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GAZALI'NİN ·ımLAM iLMiNE VERDİGİ ÖNEM VE 
·. KELAM METODU 

Doç. Dr. Mubiddin BAGÇECİ<> 

· iSıarn aleminde, H. II. yüzyılıİı başlannda Vasıl .b. Ata (v. 131 
h.) ve. (v .. 144 h.) Aı.ıır .b. Ubeyd kelam ilmini başlatmışlardır. Bu 
Mu'tezile mezhebinin kelaniı idi. Bu ·kelamın metodunda aklı esas 
alınıyor, nakil destekleyici mahiyette ona tabi oluyordu. Bu ke
laril ilmi ile meŞgul olanlar insanlan islama davet etm~k ve ha
mnları . susturmak için Felsefe ve Mantıktan da faydalanmaya 

· mecbur kalmışlardı .. Mu'tezile ,hür tefekkür alanında dolaşanta-
nn ·ilki idi. · · · 

H. III. Asrın sonlannda Ebu'l-.H~en el-Eş'ari (v. Ş24_ h.) Ehl-i 
Sünnet kelaınıru Maturldi (v. 334 h.) ile birlikte kurmuşlar, mu
"tezilenin ·kelam metodunu cüz'1 biı· deği§i.lq.ikle akaid sistemlerine 
sokrriuşlardir. Bu· metod da nakli esaş olarak aklİ delilieri e akaidi 
desteklemek idi. Bunlardan sonra. Ehl-i süpnetin ·keıainı · gel~ti. 
Bir. ·taraftan· Mutezile kendi alollanna göre nassları te'vil ~tmeye 
önem verirken diğer taraftan bir J.qsım alimler nasslann zahirie
rine bağlı kalıp, onlan akla dayana.İak te'vil etmeyi savunuyor
larch. H.V. Asırda Gazali (505 h.)' bu iki gurup arasmda orta yolu 
t1,1tarak alp! ile nakli bağd~ştırdı. Gazali ilmin dayandığı ilkeleri 

· yeni baştap ele aldı, ilim adamlarına ışık tut8:11 bir çığır açtı. Bİzl 
ilgHe.ndlren kelam ilminin metodunu şu şekilde yeniled.i : 

· 1- Filozoflann kullanmış olduğu mantı~ yeni baştan ele 
. . aldı {1) . Mantıktan aldığ;ı istidlal yoUanna yani kıyas kaldelerine --Kur'an'da.n da ilham alarak yeni isimler koydu. Mantığı yakini 

(kesin) bilgi eıde etmek için kullandı . . Ga.za:U'nin mantık .ilmine 
ve akıl preılsiplerine verdiği önem sftfilik dönemlerinde de hiç de-

··. ğişnieden devalri etti. Ona göre akıl ile ·na~ e lttyrk oldnklş;tı ehem-
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miyeti verenler en doğru yolu tuta.n, hak ve hakikat üzere olan 
kimselerdir (2). Gaza.ıi mantığa o kadar önem vei'lllİI3tir ki, hatta, 
mant~ bilmeyenin ilinine önem v~rQ~ez» deı::g.iştir (3). 

Gazali'ye göre akli deliliere . katiyyen yalan · demeınelidir. 
Çünkü aklın tekzib edilmooi dinin doğruluğunu isbat etme gibi 
bahis:erde nakli tekzib etme ne~icesini doğu,rur (4). · 

2- Gazali'den ·önceki kelamcılar akaldi isbat ve müdafaa 
etniek için yapmış olduklan istidlallerinde zanni olan delilleri 
kullanıyorlardı. Böyle deliller zanni olup kesin olmayan netice
ler veriyor, yakini ve kesin olan ilmi elde etmeye yaramıyordu. 
Gazali bunlara karşı çıktı. Eş'ari'nin kelam metodUnu geliştiren 
Ebu ·Bekr el-Bakillani'nin. (v. ~03 h.) kullandığ1 «delilin butlanLrı
dan (Çürüklüğünden) medlülün de batıl olması lazım gelir veya 
delilin olmamasından ınedülün de olmaması gerekir» prensibini 
reddetti. · 

3-· Felse~ inceledi. Onlarm görüşlerini ortaya k-oymak 
için Makasıdu'l-Felaslfe'yi yazdı. Filozofların ilahiyat sahasında 
hat~~ göt~lerini _t_eİlkld et~ek ~ meşhur eseri~haf~tü'l-Fe18.· 
site'yi yazdı. o filozoflara- şöyle diyerek çattı : «BüiiiaJ....--oui::nafı 
(Iresüı delil) 1Çfu birtakını Şartlar ortaya koymuşlardır. Bu §ai·t
larda burhan şüphesiz yakin ifade eder. Fakat dini meGeleierl ted
kik sırasında bu şartlara tamamiyle ıiayet etmemişlerdir. Çok· 
müsamahakar daVı-anmişlardir (5f · Gazali zanianuida · yayılıp -
kuwetıenm.l.Ş olan ·-BatiniY.:ie~_(t~i;nijrye) nm ·hile ve düzenlerinf 
ortaya çıkarıp bilgisiz halkı b\inlann aldatmalanndari korumak 
içm el-KıSta.su'i-ıVrtıstakim ·ve :Fedahiu'l-Batuüyye işimİi eserleri.: 
r~ r~z~ştı:İ'. .· :--.· . _..,___ - - - : 

· KELAl\i 'iLMiNE VERDİGf ÖNEM 

. Gazali'ye göre . bu ilmin gayesi, Allah'ın -v:arliğı sı,fatıarı ve -f~" 
nı.erine ve peyg~berlerin doğruluğuna -dair kesin deli.Jler getir-· 
me~ir, _Bütün bunlar öne~idir. Akıllı -kimseler - bunlan terk ede
mez (6). Ceva~'l-B;:ur'an isimli . eserindeki açıklamasın~ göre, 
kelam -kü_ffarla müdı.dele· etmek-ve onlar~ galip gelmektir. Kelam 
ilmi_bid~at- ve sap~klıkları reddi ve şüpheleri gidernıeyi gaye e~ir. 
BPn~ - da kel~mcılar- t~keffül-. eder. }3u-.. iliınçle gerçek .·ve .kesin-. -qe
lil'erle düşmana gilip gelme wulleıi öğrenilir . . ~zaıi bu kesin 
dclill~ri de Mihekkü'u-Nazar ve Mi'yaru'l-İlm isimli kitaplap.pda 
yazdığıpı -~ylet- (7): · Tabiidir ·ki, bunlar Gaza.li'nin-yenidım . 4ü-: 
zenlediği mantık kurallarıdır. Gazali el-Munkız mine'd-Dalal 
isimli eserinde bid'atçılai:. ; ortaya· ~ıkıp'. vesvese··. ve- yaruiŞ .karia-' 
atıerini yayınca Cenab-ı Allah'ın kelam alimlerini yarattığını, 
. . 
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· buhların da kendilerine verilen vazifeyi yeriile getirdiki erini, · sü.n-
:ı;ıeti l.yi müdafaa ettiklerini ve Hz. Peygamberden alınıp kabul 
edilen akideyi muhafaza ettiklerini ve ayrıca kelam ilminin gaye- · 

. sini temine kafi geldiğini fakat kendisini tatmin etmediğini soy-
ler {8). · i · : 1 · i . ~-

Gazali, el-Münkiz· ve thya· adlı· eserlerinden anlaşıldığma gö
l'e kelam ilinine .nd açıdan baktı : 
. . ı~ Gayesi bakımından:. kelam ilmi maksada kafi geldi. İs-·· 
tı;,hilen amaca: ulaştı. !lı.' Peygamberden öğrenilen dhıi akaidi pek · 

. güzel müdafaa. etti. · . · · 
· 2'- Delilleri açısından: kelam illiıinin kUllandığı delillerin 

~epsi kesin değildir . • Kelamın kesin olrİıayan delilleri kullannia8i 
· i:3e zorunlu bilgilerden başkasını kabul etmeyenler hc;ı,kkında ·az 
faydalı o~tir. Şifa veren ·ilaçlar hastalıkhi-ra göre · değişix. Nice 
ilaçlar vardır ki, birhastaya faydalı olurken diğerine zarar verir. 
Kelam ilmine Ehl-i sünnetin selef-i salillinden naklettiği inançla
n korumak ve · bid'atçilarla mücadele etme~· arlıann yaydığı bid'
atlan halkıli · arasından çekip aırriak için ihtiyaç vardır (9). Ş üp
ha ve bid'atlar yayılriııŞsa bl:in1ara: cevap ·vermek vaciptir. Cevap 
vermek için de şüpheleri anlatmak lazıia.dır (lO) . · 

Gazali'ye ·göre kelam . ilrilini öğrenmek farz-ı kifayedir. Her 
beldede. bu ilmi bilen, bid'atÇııa:ı:ın .. ortaya attığı şüpheleri t~k ba

·. · şma gidermeye nmktedir olan birinin bulunması lazımdır. Böyle
lerinin · yetişmesi de kelam ilminiii öğretilniesiyle mümkün ·öıur. 
Fakat bu illni hei'kes·e. öğı,.etmel,{ doğru değilclfr. Kerain ilim Şu · üÇ 

· özelliğe sahip kimseye öğretilmelidir : · 
. · ı- :Keram ilmiİli ·öğrenmek · isteyen kendini sad~ce bu ilme 

vermeli, bUhdaii ·başka bir · sa:riatla meşgul olmama.Iı. Çünkü baş
ka .. bii' işle de' meşgUl oıinak, bi:dlmi 'timiamlamaya ve 'ortaya çı~ 
kan .şüphel~ri gidermeye· engel olur. . 

. .. 2- ·Bu ilmi .öğrerunek· ·isteye ·kitiı.Se, · kendisiİli sadece ·bu · işe 
vermekle beraber, zeka;··· fetariet ve fesa.liat sahibi . olmalıdır:. Çün
kü ze~ olmayan bu ilmi aniayarak istifade edemez. AnlaYıŞı kıt, 
ahmak biliıUn. delileiiyle faydalanama~ ve ona bu ilntin zararlı 
olacağııidaıi korkulur: 
~ Bti ilın1 öğreiıe:iiiıi .. tabiat!llda salfth.;· diyanet ve· taJiva has

letiertbUİuilinalidir. · şehvetler ken~irie .. gaJ.ip ·gelmenielklir. Çüri-
. kift'asık .bii· kinise ·en·lifak bii: · şüphe-ile· diriden sıyrilır: Çünkü kü
çi'ık bir. şüphe kendisi ile lezretleı~ aia~iridaid. erigeli k31driıi. Bti 
taktirçle o, şüpheleri ~e etmeye . ~li olamaz: o şupheyi mü.: 
keİlefiy~tih ytikl~ririiien ··'kıiiiUlniak ·iÇm ·bir g3riimet ·bilir: BÖyle 



bir kelamcmm ifsad ettiği isialı ettiğinden çok daha fazla .olur. 
Gazali'ye ·göre şsırlann değlıjmesiyle kelam ilmine bazen de az ih
tiyaç duyulur. Bl;l ba~dap kelAm linililin l:üzumu ihtiyaca göre 
değlıjir (ll) . 

Gaza.li, İhyau Ulumi'd-Din adlı . eıserinden sonia · yazdığı 
· Mustasfa'nm mukaddimesinde kelaın . ilminin değerini şöyle di
yerek belirtir: önemine binaen tercemesini aynen veriyorum: 
<<İliınler, akli ve dini qlınak. :üzere ikiye ayrılır. ~Dini ilimlerden 
külli olan. ilim kelam ilmidir. Fıkıh~ Usill-i . Hadlıı ve Tefsir gibi 
diğer dini ilimler ise . cüz'iclir. Çünkü müfessir kitabın ınanası 

haklanda . düşünür. Muhaddis yalnız hadisin sabit oluş yollarını 
ar~tırır. Fakili yalnızca mükell~fin işle_rinin hükümlerini tesbit 
etmeye çalışır. Fıkıh usulcüsü özellikle şer'i hüküm.lerin. delille-
riyle meşgul olur. . 

· Kelamcıya gelince, o araştırmaya eşyanın (varlıklarİn) · en 
umumi o~arundan b~lar. Bu varlık~ır (mevcuttur). Varlığı önce 
kadim ve hadis kısımlanna ayırır. Sonra hadi.Gi de cevher ve araz 
olmak üzere ta.kGim eder. Daha ·sonra -~a ·a~ (ilintiyi) kendisin
de hayat olması şart koşulan şeyin taşıdığı ilim,· ir8.21e, kudret, . 
~elam, lıjitme ve görme il~ buiunabilmesi için hayata ihtiyaç duy
mayan renk, koku ve tad gibi şeylere taksim e_der. 

' 

. Kelamcı cevheri, hayvan, bitki ve cenıad (cansız) kısımlarma 
taks~ eder. Sonra bunun çeŞitliliğinin nev'~erden mi yoksa araz
iardan mı? ileri geldiğini beyan eder. Sonra kadiıni ( ezeli olan 
varlığı) araştınr da onun sonradan· var edilen varlıklann taksim 
edildiği gibi taksim olunan1adığı.m ve Ç<Jğalmadığını açıklar. Bi-

. lakis kadimin tek olması,: hakkında vaCip olan v:asıflar ve muha1 
olan özel.Uklerle ve caiz olup va~ip ve muhal olmayan hükünılerle 
hadis varlıklardan ..aYnlınrusı g~rekir. Kelamcı, kadim hakkında · 
caiz;. vfl.cip v~ ınuhar olanlan tefrpr eder. Sonra asıl fillin ona caiz 
olduğunu ve· alemin onun caiz olan fiili oldUğunl,l, evreı'iin varlı
ğı mümkin olduğu için bir muhdise (var ediciye) ilitiyaç duydu
ğunu · açıklar. Peygamberler göndermek Ç>nun caiz olan fiiller!n
den olduğunu ve O buna. ve mucizelerle peygambeıin doğnıl~ğu
nu tamtmaya .güç yetirdiğini ve bu caizlerin Vl,lkua geldiğini açık
lar. İşte bUrada kelamcinın sözü biter. Ve aklın· tasarrufu sona 

. erer. Fakat akıl peygamberin poğruluğunu gösterir. Bundan san
rasını peygamberin beyanına bırakır . .. 4ldm •. kendisinin tek başı
na idrak edemiyeçeği Allah ve ahiret günü hakkıntla pe)'ga:mbe-

'. . . . . . . . . . . 
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r1n söylediklerini itiraf ettiğini belirtir, onun dedikleri şeylerin 

muhal olduğuna hükmetinei. Zaten din de aklın tek başına bil
mekten ~ciz olduğu konulan getirlr ... Çünkü taatin ahirette saade-
te ve günal:ılA~ da -m:ctbahtlığa sebep olacağını alal yalruz başı
na idrak edemez. Fakat bunların muhal olduğuria da hükmede-

. mez. Yine akıl .mucizenin doğruluğunu gösterdiği kimseye sıdkın 
_gerekli olduğuna hükı:neder.' Böyle bir kimseden haber verildiği 

vakit akıl onu bu -yoUa tasdik eder. İşte ilm-i kelamın içine aldığı 
lmnular bunlarçi.ır. 

Bu ·izahta.iı. anladık ki kelamcı işe, ilk önce vş.rlıkların en umu
mi olanından başlar ki o da mevcuttur. Bundan Gonra zikrettiği
miz şekilde tedricen açıklamalarda bulunmaya yönelir. Kelamcı 

böylece kelamda kitap, sünnet ve Hz. Peygamberin doğruluğu üze
rine dayanan diğer cliıii ilimierin ilkelerini isbat edeı:. 

Müfessir, kelamcının araştırıp tesbit ettiği konulardan sade-
. ce birini alır. O da kitaptır. Kur'an'dır. Bumin Ina.nasını açıklamak

la meşgul olur. Muhaddis de kelamcının isbat ettiği konulardan 
sünneti ele alır. Sünnetin sabit oluşlanm araştınr. Fakih, yine bu 
kt.m.ulardan 'münbasıran birisiyle ·meşgul olur ki bu !ia mükellefin 
fiilidir. VAcip, haram ve mübah olma bakıınıfidan mükellefin tilli
nin şeriatın hitabına niSbetini tesbit eder. Usul-i fıkıhcı da yalı-

. mzca bir konuyu alır. _Bu. da k~laİncılarıİı doğruluğunu delil ile 
isbat etti~ peygamberin sözüdür. Peygamberiri sözünün hüküm
lere· lafzıyla ım, nıefhurnuyla mı, yokGa manasından anlaşilanla 
mı .veya ondan istinbat edilenle mi delalet ettiğine bakar. Usulü 

. fıkıhçının araŞtırdığı konular peyganı,berimizin. Söz ve işleri dışı
na çıkmaz. Kitap (Kur'an) ancak Rasulüllahtan i.şitilenin bir kıs-

. mıdır. İcı;na cıa O'nun sözüyle sabit olur. Şer'i deliller ancak kitap, . 
· sünnet, icmdır. ·Rasulülah'ın sözlerinin doğruluğu ve huccet ··oıu
şu . kelam ilıiii ·iie ·isbat edilir. o halde bütün dini ilimietin dayan
diğı ilkeleri ~bat etmelç vazifesini tekeffül ede~··uim· kelartı.dır. 
Diğer dini ilimierin hepsi kelama nisbetle cüz'idir. · Bu takdirde 
keiAm rütbesi en ~ek olan ~dk. Çünkü ciiz'i illmlere :keıam
dan inlllr. · 

.· Eğer, cı'qşulü. fıkıhç~ fak.ih, müfessiır Ve muhaddise kelşm U
mini muhakkak elde et~l şart oluı·. -~ o en yüce külli ilmiri 
tahsilini tamamlamadan önce en aşağıdaki cüz'i ilme inmek na
sıl mümkün olş.çaktlr» deİliİirse biz de. derlz IP, ·bir kimsenin di
·ni ilimlerle ®lu mutlak bir -alim oliİlaSlllda kelam ilmini tahsil 

.. • ı.;·. • • ... __ • ,... • -- • • - -· ır • • •• • .. .. • ·.· 
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etmesi-her ne kadar şart ise de, bu ilmi öğrenmesi onun fıkıh tınul
cüsü, fakili ·ve müfessir veya muhaddis olması için şart değildir. 
Çünkü cüz'i ilimlerden herbirinin taklid ile a4rup kabul edilen -.te
mellerr vardır. Bu temelleıin sabit ve· doğru olduğuna dair kesin 
delil başka bir ilimde~ aranu. Öyle· ise fakih, mükellefin' · fiilirün 
şari'in emir ve nehiyde hitabına ni.3betini tesbit eder. Mükellefin· 
ihtiyar! ~leri bulund··Jğtma ve onların hür irade sahibi oldukları-. 

na da.fr bürhan (açık delil) getirmez. Bunun.:ta beraber cebriyye 
insarun hür iradesiyle ihtiyari işi olduğunu inkar etti. Başka bir 
fuka da arazların (ilintileıin) varlığını kabul etmedi. Halbuki 
fiil .arazdır. Bu sebeplerle fakihe. de dinin hitabının _sabit olduğu
na ve Allah Teala'rıırı zatıyla kaim kelamı bulunup emr ve neh
yettiğine dair kesin· deliller getirmek gerekmez. Fakat fıkıhçı .tak
lid yoluyla Allah'ın hitabının sabit oluşunu ve mükellefin irade.,. 
siyle fiilinin .bulunduğunu kabtll eder. Fiilin ilaW hitaba nisbe
tini aı:aştınr, ve böylece· iln1lı1in · sııurlan içerisinde kalmış olur. 

Usulü Fıkıhçı da peygamberin sözünün huccet oluşu . ve bu
nun doğruluğu gerekli delil olduğunu kela~cıdan · taklid yoluyla 
alır. Sonra bu sözün delalet şekillerini ve sıhhatinin · şartlarını 
araştırır. o halde cüz'i ilimlerden birisini' bilen kimse ilminin il
kelerinde ve asıllarında en yüksek iln}.e, kelam ilmine yükselince
ye kadar mukalliddir. ~u ilmi elde edince de ilmini başka oir il
me taşırmış olurn (12) Binaenaleyh Gazali'ye kelam ·ilmi şu özel
likleri . bakımından çok· önemlidir : 

: ı~ Ehl-i sünnet 'akaidini,· sapık, şüpfieci' ve bid'atçılata kar- . 
şı ·müdafaasıni yapar. · 

2- Kelam ilirü külli (bütüı} ilimiert konu edinen} ··bir iiiriı-
diı~: .. Diğer · dini ilimler ise bu. ilme nisbetle · cÜz'idir. - · 

3-=- Kelam ilriıi Allah'ın varlığını, O'nun peygamber gönder
diğini' ve peygamberler1Jı sözlerinde doğruluğunu :iGbat etmesi açı
sından tefsir, hadis ve fıkıh gibi diğer bütün diıii ilimi~ dayan
dİğı ilkeleri fS bat eder. 

4- Kişiyi taklid Çenbeririden çıkararak araştinna ve tahkik 
mertebesine yükseltir. . .. . . 

İslam ilimlerinin,' hele kelam ilmi:n,in değeri verdikleri bilgi
lere bağlıdıı·. İmanla bilgi arasmda sıkı bi:r ilişki de vardır. Bu ba
kımdam ·aazft.li 'bilgi pr"oblemini :ele aldı. .Onun nazannda bilgi; 
yakini bilgi ölduğu 1çtf.ı, bunun şaitlarll'lı · -araştırdı. · . 

mt6iL:EilİMiz·İN:MYNAGI.YE n~ciERi ··. , . . . _ . . 
. . .. . 

Gaza-ll insandaki · bilgilerin değerini · araştırmaİda işe l:hrŞ'lıyor. 
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insan da bilgilerini akıl ve mÜ§ahade yoluyla _ elde eder. İlkln 
: Gazali duyular · ve aklın verdiği bilgilerin doğruluğunda şüpheye 
:(ıü§tü;. ve bunları tahlile ba§ladı : - · · 

ccGöz _gölgeye bakar· ve onu sabit ve hareketsiz görür. Bir mü(i-
. det sonra tecrübe· ve müşa.hade ile-anlar ki, o haraket ediyor .AR

cak haraketi yava§ oluyor. Gqkteki yıldızlar bir altın lira büyüklü
ğünde görülüyor. Halbuki bendesi deliller onun dünyamızdan daha 
büyük· olduğuna delalet ediyor. Duyular yoiuyla elde edilen bunun 

· gibi halerdeki bilgileri akıl hakimi müdafaasına imkan bırakma
yacak bir şekilde yalanlıyor: !nsan, bunun gibi ?-kli hükümlerin 
de· rüyasında gördüğü şeyler gibi olmayacağuu ve aklın öt€!5inde 
başka bir idrakin de bulunup bunları yala;n.laımyacağını nasıl ke-
sin olarak anlayacaktı? 13) . · 

Gazal1, Allah'm kalbine attığı bir nuı·la şüpheden kurtulduk
~an sonra aklıli verdiği 'bedihiyyat dediğimiz bilgilerin kabule §a
yan ve ·güveniltt olduğunu söyler (j~) . 

Gazali'nin kalbine atılan nurdan maksadı, hads ·ile ~ bedi
hiyyat dediğirhiz gerç~ aynası olan kesin prensiplerini keşfet
miş ohnasıdır. Akıl bunların gerçeğe uyğun olduğunu ba§ka de~il 

'tertibine ihtiyaç duymaksızın ı:i.nıar. Niteki.rİı 0, - İhy'asmda da C<A.k
li zaruriyyat, aklın tabiatının gerektirdiği bilgidir. Dinlemek ve 
taklidle husule gelmez. Bir şahsın aynı anda un yerde olmayacağı
m bilmek-gibi, İnsan _çocukluğunda!J. it~baren nefsinin bu gibi bil
giler üzerinde yaratıldığını bulur. Bu bilginin kendisinde ne zaman 
h usul bul<;luğunu v~ nereden geldiğini b:ilıp.ez. · Anc~k bildiği yakın 
sebep Allah;ın onu bu bilgi. üzerihde yarattığı ·ve buna ilettiği 'hü
susunun gi~li kalmamasıdır ( 14a) . 

·cya~ali'ye gore -ilim, ruhun iki özelliği olan keşif ve akl,ın is
tidlali ile elde edilir. Her-ikisi ile - kazanılan birbiıini destekler (15). . . . . . 

. . . . 

Gazali'ye göre ·kesin olan bilgilerle bilinen şeyin asla §\iphe 
vermeyecek şekil d~ anlaŞılı~ası gereklı·. Btm da y~rnış . olma, 
şübheye d-ü§me ve vehme kapılma . ihtim?-li asla 'bulunmayaci:ık. 
Biı· insan o şekilde k~sin bilecek ki, mesela· b~·i.Si çiksa,' ke!ldisine 
peygamberl~rden· biriSinin .niucize gösterdiğini ve_ 9ildiği.riiri ak
slıü . içldia e.ttiği.nj :36ylerse, . hemen . punu ,spyleye~ . yalanlam.akta 
duraks~may.acak:tır. Bilakis· .pnuİı yalancı · oldil~a veya bu ke
-sin. ?larak·, bildiğinm. akSİn~- söyieyeiiin ~peygamb&f oimamğıİla. ve . . ~ . . . . . . .. . . .. . . . . . - . . . ; . . " .. . . .... 



.-
muciie sanılan şeyfu mucize dı§ında herhangi bir harika bulun
duğuna kesince hükmedecektir. Bu mucize lafı ile iddia edilim 
söz kesin bilgi sahibini bilgisinde şübheye düşürmeyecektir. üç 

- altıdan küçüktür. Bir şahls aYnı za~anda iki yerde olamaz. Bir 
şey aynı halde hem kadim heiD:· hadis, hem var, hem yok; hareket
li ve hem de Sakin Olamaz gibi bilgilerimiz 'bU şekilde kesin olan .. 
ilimletlmizdir. Bizim bu şekilde biilhan ·(kesin delil) ile bilişimiz 
kesin tasdiktir (16). Gazali kelam metodunda ilk basamağa _te§kli 
ettiğinden dolayı kesin bilgileri aç~amaya önem verir. 

ZORUNLU BİLGİ TiJ'"RLERİ 

Gazali'ye .göre kesin olan bilginin elde edileceği esas ve de- · 
. liller beştir : 

ı- Evveliyat : Aklın ke~dile~e.sırf yönelmekle his ve ha
yalden yardım almaksızın bildiği akli hakikatle;rdir. Akıl bunla· 
n ta..~ etmek ü~re yaratılmıştır. İnsanın kendi .varlığıİıa ilmi, 
bir şeyin · pem kadim J;ıeın de hadis olmayacağını, iki zıddın biri
sinin doğru olması halinde diğerinin yanlış olacağını ve iki ade
dinin bir adedipden büyük olacağını bilmesi ·gibL. 

2- İçe aid müşahadeler:_ acıktığını, susadığını, korktuğum.ı 
. ve sevindiğini bilmesi gibi i.nsanın nefsinde idrak ettiği hallerclir. 
· Bunlar beş duyudan gelmezler. Akli· değildirler. Hayvall;lar aklet

meksizin -kendiliğinden bu halleri algılar. Çocuk da böyleclir. Hal
buki evveliyat 'çocuk ve hayvanl~r için söz konusu değildir.. . · . 

. 3- Dış duyuların duyumuyla elde edilen bilgilerdir. Bunlar 
da açık seçiktir. Gözlere birtakım sebeplerle yanılmala:r ilişebilir.' 
·aazali gözüp. yapılmasının sebeplerini sekize . çıka:ı;mış~. Mesela 
göz gölgeyi ağır hareket etiği için ..... saltin görür. Aklın yardımıyla 
bunlar düzeltilir. 

· 4- ~crübiyyat : Bunlara «ıttıradu'l-Matn adetlerin kopuk
suzca devamı ismi d~ verilir. 5 duyunun duyunilarının defalarca 
tekran sonucunda elde edilen bilgilerdir. Ateş yakıcıdır, ekmek 
açlığı gidericidir, taş 9.şağı doğru düşer, mıknatıs demiri çeker gi
bi hü.kümlerdir. Bu gibi tecrübeleri üade eden önermelen ortaya 
koyan akıldır. . 

5- Mütevatırat : Me.kke'nin varlığını ve · iı:ı:lam ŞB.fi'iYi ve 
beş Vakit namazın adedierini 'bilişimiz gibi biı· bilgi yoludur. Bu 
bilişimiz hislerin ötesinde bir durumdur. Bu türlü bilgide duYu
muzun rolü Mekke gibi bir şe'yin . yarlığını haber vereni işitmektir. 
Bunun aleti tekrar tekrar du~ oltip doğrulu~a hükmeden 

· .a.kıldır .. Ba.şk~da~ ~tp'Ielerin 'adE!di ilim ifade etm~ l~ln taı;ı~ 
· did . edilemez. Bu tıpkı. tecrlibeıüri te:ırra:rra.ımia.Gı gibidir. Herbir 
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ış- · . . ·.. . . 
~ "'· . . · tecrübede zannın ilme dön-ü§mesi için ·başka bir şehadet vardır. 
;·, :'~ · Tevatür de böyledir. ~şte sayılan bu bürhanlar, mukaddiine olma

. ya uygun dÜ§en hakiki ve. kesin bilgilerin . temelleridir (1 7). 
_ _ . -Gazali'ye göte aklın kendilerine yönelmesiyle. kesinliğini kabul 

. edeceği · bilgil~rle . vehmiyyatı karıştırmarn.ak lazımdır. Vehim kuv
veti, ç-cğu defa· duyulanıara tabi olarak duyularla duyulmayanlar 

:. :.. : hakkında hüküm verir. Her mevcudun bir yönde olacağına işaret 
eder. Çünkü vehim aleme bitişik ve ondan ayrı olmayan· ve onun 

·içinde ve dıŞında bÜJ.unmayan bir varl,ığı pıuhal :Sa~ar. Vehmin. 
verdiği hükümlerin doğr-qluğu_ ve yanlışlığı ~ delili ile belli olur. 

,. (18). 

. . 
. Meşhürat denilen ve. insanlarm hepsi veya bir kısmı tarafin-

dan beğenilip güzel göriilen fikir ve görüşler .ba~n yanlış ôlur. Ke
. sinlik:. a.rzetmez ve bunlar bürl)anın mukaddimelerinde kullaml
. ~naz (19). 

. . 
Gazali-bürhanın dayandığı 5 türlü yakini bilgi_ ile diı-ıi ilim-

lerden başka diğer ilırnlerin de· ölçüleceğini söyledi. Bunları 

_Allah'ın va~ lığını isbattada. ku1Iandı. _ 

Gazali 'nin Allah'ın . varlığını is bat ederken kullandığı b ür- · 
hanlar illiyyet prensibine dayamyor. O'na göre illiyet prensibi de 
akılda mekiluz olan bedihiyyatta~ndır. İlliyeti bilmek aklın tabia
tında · vardır. Akılda bulunan bilgiler zorunludur. Bunlarda hata 
ve yanılma ihtimali asla .yoktur. Aklın tabiatında bulunan bedi-· 
.hi, kesin, ebedi ve sabit olup her yerd~ ve qei· zaman geçerlidir. 
: (20). 

~ . 
( Gazali, b ür han ·ile edinilen· bilgiye kat' i _ilim diyor. Fakat· ona 
) göre bilgi keşlfJe (sezgiyle) daha fazla bir ku'vvetlenme ve açıklık ' · · 1 kazann·: Akıl ve ~eşifle elde edilen bilgiler bir birlerini ta]nriye· 

~derler. Bunlar asla birbirlerine zıd düşmezler: Tıpkı bu, Zeyd'i ·ev
de yakından gö~ek veya güneşin ortalığı · aydınlattığı vakitte · 
evir;ı. avlusunda görmek gibidir ki,· böyle .bir görme ile idrak kema
le erer. Başka 'birisi ·de Zeyd'i başka evde görüyor. Yahut · uzak
tan gprüyor veya ·akŞa,m ·onun Zeyd ol_duğuıiu kesince idrak ed e~ 
cek şekilde götüyor. Fak;ıt . kendisitı.e Zeyd'deki incelikler ve gizli 
qzellikler, belli olmuyor. Jşte ·~u durum kalbiıi ilahi işleri inüşaha
deslııde de olur. Yine. bu auı·uın bir kimsenin evde Zeyd, Aınr ve 

\

. ~ekiri. görınesiylş öteltinjn J~eyd'çle}.t ba§k~sı.ru göı:nleniesi .. gibi
:9.ir .. ,Btlgi. :elQ~ ~qu~JJJ.:n~I~tlapn __ Ç~~~ğq ,He artar. İşte Uimlere 

, ıüs~etıt(ka.Ibm 'dtti:ı.lüiU b~yledi':f "(21) : ·_ · . · · · .. ·· ... 
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. . . İI\i...c\NIN l\fEYDANA GELİŞ Ş~KİLLERİ --
Gaza.li'ye· göre ilim ile in1an arasında sıkı bir münasebet ·var- . 

dır. Kalpte meydana gelen ilim ve iman üç şekildEr olur : · ·. · :-.:....:. 
1- Halkın imanıdır ki, sırf taklld yoluyla vücuda gelir. Bu 

da doğruluğUna ~amlan ve güvenilen kimselerin ~ber vermesi · 
ile olqşur. Gazali, <cZeyd içeridedirıı denilmekle Zeyd'in içeride ol
duğuna· İnallinaya halkın imamnı m.iısal verir. 

· 2- Kelamcılann irnanıdır. Bu tür iman delil ile elde edilen 
imandır. Bir evde bulunan ·zeyd'in sesini duvar arkasından işit

mek sebebiyle Zeyd'in evde olduğuna· inanmak gibi. Zeyd içeride
dir, denilir. Daha soirra aynca sesini işittiğiı"'1 zaman yakinin ·cta
ha fazla artar. Bu tür delil ile elde edil.en imana yanlı.şlığın karış
ması mümkündür. 

3- IVIukarreb ve sıddikleıiiı1manıdır. Bu türlü ·iman ~ve gi
rip Zeyd'i görmek gibidir. Çünkü mUkarreb ve sıddikler yamlma 
imkamnı ortadan kaldıran müşahade ile inanıyorlar. Bunlann 
imam, halkın ve kelamcılann ·imanını içine almakla berab.er ya
mlma imkanını oırtadan kaldıran keşifle desteklendiği için daha 
üstün ve daha sağlamdır (22). 

( r--Demekki Gaz~ akılcılığı. bırakmamakla beraber bunun ya
nında . aklı destekleyici se~giciliği (mükaşef~ yoll;lllilu) ortaya. Köy- · 
ma.ktaCiir. O'na gore-k "iib yerde-kaiilıİıış bir havuz {iibidir ki; ·bu 

·. İıavuzim dibinden gelen su, kalb gözüyle (mükaşefe ile) elde eeli
len bilgiye benzer. Beş duyu ile elde edilen ve bunlardan iGtidlal 
yoluyla kazanılanlar ·da yukandan açılmış ka.naıı.arla gelen ·su 
gibidir. Kanallarla ge~en su kesilebilir. Havuztın dibinden kay'ria- · 
makla gelen su daha duru ve daha fazla temizdir. Gazali'ye göre 
bpyle biı: bilgi deruni bir tecrjibe ve iman konularının yaşanma- . 
sıyla mümkündür (23). Havuzun dibindeiı kaynayan suya be~'lie~ 
tilen bilgi doğruluğunu kabul etmede rol oynayan meleke yine 
akıl dır. 

Gazali'ye göre aJili ve~ ilimleıip her ikisi de lazımdır. Aklı 
temamen .. bir ta~fa bırakara:k Sl.ff nakli takilde çağıran bir kim
se -katılçsız .c.ahildir .. K_itap. v~ süm;ı.et~. bl;l'a~ara~ sade~e ~ ·. _ile · 
hareket eden ÇI.e aldanmı,ştır . . <<~ ilimler b~i.p!e:ı; g~bi,. ş~r!~ ~
ler· de ilaçlar gibidir. Has~ ad~ ıı.aç ~dan l;lesl~~diği .,,~t 
gıda pna zarar ~e~iı~. ~~.ıp has~alıkl.arı~ıın d?:.·tedavisi peygamber· 
lerın · Öğre.ttiği ilaçlaı:.I;:ı. ınümkündür .. Bu ilaçlar da it?ad~t~er ve iyi 
işleı:dir kj, bpn,ı"an .. pey_g~berl.er ö~.tmi~~ir. AkU ],liınle~n . dini 

·iliiriİere zıd düştüğünü, her ikisirı~. bld!=!şti~l~.n . i#ılf!~z · Pl4~- · ... 
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· ğunu ıSanan bir _kimsenin bu zanm basiretinin körlüğünden doğ
muştur. Halbuki akll ilirnlerle dini ilimierin arasında bir tenaku
zun olmadığı doğrudur. Böyle bir kimse dini ilimierin bir kısmı 
ile diğer kısmı arasında da ten$.ız var zanneder de dini ilimle-

. rin arasını birleştirmekten aciz kalır. Dinde çelişi.klik olduğunu 
sanır ve şaşirır da hamurdan çekilen kıl gibi dinden sıyrılıp çı
ı~ar.» .(24). 

Gazali mantıktaki kıyasları almış ve bunların mtıkaddimele
rini bürhan için seçtiği 5 türlü olan· kesin delillerderi teşkil etmiş
til;. Boylece yeniden tertipiediği kıyaslara ıcel-KiStasu'l-Müstakim 
(doğru terazi) ismini vermiştir. Bu terazi ile dini ve akli olan her 

. şeyin ölçüleceğini ve hakikatıerin bilgisinin elde edileceğini söy
leıniştir. Gazali pu ölçüleri beşe çıkartır ve bunların heps~ni Kur'
an-ı• Kerim'den çıkarttığını :Söyler (25) . Bu ölçüyü bir terazi ye 
benzetir. Bu ter;ızinin t~rtı göstergeleri de hissiyyat veya tecrü
biyyat ve bedihijıyattır (26). Bu zaruri bilgilerin önermelerini 
Kur'an'dan ve hariçten seçer. O'na göre Kur'an ölçül-eri üçtür: 

. ı- Teadiil ölçüsü : 
Cismani ölçüler kulla.mldıklan a~anlar l!ıakımından birbirle

rinden aynlırlar, Mesela terazi ile ağırlıklar, cedvel ile uzunluk
lar, şakül ile düşey doğru ve eğrilik ölçülür. Bu ölçü aletıerinin 

hepsi şekil bakımından bırbirinden ayrı olmakla beraber kendile
ri'yle noksanlık ve fazlalığın bilinmesinde müşterektirler. Şiir ve
zinler4ıin bilinmesine· yarayan aruZun. -ruham.yönü cisimlere aid 
ölçülerden daha fazladır. Fakat aruz cismani ölçülerden de tama
men sıyrılmış değildir. Çtinkü seslerin ölçüsüdür. Ses ise cisimden 
ayrılmayan fiziki bir özellilüir. Gazali'ye· göre ruhani ölçillerin 
en şiddetiisi kıyamet ·gününü terazisidir. Bununla kulların amel, 
itikcı.d ve martfetleri ölçülür: İmanla matüetin cisimle bir ili§kisi 

. yoktur. Binaenaleyh bunun terazisi ruhanidir. Fakat ~ur'an'ın 

.- bu görülen alemden bilgi vermesi cisimlerle bağlılığı olan kendisi 
cisim olmayan· bir l?Jıf ve şekille irtibatlıdır. Ç~ü bu alemde 

_ cisim olmayan şeylerin anlatılması ya sözle veya yazıyla olur. Söz 
sestir. Yazı da kağıtlar üzerindeki- şekillerdir. Öylese her ikisi d~ 
cisimdir. Bu da, Kur'an'da vukua gelen şeklin (gılafın) hükmü
dür. (Çünkü o, ·seısle okunur ve şekillerle yazılır.) Kur'an'ın biz
zat kendisine gelince o, sırf ruhani olup ·cisimlerle bjr ilgisi yok
tur. Çünkü Kut'ari ile duyular ~1emi ötesinde - cislm olmak §Öyle 
dursun··:- cihetlerden mürieıZeh olan Allah'ıri bilgisi (marifetul-

·. lahj" ölçuUir •. K-utan)m tEmdül (detıkleşnre) o)çUSü ôy1e bır tera-: 



. ~ 

ziye benzer ki, bunun da denkliği gösteren bir dil-ve iki kefesi var-
dJ.r. 

ı- Teadill (deriklik) ölçiileıi~:ı.den büyük ölçü 
Bu ölçüyü. Kur'an'da bildirildiği üzere İbrahim (a.s.) kullan

mıştır. Nemrud ilahlık iddiasında bulunmuştu. ittifakla bilinir ki 
ilah her şeye kadir olandır. İbrahim (a.ş.) ona şöyle demişti: 
«il§.h benim ilahnndır. Çünkü o diriltip öldürür.· Sen ise buna güç 
yetiremezsin.» Bunun hzerine Nemrud, <•ben de diriltir ve öldü
rürüro dedi.ıı (27). Nemrud bu sözü ile .cinsi niünasebette bulun
makla nutfeyi dirilttiğini, bir insanı da katıetmek s'Ctretiyle öl
dürdüğünü kastediyordu. İbrahim ( a.s.) , bunun öldürÜp dirilt
ıneyi anlamada gi.içi.ük çektiğini farkedince, bundan daha açık 

bir. delile döndü ve: «Allah güiıeşi şarktan doğurur; haydi Qnu sen 
garptan· g~tir deyince o münkir şaşırıp kaldı (28). Allah, getırdiği 
bu delilden dolayı O'nu överek şöyle dedi: «İşte bu deliller kavmi
ne karşı (kullanması için) . İbr~ı:um·e öğrettiğimiz huccetlerdir.ıı 
(29). 

Gazali bu huccette altın ve gümüş terazisinde olduğu gibi bir
birleriyle. denkleşmiş iki asıl olduğunu ve bunlard~n Allah'ın var
lığının bilgisinin çıktığını söyler. Çünkü Kur'an'da hazif ve icaz 
(az sözle çok manaifade etmek) temeldir. Bu büyük ölçünün tam 
şekli şöyledir: Güneşi dağdurmaya kadir olan kimse tam·ıdır. Be
nim ilahıın güneşi dağdurmaya güç yetiri:mdir. Öyleyse benim ila
hım tanrıdır. Sen değil ·ey nemrud!... (30)'. · 

Bu kıyasm her iki önermesi his ve tecrübe ile sabittir. Çünkü 
onlara ve _herbir kiın:3eye göre tanrı her şeye güç yetirendir. Gu
neşi · doğdurmak da «her şeyıı in içine girer. Bu esas tabü olarak 
ve ittifakla kabul eclilendir. Güıie.şi başka tarafa çevirmekten 
Nemrud ve başkalarl;nın da aciz oldukları duyularla müşahade 
edilmektedir. Bu iki önerıneden çıkan sonuç Nemrud ilah değil, 
ancak Allah Teala ilahdır (31). Gazali'ye göre bunun doğruluğu
nun anlaşılması, his ve tecrüb.e ile altın tera,zisinin sihhatinin bi
lipmesinden d~.ha. açıktır. Bir terazi ile altını tartan kişinin aynı 
terazi ile gümüş ve madenieri de tartması mümkündür. Çünkü 
terazi, tartılan şey altın olduğu içiİı deği! b4· ağırlığı _olduğu için 
onun miktanın bildirdi.' Bu bürhan da bize hakikatlerden bir ger- · 

· çek ve manalardan bir mana var olduğıı .. için bu bilgiyi ·verdi.· Sı
fat üzerine veri1:en hükum, o sıiatla. nitelen~n şey (mevsuf) üze:
rine· zorunlulukla: verilen· hi.lküırı- Çlem~tir. D.oğduran ··ke}ime~~,
Rabb'ın sıfatıdır. Biz doğd~·~na ilahlık hükmünü. vermiştik. O 
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halde güneşi dağduranın ınevsufu olan Rabbıma ilahlık hükmü
nün verilmesi ıazundır. (32) Sıfat için sabit bulunan hükmün 
me~sufuna verileceğine dair Gazali, · Kuı·'an. haıicinden de başka 
misaller verir: Her böcek. canlıdu·. Her can.Jı hisGeder. o ·halde her 
böcek hisseder (33). 

Bu k:ıyaslarda ölçü birimi his, veya tecrübe veyahut aklın ta
biatında bulunan bedihiyy~ttır (34). Gazali büyük ölçüyü şöyle 
tarif eder: Başkalarını içine alan daha umuıniye verilen hüküm, 
o umuminin içinde olan ferdiere de verilir (35). 

2- Teadiil ölçillerinden orta ölçü (el-Mizanu'l-Evsat) 
· Gazali buna .mi..3al olarak: «Ben sönüp batanları (tanrı diye) 

se•.rınemıı (36) ~.yetini alıyor ve şu şekilde kıyas çıkanyar ;Ay ha
tar ve değişir. İlah ise sönüp değişen değildir. Öyle ise ay ilah de
·ğildir. Bu kıyastaki blrinci ve ikinci önermenin doğruluğu anla-

. şılınca ayın tanrı olmadığı sonucu kesin ciarak bilinir (37). 

Tanrının değlş~eyeceği de şu iki önermeden çıkmıştır: Tanrı 
değişen değildir. Her değişmekte olan hadiGtir. (Ayette geçen 
ııufıU» kelimesi Gazali'ye göpi değişrnek demektir.) 

Mizan-ı Evsat'ın tarifi: iki şeyden birinde bir -vasıf bulunm· 
da bu aynı vasıf diğerinde bulunınazsa, bu iki şey birbirine zıd 
olur. Değişrnek ilabda olmaz. Ay'da ise değişrnek sabittir: Bu · ise 
ay. ile tanrı arasında zıdlığı gerektirir. Öyle ise ayın tanrı oJma
ması, tanrİnın da ay olmaması neticesiili çıkarır. Gazali teadül 
mizanından orta ölçüye Kur'an'dan v~ dışardan daha başka 

Iriisaller de verir (38). 

Teadül ölçül~rinden küçük ölçü (el-Mizanu'l-Esğar) : 
Gazali küçük ölçüYü «Yahudiler Allah'ın ka<iri?i gereği gibi 

ta.myamadılar. Çünkü Allah hiç bir insana bir şey indirmedi de
emer. Onlara de ki, Musa'nın insanlara bir nur .ve hidayet olarak 
getirdiği ve . ~izin de. parça parça kağıtlar baline koyup işinize ge
leni açıklad.ığımz, fakatçoğu.~u gizlediğiniz o ldtabı kim indirdi? 
(3~) . ayetini n~zar-ı itibarı::- alarak. bir kıyas t;ertipliyor . 

. Hz. Musa bir insandu·. Hz .. Musa'ya kitap indirilmiştir. O h&l
de· bazı insa.nlara. kitap indirilmişti.İ' . .' İşte bu· şekildeld delille 
«hiÇbir insana kit~p indiı·ilmeıniştirıı iddiası çÜrütÜ1müştÜr. : Bl;l . . 
delilde öı1emli olan her iki öncrülü11 t1e haıın tarafından . kabul 
eaılrt:ıiş o1~asıt'iır. :Su ğe"KITdeki' lnyas aricak iüb1J"e e'tmeye~ de-
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lil olur. Kur'an d~lillerinin çoğu bu şekilde cariqir. Bu delil iyi 
bir. şekilde h~ınıla mücadele etme örneklerindendir (40). Gazali . 
bu öiçüyü ayarlıiınak için şöyle bir misal veriyor: Hiç bir canlı 
ayal{Sız yürüyemez diyen kimseye yılan da bir carilıdrr ayaksız yü- . .. 

· rür dediğinde, bundan <ıo h3:lde bazı hayvanlar ayaksız · yürürn ne- '/ 
ticesi çıkar. «Hiçbir hayv_an ayaksız yürüyemezıı diyenin sözü ba- · 'i: 
tıl ve çelişik olur (41) .. 

Gazali bu ölçüyü şöyle tarif ediyor: bir şey üzerinde bulunan 
fki. nitelikten her hangi birisi yle, diğer · bir şey de VMlflaiı.abilir. 
Ama her ikisi il~ vasıflanması gerekmeyebilir. Mesela insanda 
canlılık ve cisim olma nitelikleri toplanmıştır. Bundan zorunlu 
olarak . bazı cisimlerin canlı olması gerekir. Her cisim can
lı olması gerekmez. Bu ölçüyle hususi ve cüz'i bir isgat yapılır. 

Gazali'nin teadül · ölçüle~5ien öüyük, <nta, küçük ölçü ismi
ni verdiği istidlal çeşitleıi Aristo Mantığında geçen «Yüklemli 
İktiranlı Kıyasn şekilleridir. Aristo mantığında baıSit kıyasiann 
4. şe~ olmadığı için Gazali bunu kl,ıllanmamıştır. 

Galien (calinos) kıyaslann 4. şeklini icad etmiştir. Bu şeklin 
İslam aleminde kullanılması Fahreddin Razi'den (v. 606 h.) son
ra olmuştur ( 42) . 

TELAZ.ÜM ÖLÇÜSÜ 

Gazali'ye göre bu ölçü, daha ziyade bir kantara · benzer. Bu
. nun bir tı:ı..rafında yükün konacağı lı;:efe; diğer tarafmda yüke mu-· 
kabil gelecek ve ölçüyü gösterecek topu vardır . ( 43). · 

· Biı; şeye lazıpJ. gelen her bir şey, her halde kendisine tabidir. 
Lazımın kaldırılJ;na.Sı, melzumn da kaldırılmasını gerektirir. Ama 
lazım ile melzum kaldırılınca istidlal neticesiz kalır. Böyle her iki
sini birden kald,ırmak şey.tanın ölçülerindendir. Talimiyye'den ba
_zılan bilgilerini böyle ölçerler ( 44) . 

Telazuin ölçüsü Allah Tealanın şu sözlerinden alınmıştır: 
ııEğer yer ve gökte Allah'tan _başka tanrılar olsaydı ikisi (yer ve 
gök) de fesada · u~ardı.» De ·ki, spyledikleıi gibi Allahla · bera
ber tanrılar olsaydı, o takdirde bu ilahlar arşın sahibine (Allah'~) 
bir yol ararlardı_.» (46) . ııŞunlar .. (taptı,mi;Z. p~tlar) eğ.er tanrılar 
~lsaydı oraya_ (Ç,~he~~.eın_e) gi.~lezlerdi.ıı (47) .. 
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Bu ayetlerden telazilin ölçüsüne göre şu kıyaslar tertiplenir: 
Eğer alemin iki ilahı olsaydı, yer V~ göğün nizarnı bozulurdu. Ye
rin ve göğün n~zamı bozu,lmadı. Öyle ise alemin' iki ilahı değil, 
bir tarı.İ1sı vardır. Eğer arşın sahibi ile birlikte· tannlar olsaydı, 
arşın sahibine bir yol ararlardı. Bunları~. arşın sahibine bir .yol 
alamadıklan da .bilinmektedir. Öyle ise arşın sahibinden baş-
ka." tannların 'olmaması gerekir. . · · 

· Telazilin ölçüsün~ bilinen ölçü birimleri ile . ayarlanması 
şöylEdir: t<Eğer güneş dağarsa yıldızl~r g9rünme~. (bu esas tecrü
be ~e bilinir.) Güneşin doğduğu da malunıdur. {bu da hk...s ile 
b_ilinir.) O halde yıldızlar görülmez. Gazali'ye göre bu ölçünün de
rin ilmi meselelerde kullanılışı çoktur ( 48) . 

Gazali yaratıcının varlığının ve sıfatlarının bilgisini edimnek 
için istisnalı kıyaslan· (bitiŞik 'şartlı kıyaslar) tertipleyerek şu şe
kilde istidlaJde bulunur: ((Alemin sanatlı bir şekilde yapılışı ve in
sanın (mekanizma sisteminin teşkili) sağlam ve çok beğenilen 

bir şekilde is·e, bunlann yaratıcıSı alimdir. Bu eserierin bpyle ka
bul edilmesinden ·bu bilginin çıkması akılda bedibi olarak mev
cuttur. Yani akıl bunun böyıe : olduğunu kendisi.ri.e yönelmekle he
mim' kabul eder. Alemin yapısı ve insanın ıne·kanizmasının çok 
güzel bir şekilde tertibi müşahade ile bilinir. O halde bu bilgiler
den, bunlann yaratıcıSının alim olması sonucu zorunlu olarak 
çıkar. Sonra doğruluğu kabui edileri bu esastan yükselerek deriz 
ki, i.nsaı:nn yaratıcısı alim ise o hayat sahibidir de!... Yukarıda 
geçen iki ölçü ·ile O'nun diri ve alim· olduğu bilindi. Bundan da 
O'nun zatı ile kairri olması lazım gelir. 

Böyl~e insanın organizmasının terkibinden yaratıcıısıinn sı
fatlanna ·yül~ejiriz. Öııce ilim, sonra hayat, hayattan . da · zata 
yükseliriz . . işte bu riılıacl yükseliş ba:Samaklarıdır.· Verilen bp.· öl

. Çiller göklerin ve yerin yaratıc~ına yükseliş basamaklarıdır. Bu 
metod da merdivenlerin basamak dereceleridir. 'Cismani yükselişe 
gelipce buna her kuvvet yetmez. Bu jükseliş peygamberlik kuv
vetine maiısnstur ( 49) . 

''Bu ölçüde hatalara düşniemek için dikkatli ·olmak gerekir. 
Telazüm ~lçüsünde iki' asıldan biri lazım, diğeri de melzumdur. 
«Yerde ve gökte Allah'tan başka tannlar olsaydı yer ve gök fesada 
uğrarlardı.ıı . (50) ayetinde «fesa<;la uğrarlardııı SÖZÜ lft.zı~ yerde 
ve gökte ilahlar ulsaydıi sözü de :melzumdur. LaZ:ı.mm :nefymaen 
doğriı netiee · çıkar { s·ı) . · 
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TEANÜD ÖLÇÜSÜ 
. - . 

Gazali bu ölçüye &u ayeti esas alır: !De ki göklerden ve yer-
-den sizi rızıklandıran kim? De ki Allah'tır. o · halde muhakkak ya · 
öiz, ya da siz bir hidayet üzerindeyi4.ll (52) Bu ayette ·<ıya SiZll 
ller iki gurubu da eşit tutmak ve şübheye düşürmek için zik:redil
rnedi. Bilakis burada bir aslı gizlemek vardır ki, o da «muhakkak 
lliah gökten ve yerden sizi rızıklandırır.ıı sözümüzde biz sapık de
ğiliz demektir. Çünkq. gökten su indirerek ve yerden bitki bitire
rek sizleri rızıklandıran o'dur. O takdirde btmu inkar etmekle siz
ler dalalettesiniz. Bu ölçünün tam şekli ·şöyledir : 

Biz yahut siz apaçık bir dalaletteyiz. (Bu bir asıl) ~onra de
riz ki, bizin1 dalalette olınadığımız ise bellidir. (bu başka bii: asıl
ctıİ.) Bu iki esasın Gentezinden zorunlu olarak lazım gelen netice
de _şudur: o halde siz dalalettesiniz. Bu_ ölçünün bilinen ölçülerle 
ayarlanması şöyledir: Bir kimse sadece iki odası olan bir eve gir
miş olsun, sonra bu e_vin bir odasına girip onu görmezsek, . onun 
ikinci odada _ olduğunu kesin olarak biliriz. Bu bilgi iki asım mü
nasip bir şekilde bir araya gelmesinden olmuştur. 

_- ı- o kesin olarak iki odadan bi.risindedir. : 
· 2- O -bu odada asla yoktur. Bu iki 8.:3ıldari şu sonuç .çıkar : 

·· 3 - O ikinci odadadır. 
·. ·Bu bilişimiz de iki şekilderi: a)· ·onu ikinci odada görmekle, 

"b.) .. veyalıütta ·onun birinci :odada btılunınay-ışım görmekle. Eğ€r 
btz.on1l:Il ikirı,ci odada olduğunu görerek bilirsek bu bilgimiz «İlm-ı 
iyaruıı, yani riıüşahade ile elde eelilen bilgi olur. ·Birinci odada ol
dug·tınu . gorıneyerek onun ikinci odada olduğunu çıkanrsak bu 
da ölçü ile (istidlal) elde edilen bilgi olur: B~· ölçü.· ile elde edilen 
bilgi de hile elde edilen bilgi gibi kat'i olur (53). 

Bu · ölçünün tarifi: Olumltıluk veya olumsuzluğu muhtemel 
olan bir şeyde, bunlardan birinin sübutu diğerinin nefyini gerek-

. ·tiriİ. Birinin nefyi · halliıde diğerinin sübutu iazım gelir. Fakat 
bu kısımlar mlinhasır ve muayyen olup dağınık ve saçılınış 
·olmayınca· netice ·alınır (~4) .· _Gazali'ye· göre· ·nazari bilgilerin ço
ğu bu ölçü ile elde edilir. Mesela: ka~ bir varlığı ·inkar edene de- · 
r iz ki, ya varlıkların hepsi hadistiı· veyahut varlıkların bazısı ka
tliınd.ir. Varlıkların hepsinin hadis olmadığı bilinir. Bunların içil"l:
d.e bir kadim ( ezeli olan) vardır. Eğer hepsi hadis o1?3a bunların 
J?h~ sebebsiz olarak 'kendiliğinden ortaya çıkması lazım gelirdi. Ha-
-cli.SU?- ~~lİi--:.biı· v:a:ki~te · · sebebsiz ·oıa:i-a:k ~ud~ü batıldır. Öyleyse 
'lhhlı"arııt'· hepslı'iiri ·haai:S · ~ınialarr yaniiŞtır·: ·13Öylece ·oi.ınlariri · için-

• ·; • t ... _ 1 . ·~ • • • • ... . . ~·. •• •• -~ • • 
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de kad~ bir varlığın bulunması sabit olur (55). 

Gazili'nin kullandığı telazum ölçüsü mantıktaki isti.malı kı
yasların birinci kısmını teşkil eden «şartlı öncülü bitişik şartlı 

olan kıyasııtır. Bu tür kıyaslara «bitişik şartlı kıyasiıda denilir. 
- ·Teanüd ölçüsü ise <<şartlı öncülü aynk şartlı olan kıyasııtır. Buna 

«ayı-ık şartlı kıyasıı ismi verilit (56). 

Gazali'ye göre duyularla elde edilen bilgilerle ma'killat ara
sında bfr muvazene varchr. Gazali bu konuda şöyle der: «Eğer sa
na duyuların d"\lyduklarıyla akla dayanan bilgiler arasında bir 
muvazene kapısı açılırsa, duyular ve mülk alemi ile gayb ve ı::q.ele
kut aıeıni arasındaki muvazeneyi bilmek hakkında. sana büyük 
bir kapı aÇılır. Bu kapının arkasında büyük sırlar vardır. Bu mu
vazeneye muttali olmayanlar Kur'an'ın nurlarından almaktan ve 
ondan bir şey öğrenmekten mahrum kalırlar ve d'ş görüntüleri bil
mekten başka bir şey bilemezleı;. Kur'an'da bütün ilimierin ölçüsü 
olduğu gibi, ilimierin hepsinin anahtarlan da vardır (57). 

. Gazali'ye. göre sayılan bu ölçüler yanlış kullanılırsa şeytanın 
·ölçüleri olur. Ancak şeytan bu ölçilierin açık kalmıŞ çatlaldarın
cian insanları hataya düşürme,k içirı girebil;ir. Kim bu çatlakian 
tıkar ve ölçüleri sa.ğlaınlaştırırsa· hatalara düşmekten korünur. 

Gazali şeyta.mn gireceği aralıklarm on tane olduğunu söyle
miş - ve bunların Mihakkü'n-Nazar, lVIi'yaru'l-İlm isimli mantl;k ki
taplarında açıklamıştır (~8) . 

Şeytanın bir açıktan girerek vermiş olduğu yanlış ölçüye mi
sallerden birisi de şudur: hah en büyüktür. (Bu ittifakla bilinen 
en büyük asıldır.) Güneş yıldızlarm en büyüğüdüı~. (Bu da his 
ile bilinir.) Güneş ilahtır, diye netice çıkar. İşte, şeytanın teadül 
ölçüleriniiı küçük ölçüsü! Çünkü en «büyükıı ilah için de vardır, 
güneş için de vardır. Güneş ile ilahtan biıinin diğeıi ile vasıflana
cağ1ın vehınettirebilir. Halbuki bu küçük ölçünün ak.sidir. Bu öl
çü bir sıfatın iki şeyde mılunması değil nitelikte birbiı•leıinin ay
nı olan iki vasfın bir şeyde buluınııasıdır, diye tarü edilir. ön.ceden 
aiılatıldığı gibi iki nitelik -~er bir nitelik farklı olınamak şartı ile· 
bir şeyde btılunur ve bu aynı nitelik başka bir şeyde ·de bulunm
o zaman bu iki şeyden biı·i diğeri ile vasfedilebilii. Bir nitelik iki 
ayn şeyde. farklı olarak billunursa bü iki şeytlen biri t1ige1:i ile vas
feffilemaz. 'Gel gör ki ~eytan 11tt olÇuyu aJ!si ile ha~l :l(ari~tınybi'. 
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Doğrusu ilAhlık ve en büyüklük sıfatı Allah'tadır. Her büyüklük 
vasfı bulunaı;ı tann değildir. «İ1ab en .büyüktür.n önermesi her 
büyük değil, bir büyük ilcll:ıtır tarzında . akseclilir. Nitekim beyaz · 
bh· rcnktir. Siyah da bir renktir. Öylese siyah beyazdır istidlali 
de yanlıştır. Çünkü birbirine zıd olan iki şeyin bir sıfatla nitelen
·meleri caizdir. İki şeyde bir vasfın bulunması bu iki şeyin birbir
lerinin aynı ve bir olmamın gerektirmez. Fakat bir şeyin büyük
lük ve ilahlık gibi iki nitelikle va&ıflanması bu iki nitelik arasın
da ittisal ve bağlantı yı ?erektirir (59). 

İSTİDLALLERİN DEGERi 

Gazali'ye göre kıyas ve istidlallerde kullanılan- her asıl (ve 
önerme) kesin bilgi olmalı ve doğruluğu kat'i olarak bilinmeli-· · 
dir. Kesin bilgi duyulur tecrübe (deney ve gözlem), tam ve ka
mil bit tevatür, akli bedihıyyat veya evveıiyyatla ve bu dört bil
gi kaynaklanndan elde edilen önermeleri tertipleyerek netice 
çıkarma_ yollarından b~·i ile elde edilir (60). 

Gazali kesin delile dayanınayan kıyaslar ile delilsiz olarak ar
zu ~heves ile kat'i bilg4ıin elde edilemeyeceğini söylemiştir (61). 
Kesin delilsiz rey ve kıyas ile bilgi çıkaran kelamcılara da karşı 

çıkmış~ir (62) Cedel ve tartışmalarda kullanpan önermelere ge
lince, her nekadar kesinliği haddizatında bilinme.zse bile hasım 
tarafından Q.oğruluğu kabul .edilenler ona karşı delil olur. ~ur'an 
deliller4lln baZlSl böylecti.J. Metodu ve istidlali tarzında şüpheleı::ı 
rnek· mümkün ·pısa bile, Kur'an delillerini inkar etmek yakışmaz. 

Çünkü bu deliler doğrulukl~ını itii·af eden bir. takı~ toplulukla · 
ra gönderildi (63) . 

Gazali ·tam _istikradan ba§ka nakıs istikra'ın (tüme vanm) 
rey ve temsilin bizi kesin bir bilgiye ulaşttramayacağını söylüyor . . 
Bu ikisi ile ancak zanni bilgi elde edilir (64). 

Gazali, tecrübenin.· ve aklın · verdiğf kesin bilgilerin ıi:uiçte 
doğruluğunu ve kesinliğini anlamak için bir _çare ve kesin · bir 
me.sned a:r;ıyor. Bunların doğruluğUnu aklın çelişmezlik (adem-i 
tenakuz) prensib~ne dayandınyor. Bunun doğruluğunu <<Allah'in 
kalbine attığı· bir İıur» ile anladığını söylüyor (65). Sebebiyet 
prensibinin geçerliliği için de .<<Allah tabiatta cari olan adetleıi 

değiştirmeyeceğine dair bir ilim yaratır· eliyor {66) . 
. -~ . . : ';' . 

· B-azali· · tabiatta -sebep .ve· netice· münasebetini kabul- . edeı:. · 
Kainatın istenilen bir gaye için birbirlerine yardımcı organlar-
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· dan riıürekkep· bir . şahıs hükmünde,· mükemmel bir tertip ve dü
p;}pde yaratıldığını söyler. Bu tertip değiştfrilirse düzenin de bo
zulacağını söyler (67). Fakat Gazali ·Tehafütü'l-Felasifesinde se
bep ve· netice arasındaki bağı zorunlu değil müplkün kab\l.l edip, 
sebeple- eser ·arasıridaki münasebetin bir alışkanlık bağlantısı ol
duğunu söylerken (68) hayatının sonlarına dogru yazdığı el
Mustafa'da «sebeb'le mü.sebbeb, illet ile ma'lul birbirlerini lazım kı-
larlarıı der (69). ·. -

Gazali illet ile malulun varlığına delili getirmeye (Bürhan-ı 
·ilJet), ma'lül ile illletin vücuduna delil delil getimieye. (Bürhan-ı 
delalet) ismini verir (70). O'na göre illetler ma'lullerini gerekti
rir. İman ve Allah'ı bilmenin ·vücubu konulmuş <}•lan delillerdir 

· (71). Fakat bu kanunlar zorunlu olmayıp m~ün olına~a be
raber Allah' bunları deği.§tirmeyeceğin~ dair bizde bir yaratır (72). 
tır (72). 

Ga-;ıali tabiat kanunlarının Allah'ın dilernesinin dışında de
ğışmeyeceğini söylerken onlardaki zorunluluğu kaldırarak deter
.11iriizmi yumuşatır. ·sebeb netice konusunda belirttiği imkan, ta-
1::i, (doğal) ~ebeplerin bak;iki illet ve müessiı· olmaması hususu
dur . 

. Görülüyor ki Gazili, deney gözlem ve akıl ile edindiğimiz zo
runlu bilgilerimizi . aklın adem-i tenaktlZ (çelişmezlik) ve seb:3bi
yet prensiplerine dayandınrken bu prensipierin de doğruluğuna 

ve genel gerçekliğine güvenişimizi keşfe, yani Allah'ın kalbirnize 
0ıra.ktığı nur ve bilgiye dayandınyor. 

ALLAH'I BiLMEK 

Gazali~ Allah'a iman meseıesini sağlam deliliere dayandıra
rak halletmeye çalı.şmıştır. O'na göre akıl Allah'ın varlığım bilir. · 
O el-İkti.sad · fi'l-İ'tikad ve İhya'sının Kitabu'l-~avaidi'l·Akaid bö· 
Wmünde :hudtls deliliyle ve aynı kitapta, Kimya-yı saadet'te Kai
ı·~tta görülen düzenli eserlerden hai"eket ederek Aiı~li'm varlığı- · 
ıu is batlarmştır (73). İnsanın kendini bilmesi yoluyla Allah'ın yar
lıgına delil geti.rmiştir (74). Bu konuda a!ill ve nakli delilleri kul
la.r..manm yanında ayrıca kalbin keşif gücüne-dayanan kal b · (ke
~ıi) delilini getirmiştir. . · 

Dr. Muhan;uned İkbal cıİslam'da Dini Düşüncenin . Yeniden 
Doğ~u» isimli eserinde Gazali ile Kant'i karşılaştJ.!1yor . ve Kant- . 
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ın »Saf Aklın Tenkidi» adlı e:Serinde insan aklının sınırlarıriı göz 
.-nüne serdiği gibi rasy<malizmin bütün çalışma ve eserlerini ha
: ;tb.;ye çevirdiğini GazaJi'nin de akılcılığın belini. kırmalda islam 
:'ıünyasında benzeri bir görevi yerine getirmiş olduğunu söyleye
ıck sözlerine şöyle devam ediyor: «Ancak Gazili ile Kant arasın,. 

· d9. önemli bir fark oldugi.ınu da hemen 'belirtelim. Kant kendi ll
keleripe uygun olacak şekilde hareket ettiğinden Allah'ı tanıma 

imkanını kabul edemezdi. Gazali ise fikir tahlilinden hiç bir şey 
elde edemeyeceğini anlayınca mistik tecrübeye başvurdu ve · ni
hAyet burada din konusunda aradığı doyumu buldu. Gazali böy
lece din için bilim ve metafizikten bağımsız kalarak var olma hal,\:. 
kım elde etqıeye çalıŞtı. Ne var ki mistik tecrübesi sırasında keşf 
ettiği mutlak la yezal (Cenab-ı Hakk.) gerçeği kendisini düşünc~
nin yetersizliği ve tatmin etmezliğine inandırdı. Böylece düşünce 
il:) sezgi ara:Sında ayırım. yapmasına yol açtı.» (75). 

Bize göre Gazali hakkında bu düşünce yanlıştır. Allah'ın bi
linebileceği ·konusunda Gazali'nin hükmU açıktır. Diğer kelamcı-. 
larla birlikte Gazali'ye g9re Allah'ın varlığı aloJ.la bilinir. Şu 'k;a
dar var ki akıl yoluyla Allah'ın varlığı ve bazı sıfatıanndan bn§
ka gayba ait (metafizik) meselelerinin hepşi bilinmez. Nakil bu 
konularda aklın imdadına yetişir. O'na göre akıl 'Ve nakil birbir
lerini destekler. Nakllde akla zıd bir şey yoktur. Şer' (din) hariç
teh bir akıldır. Akıl da içten bir dindir (76). Kalp gözünün aç: :
masıyla (keşifle) de aklın varamadığı bilgiler elde edilir. Bu bil
giler de aklın anlayışına ters düşmez. 

AKLlN DEGERi VE SINIRI 

Gazali, akl~ büyük bir Çleğer v~rtr. Ona göre, akıl kendisini 
ve başk3sını idrak eder. A..ltlın ,idrak ettiği makuller. sayılarnaycı.
' .ak kadar çoktur. Akıl yanında uzak ve yakın böylece müsavi olur. 
Akıl göz .açıp· yumlineaya kadar göklerin en üstüne çıkar, ve ora
·r!an dünyanın sınırlarına iner. R;encli aleminde ve memleketinde 
olduğu. gibi Arş'ı, ve .Kürsi'yi, Mele'i A'la ve Melekı1t alemini dü-
şüıJür (77) • . 

Gazıili aklı,. her. bfr durumda hakkın ölçüsü görür. O'na göre 
:aklın prensiplerinde ve bunlann harice tatbikinde . ya.nlışlık ol
maz. Akıl hükümlerinde kendi tabiatından dolayı hata etmez. 
Gaza.Ii bu konularda şöyle der: ~akıl yanılmalardan münezzehtir. 
i:ğeı· : biz a;kllliların düşüncelerinde yanıldıklannı .. görüyoruz der
t:.en, pil ki onla.rda haya~ (vehim) ve. biı• takım· ·inançlar ... vardir 
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ki bunların hükümlerini de aklın düşünceleri sayıyoı;lar. Ama 
akıl, velıim ve hayal perde-sinden soyutlandığı vakit onun yanıl
ınası tasavvur edilemez. Bilakis a~ıl eşyayı olduğu gibi goı·ur. 
Aklın vehim ve ha.yal perdesini sıyırıp atmasında ·büyük güçlük
ler vardır. Onun bu meyillerden soyutlanması öldükten sonra ta
mamlarur.>> ·(78) ·varlıklan hepsi aklın dolaŞtığı alanlardır. ~ 
saydığımız ve . saymadığıımz pek çok varlıkları idrak eder. Bunla
rın hepsini düşünür ve haklarında kesin ve doğru hükümler ve
rir. Gizl~ sırlar akılda açık oluı·. Gizli manalar besbelli olur.» (79). 

Nazaıiyyat gibi arzedildiği vakit akla herhalde yakın. ve bir
d~>n bire belli olmayacak şeyler vardır. Bu taktirde akıl meyille·· 
rinin tahrik edilmesine ve çakmağının ça;ınıma-sına muhtaç olur. 
H;kmetli sözler onu uyandırır. Hikn~et nuru parlaclığı zaman da 
- o bilkuvve gören olduğu halde- bilfiil görür olur. Hikmetin en pü
jiiğü de Allah'ın kelamd:ır. Kur'an ayetleri akıl gözü için zahir
d;..ki göze niısbetle güneşin ışığı mesabesinde. oıuı·.» (80). 

Gazali'ye göre, 
Bu şekilde hakikatleıin bilgisini edinme_ yeteneğine rağmen 

aklın da vanp dayandığı ve ötesine g~çemediği bir sınır vardır. 
Aklın da ötesinde bir tavıİ' ve kaynak vaı·dır ki, bu kaynağa sahip 
oian insanda başka bir göz açılır. Bununla o gaybı, gelecekte ola
cak hadiseleri ve aklın eremediği bazı şeyleri görür (81). Bu kay
nakla elde ecj.emediği bilgiler id.rak edilir. Bu kudsi ve nebevi ruh
dur ki peygamberlere (ve biraz aşağı c1araceyle) bazı v~lilere 
mahsustur. Bu kudsi ruha gayba ait bilgi ve planlar, ahiret ah
karnı, yer ve ·göklerin mülkiyeti ve saltanatma ait bilgiler, akıl 

ve tEl'in erişmekten aciz olduğu ilahi bilgiler açılır (82). Veliler
de bütün hareket· ve bilgilerini nübüvvet kandilinin ışığından al
mışlardır .(83). Gaza.Ii'ye göre biı· talnm hakikatler daha vardır 
ki, bunlan elde etmek Allah'tan başka hiç bir kimseye müyesser 
olamaz. ·Allah'ın zat ve sıfatlarının hakikat ve künhünü · hakkıy
la ve kemaliyle idrak etmek Allah'ın başkasına asla mümkün ol
maz. Bu konuda Ebu Bekı·'in (Sıdclik-ı Ekber'in) ıcidrakten · aciz 
olduğunu idrak etmek, idraktır.ıı sözü meşhurdur (84). Hula!3a 
Gazall'ye gore insana ait ruhların (bilgi vasıtalarımn) ınertebe-
leıi beştir: · · · . . · 

ı.:.:.. Duyan (hassas)"· ruhtur. Bu ruh' beş duyunun duydukla~ 
rını alır. sariki bıi. canlılık ruhunun aslı ve başlan~c~dıİ. Çünkü 
canİı, bu ruhla canlı yaratık olur. Bu hassas ruh hayvanl_arcıa ve 
süt· emen çocuklarda da mevcuttur. · 
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2- Hayal eden ruh : Bu mertebedeki ruh, duyu organlarının 
du:vduklarını akıl ruhuna arz etmek için sa}4ar. Bu ruh bazı hay
va~arda d'a. varsa da süt emen çocuk ve pervane gibi bazı hay
.vaniarda yoktur. Hayvanların bilgi sınırı buraya kadardır. 

3- Akıl ruhudur ki bu mertebedeki ruh küçük çocu.."k ve hay
vanlarda bulunmaz. Külli ve zorunlu bilgiler akılla idrak edilir. 

4- Tefekkür ruhu (er-Ruhu'l-Fikri) ,, akli ilimleri alır, bun
lardan terkip ve tertip yaparak değerli bilgilere ulaşir. 

5- Nebevi kudsi ruhtut ki, peygamberlere ve baZı velilere 
mahsustur (85). Gazali insanın idrak vasıtalarını el-Munkızu 
mme'd-Dalal isimli eserinde dört tane olarak biraz farklı saymış
tır: ı~ Beş duyu, ~- Temyiz kudreti,_ Bununla duyulanlardan 
fazla olan ve duyular .aleminde bulunmayan durumlar idrak olu
nur. ·Bu mertebedeki idrak çoculüa yedi yaşıarına doğrÜ yer ·aıır, 
3- Akıl, 4- Aklın ötesinde bulunan bir tavır. Bununla aklın er
mecliği ·bir çok ümı1r idrak olunur. Bu gayb alemini idrak eden 
hasiret tavndır. Bu, ·akıldan ayn bir tavırdır (86). Akıl ve fikir 
de duyu ve temyizden ayn .olan bir tavırdır. Basiret veya müşa
hade veyaout keşif tavrı ve durumu tamamiyle peygamberlerde 
gerçekleşir. Bazen peygamberlerinkinden daha aşağı bir seviyede 
velilerde de · bulunur. Bu beş ruh~ hepsi insaniann sınıflarmda 
zuhur _eden nurlardır. Duymaya ve hayal ~tmeye yarayanlar hay
vanlarda varsa da insanlarda daha şerfli ve üstün durumdadır. · . 

Çünkü. insanlar yüce bir gaye iç~ yaratılmışlardır. Hayvanıara 

bu iki idrak vasıtası b_esinlerini aramalan için verilmiştir (87). 

Gazali'ye göre müşahede (zevk veya keşif) akli istidlalden 
üstündür·. Delilleriyle bilerek kabul etmek burhan ile araştıı'lp 

bilmek ilimdir. İlim imanın üstündedir. Tadarak. bulmak veya id
rak etmek zevk ve müşaheded.ir. Vicdan ve i:ıfan salıipierine 
hüSn-ü zan besleyerek . onla.n ta.klid ederek kabul etmek imandır 
(88). 

DAVET METODU . 

Gaza.li seçkin kişileri hikrnetle hak yola davet ettiği..rii, bu şe
kilde davetiiı de ölçüleri öğrenmekle iyi olacağını söyler. O'na göre 
·doğru ölçüleri öğrenen kişiler bir · çok ilimleri öğrenineğe güç ye
tirirler. ·_çünkü elinde terazi bulunan kişi pek çok sayıda. eşyanın 
milçtarlannı bilir. İşte yanmda Kıstas-ı Müstakim · (doğru t~razi) 
bul'an'an k,imşe çie. böyledir. KendiSinde hikmet varçlır demektir. 
Kendisinde hikmet· bulurian kimseye biı: .hayır değil so:psuz c;iene-
'cek kadar hayır verilmiş demektir. · 

. ·. 
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· Eğer :Kur'an çioğru ölçüleri içine almamış olsayıdı, ona nur 
. deniln;ı.esi sahih olmazdı. Çünkü nur kendi ile görülen ve baş~a

~ı -gösterilendil'. İşte ölçünün vasfı da budur. Allah'ın şu sözü de 
bunu destekler: «Yaş ve kuru, her şey apçık bir kitaptadır.n (el
En'am, G/59) Çünl~ü bütün ilmiler Kur'an'da açık bir şekilde mev
cut değillerdir. Fakat kendileriyle sonsuz denecek kade.r hikmet 
kapılan açılacak olan doğru ölçüler Rur'an'dadır. Gazali, · halkı 
da güzel öğütle ve Kur'an'a havale ederek ve onda geçen· Allah'ın 
sıfatıamu kendilerine kısaca açıklamakla q_avet ettiğini söyler . 
Cedel ehlini ve mücadelecileri de en güzel olan mücadele ile hak
ka çağırdığını, inat edip dayatandan yüz . çe':'lı'diğini ve onuı,ı 
şerr de sultanın savletiyle ei1gel ·olacağını söyler (89) O'na gö
r~ I).1Ücadele ehline de cedel metodlarmı en iyi ve en güzel şekil
de uygulamak gerekir. Mücadele ehli ile iyi ve uygun alınayan bir . . 
şekilde tartışmak, hurma ile beslenıneye alışmış bir bedeviye .buğ-

day ekmeği .yedirmeye . benzer. yeya buğday, e~eği ile beslenme
ye alışm.ış bir şehirJ,iyi huı-ma ile beslerneye benzer (90). 

. . . 
Ga.zıüi, insanlara faydası bakıınmdan delilleıi ikjye ayırır : 
1- Kavranması için harici tetkik . ve tefekküre ihtiyaç du

·yuıan '!'e anlaşılması halkın gücü dışında bulunan kelamcıların . 

kullancbğı delillerdir. . 
2- Açık ve seçik olan ilk b~kışta insanla:nn kolaylıkla anla

yacağı cinsten bulunup ·kendilerinde tehlike seZilmeyen deliller
dir. ·Kur'an'ın delilleri böyledir. Kur'ın-ı Ke~ünin delilleri her in- . 
sanm besleneceği besin gibidir. Kelamcıların delllleli bazı · insan
ların faydalanıp pek çok. in.~amn _zarar gördüğü ilaçlar gibidir. · 
'Gazali, J:ıalk.ın, delillerini aniayıp faydalanamadığı için zihinlerj
ni karıştınr diye kelam ilİnini okumalaımı ve k.elami. delillerin . 
onlara sunulmasını mahimrlu görmüştür. Onun maksadı halkın 
·hakka isabet eden imanı korumaktır. O, insanların ihtiyacına ce
vap verecek ve Kur'an-ı Kerim'in delillerini - ~ei1diBiı1~ ölçü alacak 
bir kelam ilıninLn.· kurulmasını is~iyor; Del],lleri açık ve kesin olma
yan bir süıii lüzumsuz sözlerle dolu kelam ve cedele karşı, çıkıyor- . 
du (91). Bu konuda el-İktisad fi'l-İ'tikad isimli eseıinde şöyle_ di
yor:_ «susayan kimsenin susuzluğunu .dindirmeyen, isteyenin. der
dirie deva olıhayan, açık ve seçik olmayan dalaşık cümle ve bir 
sü.rü işe- yaramayan uzatmalardan ibare~, karala~1ış k.ağıtla;rı bı
ı·ak. Bu veciz sözlerin değeri..ni pelt çok kitaplaıı g~zden geçirdik
ten sonra ~1acına. ulaşmayan kinı-se bilir.)) (92). 

. Gazali. ~ela~ı.n .ortaya koyduğ~ · f~ydalanılB:.C!ik · delUleıin hep
sillin Kur'an'da ve Hadiste mevcut olduğ;unu söylüyor. O'na, göre 
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insanlara fayda vermeyen cedeldir ki, bu da fırkaların birbiı:leri
ni tenkid ederken ortaya attıklaıı manasız sözler, veyahut delil 
olmay~n bezeyandan ibaret bulunan ·ve insan mizacının nefret 
ettiği, kulakların duymak istemediği sözlerin uzun uzadİya an
latılİnasıdır. ~una rağmen bu· ilmiİı, bidatçılarin bidatlarıru dur- · 
duracak kadarı farz-ı kifayedir (93). 

Gazali kesin tastikin mertebelerini · İlcamu'l-Avam an 'İlmn
Kelam isimli eserinde 6 madde halinde sıralıyor : 

ı- Bütün şartlarını haiz olan kesin delillerle tastik etmek
. tir. En _üstün iman derece:::i ve en son istenilen amaç da budur. Bu 
şekilde iman etmiş kimseler her asırda birkaç kişiyi geçmez. 

2- Kelam ilminin delilleri ile tastik etmek. 
3- Hatabi ve zanni delillerle iman etmek .. 
4- Hakkında güzel zan beslenen· ve halk tarafından övülen 

kimseyi dinlemekle hasıl oran tasdik. 
5- Halk için ta.scliki gerektirecek bir takım karineleri gör

mek ve sözleri duymakla meydana g~len tasdik. 
6- İşittiği söz, tabiat ve ahlakına uygun geldiği için herhan

gi bir kimsenin· tasdik etmesi. Bu mertebe tasdikinin en zayıf 

nok-tasıdır '(94). 

Hulasa : Gazali'ye göre halk -~~ip, ist~g~g ~m~ç. ~~§~].ııı~-~6te
nen gaye delil değil onları saaaete göt~~n_imandır. .Halk iste.r 
R:at'~ya iknftf ve- za1iDl deÜlerle inansın, ister başkasına 
hüsn-i zan taşıyarak inansın, isterse sırf 'taklitle hakkı kabule et
sm de. said olsun. Amaç saadete götüren vasıtanın nasıllığı değil 
v~rılınak istenen gayedir ki bu da imandır. Halkın ke:sin @~nla
rı ahirette onların kurtuluşu için yeter. Sana(·-iş--ve mesieği ile 
meşgul olan halkılı im#Lnıru. ariıamayacaklari delil ve k§.rışık söz
lerle tehlikeye atarak bozmamak lazımdır (95). Bu görÜşlerinin 
yanında Gazali, kesin ve açık delillerle bağlanmanın ilim -olup 
ve bu deliller dururken akaidde başka alimleri sırf kurukuruya 
taklid' etmenin iliı;n olmadığını belli'tir (96)_. 

S
..- , Gazali'nin bazı eser~~r~d~ pir~irleriyle çeliŞen fikirler . gprü- . 

lfu:. Mesela; el-İktisad .. iSimli kitabında ccbelirtıiiiş-. oldugumüz ye- . 
diSıfat -.zat . degildii.·, belki bunlar .zat üzerine zaiddirlerıı (97.) der. 
Meaı;icu'l-Kucls'de t<All_ah'ın sıfatlarını~ hepsi itibar, izatet ye ten-

c zillier--'\sillill:5)- dir, zat üzerine zaid değildir. Zat üzeıinde çoklu-
\ ğv. da gerektirmez.» (9Ş) eler Gazali .gibi bir alimin yazılahnda 

\ bjrbirı~ı - ~u.tı)ıaya.n . çümleleı.· nasıl olabilir? 1;rtmun seb~bi ~yice 
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araştırıldığı vakitte Gazali eserlerinde iki türlü amaç takip etti-
~------~- .... -~- .............. ·-···-··- --- -" 

ği görülür: . 
1--=: -~a~{ için, y~~ştır. Eyyühe'l-Veled gibi. 

. 2- Alimler iÇin yaZIIll§tır. Mearicu'l-Kuds ve el-Mazmln bih
li~GayrTififi.fı-giofll1ya'sUÜ~da hem halk için hem de alimler için 

·yazmıştır. Nitekim Gazali iı-ıGanlan akıllannın alacağı kadar ve 
idrakleri nisbetinde yazdiğını :Söyler <<İlimler zeki olmayan öğ
rencilere onların aniayacakları kadar açık ve seçik. olarak öğretil
ıneuaır. Halka da selef'ten gelen akaidi teşbihsiz ve te'vilsiz öğ
retmek gereklı·. Seçkinlere (havassa) öğretilecek ilim halka veril-

. mez» (99) O'na göre alim bildiklerini herkese söylememelidir. İl- · 
mi erbabına vermelidir. İ1mi ehli olmayana vermek ehli olana 
vt:rmzınekten daha az zulüm değildir (100). Çünkü ona göre 
cciliınden alinilerin bilebileceği bir bölüm vardır. Alimler söyledik
leri vakitte bunu Allah'a karşı ·a.ıdananlardan başkası inkar- et
mez ... Aldamp anlamayanların çokluğu nisb"etinde sırları gizle
·mek gerekir.» (101) İşte bu sebeple .Gazali'nin halkı irşad için ve 
sırf ilin;ı için yazdıklarmda az da olsa birbirleriyle çelişen cümle
ler rastlanabiliyor. 

SONUÇ . 

Gazaıtcıre göre kelam ilminin gayesi Allah'ın . varlığı, :Sıfatları '· .. 
ve fiillerine dair kesin delil (bürhan) getirmektir. Bunlar akıllı } 
kimselerin asla terk ederneyeceği önemli olan şeylerdir (102). Yi- · 

_,.. ne m~slüman halkın inançları.~ıı bid'at cereyanlarındaiı ~Orll;
ınaktır. Kelaın ilmi bu v~zifesini güzel yapmış ve ehl-i sünnet 
·akaidini iyi müdafaa etmiştir. Fakat Gazali bu sözlerinin ya111n-· 
da kelam ilminin amacına ~aştığını fakat kendi maksadın~ kafi 
g~lmediğini söylemiştir (103) O'na göre ilim, kendisinde hiçbir 
vehim ve yanlışlık ihtimali kalmayacak şekilde bürhan (kesin de-
lil) ile sabit olan yalqni bilgidir. Böyle bir bilginin anlayışının eli-
ni ilimierin her sahasında· geçerli · olamayacatını göıiince, ilahiyat 
alanıncia biliıienlerin apaçık b1r şekilde kendisine belirmesi için 
tasavvuf yoluna girmiştir. O:azali bu sözü ta:Savvuf yoluna silluk 
ettikten sonra söylemiştir. ·Bize göre bu sözüyle deme~ istiyor ki, 
kelam iİmi bana ve benim gil:ii aklın ötesinde biı· kaynağı bulan, 
yani m~aşefe ve m"!-i§ahedeye sahip olanlar .için ye.tmez. Gazali ~-.., 
zevk ve müka.şefe .(tasavvuf) ilı;nine .kelaı;:n ilminden daha ...... faZla 0/\/ 
y1r ··vetni,İ§ti,i'-:-o'}?:ifgöfe eseı~d.en ·.l:lıüessıi·e Istidlal yoiuyl~ ·Allan!üı .
varJ:J:ği, :ô~iıun . sıfatları ve Hz. Peyg~berin. peygamberliğini akıl 
bilj.r ve,...~~gul . ~c!~.r .. 1\~l_piuQi;t:e .. tl.~J,Uiyle v~ :P,akkı .ve hakikati bk . 
lerek ehlini tanımakla. Hz. · Muliaifunediri peygamberliğmf tanır. · 



Aklın sı~ı buraya kadardır. Bundan ötede olan gayb alemine ait _ · ' 
bilgilE-ri ve ila~ sırları, doğruluğu isbatlarunış olan nübüvvet kay
nağından· alır. Ayrıca kaynağın doğruluğu müşahede ve keşf edi
lerek kesfuce bilinir, kalb gözüyle daha pek çok bilgilere vakıf öıu 
nur. Hemen burada şunu söylemeliyiz ki, ke§if ve müşahede yo
luyla hakikatın bilgi:3ini elde etmek için riyazet ve· mücahede de
nilen pek ço]:{ meşakkatli çalışmalaı·a ihtiyaç vardır. Böyle zor ça
lışmalar herkes4i gücü dahilinde değildir. Aynı zamanda pek çok 
kimsenin de mizacına uygun gelmez. Keşif ve ilham yoluyla elde 
edilen bilgi sahiplerini ilzam eder. Başkalarına. pek de faydalı ol
maz. Öyleyse Gazali'ye göre kelam ilmi faydalı ve lazımdır. Zaten 
hangi kaynaktan elde edilirse edilsin kesin bilgiler birbirlerini· de.s
tekler. Kelarn ilmi 1rşad edilmeye layık olanlan irşad eder. Hal-
kın itikadını bid'at cereyanlarından korur. Gazali ~elam ilmine 
verdiği önenü git gide artırdı. İhya ve el-Munkız'dan sonra yazdı:-
&:.!ı.::m~~fa __ ~.i_n ilm}:ı:~-~- :i.Si~ı~ eseiiiicıe·_ Jieıa~,-~~ ~ülli..Ei! i.Ji.m 
diğer ilimierin bu · ilme nisbetle cüz'i olduğlllid~n bahseder. Ona 
göre-~ke1~ı:iJ:El:.İlmu'l-A'la fi'r'.:Rütb-eti -(rutöe ve· dereceoe .. eİı .Yük 
sek) . ol.arqlimdlr~ Çünkü 'diğer diiii ilimierin dayandığı esasıann 
doği·uluğu bu ilimle i:3bat edilir. 

Gazali E~:a!·~ k~l5!-XP- . J!.1~~tebi~4J. m~todlarına .~~ğlı k,~lınıştır. 
Yalniz ihtiyaca göre sunulaCak deliller daha açık ve ikna edici ol
malıdır. Kesin bilgi için bürhanlar (kat'i deliller) sunulmalıdır. 
Eski. kelamcı1arın yaptığı gibi lüzuınsuz söz ve-faydasız uzatma.
lara yer verilmellielicfii·. Ona göre akaicli.İl teib!tincfe asıl . kayriak 
.kitap ""ve Süiınettiı·. Bunları isbata medar olacak deliller duyulur 

. alemde duyula_r, akledilen alemde akıl olur. Bunların yanında ehil 
olanlar ~.alb gözünüİ1 keşfinden de istifade ederler. Gazali haldka
tin bilgisini elde etmek sevgisiyle bu deliller.iJ?. de kıymetini araŞ
tırır. 

Duyular yoluyla elde edilen bilgilerin kontrolünü akıl yapar. 
Aklın verdiği kesin bilgil~ri de sebebiyet ve tenalmzsuzluk_ (çeliş-· · 
mezlik) prensipleri.p.e dayandınr. Aklın bu preMiplere dayandıra
rak verdiği bilgiler bedihidir (apaçıktır.) Bunlann böyle olduğu
nu ve vakıa mutabık bulunduğunu da N.lah'ın kalbine attığı bir 
ııurıa., yani sezgi yoluyla, ke§fetmiştir. Bu sebeple o mantığın la
fız ve ıstılahlarıncla yeniden düzenlemeler yapmıştır. Gazali' ı~e
sel~lni çözümleyip açıklarken dedüktif . bir metod . lçullanınaınn 
yanında endüktif bi:r yol izlemeyi de asla .ihmal etmedi. o· .lladis'e-
1sr'.:.n çeşitli özelliklerine dayarranık taksim ve· kQntrol etme f§le-
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mini de uyguladı. Böylece vardığı ilmi . sonuçlann sağlamasını 

yaptı. O eserlerini yazarken başkalanın doğru yola irşad etme gö-
. reviyle yükümlü olduğu izlentini vermektedir. O bu vazifesini ya
parken z~a.nıiıın bütün ilimlerinden faydalanmayı zorunlu gör
İnek~edir. Bununla beraber o, felsefeden de etkilenmiştir: en-Nefs'ü 
.Eülli, el-Akl-ü Külli, en-Nefsü Ki.illiyeti'ı:ma, el-Aklu'l-Evvel gibi 
felsefi istilahları kullaİunıştır (104). Bunları fil020flann kullan
dığı manada mı, yoJ!sa başka bir anlamCia mı istiıhal ettiğini açık
lamamıştİr. 

Aklı_rı büY\ik bir kıymeti vardır. Akıl bir şey hakkında dela
let-i kat'i olan bir alarnet yakaladığı vaki~te onun kesin bilgisini 
elde ede:z.-. Akıl vehim, hayal ve yanlış bir inancın tesiri altmda 
kalmad?~Jl kendi. tabiatıyla hareket ederse hata yapmaz. Aklın 
hata yapmadan kesin bilgi elde etmesi bir sınıra kadardır. Bu
nun ötesinde vahiy -ye kalb gözü (basiret) kaynağı vardır. 

Gaz_ali kelan;ı,.cı .olacak_ kjmselerin akıllı, zeki, muttaki olması 
YQ-· bÜfüp·'bgiöpet v~ g~"i!ffi! -~u lı~·~sai1~ etroelermi !St~r~ .. P'Iia 
göre bu ilim lazım, okunınası fe:xz~ı kifayedir. Gazali insanlarm 
anıa:yış - seV1yeierf ve çeşitli ·tesirler sebebiyle akılları muhteliftir. 
Halinn ihtllafı da devam edip gidecektir. Gazaıt bu hükmünü 
<< ••• Onlar ihtilaf edici bir halde devam edip gidecektir ler. Rabbi
rim rahmetine mazhar ettiği killlı3eler müstesna ... » .(105) ayetine 
istinaden ve~tir. 

. . 
Gazali Kur'an-ı :Kerimin delille:ıjne çok .daha fazla önem ve-

rir. Bunların 500 tane J,mdar olduğunu söyler. Halka bl.ınıann ve
ya bu seviyede olan delillerin sunulmasını ister. Çünkü Kur'an 

- de~eıi herkesi? f~y~al_?:nac~ğ_ı s~-~e bes~er_ gibidir _ gc6)· .. :f( 
Krir'anin istfdlal tarzıhı açıklayarak müslüinanlara açık ve seçik 
düşü.İinlede öncülük etmiştir. 

G~ali'ye göre imartd~ hakka isabet etmiş, kilİl.Seleri taklid 
etmek de bir bilgi · kaynağıdır. Bu şekilde ima:n etmiş müslüman 
halkın imanını, anlayamayacağı sözler ve fa,ydasız delillerle karış

. tınp bozmamak lazımdır. Buİıunla beraber bütün şartlarını Miz 
kesin delilleriyle kazanılmış iman daha üstündür. 

gazali'nin kelam ilminde açtığı tenkidçi akli ve psikolojik 
çığ'ır :keridi.Sınde~1 -sonraki ~Iiitılere tesir ettr. Kelam ilminde . na-

. kifile ·aklı-lieı~E~ı-ce yiij:u·teri .eserlerin yazılması kendisinden son- . 
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ra üç asıı· dalıa devam etmiştir. Denilebilir ki Gazali'nin t esiri is
lam aleminin sınE!arını aşmış,. ı:'::. vrupa felsefesini de etitileıniŞtir. 

lıı..--;-.: :....: .: ... ~-... ----:.-~ ~.. . ... ..---- • . t 

Şüph~d;n yola çıkıp keslı'i delilleriyle lıaltikati aramada bilg1leri-
mizi_n kaynağını, bunların · değerini belirtınede A vrupaıun tesiri 
şumüllü iki büyük filozofu Descartes (1596-1650) ve ·Kani/m 
(1724-1804) yetişmesine zemin hazırlamıştır. Şu kadar var ki 
~ant aklın. tenlddinde. Gazali'den çok farklı bir sonuca V?.rmı~- _ 
tır. 

Zamanırnızın ihtiyacına göre yazılacak kelam ilmi ıçın 

Gazali'nin kelam metodu_-rıdan. alınacak der:Sler de vaı·dır. G~.zili, 

zamanındaki İlahi:YYtm, tabiatçı ve dehl'iyylli-ı'a aid ielse:fr·· gö
r~ieri batıniyyenin -nazariyyelerLrıi_· 1Eç__~~p.1!ş, k;e~a.ıa1_ ilminf"''ve' 

.JI":---.r--:-h"'"'"-...,....,.-···--...,~,~------- ------ . ~ ---'?- ... ._._- ........ __ .., 
-tas'a:vvuf yolunu araştırmış ve· zamanııun diğ'er bütün ilimler_ini 
~~ ~ -~ .. -- -· ___ ,. ~--- ------ .~-- ~-- -~-

ögrenm]ştir. Bunlardan imana zı:ı.raflı olan · görüşlere engin bilgi-
siyle- eevaplar vermiştir. 

Bir varsayım ve düşünceyi iyi bilmeelen onun ilmi ten...lriclini 
\ yapmak in1kansızdıı·. Bugün münlı;irler Lrıkarcı varsajn_mlarını 

·.-
i ilim boyasıyla boyayaı·ak ve bilim elbwesi giydirerek ortaya atıyor-
~, lar. Bu · iılkarcı cereyanların boyalarının lı;azımp örtülerinin kal-

dmlmasıyla hiÇ bir ilmi mesnedlerinin olına(4ğı gözleı- önüne se-
tV" rilmelic1ir. Kelamcınm bıma güç yetirebilmesi Fizik, Kimya _ va 

Biyolojinin, hiÇ""ctegilse, kanun ve· esaslaİ-ım .bilmesiyle. müınlı;ün · 
olÜr.-_-"· .. · · - - - - - -- - · · - · · -- ·· .. · .. · 

Bugün. bir ke~mcı, gençler arasında yayılmış olan inkarçı ce
reyanları iyice araştırınalı, hiç değilse. bunlara cevap verecek ka
dar ilgili ilimierin esaslanm aniayıp bilmelidir. ModeTn felsefeyi 

11Y~- -...; - • • .·.; ~ • --· ~--~ .... ~.-

okumalı, bunların sellin akla uygun gelip gelmeyen taraflarıriı iyi-
ce anlamalıdır. AkaicUe ilgili ayetleri, bütüııJüğü içinde anıayabil
mesi için Kur'an-1 keı;iınip. t~.mamım iyi bilmeli, · Kv.ı·'an delille
rinden ve ilınlıi.~k-esill vei;ITeri:riCıen' faydalanarak maddenin mahi
yetini incelemeli, maddenin bir şey yaratamayacağım, fayda da 
zarar: da veremeyeceğiııi, kendiliğinden en basit bir rızık dahi ele
mentıerinden tertipleyeıneyeceğini ve buna güç yetiremeyeceği
ni apaçık gösterınelidir. him ve İslam asla-birbirlerinden ayrılma
yan dostlardır.» G~rek afakda, gerek kendi nafislerinde ayetleri
mizi onl8.ra göstedeceğiz. Nihayet O'nun hak ve gerçek olduğu 
kendilerine besbelli olacaktır.» (107). 
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