
Prof. Muhammed B. TAVİT ET - TANet

Ebu Hamid Muhammed B. Muhammed el-Gazzali'nin (1) İslam Dü-
şüncesine ve müslümanlıar üzerine çök derin tesiri vardır. Çeşitli mezhep-
lerden olmalarına rağmen alimlerden birçoklarının ruhlarına işlemiş olan
bu tesirin ve yaygın şöhretinin sırrını, bilhassa Gazzali'nin fikri ve ruhi
hallerindeki doğruluk ve samimiyetinde ıaramak lazımdır ..

Gazzali, aSTındaki bilgilerin çoğunu elde etmiş, bu ilimlere, gözleri
kendisine tazimle çevirtecek derecede -vakuf peyda etmiştir. Gaz:tali, İs-
lam bilginleri ve düşünürleri ilemukayese edildiğinde, temayüz etmiş bü-
yük bir bilgin olarak karşımıza çıkar. __

Başta Buhari ve Müslim olmak üzere, hadis nakledenler hatırlan~cak
olursa, bunların nakillerinde ne kadar doğru ve itimada .şayan oldukları,
ravile'rin ahvalini incelemek hususunda ne derece dikkatli hareket ettik-
leri görülür.

Diğer tamftan Farabi (4), İbn.Sina (5) ve felsefi çalı~malarda bu-
lunan herhangi bir başkası hatırlanacak olursa, bunların kendi sahala-
rında tam manasiyle yetişmiş oldukları halde diğer bilgi koll'arında va-
sat bir seviyede bulundukları görülür.

Bu aTada Ebu'l-Hasen el-Eş'ari (6) ile Ebu Mansur el-Maturidi (7)
üzerinde durulduğu vakit, bunlar sünni akideyi müdafaıa eden iki mümtaz
şahsiyet olarak karşımıza çıkar. Bu misalleri ne kadar çoğaıtırsak çoğal-
talım, netice itibariyle k1arşımıza daima, muayyen. konularda dednleşmiş
kimseler çıkmaktadır.'

Gazzali'nin zihninin ortaya koyduğu fikri şüphelerin gereğ~ olan ge-
niş kültür o şüphelerden kurtulacak yollar aramasına sebeb olmuş (8)',
Im hususda kültür ona yardım etmiş, ona hakkı kavrama kudretini sağla-

(1) Gazzali'nin hal tercemesi (1111 M. 505 H.) Brockelmann'ın Arab Edebiyatı
Tarihi 1. 411 ek, 1. 351.

(2) Ebu Abdullah Muhammed İbn İsrriail İbn İbrahim el- Buhari (810 M. 194
H. bk. Brock. 1, 157; ek, 1, 260.
(875 M. 261 H.) Brock. 1, 161; ek, 1, 265.

(3) Müslim sahibi Ebu'l-Hüseyn Müslim İbn el-Haccac el-Ku~eyri en-Neysaburi
(4) Ebu Nasr Muhammed İbn Muhammed İbn Tarhan el-Farabi (950 M. 339

H.).
(5) Ebu Ali el-Hüseyn İbn Abdullah İbn Sina (1037 M. 428 H.) Brock. 1, 452;

ek, 1, 812.
(6) Ebu'I.Hasan Ali İbn İsmail el-E~'ari (935 M. 324 H.) Altıncı hicri asra ka-

dar onun ve etbaı hakkında en geni~ yazılan İbn Asakir'in (1175 M. 571
H.) "Tebyin kezib el-Müfteri' adlı kitabıdır. bki.Brock. 1, 194; ek, 1, 345.

(7) EbuMansur Muhammed İbn Muhammed el-Maturidi el-Hanefi (944 M. 333
H.) İlahiyet Fakültesi Dergisi, 1/1 -12, yıl 1955.Hal tercemesi ve Maturidi
mektebine dair birkaç söz. bk. Brock. 1, 195; ek, 1, 346. .

(8) De Boer İslam Felsefesi tarihi (arapça tercemesi) s. 200.
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mış ve fırkaların karışıklığı arasından onu kurtarmaya sevketmiştir. Gaz-
za1i'nin ,çağı fırkaların çoğaldığı (9), fikirlerin değiştiği, bilgi elde etmek
için kullanilan metodlariiı' arttığı,her fırkanın başkalarıriın metödlarını
çürüttüğü nisbette kendi metod ve araştırma tarzının üstüngelmesile
öğündüğü bir çağdır. Bu durum bizzat gerçeği arayanları, hür fikir sa-
'hiplerini zor manialar atlamağıa, her fırkanın akidesini incelemek, her
mezhebin sırrını açıklamak için dar dehlizlere girmeye sevketmeye kafi
idL Şiddetli fırtınalar arasından gerçeği kurtarma isteği Gazza1i'yi de
böylece bu fikir 'kasırgasma katılmağa sürükledi. O batıniliğine muttali
olinadığıbir batini, felsefesini öğrenmeyi kastetmediğibi'r feylesof, gaye
ve mücadele tarzına vakıf olmaya çalışmadığı bir kelamcı, sofuluğuIJ.un
sırrını öğrenmek istemediği bir sofu, ibadetinin neticesinin nereye va-
racağını kollamaY'an birabid, zındıklık ve ta'tilcilik hususunda cüretli 01-
malaqnın sebeplerini öğrenmek için peşini takip etmediği bir zındık ve
ta'tilci bırakmamıştır. (10)

Bu hakkın kurtarılması, ana, babadan, hocalarından, a'nılarında ya-
şaqığıve ruhen bağlı olup sevdiği toplum (11) tarafından kendisine tel-
kinolunan irsi inançlardan sıyrılmasını gerektirmiş, işte böylece zihnini
ve kalbiı,ıi gerçeği kavramaktan onları men eden bu gibi inançların tesir-
lerinden, mezhep ve fırka sahiplerinin eklediği çeşitli fikirlerden uzaklaş-
tırmak onun içiı,ı mümkün olmuştur. "Her doğan fıtrat üzre doğar, ana
babası onu yahudi, hıristiyan ve mecusi yapar" (12) hadisinden istinhat
ettiği (13) ve türlü münasebetlerde tavsiye ettiği (14) eski bilgilerin
hepsinderi sıyrılma ve fikir hürriyeti kaidesinin Gazza1i'nin düşünce me-
toduna büyük tesiri olmuştur.

Gazzali katili inançlardan sıyrıldıktan sonra İsİam fırkalarını, on.
ların gürüşierini've tuttuklan yolları incelemeye başlayarak, her fırka-
nıngörüşünde bir gerçekpay~nın bulunupbulunmadığını araştırdı (15).
"Halkın sözlerini tekrar tekrar kontrolünde tam gerçek ona aydınlanın-
ca" (16), söyleyene bakmadan, hangi mezhepten olursa olsun, gerçeği
bulduğu yerdenaldı (17). Böylece her mezhep ve taifeden bir şeyler aldı-
.ğıveonların tesirinde kaldığı için, kitaplarındaki görüşleri birbiriyleça-
tışmış:ve çelişme içinde kalml'ştır.

Müslüman ilim adamlarındanbazıları Gazzali'nin fikirlerindeki ihti-
laf ve tereddüdlerin mevcudiyetiniizah etmeyeçalışmışlar ve bunu, bir-

(9) Gazzali, Miracu's - Salikin, s. 3. Kahire 1924 M. 1343 H.
(10) Gazzali,el~Munkiz, s. 57 - 58, Dımaşk 1956 Mi. 1376 H.
'(ll) Gazzali,Mizanu'l-amel, s. 212 - 214, Kahire 1328. '.
(12) Sahihu'l-Buhari, VIII, 123, Bulak 1311 - 1313; Müsnedi İmami" Ahmed II,

393, Kahire 1313;"Feyzü'l-Kadir, V. 33, Kahire 1356 - 1357, rivayeti muhte-
liftiI'.

(13) "Daha sonra Gazzali'nin bu istikamete doğru gitmesine mlitasavvıfların te-
sirlerini göreceğiz.

(14) -Gazzali Mizanu'l':amel, s. 216;el-Kıstasu'I-Mustakim; s. -189, Kahire 1934
M.1353H.

(15) Gil,zzall;el.Munkiz, S. 84 - 85.
(16) Gazzali, el-M~tıkiz, s. 57 - 58.
(17) Gazzali, eleMunkiz, s. 55 - 56.

'.'



13

'hirlerine aykırı mezh~:pkültürleririin .bırakmış olduğu fikir kalıntılarının
mevcudiyetine irca etmişlerdir (18).

, Bu tarz izahın hepsi veya bir kısmı doğru olabilir. Hepsinin doğru 01-
dtiğurni kabul edersek Gaz~ali'ye naldseler isnat edilmesini gerektirir. Bu-
rıun'Em ehven' ifadesi, Gaz~ali'nin oküduklarını hazmedememiş ve onlara

'tam rnanasiyle nüfuz edememiş oldugunu söylemektir.

Fakat Gazzali'ninbuçelişikliklel'i kabul edeceğini tasavvur etmek
bizE(zor gelmektedi'r. 0, mezheb'in t,arifine, (19) zaman, mekan ve muha-
ta.pların fikir seviyesi ami~lerini koyması ile kendisine yöneltilecek itiraz-
lar::ıcevap vermişoluyordu. Görüşlerindeki kararsızlık ve ihtilaftan bah-
sedişi ve bunun akabinde ~er' "kamil"in üç türlü metodu vardır, sözü, gö-
rüşıerindeki kararsızlıktan dolayı yapılabilecek tenkidlere fiilen cevap
veriyordu.

Blf ızahın hülasasi şudur : Mezhep üç mertebenin ortak adıdır.

Birinci mertebe :'

Mubahat ve münazaralarda benimsenen metoddur. Bunda çoğunlu-
ğun fikrine uyulur., Bu babaların, dedelerin, öğretmenin içinde yaşan~lan
memleketiı+ mezhebidir ki bu,pğr,etmen ve memlekete göre değişir.

İkinci mertebe :

Talim ve terbiyede, sorup öğrenmek isteyen herkesin anlayış~na uy-'
,gun olan, Igetoddur. Bu herkesin anlayış ve kabiliyetine göre değişir ve '
çeşitli olur.

Üçüncü merte'be :

,İnsanın kalben inandığı fikirleri Allah'tan başkasına muttali kiIma-
mak ve kendi öğrendiğini öğrenmişolan arkadaşma veya' anlıyabilme ve
öğrenebilmederecesine ulaşarı;dan başkasına söylememek metodudur. Bti

,ise; 'öğrenmek isteyenin zeki olmasına miras kalıniş bir inancın ruhuna nü-
fuz ,etmemiş olmasına ve öna'körü körüiıe bağlanmamasına ve izalesi
mÜ:rnkün olmayacak şekilde kaJbini:ri kirlenmemesine bağlıdır. Yoksa o
kağıaıri içine sokulmuş oldUğu müreKkep ile o kağıt üzerine yazı yazma-
ğabenzer ki onun izalesi kağidın yakılması veya yırtılmasıyla mümkün-
dür.' "":: '

Bazı İslam düsünürler{ (20), Gazzali'ninsöz ve fikirlerindeki çeli-
şİkiiii, o~un takip ~ttiği 'bu"~ı1~todagÖre tefsir, etmiştir. Bu kaideye göre
Gazzali'yi ,anlamak isteyen, kimsenin, onun bir konu hakkındaki fikirleri-
ni çe'şidli kitaplarında takip etmesi':gerekir; Bilhassa Gazzali'nin her ki-

(18) El-Munkiz'de s, 18 _ 19:Cı~fahire:'1303 H.) Gazzali kendisinin bu tesiraltında
kaldığını reddediyo,rsa'da' mlJV[iffa;~,olduğunuzaniıetmiyoruziiık. Gldziher,
Mevkif u ehli sünne min ulumi'l-evail, s. 133 (KitabU't"Tu'ras'i'l-Yunani
fi'l-hadareti'l-İslamiyye) nin içinde; Ta'bakatu's-Sübki, IV: .1.10,'123; ..Alanı
el-Felsefeti'l-Arabiyye s. 692). ' , ' .' --.,

(19)Mizanu'l~Amels. 212 ,'~215:-"",:,
(20) İbn'Tufeyl, Hay İbn' Yekzan., s',.10' -71,"Dariı'1~MaarifT9'52;'İbİ1 Teymiye,

Kitabu'n-Nubuvve, s. 82;"Kahire 134:6;"-AlairıU'r-Felsefeti'I~.Ara:biyye,s. 692,

, .~
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tabında hitab ettiği kimselerin derecelerine dikkat -etmelidir. Bir çokları-
nın, düştüğü hata onun fikirlerini tesbit ederken tek kitabına dayanıp
onları her durumda tatbik etmekten doğmuştur.

Yukardaki hususlar Gazzali'nin şahsiyetini belirten ve düşüncesine.
yön veren umumi görüşlerinbir kısmıdır (21). Bunların, bahsedeceğimiz
konuda, Kur'anın tefsirini anlamadaki metodunun esaslıarını aydınlataca-
gı kanaatindeyiz. Gazzali'nin asrına kadar müslümanlar arasında
Kur'ıanın üitsi'd hareketine yön veren tefsir anlayışının ana hatlarıni İn-
celemeden Gazzali'nin kendisinden öncekilerden aldığı metodlar ile ken-
disinin ilave ettiği metodları ayırt etmemize imkan yoktur. Bu, başlan-
gıçtan beri, Kur'anın tefsirine dair islamiyetin fikrini ve islam toplulu-
ğunda tefsirin gelişmesine sebep olan amilleri bilmemizi gerektirmekte-
dir:

Kur'anı Kerim nazi! olur olmaz yazılırdı. Bu işi Hazreti Peygamber
katiplerine yaptırırdı (22). Keva Hazreti Peygamber -zamanında Kur'a-
nın tamamını ezberlemiş olan hafızlar vardı (23). Böylece İslamın kitabı,
İslamın Peygamberinin zamanında yazılmıştı.

Kur'anda Müslümanlara, Kur'anı düşünüp anlamalarını emreden bir
çok ayetle'r vardır (24). Kur'anın aklıkullanmayı, tefekkür etmeyi bil-
diren emirleri, İslamiyetin ilk anlarından beri, müslümanları onu anla-
maya, manalarını düşünmeye ve ondan hüküm çıkarmaya sevketmiştir.
Kur'anı anlama emri, hiç bir tabakaya mahsus olmaksızın, bütün müslü-
manlara şamil m\işterek bir emirdir her müslüman onu anlamakla mü-
kelleftir. Kezıa, anlayabilen her müslüman da, onu başkasına açıklamak
ve ondan yeni hükümleri çıkarmakla mükeHeftir (25).

Hazreti Peygamber sağlığında bu mühim iş hususunda müslümanla-
ra kafi geliyordu. Allah tarafından gelen Kur'anı insanlara tebliğ edi-
yor (26) ve Kur'anda açıklanmaya muhtaç olan yerleri ve sahabenin ah-
lamakta ihtilafa düştükleri cihetleri açıklıyordu (27). Vefatlarından son-
ra müslümanlar doğrudan doğruya Kur'ana yönelip ondan istifade etmek
zoı-unda kalmışlardı. İslamiyette bu durumun iki sonucu oldu. Birincisi,
İslamiyet, mukaddes kitapları tefsirve tevil etme hakkını muayyen bir
tabaka ya hıasreden kahinlik ve ruhbanlık nevinden her şeye yolu -kapa-
mıştır. İslamiyette Allah ile insanlar arasında hiç bir şekilde vasıta yok-
tur (28). İslamdininde müslüman la din kitabı olan Kur'an arasında dıa

(2ı) Gazzali'nin hayatı ile düşüncesi bir birine karşılıklı tesirlerde bulunmuştur.
Biri diğeri olmadan anlaşılmaz. bk. D. B. Macdonald, Development of Muslim
Theology, p. 216 (New York 1903).

(22) Ez-Zürkani, şerhu'l-Mevahibi'l-L,edüniyye, III, 336 vd (Bulak 1291 H.); Ki-
tabu'l-Mesahit s. 4 (1936 m. 1355 H.); Müsnedü imamı Ahmed. I, 57 - 59.

(23) Kitabu'l-Mesahif s. 6 - 7; es-Suyuti, Kitabu'l-İtkan, I, 60 (Kahire 1318 );
İbn -Hacer el-Askalani, Fethu'l-Bari IX, 42, 48 1301 H.

(24) Sad 29: NJsa 82; Nahl 44; Sebe 46; Tefsiru't Taberi I, 25 vd. Kahire 1321.
(25) Ebu Taıib (lcMekki, Kutu'l-Kulub, I, 137; İbn Teymiye, Minhacu's-Sünne

IV, 157.
(26) Maide 70.
(27) Nahl 44, 66.
(28) İslamiyet putIann tanrı olmasını reddetdiği gibi şefaatcıolmalarını da red-

detmiştil'. (Zümer 3; Yunus 18) buradan İslamiyetin natıkalı ticaret put-
larına karşı durumunun ne olduğu kolayca anlaşılır ..
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bir vasıta yoktur. Dinini öğrenmek istiyen bir müslümanın baş vuracağı.
kitap Allah'ın kitabıdır. İslam Peygamberi bu dünyadan ayrıIrrken
Allah'ın kitabını tavsiye etmiştir (29). İkincisi, İslamiyet her müslüma-
mn Kur'ana baş vurmasına müsaade etmesile, tefsİr ve onu anlayışa göre
ihtilaf edilmesine geniş bir şekilde serbestlik vermiştir.

Zim insanların anlayışları farklı, ve Kur'am tefsİr etrneye sürükle-
yen gaye ve hedefleri çeşitlidi'r. Bundan dolayı Kur'an, dini, siy~si ve
içtimai şartlaraıtında birbirinden ayrı olarak ortaya çıkan ve gelişme-
sini tamamlayan İslam fırkalarımn dayandığı zengin ve geniş bir kaynak
olmuştur. Bu şartlara uyulması dolayısiyle İslam Dinini anlayış ve gün-
lük hayata tatbik şekli de değişik olmuştur.

Her fırka iddiasına Kur'an'dan delil getiriyor ve ona istinat ediyo'r-
du. Kur'an ona uygun olunca zahiri manasını delil göstermek kafi geli-
yor, fakat delil iddiayı tam destekler. görülmeyince tevile sapılıyordu;
Bazan tevil uygun oluyor. Aksi takdirde Kur'an'a taşıyamıyacağı ma-
nalar tahmil ediliyordu. Tevilin kendi fikirlerini teyidetmediğini gören
bazı fırkala:r Kur'an'ın ifadelerinin remz ve işaret olup dış,manalarının
arkasında gizli başka manaların bulunduğunu iddiaya kadar gitmişlerdir.
Böylece Kur'an'ın lafızlarınm gösterdiği, çoğunluğun ve halkın müştere:
ken anlıyacakları bir açık manası ve bir de hususi kimselerin anlıyacağı
bir iç manası olduğunu ortaya atmışlardır. İşte bu hususi kimseler bu iç
manaları insanlara öğretmeye yetkilidirler.

Ga,zzali'nin yaşadığı beşinci hicri asıl'da İslam toplumundaki duru-
munu kuvvetlendirmek isteyen fırkaların,'Kur'an'dıan istifadeye çalış-
maları son hadde varmıştı.

Bu hareketin izlerini ehli sünnetin sözlerinde ve kitaplarında, takın-
dığı tavırçla bulmak mümkündür. KadıEbu Bekr ibn el-Arabi'nin (30).
Doğuda gördüğü Kur'amn tefsir ve anlaşılmasına dair birbirinden uzak
fikirlerin (31) ıalışılamn dışına çıkmasından ve bifelerin ihtilafından
dert yanmıştır. "Kanunu t-Te'vil" (32) adındaki kitabını yazmağa sevk
eden sebeplerin biri de onun bu müşahedesi olsa gerektir. Belki aym se-
beb gazzaliyi "Kanunu't - Te'vil" (33)adını verdiği risalesini yazmağa
sürüklemiştir. Bu eSe'r dininasları tevil etmek için (34) değerli fikirler
taşımaktadır. Mesele bu veya şu bilgine göre önemi olan ferdi şuurun
çerçevesine sıkışıp kalmamış, daha geniş bir sahaya intikal etmiş ve ehli
sünnetin avamının inanması icap eden akide seviyyesine indirilmiştir. Bun-

(29) Siretu İbn Hişam IV, 251; Müsnedi Ahmed I, 51, 91; Buhari, VI, 9610, IX, 9l.
(30) Endülüsm meşhur maliki fakihi (1148. M. 543 H.), SuppI. I, 663, GAL, I,

384, Şarka. gidip Gazzali'yi ziyaret etti ve ona bir çok meseleler sordu. Bu
konuşmalannı "al-Avasım mine'l-Kavasım" adlı kitabında nakletmiştir,
Cezayir baskısı 1926 M. 1345 H. .

(31) EI-Avasım miiıe'l-Kavasım, I, 128, II, 1; Aynı şikayeti Ebu Hayyan el-ende-
lusi de (1334 M. 745 H.) de bulmaktayız. AI-Bahru'l-Muhit adındaki tef-
sirinin mukaddimesi I'. 5. . .

(32) Bir .nüsha da Selim ağa kütüphanesinde 499 No. da mevcuttur.
(33) Kahire 1940 M. 1359 H. .
(34) İhya kitabında bu konudan' bahsetmiştir, r, 160 - 180.
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dandolayı Ebu Hafs Ömer bin Muhammed en.- Nesefi (35) "Akaid".kit~
bında bu_na:önem vermiş, orada ehli sünnetin uyması gereken fikri tayin
ettiği gibi tevilcilerin durumunu da bilhassa Batiniyye için "Naslar za-
hir ma~~larına hamledili'r, batınilerin iddaettikleri manalara baş vur-
mak küfür ve zındıklıktır" (36) diyerek belirtmiştir .

. Gazzali her nekadar Kur'anın tefsiri hakkında müstakil bir eı;er yaz-
mariıışşa da türlü münasebetler dolayısiylekitap ve risalelerinde tefsir
konusuna temas etmiş, incelemeğe ve önem verrneğe değer muhtelif. yeni
fikirleır: ilerl' sürmüştür (37).

Gazzali'nin eserlerini okuyanlar, fikirlerihin mütenakız oluşunubir
tarafa bırakırlarsa, onun fikirlerinden Kur'anın tefsirine dair iyi metod-
larelde 'ederler.

Gazzali'nin fikirleri veya ekserisi onun, fırka ve mezhebIerin, Kur'a-
nın bütününüyahut bir kısmını tefsir ve izah ederkeL kullandıkları me-
todları teIıkid ettiği sırada meydana 'gelmiştir. Bundan dolayı bu fikirler
kaide vaz/eder ~ekilde değil, çoğu red-ve itiraz tarzında ortaya atılmışlar-
dıI". Bu fıkraların hiçbirinde razı olmadığı cihet, onların mezhebIerinin
çıkarına Kur'anı istismar etmeleridif: [Onların bu hususta tuttukları yol-
lar, bazandoğruya, çok defa da eğriye sürüklemektedir. Hepsinin meto-
dunda "niezheb" değişmez, ta dil edilmez ve her hangi bir değişikliğe .uğ-
ramaz bır mihver' noktası ola'rak kabuledilmiş, Kur'an şu veya bu -inez-
hebe uyması için o mihver .nöktasına'göre tevil edilmiş ve değişike
liğe tabi tutulmuştur. Bii- kelime ile söylemek icab ederse, mezheb ve fır-
k~ların fikirleri Kur'anın nassına zofla kabul ettirilmiş ve Kur'ana hakim
kılınmıştır. Bu durumun tabii neticesi varoluşlarında, . yaşayışla'rında
Kur'ana dayanan ve onun kendi kitabı, fikirlerinin kaynağı olduğunu
iddiaeden, ona tutunduğunu ve onutı prensiplerine sarıldığımiled süren
fırkaların hiç biri islamiyete hizmetetmek gayesini 'gerçekleştirmek içih
tekbir fikir etra:fında birleşememiştir. Amaçları o mezhebe karşı bu mez-
hebi desteklemek, bu fırkayı teyit edip ötekini çürütmek gibi birbirine
zıt fikirleri savundukları görülmüştür.

M.ebdeine ve gayesihe göre dinin mantığı meselenin tamamen aksi
bir durum almasını gerektirir. Mebde itibariyle hükmün ve istikamet ve-
reniri KU'r'anın kendisininolmasıdır. Bu salahiyet fırka ve mezhebsahip~
lerinin değildir. Bu, gaye itibariylebütün insanların bir noktada birleşip
aralarındaki ihtilatın kalkmasını gerektirir. İman ve ihlastan fışkıran
Gazzali'nin bu emelleriameIi bakımdan yaşanılan hayattazıt bir hare-
ket idi. Eğer insanlar O'nu dinlemiş olsalardıaralarındaki ihtilafın kal-
kacağınakuvvetle inanıyo'rdu (38). Bundan dolayı Gazzali kitap1ahndaki
dağınık görüşlerinde (39)' dikkatini en çok yönelttiği eihet meseleyi doğ-

(35)ı:>oğumu 1068 Mi. 461 H., Ölümü 1142 M. 537 H.
(36) Eı-akaidu'n-Nesefiyye, s. 182, İstan');-ul i-320; bk. el-İrşad. 37.
(37) Bu fikideri Gazzali Kur'anın tefsirinden ,bahsederken söyİememiştir. Bun-

ları, GazzaH'inin çeşitli konularda tatbiki mümkÜn olankaJdelerin vasıfla-
rmı bunlara da teşrnil etmesinden anlıyoruz.

(38) EI-MunkiZ\, s. 90 - 91; el-Kıstas, s. 188 •..189. _._.._.. ,.o'

(39) thya, Mizatıu'l-amel ve kitabu'l-erbainde bunlara temasetmiştir-. ,', ~

•



, '

rubir şekilde tasvir etmek olmuştu:r.Dikkatimizi"çe~en ilk şey ~e~hep-
lerin, mutaassıplarının vemüdafilerinin ruhlarına, bıralüığı i:z;Ierin,~u~'~'
anı anlamağa mani olduğu veo'l1un tefsirine; tesir e}tiğint görJ:!!ektir.

İnsanın diiı olarak, kabul ettiği fikirler gidişatinave ~üşüf;~esin(\ is:
tikamet vermekte tesirlidir.' Yaşadığı hayatı, Içlerinde yaşadfğı 6,emiyet
fertlerini, hatta kendisini bile bu' fikirlerin arasından görür~,Onlaiifı.-~siı:.
sına göre davranışlarını ve gidişatını ayarlar, başkalarıile öı~rifiıli~a.
sebetini kurar. Mutezile veya Eşari: Şafii'veya Hanefi mezhepleri çev-
resinde doğan kimsenin ruhun e 'küçüklüğündenberi kucağındabüyüdüğü
mezhebin taassubu işler. Onu savunur, oridan başka bütün mezhepleri
kötüler. Dostluk gösteren" taifesine yardım eder. Bu husus kabilelerin
birbirleriyle taassuba dayanarak yardımlaşma;manzaritsını andınr.

Bu taassubun esası ileri gelenlerin halkı kendilerine tabi kılarak
başkan olma hırslarıdır. Halbuki halkı 'bir a'Hiyatöplamanın amiJleri
gosterişe dayananmüşterek bir sebeptir. Buiıdanötürü dinler bı.fsiledi-
lirken mezhepler' gruplaşma rolünü oynamıştır. İiisanlar!fırkalaraayrıl-
mış, çekememezlik ve rek1abet amilleri ha'reketegelip,hı;B,ssupla,rşiddet-
lenmiş ve o taassupla yardımlaşmaları kuvvet bUlmuştur (40)., " ,

Sünni mezhebinden olan Gazzali, metodunda kabilI etmediğI mezhep
taassubuna vealimin düşüncesinin müteessir 'olmaması gereken mı:nfaat
amill.erine misal verirken mutezile mezhebi yanıIıdasunni olan Es'ari;
ŞafiiHanefi mezheplerini de zikretmiştir. Böylece s~pık vebidi~tcı: gör"
düğü diğer fıkraların taassupları hakkında'ki fikrinin:' ne olduğu açıkça
aruaşılır '(41). ' " '

Bab;:ışından, hocalarından işittiği, düşünmeden incelemeden taklit
ettiği' mezhep üzre büyüyen bir kimsenin r,uhu, dlişünçesi bU::ı:nezhep'Ü~~~
rinde donup 'kalmış, fikri sadece ona uymak olmuş, taassup,göst~rerek
sabit fikirli kalmİştır. Durumu bu olan bir insanın fikri dar olmuşı'a~i4e-
sini o hisarı aşmaktan menetmiştir. Böyle bir kimse Kuranı <;>kuduğu;za-
man inangığı şeyden başka bir şeyin aklınagelmesine imkanyenne:z;.'])ü.
şüncesiişittiğine bağlıdır. Başkasını kabul ~tmiyecek' derecedeonunla
kıanaat etmiştir. Ona,işittiğin~ zıt manaJardanbirmanaza~iI'olsa -za-
hir olması ne kadar zor- veya işitse "takliteilik şeytanı ona öylelıiI' sal.
dırır ki "babalarının, hocalarının inancına aykırı olan bu şey senin ha-
tırına nasıl gelebilir' der, onu şeytanın aldatmasıgqrur öndan. yebenze-
rinden sakınır (42). " ," ,

O halde m,evrus mezheplerin doğurtup büyi.,ittüğü kabiliyet donuklu-
ğu, Kur'anın anİaşılmasına çalışırken gerçeğe ulaşmaİl1nönü~e konulan
manalal'ın başında gelir (43). Bu, Kur'anı okuyanın O'mi ari:latn~sınama-
ni olan en büyük bir perdedir (44).1

(<LO) Mizanu'I~Amljl. s. 212 - 213.
(41) EI-Erbain, s. 54. Kahire 1328 H.
(42) EI-İhya, I, 175 (Şerh IV, 513).
(43) EI-İhya, I, 176.
(44) EI-Erbain, s', ~2; 54.
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Mezhepler ne kadar çok olursa olsun, hiçbirinin tercih edilmesi için
bir mucizesi yoktur. Mezheplere olan sempatiyi bırakıp düşünerek hakkı
aramfı.IıSın ki mezhep sahibi olmalısın. Başka bir yola seni götüren ku-
mandanına kör gibi uyma; etrafında sana, o seni yok etti, doğru yoldan
saptırdı diye seslenen senin kumandanın gibi binlerce kumandanvardır.
Sonunda, kumandanının zulmünü öğreneceksin, kurtuluş ancak müstakil
olmaktadır (45).

İstiklal, fikirlerden vazgeçmek, Kur'anın manalarından birini diğeri~
ne tercih ettirecek, istikamet verdirecek herhangi bir önceki fikre sahip
olmadan doğrudan Kur'ana yönelmektir. Kur'anın rey ile tefsir edilme.
sinden menetmeğe dair rivayet edilen hadis (46), Gazzali de dahil ondan
önceki alimlerin çoğuna göre (47), mezhep fikirlerinin Kur'anı istismar
etmesini ve Kur'anı o fikirlere göre anlamayı menetmeğe daİ'rdir.

Bütün bunlardan açıkça anlaşılıyor ki, Gazzali Kur'anı okuyan ve
onu tefsir edene, şekil ve suretleri ne olursa olsun, mezhep bağlarının
ağırlığından kurtulup serbest olmasını ve Kur'anı onun nassına tahak-
kümedecek, istikamet verecek inançlardan sıyrılmış sade bir fikir ve te-
miz bir ruhla karşılamasını tavsiye ediyor (48).

Yukarda mezhepleri incelerken tatbik ettiği bu metodunu "her do-
ğan fıtrat üzre doğar, anası babası onu Yahudi, Hıristiyan ve Mecus'i ya-
par" hadisinden aldığına işaret etmiştik. Burada şunu ilave edeceğiz :
Sofiler "ilim perdedir" sözlerindeki "ilmi" insanların çoğunun taklitle
veya mezhep mutaassıplannın sadece münakaşalı sözlerinin tesiriyle
inanmakta devam ettikleri inançlar oldugunu tefsi'r etmişlerdir (49).,
Bu, Gazzali nazarında inançların tesirinden kurtulmanın gerektiğine dair
olan şuurunu kuvvetlendirmiş veya qrtaya koymasında büyük tesiri ol-
muştur. Gazzali, irsi inançların perdeieyip Kur'anı anlamaktan alı koyan
perdelenmiş kalb sahiplerine (50) Kuf'anın vermiş olduğu (51) en üstün
misaılde a:radığınıbulmuştur. Kur'an bu inançlara "perdeler" adını ver-
miştir (52). Çünkü onlar' kalbi örtüyor, onu p~rdeliyor, meşgul ediyor ve
Kur'anı anlamasına fırsat vermiyor. Gazzali kaJb ve fikrin, yeni bilgileri
elde edilebilmesi için, eski bilgilerden sıyrılmanın gerektiğine tekrar tek-
rar işaret etmiş ve bu mananın anlaşılmasına yardım edecek duy'gusaİ
misaller verıniştir (53) .

(45) Mizanu'l-Amel, s. 216.
(46) "Kur'anı kendi fikrile tefsir eden Cehennemde yerini hazırlasın" hadisi-

dir, senedHe beraber İhyada mevcuddur IV, 526.
(47) Hadisin aynı şekilde anlaşılışı İbnu'l-Enbari'den naklediImiştir. Tefsiri

Kurtubi I, 27; Semerkandinin tevilat şerhinde de öyledir. Şehid Ali Pş. No.
283, v. lb.

(48) El-Kıstas, s. 189; El-Munkiz, s. 58.
(49) EI-İhya, I, 176, şerh IV, 513.
(50) Kt;hf 58; Enam 25; İsra 46.
(51) A~apların ve Kur'anınanlayışında kalb aklın mekanıdw. Ali İbn Ebi Ta-

HIfpir sözünde : Akıl kalbde, rahmet ciğerdedir, demiştiI', Buhar!, el-edebu'L
Müfret 107 - 108.

(52) EI-Erbain, s. 53 - 54.
(53) EI-İhya; III, 14, Şerh, VII, 251; Mizanu'l-Amel, s. 47,2+2.
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