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Öğrencisi

Felsefe ile dinin aym hakikati söylediği düşüncesinin kabul gördüğü, bunun
da ötesinde felsefenin ôdetô dine karşı bir alternatif olarak algılandığı bir dönemde din/ ilimierin ihyôsına çalışan Gazzôlf, kelôm ilmine dôir ortaya koyduğu
düşünceler/e İslôm düşüncesini ciddi anlamda etkilemiştb: Bu bağlamda onun
ilimler tasnifine önem verdiği ve bu tasnifte de kelôm ilmine tôrihi bir misyon
yük/ediği göriilmektedil: Zirô o, bir yandan kelômı dini ilimierin en üst mertebesine yerleştirme/de, öte taraftan da içeriğini aklf konular şeklinde tespit ederek
karşı çrkmrş olduğu felsefenin, kelôm içerisinde devam etmesine zemin hazıl'iamrş
olmaktadu: Bu tebliğde Gazztilf'nin ilimleri ne şekilde tasnifettiği, kelômr bu tasn ifte nereye yerleştirdiği ve içeriğini ne şekilde doldurduğu tartışılacaktıı:

***
Giriş

Felsefe ile dinin ayn ı hakikati araştırdığı faraziyesinin kabul gördüğü, bunun da ötesinde felsefenin adeta dine karşı bir alternatif olarak algılandığı bir
dönemde dinl ilimlerin ihyasına çalışan Gazzaü, İsl am düşüncesini her açıdan
1
ciddi şekilde etkilemiştir. Nitekim kelamın yöntem ve içeriğinde yaptığı deTarihi süreç içerisinde din ile felsefeyi ıızlaştınnaya yÖnelik Kindi, Farabi ve İbo Rlişd taıafindan
temsil edilen üç farldı yaklaşımla karşılaşılır. Kindi'nin temsil etti~ yaklaşım, dini esas kabul etmekte ve felsefeyi dine yaklaştırmak süreriyle din il~ felsefeyi uzlaşnrıııayı iste.mektedir. Farabi'nin
temsil ettiği ikinci yaklaşım, din ile felsefeyi gerçeğe ulaşınada geçerli iki ayn yöntem kabul etmektedir. İbn Rüşd'iin temsil ettiği üçüncü yaklaşım da din ile felsefenin tıibii olarak birbiriyle
uzlaşı içerisinde olduklaruu söylerler. Mehmet Bayrakdar, lslôm Felsefesine Giriş, s. 155-158.
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ğişiklikler ile karşı çıkmış olduğu felsefenin keliim içerisinde devam etmesine
zemin hazırlaması buna örnek verilebilir. Bununla birlikte nihai hedefi dini ilimlerin ihyası olan Gazzali'nin ilimler tasnifine önem verdiği ve bu tasnifte kelam
ilmine mühim görevler yüklediği görülmektedir. Tebliğimiz Gazzali'nin ilimleri
ne şekilde ve hangi amaçla tasnif ettiği, bu tasnifte kelam ilmini nereye yerleştir
diği, i çeriğini ne şekilde doldurduğu ve ona hangi görevleri yüklediği hususlarını
ihtiva etmektedir.

1. Gazzali,nin İlimler Tasnifi
Gazzali (450-505/1058-11 ll), hem dini hem de felsefi düşüncenin en hareketli olduğu Xl.N. yüzyılda yaşamıştır. Zira bir tarafta İbn Sina (ö. 42811037)
tarafından temsil edilen ve felsefe ile dinin aynı hakikati ortaya koyduğunu iddia
eden Meşşai felsefe, diğer tarafta metafizik sahaya ait hakikatierin yalnızca akılla
kavramlamayacağı ve bunların bilinmesinde öncelikli olarak vahyi bilgiye ihti2
yaç bulunduğunu dile getiren ve Bakıliarn (ö.403/1013), Cüveyıll (ö. 47811085)
gibi kel amcılar tarafından temsil edilen dini düşünce (Eş'arilik) yer almaktadır.
Dini düşünce tarafında bulunan Gazzall de, özellikle metafizik sahada filozofların dikkate alınmamasını ve felsefi ilimler karşısında gücü ve etkisini yitiren
dini ilimleri yeniden ihya etmeyi istemektedir. Bu hedeflerine ulaşmak için de o,
Tehô.fii '1-felôsife ve İhyôü 'u/Um i 'd-din gibi eserler kaleme almıştır.
Ancak nihai gayesi dini ilimierin iliyası olan Gazzali'nin, İhyô' da ilim öğren
me ve öğretmenin faziletinden hemen sonra ilimler tasnifine yönelmesi, söz konusu amacını ilimler tasnifi ÜZerinden gerçekleştirmek istediğini göstermektedir.
Ayrıca onun, er-Risôletii '1-Lediinniyye, Cevôhirii '!-Kur 'an ve el-Mustasfô gibi
farklı eserlerinde de ilimler tasnifine yer vermesi bu düşünceyi pekiştirmektedir.
Gazzali' de ilimler tasnifinin ne anlama geldiğinin daha iyi tespit edilebilmesi
için de, Gazzali öncesi İslam dünyasında yapılan ilimler tasnifine kısaca bakmak
faydalı olacaktır. İlk çağlardan i'tibaren özellikle filozofların ÜZerinde durdukları
bir konu olan ilimler tasnifi, felsefenin İslam dünyasına intikaliyle birlikte rağbet
görmüş ve çoğu İslam düşünürü bu konu hakkında ya müstakil eser kaleme almış
3
ya da eserlerinde yer vermiştir.
2

Farabi, kelamcılann yöntemlerinin esasını, alaila her şeyin kavramlamayacağı ve din! bilgiye
de ihtiyaç bulunduğu fikrinin oluşturduğunu kaydeder. Farı1bi, İlısôii'l-uliim, s. 72-74.

3

Hıirlmıi'nin, Mefotilıii'l-ulıim'u; İbn Hazın'ın Merôtibıi'l-uliim'u; Taşköpnzade'nin Mı.ftôlıu's
saôde'si,; Saçaklızade'nin Tertfbii '1-u/iim'u ilimler tasnifine dair mÜstakil eserlerden bazılarıdır.

IV. OTURUM

253

Genel olarak ilimler tasnifi, ilimiere sistematik bakış yapmak, ilimler arasındaki münasebetleri göstermek, onlar hakkında genel bilgiler sunmak, eğitim
ve öğretim müfredatının düzenlenmesinde istifade etme gibi farklı amaçlar doğ
4
rultusunda yapılır. Farabi de İhstiü'l-ulum adlı eserinde ilimleri tasnif etmenin,
araştırınacıya ilimierin konuları, gayeleri, faydalarını bilmede ve ilimierin üstün
olanlan ile olmayanların arasını ayırt etmede yardımcı olduğunu kaydeder. 5
Esasen ilimler konularına göre, tasnif edilmekte ve konular da belli bir
varlık kategorisine tekabül etmekt~dir. Bu gerçeği, İslam dünyasının önde gelen
Kindi (ö. 252/866), Farabi (ö. 339/950) ve İbn Sina (ö. 428/1037) gibi filozof6
ların yapmış olduklan ilimler tasnifınde açıkça görmek mümkündür. Dolayı
sıyla belli bir bilgi ve varlık anlayışına bağlı kalınarak yapılan ilimler tasnifi,
aynı zamanda bir dünya görüşünü de yansıtmaktadır. Öyle ki ilimler tasnifi, ilim
kavramıyla ne anlaşılması gerektiğinden, ilimierin nasıl tasnif edilmesi gerektiğine varıncaya kadar birçok husfisu içennekte ve bunlarda da yönlendirici bir
etkiye sahip olmaktadır.
Bu doğrultuda İsHim dünyasında ilimleri dini ve akli şeklinde ilk tasnif
eden Kindi'dir. Ancak onun, bu tasnifi ayrı bir öneme haizdir. 7 Zira bir filozof
olduğu halde onun. ilimleri neden dini ve akli şeklinde tasnif ettiği ve bununla neyi amaçladığı merak uyandınnaktadır. Esasında o, peygamberin getirdiği
bilgilerin, filozofların çabalan neticesinde ulaştıkları bilgilerden daha üstün olduğunu açıkça dile getirse de, filozofların kuvvet açısından düşük de olsa aynı
8
bilgiyi elde edebileceklerini ima etmektedir. Kısacası onun, bu tasnifle felsefe ile dinin aynı hakikati ortaya koyduğu düşüncesini ispat etmeyi hedeflediği
gözlenmektedir.
İslam dünyasında, ilimierin sayımını yapmak üzere lhsôü 'l-u/Um adıyla ilk
sistematik eser yazan Farabi de, din ile felsefenin aynı hakikati ortaya koyduğunu
düşünen diğer bir filozoftur. Ancak bu hususta o, Kindi'den farklı olarak, felsefi
yöntemle elde edilen hakikatin, dini yöntemle elde edilen bakikatten daha kesin
ve üstün olduğunu ifade etmektedir.9
4

İlhan Kutluer, "İ/im", DİA, XXIl, 113.

5

Farabi, İhsciii'l-ulıim, s. 2-3.

6

İlhan Kutluer, Felsefe Tasavvunt, s. 132-136.

7

Mahmut Kaya, KindiFelsefi Riscileler, s. 17.

8

Kindi, Kemmiyyehl Kiitübi Aristatefes ve Mci Yulıtôcii ileylıi fi Talısili '/-felsefe, (Resôilii 'I-

9

Kindi içersinde), tbk. Muhammed Abdü'l-Hadi Ebü Ride, s. 372-376.
Farabi, Tahsf/ii 's-saôde, s. 88-95.
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"Akstimü '1-ulümi '1-akliyye" adıyla ilimler tasnifine yönelik müstakil bir risale
kaleme alan İbo sına, sadece akli ilimiere yer vermiştir. Söz konusu nsalesinde
ilimleri nazari ve arneli şeklinde sıruflandtran İbn Sina, varlık mertebelerini dikkate alarak nazari ilimleri aşağı, orta ve yüce şeklinde üçe aytrınış, bunlardan
a·şağı ilme tabiat, orta ilme matematik ve yüce ilme de metafizik denildiğini ve
mantığın bu ilimler için bir alet ve giriş olduğunu belirtmiştir. 10

. İslam filozoflannın, yaptıkları ilimler tasnifınde dikkat çeken en önemli husus
me~fizikle

ilgilidir, Zira akü bir ilim olan metafizik, ilimler tasnifın en üst merte-

besine yerleştirilınekte ve konusu da "en genel şey" yani varlık olarak kaydedilmektedir. Bu da filozoflara, dinin uh1hiyet, nübüvvet ve ahiret gibi temel konularına
müdahil olma ve bu alanda rahatlıkla konuşabilme salahiyeti tanımaktadtr.
Kısaca GazzaJi öncesi İslam filozoflarının, ilimler tasoifi üzerinden ilimler

hakkında bilgiler vermenin· dışında felsefe ile dini n aynı hakikati ortaya koyduğu

nu, dinin temel konularının esasında felsefe içerisinde yer aldığını ve bu sebeple
bunların da akli ilkelere bağımlı olması gerektiği düşüncesini temellendirmeye
çalıştıkları anlaşılmaktadır.

İlimler tasnifiyle bir taraftan felsefi ilimler karşısında dini ilimleri ibya et-

mek isteyen, diğer taraftan dinin temel konularında filozofların yönteminin doğ
ru olmadığını kanıtlamaya çalışan Gazzali, İhytiü 'ulümi'd-dfn'de ilimleri tasnif
ederken filozofların "varlık ölçütünü" terk etmiş ve dikkatleri ilimierin dini hükmüne çevirmiştir. Bu doğrultuda o, ilk olarak farz-ı ayn ilimierin neler olduğunu
tartışır;

Müslüman bilginierin farz-ı ayn olan ilim konusunda ihtilaf ettiklerini ve
her birinin meşgul olduğu ilme farz-ı ayn hükmü verdiklerini kaydeder. Herhangi
bir ilmin tarafı olmayan Gazzali ise, meseleye her insana ilk vacip olan şeyden
hareketle yaklaştr. Buna göre o, akıl baliğ olan herkesin itikat, fiil ve terk şeklinde
· yapmakla mükellef olduğu üç fiilin bulunduğunu ve sadece bunların farz-ı ayn
11
olduğunu belirtir.
Farz-ı

ayn ilimleri tespit ettikten sonra Gazzali, geriye kalan ilimleri de "dini

ve akli" şeklinde tasnif eder. Bu doğrultuda o, ilk olarak akli ilimierin mahmud,
mezmfim ve mübah şeklinde üçe; bunlardan mahmud olanları da farz-ı kllaye
ve fazilet diye ikiye ayırmıştır. Toplumun işlerini yerine getirınede müstağni kalamayacağı tıp,

matematik, çiftçilik terzilik gibi ilim ve sanatların farz-ı ki!aye;
bunlarda derinleşmenin de fazilet olduğunu söylemiştir.
1O

İbn Sina , Aksiimü'l-ulıimi '1-ak/iyye, (Tıs 'u Resiiii içerisinde) s. 105-118.

ll

flıyiiii

'uUimi 'd-din, I, s. 23.
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Sihir, tılsım, hipnoz, el çabukluğu ve göz boyamacılığı gibi ilimierin
mezmfun; şiir ve tarih gibi ili.mlerin de mübah olduğunu kaydetmiştir.
Dini ilimiere gelince, bunlann tamamının mahmud oluğurlu kaydeden
Gazzali, kimi zaman bunlara mezmum şeyl~rin kanştığını ifade eder. Mahmud
ilimleri usUl, fiirfı, ·mukaddimat ve müteroroimatın oluşturduğunu kaydeden
Gazzali, K.itab, Sünnet, İcına-i Üm.met ve asarın usulü; fıkıh ve kalbin halleri
gibi usUlün mefhumundan elde edilen ilimierin filruu; dil ve gramer ilimlerinin
mukaddimatı; Kur'an ve hadisin elde edilmesi ve. aniaşılmasıyla ilgili ilimierin
12
ise, roüternmimatı oluşturduğunu söyler.
Esas i'tibariyle bu tasnif, Gazzali'nin felsefe anlayışını da ortaya koymaktadır. Zira o, burada felsefenin mantık, matematik, metafizik ve tabiat gibi ilimler
mecmfiundan ibaret olduğunu belirtir. Fakat o, bunlardan mantık ile metafiziği
kellimın konusuna dahil eder. Matematiği de farz-ı kiraye ilimleri arasında zikrettiği düşünüldüğünde felsefi ilimlerden geriye sadece tabiat ilmi kalır. Bu ilmin13
de çok fazla dikkate alımnamasına işaret eder. Netice i'tibariyle de o, dalaylı
bir şekilde mahza "felsefe" diye bir ilmin bulunmadığını söyler. Bu da onun top
yekfin felsefeye değil, felsefi ilimlerden bazısına karşı çıktığını göstermesi açısın
dan son derece önemlidir.
er-Risaletii '1-Lediinniyye, Cevtihirii '/-Kur 'an ve el-Mustasfti

adlı eserlerin-

de de ilimler tasnifine yer veren Gazzali, bu eserlerinde İhya'dan farklı olarak
ilimierin farz-ı ayn veya farz-ı kiraye oluşuna değinmeksizin doğrudan dini ve
akli şeklinde tasnif etmiştir. Gazzali, bu tasnifıyle, "ilim" kavramından sadece
akli ilimierin değil, ayru zamanda diru ilimierin de anlaşılması gerektiğini göstermiştir. Dolayısıyla onun, her zaman insan zihninde "dini ilim" kavramını canlı
tutarak insanları dini ilimierin varlığından haberdar etmek ve bu sfiretle de dini
ilimleri yeniden ihya etmek istediği anlaşılır.
Ayrıca

Gazzali, ilimleri "bilgi kaynağını" esas alarak tasnif etmiştir.
Bu da onun, filozofların yaptıkları ilimler tasnifini benimsemediğini ve ona
i'tibar etmediğini gösterir. Diğer bir ifade ile de onun bu tasnifı, filozofların
ilimler tasnifi üzerinden ortaya koydukları bilgi ve varlık teorisini reddettiği anlamına gelir. Netice i'tibariyle de Gazzali'nin, dini ve akli şeklinde
ayırdığı ettiği ilimler tasnifınİ fılozoflara bir cevap olarak değerlendirmek
mümkündür. .
12
13

llıyaii 'u/iimi'd-din, I,

s. 25-28.
llıyôii 'uliimi'd-din, I, s. 33.
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2. Gazzali'nin İlimler Tasnifinde Kelam İlminin Yeri
İJimler tasnifiyle dini ilimlerin iliyasını hedefleyen Gazzali'nin, ilimleri ne
şekilde

ve neden böyle bir tasnife gittiğini belirttikten sonra, ilimler tasnifıade
kelamı nereye yerleştirdiği, içeriğini ne şekilde doldurduğu ve ona bu tasnifte
hangi görevleri yüklediği hususlarına geçebiliriz.
Gazzali, kelam ilmiyle meşgul olmanm farz-ı kifiiye olduğunu söylese de ,
onun kelam ilmine aşırı bir sempati duymadığını belirtmekte fayda vardır. ıs Nitekim bu durum onuri, el-Münkız mine 'd-dalôl adlı otobiyografık eserinden kolayca
anlaşılmaktadır. Zira o, ilim hayatına kelam ilmini tahsille başlasa ve bu alanda
istediği eserler vucuda getirse de, kelamın kendisine beklediği faydayı sağlama
6
dığını açıkça dile getirmektedir.ı
14

Gazzali, kelama karşı söz konusu bu olumsuz tavrını ilimler tasnifme de yansıtmıştır. Mesela o, ilimleri din.i ve akli şeklinde tasnif ettiği İhyôii 'uliimi 'd-dfn'de
kelam ilminin adını ve konum~nu açıkça zikretrnemiştir. Kendisine kelam ilmini bu tasnif içerisinde neden zikretmediği sorulacak olursa da, bunun ketarndaki
deliller ile alakalı olduğunu belirtir. Zira o, ketarn ilmindeki delillerden bazısınm
Kur'an ve hadislerde yer alsa da, bunların dışında bidat türü delillerin de bulunduğunu ifade eder. Bu doğrultuda o, zımnen kelamı dini ilimiere dahil etse de,
mutlak olarak ona mahmud veya mezmum hükmünün verilemeyeceğini söyler.
Gazzali, tasavvufu temellendirmeye çalıştığı er-Risôletii '1-Lediinniyye'de de
ilimleri dini ve akl1 şeklinde tasnif etmiştir. Dini ilimleri de asli ve fer'i olmak
üzere ikiye ayıran Gazzali, burada da kelam ilmine doğrudan temas etmemiş;
onun yerine "tevhid" ifadesini kullanmıştır. Bununla birlikte o, tevhidle kelam
ve bununla ilgilenen iiliıniere "mütekellim'in" denildiği şeklinde bir açıklama da
yapmıştır.

ı7

Cevôhirü 'l-Kur'tin'da da ilimleri dini ve ak.li diye sınıfıandıran Gazzali, burada da yine kelamı ön plana çıkarınarnı ştır. O, burada dini ilimleri sadef (kabuk)
ve lübab (öz) şeklinde ikiye ayınruş, kelamı alt ve üst şeklinde ikiye ayırdığı lübab
ı4

ei-İktisôdfı '/-i 'tikôd, s. ı 1; İlıyii ii 'ulümi 'd-din, I, s. 33.

ıs

Gazzaıi'nin kelama.karşı bu olumsuz tavrını, onuncedeli bir ilim oluşuyla değil de, kelaının

bilgi ve varlık anlayışıyla
temellendimıek

açıklamak

daha doğru olsa gerektir. Nitekim onun, ledünni bilgiyi

için kaleme aldığı er-Risôletii '1-Lediimıiyye'·de

ledümıi

bilginin

esasını oluş

turan rüh konusunda kelamcılardan farklı bir düşünceyi benimsernesi bunu doğrular niteliktedir. er-Risiiletii 'I-Ledümıiyye, s. 241-242, (Mecmilatil Resaili'imam el-Gazzali içerisinde).
16

ei-Miinkız mine 'd-dalôl, s. 582, (Mecmıialii Resiiili '1-lnıiim e/-Gazziili içerisinde)

17

Gazza!i, er-Risiilelii/'1-/ediimıiyye, (Mecmuatii Resail, içerisinde) s. 244-247.
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ilimlerinin alt tabakasının ikinci kısmında zikretmiştir. 18 Ancak Gazzali'nin, el-

Mustasfd'daki ilimler tasnifine gelindiğinde kelama karşı söz konusu eserlerindetavır sergilediği görülür. Burada d~ ilimleri
dini ve akli şeklinde sını.flandıran Gazzili, bunlardan her birinin külli ve cüz'i
şeklinde ikiye ayrıldığını, kelamın külli, tefsir, hadis, ahlak, fıkıh, usul-i fıkıh gibi
dini ilimierin ise, cüz'i olduğunu kaydetmektedir. Buna göre Gazzali, kelamın,
dini ilimiere ilkelerini verdiğini ve bu sebeple dini ilimierin de en üstünü ( eşrefu '119
ulfım) olduğunu belirtmiştir.

ki ilimler tasnifınden oldukça farklı

Gazzali'nin kelama yaklaşımındaki bu farklılık, belki de onun kelamm konu
ve yöntemine bakışınd~ değişikliğin bir neticesidir. Esas i'tibanyle bazı eserlerinde ketamın varlığı araştırınakla ilişkisi olamayan savunmacı bir ilim olduğu
nu20 dile getiren Gazzili, burada kelamın konusunu en genel şey, yani mevcfıd
olarak tespit etmiştir. Diğer bir ifade ile de metafiziğin konusunu

21

,

kelam ilmine

dahil etmiş ve ona varlığın hakikatini inceleme yetkisi tanımıştır. Bu da onun artık
kelama sadece cedeli bir ilim değil, aynı zamanda varlığı inceleyen ve bu konuda
söz sahibi bir ilim olarak baktığını göstermektedir.
Gazzali'nin yaptığı ilimler tasniflerini lcronolojik bir sıralama ile değerlendire
cek olursak Gazzili'nin en sistematik ilimler tasnifınin, sonuncu ilimler tasnifi olan
el-Mustasfd'daki olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her şeyden önce o, burada tefsir,
hadis, ahlak, fıkıh,
hiyerarşik

usfıl-i fıkıh

gibi dinl ilimlerle ketarn

arasında varoluşsal açıdan

bir düzen kurmuştur. Bu bağlamda dini ilimierin

varlık

kazanabilmeleri

için ilk şartın konularının ispatı olduğu, bunun da ketarn ilminde yapıldığını, böylelikle de o, dini ilirolerin her zaman kelama muhtaç olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca
Gazzali'nin bu yaklaşımıyla ketama bütün dini ilimler arasında bir kontekst olma
vazifesi yüklediği, bu ilimierin faaliyetlerini kelamın çizdiği bilgi ve varlık anlayı

ŞLDl esas alarak yürütmesini istediği de söz konusu edilmektedir.

22

Gazzali, İhyô, er-Risdletii'/-Ledünniyye ve Cevdhirii'I-Kur'dn'da dini ilimleri sistematize etse de,

aralarında

var

oluşsal açıdan

bir

hiyerarşi kurmamıştır.

Mesela İhya ve er-Risdletü'l-Ledünniyye'de asil ilimler olarak zilcrettiği Kitap,
18

Gazzalt, Cevôlıirü'l-Kuran, s. 35-43.
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}lıyôü 'ulıimi'd-din, I, s. 5-7.

20

llıyôü 'uliimi'd-din, I, s. 55-56; el-Münkız nıine'd-dalöl, s. 582, (Mecnııiatıi Resôili'l-İmôm

el-Gazzôlf içerisinde).
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Makösıdii '1-Felôsife, s. 139, thk. Süleyman Dünya, Daru' 1-Maarif, Mısır, 196 ı.
Bu konuda bk. Mehmet Bulğen, "Kelam İlıninin Kozmolojik Boyutlan ve GUnümüz
Kozmolojisi", MÜ. İlôlıiyat Fakültesi Dergisi,-39 (2010/2), s. 57. •
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sünnet, icma'-i ümmet ve asar esasında usfıl-i fık.ıhtaki bilgi kaynak.lanm tadattan
ibarettir. Netice i'tibariyle onun, bu eserlerindeki tasniflerde dini ilimler arasında
rabıta kuracak ve onlan topyekUn birlik halinde faaliyetlerini sürdürmelerini sağ
layacak herhangi bir itme rastlanmamaktadır.

}
(.

Sonuç

Her şeyden önce ilimler tasnifi, sadece ilimler arasındaki münasebetleri göstermekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kişinin düşünce dünyasını da yansıtmak
tadır. Nitekim hem Gazziili'nin, hem de İslam filozoflann ilimler tasnifine bu
şekilde yak.laştık.lan anlaşılmaktadır.

İlimler tasnifi üzerinden dini ilimterin iliyasını hedeflediği görülen

Gazzall'nin, bilgi kaynaklarını esas alarak, ilimleri diniii ve akli şeklinde tasnif ettiği görülmektedir. Onun, bu tasnifi de "ilim" veya "ilimler tasnifi,. ifadeleri ile sadece ak.li ilimleri değil, dini ilimleri de batıra getirmek için yaptığı
anlaşılmaktadır.
Farklı

eserlerinde ilimler tasnifine yer veren Gazzali'nin, bu tasniflerde
kelama karşı farklı tavırlar sergilediği görülür. Nitekim o, İhyô, er-Risôletü '1Lediinniyye ve Cevôhirii '/-Kur 'ön 'daki ilimler tasnifinde "kelam" ilmine ikincil
bir değer verirken, el-Mustasfô'da asli bir değer vermiştir.
Bu bağlamda o, el-Mustasfô'da kelam ilmini, külli, diğerlerini de cüz'i ilim
diye nitelendirerek, onu dini ilimierin en üstüne yerleştirmiştir. Ayrıca dini ilimler
arasında hiyerarşik bir sistem kurduğu bu eserinde, dini ilimierin topyekUn bir
birlik halinde varlıklarını devam ettirebilmeleri için son tabiilde kelama muhtaç
görmüştür.
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