
Havuzun elibinden kaynayan suya
benzetilen bilginin doğruluğunu kabul etmede rol oynayan melek~
yine akıldır.
Gazzali'ye göre akli ve dini ilimierin her ikiıSi de lazımdır.
Aklı temamen bir tarafa bırakarak sırf nakli taklide çağıran bir
kimse katıksız cahildir. Kitap ve sünneti bırakarak sadece· aklı
ile hareket eden de aldanmıştır. «Akli ilimler besinler gibi, şer' i
ilimler de ilaçlar gibidir. Hasta adam ilaç almadan beslendiği vakit gıda ona zarar verir. Kalp hastalıklarının da tedavisi ·peygaın. be-rlerin öğrettiği ilaçlarla mümkündür. Bu ilaçlar da ibadetler ve
iyi işlerdir ki, bunları peygamberler öğretmiştir. Akli ilimierin
dini ilimiere zıd düştüğünü, her ikisini birleştirmenin imkansız
')lduğunu sanan bir kimsenin bu zannı, basiretinin körlüğünden
doğmuştur. Halbu ki akli ilirnlerle dini ilimierin arasında bir tenakuzun olmadığı doğrudur. Böyle bir kimse dini ilimierin bir
kısmı ile diğer kısmı araıSında da tenakuz var zanneder de dini
ilimierin arasını birleştitmekten aciz kalır. Dinde çelişiklik olduğunu sa.nır ve şaşırır da hamurdan ç.e kilen kıl gibi dinden sıy
rılıp çıkarıı (24).
Gazzali m-ıntıktaki kıyaslan almış ve bunların mukaddimelerini bürhan için seçtiği 5 türlü olan kesin delillerden teşkil etmiştir. Böylece yeniden tertipiediği kıyasla.ra «el-Kıstasu'l-Müi3takim (doğru terazi) i.::mini vermiştir. Bu terazi ile dini" ve akli
22. Gazzali, a.g.c., Il/ 13.
23. Gazzali, İhya, lii/ 13.

24. Gazzali, a.g.e., III/ 17.
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olan her

şeyin ölçüleceğini

ve hakikatierin bilgisinin elde edileceğini söylemiştir. Gazzali bu ölçüleri beşe çıkartır ve bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'den çıkarttığılll söyler (25). Bu ölçüyü bir
teraziye benzetir. Bu terazinin tartı göstergeleri de hissiyyat veya
tecrübiyyat ve bedihiyyattır (26). Bu zaruri bilgilerin ö_nermelerini Kur'an'dan ve hariçten seçer. O'na göre Kur'an ölçüleri üçtür
ı)

Teadül ölçüsü :

Cismani ölçüler kullanıldıkları alanlar bakimmdan birbirlerinden aynlırlar. Mesela, terazi ile ağırlıklar, ~edvel ile
uzunluklar, şakül ile düşey doğru ve eğnlik ~ölçülür. Bu ölçü
aletlerinin hepsi şekil bakımından birbirinqen ayrı olmakla bera- - .
bc•r kendileriyle nokSanlık ve fazlalığın bilinmesinde müşterek
tn·ler. Şiir vezinlerinin bilinmesine yarayan aruzun ruhani _.y önü
cisimlere aid ölçülerden daha fazladır. Fakat aruz. cismani ölçülerden de tamamen sıyrılmış· değildir. Çünkü seslerin ölçüsüdür.
~es ise cisimden ayrılmayan fiziki bir özelliktir. Gazzali'ye göre
ruhani ölçülerin .en şiddetiisi kıyamet gününün terazi..sidir. Bununla kulların amel, itikad ve marifetieri ölçülür. İmanla marifetin cisimle bir ilişkiısi yoktur·. Binaenaleyh bu.nun terazisi ruhanidir. Fakat Kur'an'ın bu görülen alemden bilgi vermesi, cisimlerle bağlılığı olan, kendisi cisim olmayan bir kılıf ve şe-kille -irtibatlıdır. Çünkü bu alemde cisim olmayan şeylerin anlatılması ya
sözle veya yazıyla olur. Söz sestir. Yazı da kağıtlar üzer1ndeki şe
kiUerdil'. Öyleyse her ikisi de cisimdir. Bu da Kur'an'da vukua
gelen şeklin (gılafın) hükmüdür. (Çünkü o, sesle okunur ve şe
killerle yazılır.) Kur~an'ın bizzat kendisine gelince o, sırf ruhani
olup ci.simlerle b-ir ilgisi yoktur. Çünkü Kur'an ile duyular alemi ·
ötesinde - cisim olmak şöyle dursun - ellietlerden münezzeh
olan Allah'ın bilgisi (marifetullah) ölçülür. Kur'an'ın teadül
(denklcşme) ölçüsü öyle bir teraziye ):)enzer ki, bunun da denkliği gösteren bir dil ve· iki kefesi vardır.
a) Teadül (denklik) ölçülerinden büyük ölçü
Bu ölçüyü Kur'an'da bildirildiği üzere İbrahjm (a.s.) kullanmıştır. Nemrud ilahlık iddiasında bulunmuştur. ittifakla bilinir
ki ilah her şeye kadir olandır. İbrahim (a.s.) ona şöyle demişti:
25. Gazzall, el-Kıstasu'l-Müslakim, s. 46, Beymt, 1958.
26. Gazzali, a.g.e., s. 51.
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<dlah_benim

ilahımdır.

Çünkü o diriltip öldürür. Sen ise buna güç
yetiremezsin.ıı Bunun üzerine Nemrud, «ben de diriltir ve öldürürüro dedi.» (27) Nemrud bu sözü ile cinsi münasebette bulunınakla nutfeyi dirilttiğini, bir insam da katıetmek suretiyle öldürdüğünü kasttfiyordu.. İbrahim (a.s.), bunun öldürüp diriltrneyi anlamada güçlük çektiğini farkedince, bundan daha açık
bir delile döndü ve : «Allah güneşi şarktan doğdurur, haydi -Onu
sen garptan getir deyince, o münkir şaşırıp kaldı (28). Allah getirdiği bu delilden dolayı O'nu överek şöyle dedi :«İşte bu deliller
kavmine karşı (kullanması için) İbrahim'e ögrettiğimiz huccetlerdir.» -(29).
Gazzali bu huccette altın ve gümüş terazlısinde olduğu gibi
birbirleriyle denkleşmiş iki asıl olduğunu ve bunlardan Allah'ın
varlığının bilgisinin çıktığını söyler. Çünkü Kur'an'da hazif ve
icaz (az sözle çok manaifade etmek) temeldir. Bu büyük ölçünün
tam şekli şöyledir: Güneşi değdurmaya k_a dir olan kimse tanrı
dır. Benim ilahım güneşi değdurmaya güç yetirendir.
Öyleyse
benimilahım tanndır. Sen değil ey riemrud! ... (30).
. Bu kıyasın her iki önermesi his ve tecrübe ile sabittir. Çünkü onlara ve herbir kimseye göre Tanrı' her şeye güç yetirendir.
Güneşi değdurmak da <<her şey» in içine girer. Bu esas tabii olarak ve ittifakla kabul edilendir. Gün.eşi başlı;:a tarafa çevirmekten
- Nemrud ve başkalarının da aciz oldukları duyularla müşahaqe
edilmektedir. Bu iki önermeden çıkan sonuç Nemrud ilah değil,
Ancak Allah Teala ilahdır (31). Gazzali'ye göre bunun doğrulu
ğunun anlaşılması, his ve. tecrübe ile altın terazisinin sihhatinin
bilinmesinden daha açıktır. Bir terazi ile altını tartan kişinin aynı terazi ile gümüş ve madenieri de tartma:3ı mfu-nkündür. Çünkü terazi, tartılan şey altın olduğu için değil bir ağırlığı olduğu
iÇin onun miktarını bildirdi. Bu bürhan da bize hakikatıerden bir
gerçek ve manalardan bir mana var olduğu için bu bilgiyi verdi.
Sıfat üzerine verilen hüküm, o sıfatla nitelenen şey (mevsuf) üzerine zorunlulukla verilen hüküm demektir. Doğduran k(llimesi
Rabb'ın sıfatıdır. Biz dağdurana ilahlık hükmünü vermiştik. O
halde güneşi dağduranın mevsufu olan Rabbına ilahlık hükmü27.
28.
29.
30.
31.

cl-Bakara, 2/258.
el-Bakara, 2/258.
ei-En'am, 6/83.
Gazzall, el-Kıstasu'l-Müstakim, s. 49.
a.g.e., s. 49-50.
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nün verilmesi lazımdır (32). Sıfat için sabit bulunan hükmün
mevsufuna verileceğine dair Gazzali, Kur'an haricinden de başka
misaller verir: Her böcek canlıdır. Her canlı hisseder, o halde her
. böcek hisseder (33).
Bu kıyaslarda ölçü birimi his, veya tecrübe veyahut aklın tabiatinde bulunan bedihiyyattır (34). Gazzali büyük ölçüyü şöyle
tarif eder: Başkalarını içine alan daha umumiye verilen hüküm,
o umuminin içinde olan ferdiere de verilir (35).
b) Teadül ölçülerinden orta ölçü (el-Mizanu'l-Evsat)
Gazzali buna misal olarak: <cBen sönüp 0atanlaxı (tanrı diye) sevmem» (36) ayetini alıyor ve şu şekilde kıyas çıkaxıyor: Ay
batar ve değişir. İl-ah ise sönüp değişen değildir. Öyle ise ay ilah
değildir. Bu kıyastaki birin.:ci ve ikinci önermenin doğruluğu anlaşılınca ayın tanrı olmadığı sonucu kesin olarak bilinir (37)_.
iki önermeden çıkmı.ştg·: Tanrı değişen değildir. Her değişmekte olan hadistir. (Ayette geçen
«ufulı> kelimesi Gazzali'ye göre değişrnek demektir.)
Tanrının değişmeyeceği

de

şu

Mizan-ı Evsat'ın tarifi : iki şeyden birinde bir vasıf bulunur

da bu aynı vasıf diğerinde bulunmazsa, bu iki .şey birbirine zıd
olur. Değişrnek ilahda olmaz. Ay'da ise değişrnek sabittir. Bu ise
ay ile tanrı arasında zıdlığı gerektirir. Öyle ise ayın tanrı olmaması, tanrının da ay olmamaısı neticesiili çıkarır. Gazzali teadül
mizanınından orta ölçüye
Kur'an'dan ve dışardan daha başka
misaller de verir (38).
c) Teadül ölçülerinden küçük ölçü (el-Mizanu'l-Esğar) :
Gazzali küçük ölçüyü <cYahudiler Allah'ın kadrini gereği gibi tanıyamadılar. Çünkü Allah hiç bir insana bir şey indirmedi
dediler. Onlara de ki, Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği ve sizin de parça parça kağıtlar haline koyup işini32. a.g.e., s. 50.51
33. a.g.e., s. 52.
34. a.g.e., s. 51.
35. a.g.e, s. 56.
35. a.g.e., s. 56.
36. el-En'am, 6/76.
37. a.g.c., s. 55.
38. a.g.e., s. 56-58.
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ze geleni açıhladığınız; faıkat çoğunu . gizled.iğiniz o kitabı kiın indirdi? (39) ayetlıü nazarı itili>ara alarak ·bir kıya.s tertipliyor.
-

Hz. Musa bir insandır. Hz. Musa'ya kitap ind,irilmjştir. O halde bazı insai1lara kitap indirilmiştir. İş,tıe 9u şekildeki delille
<<hiçbir insana kitap indirilmemiştir» iddiası çürütülmüştür. Bu
de1il.de önemli olan })er iki 'öncülüri de hasım tarafından kabul
ediln'liş olmasıdır. Bu şekildeki kıyas ancak şübhe etmeyene delil olur. Kur'an delillerinin çoğu bu şekilde caridit... Bu delil iyi
bir şekilde hasıınla müeadele etme örneklerindendir (40) . Gazzali ou ölçüyü ayarlamak için şöyle bir misal vetiyor: Hiç bir
eanlı ayaksız yürüyemez diyen kimseye, yılan da bir canlıdır, ayaksız yürür dediğinde, bundan ((ö halde bazı hayvanlar ayaksız yürür)) neticesi çıkar: «Hiçbir hayvan ayaksı.z . yürü yemez)) diyenin
sö~ batıl ve çelişik olur (41).
Gazzali bu ölçüyü şöyle tarif ediyor: bir şey üzerinde bulurran
iki nitelikten B.er hangi birisiyle, diğer bir •şey de vasıflanabilir.
Ama her·1kisi ile va:sf.lanmas~ gerekmeyebilir. M-esela insanda canl'ılık ve cisini.olma. niteliRleri toplanmıştır. Bundan roruiılu olarak,
bazı cisimlerin can:lı olması gerekir. Her cismin (h~yvaJ'l) canlı
olması gerekmez. Bu 'Ölçüyle ·hususi ve cüz'i bir mbat yapılır.
Gazzali'nin teadüJ ölçülerinden büY,ük, orta, ·küçük- ôlçü ··ismini vetdiği istidlal çeşitleri Aristo Mantığ.rnda geçen «Yüklemlf
iktiranlı Kiyas>) şekilleridir. Aristo mantığında basit kıyasların
4. şekli olı:p.adığı için Gazza1i bunu kullanmamıştır.
Galien (calinos) kıyaslgtrın 4. şeklini icad etmiştir. _B u şeklin
islam ale~inde kullanılması F-ahreddin Razi'den (;v. 606 h .) son. ra olmuş.tur (42) .
TELAZtJM ,ÖLÇÜSU
Gazzaliıye.

göre bu ölçü, daha ziyade bir kantara benzer. Bu"
nun bir 'f1araf:ında yükün konacağı kefe, diğer tarafında yüke mukabil gelecek ve ölçüyü gös~recek topu var<:lır (43). ·
. 39.
40.
41.
42.
43.

el-EnJam, 6/91.
Gazz-ali, el~Kist~su'l-Müstakim, . s. 59-60.
Ga:zzali, Kıstasu'I-Müstakinı, s. 60.
Bkz. Necati Öner, Klasik Mantık, s. 114, A-nkara, 1982.
.Gazzal'l; el"l<ıstas, s. :48.
·
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geien her bir şey, her halde kendisine tabidir.
Lazımın kaldırılması, melzumun da kaldırılmasını gerektirir. Ama
lazım ile melztim kaldırılınca iıstidlal neticesiz kalır. Böyle her ikisini birden kaldırmak şeytanın ölçülerindendir. Talimiyye'de.n
bazıları bilgilerini böyle ölçerler (44).
Bir

şeye lazım

Telazüm ölçüsü Allah Tealanın şu sözlerinden alınmıştı.İ:
C<Eğer yer ve gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı ikisi (yer ve
gök) fesada uğrardı.» (45) «Dek ki, söyledikleri gibi Allahla
beraber tanrılar olsaydı, 0' takdirde bu ilahlar arşın sahibine
(Allah'a) bir yol ararlardı.>) (46) «Şunlar (taptığınız putlar) eğer
tanrılar olsaydı oraya (cehenneme) girmezlerdi.» (4. 7).
Bu ayetlerden telazüm ölçüsüne göre şu kıyaslar tertiplenir.
Eğer alemin iki ilahı olsaydı, yer ve göğün nizarnı bozulurdu. Yerin ve göğün nizann bÖzulmadı. Öyle ise alemin iki ilahı değil, bir
tannsı vardır. Eğer arşın sahibi ile birlikte tanrılar olsaydı, arşın
sahibine bir yol ararlardi. Bunların arşın Gahibine bir yol aramadıklan da bilinmektedir. Öyle ise arşın Balıibinden başka tanrı
ların olmaması gerekir.
Telazüm ölçüsünün bilinen ölçü birimleri ile ayarla.nmas1 şöyledir: Eğer güneş doğarsa yıldızlar görünmez. (bu esas tecrübe ile
·bilinir.) Güneşin doğduğu da malumdur. (bu da hL~ ile bilinir.)
. O halde yıldızlar görülmez. GazzaU'ye göre bu ölçünün derin ilmi meselelerde kullanılışı çoktur (48) .
GazzaU yaratıcının varlığının ve sıfatlarının bilgisini edinmek için istisnalı kıyaslar (bitişik şartlı kıyaslar) tertipleyerek
şu şekilde istidlalde bulunur: «Alemin sanatlı bir şekilde yapılışı
ve insanın (mekanizma sisteminin teşkili) sağlam ve çok beğeni' len bir şekilde ise, bunların yaratıcısı alimdir. Bu eserlerin böyle
kabul edilmesinden bu bilginin çıkması akılda bedihl olarak mevcuttur. Yani akıl bunun böyle olduğunu kendisine yönelmekle hemen kabul eder. Alemin yapısı ve insanın mekanizmasının çok
güzel bir şekilde tertibi müşahade ile bilinir. o halde bu bilgiler44. a.g.e., s. 63.
45. el-Enbiya, 21/ 22.
46. el-İsra, 17/ 42.

47. el-Enbiya, 21/ 99.
48. Gazzali, a.g.e., s . 62-63.
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alim olması sonucu wruhlu olarak
çıkar. Sonra doğruluğu kabul edilen bu esastan yükBelerek deriz
ki, insanın yaratıcısı alim ise o hayat sahibidir de! ... Yukarıda
onun alim olduğu birinci ölçü ile bilindi. Bu sebeple· onun diri olması gerekir. Eğer o diri ve alim ise o zatı ·ile kaimdir. Ve araz değildir ... Yukarıda geçen iki ölçü ile O'nun diri ve alim olduğu bi
lindi. Bundan da O'nun zatı ile kaim olması lazım gelir (49).
den,

bunların yaratıcısının

(Devamı

49.

Gazıall,

Gelecek

Sayıda)

a .g.e., s. 63.
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