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GAZALİ'YE GÖRE ALLAH'IN VARLIGI VE SIFATLARI 

Prof. Dr. Cihat TUNÇ>l 

Mütekellimlere, yani Kelam ilmiyle meşgul olanlara göre, 
bir yönüyle de mütekellim olan Gazali'ye göre varlıklar, yani var 
olan· şeyler var oluşianna, mevcudiyet kazan,ışlarına göre önce üç 
kısımda ele alınırlar : 

. ı_: Vacib, zorunlu varlık, yani mevcudiyyeti varlığı ve varol
ması zoru!'Ju olan, yokluğu asla düşünüleıniyeİı, kelam tabiriyle, 
vaciblJ.'l-viıcud varolması zorunlu olan varlıktır. Bunun, varlığı 
kend41denclir, var ediciye muhtaç değildir .. 

2- Varlığı, var olması, mevcudiyeti mümkin olan, yani olur
ltJ olan varlıklar .. Bu türden olan varlıklar var olmaya da yo~ ol
maya da eş~t uzaklıkta, . eşit şa~tlarda bulıman va var o~

_ması ve ay yok ol.niası için bir . müreccUıe, yani va:rlığını 1~

teyen, varolmasını -yok olmasına tercih eden bir var ediciye muh-. . . 
taç olan varlıklardir. Bu cins varlıklar kendi özleri, zatlan yö-
nünden olurlu (mümkin), tercih eden yönünden zorunlu, eliğer 

bir ifadeyle başkasından dolayı vacib ofan varlıklardır, Meseld.; 
Döllen.mi§ taze bir tavuk yumurtasını ele alalıi:n. şu yumurta 
hem civciv . olmaya he~ de pişirilip aş olmaya, yenmeye mü.şait
tir. Diğer ·bir ifade ile kuş olup yeni bir varlık kazanmaya, · yahut 
da aş olup yen.nlek suretiyİe yumurta olarak varlığını kaybedip 

-·yok · olmaya eşit mesafelerde ve şattlard-3-dır. Şa.yed bu ytımurta
mn ıSahibi, onun civciv olarak var oılmasım ister~e ve gerekli şart
lan hazırlayıp kuluçkaya. bırakırsa belli bir zaman sonra yumur
tadan civciv çılçnakla artık mükün bir varlık ol~n yumurta, civ
civ ola.rak varlık sahasına çıkrriış ve mevcudiyet kazanmıştır ve 
artık o yumurta yeni bir varlık kazandığı için yqnıurta olarak 
varlığını kaybetmiştir. Şayed yumurtanın sahibi ·onım pi§irilip 
aş olmasını çlilerse ve pi.şirip yerse yine münıJrü~ varlık olan yu-
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murta bu iş!emle y~kluk jah~sına, in~ikal ~tmışfu, art'ur o~ un Or- Jl" 
g·rın.i.zmada· başka şeylere dönüşmüş olması kelam açısından ko- · ~: 

nuinuzun dışında kalmıştır. ·. 

· şinidi biz, yarlık kaza~.ş olan civcive tekrar dönecek olur- · · ~~~ 
sak, bu varlık kendi özü itibariyle oluı·lu, mümkün varlıktır, var- ~ :; 

olması için onun varlığını _te~·cih eden bir başkasına muhtaçtır. ~ 
Kendi . kendine bu varlığını sağlayamaz. · İşte ci'vciv olmasını ter- . .. -~ 

· cih t.dene göre ise, 'bu varlık, başkasından dolayı zorwıludur, yani 
· kuluçl<a şartları ekGiksiz yerine getirilirse, civciv olmamak ken
di elinde değildir, zorunlu olarak civciv olması gerekir. 

3- Varlığı, var olması hiçbir şekilde mümkün olmıyan, im
kansız olan varlıklar; bunlara mümterıJ varlıklar denir. Bunlar 
mutlak yokluktaclır, var olmaları düşünülemez. Mesela zümrüd'ü 
,f\..n~a (kuşu) ; zümrütten, yakuttan, mücevherden kuş olmaz, olsa 
olsa bu bir heykel veya resim olur, ·c~ık belirtisi olri:ı.aclığından 
kuş gibi bir varlığı yoktur. Mesela civadan bir dağ yapmak iin
kansızdır. Nitekim civa nekadar yoğuıı olursa olsu.ıı., katı bir m~d
de ')lmadığı için civa dağı olmaz. 

Bu tarzda üç grupta. ele · alınan varlıklardan uçuncü grubu 
teşkil eden mümteni, mutlak yok olanlan bir tarafa bıraka~G.k 

olursak, geriye kalan vacib ile mür~ün olan vadıkları Özelliklerı 
itibariyle de şu ·şekilde ele almak. uygun otqr : -

I- Kadim olan varlık, varlığının başlangıcı oimayan, şu ze.
mancla şu tarilıte var olmuştur diye bir b;ışlangıç koymamız, bir 
sınır vermemiz mümkün ·olmıyan varlıktır. Zira va.rlığı şurada 
ba§lamıştır, dediği.Ö:ıiz zaman, hemen şu soruytİ sormak zorunda 
kalacağız, peki bu varlığı ona kim verdi? Buna· cevap verilince, 
peki oiıa da bu varlığı kim verdi? diye sorwar sonsuza kadar riza
yıp gidecek ve kısır döngü içerisine girilecektir. Bu itibarla kadim 
oıari bu .zorunlu varlığının varlığı kendi kendinediı·, yani var ol
mak iÇin bir var edene muhtaç değildir .. Aksi halde. Z?J.'unlu yar
lık olamaz. Kacliın olan b:u varlığın va.:ç-lığı, her şeyden öncedir. 
öncelih."te kiı~e onu geçemez, vacibu'l-vücud olduğu · içiı1de vaı.-

- lığı, .ınevctidiyeti zorunlu olarak vardır. Hemen şimdi açıklanacak 
olan hadisiyyet bu varlık için inümteriidir, · inikansızdır, hiç . bir 
tarzda dü§Uıiülemez. · · 

II- Hadis olan varlıklar·, ya.ni sonradan varolınuş, varlık sa
ha~ına· Çıkıp·· mevcüdiyet kıiza.nmış varlıkla.r demektir. Çünkü bt't 
özellik' mUriıkiliı variıldann özeliğidlr. Var olmaları, varlık sahası
na çıkına~an ba~l{alan sebebiyledir. Önceki misalc;l~ olçluğu gibi, 
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civcivin yULliurtaq.an çıkış anı bellidir. Va~·lık kazandığı :m, onun · 
_ varlığ1nm başlangıcıdır, bu sebeble civciv sonradan olma hadis bir 

vaı'lllrtır. Hadis varlıklar, ya cevherdir, ya ciBimdir, veys.hut da 
araz·Cıırlar. 

Cevher: Her var olan (mevcud) ya bir yer işgal eder veya et
mez. Yer işgal eden ·herhangi bir şey, bileşik değilse ona mütek~l
liınler ve fiıozoflara göre cevher denir. Eğer böyle bir cevher baş
ka bir şey ·ile . birleiı-ıliş ise, btma da cillim denir. Eğre yer işgai 
etnıiyen bir şeyi]:ı v~rlığı bir ı::isıne . muhtaç ise, buna · da araz de
nir. Mesela; Sodyum ve klJJıı· ayn ayn birer- cevherdir, fakat ikisi· 
birıs§irse tlız olur. Bu durmp.da tuz, yer kaplayan biı· cisimdir. 
Halbuki tuzun tuzluluk vas_fı .kendi başına biı- yer. kaplamaz, onun 
varlığı tuza bağlıdır, tuzluluk, tuz ile kaimdir, tuz yoksa, tuzlu-

. luk arazı da yoktur. Bütün renkier, tadlarJ kokular ve durumlar 
araıdır, kendi kendilerine var olmazlaı· ve yer kaplaınazlar. Gül'
ün kokusu gül ile mümkündür, sütün beyazlığı süt ile mümkün~ 
dür . 

. İşte Gazali'ye gqı e, egçr ·yer işgal etmiyen bir şeyin varlığı, 
hiÇ tir şeye ınıilitaç d?ğuSe, bu varlık yüce ve münezzeh olan 
Allah'tır, çünkü Allah'u Teala boşluk dolduracak _bir cevher ol-

. madığı gibi, bir yer işgal edecek ~nekandan da münezzehtir. Yer 
işgal eden her cevher, ö boşl~ğa bağ·lı olduğu gibi hareket etmek 
veya etmemek zoruiıdacbr. Hareket ile hareketsizliğin ikisi de ha
distir. Haols olmaktan uzak olamayan her şey kadistir, :öyleyse 
cevherler hadiBtir. 

~üd~s veya hadisiyyet ise, . mümkün, sonradan varolan var
lıklara~ mahsustur_. Vacib olan Allah':u Teala hakkında hadisiyyet . 
düşünülemez (1). · 

. Yine Gazali'ye göre, Alllah'u Tealanın cevherlerden meyda
na gelmiş cisim, olmadığı bilinmektedir. Çünkü cisim, cevherler
den ve küçük parçalarda-n-meydana gelmiştir. Yer işğal eden bir . 

.. . cevher olmayınca, cisınin .de var olmıyacağı aşikardır. . Çünkü 
· · . her cisim bO§luğu dolduran, yer işgal eden cevherlerden meydana 

gelmiştir. Cevher· ise, ayrılmak, biı·leşmek hareket etmek, h;:ı.re
ket e·tmemek, belli şekiliere girmek ve belli ölçü ve mikdarla-rda 
olma);_{ gil:ıi· durumlardan uza.k kalama-z. Bunların hepsi de ha."di
siyyet alametıerir.ıden, i:ıaretlerindendir: 
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Eğer alemi yaratanın cisim ' olduğuna inanmak caiz olsaydı, 
Ay, güneş ve benzeri diğer cisimler1n de il3,h olduğuna in~mmak , .. 
caiz oıuı·du (2). 

Gazali'ye göre Yüce Allah'ın cisimle kalın bir araz olmadığı 
·ve bir mek~da bulunuı· halde olmadığı da bilinmektedir, Zira 
araz kendi kendine var olmaz. Muhakkak bir cisimde bulunur ve 
..;,.emin de arazdan önce varolıiıası, zorunlu olarak gerekir. Hal
IJuki cisim de hadistir, yani sonradan olmadır. Öyleyse ezelde, _tek 
öaşma ınevcud olup cisin1 ve arazları sonradan yaratan Allah'u 
T ..;ala'nın cisme hulül eden, yani. cisıne girip ancak .t;ncla tutu
nm1 ve varlık kazanan cisme muhtaç olan bir araz olmasına da 
iınkan yoktur (3) . 

Gazali'ye göre cisiınlerin ve arazların sübutu (varlığı ve isba
tı) müşahede (gözlem) ile bilinir. Arazl~r hakkında münakalia 
va mlliıazara eden,- bu hususta bağınp, çağıran ve arazın varlığı
na dair ınul1atabından delil isteyen kimsenin sözüne aldırış edil- · 
mez. Onun kanşıklık çıkarması, münakaşa ve münazaa etmeGi 
delil istemesi ve bagırınası, şa.yed. mevcut d~ğilse cevap verıneye 

ve onu dinlemeye lüzum yoktur. Şay~d bunlar mevcud ise, şüphe
siz bunlar münazaa edenin . varlığından başka şeyl~rdir. Çünkü 
daha önce kendisi var olduğu halde, münazaa ve münakaşa ·mev
cud değildi :q hal_de cisiı11 ve araz müşahede ile, gpzleni ile idrak 
edilip anlaşılır. Ne araz, ne yer işgal ·etmeyen bir cevher ve ne de 
cisim olmayan varlık ise, hisle, gözlem.le idrak edilmez. işte böyle 
bir varlığm var olduğunu, alemin O'nunla yani O'ıiun Kudretiy
le var o!duğ~u iddia eden Gazill, bıınun hisle değil delille idrak 
edileceğini : söyleyerek şu delili getif'mektedir : 

((Her haCu~in hudlls bulması, yani sonradan varlık kazanma
sı fçin bir sebeb lazımdır. Bız seheble, sadece meydana gelecek 
olan cis!l'lin val' ol~as~ı tercih edeni kasdediyoruz, diyen Gazali, 
var olınas:uıı, yokluğunun devamına tercih edecek bir sebeb bu
luı:.machkca, yokluğu devam eden bir yok, var olmakla yer değiş
tiremez, sonucuna ulaşmaktadır. Önceki örnekte olduğu gibi yu
murtanm civciv olarak var olmasını tercih edecek bir sebeb bu
lunmadJkca, yumurta yumurta olmakta devam edecek, civciv de 
yoklukta .devam . edecektir. 

·. . . . .. : 
Yüce Allah'ın dışında, diğer tabirle· zorunlu· varlığın, vfrcibuT 

vücudun dışında kalah her şeye alem diyoruz. Alemin- her parça-
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.sı ya durur, hareketsizdir, ya hareketlidir veyahut da devamlı de
ğişim ve gelişim içindedir. Bütün bu sayılanların hepsi sonradan 
olma, hadisattandır. Öyleyse alem hadistir, o halde alemin de hü
dtısunun bir sebebi olınru3ı lazımdır. İşte o sebeb, yani alemin yok
ıuğuna son verip onun var olmasını tercih eden bir sebeb Yüce 
Allah'tır. Diğer bir tabirle alemin muhdisi Allah'tır. Önermeyi 
tekrar ortaya koyacak olursak, Bu alem hadistiF, (somadan ol
madır) her hadisin bir muhclise (varlığım· yokluğuna tercih ede
cek bir sebebe bir müreccihe) ihtiyacı vardu. İşte bu muhdis, bu 
sebeb, cihet ve mekandan münezzeh olan . Kadim, Baki, Vacibu'l
Vücüd ve birtek, Vahid ve Ehad· olan Yüce Allal:ı'tır (4). Vucüd 
Kıdem, Beka Vahdaniye·t, sıfatları böylece isbatla.mış oldu . 

. Böylece Yüce .Allah'ın varlığı ve zatma mahısus olan bu sıfat
ları bilindikten sonra, sübuti veya mearu sıfatlar denen Yüce 
Allah'ın bizzat zatıyla değilde, O'nu~ yarattığı varlıklarla alaka

. lı olan, varlıldara tealluku olan sıfatıara yer veren Gazali bun
ları yedi kıs1mc1a ele almaktadır : 

' . 
1- Kudı·et Sıfatı · : 

Gazali, Biz alemi yaratanın gerçel{. olarak kadir olduğunu 

iddia ediyoruz, diyerek bunu şöyle isbat ediyor : 

Çünkü. alem, zihinleri hayretle . bırakacak pir takım harika 
ve işaretlerden, delillerden meydana gelen, muhkem, mürettep ve 
üstün bir nizama; eşsiz bir düzene sahip bir yaratıktır. Bu du
rlim ise şuphesiz üstün bir kudrete işaret . (delalet) etmektedir. 
Kıyas yoluyla bu konuda şöyle diyebiliriz: Muhken;ı olan her fiil, 
kudret sahibi bir fail (yapan) tarafından meydana getirildiğine, 
alemin de muhkem ve mi4rettep bir fiil olduğuna göre, alemin 
kad.ir olan bir fail tarafından yaratılmış olduğunda şüphe yoktur. 
(Alemin muhkem oluşuyla, onun intizam, tertib ve düzeni kas
dedilıniştir.' Bu düzen ve tertibin bilinmesi his ve müşahedeye da· 
yandığından, bunu inkar ·etmek asla mümkün değildir). 

2- İliın Sıfatı : 
Gazali, Yüce Allah'ın var veya yok, bütün malumatı bildi

ğini iddia ediyoruz, dedikten sonra ~öylece delillendiriyoi: Zira 
varlıklar kadim ve hadis olmak. üzeı:e ik k.ı:3ı:na ayrılır. Allah'ın 

zatı ve sıfatı Kadinı olduğuna göre, başkasını bilen bir k.iİnsepin, 
şüphesiz kendi zatını ve .sıfatlarını daha iyi bilmesi· gerekir. 'Böyle-
ce başkasını pildiği sabit olduğu zaınan, kendi zatını ve sıfatları
m bilmesi de zorunlu olur. 
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Me-Sela, bir k8.tibin üstün sapat kabiliyetiyle meydana getir
diği düz: n:U bir. taıum··yazıları ·· gören ·bir kimsenin, daha soma 
onun yazı ~amı,tını bildiği hususunda şüpheye düşmt:Gi, onun bu 
şüpheshıin ne kadar yersiz, tutarsız bir şüphe oiduğunu gösterir. 
Bu da· ispat eder ki, Yüce Allah kendi zatım ve· za:tı- dışındaki bü
tÜı-1 . varlıkları hakkıy~a bilendir. 

3- Hayat Sıfatr : . · . 
Gazali eliyor ki, Yüce Alah'ın · Hay, Diri (hayat sahibi) ol

duğunu iddia ediyoruz. O'nun diıi olduğu zorunlu olarak bilin
mektedir. Aııah'ın· diri oluşunu, O'nun Alim· ve Kadiı· olduğunu 
kabul edenlerden· hiç biri inkar etmemiştir. Zira alim ve · kadir · 
olarun diri olması zorunludur. 

4- İı:a(le Sıfatı : . 
Yine Gaz?-li der ki, biz Allah'u Tea.la'nıri kendi fiilleriniıl İlıu

ridi (isteyeni, irade edeni) olduğunu iddia ediyoruz. Zira Allah'
. tan sadır olan her fiil, birbirinden ayrılmas.ı apcak bir mürec
: cilile (tercih €denle') mümkün olan bir takım caiz (mümkün) 
varlıklara tealluk etmektedir. · · 

5-6-7 'işitme, Görme ve Keiam Sı.fatlaı·ı : 
Gazali der ki: Alemin yaratıcısi Yüce Allah'ın Semi' (i~iten) 

Basir (gören) ve Mütekellirı:ı (konllijan) olduğunu iddia ederiz. 
Bu hususta Kuı·'an-ı. Kerimele ayetler olduğu gibi aklen de şöyle 

ispatıarız: Yüce Allah'ın yaratıklarından gözleri görenin, görme-· 
yen.den, kulakları işitenin, işitmiyenden, konuşanın, konuşma
ya.n.dan daha kamil olduğu bilimin bir gerçektir. Buna göre ke
mai sıfat:l!ll ' yaratıklara (hadi:3 olan varlıklara) Lsnad edip yara
tıcıya (kaclim olan varlığa) isnad etm.ememiz elbette ki imkansız-

. dır. 

Si.fatlar . konusunda Gazali şöyle demektedir: Zikrett1ğimiz 
bu yedi sıfat zat.ın kendisi· olmayıp za.tın clı§ında olan sıfatla.rdır. 
Bize .göre alemin yaratıcısı olan Allah ilim ile Alim, hayat ile Diri 
kudret ile Kadir, irade ile 'Murid, . semi' sıfatıyla Ser:Q.iun= işitel]., · 
Basar sıfatıyla Basir Gören, kel~ sıf~tıyla da Konuşandır. 

Mutezile mezhebi ve Filoz0flardan bazıla.n bu göİiişe itiraz 
ederek şöyle demişlerdir: «~adim olan Allah sadece· bir. zattan 
ibarettir. Dolayısıyla birçok Kadim zatlaı;ın ispatı caiz . değildir, . 
Bu konu ile ilgili deliller ancak Allah'ın bizzat Alim. Kadir ve 
Hayy (diri) olduğuna işaret etmekte olup ilim, ha~-at Ye kudret 
sıfatıarına işaret etmemektedir. · 
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_ ~<Bizim gayemiz Gitatların ispatıdır. Bunun da .kesin delili 
şu_dıİr: Yüce Allah'ın alim olduğuna inanan kimse, şüphesiz O'nun 
bir ilmi bulunduğuna da inanmış demektir. Çünkü bizim alim sö
zü.müzün manası, · Allalı'ın bir ilmi olduğunu ifade etmektedir. 

- Zira . . akıllı olan bir kimse, herşeyden önce belirli bir zatı akıl ile 
bilir; . sonra onu muayyı.;~ bir durunıda aklcder, daha sonı'a çla 
onu ·bir sıfat . olarak - duşünür. Böylece de onu, biı; sıfat ve mev
suf .olarak, akılla .bilıniş olur. 

Gerçekte ilim,, belirli bir durumduı:, muayyen bir haldir. · 
.. - öyleyse zatm aijm olm3.,si., ·~nun b::lirli . bir.-sıfat ve- hfl-1 üzere bn- . 

· lunmasından başka bir mana ifade etmez. Işta bu. sıfat ve hal, sa
dece ilinıd.ir,. fakat manala.n, lafızlardan. alan kiın.Senin hata yap-

. maması _imkansızdır. Bwı.un gibi lafızlar da türetme yoluyla te
.ker:rür ede:me, hata olmaması imlt:ansızdır. Mesela, ~liın sıfatının . 
ilini · lafzından türetilmesi işte bu hatayı ıneydana·. geti;l·ıniştir. O 
halde buna itibar edilmemesi gerekir (5) . ıı 

Ayrıca Gazali şöyle demektedir: «Aliin.in manası, Kadirin 
manasından farklıdır. Şayet alimin manası kadirin manasıyla 

aynı olarak !{abul edilirse, alirı.J. dediğimiz zaman, Allah kadirdir, 
demiş oluruz· ki, bu da lafzın tekranndan başka bu· şey değildir. 
B.u n:ı~nalardan biri diğerinden farklı olduğu için Allalı hakkın
da qu yedi şıfat ispatıannuş olmalüadır. Gazali'ye gore büt.ün bu 
Sılfatlar Allah'ın zatıyla-kairnclir . . jster bir malıalde alstın ister ol
ma~ın bu· sıfatıardan hiç .biri~in Allah'ın zatı olmadan var 'oıınası 
caiz değildir. Bütün . bu sıfatlar kadimdir: Çü_nkü btm'i.ar . hacliD 
·oısayclı kadiın olan Allah'ın da had.i:3 varlıklara mahal olması ge
rekirdi, bu ise ınulıaldir, K~diın olan bir :varlık,. hadisata mapal 
olmaz. 

Görüldüğü gibi. Gazali, mearu sıfatlar adı altıp.da Yüce Allah 
için :y-ukarıda. zikredilen yedi sıfatı kabili etmektedir. Ayı1.ca ona 
göre, bu yedi sıfattan türeyen isimler, Yüce -Allah hakkmda...ezeli 
ve·. ebedi olan i.Smlerdu·. ·o ezelde Ha yy, Alim,· Kad.ir, Murid, Sern1, 
. Basir. ve Mütekelliındir.· Kitabının ·üçüncü kısmına «'ALLAH'IN 
FİİLLERİıı adım veren Gazali, Tekvin sıfatı dediğimiz yaratma
yı, rızık. verme, hayat ·verip yaşatma, öldürme ve dİğer fiilleriyle 
beraber ele almaktadır. yine·o!ja·-göre Yüce Allal1'm. bütün fiille
ri caiz olup bunlardan hiç. biri- O'nun hakkında- vacib ol.a.rak va- . 
sıflandırılamaz. Zira Yüce Allalı fiilleıinde hür ve scrbestir, zo
runlu olarak hiç-bir şey yapmaz. Aksi halde O, başka. bir şeyden 
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veya sebepten dolayı o fiili yapmak zorunda, kalmış olur ki, böyle 
olmak Yüee Allah hakkında düsünltlemez (muhalclir). . ~ 

Gazrui'ye 'göre, bu s~atlardan ve fillerden tureyen isimler 
hakkında ihtilaf edilmiştir. Bazılan bu isirolerin ezeli olduğunu, 
çünkü eğer ezeli olmasalardı, :AJ.lah'ın bu isimlerle vasıflandınl
m~ı, teğayyürü (değişmeyi) gerektireceğini söylemişler, bazıla

rı da bu isirolerin ezeli alamıyacağını zira ezelde yaratma olma
dığına göre, bir yaratıcının (haJık sıfatının) varlığı nasıl müm
kün· olur demişlerdi!. Gazali bu ·meseleyi şu misal~e açıklıyor: .Bir 
kılıç için daha kınında iken keskin dendiği gibi, kılıç ile her han
gi bir kesme işlemi yapıldığı zaman da fiile karışmasından dola
yı k~kin denir. Halbuki bunlar esasında ik. ayrı manayı ifade 
ederler. Kılıç k.ıni.nda iken bilkuvve, kesme işi yapıldığı zaman da 
bilfiil keskincli.İ'. Kılıç için, daha kınınd~ iken keskindir, denme
sinin manası, kesme işlemi k~ndisiyle yapılmış olan sıfatın ger
çekte kılıçta pulunmasıdır. ~ununıa· beraber kesme fiilinin (işi

nin) derhal meydana gelmemesi, keşkin ve hazır bir durumda ol
maması gibi, kılıçm zatında bulunan bir kusurdan ileri gelmeyip, 
bu onun zatının dışında olan .başka bir sebebe dayanmaktadıı·. 

İşte daha kınında ik~n kılıca keskindir denmesine sebeb olan ma
naya uygup. 'Jiarak, Yüce Allah'a da ezelde Mlikdır .denmesi doğ
ru olur. Zir;:ı. yaratmanın bilfiil ceryan etmesi, Allah'ın zatında 
bulunmayan bir şeyiİl yeniden meydana · gelmesinden dolayı de
ğildi.r. Aksine yaratma fiilinin gerçekleşmesi için şart olan şey 

ezelde mevcuttur. Halbuki kılıçla kesmeye başlandığı anda, . ken
di6ine. keskindir denmesine sebeb olan :riıana'nın e~lde bulun
ması doğru değildir. Mana'mn oynadığı rol işte budur. Bundan da 
anlaşılıyor ki, bu ismin e.zelde bulunması sahih değildir, diyen bir 

· kimse eğer ikinci rn.anayı kasdediyorsa, şüphesiz bu sözünde hak
lıdır. Bunun gibi bu ismin ezelde bulunması sahihtir, diyen kimse 
de haklıdır. Çünkü bununla o Çıa birinci manayı kasdetmiş ol
maktadır. İşte ·bu hakikat anıaşildığı zaman, her türlü anla~maz
lığın 9rtadan kalkacağında şüphe yoktur. 

Görülüyor ki, ihtilaflı görünan meseleleri haJletınekte ince
lik ve ustalık göstererı Gazali, Kelam ilmine, mantıklı bir şekilde 
aklı kullanmayı dahil eder~en, semantik delil veya. düşünce tar
zı denen deyiınler, taoirıer üzerinde manalan oı:taya koyarak ço
'züın yollanın bulmaktadır. 
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